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หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสหลักสูตร   
 25550051100164 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
 Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 

 
2. ระดับคุณวุฒ ิ   

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ได้มีจัดการเรียน

การสอน 2 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
ศูนย์ล าปาง ดังนั้นจึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล าปาง 
1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ 
2. อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ  บุญมี 
3. อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ 
4. อาจารย์พนมกร โยทะสอน 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
5. อาจารย์Anna Klara Shimshak 5. อาจารย์ชวนนท์  กาญจนสุวรรณ   

 
4. วันที่รายงาน 
 สิงหาคม 2561  
 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน    

ปีการศึกษา 2560 
 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 
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หมวดที ่2   ข้อมูลเชิงสถติิ 
 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ล าปางได้รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสิ้น 
133 คน โดยมีรายละเอียดการรับนักศึกษาของแต่ละศูนย ์ดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

ท่าพระจันทร์ 68 
ล าปาง 65 

 
2.  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน   

2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร    
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯท่าพระจันทร์ มีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 85.89 และศูนย์ล าปางมีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 74.19  

2.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯท่าพระจันทร์ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา

ของหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 และศูนย์ล าปางมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 

2.3  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    
ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร  

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

ส าเร็จการศึกษา
ก่อนก าหนด 

ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนด 

ส าเร็จการศึกษาหลัง
ก าหนด 

ท่าพระจันทร์ 67 11 - 
ล าปาง 23 1 - 
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3.   รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา   
3.1   ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

รับเข้า ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนด 

ร้อยละ/ 

ท่าพระจันทร์ 97 78 79.59 
ล าปาง 31 24 77.41 

 
4.  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
ศูนย์ท่าพระจันทร์ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ลงทะเบียน สอบผ่าน ร้อยละ 

1 มธ.101 โลก อาเซียนและไทย  1 65 62 95.38 
2 ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง  1 68 65 95.59 
3 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน  1 67 64 95.52 
4 มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Sec.247601) 1 27 25 92.59 
5 มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Sec.247602)  1 19 18 94.74 
6 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  1 27 26 96.30 
7 ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา  1 68 67 98.53 
8 มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  1 65 59 90.77 
9 มธ.117 พัฒนาการโลกสมัยใหม่  1 50 50 100.00 
10 มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  1 36 36 100.00 
11 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Sec.247601)  1 21 21 100.00 
12 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Sec.247602)  1 20 19 95.00 
13 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Sec.247603)  1 22 21 95.45 
14 ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่  1 55 55 100.00 
15 ปก.205 การอ่าน และเขียนทางวิชาการ 1 (Sec.247601)  1 30 30 100.00 
16 ปก.205 การอ่าน และเขียนทางวิชาการ 2 (Sec.247602)  1 25 21 84.00 
17 ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน  1 55 55 100.00 
18 ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง  1 64 62 96.88 
19 สษ.217 การฟังและการพูดทางวิชาการ(Sec.247601) 1 22 22 100.00 
20 สษ.217 การฟังและการพูดทางวิชาการ(Sec.247601) 1 33 33 100.00 
21 ปก.359 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  1 41 41 100.00 
22 ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  1 78 78 100.00 
23 ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่  1 6 6 100.00 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ลงทะเบียน สอบผ่าน ร้อยละ 

24 ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

1 24 23 95.83 

25 ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  1 25 24 96.00 
26 ปก.376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย  1 25 25 100.00 
27 ปก.349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน  1 2 2 100.00 
28 ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง  1 65 65 100.00 
29 ปก.357 นโยบายสาธารณะ  1 37 37 100.00 
30 ปก.397 อาเซียนศึกษา  1 38 38 100.00 
31 ปก.379 การเงินเบื้องต้น  1 33 33 100.00 
32 ปก.398 บูรณาการยุโรป  1 17 17 100.00 
33 ปก.386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม  1 52 52 100.00 
34 ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้น  1 14 14 100.00 
35 ปก.388 จีนร่วมสมัย  1 51 51 100.00 
36 ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  1 37 37 100.00 
37 ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก  1 28 28 100.00 
38 ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน  1 3 3 100.00 
39 ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา  1 9 9 100.00 
40 ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง  1 9 9 100.00 
41 ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น  1 71 71 100.00 
42 ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี  1 18 18 100.00 
43 ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง  1 19 19 100.00 
44 ปก.478 การเมืองธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
1 36 36 100.00 

45 ปก.439 กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  1 24 24 100.00 
46 ปก.502 ภาคนิพนธ์2  1 81 81 100.00 
47 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 2 63 61 96.83 
48 มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 2 65 64 98.46 
49 ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ (Sec.247601) 2 26 26 100.00 
50 ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ (Sec.247602) 2 29 28 96.55 
51 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Sec.247601) 2 20 20 100.00 
52 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Sec.247602) 2 17 17 100.00 
53 มธ.155 สถิติพื้นฐาน 2 55 48 87.27 
54 มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 2 66 64 96.97 
55 ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 2 67 65 97.01 
56 ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 (Sec.247601) 2 27 27 100.00 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ลงทะเบียน สอบผ่าน ร้อยละ 

57 ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 (Sec.247602) 2 27 27 100.00 
58 ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2 58 58 100.00 
59 ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่  2 53 53 100.00 
60 ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2 24 23 95.83 
61 ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2 21 21 100.00 
62 ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2 57 57 100.00 
63 ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 2 36 32 88.89 
64 ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2 37 29 78.38 
65 ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน 2 53 53 100.00 
66 ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 2 18 18 100.00 
67 ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ 2 35 32 91.43 
68 ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2 21 21 100.00 
69 ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น  2 15 15 100.00 
70 ปก.356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 2 6 6 100.00 
71 ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี 2 32 32 100.00 
72 ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ 2 14 13 92.86 
73 ปก.323 การเมืองโลก 2 77 77 100.00 
74 ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 2 58 53 91.38 
75 ปก.348 การเมืองกับศาสนา 2 15 15 100.00 
76 ปก.387 ศิลปะกับสังคม 2 16 16 100.00 
77 ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุค

ปัจจุบัน 
2 63 63 100.00 

78 ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย 2 43 43 100.00 
79 ปก.467 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก 2 10 10 100.00 
80 ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2 78 77 98.72 
81 ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม 3 78 N/A N/A 
82 ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
3 29 N/A N/A 

83 ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน 3 N/A N/A N/A 
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ศูนย์ล าปาง 
ล าดับ รหัส

วิชา 
รหัส ชื่อวิชา 

ภาค 
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ลงทะเบียน สอบผ่าน ร้อยละ 

1 มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 63 58 92.06 
2 มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 1 65 57 87.69 
3 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 1 65 60 92.31 
4 มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 1 64 58 90.63 
5 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ 1 55 42 76.36 
6 มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 1 16 16 100.00 
7 ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 1 65 59 90.77 
8 ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 1 69 67 97.10 
9 ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน 1 82 79 96.34 
10 ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง 1 68 36 52.94 
11 ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่ 1 68 67 98.53 
12 ปก.205 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ 1 1 69 65 94.20 
13 สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ 1 71 69 97.18 
14 ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  1 70 68 97.14 
15 ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  1 23 23 100.00 
16 ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 1 34 31 91.18 
17 ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 1 44 42 95.45 
18 ปก.346 ปรัชญากฎหมาย 1 22 22 100.00 
19 ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย  
1 33 33 100.00 

 
20 ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 1 71 70 98.59 
21 ปก.379 การเงินเบื้องต้น 1 18 17 94.44 
22 ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย 1 29 29 100.00 
23 ปก.398 บูรณาการยุโรป 1 52 49 94.23 
24 ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ 1 39 39 100.00 
25 ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น 1 31 31 100.00 
26 ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง 1 65 64 98.46 
27 ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน 1 45 45 100.00 
28 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 2 57 57 100.00 
29 มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 2 57 57 100.00 
30 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาน 2 57 57 100.00 
31 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 2 52 52 100.00 
32 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 2 45 45 100.00 
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ล าดับ รหัส
วิชา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ลงทะเบียน สอบผ่าน ร้อยละ 

33 มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 58 57 98.28 
34 มธ.155 สถิติพื้นฐาน 2 14 13 92.86 
35 ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 2 58 57 98.28 
36 ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2 68 66 97.06 
37 ปก.210 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ 2 2 71 70 98.59 
38 ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2 59 59 100.00 
39 ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2 57 56 98.24 
40 ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2 70 70 100.00 
41 ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2 67 66 98.51 
42 ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2 17 17 100.00 
43 ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 2 11 10 90.91 
44 ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2 70 69 98.57 
45 ปก.323 การเมืองโลก 2 82 82 100.00 
46 ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุค

ปัจจุบัน 
2 20 20 100.00 

 
47 ปก.338 สุนทรีศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 2 42 41 97.61 
48 ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่ 2 14 14 100.00 
49 ปก.357 นโยบายสาธารณะ 2 18 18 100.00 
50 ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ 2 53 52 98.11 
51 ปก.397 อาเซียนศึกษา 2 61 61 100.00 
52 ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น 2 45 45 100.00 
53 ปก.387 ศิลปะกับสังคม 2 57 57 100.00 
54 ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2 86 81 94.19 
55 ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 2 2 1 50.00 
56 ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม 3 65 N/A N/A 

 
5.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางอัตราแสดงการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2560 (ท่าพระจันทร์) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
ปีการศึกษา ร้อยละอัตราการคงอยู่ 

2559 2560 

2557 80 78 97.50 

2558 84 79 94.05 

2559 58 54 93.10 

2560 - 68 N/A 

รวม 222 279 - 
 

ตารางอัตราแสดงการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2560 (ศูนย์ล าปาง) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
ปีการศึกษา ร้อยละอัตราการคงอยู่ 

2559 2560 

2557 31 31 100.0 

2558 89 86 96.62 

2559 73 65 89.04 

2560 - 59 N/A 

รวม 193 218 - 
เหตุผลส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ลาออก คือ นักศึกษามีความประสงค์ที่จะไปเรียนต่อ

สถาบันการศึกษาอ่ืนตามที่ตนเองสนใจ 
 
6.  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 การรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ (ท่าพระจันทร์) รับน้อยกว่าแผนการ 
รับนักศึกษาท่ีตั้งไว้ 80 คน เนื่องจากในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบมหาวิทยาลัยรับตรง มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์จ านวนมาก เนื่องจากช่วงเวลารับนักศึกษาค่อนข้างล่าช้ากว่าหลักสูตร
อ่ืน ท าให้ผู้สมัครส่วนใหญ่มีสถาบันที่รับเข้าศึกษาแล้ว 

ส่วนหลักสูตรฯ (ศูนย์ล าปาง) นั้น พบว่าปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตาม
แผนการศึกษา ดังนี้ 
   1. นักศึกษามีความสนใจศึกษาในสถาบันอื่น 
   2. ภาระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง 
  3. สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง อยู่ห่างไกลจากภูมิล าเนาของนักศึกษา
เกินไป ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น
ในเรื่องค่าที่พักและค่าเดินทาง 
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 4. ถู ก ถอนร ายชื่ อ ออกจ ากร ะบบ  เ นื่ อ ง จ าก เ ก รด เ ฉลี่ ย ร ว ม ไม่ ถึ ง เ กณฑ์ ต ามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 
7.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ  1  ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2559 หลักสูตรฯ (ท่าพระจันทร์ ) มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 74 คน  
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยใช้การส ารวจด้วย
การให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยส ารวจในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ซึ่งหลักสูตรฯมีบัณฑิต 
จบการศึกษาท้ังหมด 74 คน และมีผู้ตอบกลับแบบสอบถาม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89 โดยบัณฑิตมีงานท า
แล้ว 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  66.17 บัณฑิตจ านวน 8 คน หรือร้อยละ 11.76 อยู่ระหว่างศึกษาต่อ  
และบัณฑิตจ านวน 15 คน หรือร้อยละ 22.06 ยังไม่ได้ท างาน โดยหลักสูตรฯได้มีการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษา และรายงานแก่คณะกรรมการด าเนินการฯ เพ่ือประเมินและหาแนวทางปรับปรุงหากพบความ
ผิดปกต ิ

การได้งานท า ได้งานท าแล้ว 
ไม่ประสงค์จะท างาน 

)ศึกษาต่อ(  
ยังไม่ได้ท างาน 

จ านวน 45 8 15 
ร้อยละ 66.17 11.76 22.06 

ส่วนหลักสูตรฯ ศูนย์ล าปางนั้น มีผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่ครบ 1 ปี แต่ก็ได้ส ารวจการมีงานท า
ของนักศึกษา ในรอบ 6 เดือน โดยผู้ส าเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 17 คน จากจ านวนทั้งหมด 
24 คน โดยมีงานท าแล้วจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 ยังไม่ได้ท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 
23.52 และไม่ประสงค์จะท างาน (ศึกษาต่อ) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 

การได้งานท า ได้งานท าแล้ว 
ไม่ประสงค์จะท างาน 

)ศึกษาต่อ(  
ยังไม่ได้ท างาน 

จ านวน 10 3 4 
ร้อยละ 58.82 17.64 23.52 

 
8.  การวิเคราะห์ผลที่ได้  

จากข้อมูลสถิติและจากการส ารวจปัจจุบันพบว่าการรับเข้าของหลักสูตรฯ (ศูนย์ล าปาง)  
ได้จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนรับเข้า คิดเป็นร้อยละ 18.75  โดยมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนที่สูง 
และสถานที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ที่อยู่ห่างไกลจากภูมิล าเนาผู้ที่มาสมัคร 

ในส่วนของบัณฑิตนั้นมีอัตราการจบตามแผน 3.5 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 24 คน จากจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 31 คิดเป็นร้อยละ 77.42 ซึ่งในจ านวนนี้ ได้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าในรอบ        
6 เดือน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ตอบแบบสอบถาม
มาทั้งสิ้น 17 คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 24 คน โดยมีงานท าแล้วจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 58.82 ยังไม่ได้ท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็น   ร้อยละ 23.52 และไม่ประสงค์จะท างาน (ศึกษาต่อ) 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ (ศูนย์ล าปาง) จะด าเนินการส ารวจภาวการณ์มีงานท าและส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต อีกครั้งเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี  

จากการส ารวจพบว่า ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตของหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 66.17 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถิติของหลักสูตร กับรายงานสถานภาพการมีงานท าของบัณฑิต ที่จัดเก็บข้อมูลโดย
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2560 ที่การมีงานท าของบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 69.1 จะพบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกัน ซึ่งชี้ว่าการได้งานท าของบัณฑิตของหลักสูตรฯ สอดคล้องกับอัตราการมีงานท าของบัณฑิตจบ
ใหม่ในภาพรวม 
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หมวดที ่3   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 
1.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา รายวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2  
  ในช่วงปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาที่ได้ศึกษา
วิชาศึกษาท่ัวไปมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดประกาย มีแรงบันดาลใจใฝ่รู้ ผ่านกิจกรรม กรณีศึกษา ฝึกเน้น
วิเคราะห์ ค้นคว้าอย่างมีวิจารณญาณ หลักสูตรทั่วไปจึงออกแบบภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ทันโลก ทันสังคม 
2) ทักษะชีวิตทางสังคม สุนทรียะในหัวใจ สุขภาพกาย และ 3) จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ มีประชาธิปไตย 
เสรีภาพ เป็นธรรม จิตอาสา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรจึงมีการปรับ
แผนการศึกษาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น การปรับแผนการ
การศึกษาจากรูปแบบที่ 1 มาใช้รูปแบบที ่2  

 
นโยบายมหาวิทยาลัย 

  ในช่วงต้นปี 2560  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย     
จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนที่มุ่ง เน้น 
การสื่อสาร การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ เพ่ือตอบโจทย์คนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการขับเคลื่อน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน และการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ท าให้มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  คือ หลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
และนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือในการปรับแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
นโยบาย โดยขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น Active learning มากขึ้น 
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หมวดที ่4   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา    
ท่าพระจันทร์  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
มธ.101 โลก อาเซียนและไทย   1/2560 - 33.85 29.23 29.23 3.08 - - 3.08 - - 1.54 65 62 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง   1/2560 2.94 38.24 35.29 14.71 4.41 - - 2.94 - - 1.47 68 65 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน   1/2560 20.90 37.31 29.85 5.97 1.49 - - 2.99 - - 1.49 67 64 
มธ.050การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(Sec.247601)   

1/2560 - - - - - - - - 92.59 3.70 3.70 27 25 

มธ.050การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(Sec.247601)   

1/2560 - - - - - - - 5.26 94.74 - - 19 18 

ม ธ . 1 0 5  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ   

1/2560 33.33 37.04 22.22 3.70 - - - - - - 3.70 27 26 

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา   1/2560 23.53 44.12 19.12 8.82 2.94 - - - - - 1.47 68 67 
ม ธ . 1 5 1  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย   

1/2560 6.15 7.69 16.92 13.85 18.46 15.38 12.31 3.08 - - 6.15 65 59 

มธ.117 พัฒนาการโลกสมัยใหม่   1/2560 16.00 20.00 28.00 26.00 8.00 2.00 - - - - - 50 50 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   1/2560 5.56 22.22 50.00 19.44 2.78 - - - - - - 36 36 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ (Sec.247601)   

1/2560 14.29 57.14 28.57 - - - - - - - - 21 21 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ (Sec.247602)   

1/2560 15.00 10.00 20.00 40.00 10.00 - - 5.00 - - - 20 19 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ (Sec.247603)   

1/2560 27.27 63.64 4.55 - - - - - - - 4.55 22 21 

ปก.203การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยสมัยใหม่   

1/2560 34.55 30.91 30.91 3.64 - - - - - - - 55 55 

ปก.205 การอ่าน และเขียนทางวิชาการ 
1 (Sec.247601)   

1/2560 16.67 23.33 16.67 26.67 10.00 - 6.67 - - - - 30 30 

ปก.205 การอ่าน และเขียนทางวิชาการ 
2 (Sec.247602)   

1/2560 20.00 8.00 20.00 24.00 12.00 - - 16.00 - - - 25 21 

ปก.201 ความรู้ เบื้องต้นทางกฎหมาย
และกฎหมายมหาชน   

1/2560 87.27 3.64 3.64 1.82 3.64 - - - - - - 55 55 

ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง   1/2560 6.25 7.81 20.31 12.50 18.75 17.19 14.06 3.13 - - - 64 62 
สษ.217 การฟังและการพูดทางวิชาการ 
(Sec.247601)   

1/2560 4.55 22.73 31.82 31.82 4.55 4.55 - - - - - 22 22 

สษ.217 การฟังและการพูดทางวิชาการ 
(Sec.247602)   

1/2560 18.18 27.27 39.39 15.15 - - - - - - - 33 33 

ปก.359 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์   

1/2560 97.56 2.44 - - - - - - - - - 41 41 

ปก.322 กรอบการศึกษาการ เมื อง
เปรียบเทียบ   

1/2560 11.54 23.08 29.49 25.64 10.26 - - - - - - 78 78 



14 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความ
เป็นสมัยใหม่   

1/2560 16.67 16.67 - 33.33 16.67 - 16.67 - - - - 6 6 

ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

1/2560 50.00 29.17 16.67 - - - - - - - 4.17 24 23 

ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก   1/2560 4.00 12.00 12.00 20.00 8.00 12.00 28.00 - - - 4.00 25 24 
ปก.376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย   1/2560 32.00 28.00 36.00 4.00 - - - - - - - 25 25 
ปก.349 ความคิดทางการเมือง: จากเพล
โตถึงยุคปัจจุบัน   

1/2560 50.00 - 5 - - - - - - - - 2 2 

ปก324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง   1/2560 24.62 15.38 27.69 9.23 10.77 10.77 1.54 - - - - 65 65 
ปก.357 นโยบายสาธารณะ   1/2560 32.43 32.43 24.32 2.70 8.11 - - - - - - 37 37 
ปก.397 อาเซียนศึกษา   1/2560 26.32 28.95 23.68 10.53 7.89 - - - - - - 38 38 
ปก.379 การเงินเบื้องต้น   1/2560 12.12 12.12 30.30 33.33 12.12 - - - - - - 33 33 
ปก.398 บูรณาการยุโรป   1/2560 23.53 23.53 29.41 23.53 0.00 - - - - - - 17 17 
ปก.386 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม   

