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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report) 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รอบปีการศึกษา 2560 

(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ประเมินตนเอง 

          รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดสอน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2560 และได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาเอก มีนักศึกษา

จ านวน 7 คน มีบุคลากรจ านวน 16 คน ประกอบด้วย อาจารย์ระดับปริญญาเอก  7 คน และเจ้าหน้าที่  9 คน  การ

ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยประชาคมอาเซียน

ศึกษา  โดยใช้เกณฑ์อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ด าเนินการประเมินตนเองในรอบ

ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561)  
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รายนามคณะผู้ประเมิน 

  
1.            ............................................................................... ประธานกรรมการ                           

                                (ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง) 

 

2.            ..............................................................................  กรรมการ  

                                            (ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว) 

 

3.            ..............................................................................  กรรมการ  

                                           (ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล) 

 

4.            .............................................................................. เลขานุการ  

                              (ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช) 
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บทน า 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็ง

ตามสามเสาหลักการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามกรอบของทั้งสามเสาหลักการพัฒนานี้ จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้

เชิงประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในสามเสาหลัก รวมทั้งต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยความรู้จะต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนอง

ต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

         การผลิตความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นความรู้ที่สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของการพัฒนาประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้อง
ด าเนินการผ่านกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
เข้ามาศึกษาและผ่านกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ตามหลักสูตรของวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียนศึกษา จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรชั้นสูง ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ความยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทส าคัญเพ่ือชี้น าการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และประเทศอย่างมีทิศทาง และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
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           หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตรจ าแนกตามลักษณะของหน่วยงาน คือ หลักสูตรที่จัดท าโดยคณะวิชา และ
หลักสูตรที่จัดท าขึ้นภายใต้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา พบว่า หลักสูตรของคณะวิชานั้นมุ่งเน้นที่วิทยาการแขนงหลัก 
หรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา ซึ่งแตกต่างกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยาลัยซึ่งมีเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และสอดคล้องตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง จึงท าให้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นโดยวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่หลากหลายมาเชื่อมโยง
ผสมผสานอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมบนฐานกรอบอ้างอิง
ทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ 

                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและน าพาความเข้มแข็งยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับประชาคม
อาเซียน จึงมีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยการเชื่อมร้อยความรู้ในมิติ
ต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และการบริหารจัดการ เป็นต้น ยึดโยงเข้ากับพ้ืนที่ที่ให้ความสนใจศึกษา คือ กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อประชาคมอาเซียน และจัดระบบให้เป็นวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถน าเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องทันสถานการณ์ ซึ่งถือได้ ว่าเป็น
หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเป็นทางเลือกในการต่อยอดความรู้เชิงประยุกต์ 

               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วยตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและพ้ืนที่ทั้งในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันความรู้
ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ยังมีอยู่อย่างจ ากัด ในขณะที่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู่เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดขนาดใหญ่ทีเ่ป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น 

                   จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิงพ้ืนที่ และเชิงภารกิจที่จะ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้เป็น
หลักสูตรที่เป็นเป็นศูนย์กลางในการด าเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถและความพร้อมให้แก่ภาค
ส่วนต่างๆ โดยการจัดท าบริการทางวิชาการบนฐานความรู้เพ่ือการชี้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จะ
ตอบสนองความต้องการและหนุนเสริมการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียน 

 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

-
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องค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  (สกอ.) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ  

    หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

    หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

    1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

    2.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

    3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ.   

    และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ในเล่ม มคอ.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ, Asst. Dr. Katsuyuki 

Takahashi และ ดร.อาทิตย์พงษ์พานิช 

หลักฐาน 

-เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียน

ศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร และด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ จ านวน 1 คน 
หลักฐาน 

-เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559 ตารางที่ 3.2.1 
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3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในเล่ม มคอ.2 ทั้งหมด 4 คน  แต่
เนื่องจาก แต่เนื่องจากวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาได้เสนอ
แต่งตัง้  Dr. Paul. Chambers เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิมเติม อีก 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน 
หลักฐาน 

-เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559 ตารางที่ 3.2.2 

- มติคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.5.10  
ขอเปลี่ยนแปลง(เพ่ิมเติม)อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-มติคณะกรรมการสภาวิชาการ 3/2561ครั้งที่3/2561 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่  5.4.11 วิทยาลัยประชาคม
อาเซียนศึกษาขอเปลี่ยนแปลง(เพ่ิมเติม)อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและรายวิชาที่สอน  
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษา อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. อาจารย์พิเศษท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือขั้นต่ า

ปริญญาโท มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง และมีชั่วโมงสอนรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของ

รายวิชา 

หลักฐาน 

-แฟ้มประวัติอาจารย์ผู้สอน 
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5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาได้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  เช่น  แต่งตั้ง  Dr. 
Paul Chambers เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของ 
Mrs. Rothsophal Nguon / แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
นภิสา  ไวฑูรเกียรติ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ  
Ms. Portia Kurima 
หลักฐาน 
-Announcement School, Naresuan University  
Appointment of Thesis Advisor Committee for Doctoral 
Degree Program  ราย นิสิต Ms. Portia Kurima  
- Announcement School, Naresuan University  
Appointment of Thesis Advisor Committee for Doctoral 
Degree Program  ราย Mrs. Rothsophal Nguon 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาได้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  กรณีอาจารย์ประจ า คือ Dr. 
Hans Peter-Lipp   ให้แก่นิสิต Mrs. Nguon Rothsophal และ
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ Prof. Dr. Jephias Matunhu  
ให้แก่นิสิต  Ms. Portia Kurima ซ่ึงทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
หลักฐาน 
-Announcement School, Naresuan University 
Appointment of Thesis Advisor Committee for Doctoral 
Degree Program ราย นิสิต Ms. Portia Kurima  
- Announcement School, Naresuan University  
Appointment of Thesis Advisor Committee for Doctoral 
Degree Program  ราย Mrs. Rothsophal Nguon 
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7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทุกคนมี
คุณวุฒิ ป.เอก 

2. มีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากวิทยาลัยประชาคมอาเซียน
ศึกษาเพ่ิงเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปีปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 รวมเป็น 2 ปีการศึกษา 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แต่ละท่านมี
ภาระงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ล าดับ รายชื่ออาจารย์ 

ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและร่วมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1/
25

60
 

2/
25

60
 

1 ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ  

(ที่ปรึกษาหลัก) 

- 1 

2 Dr. Paul Chambers  

(ที่ปรึกษาหลัก) 

- 2 

3 Dr. Hans Peter-Lipp  

(ที่ปรึกษาหลัก) 

- 1 

4 ผศ. ดร.ศรีสมภพ  จิตต์ภิรมย์

ศรี (ที่ปรึกษาร่วม) 

- 1 

5 Prof. Dr. Jephias Matunhu 

(ที่ปรึกษาร่วม)    

      -       1 
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10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาเพิ่งเริ่มด าเนินการจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปีปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 รวม

เป็น 2 ปีการศึกษา  จึงยังไม่ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
ผ่าน - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  (สกอ.) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualitifications Framework for  

    Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร 

    ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-ขอยกเว้นตัวบ่งชี้- - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
- - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (สกอ.) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ชนิดของตัว

บ่งชี้  ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)    ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 

    อิสระภายใน 1 ปี บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค 

    นอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1  

    ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับ 

    การมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือ 

    เลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

    ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที ่

    ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็น 

    ระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท า 

    ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็น 

    ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ในระดับปริญญาโท 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ 

    ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมี 

    การค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์  

    ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ 

    ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น 

    การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

เกณฑ์การประเมิน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 

    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม = 5 ร้อยละ 100 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

    ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

    ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นค่าคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
-ขอยกเว้นตัวบ่งชี้- - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
- - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
- - 
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  (สกอ.) การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละ 

    หลักสูตร  จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ 

    ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ 

    คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดใน 

    หลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความ 

    พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้ 

    สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

       ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้     

    - การรับนักศึกษา 

    - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา     

     ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

    ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมินหระ
บวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 



-16- 
 

กระบวนการ สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลนักศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลจ านวนนิสิตที่มีในหลักสูตรทั้งหมดในขณะนี้โดยจ าแนกตามปีการศึกษาท่ีรับเข้า  