1/2560 44.23 55.77 - - - - - - - - - 52 52 

ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้น   1/2560 14.29 42.86 14.29 14.29 7.14 - 7.14 - - - - 14 14 
ปก.388 จีนร่วมสมัย   1/2560 23.53 25.49 25.49 19.61 5.88 - - - - - - 51 51 
ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ   

1/2560 37.84 37.84 16.22 8.11 - - - - - - - 37 37 

ปก .457  การพัฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศในเอเชียตะวันออก   

1/2560 28.57 25.00 14.29 21.43 10.71 - - - - - - 28 28 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิ
มนุษยชน   

1/2560 33.33 66.67 - - - - - - - - - 3 3 

ป ก . 4 5 8  สั ม ม น า ป ร ะ เ ด็ น ท า ง
เศรษฐศาสตร์และการพัฒนา   

1/2560 22.22 44.44 33.33 - - - - - - - - 9 9 

ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย
และการเมือง   

1/2560 44.44 44.44 11.11 - - - - - - - - 9 9 

ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น   1/2560 56.34 15.49 28.17 - - - - - - - - 71 71 
ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศ
สภาพและเพศวิถี   

1/2560 55.56 27.78 16.67 - - - - - - - - 18 18 

ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง   1/2560 15.79 26.32 26.32 15.79 15.79 - - - - - - 19 19 
ปก.  457 การ เมื องธุ รกิ จ ใน เอ เ ชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

1/2560 33.33 19.44 13.89 13.89 11.11 8.33 - - - - - 36 36 

ปก.439 กฎหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

1/2560 4.17 - 41.67 - 50.00 - 4.17 - - - - 24 24 

ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2   1/2560 43.21 25.93 14.81 7.41 8.64 - - - - - - 81 81 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 2/2560 69.84 20.63 6.35 0.00 - - - 3.17 - - - 63 61 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2/2560 46.15 47.69 1.54 3.08 - - - 1.54 - - - 65 64 

ท .162  การ เขี ยนรายงานวิชาการ 
(Sec.247601) 

2/2560 19.23 19.23 38.46 19.23 3.85 - - - - - - 26 26 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ท .162  การ เขี ยนรายงานวิชาการ 
(Sec.247602) 

2/2560 24.14 51.72 13.79 6.90 - - - - - - 3.45 29 28 

ม ธ . 1 0 5  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ (Sec.247601) 

2/2560 30.00 25.00 15.00 20.00 10.00 - - - - - - 20 20 

ม ธ . 1 0 5  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ (Sec.247602) 

2/2560 35.29 17.65 29.41 - - 17.65 - - - - - 17 17 

มธ.155 สถิติพื้นฐาน 2/2560 9.09 5.45 5.45 12.73 16.36 18.18 20.00 5.45 - - 7.27 55 48 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร 

2/2560 95.45 1.52 - - - - - 1.52 - - 1.52 66 64 

ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมห
ภาคเบื้องต้น 

2/2560 8.96 2.99 16.42 11.94 28.36 16.42 11.94 1.49 - - 1.49 67 65 

ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 
(Sec.247601) 

2/2560 70.37 7.41 22.22 - - - - - - - - 27 27 

ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 
(Sec.247602) 

2/2560 66.67 7.41 25.93 - - - - - - - - 27 27 

ปก.203 ระบบกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมของไทย 

2/2560 51.72 34.48 12.07 - - 1.72 - - - - - 58 58 

ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืง
ในสังคมสมัยใหม่  

2/2560 33.96 32.08 13.21 18.87 1.89 - - - - - - 53 53 

ปก.221ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2/2560 8.33 25.00 29.17 12.50 20.83 - - - - - 4.17 24 23 
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2/2560 52.38 42.86 4.76 - - - - - - - - 21 21 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครอง 

2/2560 49.12 21.05 24.56 5.26 - - - - - - - 57 57 

ปก.205 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในเศรษฐศาสตร์ 

2/2560 11.11 13.89 19.44 8.33 13.89 16.67 5.56 - - - 11.11 36 32 

ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2/2560 5.41 16.22 5.41 18.92 16.22 5.41 10.81 5.41 - - 16.22 37 29 
ปก.367 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน 2/2560 26.42 33.96 30.19 9.43 - - - - - - - 53 53 
ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 2/2560 16.67 22.22 33.33 22.22 5.56 - - - - - - 18 18 
ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษา
องค์การ 

2/2560 17.14 25.71 28.57 14.29 2.86 2.86 - 2.86 - - 5.71 35 32 

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2560 0.00 14.29 38.10 38.10 9.52 - - - - - - 21 21 
ปก.378การพัฒนาระหว่างประเทศ
เบื้องต้น  

2/2560 13.33 6.67 53.33 20.00 6.67 - - - - - - 15 15 

ปก.356 ระบอบประชาธิปไตยและหลัก
นิติธรรม 

2/2560 50.00 33.33 16.67 - - - - - - - - 6 6 

ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศ
สภาพและเพศวิถี 

2/2560 6.25 31.25 25.00 34.38 3.13 - - - - - - 32 32 

ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่ม
ประเทศรัฐสวัสดิการ 

2/2560 50.00 7.14 21.43 7.14 7.14 - - - - - 7.14 14 13 

ปก.323 การเมืองโลก 2/2560 50.65 24.68 16.88 7.79 - - - - - - - 77 77 
ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

2/2560 20.69 13.79 12.07 15.52 12.07 12.07 5.17 - - - 8.62 58 53 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.348 การเมืองกับศาสนา 2/2560 40.00 40.00 20.00 - - - - - - - - 15 15 
ปก.386 ศิลปะกับสังคม 2/2560 0.00 6.25 18.75 12.50 25.00 25.00 12.50 - - - - 16 16 
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน 

2/2560 41.27 50.79 6.35 1.59 - - - - - - - 63 63 

ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย 2/2560 20.93 37.21 27.91 11.63 - 2.33 - - - - - 43 43 
ปก.467 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก 2/2560 60.00 - 20.00 - 10.00 - 10.00 - - - - 10 10 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2/2560 48.72 35.90 10.26 3.85 - - - - - - - 78 77 
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ศูนย์ล าปาง 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1/2560 - - - - - - - - 84.12 7.93 7.93 63 58 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 1/2560 3.08 15.38 26.15 9.23 13.85 13.85 6.15 1.54 - - 10.77 65 57 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 1/2560 80.00 6.15 1.54 3.08 - - 1.54 - - - 7.69 65 60 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1/2560 - 70.31 17.19 1.56 - - - 1.56 - - 9.38 64 58 

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ 1/2560 3.64 1.82 5.45 5.45 10.91 14.55 23.64 23.64 - - 7.27 55 42 
มธ . 151  คณิ ตศ าสตร์ ทั่ ว ไประดั บ
มหาวิทยาลัย 

1/2560 25.0 6.25 6.25 18.75 18.75 - - 12.50 - - 12.50 16 16 

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 1/2560 4.62 13.85 15.38 29.23 23.08 1.54 3.08 - - - 9.23 65 59 
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมห
ภาคเบื้องต้น 

1/2560 1.45 2.90 8.70 14.49 31.88 34.78 2.90 - - - 2.90 69 67 

ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
และกฎหมายมหาชน 

1/2560 1.22 4.88 9.76 17.07 23.17 19.51 20.73 2.44 - - 1.22 82 79 

ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง 1/2560 1.47 8.82 5.88 4.41 11.76 14.71 5.88 8.82 - - 38.24 68 36 
ปก.203 การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยสมัยใหม่ 

1/2560 14.71 7.35 38.24 25.0 10.29 2.94- - - - - 1.47 68 67 

ปก.205 การอ่านและการเขียนทาง
วิชาการ 1 

1/2560 5.79 7.24 4.34 20.28 15.94 17.39 23.18 4.34 - - 1.44 69 65 

สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ 1/2560 4.22 9.85 5.63 16.90 29.57 12.67 15.40 15.40 - - - 71 69 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  1/2560 2.86 11.43 21.43 10.0 35.71 5.71 10.0 - - - 2.86 70 68 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ  

1/2560 47.83 30.43 21.74 - - - - - - - - 23 23 

ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 1/2560 2.94 5.88 8.82 5.88 17.65 20.59 29.41 2.94 - - 5.88 34 31 
ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 1/2560 13.64 20.45 29.55 22.73 9.09 - - - - - 4.55 44 42 
ปก.337  อภิปรัชญาเบื้องต้น 1/2560              
ปก.346 ปรัชญากฎหมาย 1/2560 9.09 4.55 22.73 4.55 22.73 13.64 22.73 - - -- - 22 22 
ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

1/2560 6.06 12.12 30.30 33.33 15.15 3.03 - - - - - 33 33 

ปก.368  เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

1/2560 2.82 18.31 38.03 22.54 16.90 - - - - - 1.41 71 70 

ปก.379 การเงินเบื้องต้น 1/2560 5.56 5.56 27.78 22.22 27.78 - 5.56 -  - 5.56 18 17 
ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย 1/2560 13.79 20.69 27.59 24.14 6.90 6.90 - - - - - 29 29 
ปก.398 บูรณาการยุโรป 1/2560 9.62 9.62 15.38 21.15 11.54 9.62 17.31 - - - 5.77 52 49 
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่ม
ประเทศรัฐสวัสดิการ 

1/2560 7.69 25.64 43.59 10.26 10.26 2.56 - - - - - 39 39 

ปก.446 กฎหมายกับการปกครอง
ท้องถิ่น 

1/2560 51.61 22.58 3.23 16.13 3.23 3.23 - - - - - 31 31 

ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง 1/2560 13.85 38.46 21.54 20.0 3.08 1.54 - - - - 1.54 65 64 
ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิ
มนุษยชน 

1/2560 33.33 24.44 24.44 11.11 6.67 - - - - - - 45 45 

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 2/2560 14.04 43.86 24.56 12.28 3.51 - 1.75 - - - - 57 57 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร 

2/2560 10.53 36.84 28.07 19.30 3.51 1.75 - - - - - 57 57 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาน 

2/2560 8.77 33.33 33.33 21.05 1.75 1.75 - - - - - 57 57 

ม ธ . 1 0 5  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ 

2/2560 - - - 13.46 30.76 26.92 28.84 - - - - 52 52 

มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 2/2560 17.78 8.89 26.67 31.11 15.56 - - - - - - 45 45 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2/2560 31.03 22.41 20.69 10.34 12.07 1.72 - - - - 1.72 58 57 
มธ .155 สถิติพื้นฐาน 2/2560 28.57 14.29 - - 7.14 14.29 28.57 - - - 7.14 14 13 
ปก .101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 2/2560 12.07 44.83 31.03 3.45 5.17 1.72 - - - - 1.72 58 57 
ปก . 204  รั ฐ ธ ร รมนูญและสถาบัน
การเมือง 

2/2560 - 5.88 11.76 22.06 22.06 13.24 11.76 10.29 - - 2.94 68 66 

ปก.210 การอ่านและการเขียนทาง
วิชาการ 2 

2/2560 8.45 7.04 16.90 14.08 28.17 12.67 9.85 - - - 2.81 71 70 

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2/2560 18.64 18.64 18.64 22.03 13.56 6.78 1.69 - - - - 59 59 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2/2560 - 8.77 15.79 14.04 22.81 22.81 14.04 1.75 - - - 57 56 
ปก .222  ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายปกครอง 

2/2560 10.86 10.00 11.43 17.14 18.57 15.71 2.86 11.43 - - - 70 70 

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมของไทย 

2/2560 26.87 11.94 26.87 16.42 7.46 2.99 5.97 1.49 - - - 67 66 

ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2/2560 5.88 - 5.88 5.88 17.65 11.76 23.53 5.88 - - 23.53 17 17 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การ 

ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในเศรษฐศาสตร์ 

2/2560 30.0 10.0 40.0 20.0 - - - 10.0 - - - 11 10 

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2560 10.0 24.29 25.71 28.57 5.71 4.29 - - - - 1.43 70 69 
ปก.323  การเมืองโลก 2/2560 19.51 17.07 17.07 12.20 15.85 12.20 6.10 - - - - 82 82 
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน 

2/2560 10.00 10.00 25.00 30.00 15.00 10.00 - - - - - 20 20 

ปก.338 สุนทรีศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 2/2560 19.05 23.81 21.43 9.52 11.90 9.52 2.38 - - - 2.38 42 41 
ปก.339  รากฐานทางปรัชญาของความ
เป็นสมัยใหม่ 

2/2560 28.57 21.43 28.57 21.43 - - - - - - - 14 14 

ปก.357 นโยบายสาธารณะ 2/2560 33.33 33.33 22.22 - - - - - - - 11.11 18 18 
ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษา
องค์การ 

2/2560 20.75 22.64 37.74 11.32 3.77 1.89 - - - - 1.89 53 52 

ปก.397 อาเซียนศึกษา 2/2560 8.20 26.23 39.34 18.03 8.20 - - - - - - 61 61 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศ
เบื้องต้น 

2/2560 11.11 20.00 44.44 15.56 8.89 - - - - - - 45 45 

ปก.387 ศิลปะกับสังคม 2/2560 33.33 17.82 26.32 8.77 1.75 - - - - - - 57 57 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2/2560 27.91 31.40 19.77 8.14 4.65 - 2.33 - - - 5.81 86 81 
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 2/2560 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 2 1 
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2.   การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ไม่มีรายวิชาใดท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
3.1   รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ปก.458 1/2560 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ถึง

เกณฑ์ท่ีก าหนด 
ประกาศปิ ด ร ายวิ ช า  และ ให้
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาอ่ืนที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

 
3.2  รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 ไม่มีรายวิชาใดท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
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หมวดที ่5   การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ท่าพระจันทร์ 
1.จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอ 

1. มีบางรายวิชาของหลักสูตรที่
ไม่มีอาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2. ในบางรายวิชา เช่น วิชา ปก.
300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับสังคม ปก .501 ภาคนิพนธ์ 1 
และปก .502 ภาคนิพนธ์ 2 ที่
เป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติ และให้
ค าปรึกษานักศึกษา อาจารย์แต่
ละท่านต้องรับผิดชอบดูแล
นักศึกษาค่อนข้างมาก 

1. เชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
จากภายนอกคณะ 
2. ขออัตราก าลังเพ่ิม 

ศูนย์ล าปาง 
1.จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอ 

1.มีรายวิชาจ านวนมากของ
หลักสูตรที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้สอน
ในสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

1.เชิญอาจารย์วิทยากรภายนอก
คณะ 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างคณะหรือต่างมหาวิทยาลัยที่มี
เนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตร
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้หลักสูตรมีทางเลือกในการ
จัดผู้สอนเพ่ิมขึ้น 
3.ขออัตราก าลังเพ่ิม 
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หมวดที ่6   สรุปการประเมินหลักสูตร 
       
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  (ส ารวจในปีการศึกษา 2560) 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์ 
และศูนย์ล าปาง มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2560 โดยพบผลการประเมินดังนี้ 
 ท่าพระจันทร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)         
ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาที่คาดว่า  
จะจบการศึกษาตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยท าการส ารวจตั้งแต่วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2560 โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 60 ชุด มีผู้ตอบกลับจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 ผลการส ารวจดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านหลักสูตรการศึกษา 
1 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสตูร 4 21 14 2 0 3.66 
2 ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน 5 29 6 0 0 3.98 
3 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินทีหลากหลาย 3 25 12 0 0 3.78 
4 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 4 18 16 3 0 3.56 
5 การแนะน าระบบการลงทะเบยีนเรียนและการค้นข้อมลูด้านการจัด

การศึกษา 
3 18 14 3 2 3.43 

6 กระบวนการจดัการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

4 23 12 2 0 3.71 

เฉลี่ย 3.68 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  
1 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดตอ่กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3 15 22 1 0 3.49 

2 
นักศึกษาได้รบัค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียน
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

2 12 22 3 2 3.22 

3 การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 2 19 16 1 3 3.39 
4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 
2 16 18 3 2 3.32 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

5 15 17 2 2 3.46 

เฉลี่ย 3.38 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา  
1 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียน 3 8 26 2 1 3.25 
2 มีข้อมูลด้านหน่วยงานท่ีให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสตูร แหล่งงานท่ีสามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได ้
1 16 18 4 1 3.30 

3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 2 13 20 3 1 3.31 
4 มีหน่วยงาน/บุคคลให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าด้านการใช้ชีวิตในคณะ/

มหาวิทยาลยั และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
3 11 21 4 1 3.28 

5 กิจกรรมที่นักศึกษาจดั ช่วยส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม  

2 13 21 3 1 3.30 

เฉลี่ย 3.29 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1 อาคารเรยีน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจดั

การศึกษา 
8 17 14 1 0 3.80 

2 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมตอ่การ
จัดการศึกษา 

8 19 8 5 0 3.75 

3 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12 18 9 0 1 4.00 

4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 10 23 7 0 0 4.08 
5 การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์

แลกเปลีย่นสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
6 16 11 6 1 3.50 

6 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง 2 13 11 3 11 2.80 
เฉลี่ย 3.65 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.52 

  ผลการส ารวจแสดงว่า ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
โดยในด้านความพอใจต่อหลักสูตร ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68         
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน คือ ควรพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
โดยคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯมอบหมายให้ผู้อ านวยการหลักสูตรฯส ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา 
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แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือ การปรับปรุงกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิ ชาการและแนะแนว 
แก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาอาจารย์พบปะเพ่ือพูดคุยและ
ปรึกษาหารือร่วมกันในทุกเดือน  
  นอกจากนี้  ควรพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษา โดยส ารวจความสนใจของนักศึกษา  
และจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น อบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะการสื่อสาร  
การแสดงความคิดเห็น หรืออบรมเครื่องมือ/โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งควรจัดให้มี
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมเติม ทั้งแนะแนวเรื่องการเรียนระหว่างศึกษาในหลักสูตรฯและแนะแนวด้านอาชีพ  
 ศูนย์ล าปาง 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) ได้
ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
การศึกษาตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยท าการส ารวจตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2561 มีผู้ตอบกลับ
จ านวน 17 ราย จากจ านวนบัณทิตทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 ผลการส ารวจดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านหลักสูตรการศึกษา 
1 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสตูร  4 10 3 0 0 4.06 
2 ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน 3 11 2 0 0 3.82 
3 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินทีหลากหลาย  2 14 1 0 0 4.06 
4 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 3 9 4 0 1 3.76 

5 
การแนะน าระบบการลงทะเบยีนเรียนและการค้นข้อมลูด้านการจัด
การศึกษา  

4 11 2 0 0 4.12 

6 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

3 12 2 0 0 4.06 

เฉลี่ย 3.98 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  
1 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดตอ่กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 2 14 1 0 0 4.06 

2 
นักศึกษาได้รบัค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียน
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

4 11 2 0 0 4.12 

3 การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4 11 2 0 0 4.12 

4 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3 12 2 0 0 4.06 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4 9 4 0 0 4.00 

เฉลี่ย 4.07 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา  
1 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียน 2 13 2 0 0 4.00 

2 
มีข้อมูลด้านหน่วยงานท่ีให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท่ีสามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได ้

3 13 1 0 0 4.12 

3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 3 11 3 0 0 4.00 

4 
มีหน่วยงาน/บุคคลให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าด้านการใช้ชีวิตในคณะ/
มหาวิทยาลยั และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 

4 10 3 0 0 4.06 

5 
กิจกรรมที่นักศึกษาจดั ช่วยส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 

5 10 2 0 0 4.18 

เฉลี่ย 4.07 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 
อาคารเรยีน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจดั
การศึกษา 

4 10 3 0 0 4.06 

2 
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมตอ่การ
จัดการศึกษา 

1 13 3 0 0 3.88 

3 
มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 14 1 0 0 4.06 

4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 1 13 3 0 0 3.88 

5 
การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลีย่นสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

3 11 3 0 0 4.00 

6 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง 2 12 3 0 0 3.94 
เฉลี่ย 3.97 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.02 

   
  ผลการส ารวจแสดงว่า ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  
ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี” โดยในด้านต่างๆ มีคะแนนความพึ่งใจดังต่อไปนี้ 
  - ความพอใจต่อหลักสูตร ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  



29 
 

  - ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 
  - ด้านกิจกรรมนักศึกษา ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  
  - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน คือ ควรมีสถานที่หรือห้องในการพบปะ พูดคุย เรียนรู้
ร่วมกันทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ในวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ปาง โดยมีคอมพิวเตอร์  
และห้องสมุดภายในห้อง Learning Space ของวิทยาลัยสหวิทยาการ เ พ่ืออ านวยความสะดวก 
และสร้างบรรยากาศในการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์  
และศูนย์ล าปาง มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 โดยพบผลการประเมินดังนี้ 
  
 ท่าพระจันทร์ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
ได้ส ารวจความพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาท าการส ารวจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 โดยส ารวจความพึงพอใจตามคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1)  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยการให้ผู้ใช้
บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง มีผู้ตอบกลับ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.62 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลการส ารวจแสดงได้ดังนี้ 

คุณสมบัติของบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ความซื่อสัตย์ สุจรติ  4.31 
2. ความขยันหมั่นเพียร 4.63 
3. การมีวินัย ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคารวะ 4.38 
4. ความมีน้ าใจ เสยีสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 4.25 
5. การมีจริยธรรมวิชาชีพ หรือมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 4.50 
เฉลี่ย 4.41 
ด้านความรู้  
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.47 
2. ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรู้รอบเพื่อเช่ือมโยงกับสังคม 4.63 
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คุณสมบัติของบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 

3. การน าความรูม้าปรับ/ประยกุต/์บูรณาการในการท างาน  4.75 
4. ความพยายามใฝห่าความรู้ใหม่ๆ  เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง 4.63 
เฉลี่ย 4.62 
ด้านทักษะทางปัญญา  
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4.50 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 4.38 
3. ความสามารถในการวางแผนและจัดการเพื่อให้การท างานลุล่วงด้วยความราบรื่น 4.38 
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 4.33 
5. ความสามารถในการตดัสินใจ 4.27 
เฉลี่ย 4.37 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว 4.44 
2. ความเป็นผู้น า 4.40 
3. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 4.56 
4. ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 4.50 
5. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 4.19 
6. คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.93 
เฉลี่ย 4.34 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.25 
2. ความสามารถในการพูดสื่อสาร 4.53 
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน การเขียนเพื่อน าเสนองาน 4.53 
4. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 4.14 
เฉลี่ย 4.36 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน  4.42 

 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 โดยในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34 ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 

การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ได้รับการน าเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตร ในการยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงรอบ 5 ปี ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วม



31 
 

ประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่จะพัฒนาให้บัณฑิตมีความสามารถและเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน 
 ศูนย์ล าปาง 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยมีผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้างานหรือนายจ้าง ได้ตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จากจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 24 คน  
ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่1/2560 คิดเป็นร้อยละ 25 

คุณสมบัติของบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ความซื่อสัตย์ สุจรติ  4.50 
2. ความขยันหมั่นเพียร 4.44 
3. การมีวินัย ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคารวะ 4.30 
4. ความมีน้ าใจ เสยีสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 4.40 
5. การมีจริยธรรมวิชาชีพ หรือมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 4.30 
เฉลี่ย 4.39 
ด้านความรู้  
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.25 
2. ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรู้รอบเพื่อเช่ือมโยงกับสังคม 4.23 
3. การน าความรูม้าปรับ/ประยกุต/์บูรณาการในการท างาน  4.13 
4. ความพยายามใฝห่าความรู้ใหม่ๆ  เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง 4.50 
เฉลี่ย 4.28 
ด้านทักษะทางปัญญา  
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  3.80 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 4.10 
3. ความสามารถในการวางแผนและจัดการเพื่อให้การท างานลุล่วงด้วยความราบรื่น 4.21 
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 4.05 
5. ความสามารถในการตดัสินใจ 4.00 
เฉลี่ย 4.03 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว 4.50 
2. ความเป็นผู้น า 3.80 



32 
 

คุณสมบัติของบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 

3. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 4.50 
4. ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 4.22 
5. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 4.25 
6. คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.15 
เฉลี่ย 4.24 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.50 
2. ความสามารถในการพูดสื่อสาร 4.32 
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน การเขียนเพื่อน าเสนองาน 4.06 
4. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 4.02 
เฉลี่ย 4.23 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน  4.23 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  

ในด้านของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
จากหัวหน้างานของบัณฑิต ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ 
  1. บัณฑิตปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดีมาก 

2. หลักสูตรมีการอบรมทัศนคติของบัณฑิตได้ดี สามารถเป็นทรัพยากรส าคัญของทีมในบริษัท
ข้อคิดเห็นที่เสนอให้หลักสูตรเพ่ิมองค์ความรู้หรือทักษะเพ่ิมเติมให้แก่บัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการในตลาดแรงงาน ในด้านต่อไปนี้ 
  1. ควรเพิ่มทักษะด้านธุรกิจ 

2.ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น 
ทั้งนี้หลักสูตรฯ(ศูนย์ล าปาง) จะด าเนินการส ารวจอีกครั้งหลังจากบัณฑิตฯส าเร็จการศึกษา

ครบ 1 ปี ในช่วงเดือนมกราคม 2562 
3.การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบตามจ านวน 
ตัวบ่งชี้ก าหนด (รายละเอียดเพ่ิมระบุในตัวบ่งชี้ สกอ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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หมวดที ่7   คุณภาพของการสอน 
 

1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
1.1  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

ท่าพระจันทร์ 

รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

มธ.050 (Sec.01) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1/2560 4.68    
มธ.050 (Sec.02) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1/2560 4.31    
มธ .101 โลก อาเซียน และไทย 1/2560 3.80    
มธ .103 ชีวิตกับความยั่งยืน 1/2560 3.82    
มธ.104 (Sec.01) การคิด อ่าน และเขียนทางวิชาการ 1/2560 4.35    
มธ.104 (Sec.02) การคิด อ่าน และเขียนทางวิชาการ 1/2560 4.35    
มธ.104 (Sec.03) การคิด อ่าน และเขียนทางวิชาการ 1/2560 4.32    
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 1/2560 4.31    
มธ.117 พัฒนาการโลกสมัยใหม ่ 1/2560 3.79    
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1/2560 4.01    
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 1/2560 3.69    
สษ.217 (Sec.01) การฟังและพูดด้านวิชาการ 1/2560 3.88    
สษ.217 (Sec.02) การฟังและพูดด้านวิชาการ 1/2560 4.59    
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 1/2560 3.88    
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 1/2560 4.08    
ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมาย
มหาชน 

1/2560 4.32 
   

ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมอืง 1/2560 3.62    
ปก.203  การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
สมัยใหม ่

1/2560 4.43 
   

ปก.205 (Sec.01) การอ่านและเขยีนทางวิชาการ 1 1/2560 3.89    
ปก.205 (Sec.02) การอ่านและเขยีนทางวิชาการ 1 1/2560 4.49    
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 1/2560 3.84    
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ 1/2560 3.72  ปรับเปลีย่นอาจารย์ผู้บรรยาย 
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 1/2560 4.17    
ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้น 1/2560 3.85    
ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม ่ 1/2560 4.36    
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รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1/2560 4.28 
   

ปก.349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุค
ปัจจุบัน 

1/2560 4.45 
   

ปก.357 นโยบายสาธารณะ 1/2560 4.48    
ปก.359 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 1/2560 4.52    
ปก.376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมยั 1/2560 4.35    
ปก.379 การเงินเบื้องต้น 1/2560 4.51    
ปก.386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม 

1/2560 4.27 
   

ปก.388 จีนร่วมสมัย 1/2560 4.42    
ปก.397 อาเซียนศึกษา 1/2560 4.26    
ปก .398 บูรณาการยโุรป 1/2560 4.68    
ปก.439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1/2560 4.19    
ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น 1/2560 4.27    
ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง 1/2560 4.06    
ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ 

1/2560 4.38 
   

ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมอืง 1/2560 4.36    
ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
ตะวันออก 

1/2560 4.17 
   

ปก.459 ประเด็นร่วมสมยัด้านสิทธิมนุษยชน 1/2560 4.39    
ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการ
พัฒนา 

1/2560 4.38 
   

ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถ ี 1/2560 4.38    
ปก.478 การเมืองธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

1/2560 4.29 
   

ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 1/2560 4.28    
ท .162 การเขียนรายงานวิชาการ )Sec. 247601(  2/2560 4.23    
ท .162 การเขียนรายงานวิชาการ )Sec. 247602(  2/2560 4.48    
มธ .102 ทักษะชีวิตทางสังคม 2/2560 3.13  ปรับเปลีย่นอาจารย์ผู้บรรยาย 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
(Sec.247601) 

2/2560 5.00 
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รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
(Sec.247602) 

2/2560 4.57 
   

มธ .106 ความคิดสรา้งสรรค์และการสื่อสาร 2/2560 4.32    
มธ .155 สถิติพื้นฐาน 2/2560 4.69    
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 2/2560 4.18    
ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคม
สมัยใหม ่

2/2560 3.58 
   

ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 
(Sec.247601) 

2/2560 4.13 
   

ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 
(Sec.247621) 

2/2560 3.62 
   

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2/2560 4.36    
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2/2560 4.15    
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2/2560 4.27    
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2/2560 4.14    
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2/2560 4.19    
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถติิใน
เศรษฐศาสตร ์

2/2560 3.89 
   

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2560 4.56    
ปก.323 การเมืองโลก 2/2560 4.52    
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์:    
จากสมิธถึงยุคปัจจบุัน 

2/2560 3.51 

 

เนื่องจากใช้อาจารย์ผู้บรรยาย
หลายท่านท าให้เนื้อหาขาดความ
ต่อเนื่อง ปีการศึกษาถัดไป
ปรับเปลีย่นให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัก 1 ท่าน 

ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 2/2560 4.53    
ปก.348 การเมืองกับศาสนา 2/2560 4.54    
ปก.356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 2/2560 4.30    
ปก.358 การบริหารรัฐกจิและการศึกษาองค์การ 2/2560 3.53  เนื่องจากใช้อาจารย์ผู้บรรยาย

หลายท่านท าให้เนื้อหาขาดความ
ต่อเนื่อง ปีการศึกษาถัดไป
ปรับเปลีย่นให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัก 1 ท่าน 

ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 2/2560 4.52   
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รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน 2/2560 4.36   
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น 2/2560 4.44   
ปก.387 ศิลปะกับสังคม 2/2560 3.87   
ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมยั 2/2560 4.02   
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐ
สวัสดิการ 

2/2560 4.30 
  

ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถ ี 2/2560 3.94   
ปก.467 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก 2/2560 4.45   
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2/2560 3.51   
รวม 4.20 
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ศูนย์ล าปาง 

รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1/2560 4.34   
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 1/2560 3.55   
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 1/2560 4.11   
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 1/2560 4.04   
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ 1/2560 4.20   
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 1/2560 4.20   
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 1/2560 4.34   
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 1/2560 4.05   
ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมาย
มหาชน 

1/2560 4.05 
  

ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมอืง 1/2560 3.87   
ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
สมัยใหม ่

1/2560 4.31 
  

ปก.205 การอ่านและการเขยีนทางวิชาการ 1 1/2560 3.97   
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวชิาการ 1/2560 4.19   
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  1/2560 4.02   
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ  1/2560 4.06   
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 1/2560 4.01   
ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น 1/2560 4.50   
ปก.337  อภิปรัชญาเบื้องต้น 1/2560 4.06   
ปก.346 ปรัชญากฎหมาย 1/2560 4.41   
ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย  

1/2560 4.18 
  

ปก.368  เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 1/2560 4.21   
ปก.379 การเงินเบื้องต้น 1/2560 4.22   
ปก.389  ญี่ปุ่นร่วมสมัย 1/2560 4.03   
ปก.398 บูรณาการยโุรป 1/2560 4.24   
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ 1/2560 4.22   
ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น 1/2560 4.29   
ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมอืง 1/2560 3.65   
ปก.459 ประเด็นร่วมสมยัด้านสิทธิมนุษยชน 1/2560 4.11   
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 2/2560 3.86   
มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์และการสื่อสาร 2/2560 4.10   
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รหัส  ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาน 2/2560 4.32   
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 2/2560 4.18   
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม ่ 2/2560 4.29   
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2/2560 4.11   
มธ.155 สถิติพื้นฐาน 2/2560 4.47   
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 2/2560 4.11   
ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/2560 4.15   
ปก.210 การอ่านและการเขยีนทางวิชาการ 2 2/2560 4.33   
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2/2560 4.29   
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2/2560 4.27   
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2/2560 4.16   
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2/2560 4.13   
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 2/2560 3.86   
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถติิในเศรษฐศาสตร์ 2/2560 4.13   
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2560 3.96   
ปก.323  การเมืองโลก 2/2560 3.61   
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จาก 
สมิธถึงยุคปัจจุบัน 

2/2560 4.28 
  

ปก.338 สุนทรีศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 2/2560 4.35   
ปก.339  รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม ่ 2/2560 3.93   
ปก.357 นโยบายสาธารณะ 2/2560 4.20   
ปก.358 การบริหารรัฐกจิและการศึกษาองค์การ 2/2560 3.94 

 

การเชิญผู้เชี่ยวชาญในประเด็น
ศึกษาหรือ issue based ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
การพานักศึกษาออกไปเรียนรู้นอก
สถานท่ี จัดท าเอกสารค าสอนให้
เป็นระบบมากขึ้น 

ปก.397 อาเซียนศึกษา 2/2560 4.10 
 

การก าหนดจ านวนนักศึกษาไมเ่กนิ 
35 คน เพื่อท่ีจะสามารถดแูล
นักศึกษาได้ทั่วถึง 

ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น 2/2560 4.11   
ปก.387 ศิลปะกับสังคม 2/2560 4.28   
รวม 4.13 
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1.2  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม   
 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมในทุกรายวิชาของหลักสูตรอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.16 โดยแยกการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชาของท่าพระจันทร์  เท่ากับ 4.20  
และการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชาของศูนย์ล าปาง เท่ากับ 4.13  

 
2.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเวลา
บรรยายและการท างานร่วมกัน 

-เน้นการท างานเป็นกลุ่ม การแบ่ง
หน้าที่การรับผิดชอบร่วมกัน 

ความรู้ - การศึกษาด้วยตนเองน้อย 
- ควรมีการทดสอบความรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การสอบปากเปล่า การ
ทดสอบท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์ 

- เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น 
- มีการวัดผลความรู้ด้วยวิธีที่
เหมาะสมนอกเหนือจากการสอบ 

ทักษะทางปัญญา - ควรพัฒนาทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา วิธีคิดแก้ปัญหา และการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆเข้ามาเชื่อมโยง 

-เน้นการศึกษาดูงานในสถานการณ์
จริง เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพ
สะท้อนและเกิดวิธีคิดใหม่ๆ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- าหารือเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษ
ร่วมกัน 
- การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
- การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 

-มีการเพิ่มสัดส่วนการให้คะแนน
รายงาน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ฝึกการวิเคราะห์

งานเป็นกลุ่มและการแสดงความ
คิดเห็น 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กระตุ้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล และ
น าเสนอผลการศึกษา 

- ออกแบบการเรียนการสอนให้เน้น
ทักษะการค้นคว้าข้อมูล และการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
3.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร   มี     ไม่มี               
จ านวนอาจารย์ใหม่ .........3.........  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ........3........ 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ ท่าพระจันทร์  จ านวน  2 ท่าน  
1.อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  
2.อาจารย์ Anna Klara Shimshak   
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หลักสูตรฯได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการหลักสูตรฯให้ข้อมูลของหลักสูตร โดยอาจารย์ทั้งสอง
ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ และร่วมประชุมหารือในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  หลักสูตรฯสนับสนุนให้อาจารย์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งการอบรมทางวิชาการอ่ืนๆ 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ ศูนย์ล าปาง จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รุ่งนภา เทพภาพ โดยหลักสูตรมีการเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจ้ง
รายละเอียดหลักสูตร และการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  

 
4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัดหรือ 
เข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

     โ ครงการสั มมนาบุคลากร 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 0 เ รื่ อ ง  ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ
เสริมสร้ า งความเข้ า ใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และ หลักเกณฑ์ EdPEx 
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ วิ ท ย า ลั ย ส ห
วิทยาการ  วันที่ 15-17 กันยายน 

2560 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค 
จังหวัดพิษณุโลก 

9 13 บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน
ค ว า ม รู้ แ ล ะป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้มากขึ้น รวมทั้งได้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะบบ  EdPEx เ พ่ื อ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ของบุคลากร
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

     โ ครงการสั มมนาบุคลากร 
ประจ าปี 2561 เรื่อง การพัฒนา
องค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค
ไทยแลนด์  4 . 0  วั นที่  10 - 12 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศศิดารา รี
สอร์ท จังหวัดน่าน 

9 13 บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เรียนรู้แนวทางการ
พัฒนาองค์กร ศึกษาแนวปฏิบัติและหา
แนวทางในการแก้ ไขปรับปรุ งและ
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ภายในองค์กรที่แท้จริงต่อไป 
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หมวดที ่8   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีการวาง
ระบบและกลไกการรับ
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
นั กศึ กษา  และการ ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ด าเนินการวางระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ด าเนินการวางระบบและกลไก
การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา 

1. การวางระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.1 ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณาสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาและจ านวนอาจารย์ เพ่ือจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละชั้นปี 
1.2 มีบันทึกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละ
ชั้นปี และก าหนดตาราง Office Hours ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบ  
1.3 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ
ค าปรึกษาตามตาราง Office Hours  
1.4 จัดโครงการคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษา 
1.5 ประเมินกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 

1.6น าผลที่ ได้จากการประเมินมาก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา 
2. การวางระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน
ของนักศึกษา 
2.1 ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาร้องเรียน 
นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
และสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรใน
แบบฟอร์มที่ทางวิทยาลัยจัดไว้ให้ พร้อมกันนี้
นักศึกษาสามารถร้องเรียนทาง Website และ 
Facebook Page ทางการของหลักสูตร  
2.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาของนักศึกษา
ส่วนใหญ่และเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก หรือต้องมี
กระบวนการหลายขั้นตอน หลักสูตรจะนัดพบ
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

นักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวเพ่ือขอข้อมูลและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
เพ่ือน าเรื่องร้องเรียนมาพิจารณา และเพ่ือหา
มาตรการแก้ไข 
2.4 ด าเนินการแก้ไข 
2.5 ประเมินกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
2 . 6  น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

2. หลักสูตรควรมีระบบ
ส่ ง เสริมและสนับสนุน
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิทาง
วิชาการ และการเข้าสู่
ต า แหน่ ง ท า ง วิ ช าการ
สูงขึ้น 

1. ควรมีการแจ้งเรื่องภาระงานขั้น
ต่ าและมาตรฐานทางวิชาการของ
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 
2 .  ค ว รมี ก า ร ส า ร ว จก า ร ข อ
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
การศึกษาต่อของอาจารย์ประจ า
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
3 . ค ว ร มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วม
อบรมการท า ผล ง านแล ะข อ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ประกาศเรื่องภาระงานขั้นต่ าและมาตรฐาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ 
2. มีการส ารวจการขอต าแหน่งทางวิชาการ
และกา รศึ กษ าต่ อ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
3. ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ที่สนใจอย่างสม่ าเสมอ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมการท าผลงานและ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรทุกท่านควรมีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือสูง
กว่า  

1 .ควรมีการสร้ างแรงจู ง ใจ ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผล
งานทางวิชาการและเผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนใน
การเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุน การ
ตี พิมพ์ผลงานวิจัย  (ทุนระดับคณะ) การ
น าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งในการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
2.การพิจารณาให้คะแนนส าหรับการเลื่อนข้ัน 