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 20/6/18) 

ปีท่ีรับเข้า จ านวนรับเข้า 

พ้น
สภ

าพ
 

จบ
กา

รศ
ึกษ

า 

ปกต ิ

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

ไม่
ลง

ทะ
เบ

ียน
 

9255  แบบ 2.1 

9255  แบบ 1.1 

4 

1 

- - 4 

1 

- 

625 0 แบบ 2.1 2 - - 2 - 

2561 แบบ 2.1 1 - - 1 - 

รวม 8 - - 8 - 

  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
1. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
2. ทุนการศึกษา 
3. เงื่อนไขการเรียนเต็มเวลา ท าให้ไม่สามารถรับนิสิตได้ตามเป้าหมาย 

 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กำรรับนักศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ...........5............ คน 

3.1.1(1) ค าสั่งวิทยาลัยประชาคมอาเซียน
ศึกษาที่ 012/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
 

แนวปฏิบัติ : กระบวนการรับเข้านั้นยังด าเนินการเช่นเดียวกับ

กระบวนการรับเข้าในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ

หลักสูตร (มคอ. 2) และก าหนดแผนจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า โดย

พิจารณาจากศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- กระบวนการคัดเลือก ทางกองบริการการศึกษา ส่งรายชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบของผู้สมัครมาให้หลักสูตรพิจารณา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรึกษาหารือ ก าหนดวันที่จะสัมภาษณ์ ผู้ เข้าสมัครรับการ
สัมภาษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
และผลการสัมภาษณ์ จากนั้นส่งผลไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อด าเนิน
ประกาศผล  
 

ผลการด าเนินการ  

- ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนิสิตจ านวน 2 คน ด้วยวิธีรับตรง ซ่ึงผู้
เข้าสมัครทั้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด  
 

การประเมินกระบวนการ และการปรับปรุง :  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการด าเนินการ พบว่าปริมาณ

นักศึกษาท่ีสมัครนั้นน้อยกว่าปีที่แล้ว และยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ปรับเวลาเรียน

ส าหรับแผนการเรียนแบบ 1.1 (By Research) ให้เรียนวันศุกร์ เสาร์ และ

อาทิตย์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีงานประจ า ซึ่งจะเริ่ม

เปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 

และนอกจากนี้หลักสูตรยังเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่การ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์หน้าเฟสบุคของวิทยาลัยและการจัด

กิจกรรม  Roadshow ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการ

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 

3.1.1 (2) คุณสมบัติของการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th/en/admiss-
graduate-applicant.php 

3.1.1 (3) คุณสมบัติของการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียน
https://cacs.nu.ac.th/academics/ad
missions/ 

3.1.1(4) แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ  

3.1.1(5)  บันทึกข้อความที่ ศธ 
0527.33.01(3)/580 ลว 4 กันยายน 
2560  เรื่องขอส่งรายชื่อนิสิตของวิทยาลัย
ที่ผ่านการพิจารณาทุน 

3.1.1(6) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
หน้าเวปไซด์ของวิทยาลัยฯ
https://cacs.nu.ac.th/academics/ph
d-program/ 

3.1.1(7) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
หน้าเฟสบุคของวิทยาลัยฯ 

3.1.1(8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำชั้นปี 

3.1.1 (9)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 
1/2560  วันที่ 5 กันยายน 2560 ระเบียบ
วาระท่ี 4.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติเพ่ิมเติมของนิสิตวิทยาลัย

https://cacs.nu.ac.th/academics/phd-program/
https://cacs.nu.ac.th/academics/phd-program/
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คัดเลือกนิสิตโดยยึดหลักคุณสมบัติของการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : 50% ของนิสิตเข้าร่วม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 

- เนื่องจากนิสิตเป็นระดับปริญญาเอก เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (โดยมี

นิสิตไทยเพียง 1 คน ในแผนการเรียนแบบ 1.1 (By Research)) ทาง

หลักสูตรจึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ โดยจะมีการแนะน า

สถานที่ส าคัญต่างๆและด าเนินการที่จ าเป็นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อาทิ การพานิสิตไปท าบัตรห้องสมุด การพานิสิตไปท าบัตร

นิสิต การสอนนิสิตขึ้นรถไฟฟ้าฟรีของมหาวิทยาลัย การพานิสิตไป

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การพานิสิตไปแนะน าสถานที่ต่างๆที่

จ าเป็นในตัวเมืองพิษณุโลก อาทิ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ 

เนื่องด้วยหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน

การสอน หลักสูตรฯได้จัดให้มี In-sessional English course ระหว่าง

ภาคเรียน โดยนิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการ

จัดอบรมภาษาอังกฤษนี้ ยังเปิดให้แก่บุคคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมเพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพราะบุคคลากรทุกคน

จะต้องสามารถสื่อสารเพ่ือประสานและอ านวยความสะดวกกับนิสิต

ต่างชาติในหลักสูตรได้ 

ผลการด าเนินการ  

แบบประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแล

นิสิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และนิสิต ดังต่อไปนี้ สามารถน าเสนอ

ผลงานในงานประชุมระดับนานชาติ จากระบบการเตรียมความพร้อมและ

การให้บริการทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้  

  1. Ms. Portia Kurima รหัสนิสิต  59032408 น าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 June 2017 ในหัวข้อ The Pattern of 

ประชาคมอาเซียนศึกษา 

3.1.2 (1)  ภาพกิจกรรม  Roadshow 

3.1.2 (2) บันทึกข้อความท่ี  ศธ 
0527.33.01(3)/579 ลว 13 กันยายน 
2560 ขอส่งรายชื่อนิสิตวิทยาลัยประชาคม
อาเซียนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
เพ่ิมเติม 

3.1.2(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 
0527.33.01(3)/561 ลว 6 กันยายน 
2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติม
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.1.3(1) แบบประเมินความพึงพอใจนิสิต
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแล
นิสิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

3.1.3  (2) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

3.1.4 (1) ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  Study Abroad ระหว่างวันที่ 
13-21 กรกฎาคม 2561 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
Human Trafficking: Comparative Case Studies of Zimbabwe 

and the Greater Mekong Sub-Region ในงานประชุม International 

Seminar on Mixed Migration in Southeast and East Asia จัดโดย 

Mahidol University และผลงานได้รับการตีพิมพ์เป็น รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

    2. Ms. Anna Christi Suwardi   รหัสนิสิต  59032873 
น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " The Role of 

Women’s Activism in Establishing Sustainable Peace in 

Southeast Asia: The case of Aceh, Indonisia and Deep South, 

Thailand " เมื่อวันที่  27 Juiy 2017 ณ Singapore Graduate Forum 

on Southeast Asian Studies จัดโดย Asia Research Institute, NUS 

    3. Ms. Anna Christi Suwardi  รหสันิสิต  59032873  น าเสนอ

ผลงานวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่  26 May  2017  ในหัวข้อ 

"Transformative Citizenship towards Multicutural A study of 

the Dialogue, Empathic Engagement and Peacebuilding (DEEP) 

E-Learning Program in Indonesia" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

หาดใหญ่ 

       4. Mr. Brent Martinez รหัสนิสิต  59032507 น าเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( Asian  Political and 

International Studies Association 20-21 October 2017 ) 

       เมื่อวันที่  21 October  2017 หัวข้อ “Critical Discourse 

Analysis of Duterte’s Speech  on Federalism” 

      5. Mr.  Kim Long Khorn รหัสนิสิต 60031912 น าเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( Asian  Political and 

International Studies Association 20-21 October 2017 ) 

          เมื่อวันที่ 20 October 2017  หัวข้อ  “ Theoretical  

Framework for Regional Security  Analysis in Southeast Asia in  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
The  Context  of  New Cold War” 

 การตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและระดับนานาขาติ 
 Ms. Portia Kurima รหัสนิสิต  59032408  ตีพิมพ์ 
Proceeding ระดับนานาชาติ     ในหัวข้อ The Pattern of Human 
Trafficking: Comparative Case Studies of Zimbabwe and the 
Greater Mekong Sub-Region ในงานประชุม International Seminar 
on Mixed Migration in Southeast and East Asia จัดโดย Mahidol 
University  
  
การประเมินกระบวนการ:  

- จากการทบทวนผลการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในปีที่ผ่าน
มา พบว่า ยังมีกระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะเป็นการ
ประเมินบริบทที่เก่ียวข้องกับทางหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังมิได้รวมถึงบริบท
รอบนอก อาทิ หอพักนิสิต ซึ่งได้รับรายงายการนิสิตว่า มีปัญหาด้านความ
สะอาด ดังนั้นในปีถัดไปทางหลักสูตรเห็นควรให้มีการด าเนินการวางแผน
ปฏิบัติการของหลักสูตรและมีการประเมินให้รอบด้านกว่านี้ และแผนการ
ประเมินตลอดทั้งปีของหลักสูตร ซึ่งจะด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียนต้น 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
4.00 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนา

กระบวนการรับเข้า 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  (สกอ.) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม 

    ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี 

    ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนา 

    ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรม 

    เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก 

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ 

    ความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

    รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่  

    ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  

    ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  

    อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

    -    การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

    -    การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

    -    การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

    ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ 

    ประกอบอาชีพในอนาคต  

เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
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ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

ผลการประเมิน มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 

กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : 50% 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : จบตามเวลา 
 

- ในปีการศึกษา 2560 นั้นกลไกในการด าเนินการนั้นเป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ  

          หลักสูตรฯ ใช้ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา โดย
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยได้
ก าหนดการวางแผนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯมีส่วนช่วย
ติดตามความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ผ่านกระบวนการปฏิบัติในรายวิชา สัมมนา 1 และ 2 โดย
ได้มอบหมายงานให้นิสิต  Presentation  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจและต้องการ
ด าเนินการศึกษาจริง 

ผลการด าเนินการ : 

- อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม มีหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และนิสิตได้  Presentation 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจและต้องการด าเนินการศึกษาจริงผ่านรายวิชา  สัมมนา 1 และ 
2 ในภาคปฏิบัติ  

 

การประเมินกระบวนการ : 

- จากการทบทวนผลการด าเนินการพบว่า การน าเสนอความก้าวหน้าของนิสิต นั้นเป็นการ

ทราบความก้าวหน้าที่ ไม่ชัดเจนเพราะ ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับตัว

ความก้าวหน้าของตัวเนื้องานทางงานวิจัย ดังนั้นหลักสูตรคาดว่าจะด าเนินการในปีการศึกษา

ถัดไปจะก าหนดให้นิสิต เพ่ิมการน าเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ 

Powerpoint และต้องส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมแผนการด าเนินการวิจัยระหว่างการ

3.2.1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอำจำรย์
ที่ปรึกษำประจ ำชั้นปี 

3.2.1(2) แบบฟอร์ม  
GS 11 แต่งตัง้ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2.1(3) ประการศมหา
วิทยาลัยนเรศวรเรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
บัณฑิตศึกษา โดยให้ท า
หน้าที่เป็นกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.2.1(4) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 
1/2560  วันที่ 5 
กันยายน 2560 
ระเบียบวาระอ่ืนๆ เรื่อง
ตารางก าหนดรายวิชา
สัมมนา 1 และ 2 

 3.2.2(1) ภาพการ
น าเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และโครง
ร่างอย่างไม่เป็นทางการ
ของนิสิตผ่านรายวิชา 
สัมมนา 1 และ 2 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น าเสนอด้วย 

 

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  : 50% ของนิสิตเข้าร่วม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มดีขึ้น 

 

ในปีการศึกษา 2560 นั้นการวางแผนในหัวข้อนี้ยังท าเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาคือ  การจัด

กิจกรรมที่สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการประชุมหารือ

ของฝ่ายวิชาการ เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่นิสิตสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ผลการด าเนินการ  

ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดโครงการดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์  จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่  24 เมษายน 
2561  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  210  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.  การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 4- 29 ธันวาคม 2561 ณ  สถานพัฒนา
วิชาการภาษา 

3. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและประจ าวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนทักษะต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการให้งบประมาณในการสนับสนุนให้นิสิตได้มี
โอกาสไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ  และส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติในโครงการ ( Asian  Political and International Studies Association 
20-21 October 2017 )  ส่งผลให้นิสิตมีผลงานที่โดดเด่นมากมายสร้างชื่อเสียงให้แก่
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการ และการปรับปรุง:   

3.2.2 (2) ภาพการ

น าเสนอผลงานการ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ( Asian  

Political and 

International 

Studies Association 

20-21 October 2017 

) 

3.2.3(1) ผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

นิสิตต่อระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาและการดูแล

นิสิต 

3.2.4(1) รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 
เรื่อง ที่ฝ่ายเลขานุการ
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผล
ประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าชั้นปี  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การจัดโครงการต่างๆ เหมาะสมเนื่องจากจ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50% อย่างไรก็
ตามทางหลักสูตรคิดว่าการประเมินเชิงคุณภาพน่าจะมีการด าเนินการที่ชัดเจนมากกว่า
นี้         ทางหลักสูตรยังได้ด าเนินการ ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบการให้
ค าปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผลการประเมินการด าเนินงานออกมาเป็นที่น่าพึง
พอใจ โดยมีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ระดับดีมาก 

 อย่างไรก็ดี ในส่วนการสนับสนุนให้ค าปรึกษาและให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมนานาชาตินั้น คณาจารย์พบว่า นิสิตยังมีต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษทั้ง
ทักษะการพูดและทักษะการเขียนงานวิชาการ ซึ่งหลักสูตรควรให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
4.00  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00 หลักสูตรควรออกแบบข้อค าถามในแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิต

ตามกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  (สกอ.) ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ 

    นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 

    หลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

       ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    ในประเด็นต่อไปนี้ 

    - การคงอยู่   

    - การส าเร็จการศึกษา  

    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
มีผลการด าเนินงานที่โดเด่น
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานที่โดเด่น
อย่างแท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐ
าน 

มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้แก่  อัตราการคงอยู่  7 คนจากตารางการรับเข้าในแต่ละภาค
การศึกษาและแยกตามกรณีจัดการศึกษา แบบ 1.1วิทยานิพนธ์ และ แบบ 2.1 Course Work 
 

 1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 
แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

1 2 1 2+2 1 4+2 1 6 
รวม 1 3 1 4 1 6 1 6 

 
แต่ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรฯเพิ่งเปิดท าการเรียนการสอนเป็นปีแรก อย่างไรก็ดี ในส่วน
ความพึงพอใจและผลการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากนิสิต 
โดยหลักสูตรฯได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากนิสิต  คือ กล่องรับฟังความคิดเห็น  การเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี 

หลักฐา
นอัตรา
การคง
อยู่ของ
นิสิต 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
2.00 - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00 หลักสูตรควรเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนิสิต 
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 องค์ประกอบ 4 อาจารย์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  (สกอ.) การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์  

    คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร  

    มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดย 

    การก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง 

    คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ 

    อุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ 

     และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

    ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง 

    น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

    - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    - ระบบการบริหารอาจารย์ 

    - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

    ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

    ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรที่อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง 

    ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน 

    ความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
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ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมินหระ
บวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ต่อนิสิต FTES มากกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ ป.เอก และมี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

แนวปฏิบัติ : ขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีดังนี้ 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ของ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดคุณสมบัติการรับอาจารย์ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
เกณ ฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา พ .ศ .2558 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

4 . 1 . 1 ( 1 ) ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

4.1.1(2)ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า อ า เซี ย น ศึ ก ษ า ที่ 
012/2559      

4.1.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ฉบับเพ่ิม
ติม) 

4.1.2  (1 ) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา



-32- 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผลงานวิจัย 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ได้รับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งใช้อาจารย์ร่วมกับ
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวิชาการและมีศาสตร์สาขาวิชาที่
ใกล้เคียงกัน และได้ขอเสนอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.ตามล าดับ 

ผลการด าเนินงาน :  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้ง ...5..... คน มีดังนี ้

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

มคอ.2 ปัจจุบัน 

ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 

ปริญญาเอก - 3 2 

 

 

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี 2558 (หลักฐาน CV อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน มคอ.2 และ สมอ.
08) 

การประเมินผลกระบวนการด าเนินการ: 