43 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

3.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไปอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการ 
4.ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนสนับสนุนฯ   
(ทุนระดับมหาวิทยาลัย) ให้อาจารย์ทราบโดย
ทั่วกัน 

4 . หลั ก สู ต ร คว รมี ก า ร
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เหมือนกันทั้ง 2 
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
มาตรฐานเดียวกันในเรื่อง
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
เนื้อหารายวิชา 

1 .  ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ให้ ผู้ ส อน
รายวิชาเดียวกันได้พบปะพูดคุย
เพ่ือร่วมกันออกแบบการเรียนการ
สอนและประเมินผู้ เรียนโดยใช้
เกณฑ์เดียวกัน 
2. ในรายวิชาที่ไม่มีอาจารย์ประจ า
ที่ศูนย์ล าปาง ให้เชิญอาจารย์จาก
หลักสูตรเดียวกันที่ท่าพระจันทร์ 
มาสอนวิชาเดียวกันที่ศูนย์ล าปาง 

1. จัดประชุมทางไกลให้ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
หารือร่วมกันในการออกแบบการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน 
2. ด าเนินการเชิญอาจารย์จากท่าพระจันทร์มา
สอนวิชาเดียวกันที่ศูนย์ล าปาง 

5. หลักสูตรควรส่งเสริมให้
อาจารย์ ออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้สู่รายวิชา 

ควรมีการวางแผนการก า กับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
เค้าโครงการเรียนการสอน ตาม
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย  ครั้ ง ที่  

8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2559  

มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนน าแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
กิ จกร รมการ เ รี ยนการสอน  และวั ดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6.หลักสูตรควรมีการเขียน
รายงาน มคอ.7 ให้เป็นไป
ตาม PDCA  

ควรมี การปรั บปรุ งการ เขียน
รายงาน มคอ.7 ให้เป็นไปตาม 
วงจรคุณภาพPDCA โดยเฉพาะ
องค์ประกอบและชนิดของตัวบ่งชี้
ที่เป็นกระบวนการ 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและชนิดของตัวบ่งชี้
ที่เป็นกระบวนการเขียนรายงาน มคอ.7 ให้
เป็นไปตาม วงจรคุณภาพ PDCA 

7.ห ลั ก สู ต ร ค ว ร มี ก า ร
ประเมินกระบวนการให้
ทุกตัวบ่งชี้และให้เหตุผล
จ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ควรมีการประเมินกระบวนการตัว
บ่ ง ชี้ แ ล ะ ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ งกระบวนการให้ เป็น
รูปธรรม 

ด าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ของตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้  
3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 



44 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น
รูปธรรม 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที ่9   แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา  

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
1.การปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี  ป ร ะ จ า ปี  

2560 
ผู้อ านวยการฯ 
 

ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น ม ติ เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2561 

2.จัดท าแผนการด าเนินงานของ
หลักสูตร ประจ าปี 2560 

ป ร ะ จ า ปี  
2560 

ผู้อ านวยการฯ หลักสูตรได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงาน 
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

ป ร ะ จ า ปี  
2560 
 

ผู้อ านวยการฯ 
 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดสรรทุนสนับสนุน
ให้อาจารย์ทุกท่านผลิตผลงานวิชาการ และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมทั้งการไป
น าเสนอผลงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอ่ืนๆใน
ต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 

ป ร ะ จ า ปี  
2560 

ผู้อ านวยการฯ หลั ก สู ต ร ฯ  )ท่ า พ ร ะจั นท ร์ (จั ด ส ร ร
ให้นักศึกษาเข้ าร่ วมการศึกษาเ พ่ือทุน

กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ จ านวน 8 
ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ และทุนสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการในภาคฤดูร้อน 
จ านวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 

 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  
ไม่มี เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2561 ก าลังจะเริ่มด าเนินการใช้ในเดือนสิงหาคมภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2561 นี้  
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

ไม่มี เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2561 ก าลังจะเริ่มด าเนินการใช้ในเดือนสิงหาคมภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 นี้ 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
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หลักสูตรควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าอบรมและพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

 
3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  2561  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ทั้งท่าพระจันทร์
และศูนย์ล าปางมีแผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  2561 ดังนี้ 
 
ท่าพระจันทร์ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
วิชาการ 

ปีการศึกษา 2561 - ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
 

2. ส ารวจและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 - ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
 

3. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 - ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
 

 
ศูนย์ล าปาง 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตและส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

มกราคม 2562 ผู้อ านวยการฯและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ที่
หลากหลาย 

ธันวาคม 2561 ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฯ แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

กันยายน 2561 ผู้อ านวยการฯ 

4. โครงการคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
(PPE Care Café) 

พฤษภาคม 2562 รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์
ล าปางและผู้อ านวยการฯ 

5. การรับอาจารย์สาขารัฐศาสตร์และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กันยายน 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์
ล าปางและผู้อ านวยการฯ 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
6. จัดสรรงบประมาณส าหรับห้อง PPE Common 
Room 

ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์
ล าปางและผู้อ านวยการฯ 

7. จัดท าแผน และด าเนินงานของหลักสูตรตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

กรกฎาคม 2562 ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฯ แ ล ะ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ท่าพระจันทร์ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2  :  ศาสตราจารย์ธีรยุทธ  บุญมี 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ  
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ศูนย์ล าปาง 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1  :  อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2  :  อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3  : อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:  27 สิงหาคม 2561 
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เห็นชอบโดย 
ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
อาจารย์ ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน: 27 สิงหาคม 2561 
 
ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
อาจารย์ ดร.สุมิตา  สุภากรณ์ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน: 27 สิงหาคม 2561 
 
คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน: 27 สิงหาคม 2561 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

ประจ าปีการศึกษา 2560  



หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.อาจารย์ผู้สอน 
1.1 ศูนย์ล าปาง 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
1. รศ.ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี 
2. รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 
3. ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 
4. ผศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ 
5. ผศ.ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ 
6. ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 
7. ผศ.โอฬาร รัตนภักดี 
8. ผศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 
9. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา 
10.อ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 
11.อ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว 
12.อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ์ 
13.อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล 
14.อ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ 
15.อ.ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ 
16.อ.ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
17.อ.วราพร  ขันพล 
18.อ.ชวนนท์  กาญจนสุวรรณ 
19.อ.ศิริศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

1.ศ.ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์ 
2.รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน 
3.รศ.ดร.วรรณวิสาข์  ไชย์โย 
4.รศ.ธเนศ  วงศ์ยานนาวา 
5.รศ.โรจน์  คุณเอนก 
6.ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ 
7.ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช 
8.ผศ.ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร 
9.ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 
10.ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน 
11.ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว 
12.ผศ.ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ 
13.ผศ.ดร.ลภัสรดา  หนุ่มค า 
14.ผศ.ดร.สุปรีดี  ฤทธิรงค์ 
15.ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาน 
16.ผศ.ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล 
17.ผศ.ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน ์
18.ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 
19.ผศ.อดิศร  หมวกพิมาย 
20.ผศ.สันติรักษ์  ประเสริฐสุข 
21.อ.ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว 
22.อ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 
23.อ.ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร 
24.อ.ดร.นิภาพร  รัชตพัฒนากุล 
25.อ.ดร.ปิยวรรณ  อัศวราชันย์ 
26.อ.ดร.ดารณี  จารีมิตร 
27.อ.ดร.เดชรัตน์ สุขก าเนิด 
28.อ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 
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อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
29.อ.ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม 
30.อ.จิรภัท  หลงกุล 
31.อ.ขจรศักดิ์  พงษ์พานิช 
32.อ.พญ.ล าพู  โกศัลวิทย์ 
33.อ.ปราณิศา  บุญค้ า 
34.อ.นรีรัตน์  พินิจธนสาร 
35.อ.ดุสิต  จรูญพงษ์ศักดิ์ 
36.อ.สรรพจน์  มาพบสุข 
37.อ.อุรุพงศ์  รักษาสัตย์ 
38.อ.อภินพ  อติพิบูลย์สิน 
39.อ.ฟ้า  ลิขิตสวัสดิ์ 
40.อ.จักรพันธ์ รัตนเสถียร 
41.อ.ฐิติกร  สังข์แก้ว 
42.อ.กิตติพงศ์  กมลธรรมวงค์ 
43.อ.สุรศักดิ์  บุญญานุกูลกิจ 
44.อ.ปทิตตา ไชยปาน 
45.อ.พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ 

 
1.2 ท่าพระจันทร์ 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
1.ผศ. ดร.ปกครอง บุญ-หลง 
2.ผศ. ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 
3.ผศ. ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 
4.อ. ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ 
5.อ. ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ 
6.อ. ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
7.อ. ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ 
8.อ. พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
9.อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 
10.อ.พนมกร โยทะสอน 
11.อ.อรณิชา เมี่ยงบัว 
12.A. Anna Klara Shimshak 

1.ศ. ดร.ปราณี ทินกร 
2.ศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 
3.ศ. ธีรยุทธ บุญมี 
4.ศ. พรายพล คุ้มทรัพย์ 
5.ศ. วันทนีย์ วาสิกะสิน 
6.รศ. ดร. ทิพมาศ ชุมวรฐายี 
7.รศ. ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 
8.รศ. ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข 
9.รศ. ประคอง  เจริญจิตรกรรม 
10.รศ. ดร. กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด 
11.รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว 
12.รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
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อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
13.รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร 
14.รศ.ประคอง เจริญจิตรกรรม 
15.รศ.อรพัช บวรรักษา 
16.ผศ. ดร.เกษม เพ็ญพินันท์ 
17.ผศ. ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล 
18.ผศ. ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล 
19.ผศ. ดร.ปิยบุตร  แสงกนกกุล 
20.ผศ. ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล 
21.ผศ. ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์ 
22.ผศ. ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 
23.ผศ. ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ 
24.ผศ. ดร.ศิรประภา ชวนะญาณ 
25.ผศ. ดร.สุธาสินี  ปิยพสุนทรา 
26.ผศ. ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา 
27.ผศ. ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 
28.ผศ. ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 
29.ผศ. ศิรินทร์ ใจเที่ยง 
30.ผศ.ถนอม เทียนสว่างชัย 
31.ผศ.สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์ 
32.ผศ.อบรม เชาวน์เลิศ 
33.ผศ.อานนท์ มาเม้า 
34.อ.ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช 
35.อ.ดร.เอกพงษ์  สารน้อย 
36.อ. ดร.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 
37.อ. ดร.ชเนตตี ทินนาม 
38.อ. ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน 
39.อ. ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ 
40.อ. ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล 
41.อ. ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิธ 
42.อ. ดร.ศรีโสภา  เรืองหนู 
43.อ. ดร.สุวรรณรัตน์   มีสมบูรณ์พูนสุข 
44.อ. ดร.อลิสา รัตนพฤกษ์ 
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อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
45.อ. ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ 
46.อ. ภาณัฐ  เดชยนต์ 
47.อ. สันติ จิตระจินดา 
48.อ.กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล 
49.อ.จักรพันธ์  ตรวจมรคา 
50.อ.จิตพิสุทธิ์  จันทร์ทองอ่อน 
51.อ.ชล บุนนาค 
52.อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร 
53.อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง 
54.อ.ธนภัทร ชีรณวาณิช 
55.อ.ธีรพจน์ ศิริจันทร์ 
56.อ.นนท์ นุชหมอน 
57.อ.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์ 
58.อ.นรีรัตน์  พินิจธนสาร 
59.อ.แบ๊ง งามอรุณโชติ 
60.อ.ปฐมพงษ์  เผือกลี 
61.อ.พัชรา วงศ์หิรัญสมบัติ 
62.อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ 
63.อ.วัชราภรณ์ พัฒนศิริ 
64.อ.วิโรจน์ อาลี 
65.อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 
66.อ.สิรภพ แก้วมาก 
67.อ.สุรัช คมพจน์ 
68.อ.อภินันท์  ธรรมเสนา 
69.อ.อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล 
70.A.Joshua David Bernstein 
71.A.Lori Conover 
72.A.Michael Jan Everts 
73.Dr.Jesper Kulvimann 
74.Dr.Yosef Kamal Ibssa 
75.คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ 
76.คุณจักรพันธ์ รัตนเสถียร 
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อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
77.คุณชานันท์ ยอดหงษ์ 
78.คุณธนกานต์ สิทธิ 
79.คุณพรรณิการ์ วานิช 
80.คุณเพชรลดา อู่รัตนากวี 
81.คุณลลิตา ละสอน 
82.คุณวิป วิญญรัตน์ 
83.คุณสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ 
84.คุณสุเจน กรรพฤทธิ์ 
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2.การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสารประกอบ 

1 จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์ล าปาง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 
2. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ  บุญมี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
5. อาจารย์ชวนนท์ กาจนสุวรรณ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่าพระจันทร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
2. อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 
3. อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
4. อาจารย์พนมกร โยทะสอน 
5. อาจารย์Anna Klara Shimshak 

 
TQF 7 ( plus)  : 
1/3 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7  ( plus) : 
1/4 

2 คุณสมบั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์ล าปาง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาที่ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 
ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก จ านวน 3 คน ได้แก่  

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ 
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
จ านวน 2 คน ได้แก่  

ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ  บุญมี 
อาจารย์ชวนนท์  กาจนสุวรรณ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาที่ไม่    

ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 4 คน ได้แก่  
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ  บุญมี    
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่าพระจันทร์ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรั ชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาที่ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 
ดังนี้ 
      1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกจ านวน 3 คน ได้แก่ 

อาจารย ์ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 
อาจารย์ พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท

จ านวน 2 คน ได้แก่ 
อาจารย์พนมกร โยทะสอน 
อาจารย์Anna Klara Shimshak 

4 ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม
รอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยและปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี 
ดังนี้ 
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1. ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยท่ีไม่กระทบโครงสร้าง  
หลักสูตรมีการปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้าง
จ านวน 2 ครั้งในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1.1 มีการขอเปิดรายวิชาใหม่  2 วิชา ได้แก่  วิชา       
ปก.469 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เพ่ือที่จะรองรับการเทียบโอนของนักศึกษาที่
ไปลงเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และรายวิชา       
ปก.478 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

1.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จาก
รูปแบบที่ 1 มาเป็นรูปแบบที่ 2 จ านวน 5 วิชา 3 หมวด 
รายละเอียดดังนี้ 
          1.2.1 หมวดสังคมศาสตร์ ได้แก่ วิชา มธ.124 สังคม
กับเศรษฐกิจ 
          1.2.2 หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชา มธ.117
พัฒนาการโลกสมัยใหม่ 
          1.2.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ได้แก่  วิชา มธ.143 มนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม  มธ.151 
คณิตศาสตร์ทั่วไประดับ มหาวิทยาลัย  มธ.155 สถิติ
พ้ืนฐาน ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2561 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรมีแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2560 เป็นการ
ปรับปรุงในรอบ 5 ปี คือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2561 ทั้งนี้หลักสูตรมีการด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

2.1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือประชุม วางแผนร่างการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 2 
ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 
TQF 7  ( plus) : 
1/5 – 1/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7  ( plus) : 
1/7 
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2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ประกอบไปด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขามา
ตรวจสอบ วิ เคราะห์  และให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรที่
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอมา เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2560  

2.3 มีการเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ที่มี
การปรับแก้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า วิทยาลัย          
สหวิทยาการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

2.4 เมื่อหลักสูตรผ่านมติคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
จึงด าเนินการส่งต่อฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลั ย  โดยสภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็นชอบ                    
ครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร

ประกอบ 
1.การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย ์
(ตัวบ่งชี 
สกอ.4.1) 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้ 
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าปรั ชญา  การ เมื อ ง  
และเศรษฐศาสตร์ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรศูนย์ท่าพระจันทร์ 
จ านวน 5 คน และศูนย์ล าปาง จ านวน 5 คน  โดยมีระบบและกลไก 
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 การวางแผน  เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสู ตรเดิมของ        
ศูนย์ท่าพระจันทร์ จ านวน 2 ท่าน คือ อ.นุชรี วงศ์สมุทร และอ.อรณิชา 
เมี่ยงบัว ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เดิมของศูนย์ล าปาง จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ 
ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์       
ตันทนิส มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.วิทยาลัยฯจึงได้วาง
แผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยได้มีการก าหนด
คุณสมบัติให้มีความสอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการและปรัชญา
ของหลักสูตร รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 2 คน และใช้กลไกของคณะกรรมการของ
หลักสูตรฯในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแต่งตั้ง เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 

1.2 การด าเนินการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  คณะกรรมการของหลักสูตรฯ ประชุม 
เพ่ือด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. หลักสูตรฯท่าพระจันทร์  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ใหม่ 2 ท่านคือ อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
และอาจารย์ Anna Klara Shimshak หลักสูตรฯ ศูนย์ล าปาง มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ ใหม่ 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ โดยทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบตามที่

 
 
TQF 7 (plus) : 
2/1 – 2/3 
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ก าหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

1.3 การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนกระบวนการรับ 
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1.4 การปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรฯด าเนินการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วเป็นไปตามแผน  

1.5 ผลการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสกอ. และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีถัดไป สามารถน าระบบ 
และกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปใช้ในปีถัดไป 
2. ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 

2.1 การวางแผนการบริหารอาจารย์  หลักสูตรฯวางแผนการบริหาร
อาจารย์ภายใต้แผนงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ และใช้กลไกของ
คณะกรรมการของหลักสูตรฯ และกรรมการบริหารวิทยาลัยในการ
ก าหนดนโยบาย และแผนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ การวางแผน
การบริหารอาจารย์  วิทยาลัยสหวิทยาการมีระบบการบริหารอาจารย์ 
โดยมีแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี และมีการส ารวจเพ่ือวางแผนในการ
บริหารพัฒนาอาจารย์ มีแผนในการจัดอัตราก าลัง โดยมีการส ารวจเพ่ือ
วางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าทดแทนอาจารย์ที่       
ลาศึกษาต่อในอนาคต ตลอดจนมีการก าหนดบทบาท หน้ าที่             
ความรับผิดชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  รวมทั้ งมี            
การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน การก าหนดอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของหลักสูตร ฯ 
โดยพิจารณาจากสาขาที่เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยเป็นหลัก 
และรายวิชาใดที่อาจารย์ประจ าวิทยาลัยไม่มีความเชี่ยวชาญ หลักสูตรฯ
ได้เชิญอาจารย์จากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยลัยธรรมศาสตร์หรือวิทยากร
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ภายนอกเป็นผู้สอน นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดสวัสดิการค่าหนังสือและ   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเยี่ยมผู้ป่วย และจัดอุปกรณ์
ส านักงานให้เพียงพอรองรับการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

2.2 การด าเนินการ  หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานและนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยในปี 2560 มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ใหม่ 4 ท่านทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม และหลักสูตรฯได้แต่งตั้ง
อาจารย์ทั้งสี่ท่านเป็นคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ โดยอาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ    
อย่างต่อเนื่อง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภาระงานสอนใน
หลักสูตรฯตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าและมาตรฐานทางวิชาการ และ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ  

2.3 ประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ โดยหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือประเมินกระบวนการการบริหาร
อาจารย์ 

2.4 ปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์  โดยน ากระบวนการ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มาทบทวน เพ่ือพัฒนาในมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึนในปีถัดไป  

2.5 ผลการปรับปรุง  หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร  
3. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

3.1 การวางแผน หลักสูตรฯวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ภายใต้แผนงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ และใช้กลไกของคณะกรรมการ
ของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการวางแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ นอกจากนี้ยังน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2559 มาพิจารณา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเสนอให้มีระบบสนับสนุนในการจัดโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ
ของอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น วิทยาลัยสหวิทยาการมีระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยมีประกาศเรื่องภาระงานขั้นต่ าและมาตรฐานทาง
วิ ช า ก า ร ขอ งผู้ ด า ร ง ต า แห น่ ง อ า จ า ร ย์  ผู้ ช่ ว ย ศ าสตร าจ า ร ย์   
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งสอดคล้องกับภาระงานของ       
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีการ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพอย่างชัดเจนเพ่ือการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
มีการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ร่วมกันและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
และร้องเรียนได้ นอกจากนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการมีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านการวิจัย การส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การส่งเสริมการอบรมเพ่ิมเติม และการสัมมนาบุคลากร
ประจ าปี ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
อาจารย์ของหลักสูตรจึงได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านต่างๆ          
เป็นประจ า 

ด้านคุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการประชาสัมพันธ์การ
จัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ที่สนใจอย่างสม่ าเสมอ 
อีกทั้งยังส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ผ่านการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (ทุนระดับคณะ) การน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนสนับสนุนฯ 
(ทุนระดับมหาวิทยาลัย) ให้อาจารย์ทราบโดยทั่วกัน 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯยังสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัด
โครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุน ทั้งโครงการ
ประกอบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับ
การพัฒนาอาจารย์ใหม่ มีการจัดอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพ่ือให้มี
ความรู้ ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล  ตลอดจน
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ด าเนินการให้อาจารย์ใหม่เข้า
ร่วมการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

3.2 การด าเนินการ  หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานและนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานและนโยบายของ
วิทยาลัย โดยอาจารย์ประจ าได้รับการก าหนดภาระงานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพตาม
กลไกที่วางแผนไว้ รวมทั้งได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนในการวิจัย  
และการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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3.3 การประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
หารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือประเมิน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อาจารย์  

3.4 การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยน า
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาทบทวน เพ่ือพัฒนาในมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในปีถัดไป 

3.5 ผลการปรับปรุง  ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าทุกท่าน
ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนทั้งด้านการท างาน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง   
การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และการวิจัย รวมถึงหลักสูตรได้จัดสรร
เงินทุนและสร้างระบบสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าโครงการเสริม
หลักสูตรต่างๆ 

2.คุณภาพ
อาจารย ์
(ตัวบ่งชี 
สกอ.4.2) 

2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน จาก 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด เทียบเท่า 5 
คะแนน  
2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรศูนย์ล าปางที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 4 คน โดยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 1 
คน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เทียบเท่า 
5 คะแนน  
2.3 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผลงานวิชาการในปีการศึกษา 2560 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ าแนกตามระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น  
     2.3.1 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 3 เรื่อง ดังนี ้

1) “โครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  ปี  2560  (Best Practices)”  แหล่ งทุนจากสถาบัน
พระปกเกล้า ท าสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 จ านวนทุน 
155,000 บาท วิจัยเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561             
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     2) “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล”: กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (กรกฎาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 
      3) “รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความ
ต้องการใช้น้ าของกลุ่มลุ่มน้ าภาคกลาง”ภายใต้โครงการศึกษาเกณฑ์การ
บริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มิถุนายน 2560 
(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     2.3.2 บทความวิ จั ย  หรื อบทความทางวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1) บทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าแบบแยกส่วนสอง
ชั้นของเศรษฐกิจเชิง พ้ืนที่ ในประเทศ พ.ศ. 2538-2558” ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561  
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     2.3.3 บทความวิ จั ย  หรื อบทความทางวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1) บทความวิชาการเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน” ตีพิมพ์ใน
วารสารกระบวนการยุติธรรม ระหว่างเล่มที่ 1-3 ฉบับปี 2562 (ได้รับการ
ตอบรับแล้ว) (ค่าน้ าหนัก 0.60) สรุปร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 44 เทียบ
ตามเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
เทียบเท่า คะแนน 5 คะแนน   

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งชี 
สกอ.4.3) 

3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
     หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา การ เมือง  และ
เศรษฐศาสตร์ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 คน 
     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ (ท่าพระจันทร์) มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 คน โดยแต่งตั้ง อ. พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ 
เจนการ และ อ. Anna Klara Shimshak แทน อ.นุชรี วงศ์สมุทร และ   
อ.อรณิชา เมี่ยงบัว หลักสูตรฯ (ศูนย์ล าปาง) มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
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ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน โดยแต่งตั้งศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ถิรวัฒน์ ตันทนิส และอาจารย์วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ โดยมีกระบวนการ
คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร ฯ และ
กรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ และผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
     หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารการจัดการหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการประเมิน
จากแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถสรุปได้
ดังนี้  

3.2.1 การบริหารหลักสูตร  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร              
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     2. หลักสูตรมีการจัดผู้สอนในรายวิชาที่มีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     3. จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม   
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 
     4. หลักสูตรมีการก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนามตามเค้าโครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 
     5 .  หลั กสู ตรมี การก ากับและติ ดตามการจั ดท า รายงานผล               
การด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 
     6. หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 
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     7. หลักสูตรมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลาย
กลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10 
     8. หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     9. ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.40 
     3.2.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     1. การวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.90 
     2. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     5. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     6. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     7. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 
     8. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะทาง
วิชาการของอาจารย์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 
     9. มีการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ในเวที
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     10. มีการสนับสนุนให้อาจารย์น าความรู้ ประสบการณ์จากการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการมาบูรณาการรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
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     11. มีการสนับสนุนด้านทุนการวิจัยและ/หรือการพัฒนาทักษะการ
วิจัยแก่อาจารย์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 
     12. มีการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของ
อาจารย์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 
     13. มีการจัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์เ พ่ิมเติมจากสวัสดิการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 
     3.2.3 กระบวนการเรียนการสอน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียน
การสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     1. การส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 
     2. การส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์เพ่ือพัฒนานักศึกษา คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.40 
     3. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 
     4. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใน        
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 
     5. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 
     6. การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
นักศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.20 
     7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.10 
     โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์ที่
ต้องการให้หน่วยงานจัดให้ ดังนี้ 
     การพัฒนาด้านการเรียนการสอน ควรส่งเสริมการอบรมแลกเปลี่ยน
ด้าน E-Learning อบรม Infographic เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Active Learning 
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     การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 
อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และอบรมการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร

ประกอบ 
1.การรับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี สกอ.
3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบและกลไกการรับนักศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร์ มีเป้าหมายสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะ
ของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพ้ืนฐาน
ทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้     
เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้
ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้
หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ของวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

    1.1 การวางแผนรับเข้า  
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวน

กระบวนการรับนักศึกษา วางแผนก าหนดจ านวนรับ เกณฑ์การรับ
นักศึกษา และกระบวนการรับนักศึกษาของปี 2560 ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตรฯ จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
ฯเพ่ือทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาใหม่พบว่า ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรฯ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สาเหตุ
หนึ่งคือหลักสูตรฯ เปลี่ยนวิธีรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยรับสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสหวิทยาการเห็นควรให้ในปีการศึกษาถัดไป ควรรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ทุกช่องทาง มีการวางแผนในการรับเข้าโดยตั้งเป้าหมายการ
รับเข้าศึกษาประจ าปี 2560 ท่าพระจันทร์ จ านวน 80 คน และศูนย์
ล าปาง จ านวน 80 คน แบ่งเป็น Admissions จ านวน 50 คน และ        
รับตรง 30 คน โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครระบบรับตรง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 
2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

 
TQF 7 (plus) : 
3/1 – 3/6 
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3) มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

4)  ไม่ เป็ นผู้ ที่ ถู ก ให้ ออกจากสถาบัน อุดม  ศึ กษา ใดมาก่ อน                 
อันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสม  หรือกระท าความผิดอัน
ร้ายแรง 

5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระท าความผิด หรือร่วม
กระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
     คุณสมบัติเฉพาะ 

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค
การศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) 5 รหัสวิชา ได้แก่ รหัส 01 ภาษาไทย รหัส 02 สังคมศึกษา รหัส 
03 ภาษาอังกฤษ รหัส 04 คณิตศาสตร์ รหัส 05 วิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้
คะแนนของปีการศึกษา 2559 หรือ ของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

3) มีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)  
4) มีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 

(PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 
1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์ )  และผู้สมัคร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์                
(รูปแบบที่ 2) ต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่าง ประเทศ) 
รหัสใดรหัสหนึ่งเท่านั้น 

รูปแบบการรับนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การรับผ่านระบบ Admissions กลาง จ านวน 50 คน  
2) การรับผ่านระบบมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง จ านวน 30 คน 
ท่าพระจันทร์ จ านวน 80 คน และศูนย์ล าปาง จ านวน 80 คน  

รวมจ านวนรับทั้งสิ้น 160 คน 
1.2 การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
หลักสูตรฯจัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวปไซต์ของ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวปไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ Facebook 
ของหลักสูตรฯ 

การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 

      1 ) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการประชุมพิจารณาโดยการ
เรียงล าดับผลคะแนนของผู้สมัคร โดยพิจารณาในด้านการทดสอบความ
ถนัดและผลการเรียนตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

      2) ก่ อนการสอบสั มภ าษณ์  มี ก า รประชุ มและแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาและก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์และข้อพิจารณาในการคัดเลือกในการสอบ
สัมภาษณ์ 

      3) การสอบสัมภาษณ์ มีการพิจารณาและตรวจเอกสารฉบับจริง 
เมื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการประชุมและ
พิจารณาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก เพ่ือประกาศผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ 

      4) ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ แจ้งเอกสารแนะน า
ค่าใช้จ่าย และปฏิทินการศึกษา เ พ่ือให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ด าเนินการตามปฏิทินและด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

1.3 การประเมินกระบวนการรับเข้า 
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรับ

นักศึกษา ปัญหาที่เกิดข้ึน และข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง น าเข้าหารือใน
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนกระบวนการ
รับนักศึกษาและหาแนวทางการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีถัดไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินกระบวนการรับเข้า
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความ
พึงพอใจในการรับเข้าอยู่ในระดับ “มาก” 

1.4 ผลการปรับปรุงกระบวนการ   
ในปีการศึกษา 2560 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯทั้งสอง

ศูนย์นั้นมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงกระบวนการรับ
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สมัครโดยรับสมัครนักศึกษาทุกช่องทางท าให้มีผู้สมัครเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ดีหลักสูตรฯยังรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เข้า
รับการสัมภาษณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯเสนอให้ทบทวน
การปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การก าหนด
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัคร แต่
ไม่น ามาคิดเป็นคะแนนคัดเลือก เพ่ือรองรับผู้สมัครที่หลากหลายขึ้น 
2. ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

2.1 การวางแผน  
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ วางแผนโดยประชุมร่วมกัน

เพ่ือหารือทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา น าผล
การประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของปี
การศึกษา 2559 และข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ มาประชุม
ร่วมกันเพ่ือวางแผนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของปี
การศึกษา 2560 และก าหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
และรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ 

2.2 การด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาโดยการให้

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย และจัดโครงการ
ปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม การชี้แจงการเรียนการ
สอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมทั้งพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และแจกคู่มือนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและวางแผนใน
การเรียนและการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา ตลอดจนลดปัญหาการถอน
กระบวนวิชาและการลาออกของนักศึกษา 

2.3 ประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เมื่ อสิ้ นสุ ดกิจกรรมการ เตรี ยมความพร้อมก่อน เข้ า ศึ กษา 

ผู้อ านวยการหลักสูตรฯรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของปีการศึกษา 2560 โดยจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเท่ากับ 
4.69 คณะกรรมการฯจึงเห็นว่าควรมีการจัดโครงการต่อเนื่องในทุกปี 
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2.4 ปรับปรุงกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯหารือร่วมกันเพ่ือทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 

2.5 ผลการปรับปรุง  
การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา ที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับคุณสมบัติและความสนใจของนักศึกษาใหม่อย่างสม่ าเสมอเป็นไปโดย
ราบรื่น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ดังกล่าว 

2.การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี สกอ.
3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบและกลไกการควบคุมดูและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
      1.1 การวางแผน  

หลักสูตรฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา และมอบหมาย
ให้อาจารย์แจ้งตารางเวลาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบ มีระบบการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยค านึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมของอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯสร้างกลไก
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าวางแผนการศึกษาและแนะ
แนวแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยออกแบบให้อาจารย์
ที่ปรึกษารับทราบข้อมูลด้านการเรียน และพัฒนาการของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามรับทราบหาก
นักศึกษายื่นค าร้องต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจด้าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
      1.2 การด าเนินการ 

 หลักสูตรฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา โดยค านึงถึง
สัดส่วนความเหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้
อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มีการ
แจ้งตารางเวลา (Office Hours) ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้บริการให้
ค าปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัวแก่นักศึกษา ซึ่งท าให้
ทราบนักศึกษาสามารถทราบช่วงเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ

TQF 7 (plus) : 
3/7 – 3/9 
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ค าปรึกษาได้สะดวก รวมทั้งก าหนดกลไกให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะต้องรับทราบข้อมูลด้านการเรียน และทราบพัฒนาการของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนาม
รับทราบหากนักศึกษายื่นค าร้องต่างๆ เช่น การขอดูคะแนน การเพ่ิมหรือ
ถอนรายวิชากรณีพิเศษ 
      1.3 ประเมินกระบวนการ  

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2560  โดยใช้“แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร” 
เพ่ือท าการประเมินคุณภาพของการบริการ โดยจากการส ารวจความ    
พึงพอใจของนักศึกษา มีความพึงพอใจด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการเท่ากับ 3 .34  ซึ่ งผลการประเมินส่ วนใหญ่อยู่ ในระดับ                    
“ปานกลาง” ต้องเพ่ิมระบบช่วยเหลือนักศึกษาโดยให้ความดูแลใกล้ชิด 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อร้องเรียน ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงให้ดี ขึ้น ผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจด้านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ และปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

1.4 ปรับปรุงกระบวนการ 
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯหารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือน าไปใช้
ในปีการศึกษาถัดไป 

1.5 ผลการปรับปรุง  
หลักสูตรฯปรับปรุงกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาจากปีที่ผ่านมา โดยสร้างกลไกสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าวางแผนการศึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
ความพึงพอใจด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เห็นควรต้องมีการ
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 



80 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร
ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2.1 การวางแผน 
การบริหารงานด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น อยู่ภายใต้การดูแลของ
ฝ่ายการนักศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีการวางแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีโดยน าปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย       
สหวิทยาการ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการด าเนินงานคณะกรรมการนักศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีพร้อมงบประมาณ การด าเนินงานโครงการ      
การประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ  

2.2 การด าเนินการ  
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมในและ

นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

2.2.1 กลุ่มทักษะชีวิต และอาชีพ 
        1. โครงการกระชับสัมพันธ์และสร้างเสริมทักษะชีวิต ประจ าปี

การศึกษา 2560 (21-23 ก.ค. 60) 
        2. โครงการมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดี เด่น          

(5 ส.ค. 60) 
        3. โครงการรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ขวดน้ า

พลาสติกเพ่ือความยั่งยืนโลก (29 พ.ย. 60 - 5 ม.ค. 61) 
        4. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดนตรีของนักศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ (14 ก.พ. 61) 
     2.2.2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

        1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (8 ม.ค. 61) 

        2. โครงการสานสัมพันธ์รวมใจสหวิทย์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 (21-22 ม.ค. 61) 
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2.2.3 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
        1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ (24 ก.พ. 61) 
 2.2.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอื่นๆ 

       1. โครงการท่าพระจันทร์เกมส์ (17 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61) 
       2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาฟุตซอล ส าหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE PREMIERCUP) (8 ก.ย. 60) 
       3. โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 (14 ก.ย. 60) 
       4. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแบดมินตันเพ่ือกระชับมิตร

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (25-26 พ.ย. 60) 
       5. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
(23 พ.ย. 60) 

       6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ประจ าปี
การศึกษา 2560 (11 ม.ค. 61) 

    หลักสูตรฯ ศูนย์ล าปางได้ด า เนินการจัดโครงการไปแล้ว 
ทั้งโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านวิชาการรวมแล้ว 32 
โครงการ ดังนี้ 

2.2.5 กลุ่มวิชาหลัก (Core subjects)   
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนากลุ่มวิชาหลักซึ่งประกอบด้วย 

ภาษาไทยและภาษาที่ส าคัญของโลก ศิลปะ การปกครองและหน้าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดย
วิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
แกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ านวนทั้งหมด 6 
โครงการดังนี้  

1. โครงการ PPE เปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยเริ่มที่ใกล้ตัว ใน
รายวิชา TU 100 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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2. โครงการอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ 
TOEIC  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาตามแนวทาง Active Learning 

4. โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ปก.347 ความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2560 

5. โครงการสัมมนาวิชาการ ในรายวิชา ปก.438 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางปรัชญา เรื่อง “Karoshi” Work addicted เมื่อการท างาน
น าไปสู่ความตาย 

6. โครงการสัมมนาวิชาการ ในรายวิชา ปก.438 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางปรัชญา เรื่อง “คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด :แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579” 

2.2.6 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills)  
ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ

รับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
5.ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)   

จ านวนทั้งหมด 19 โครงการดังนี้ 
1. โครงการสายสัมพันธ์แรกพบ PPE ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 

2560  
2. โครงการสายสัมพันธ์แรกพบ PPE ล าปาง-ท่าพระจันทร์  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ PPE ณ มธ. ศูนย์ล าปาง 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ PPE ศูนย์ล าปาง  ประจ าปี

การศึกษา 2560 (ท่าพระจันทร์ - รังสิต) 
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5. โครงการสานสัมพันธ์รับเพ่ือน PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2560  (พ.ช.) 