จากทบทวนกระบวนการปีที่ผ่านมาพบว่า หลักสูตรยังขาดข้ันตอนการติดตาม

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 รายการ

ในรอบ 5 ป ีดังนั้นในปีการศึกษาถัดไป เห็นควรว่าจะต้องพิจารณา CV ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรแต่ละคน ในการจัดท า มคอ.7 ของรอบปีถัดไป 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

     ภายหลังหลักสูตรฯ ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นที่เรียบร้อย วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

อาเซียนศึกษา ครั้งที ่1/2560  

4.1.2 (2 ) ร าย งาน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
อาเซียนศึกษา ครั้งที ่.2/2560 

4.1.2(3 ) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
อาเซียนศึกษา ครั้งที ่1/2561 

4.1.2(4 ) ร า ย ง าน ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
อาเซียนศึกษา ครั้งที ่2/2561 

4.1.2(5)  บั นทึ กข้ อความที่   ศธ 
0 5 27 .3 3 .0 1 (1 )/8 2 7  ล ว  2 6
กรกฎาคม 2560 เรื่องขอหารือแนว
ทางแก้ ไขปัญหากระบวนการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ  Dr. 
Katsuyuki Takahashi 

4.1.3 (1)  บันทึกข้อความกองการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ที่ ศ ธ 
0527.01.27(2)/2178 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแจ้งผลการ
ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.4(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที่  3777/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

4.1.4(2)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่ 1247/2561 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วย



-33- 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นคณะท างานในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยของนิสิตในหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้  เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังเปิดภาคการศึกษา รวมเป็น  4 ครั้ง และ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ (คณะฯ จัดท าแบบประเมิน) 
ผลการด าเนินงาน :  

- จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร

อาจารย์ ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก   

การประเมินกระบวนการ:  

- จากการทบทวนกระบวนการปีที่ผ่านมาพบว่า แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

บริหารอาจารย์ ยังมีประเด็นข้อค าถามที่กว้างไป ท าให้ไม่สะท้อนถึงความคิดเห็นที่

แท้จริงต่อการท างานบริหารหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรควรมีวิธีการประเมินความพึง

พอใจในการบริหารงานหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสมควรที่จะ

จัดท าแผนปฏิบัติการระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพ่ือเสนอภาควิชาฯ ให้

พิจารณา ภายใต้งบประมาณและแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ  และควรด าเนินท า

แผนหลักสูตรก่อนที่จะท าแผนประจ าปีของภาควิชาฯ  

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
     เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และคุณภาพของผลงานวิชาการที่ดีข้ึน 
 

แนวปฏิบัติ : หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร มีดังต่อไปนี้  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนขอต าแหน่งทางวิชาการ (IDP)  

ศาสตราจารย์ นภิสา ไวฑูรเกียรติ 

4.1.4(3) มติคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ ครั้ง
ที ่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2561 ระเบียบวาระที่ 5.5.10  ขอ
เปลี่ยนแปลง(เพ่ิมเติม)อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4.1.4(4)  มติคณะกรรมการสภา
วิชาการ 3/2561ครั้งที่3/2561 เมื่อ
วันที่  6 มีนาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 5.4.11 วิทยาลัยประชาคม
อาเซียนศึกษาขอเปลี่ ยนแปลง
(เพ่ิมเติม)อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

4 .1.4 (5 ) บั นทึ กข้ อความที่  ศ ธ 
0527. 

33.01(1)/164 ลว 13 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่องขออนุมัติ เดินทางไป
ราชการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ 

4.1.4 (6) บั น ทึ ก ข้ อ ค วามที่  ศ ธ 
0527. 

33 .01 (1 )/770 ลว  10 สิ งห าคม 
2560เรื่ องขออนุ มั ติ เดิ นทางไป
ร า ช ก า ร  ข อ ง  Dr. Katsuyuki 
Takahashi 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

- น าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคนเข้าที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนรับทราบสถานะการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ให้ค าแนะน าและกระตุ้นเพ่ือให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน :  

จากผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในประเด็นการเร่งติดตามการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่ปีผ่านมา พบว่า  

     1. ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ได้อนุมัติต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  6.17 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ  

     2. Dr. Katsuyuki Takahashi ซึ่งได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557 นั้น หลักสูตรฯได้เร่งติดตามจน ได้รับอนุมัติ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการและเครือข่ายให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้เข้าร่วม สัมมนาและประชุมทางวิชาการ อย่างสม่ าเสมอ 

  
การประเมินกระบวนการ: 

    ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลกระบวนการด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แล้ว พบว่ามี วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ควรเร่ง
ด าเนินการเพ่ิมเติมรายชื่อ Dr. Paul Chambers  เข้าไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  เพราะ Dr. Paul Chambers มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับคุณภาพสูง 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
4.00 เรามีการติดตามเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและเห็นผลอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00 หลักสูตรควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าใจเกณฑ์การประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  (สกอ.) คุณภาพอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 

    เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี 

    ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  

    และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

    จะประกอบด้วย 

    -    ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

    -    ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    -    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    -    จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

    TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

  รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

  รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

  รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

  5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 

ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 

ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 

ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
* ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
        จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ป.เอก  =  3 คน 
         ดังนั้น  ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  = (3/3) x 100 = 
100 
                   คะแนนที่ได้  =  (100/100) x 5  =  5   

4.2.1  เอกสารประวัติและผลงาน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.2.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 
1247/2561 เรื่องแต่งตั้งดร.นภิสา 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 
* ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
        จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ  =  2 คน 
         ดังนั้น  ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ  = (2/3) x 100 
= 66.66 
                   คะแนนที่ได้  =  (66.66/100) x 5  =  3.3 
 
* ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับ 1     มีจ านวน 0 บทความ 
        จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับ 0.6   มีจ านวน  - บทความ 
        จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับ 0.4   มีจ านวน  - บทความ 
        จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับ 0.2   มีจ านวน  - บทความ 
         
 ดังนั้น  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  =  0 
 
 
 
        แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5   =   (5) +(3.3)+0/4 
= 2.08 

ไวฑูรเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สั่ง ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์  2561 

4.2.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 
3777/2561 เรื่องแต่งตั้งDr. 
Katsuyuki Takahashi ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สั่ง ณ วันที่ 
19 มิถุนายน  2561 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
2.08 ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมามีจ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรซึ่งหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน แต่ทั้ง 3 ท่านยังไม่มี
ผลงานทางวิชาการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.08 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีบทความวิจัยวิชาการท่ี

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่ม 1 หรือ  Scopus 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  (สกอ.) ผลที่เกิดกับอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน 

    นักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ 

    บริหารหลักสูตร 

    ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    ในประเด็นต่อไปนี้ 

    -    การคงอยู่ของอาจารย์   

    -    ความพึงพอใจของอาจารย์  

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
มีผลการด าเนินงานที่โดเด่น
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานที่โดเด่น
อย่างแท้จริง 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

* การคงอยู่ของอาจารย์ 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการคงอยู่อย่างน้อย 4 คน ตามจ านวนที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 และได้ด าเนินการเพ่ิมเติมภายหลังอีก 1 ท่าน รวม

เอกสาร /หลักฐานประกอบ 

4.3.1จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเล่มมคอ. 
2 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เป็น 5 ท่าน คือ Dr. Paul Chambers   และยังคงมีอัตราการคงอยู่
ทั้ง 5 ท่าน  โดยได้รับการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมี
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จากเดิมมี 
จ านวน 5 ท่าน  ปีการศึกษา 2560 มี 6 ท่าน เนื่องจากได้มีการ
รับ Dr.Hans Peter-Lipp บรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ในแง่ของอัตราก าลัง
อาจารย์กับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตรนั้น ขณะนี้หลักสูตรมี
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน  เพิ่มเติม 1 คน จากปี
การศึกษา  2559 ซึ่งมี 4 คน และจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียนศึกษา 6  คน ต่อนักศึกษา 7 คน ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 -2560  คือ อาจารย์จ านวน 1 คน ต่อจ านวน
นักศึกษาไม่เกิน 5 คน 

หมายเหตุ นางสาวจุฑาพร สันตยากร  ลาศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 

* ความพึงพอใจของอาจารย์ 

     ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา 2560 ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึง
พอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

4.3.2 มติคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและ
งานด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 222561 ระเบียบวาระท่ี 5.5.10 

4.3.3  มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
3/2561 ระเบียบวาระที่ 5.4.11 

4.3.4 เอกสารหลักสูตรฉบับที่สกอ. 
ประทับตรารับทราบ 

4.3.5 หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร 

4.3.6 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

4.3.7 ตารางเปรียบเทียบอัตราคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
วิทยาลัย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
4.00 - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00  
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องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  (สกอ.) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน 

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ 

    ออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน 

    ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ  

    ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา  

    และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย 

    และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

    ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

    - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

    - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

    ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ  

    ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ 

    ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 

มีระบบมี
กลไก 

มีระบบมี
กลไก 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
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ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมินหระ
บวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

- กำรออกแบบหลักสูตรและสำระในรำยวิชำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก สกอ. จ านวน 1 หลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : หลักสูตรมีความทันสมัยและรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 

แนวปฏิบัติ : กระบวนการออกแบบหลักสูตร มีดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
ทั้งนี้คณะกรรมการควรประกอบไปด้วยอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน 

2. คณะกรรมการร่างหลักสูตรส ารวจและรวบรวมข้อมูลในการออกแบบ
หลักสูตร โดยรวบรวมและส ารวจจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

- ส ารวจและรวบรวมความต้องการของตลาด และผู้ใช้บัณฑิต 

- ส ารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีใหม่
ในอนาคต 

- ส ารวจและวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์กับสาขา
อ่ืน ๆ 

- ส ารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ IEEE/ACM 

- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องจากสถาบันการศึกษาอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

-   ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
เดิม 

3. คณะกรรมการร่างหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ส ารวจและวิเคราะห์จากในข้อ 2 โดยจัดท าตาม
ข้อก าหนดของ มคอ.2 เริ่มจากการก าหนดปรัชญาหลักสูตร เป้าหมายคุณภาพ
นิสิตที่ต้องการ ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดแผนการเรียน 
รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก มาตรฐานผลการเรียนรู้ เกณฑ์การส าเร็จ

เอกสาร /หลักฐานประกอบ 

5.1.1(1) เล่ม มคอ. 2 

5.1.1 (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า อ า เซี ย น ศึ ก ษ า ที่ 
012/2559      

5.1.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ฉบับเพ่ิมติม) 

5.1.2.(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที ่1/2560  5 กันยายน 2560 วาระที่ 
4.3 การพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาการ
สอนรายวิชา 950611โลกทัศน์เชิง
พลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
และความยั่งยืน และ ก าหนดอาจารย์
ผู้สอน ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 
2560 

5.1.3 (1) เอกสาร มคอ.3 รายวิชา 
950611 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 
2560 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ฯลฯ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตร มคอ.2 ที่ได้จัดท า 

5. คณะกรรมการร่างหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 

6. น าร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะฯ  

7. คณะกรรมการร่างหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะฯ 

8. น าร่างหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย 

9. คณะกรรมการร่างหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย 

10. น าหลักสูตรเสนอต่อ สกอ. 

 

ผลการด าเนินงาน : หลักสูตรยังไม่ครบรอบหารปรับปรุง (วงรอบ 5 ปี) 

 

- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 

แนวปฏิบัติ : ส าหรับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (วงรอบ 1 ปี) มีขั้นตอน

กระบวนการ ดังนี้ 

 เมื่อครบรอบปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจะประมวลผลรายวชิาที่ได้เปิดสอนจาก มคอ.3 และ มคอ.5 ของแต่

ละรายวิชา เพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาว่ามีความสอดคล้องกับค าอธิบาย

รายวิชาหรือไม่ และมีความทันสมัยหรือไม่  

 ในปีการศึกษา 2559 งานบริการการศึกษา วิทยาลัยประชาคมอาเซียน

ศึกษา ได้ท าการประเมินรายวิชาต่างๆ ของนิสิตผู้เรียนในช่วงปลายภาคเรียน

ที่ 1 และภาคเรียนที ่2 พบว่า นิสิตผู้เรียนได้มีข้อเสนอแนะให้

รายวิชา 950611 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความ

ยั่งยืน (Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
Development and Sustainability) มีเนื้อหาการสอนที่ไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะ

แค่กรณีศึกษาเพียงบางประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้น โดยควรเพ่ิมเติม

เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้น 

ผลการด าเนินงาน :  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  5 
กันยายน 2560 จึงได้มีมติรับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา950611 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความ
ยั่งยืน (Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community 
Development and Sustainability)  พิจารณาเพ่ิมเติมเนื้อหาการสอนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น  และให้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา
การสอนในรายวิชาฯ ตามมติที่ประชุมฯ โดยปรับแก้ไขเอกสาร มคอ.3 ให้
ครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากข้ึน  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ
ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนในเอกสาร มคอ.3 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (ดูเอกสาร มคอ.3 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560    

การประเมินกระบวนการ : 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการประเมินสาระรายวิชาว่าสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาและความทันสมัย ยังมีกระบวนการที่ไม่เป็นแบบแผน หลักสูตรควรมี
เกณฑ์ในการประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการแจ้งอาจารย์
ผู้สอนให้ปรับปรุงสาระรายวิชาในประเด็นต่างๆ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00 - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  (สกอ.) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ 

    ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่ 

    มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนา 

    ความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความส าคัญกับการ 

    ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่ 

    เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ 

    โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

    ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการ 

    ท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ 

    การศึกษากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี 

    ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

    คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

    ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน 

    การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ 

    เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ 

    อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ 

    บัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

       ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
    ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
    -    การก าหนดผู้สอน 
    -    การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
         การจัดการเรียนการสอน 
    -    การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 
         วชิาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    -    การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
         สาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
    -    การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี 
         ความเชีย่วชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
    -    การชว่ยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ 
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         ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
    ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ ด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย  
 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมินหระ
บวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

- กำรพิจำรณำก ำหนดผู้สอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์แต่ละคนมีภาระการสอนไม่เกิน 1 วิชา/1 หลักสูตร/1 ภาคเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : แต่ละรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

แนวปฏิบัติ : กระบวนการที่หลักสูตรใช้ในการก าหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจรายวิชาบังคับท่ีจะต้องเปิดสอนภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนิสิตทุกชั้นปี  

5.2.1(1)ค าสั่ ง
แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร
ปรั ชญ าดุ ษฎี
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

2. ส ารวจรายวิชาเลือกจากนิสิตแต่ละชั้นปี เพ่ือพิจารณาเปิดสอนให้กับนิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการประจ าแต่ละชั้นปีสอบถามนิสิต และจัดท าสรุปความถ่ีของรายวิชาเลือกท่ีต้องการเรียน (ปกติให้

นิสิตแต่ละคนเลือก 3 วิชาที่ต้องการเรียนที่สุด) รายวิชาเลือกท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด 3 รายวิชาจะถูก

น าเสนอต่อไป 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ก าหนดผู้สอนส าหรับแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากแบบส ารวจในข้อ 2 หากวิชาใดไม่มีอาจารย์ยื่น

ความประสงค์สอน จะพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสม (มีความเชี่ยวชาญ) จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรภายในก่อน หากไม่มีอาจารย์ที่เหมาะสมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้ติดต่ออาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษในการสอนรายวิชาดังกล่าว 
ผลการด าเนินงาน : 

- ปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดผู้สอนที่มีความเหมาะสม ตามกระบวนการและเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ข้างต้น โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังนี้ 

 
รหัสชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 

950611  1/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, Dr.Thein Swe, Dr.Srisompob 

Jitpiromsri ,ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,ดร.ณัฎฐินี ปิยะศิริ

พนธ์, ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช, Dr. Masato Abe 

950610 1/2560 ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร ์ผศ.ดร.