6. โครงการร้องเพลงเชียร์วิทยาลัยสหวิทยาการ PPE ศูนย์ล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

7. โครงการค่ายรับเพ่ือนหลักสูตร PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

8. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

9. โครงการปัจฉิมนิเทศ PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา          
2560 

10. โครงการนิทรรศการ PPE (ครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์  
ล าปาง) 

11. โครงการ PPE TU OPEN HOUSEประจ าปีการศึกษา 2560 
(ณ มธ.ศูนย์รังสิต) 

12. โครงการอ าลาและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 PPE 
ศูนย์ล าปาง 2560   

13. โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน “จากใจถึงใจ” (PPE ศูนย์
ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2560 

14. โครงการบ ารุงพุทธศาสนสถาน PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

15. โครงการท าแนวกันไฟป่า PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2560 

16. โครงการ “สานสัมพันธ์ รวมใจสหวิทย์” (PPE ศูนย์ล าปาง) 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

17. โครงการกีฬาโดมแก้ว เกมส์  PPE ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

18. โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(PPE ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2560 

19. โครงการดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ  
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2.2.7 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
innovation skills) 

วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดโครงการฯที่ เป็นตัวก าหนด         
ความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 

1.ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
2.การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
3.การสื่อสารและการร่วมมือ  
จ านวนทั้งหมด 6 โครงการดังนี้ 
1. โครงการเปิดชมรมด้วยความรู้ เสวนาประเด็นปัญหาทาง

ปรัชญา 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ PPE 

ศูนย์ล าปาง 
 3. โครงการทัศนศึกษาทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

ณ ประเทศเวียดนาม 
 4. โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาปก.397 อาเซียนศึกษา ตาม

แนวทาง Active Learning 
2.2.8  ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ ส า ร ส น เ ท ศ  สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  

(Information, Media and Technology skills)     
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ

เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ใน
หลายด้าน ดังนี้ 

        ความรู้ด้านสารสนเทศ 
        ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
        ความรู้ด้านเทคโนโลยี  

มี โครงการจัดอบรม 2 โครงการย่อย จากโครงการฝึ d
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รายวิชา ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ
สังคม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1. โครงการการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 
ทักษะการท างานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
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2. โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทักษะ
การท างานด้วยโปรแกรม Infographic 

2.3 การประเมินกระบวนการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึง

พอใจและให้ข้ อ เสนอแนะเ พ่ือปรับปรุ ง โครงการในครั้ งถั ด ไป 
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจรายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
เพ่ือทบทวนข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีถัดไป 

โดยในปีการศึกษา 2560 ความพึงพอใจของทุกกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรมีข้อเสนอแนะว่า  การจัด
โครงการต่างๆที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจเปิดกว้างให้
นักศึกษาเสนอโครงการโดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านกรรมการนักศึกษา 
เพ่ือให้โครงการมีความหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการของ
นักศึกษามากขึ้น 

2.4 การปรับปรุงกระบวนการ  
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯหารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษาถัดไป มีการน าผล
การประเมินโครงการต่างๆที่ได้ด าเนินการไปแล้วมาปรับปรุง โดยการจัด
โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE 
ล าปางและท่าพระจันทร์) ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผลการด าเนิน
โครงการฯต่างๆมาประชุมสัมมนา และปรับปรุงโครงการฯให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 ผลการปรับปรุง  
หลักสูตรฯใช้กลไกของปีการศึกษา 2559 ในการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสะท้อนว่ากลไกดังกล่าวสามารถท า
ให้การพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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3.ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ สกอ.
3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา    
     หลักสูตรฯ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 ณ     
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังศูนย์ล าปาง
ในปีการศึกษา 2557  
ท่าพระจันทร์ 
อัตราการคงอยู่โดยรวมของหลักสูตรฯ ท่าพระจันทร์ อยู่ที่ร้อยละ 87.15 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนรับ 
เข้า 

จ านวนส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี
การศึกษา 2560 

อัตราการคง
อยู ่

(ร้อยละ) ปี 
59 

ปี 
60 

2557 98 - 78 20 79.59 

2558 93 - - 14 84.95 

2559 60 - - 6 90 

2560 68 - - 1 98.53 

รวม 319 - 78 41 87.15 

 
ศูนย์ล าปาง 
อัตราการคงอยู่โดยรวมของหลักสูตรฯ ศูนย์ล าปาง อยู่ที่ร้อยละ 87.96 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
รับ 
เข้า 

จ านวนส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี
การศึกษา 2560 

อัตราการ 
คงอยู ่

(ร้อยละ) ปี 
59 

ปี 
60 

2557 34 - 24 3 91.18 

2558 102 - - 16 84.31 

2559 73 - - 8 89.04 

2560 65 - - 6 90.76 

รวม 274 - 24 33 87.96 

 
 

TQF 7 (plus) : 
3/10 – 3/14  
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ประกอบ 

2. การส าเร็จการศึกษา 
ท่าพระจันทร์ 
          ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ท่าพระจันทร์ มี
นักศึกษาแจ้งจบการศึกษาจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 79.59   

   1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  67 คน 

   2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  11 คน 

   3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  - คน 
ศูนย์ล าปาง 

  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ล าปาง มีนักศึกษา
แจ้งจบการศึกษาจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4  และเป็นปีแรก
ของหลักสูตรฯ ศูนย์ล าปาง ที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

   1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  23 คน 

   2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  1 คน 

   3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของ
หลักสูตร  - คน 
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อ
หลักสูตร 

   3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
     1. หลักสูตรมีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อหลักสูตร ตลอดจนข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2560 และด าเนิน       
การส ารวจ ซึ่งมีผลการศึกษาในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 
4.03 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

     2. น าผลการส ารวจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรให้รับทราบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุงต่อไป 
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   ตารางแสดงผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร PPE 
ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2559 4.11 ดี 
2560 4.03 ดี 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 (ท่าพระจันทร์) 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผลการ
ประ 
เมิน 

1 โครงการกระชับสัมพันธ์และสร้าง
เสริมทักษะชีวิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 

21-23 ก.ค. 
60 

4.59 

2 โครงการ PPE SMART FRESHY 21-22 ก.ค. 
60 

4.59 

3 โครงการมอบรางวัลผลการศึกษา
และกิจกรรมดีเด่น 

5 ส.ค. 60 4.69 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
กี ฬ าฟุ ต ซอล  ส า ห รั บนั กศึ กษา
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร  ( PPE 
PREMIERCUP) 

8 ก.ย. 60 4.56 

5 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2560 

14 ก.ย. 60 4.29 

6 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 
2  หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์  
(ท่าพระจันทร์) 

23 พ.ย. 60 4.44 

7 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแบ
ตมินตันเพื่อกระชับมิตรนักศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

25-26 พ.ย. 
60 

4.5 

8 โครงการรณรงค์ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ขวดน้ าพลาสติกเพื่อ
ความยั่งยืนโลก 

29 พ.ย. 60 - 
5 ม.ค. 61 

4.54 
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ประกอบ 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผลการ
ประ 
เมิน 

9 โครงการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองและทักษะ
ทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัย   
สหวิทยาการ 

8 ม.ค. 61 4.15 

10 โ คร งการปั จฉิ มนิ เ ทศนั กศึ กษา
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์  (ท่ าพระจั นทร์ ) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

11 ม.ค. 61 4.24 

11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5 ส.ค. 60 4.69 

12 โครงการสานสัมพันธ์รวมใจสหวิทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

20 - 22 ม.ค. 
61 

4.49 

13 โครงการท่าพระจันทร์เกมส์ 17 ม.ค. 61 - 
28 ก.พ. 61 

4.44 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้าน
ดนตรีของนักศึกษาวิทยาลยัสห
วิทยาการ 

14 ก.พ. 61 4.62 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีของนักศึกษาวิทยาลัยสห
วิทยาการ 

24 ก.พ. 61 4.44 
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 (ศูนย์ล าปาง) 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ 
ผลการ
ประ 
เมิน 

1 โครงการสายสัมพันธ์แรกพบ PPE 
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2560     

15 กรกฎาคม 
2560 

4.22 

2 โครงการสายสัมพันธ์แรกพบ PPE 
ลาปาง-ท่าพระจันทร์  ประจาปี
การศึกษา 2560 

25 – 27 
สิงหาคม 2560 

4.01 

3 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
PPE ศู น ย์ ล า ป า ง   ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560  
(ท่าพระจันทร์ - รังสิต) 

29 กรกฎาคม – 
4 สิงหาคม 2560 

4.01 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
PPE ณ มธ. ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

28  กรกฎาคม 
2560 

4.33 

5 โครงการสานสัมพันธ์รับเพื่อน PPE 
ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2560  (พ.ช.) 

12-14 กันยายน 
2560 

4.02 

6 ร้ อ ง เ พ ล ง เ ชี ย ร์ วิ ท ย า ลั ย                 
สหวิทยาการ PPE ศูนย์ล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

21 – 24 
สิงหาคม 2560 

3.89 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้น านักศึกษา PPE เพื่อการอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร  ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2560 

3 - 5 
พฤศจิกายน 

2560 

3.85 

8 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เ ศ ร ษฐ ศ าสตร์  (ศู น ย์ ล า ป า ง )  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

9 พฤศจิกายน 
2560 

4.31 

9 โครงการปัจฉิมนิ เทศ PPE ศูนย์
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2560 

25 ธันวาคม 
2560 

4.06 
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ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ 
ผลการ
ประ 
เมิน 

10 โ ค ร ง ก า ร นิ ท ร ร ศ ก า ร  PPE 
(ครบรอบ 25 ปี  ธรรมศาสตร์  
ล าปาง) 

4 - 5 
พฤศจิกายน 

2560 

4.26 

11 โครงการ PPE TU OPEN HOUSE 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
(ณ มธ.ศูนย์รังสิต) 

11-13 กันยายน 
2560 

4.09 

12 โครงการอ าลาและแสดงความยินดี
กับนักศึกษาช้ันปีที่  4 PPE ศูนย์
ล าปาง 2560   

4 ธันวาคม 2560 4.15 

13 โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียน 
“จากใจถึงใจ” (PPE ศูนย์ล าปาง) 
ประจ าปีการศึกษา 2560    

5 -7  มกราคม  
2561 

4.46 

14 โครงการบ ารุงพุทธศาสนสถาน 
PPE ศู น ย์ ล า ป า ง  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 

11 - 12 
พฤศจิกายน 

2560 

4.33 

15 โครงการท าแนวกันไฟป่า  PPE 
ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2560 

28-ม.ค.-60 4.23 

16 โครงการ “สานสัมพันธ์  รวมใจ     
ส ห วิ ท ย์ ” (PPE ศู น ย์ ล า ป า ง ) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

20 - 22 มกราคม 
2561 

4.19 

17 โครงการดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยสืบ
ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม ส า น สั ม พั น ธ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ  

29 มกราคม 
2561 

4.39 

18 โครงการโดมแก้วเกมส์ ppe ศูนย์
ล าปาง  

22 - 26 
กุมภาพันธ ์2561 

3.95 

19 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(PPE ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 
2560 

15–18 มิถุนายน 
2561 

4.13 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร
ประกอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
ล าดับ ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

(ฝ่ายวิชาการ) 
วัน/เดือน/ปีท่ี
จัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย 
ความ
พึง

พอใจ 
1 โครงการ PPE เปลี่ยนแปลงประเทศ

ไทย โดยเริ่มที่ใกล้ตัว ในรายวิชา 
TU 100 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ช่ ว ง เ ดื อ น
สิงหาคม 2560 
– เดือนธันวาคม 
2560 

 3.55 

2 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ส ริ ม ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ 
TOEIC  ประจ าภาคเรียนที่ 1       ปี
การศึกษา 2560 

ช่ ว ง เ ดื อ น
สิ งหาคม  2560 
– เดือนธันวาคม 
2560 

4.22 

3 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการ
เรียนรูด้้านสิทธิมนุษยชนศึกษาตาม
แนวทาง Active Learning 

ช่วงเดือน
กันยายน 2560 
– เดือนพฤศจิกา 
2560 

 4.11 

4 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ปก.
347 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

19-21 ตุลาคม 
2560 

4.32 

5 โครงการเปิดชมรมด้วยความรู้ 
เสวนาประเด็นปัญหาทางปรัชญา 

25 พฤศจิกายน 
2560 

4.14 

6 โครงการสัมมนาวิชาการ ในรายวชิา 
ปก.438 สัมมนาประเด็นปญัหาทาง
ปรัชญา เรื่อง “Karoshi” Work 
addicted เมื่อการท างานน าไปสู่
ความตาย 

16 พฤศจิกายน 
2560 

4.26 

7 โครงการสัมมนาวิชาการ ในรายวชิา 
ปก.438 สัมมนาประเด็นปญัหาทาง
ปรัชญา เรื่อง “คนคิดไมไ่ด้ใช้ คนใช้
ไม่ได้คิด :แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579” 

23 พฤศจิกายน 
2560 

4.09 
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ล าดับ ชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
(ฝ่ายวิชาการ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
จัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึง
พอใจ 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ PPE ศูนย์
ล าปาง 

เดือนสิงหาคม 
2560 - เดือน
พฤศจิกายน 
2560 

4.35 

9 โครงการทัศนศึกษาทางปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ณ 
ประเทศเวยีดนาม 

ในระหว่างวันท่ี 
22 - 24 
มกราคม 2561 

 4.45 

10 โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา
ปก.397 อาเซียนศึกษา ตาม
แนวทาง Active Learning 

6-7 พฤษภาคม 
2561 

 4.21 

11 โครงการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบตัิ รายวิชา ปก.300 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กับสังคม 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
(อบรมเตรียมความพร้อม) 

ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 
2560 –  เดือน
กันยายน 2561 

 3.99 

3.2 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
        หลักสูตรฯ ได้ใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของนักศึกษา โดยมีคณบดีเป็นประธาน และผู้บริหารวิทยาลัย ร่วมเป็น
กรรมการ ทั้งนี้  ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรฯ นั้น ผู้อ านวยการ   
หลักสูตรฯ (ท่าพระจันทร์) และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ (ศูนย์ล าปาง) 
ร่วมเป็นกรรมการชุดดังกล่าว 
 นักศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถยื่นข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ เช่น 
การขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลการสอบ หลักสูตรฯได้มีการก าหนด
กลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 

1) ก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ซึ่งมีช่องทางดังนี้ 
     - เ ขี ยน ใบค า ร้ อ งทั่ ว ไปของวิทยาลั ย สหวิทยาการต่อ

ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร
ประกอบ 

     - ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website ทางการของวิทยาลัย และ 
Facebook ทางการของหลักสูตรฯ 

     - E-mail ของผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
2) หลักสูตรฯพิจารณาแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน และส่ง

ข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป ยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการข้อร้องเรียน
นั้น ๆ 

3)  หลักสู ตรฯบันทึกข้อร้ อง เรี ยนและติดตามการจัดการ              
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4)  แจ้งผลให้นักศึกษาทราบ 
5)  เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ หลักสูตรฯสรุปผลการร้องเรียนตลอด

ปีการศึกษา และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯเพ่ือทราบ
และหาแนวทางการปรับปรุงต่อไป 

โดยในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรฯท่าพระจันทร์มีการ
ร้องเรียนผ่านทาง E-mail ของผู้อ านวยการหลักสูตรฯจ านวน 2 เรื่อง 

1) เรื่องการได้รับผลกระทบจากการนัดสอนชดเชยที่มีการทับซ้อน
กับรายวิชาอ่ืน  ในเบื้องต้น หลักสูตรฯได้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขเรื่องวันบรรยายชดเชยร่วมกัน และสามารถจัดการ
ข้อร้องเรียนไปไดด้้วยความเรียบร้อย   

2)  เรื่ องเกณฑ์การวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ ไม่ชัด เจน             
ซึ่งหลักสูตรฯด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือชี้แจงและท า
ความเข้าใจกับนักศึกษา 

ในส่วนของหลักสูตรฯศูนย์ล าปาง จากผลการส ารวจในปีการศึกษา 
2560 พบว่าไม่มีนักศึกษามาร้องเรียน 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 

1. สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี สกอ.
5.1) 
 
 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร  
1.1 การวางแผน 
วิทยาลัยสหวิทยาการซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2542 มี

การริเริ่มหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรฯเพ่ือออกแบบแนวคิดและความเป็นมาของหลักสูตรฯ โดยมี
เป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เชิงสหวิทยาการในด้าน
ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นองค์
ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจ าเป็นต่อประเทศไทยในปัจจุบัน 

2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ และมี
ทักษะและความรู้ที่ เ พียงพอในการศึกษาต่อทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเรื่องความเป็นธรรมและ
ประชาธิปไตยออกสู่สังคม 

1.2 การด าเนินการ 
     หลักสูตรฯได้เปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ ในปี พ.ศ.2556 
และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนการ
ขยายการศึกษาในระดับสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคในรูปแบบวิทยาเขตในพ้ืนที่
รอบนอกกรุงเทพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง    
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นวิทยาเขตที่มีการเรียนการการ
สอนและมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปในอนาคต ต่อมาในปีพ.ศ. 2557 
หลักสูตรฯจึงขยายมาเปิดท าการเรียนการสอนที่ศูนย์ล าปาง 

1.3 การประเมินกระบวนการ 
      หลักสูตรฯได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่ปีแรกท่ีมีการเปิดรับ
สมัครทั้งสองศูนย์ 
 
 

 
 
TQF 7  ( plus) : 
4/1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
1.4 การปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือสร้างบทบาทของวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา

ด้านสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค ตลอดจนการสร้างเสริมความพร้อมของหลักสูตรฯ หลักสูตรฯ
ได้ ป รั บปรุ ง ด้ าน ระบบการ เ รี ยนการสอนและ รายวิ ช า ให้ มี                
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือสร้างทางเลือกและกระจายโอกาสที่มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
และปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี ดังนี้ 

2.1 การวางแผน 
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้าง โดยการ

เปิดรายวิชาใหม่ 2 วิชา ได้แก่ วิชา ปก.469 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เ พ่ือที่จะรองรับการเทียบโอน                 
หน่วยกิตของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ และรายวิชา ปก.478 การเมืองและธุรกิจในเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครบ
ก าหนดปรับปรุงในรอบ 5 ปี คือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2561 ทั้งนี้หลักสูตรมีการด าเนินการมาทุกปีตั้งแต่การ
เตรียมการในปีการศึกษา 2559 -2560  
       2.2 การด าเนินการ 

1) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯเพ่ือประชุม 
วางแผนร่างการปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2560 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2560   เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
4/2 - 4/4  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยประกอบ

ไปด้วยผู้บริหารและผู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขามาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรฯที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
เสนอมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  

3) มีการเสนอร่างหลักสูตรฯปรับปรุง พ.ศ.2561 ที่มีการปรับแก้
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันที่            
19 ตุลาคม 2560  

4) เมื่อหลักสูตรฯผ่านมติคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ จึงส่ง
ต่อให้ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
สภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561  

5) มหาวิทยาลัยด าเนินงานส่งต่อให้ส านักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป  
      2.3 การประเมินกระบวนการ 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯตรวจสอบและติดตาม
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯอย่างสม่ าเสมอ 
      2.4 ปรับปรุงกระบวนการ 

 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯด าเนินไปตามขั้นตอน ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

 
 
 
 

2. การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบ่งช้ี สกอ.
5.2) 

1. ระบบและกลไกในการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดผู้สอนในแต่ละ

รายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของ
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเป็นพ้ืนฐาน โดยได้วางระบบการก าหนดผู้สอน 
ดังนี้ 

   1.1 การวางแผนการพิจารณาก าหนดผู้สอน  
หลักสูตรฯวางแผนการพิจารณาก าหนดผู้สอนโดยใช้กลไกของ

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ โดยหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯคือ การท าหน้าที่ในการพิจารณาผู้สอนและ
สรรหาผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ในการวางแผน        
การพิจารณาก าหนดผู้สอน คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้
ประชุมเพ่ือทบทวน และจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในปีการศึกษา 

 
TQF 7 ( plus)  : 
4/5 – 4/11 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
2559 ผลการทวนสอบของรายวิชาต่างๆ ร่วมกับความต้องการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ส ารวจในปี 2560 โดยพิจารณาผู้สอนที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชา กล่าวคือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์การสอน และมีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
รายวิชา อีกทั้งคัดเลือกผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย 

   1.2 การด าเนินการ   
 หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ

ด าเนินงานหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ โดยให้อาจารย์แจ้งความประสงค์ที่
จะสอนในรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และน าข้อมูลเข้าพิจารณาโดย
คณะกรรมการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ      
ท าบันทึกข้อความการเปิดรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าวิทยาลัยแสดงความจ านงในการเป็นอาจารย์ผู้สอน เมื่อรวบรวม
ความจ านงของอาจารย์แล้ว ในรายวิชาที่ไม่มีอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
แสดงความจ านง หรือ เป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ จะพิจารณาเชิญอาจารย์จากต่างคณะ มา
สอนในหลักสูตรฯ และเมื่อการพิจารณาผู้สอนเสร็จสิ้น หลักสูตรฯ
ด าเนินการแจ้งรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบแก่อาจารย์ผู้สอน โดยท า
หนังสือเชิญสอนส าหรับอาจารย์ทุกท่าน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะได้รับ
มอบหมายให้น าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) มาใช้
เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

   1.3 ประเมินกระบวนการพิจารณาก าหนดผู้สอน  
หลักสูตรฯหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินงาน            

หลักสูตรฯ เพ่ือประเมินกระบวนการการพิจารณาก าหนดผู้สอน      
ศูนย์ท่าพระจันทร์พบปัญหาคือ ในบางรายวิชาในสาขาการเมืองที่เชิญ
อาจารย์ผู้สอนจากภายนอก การวางแผนเนื้อหาการเรียนการสอนมี
การทับซ้อนและไม่สอดรับกับรายวิชาอ่ืน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ 
อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนภายนอกเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในปี
การศึกษาถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
    1.4 ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาก าหนดผู้สอน 

หลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯมี
การประเมินรายวิชาและผู้สอน โดยคณะกรรมการฯจะน าผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลักสูตรฯต่อไป 

   1.5 ผลการปรับปรุง   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น ากลไกพิจารณาก าหนด

ผู้สอนของปีการศึกษา 2559 มาปรับใช้ ท าให้การก าหนดตัวผู้สอน
เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และ  
ความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
2. ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า   
มคอ.3 และมคอ.4  

  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2559 มีมติให้ใช้เค้าโครงการเรียนการสอน แทน มคอ.3 และมคอ.4 
และใช้เค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุงเพ่ือใช้ในภาคการศึกษา
ถัดไป แทน มคอ.5 นั้น หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า ดังนี้ 

2.1 การวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4  

หลักสูตรฯวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 โดยคณะกรรมการด าเนินงานฯประชุมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางการจัดท า รวมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดท า แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยอ้างอิงข้อมูลจากการประกันคุณภาพปี 2559 
และเห็นว่าการน าเค้าโครงการเรียนการสอนมาใช้นั้น ในบางรายวิชายัง
ขาดการระบุการน าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาใช้
เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเห็นควรให้
ปรับแก้ไขเค้าโครงการเรียนการสอนเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมข้อมูลดังกล่าวด้วย 
และมอบหมายให้หลักสูตรฯด าเนินการชี้แจงแก่อาจารย์ผู้สอน ติดตาม 
และตรวจสอบความครบถ้วนของ มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
2.2 การด าเนินการ   
หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการด าเนินงานของ

หลักสูตรได้ก าหนดไว้ โดยท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้แก่อาจารย์
ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานในรายวิชาให้จัดท าเค้าโครงการเรียนการ
สอน และตรวจสอบเค้าโครงการเรียนการสอนว่ามีเนื้อหารายละเอียด
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน ด าเนินการส่งให้ผู้สอนแก้ไขเพ่ิมเติม 
จากนั้นส าเนาเค้าโครงการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน เพื่อให้ผู้สอนชี้แจงและท าข้อตกลงกับนักศึกษา เช่น วัตถุประสงค์
ราบวิชา เนื้อหา ละการประเมินผล เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
หลักสูตรฯแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเค้าโครงการเรียนการสอน 
และจัดเก็บเค้าโครงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาในหลักสูตรไว้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานต่อไป 

2.3 ประเมินกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4   

หลักสูตรฯหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ 
เพ่ือประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.
3 และ มคอ.4 

2.4 ปรับปรุงกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4   

โดยน ากระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 มาทบทวน เพ่ือพัฒนาในมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในปี
ถัดไป 

2.5 ผลการปรับปรุง   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น าผลการประกันคุณภาพปี 

2559 มาปรับปรุง ท าให้การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
4. ระบบและกลไกการก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
    4.1 การวางแผนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
    หลักสูตรได้วางระบบการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ โดยมีผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯเป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
หลักสูตรฯและ อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการที่สอนในหลักสูตรฯ      
ซึ่งคณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการก ากับ ดูแล          
การด าเนินงานทุกๆ ด้าน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร การ
นักศึกษา การบริการสังคม และอ่ืนๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษานั้นจะ
มีการก ากับกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่การจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 การด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรฯได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนกับ
รายวิชาที่เปิดสอน วางแผนการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ชี้แจงและทบทวนเกณฑ์
การวัดผลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชา หลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษาจะ
มีการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาและน าผลดังกล่าวมาพิจารณา
ร่วมกันในที่ประชุม รวมถึงแจ้งกลับไปยังผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ตั้งคณะกรรมการเพ่ือทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา และน าผลการทวนสอบเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ และในทุกสิ้นภาคการศึกษา ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ        
จะรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือหารือ
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย โดยจากการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ มีข้อเสนอให้ พัฒนาทักษะ          
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 เช่น การมีความคิดเชิงวิพากษ์และ        
การแก้ปัญหา การมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้แนวทางการสอน
ตามรูปแบบของ Active learning รวมถึงการปรับเปลี่ยนรายวิชา      
ฝึกปฏิบัติให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้
จากการเรียนรู้ในองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน 
    4.2 การด าเนินการ   
    หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการด าเนินงานของ
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการหลักสูตร 
มีการจัดรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการศึกษาที่วางไว้ในหลักสูตร      
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ทั้งวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ส าหรับ
รายวิชาเลือก เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษามากที่สุด  หลักสูตรฯจึงได้มีกระบวนการจัดการ
และคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 

1) ส ารวจและจัดล าดับความต้องการของนักศึกษา 
2) คัดเลือกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียนมากที่สุด จ านวน 5 

อันดับของแต่ละสาขา เพ่ือคัดเลือกเปิดรายวิชา 
3) น าเข้าประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาตามความพร้อมและ

ความเหมาะสมของแต่ละวิชา และเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณา
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ หรือมีความเชี่ยวชาญตรงตามรายวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ือที่จะให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด 

4) จัดหาผู้สอนตามมติคณะกรรมการฯ  
5) นักศึกษาลงชื่อเพ่ือขอโควตาในรายวิชา   
หากจ านวนนักศึกษาจดทะเบียนไม่ถึ งเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ก็

ด าเนินการปิดรายวิชา รวมทั้งมีการติดตามคุณภาพของผู้สอนผ่านแบบ
ประเมินของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนอีกด้วย โดยจัดให้มีการประเมินการ
สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าผลการประเมินเข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนรายงาน
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนแก่ที่ประชุม นอกจากนี้ หลักสูตรฯ
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือทบทวนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
    หลักสูตรฯ มีแนวทางในสนับสนุนการออกแบบการสอนให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนให้แต่
ละรายวิชามีการเรียนการสอนแบบ Active Learning มากขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้รอบด้าน ซึ่งหลักสูตรฯได้มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมอบรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ซึ่งปีการศึกษา2560 มีรายวิชาเฉพาะจ านวน 5 รายวิชาที่มี
การเรียนการสอนแบบ Active Learning  ดังนี้  

ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่ 
ปก.357 นโยบายสาธารณะ 
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ปก.387 ศิลปะกับสังคม 
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของประเทศกลุ่มรัฐสวัสดิการ 
ปก. 459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน 

     4.3 ประเมินกระบวนการการก ากับกระบวนการเรียนการสอน   
โดยหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือประเมิน
กระบวนการการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยทบทวนและ
ประเมินก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดย
คณะกรรมการฯมีมติให้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติในปีการศึกษาถัดไป โดยให้สัดส่วนเวลากับการฝึกปฏิบัติ และ
การประเมินผลจากองค์กรเพิ่มมากขึ้น 
    4.4 ปรับปรุงกระบวนการการก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
น ากระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอนมาทบทวน เพ่ือพัฒนา
ในมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในปีถัดไป ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
ฯได้มีการปรับปรุงขั้นตอนขึ้นมาพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ ง  คือ           
การพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรฯ ตัวอย่างเช่น ความพร้อมของ
ผู้สอน เป็นต้น ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนบาง
รายวิชาตามความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่าง จากการ
ส ารวจพบว่า นักศึกษาศูนย์ล าปางต้องการเลือกเรียนรายวิชาปก.396 
การเมืองและเศรษฐกิจของอินเดียสมัยใหม่ แต่เนื่องจากหลักสูตรฯ   
ขาดแคลนผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอินเดีย 
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ วิ ท ย า ก ร ม า บ ร ร ย าย ได้                      
คณะกรรมการฯจึงมีมติให้เลือกวิชาอ่ืนมาทดแทน เพ่ือการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    4.5 ผลการปรับปรุง   
    ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น ากลไกที่ใช้ในปี 2559 มา
ปรับปรุงโดยให้ความส าคัญกับการก ากับกระบวนการเรียนการสอน
ตั้งแต่การจัดรายวิชา การจัดผู้สอน จนถึงการประเมินผลโดยนักศึกษา 
ซึ่งจากการประเมินผลของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ดี 
สะท้อนให้เห็นว่ากลไกที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการปรับปรุง
รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติที่ให้มีการจัดท ารายงานและน าเสนอหลังจบ    
การฝึกปฏิบัตินั้น เมื่อน าไปใช้จริงพบว่ายังมีข้อควรปรับปรุง ซึ่ ง
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คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯมีมติให้ทบทวนและปรับปรุงใน     
ปีถัดไป 
5. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ใน
ระดับปริญญาตรี 
   ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯมีการเปิดการเรียนการสอนรายวิชา 
ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม ซึ่งก าหนดให้นักศึกษา     
ฝึกปฏิบัติในองค์กรที่ตนเองสนใจ ตามสภาพความเป็นจริง จ านวน     
45 วัน (ท่าพระจันทร์) และ 43 วัน (ศูนย์ล าปาง) โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน าและเจ้าหน้าที่ในองค์กรก ากับดูแลตลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในองค์กร และนักศึกษาต้องท ารายงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีกระบวนการดังนี้  
   5.1 การวางแผนจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดการต่าง ๆ ของ
รายวิชา โดยรายวิชาด าเนินการในช่วง เดือน พฤศจิกายน 2560 – 
กันยายน 2561 
   5.2 การด าเนินการ  

 ประกอบด้วยการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติ การติดต่อประสานงาน
หน่วยงาน การจัดท าระเบียบ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และท้ังนี้หลักสูตร
ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือ
การเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเป็นอย่างมาก หลักสูตรฯจึงมีการจัด
โครงการขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อม ดังนี้  

1) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน  
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานใน
องค์กร เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ การปรับตัวในการท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีควบคู่ ไปกับการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน รวมไปถึงสร้างจิต
วิญญาณธรรมศาสตร์ที่มุ่งรับใช้สังคม โครงการมีการด าเนินการก่อน
ระยะเวลาที่นักศึกษาจะลงฝึกภาคปฏิบัติ ในช่วงภาคฤดู ร้ อน                
ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2561  
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2) โครงการอบรมทักษะการท างานด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel,โปรแกรม Long Document และโปรแกรม Infographic 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และทักษะจากการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าว เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานขั้นพื้นฐานในองค์กรต่าง ๆได้ และสามารถน า
ทักษะดังกล่าวไปใช้ในการท างานได้ในอนาคต รวมไปถึงเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะสารสนเทศ ซ่ึงได้ด าเนินการจัดโครงการใน
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561  

3) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติในต่างประเทศ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฝึกปฏิบัติในต่างประเทศแก่
นักศึกษา และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ปรับตัว การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยหลักสูตรฯ ให้ทุนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติใน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ด าเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม 
2561) แก่นักศึกษาจ านวน 5 ทุน (ศูนย์ล าปาง)  และจ านวน 2 ทุน     
(ท่าพระจันทร์) 

   5.3 ประเมินกระบวนการ 
 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรมีการสัมมนาปิด

รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน และเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ตอบข้อซักถามถึงปัญหาและข้อปรับปรุงที่หลักสูตรจะน าไป
ปฏิบัติในกระบวนการจัดการรายวิชาส าหรับนักศึกษารุ่นถัดไป 
(ด าเนินการวันที่ 17-18 และ 22-23 สิงหาคม 2561)  

   5.4 ปรับปรุงกระบวนการ 
 หลักสูตรจะน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงส าหรับปี

การศึกษาถัดไป 
6. การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้มีการก าหนดแผนให้มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
6.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทาง

สังคม จ านวน 1 วิชา  
รายวิชา ปก.438 สัมมนาประเด็นปัญหาทางปรัชญา เป็นรายวิชาที่

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญทางปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก โดยอาจารย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ ท าหน้าที่ผู้สอน         
ในรายวิชานี้นักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทาง
ปรัชญา โดยมีการเชิญผผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรพิเศษมาเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาใน
ปัจจุบันให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้  

-โครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชา ปก.438 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางปรัชญา เรื่อง “Karoshi” work addicted เมื่อการท างาน
น าไปสู่ความตาย 

-โครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชา ปก.438 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางปรัชญา เรื่อง “คนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด : แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  

6.2 บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจ านวน 1 วิชา  

รายวิชา ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในรายวิชามีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และโฮงเฮียนแม่น้ าของ
สนามเรียนรู้นิเวศน์วัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์จริงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ  

3.การประเมิน
ผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้  สกอ.
5.3) 

1. ระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.1 การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ  

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ได้วางระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเริ่มจากการวางแผนในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ก่อนเปิดภาค
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
การศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯประชุมเพ่ือวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยครอบคลุมทัง้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา และการ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

ทั้งนี้จากการทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้ในปี 
2559 พบว่ามีความซ้ าซ้อนและล่าช้าในการการประเมินผลจาก
นักศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรฯจึงมีมติ ให้ปรับรูปแบบการ
ประเมินผลของนักศึกษาโดยใช้วิธีการประเมินผลออนไลน์ แทนการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ ว ย เ อ ก ส า ร  น อก จ า ก นี้ ใ น ร า ย วิ ช า  ป ก . 3 00 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม ในปีการศึกษา 2559 ใช้วิธีการ
จัดท ารายงานในการประเมินผล อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นร่วมกันว่า 
เนื่องจากมีการฝึกภาคปฏิบัติในองค์กร ซึ่งนักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่
หลากหลาย อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การใช้ชีวิตและการ
ท างาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2560 นี้ การ
ประเมินผลควรจัดให้มีการน าเสนองานปากเปล่าด้วย เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชาที่รับผิดชอบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   

1.2 การด าเนินการ   
 หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการด าเนินงานของ

หลักสูตรได้ก าหนดไว้  
1) ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้ง ก าหนดให้มีการประเมินผลจากนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

2) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชาที่
รับผิดชอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ ง 5 ด้าน ส าหรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษานั้น จะด าเนินการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถประเมินได้ใน 2 รูปแบบ คือ 
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ของส านักทะเบียน และประเมินผ่าน
แบบฟอร์มของหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
3) อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชาที่

รับผิดชอบ ส่วนการประเมินผลจากนักศึกษา จะท าการสรุปโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรฯ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต่อไป 

4)  อาจารย์ผู้ สอนน าผลการประเมิน  แล ะความเห็นจาก
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ มาพัฒนาและปรับปรุงออกแบบ
วิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในเค้าโครงการบรรยายครั้ง
ต่อไป 

1.3 ประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

หลักสูตรฯหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือ
ประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ พบว่า ในรายวิชา ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม 
ควรมีการปรับสัดส่วนการประเมินผลจากองค์กรเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาใช้เวลาในการศึกษาเกือบทั้งหมดในการเรียนรู้จากองค์กร 
ส าหรับการประเมินผลของนักศึกษาโดยใช้วิธีการประเมินผลออนไลน์
นั้นพบปัญหาว่า ในแรกเริ่มมีผู้เข้าไปท าแบบประเมินน้อย หลักสูตรฯ
ต้องขยายเวลาในการประเมิน และจูงใจผ่านช่องทางต่างๆให้นักศึกษา
เข้าไปท าการประเมินมากขึ้น 

1.4 ปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

น าผลการประเมินมาทบทวน หาข้อดีและข้อด้อย เพ่ือพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและน าไปใช้ในปีถัดไป 

1.5 ผลการปรับปรุง   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น ากลไกของหลักสูตรฯที่ใช้ในปี 

2559 มาปรับปรุงและน าไปปฏิบัติ พบว่า กลไกดังกล่าวสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาทิ 
รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติที่ให้มีการจัดท ารายงานและน าเสนอหลังจบการ
ฝึกปฏิบัตินั้น เมื่อน าไปใช้จริงพบว่า แม้ว่าจะท าให้การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นไปอย่างรอบด้านมากขึ้น  แต่ยังมี
ข้อควรปรับปรุงเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯมีมติให้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
ทบทวนวิธีการประเมินผล และส าหรับการประเมินโดยนักศึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์นั้น แม้ว่าจะมีผู้เข้ามาท าแบบประเมินน้อยกว่าแบบ
เอกสาร แต่การจูงใจและประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักศึกษาเข้าไป
ประ เมิน เ พ่ิมมากขึ้ น  ดั งนั้ น ในปี การศึ กษาถั ด ไป  ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน รวมทั้งให้แรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ 
2. ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2.1 การวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ได้วางระบบตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) ตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2) ประชุมหารือคัดเลือกรายที่เปิดสอนมาตรวจสอบ โดยคัดเลือก
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษาจ านวนร้อยละ 25 มาตรวจสอบ 
ซึ่งการคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการตั้งไว้ คือ  
      - รายวิชาที่มีการกระจายเกรดผิดปกติ  
      - ร้อยละของนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านในรายวิชา 
      - รายวิชาที่รับผิดชอบโดยอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
      - รายวิชาที่มีผลการประเมินการสอนต่ ากว่า 3.50 
      - รายวิชาที่นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในเชิงลบ  
2.2 การด าเนินการ   

   1) หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  โดยคณะ
กรรมการฯตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของแต่ละ
รายวิชาที่ถูกเลือก ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ 

   2) คณะกรรมการฯตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของแต่ละรายวิชาที่ถูกเลือก โดยตรวจสอบจากการประเมิน
ความสอดคล้องของรายละเอียดและเค้าโครงการบรรยายของรายวิชา 
(มคอ.3) กับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา โดยการพิจารณาจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
4/30 - 4/32 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
   3) คณะกรรมการทวนสอบฯรายงานผลการตรวจสอบแก่

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ 
   ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ (ท่าพระจันทร์) ด าเนินการทวน

สอบจ านวน 22 วิชา โดยแบ่งรายวิชาตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) รายวิชาที่มีแนวโน้มการกระจายเกรดผิดปกติ จ านวน 9 วิชา 

ได้แก่ มธ.102 มธ.106 ปก.201 ปก.359 ปก.347 ปก.356 ปก.446 
ปก.325 และปก.323 

2) ร้อยละของนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านในรายวิชา จ านวน 1 วิชา ได้แก่ 
ปก.224   

3) รายวิชาที่มีวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 11 วิชา ได้แก่ 
มธ.143 มธ.151 สษ.217 ปก.100 ปก.322 ปก.379 ปก.221 ปก.222 
ปก.225 ปก.348 ปก.387 

4) รายวิชาที่มีการร้องเรียนจากนักศึกษา จ านวน 1 วิชา ได้แก่     
ปก.358 

 ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์ล าปางมีจ านวน 16 วิชา โดยแบ่ง
รายวิชาตามเกณฑ์ดังนี้ 

1) รายวิชาที่มีการกระจายเกรดผิดปกติ จ านวน 3 วิชา ได้แก่   
มธ.105 มธ.124 และปก.357 

2) ร้อยละของนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านในรายวิชา จ านวน 1 วิชา 
ได้แก่ ปก.202   

3) รายวิชาที่มีวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 12 วิชา 
ได้แก่ ปก.204 ปก.222 ปก.223 ปก.225 ปก.322 ปก.346 ปก.347 
ปก.357 ปก.379 ปก.389 ปก.398 ปก.446 

4) รายวิชาที่มีผลการประเมินการสอนต่ ากว่า 3.50 ไม่มีรายวิชา
ที่เข้าเกณฑ ์

2.3 ประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
เมื่อด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเสร็จ
สิ้น น าผลการประเมินเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรฯ พบว่า กลไกการตรวจสอบของหลักสูตรฯสามารถตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ดี อย่างไรก็ตาม อาจมีการ
พิจารณาวิธีการตรวจสอบโดยเพ่ิมวิธีการอ่ืนๆที่จะส่งผลให้กลไกการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์นักศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active learning 

2.4 ปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
น าผลการประเมินกระบวนการกระบวนการเรียนการสอนมาทบทวน 
หาข้อดีและข้อด้อย และแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือน าไปใช้ในปีถัดไป ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฯได้มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาในการทวนสอบ จากเดิมรายวิชาที่
มีผลการประเมินการสอนต่ ากว่า 3.50 ให้เปลี่ยนเป็นรายวิชาที่มีผลการ
ประเมินการสอนต่ าว่าระดับมาก (ช่วงค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.41) 