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ดร.เชษฐา ทวีศรี 

และดร.สรพงศ์ เจริญกฤตยาวุฒ ิ

950602 1/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950601 1/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950673 1/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950681 1/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950674 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950682 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950602 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า
อาเซียนศึกษาที่ 
012/2559      

5.2.1(2) ค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร
ปรั ชญ าดุ ษฎี
บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า
อาเซียนศึกษา 
(ฉบับเพ่ิมติม) 

5.2.2(1) 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรครั้ง
ที ่1/2560  5 
กันยายน 2560 
วาระที่ 4.3 
การพิจารณา
ปรับปรุง
เนื้อหาการสอน
รายวิชา 
950611โลก
ทัศน์เชิงพลวัต
ในการพัฒนา
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950632 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

Dr.Paul Chambers, Dr.Hans Peter-Lipp 

950681 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul, ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ,            

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช 

950630 2/2560 ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช,ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 

950612 2/2560 Dr. Katsuyuki, Dr.Paul,  ดร.ธนพล เพ็ญรัตน ์,ผศ.ดร.นภิสา 

ไวฑูรเกียรติ,Dr.Anders Engvall 

 
การประเมินกระบวนการ : 

จากการทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอนปัจจุบันพบว่า การพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์

ผู้สอนควรน าผลประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่านมาร่วมพิจารณาด้วย หากผลการประเมินการ

สอนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 ควรจัดให้มีอาจารย์ผู้สอนอื่นร่วมสอนบางเนื้อหาหรือเข้าสอนในลักษณะการ

สังเกตการณ์สอน 

 
- กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ.3 และมคอ.4 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได ้มคอ.3 และ มคอ.4 ครบตามจ านวนและตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : มคอ.3 และมคอ.4 สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ปรัชญาหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
 

แนวปฏิบัติ : กระบวนการก ากับติดตามให้อาจารย์ทุกคนมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ

มคอ.4) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดประชุมหลักสูตรก่อนเปิดแต่ละภาคการศึกษา โดยแจ้งสรุปรายวิชาที่จะเปิดสอนและอาจารย์

ผู้สอนแก่ท่ีประชุม และแจ้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือจัดส่ง มคอ.3 

และมคอ.4  โดยการอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบ tqfmanagement ของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียน 

2. กรณีอาจารย์ใหม่ที่ไม่เคยเขียน มคอ.3 และมคอ.4 มาก่อน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ

อาจารย์พ่ีเลี้ยงส่งตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และมคอ.4 และอธิบายการเขียนให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อ

เป็นแนวทางการเขียน 

3. ก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์ ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ รวบรวม มคอ.3 และมคอ.4 จากระบบของ

ประชาคม
อาเซียนและ
ความยั่งยืน 
และ ก าหนด
อาจารย์ผู้สอน 
ทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 
2560 

5.2.2(2) แฟ้ม
ประวัติอาจารย์
ผู้สอนและ
อาจารย์พิเศษ 

5.2.2(3) ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ
บัณฑิตศึกษา  
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ศรีสมภพ 
จิตร์ภิรมย์ศรี 
และ Dr. 
Jephias 
Matunhu  

5.2.2 (4) 
เอกสาร มคอ.3 
ภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 ในระบบ
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย (tqfmanagement.nu.ac.th) เพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากมี

รายวิชาที่ยังไม่ส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ แจ้งประธานหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรท าการทวงถาม

อาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งที่ 1 

ผลการด าเนินงาน : 

- ในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้จัดท ามคอ.3 และส่งเอกสารเข้าระบบ TQF ของ

มหาวิทยาลัยครบก่อนเปิดภาคเรียน 

- มคอ.3 ทุกรายวิชาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา แต่ในหัวข้อการประเมินความรู้แยกรายข้อตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ผู้สอนบางคนยังระบุไม่ชัดเจน ท าให้การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อาจยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

การประเมินกระบวนการ : 

- จากการทบทวนกระบวนการในปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการเพ่ิมกระบวนการพิจารณา มคอ.3 ก่อนเปิด

ภาคเรียน แต่ข้ันตอนในการพิจารณาคุณภาพของ มคอ.3 เรื่องความถูกต้องและสอดคล้องกับ มคอ.2 

ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นในปีการศึกษาหน้า หลักสูตรฯ ควรก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ มคอ.3 แต่ละ

รายวิชาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

 

- กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์ให้สอดคล้องกับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : - 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : หัวข้อวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร 
 

แนวปฏิบัติ : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่หลักในการกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสาขาวิชา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์

ความรู้ของนิสิตในหลักสูตรให้ทันสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าของศาสตร์  เพ่ือให้การก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์และประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้อง  กระบวนการ

ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

- นิสิตปรึกษาและเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาร่วมใน

หัวข้อที่สนใจ 

บริหารจัดการ
หลักสูตร 

5.2.3 (1) 
บันทึกข้อความ
ที่  ศธ 
0527.33.01(3)
/195 ลว 10 
เมษายน 2561 
ขอชี้แจงผล
การทวนสอบ
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา
(หลักสูตร
นานาชาติ) 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

- ประธานหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อ  
 

ผลการด าเนินงาน : 

     ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ทีส่อดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร คือ 

1. Ms. Portia Kurima 

2. Mrs. Nguon Rothsophal 

3. Ms.Anna Christi Suwasdi 

- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ปี 2558 
และมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 

แนวปฏิบัติ : ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. นิสิตติดต่อกับอาจารย์ระดับบัณฑิตท่ีนักศึกษาสนใจจะท าวิจัยด้วย โดยเลือกอาจารย์ที่ปรึกษามี

ความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาต้องการท าและเหมาะสมกับลักษณะการท างานของ

นิสิต 

2. เมื่ออาจารย์เห็นชอบที่จะรับนิสิต นิสิตกรอกแบบฟอร์ม บว.11 (ดาวน์โหลดจากเว็บบัณฑิตวิทยาลัย) 

ให้กรรมการที่ปรึกษาทุกคนลงนาม และยื่นที่เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 

3. ประธานหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อและรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 

 หากไม่เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน 

4. ยื่นแบบฟอร์ม บว.11 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและท าการอนุมัติตามล าดับ  

 
ผลการด าเนินงาน : 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

 ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่ได้หัสข้อวิทยานิพนธ์ตลอดจนด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่วม  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ านวน 3 ราย  ผ่านที่ประชุมบัณฑิตตาม  
แบบฟอร์ม  GS 11 ท าให้ได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมที่มีความเชี่ยวชาญและปรบการณ์สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจ คือ 

1. Ms. Portia Kurima 

2. Mrs. Nguon Rothsophal 

3. Ms.Anna Christi Suwasdi 

 

การประเมินกระบวนการ : 

จากการทบทวนกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรฯ สามารถดูแลการแต่งตั้งคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา แต่ปัญหาปัจจุบันคือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาล่าช้า ดังนั้น
หลักสูตรฯ ควรมีมาตรการกระตุ้นให้นิสิตคิดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ และทาบทามและแต่งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้เร็วขึ้น โดยควรจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาแรก 

 

* การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

               หลักสูตรฯ ใช้ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา โดยการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยได้ก าหนดการ
วางแผนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯมีส่วนช่วยติดตามความคืบหน้า
ของวิทยานิพนธ์ผ่านกระบวนการปฏิบัติในรายวิชา สัมมนา 1 และ 2 โดยได้มอบหมายงานให้นิสิต  
Presentation  หวัข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจและต้องการด าเนินการศึกษาจริง 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00 หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามการจัดท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิตเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามเวลา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  (สกอ.) การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล 

    สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ 

    พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษา 

    สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ 

    ตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ  การประเมินผลการเรียนรู้ของ 

    นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ 

    ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล 

    การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ 

    จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับ 

    การก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้ 

    เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง   

    (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน 

    ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูล 

    ป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้   

    ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับ 

    บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบ 

    ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

     -    การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    -    การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

    -    การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

    -    การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

     ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

    ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ 

    ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมินหระ
บวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
 

แนวปฏิบัติ : หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. ก่อนเริ่มแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชา ให้วางแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ให้ตรง

ตามจุดเน้นของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 

5.3.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ)  

5.3.2(1) บันทึกข้อความที่  ศธ 
0527.33.01(3)/195 ลว 10 เมษายน 
2561 ขอชี้แจงผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา(หลักสูตร
นานาชาติ) 

5.3.2 (2) มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคต้น 



-57- 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมิน และวิธีการให้เกรด ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและ

กระบวนการเรียนรู้ของรายวิชา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการ

ประเมินของแต่ละรายวิชาจาก มคอ.3 และ มคอ.4 หากไม่เหมาะสมแจ้ง

อาจารย์ผู้สอนให้ปรับปรุงรูปแบบการประเมินใหม่ 

4. ในสัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การ

ประเมินผล วิธีการประเมินผล และช่วงเวลาประเมินตามที่ได้วางแผนไว้แก่

นิสิต 

5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ตามรูปแบบ/วิธีการประเมิน ที่ได้วางแผนไว้ 

6. หลังจบแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ
รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต จาก มคอ.5 และ มคอ.6 หาก
ไม่เป็นไปตามแผน ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผล และปรับปรุงรูปแบบ/
วิธีการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน : 

- ก่อนเริ่มภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ชี้แจงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ด าเนินการจัดแผนการเรียน
การสอนใน มคอ.3 ให้มีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 
และตรวจสอบ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาพบว่าเกณฑ์การประเมิน และ
วิธีการประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนจาก มคอ.5 พบว่าทุกรายวิชาด าเนินการประเมินตามแผนที่ได้วางไว้
ใน มคอ.3 ทั้งนี้ความผิดปกติที่พบได้รายงานใน มคอ.7 เรียบร้อยแล้ว 

การประเมินกระบวนการ : 
- จากการทบทวนกระบวนพบว่า เกณฑ์การพิจารณาการประเมิน/รูปแบบ

ประจ าปีการศึกษา 2560  และ มคอ 5 
ทุกรายวิชา  ในปีการศึกษา 2559 

5.3.3(1) รายงานการประชุมครั้งที่  
1/2561 วันที่ 10  เมษายน 2561 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องขอ
ชี้แจงผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การประเมิน ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบการประเมินบางรูปแบบสามารถ
วัดผลการเรียนรู้ได้หลายด้าน อีกท้ังรูปแบบการเขียนการประเมินใน มคอ.3 
ส่วนใหญ่ไม่ได้แจกแจงการประเมินผลการเรียนรู้เป็นข้อย่อยของการวัดผลแต่
ละด้าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ดูในภาพรวมเท่านั้น หลักสูตรจึง
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แยกรายข้อย่อยได้ ทั้งนี้หลักสูตรควรเสนอ
คณะฯ หรือภาควิชาฯ ให้จัด KM ส าหรับการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ 

- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ทุกรายวิชาได้รับการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนมีผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็น
ปกติ 
 

แนวปฏิบัติ : การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต มีกระบวนการ

ดังนี้  

1. ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์

ผู้สอนให้ย้ านิสิตให้เข้าไปประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ผ่าน

ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย  

2. เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ก่อนส่งเกรดให้วิทยาลัยฯ 2 วัน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาเกรดของแต่ละ

รายวิชา เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ หากพบความผิดปกติจะแจ้งให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอบถามอาจารย์ผู้สอน หากท่ีประชุมเห็นชอบจะส่ง

เกรดไปยังคณะฯ ต่อไป 

3. หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกับ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสิต หากพบข้อผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือรูปแบบที่ก าหนดไว้

ในมคอ.2 และมคอ.3 ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงในการศึกษาต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน :  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินผู้สอนอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนมากกว่า 3.5) 

ทุกรายวิชา การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามรูปแบบที่

วางแผนไว้ใน มคอ.3 

ประเมินกระบวนการ: 

จากการทบทวนกระบวนการพบว่า หลักสูตรมีเพียงการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากเกรดของนิสิตในแต่ละรายวิชาและผลประเมินของ

นิสิตเพียงเท่านั้น หลักสูตรยังขาดการสังเคราะห์รูปแบบการประเมินผลของ

แต่ละรายวิชาว่าการประเมินผลการเรียนรู้แบบใดมีประสิทธิภาพเหมาะกับ

นิสิตในหลักสูตร และแบบใดไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนปรับ

วิธีการประเมินต่อไป 

- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ได ้มคอ.5 มคอ.6 ครบทุกรายวิชา และได้ มคอ. 7 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ได ้มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่สะท้อนการจัดการ
เรียนการสอนตามจริง 
 

แนวปฏิบัติ : หลักสูตรมีกระบวนการในการก ากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1. ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งให้

อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนิสิตในการประเมินการสอนรายวิชา 

2. หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.5 

และ มคอ.6 และอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบ tqfmanagement ของมหาวิทยาลัย  

3. หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา (ประมาณ 15 วัน) เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 

รวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 จากระบบ tqfmanagement และแจ้งรายวิชา

ที่ยังไม่ส่งเอกสารให้ประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตรทราบ เพื่อให้

หลักสูตรท าการทวงถามอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ส่งเอกสารครั้งที่ 1 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา (ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนครบ 30 วัน ) 

เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ รวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 จากระบบ 

tqfmanagement อีกครั้งและแจ้งรายวิชาที่ยังไม่ส่งเอกสารให้ประธาน

หลักสูตร/เลขานุการหลักสูตรทราบ เพื่อให้หลักสูตรท าการทวงถามอาจารย์

ผู้สอนที่ยังไม่ส่งเอกสารครั้งที่ 2 

5. หลังจากรวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา (ภายใน 60 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดย

เปรียบเทียบกับ มคอ.3 และบันทึกข้อเสนอแนะและความผิดปกติต่าง ๆ เพ่ือ

ใช้จัดท า มคอ.7 ตอนสิ้นปีการศึกษา หากพบว่า มคอ.5 และ มคอ.6 ของ

รายวิชาใดไม่สอดคล้องกับ มคอ. 3 ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ท าการแก้ไข 

ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่จัดประชุม 

6. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ

วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดท า มคอ.7  

7. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย หลักสูตรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร และให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายประเมิน  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และใช้ส าหรับ

ปรับปรุงการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน :  

     ในส่วนของการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนตลอดปี
การศึกษา 2560 นั้น ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ด้วยเพราะยังมีการรายงาน
ผลการเรียนที่ยังไม่ได้ครบรอบปี ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้ขอเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ออกไป และยังมีนิสิตได้รับเกรด  I  ซ่ึง
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาได้ขอขยายก าหนดระยะเวลาในการแก้เกรด I 
ภาคการศึกษาต้น เป็นวันที่ 30 กันยายน  ดังนั้น จึงยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ในส่วนของ มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2560 แต่อย่างไรก็ตามส าหรับปีการศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2559 นิสิตได้รับการแก้เกรด  I  ครบทุกรายวิชา  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ด าเนินการจัดท า  มคอ 7 ร่วมกันตลอดจนมีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในปีการศึกษา  2559  โดยคณะกรรมการการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เมื่อวันที่  19  
กันยายน 2560 

 

การประเมินกระบวนการ :- 

- จากการทบทวนกระบวนการพบว่าเกณฑ์การพิจารณาและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนจาก มคอ. 5 ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบการเขียน
รายงานการประเมินการเรียนการสอนใน มคอ.5 ส่วนใหญ่ยังเขียนรวมกันโดย
ไม่ได้แยกเป็นหลายด้าน ส่งผลให้หลักสูตรไม่สามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ดีนัก หลักสูตรอาจท าแบบบันทึกผลการ
ประเมิน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาในการประชุม เพ่ือให้ง่ายต่อการหา
รูปแบบการประเมินการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร และแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนให้ปรับการเขียน มคอ.5 และการประเมินการเรียนการสอนที่ดี
ต่อไป อาทเิช่น รายวิชา  950610 ระเบียบวิธีสหวิทยาการ ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิต
ประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  อาจารย์ผู้สอนอาจต้องเพ่ิมในส่วน
เนื้อหาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มากขึน้ เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของนิสิตในด้านดังกล่าว 

- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : - 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้คุณภาพตามท่ี
หลักสูตรและเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ก าหนด 
 
แนวปฏิบัติ : หลักสูตรมีกระบวนการและเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ดังนี้  

1. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ

เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อ ทั้งก่อนสอบโครงร่างและ
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องกรอกดังนี้ 

- ข้อมลูนิสิต 
- ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เสนอ (พร้อมแนบ CV ของ

อาจารย์กรรมการแต่ละคน) 
- วัน เวลา สถานที่ ที่ได้วางแผนว่าจะสอบ 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการภาควิชาฯ ซึ่งประกอบด้วย 

ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ผู้บริหารภาควิชาฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อ และคุณสมบัติของ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย 1 คน ร่วมกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในภายนอก 

- กรรมการสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ส าหรับการยื่นขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรจะต้องพิจารณาผลงาน

ตีพิมพ์ของนิสิตว่ามีครบตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 หรือไม่ หากมีไม่ครบ

หลักสูตรจะยังไม่อนุมัติให้นิสิตยื่นขอสอบ 

3. ในวันที่สอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นว่าประเด็นวิจัยไม่สอดคล้องกับ

ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร ให้ทักท้วงและแสดงความคิดเห็นระหว่าง

การสอบเพ่ือให้นิสิตและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดได้รับทราบ และให้

นิสิตแก้ไขประเด็นดังกล่าวในเล่มรายงาน ก่อนลงนามอนุมัติวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

ผลการด าเนินงาน :  

ปีการศึกษา 2560 ยังไมม่ีนิสิตสอบขอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
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คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00 เรามีการน ากระบวนการมาปรับปรุงและจะน าไปสู่การปรับใช้

ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
2.00 - 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 (สกอ.) ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ 

    ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7  

    ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ 

    เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน   มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

   มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 

    มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 

   มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 

    มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

    มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

    มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ผลการด าเนินงาน 

ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบ TQF 

 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา) ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียน เป็น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) 
ซึ่งจัดการประชุมเฉลี่ยการศึกษาละ 2 ครั้งเพ่ือร่วมกัน
วางแผน ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของ
หลักสูตร  ในการประชุมแต่ละครั้งมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ดัง
ปรากฏในเอกสารลงนามผู้เข้าร่วมการประชุมฯ) 

 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีเอกสาร มคอ.2 ที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 

 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

มีเอกสาร มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 และภาคเรียนที่ 2 โดยอาจารย์ผู้สอนจะอัพโหลดไฟล์ 
มคอ.3 ทางเว็บไซต์www.tqfmanagement.nu.ac.th 

หมายเหตุ: ไม่มี มคอ.4 
 4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

จัดท า มคอ.5 ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอนของแต่ละภาคการเรียนของปีการศึกษา 2560  

 หมายเหตุ: ไม่มี มคอ.6 

 5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท า  มคอ. 7 เนื่องจาก 
ในปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา  
ได้ด าเนินการเปิดรายวิชา  ทั้งหมด 13 รายวิชา  และมี
จ านวน  9  รายวิชาที่นิสิตได้รับเกรด   I โดยวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียนศึกษาขอขยายระเวลากับมหาวิทยาลัย
ในการแก้เกรด I ให้แก่นิสิตรายวิชาภาคต้น  คือวันที่  30  
กันยายน  2561  และภาคปลายตามก าหนดปฏิทิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก้เกรด I ได้ภายในวันที่ 23 
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ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบ TQF 

พฤศจิกายน 2561 
 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ได้
ด าเนินการทวนสอบรายวิชา 950672 กรณีจัดการศึกษา
แบบ 1.1 และในรายวิชา 950610 ระเบียบวิธีวิจัยสห
วิทยาการ 2 รายวิชา  จากจ านวน 8 รายวิชา ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 

 7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
ได้ส่งอาจารย์ใหม่  1 ท่าน คือ ดร. ณัฎฐินี  ปิยะศิริพนธ์ 
เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์  ใน
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมอาคาร
เอกาทศรถ  301 อาคารเอกาทศรถ 

 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ร่วมอบรม/สัมมนา/
ประชุมวิชาการทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ในปี
การศึกษา 2560 (ดังหลักฐานปรากฏในเอกสารการขอ
ไปราชการ และหรือรายชื่ออบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการ) 

 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) 
มีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 1 คน คือคุณบุษยพรรณ         
กองศรี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา พัฒนาด้านภาษาในรอบปีการศึกษา 2560 ทุก
วันพุธ และศุกร์  ตั้งแต่เวลา  11.00 -12.00 น.  

 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 ยังไม่มี
นิสิตคนใดส าเร็จการศึกษา 

 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อ ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
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ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบ TQF 

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

บัณฑิต (สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 ยังไม่มีนิสิตคนใดส าเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
5.00 ร้อยละของตัวบ่งชี้ 1-10 =100 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่าน= 10 

จากจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการผ่าน= 10 คิดเป็นร้อยละ 
100.000 ดังนั้นจึงได้คะแนนเท่ากับ 5.000 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

5.00 5.00 
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องค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  (สกอ.) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  

    เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี  

    และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน  

    ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

    อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  

    ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ 

    นักศึกษาและอาจารย์ 

       ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

    อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

    -    ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

         เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     -    จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    -    กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 

         สนับสนุนการเรียนรู ้

    ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

    ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน  

     และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบมี
กลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 

มีระบบมี
กลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมินหระ

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

มีระบบมีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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บวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ระบบกลไกการด าเนินงาน 

          หลักสูตร ฯ อาศัยระบบและกลไกในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยฯและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยฯมีห้องสมุดอาเซียนเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่นิสิต 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป และมีห้องปฏิบัติการนิสิต (Graduate Room) โดยมีคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 เครื่องและปรินเตอร์จ านวน 1 เครื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตทั้ง 7 คน 

การทบทวนกระบวนการ 

          คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ผ่านการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยในปีนี้ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องความต้องการ
หนังสือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมกับเนื้อหารายวิชาที่นิสิตต้องเรียนรู้และหรือสนใจ 

การปรับปรุงและพัฒนา 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทราบปัญหา โดย
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในปี2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสอบถามนิสิตเพ่ือจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ให้กับห้องสมุดอาเซียน และได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการ subscribe ฐานข้อมูลวารสารที่
เป็นที่ยอมรับและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกข้ึน 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
          หลักสูตรฯร่วมกันก าหนดระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับการเรียนรู้ ส าหรับรายวิชาที่เปิด

6.1.1(1) รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
1/2560 ระเบียบ
วาระท่ี 4.4  การ
พิจารณาแผน
ปีงบประมาณ 2561 

6.1.1(2) ระเบียบการ
ใช้ห้องสมุด 

6.1.2(1) บันทึก
ข้อความที่  ศธ 
0527.33.01(3)/561 
ลว 6 กันยายน 2560 
เรื่องขอความ
อนุเคราะห์เพิ่มเติม
จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1.3(1) ผลประเมิน
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับนิสิตมี
ค่าเฉลี่ย 4.25 และ
คณาจารย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.59 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สอน และส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อันได้แก่ ต ารา สื่อการเรียน
การสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ
จากการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากคณาจารย์และนิสิต  

2. วิเคราะห์จัดล าดับการพัฒนาและการจัดหาอุปกรณ์สนับสุนนการเรียนรู้ 
3. ก ากับ ดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 หลักสูตรได้สอบถามความต้องการสิ่งสนับการเรียนรู้จากนิสิตและอาจารย์ในช่วงต้นของแต่

ละภาคการศึกษา และส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและ

ปัจจัยเกื้อหนุนเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนต้น  มีค่าเฉลี่ยที ่ 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนจะได้รับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการผนวกเข้ากับ
คณะสังคมศาสตร์ จึงสามารถใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาได้จากคณะสังคมศาสตร์เช่นกัน 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00 - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00 หลักสูตรควรออกแบบข้อค าถามในเรื่องของความเพียงพอ

ความต้องการ และความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ 
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ส่วนสรุป 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(SAR) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ
ดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ขอ

งท
ุก

ตัว
บ่ง

ชี้
ใน

อง
ค์ป

ร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 

6 

- ไม่ขอรับการประเมิน - 
3 3 3.34 - - 3.34 ระดับคุณภาพดี 
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4 3 3.59 - - 3.59 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนรวมเฉลี่ย 11 3.48 3.50 - 3.44 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพด ี
ระดับ

คุณภาพด ี
-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(CAR) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ
ดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก 
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1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
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ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

- ไม่ขอรับการประเมิน - 
3 3 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 2.36 - - 2.36 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 4 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนรวมเฉลี่ย 11 2.30 3.00 - 2.55 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

-   

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงจากการประเมินตนเอง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

1. นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภายในภาค
การศึกษาแรก 

2. นิสิตชั้นปีที่ 2ทุกคนมีการน าเสนอผลงานวิชาการ
ในงานประชุมระดับนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
1. อาจารย์มีความสามารถในการขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ  มีการปรับเนื้อหาตาม
ความต้องการต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
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