2.5 ผลการปรับปรุง   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น ากลไกของหลักสูตรฯที่ใช้ในปี 
2559 มาปรับปรุงและน าไปปฏิบัติ พบว่า กลไกดังกล่าวสามารถ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ควรพัฒนาวิธีการตรวจสอบการประเมินผล         
การเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
3. ระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)    
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
มีมติให้ใช้เค้าโครงการเรียนการสอน แทน มคอ.3 และมคอ.4 และใช้
เค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุงเพ่ือใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 
แทน มคอ.5 นั้น หลักสูตรได้ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า ดังนี้  

3.1 การวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7  

 คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯประชุมเพ่ือทบทวนการจัดท า 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 โดยอ้างอิงข้อมูลจากการประกันคุณภาพปี 
2559 และเห็นว่าการน าเค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแล้วมาใช้
ทดแทน มคอ.5 นั้น ในบางรายวิชายังขาดการระบุการรายงานผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการ เรี ยนรู้ จ ากหลักสูตรสู่ รายวิ ชา ( Curriculum 
Mapping) จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขเค้าโครงการเรียนการสอนเพ่ิมเติม

 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
4/33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
4/34 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
โดยเพิ่มข้อมูลดังกล่าว และมอบหมายให้หลักสูตรฯด าเนินการชี้แจงแก่
อาจารย์ผู้สอน ติดตาม และตรวจสอบความครบถ้วนของ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ของทุกรายวิชา ส่วนการจัดท ามคอ.7 นั้นให้ใช้กลไกที่มีอยู่ คือ 
หลักสูตรฯรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฯทุกสิ้นภาค
การศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

3.2 การด าเนินการ   
  หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการด าเนินงาน

ของหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ โดยท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้แก่
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานในรายวิชาให้รับทราบและจัดท า
เค้าโครงการเรียนการสอนที่มีข้อมูลครบถ้วน และหากตรวจสอบว่า
เนื้อหารายละเอียดไม่ครบถ้วน หลักสูตรฯด าเนินการส่งให้ผู้สอนแก้ไข
เพ่ิมเติม และจัดเก็บเค้าโครงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาใน
หลักสูตรฯ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯทุกสิ้นภาคการศึกษา 

3.3 ประเมินกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7   

หลักสูตรฯประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือ
ทบทวนและประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 พบว่าในบางรายวิชาที่ผู้สอนเป็น
อาจารย์ภายนอกวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการชี้แจงและให้ข้อมูล
รายละเอียดการจัดท าเค้าโครงการสอนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีเนื้อหา
ครบถ้วนและลดขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องลง 

3.4 ปรับปรุงกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 

  โดยน ากระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7 มาทบทวน เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นในปีถัดไป 

3.5 ผลการปรับปรุง  
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้น าผลการประกันคุณภาพปี 

2559 มาปรับปรุง ท าให้การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 มีความ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท ามคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ สกอ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                   
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสู ตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว ม ในกา รประชุ ม เ พ่ื อ
ว า ง แ ผ น  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ทบทวนการด า เ นิ น งาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้าร่วมการ
ประชุมร้อยละ 80 ทั้งประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ และการประชุมประจ าเดือน
อาจารย์ โดยเนื้อหาที่ประชุมเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ยกตัวอย่าง  
การแจ้งรายวิชาที่ เปิดสอน การปรับปรุง
หลักสูตร เป็นต้น  

  

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

หลักสูตรฯมีรายละเอียด มคอ.2 สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 

  

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

หลักสูตรฯมีการเก็บรวบรวม มคอ.3 ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2560 ครบถ้วน  
**ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2559 มีมติให้ใช้เค้า
โครงการเรียนการสอน แทน มคอ.3 และมคอ.
4 และใช้เค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุง
เพ่ือใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ.5  

  

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ

หลักสูตรฯมีการเก็บรวบรวม มคอ.5 ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2560 ครบถ้วน  
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ตัวบ่งชี้ สกอ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                   

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

**ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2559 มีมติให้ใช้เค้า
โครงการเรียนการสอน แทน มคอ.3 และมคอ.
4 และใช้เค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุง
เพ่ือใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ.5  

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

หลักสูตรฯมีรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.7 เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

  

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

หลักสูตรฯมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2560   

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด า เนินงานที่ ร ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลั กสู ตรฯ มีการประชุ มคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ เ พ่ือหารือด้านการ
จัดการเรียนการสอน ทั้ งในเรื่องของแนว
ทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย หรือ
มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานตี พิม พ์ ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นต้น 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการจัดประชุมส าหรับอาจารย์ใหม่ประจ า
หลักสูตรเพ่ือท าความเข้าใจในประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                   

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก

คนได้ รั บการ พัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 10 คน ได้เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย ทุกคน  

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี ) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด   

  

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

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรฯ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.75  

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100.00 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100.00 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารประกอบ 

1.สิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี สกอ.
6.1) 
 
 

1. ระบบและกลไกของหลักสูตรฯโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 การวางแผน  
หลักสูตรฯ จัดท างบประมาณประจ าปี 2560 และ 2561  โดยมี

หมวดที่ครอบคลุมการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน ครุภัณฑ์ ต าราภาษาต่างประเทศ หรือสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพ และหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ         
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการในการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งออกแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความ
คาดหวังต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน และด า เนินการส ารวจก่อนเปิด            
ภาคการศึกษาใหม่  แล้วน าผลการส ารวจรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.2 การด าเนินการ  
หลักสูตรฯด าเนินการตามแผนงานที่ ได้ก าหนดไว้  โดยในปี

การศึกษา 2560 คณะกรรมการด า เนินงานหลักสู ตรฯ และ
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการเห็นควรให้จัดหา
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ดังนี้ 

ศูนย์ท่าพระจันทร์สร้างห้อง Study room เ พ่ือเปิด พ้ืนที่ ให้
นักศึกษาได้ใช้เป็นที่พักของนักศึกษา และเป็นแหล่งการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  

ศูนย์ล าปางด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยบันทึกขอ
ความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาแจ้งรายชื่อ
หนังสือที่ต้องการ และบันทึกแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุด
จัดหาต่อไป 

 

TQF 7 (plus) : 
5/1 – 5/6 
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1.3 การประเมินกระบวนการ  
หลังสิ้นสุดภาคศึกษาหลักสูตรฯมีการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อกระบวนการ
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  แล้วน าผลการประเมินหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนข้อดี-ข้อด้อย 
และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ  

1.4 การปรับปรุงกระบวนการ  
หลักสูตรฯรายงานผลการประเมินกระบวนการเพ่ือให้มีสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ 
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ากลไก
การด าเนินงานที่ใช้อยู่นั้นท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯมีส่วนร่วมใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในปี
การศึกษาถัดไป  

1.5 ผลการปรับปรุง   
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯใช้กลไกเดียวกับปี 2559 ในการ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเ พ่ือให้มี              
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งกลไกดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีการพัฒนา       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้งที่      
ท่าพระจันทร์ และศูนย์ล าปาง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ หลักสูตรฯยังมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ
ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯเอง เช่น หนังสือและต าราเรียน ที่ใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ นักศึกษาสามารถยืมจาก
หลักสูตรฯได้โดยตรง และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯและ
วิทยาลัยสหวิทยาการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ได้แก่ 
อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ที่ประกอบด้วยห้องเรียนที่
มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน     
ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ
จ านวน 5 ห้องเรียน และจัดหาห้อง Study room เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
5/7 – 5/9 
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นักศึกษาได้ใช้เป็นที่พัก และเป็นแหล่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน  

         มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษาที่ศูนย์ล าปาง อันได้แก ่

1. ห้องสมุด ได้ขยายพ้ืนที่ ในการให้บริการโดยย้ายสถานที่  
(ด าเนินการในเดือน ตุลาคม 2560) และจัดซื้อหนังสือให้หลากหลาย 
เพียงพอต่อความต้องการ 

2. มุมอ่านหนังสือของวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งรวบรวมเอกสาร
ส าหรับการค้นคว้าของนักศึกษา ได้จัดหาเอกสารเพ่ิมเติมและเพ่ิม
ส าเนาของเอกสารให้เพียงพอ 

3. บริการอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียนและญี่ปุ่น ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
     นักศึกษาสามารถใช้สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ในการพัฒนาด้านการเรียน
และการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ระบบและกลไกของกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

3.1 การวางแผน  
หลักสูตรฯ น าผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี 2559 เข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯเพ่ือหารือร่วมกันในการวางแผน
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่าพระจันทร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ศูนย์
ล าปางมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 โดยในปี 2560 หลักสูตรฯยังคงใช้ระบบ
และกลไกเดิมในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนทางกายภาพ โดยจัดท า
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯในการซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เ พ่ือใช้ในการเรียนการสอน ทั้งนี้  หลักสูตรฯ        
ท่าพระจันทร์วางแผนพัฒนาสิ่งเรียนรู้ทางกายภาพเพ่ิมเติม โดย
ด าเนินการปรับปรุงห้อง 803 อาคารเอนกประสงค์เพ่ือใช้เป็นห้อง 
Study room และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาก าหนดให้มีการส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQF 7 (plus) : 
5/10 – 5/11 
 



119 
 

3.2 การด าเนินการ  
     หลักสูตรฯ ท่าพระจันทร์ ด าเนินการตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยจัดท างบประมาณสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯในการซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และจัด Study room 
ส าหรับนักศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรฯ ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.61 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่ลดลงเนื่องจากหลักสูตรฯย้ายมายังอาคารเรียนใหม่ ท าให้ยังขาด
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้บางส่วน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินงานฯมีความเห็นว่าควรเสนอทางวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
     หลักสูตรฯ ศูนย์ล าปาง ด าเนินการส ารวจความเห็นจากนักศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยความพึงพอใจใน
ภาพรวมทั้งหมดปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.02 ทั้งนี้นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น  
   -ห้องสมุดควรจัดสิ่งสนับสนุนดังต่อไปนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
1. หนังสือเฉพาะด้าน  
2. พ้ืนที่ การขยาย 
3. เวลาเปิด-ปิด  
4.แสงสว่าง  
5. เครื่องปรับอากาศ  
6. ระบบอินเทอร์เน็ต Wifi  
- มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีรถสวัสดิการที่เพียงพอต่อความต้องการ 

3.3 การประเมินกระบวนการ  
     หลักสูตรฯ ท่าพระจันทร์หารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนากระบวนการในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ซึ่ง
จากการประเมินพบว่า หลักสูตรฯสามารถด าเนินการเพ่ือให้มี            
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
จัดการ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
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การสอน นักศึกษามีความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
     เมื่อได้รับรายงานสรุปแบบส ารวจความเห็นจากนักศึกษาต่อ        
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว หลักสูตรฯ ศูนย์ล าปางได้น าผลการส ารวจ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานของหลักสูตร
ฯ เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติ ประเมินแผน และพิจารณาถึงแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป และจัดท ารายงานผลการประชุม ส่งไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ห้องสมุด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

3.4 การปรับปรุงกระบวนการ  
เมื่ อทบทวนข้อดี  ข้อด้อย และประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการแล้ว น าแนวทางการปรับปรุงไปแก้ไขหรือพัฒนาระบบ
และกลไกที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือน าไปใช้ใช้ในปีถัดไป 
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หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆอีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่าพระจันทร์  
1) อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 

 บทความ 
Vishuphong P. (2015) Measuring Poverty’s Impacts of Carbon Tax in Thailand  In Official 

Conference Proceedings: The Asian Conference on Sustainability, Energy and 
the Environment 2015. The International Academic Forum, Kobe, Japan. 

Vishuphong P. (2013) Impacts of Rice Price Intervention on Thailand Economy: A CGE 
Approach In Official Conference Proceedings: the 6th Thailand-Japan 
International Academic Conference, Osaka University, Japan (Co-author) 

 
2) อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 

  บทความ 
Sang-arun N. (2013), Development of Regional Growth Centers and Impact on Regional 

Growth: Case Study of Thailand’s Northeastern Region, Urbani izziv, 24(1): 160-
 171  

 
 3) อาจารย์พนมกร โยทะสอน 

  บทความ 
Yothasorn, P. (2015). The Power and the Empowerment of Man: A Study of Human 

Nature in J.J. Rousseau's Political Thought. In Official Conference Proceedings: 
The Asian Conference on Arts & Humanities 2015. The International Academic 
Forum, Osaka, Japan. 
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 4) อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
    บทความ 

ชวนัสถ์  เจนการ  ,  พ.ต.ต.  (2560). The Impact of Demographic Changes on Crime: The 
Experience of Crime in Developing Countries and What Happened to Thailand. 
Social Science Asia, 2.  

 
  งานวิจัย 

ชวนัสถ์ เจนการ , พ.ต.ต. (2558). ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานอัยการในการด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรุงเทพฯ : ส านักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา ส านักงานวิชาการ ส านักงานอัยการสูงสุด. 

 
  5) อาจารย์ Anna Klara Shimshak 
  งานวิจัย  

Shimshak, A.K. ( 2013-2014).  Photographic study investigating the sociological and 
psychological implications of Catholicism in Italy, Costa Rica,Guatemala, and 
Peru. Waltham, Massachusetts : The Mortimer and Sara Hays Endowment at 
Brandeis University.  

 
 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์ล าปาง 

  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย ์
   งานวิจัย 

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2558). โครงการวิจัยเปรียบเทียบการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็ก พม่า 
ลาว กัมพูชา : กลไกการแก้ปัญหา (ประเภทวิจัยกลุ่ม) กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ (อยู่
ระหว่างด าเนินการ)  

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2557). โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาชุดโปรแกรมการจัดการ
ท่องเที่ยวต้นแบบส าหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.งบประมาณแผ่นดิน.ล าปาง: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2556). การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาจังหวัด เช ียงรายและจังหวัด เช ียงใหม่.  กองทุนวิจ ัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์.(2556).  การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่
สอด (ไทย)-เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (วิจัยกลุ่ม) . 
กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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บทความ 

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2559).บทความวิจัย เรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่  
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 94-105  

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2555).การยึดทรัพย์สินชนชาติศัตรูของประเทศไทยใน สมัยสงครามครั้งที่
สองกับการเกิดขบวนการทหารพม่าอิสระในจังหวัดล าปาง”. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556). 

กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์.(2556) .ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองล าปาง : หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง ถึง 
พ.ศ. 2503.  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏล าปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2556). 

 
 2) ศาสตราจารย์ธีรยุทธ  บุญมี 

       งานวิจัย 
ธีรยุทธ  บุญมี.(2556). อดีตการเมืองไทย ทิศทางการเมืองไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ: สถาบัน   

พระปกเกล้า.  
ธีรยุทธ  บุญมี.(2556). อัตลักษณ์ พหุลักษณ์ และความรุนแรง.ทุนปรีดีพนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
 

3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา  เทพภาพ 
   งานวิจัย 

รุ่งนภา  เทพภาพ.(2556).การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของประเทศญี่ปุ่น
ที่ส่งผลต่อการเผชิญภาวะวิกฤติ งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม 
(องค์กรมหาชน)  

รุ่งนภา  เทพภาพ.(2556)ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นการศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้.งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันสัญญาธรรม
ศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) 

 บทความ 
รุ่งนภา  เทพภาพ. (2558).ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุกรอบคิดทางทฤษฎีและการประยุกต์สู่ชุมชน

ชนบทไทย. งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ครบรอบปีที่ 61 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558  
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รุ่งนภา  เทพภาพ.(2558).  ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : บทส ารวจเบื้องต้นจากประสบการณ์
ต่างประเทศ.งานสัมมนาCSD สัมพันธ์ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2558 
 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน  สุเอียนทรเมธี 
หนังสือ / ต ารา 

สายฝน  สุเอียนทรเมธี.(2557).สังคมญี่ปุ่น เบ้าหลอมพร้อมรับวิกฤติ.นนทบุรี: อันพิบัท  โกลบอลเท
รส. 

 
งานวิจัย 

สายฝน สุเอียนทรเมธี (2559) การฟ้ืนฟูชนบท การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
Saifon Suindaramathi. (2 0 1 5 ) .  The Research and Development on Barrier-Fee 

Communication Tools through Visual-communication for International Disaster 
Management Cooperation among Asian Countries. Nakajima Peace Foundation. 

สายฝน สุเอียนทรเมธี (2557) โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือเสนอ
แนวทางการสร้างกลไกทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาอ่ืนๆ ทุนสนับสนุน
จากสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   

สายฝน  สุเอียนทรเมธี.(2557).โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการมังกร
หลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์.ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย.  

  สายฝน  สุเอียนทรเมธี.(2556) ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่น : การศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทยญี่ปุ่น-เกาหลีใต้. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน.  

 
 บทความ 
Saifon Suindaramathi. (2015). Disaster Management 
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ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

ประจ าปีการศึกษา 2560  



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ผ่าน /ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1

คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์
2560

ผลลัพธ์

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน

การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต

ล าดับท่ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ

ผลการด าเนินงาน

22-11-182:21 PM



ตัวต้ัง

ตัวหาร

คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์
2560

ผลลัพธ์

ล าดับท่ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ

ผลการด าเนินงาน

103.61

22

66.1

102

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 3.98

รวมคะแนน 7.95

จ านวนตัวบ่งช้ี 2.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.00

รวมคะแนน 9.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44

6

10

4

10

40.00

5.00

3.33ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

3.24

60.00

64.80

4.71ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.71

22-11-182:21 PM



ตัวต้ัง

ตัวหาร

คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์
2560

ผลลัพธ์

ล าดับท่ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ

ผลการด าเนินงาน

2

10

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 3.48

รวมคะแนน 10.44

จ านวนตัวบ่งช้ี 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

3

การประเมินผู้เรียน 3

12

12

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 3.50

รวมคะแนน 14.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 4.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 3.00

รวมคะแนน 3.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 1.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

100.00

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.00

20.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 5.00

22-11-182:21 PM



ตัวต้ัง

ตัวหาร

คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์
2560

ผลลัพธ์

ล าดับท่ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ

ผลการด าเนินงาน

คะแนนองค์ 1 ผ่าน

คะแนนองค์ 2 3.98

คะแนนองค์ 3 3.00

คะแนนองค์ 4 3.48

คะแนนองค์ 5 3.50

คะแนนองค์ 6 3.00

รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6) 44.39

จ านวนตัวบ่งช้ี (องค์ 2 - องค์ 6) 13.00

3.41
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ

ทุกองค์ประกอบ

22-11-182:21 PM



องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน

2.1 4.71 4.71 คุณภาพดีมาก
2.2 3.24 3.24 คุณภาพดี

รวมคะแนน 0.00 0.00 7.95 7.95

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 0.00 2.00 2.00

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - 3.98 3.98 คุณภาพดี

3.1 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

3.2 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

3.3 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

รวมคะแนน 0.00 6.00 3.00 9.00

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 2.00 1.00 3.00

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

4.1 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

4.2 4.44 4.44 คุณภาพดีมาก

4.3 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

รวมคะแนน 4.44 3.00 3.00 10.44

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 1.00 1.00 1.00 3.00

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.44 3.00 3.00 3.48 คุณภาพดี

5.1 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

5.2 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

5.3 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

5.4 5.00 5.00 คุณภาพดีมาก

รวมคะแนน 0.00 9.00 5.00 14.00

ป. 2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2560

ช่ือหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ วิทยำลัยสหวิทยำกำร 

องค์ประกอบ
คะแนนกำรประเมินตัวบ่งช้ีสกอ. 

ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 



จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 3.00 1.00 4.00

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน

- 3.00 5.00 3.50 คุณภาพดี

6.1 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

รวมคะแนน 0.00 3.00 0.00 3.00

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 1.00 0.00 1.00

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง

รวมคะแนนประเมิน 4.44 21.00 18.95 44.39

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 1.00 7.00 5.00 13.00
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก

องค์ประกอบ
4.44 3.00 3.79 3.41

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก คุณภาพปานกลาง คุณภาพดี คุณภาพดี


