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 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้ตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อันเป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างวันที่  

1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยในการนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรได้ใช้การสังเกต การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  

6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรขอขอบคุณอาจารย์ประจ า

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ จนท าให้

การประเมินคุณภาพครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ฝ่ายในการน าผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ต่อไป  
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 

วิทยาลัยสหวทิยาการ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
 ปีการศึกษา 2563 

รับการประเมินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

1.บทสรุปผู้บรหิาร 

 1.1 บทน า (Organization Profile) โดยย่อ 
       หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าสตรี  เพ ศสถานะ  และ เพ ศวิถี ศึ กษ า  
วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี  
เพ ศส ถ าน ะ  แ ละ เพ ศ วิ ถี ศึ กษ า  (ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ .2 561 ) ป ระจ าปี ก ารศึ กษ า  25 63  
(ตั้งแต่ช่วง 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

 1.2 คะแนนประเมินโดยรวม 
       จากการประเมินคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ 13  ตัวบ่งช้ี พบว่า 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัย 
สหวิทยาการ มีผลการประเมินระดับ 4.20  คะแนน 
       โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
  อธิบายสรุปผลประเมินโดยน าเสนอ ผลการประเมินในภาพรวม และรายองค์ประกอบ 
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ป.2 

 1.3 คะแนนประเมินของรายองค์ประกอบ  

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.94 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 4.24 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

4.25 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 4.00 
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      1.4 จุดเด่น 
 1. นักศึกษามผีลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. หลักสูตรมีความพยายามในการปรับตัวจากผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น การรับเข้านักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุนวิจยั และพื้นที่ทางกายภาพ 

 3. หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะกับประเด็นความต้องการของสังคม 

1.5 ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 2. ขอให้ใส่ข้อมูลผลการประเมินย้อนหลัง 2 ปี 
 3. ควรมีการติดตามให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 4 

 

3. บทน า  

3.1 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 
1. เพื่อให้คณะได้ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
2. เพื่อติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามความเห็นของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563  

3. เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี  เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
วิทยาลัยสหวิทยาการ น าผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

      3.2.1 ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้กระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้

ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  
2) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้ก าหนด

แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
3) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนด 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว ้

      3.2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น  5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ ไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได ้1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

0.01 – 2.00 หมายถึง การด าเนินงานมคีุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมินจะเป็นผลคะแนนขององค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

หมายเหตุ : หากผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ไม่ผ่าน ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และคะแนนของหลักสูตรนั้นเป็นศูนย์ 
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  3.3 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี
ศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 3.3.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรสตรีศึกษาในระดับปริญญาโท เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
(ส.บ.อ.) และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ที่เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาสตรีศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรดังกล่าวใน
มหาวิทยาลัยใดเลย ประกอบกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรีและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงและสลับ
ซ้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการยกร่างหลักสูตรควบคู่กันไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา เช่น การจัดประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาและการจัดท าวารสารวิชาการด้านสตรีศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยอยู่ในรูปแบบโครงการพิเศษ ตาม
ระเบียบโครงการบริหารสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเริ่มต้น
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ภายใต้การบริหารงานระหว่างส านัก
บัณฑิตอาสาสมัครกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา 
มีการปรับปรุงฉบับปี 2550 และย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยสหวิทยาการ  โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้มีการปรับหลักสูตรฯ ที่มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่ฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ.2556 เป็นสาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา และปรับเป็นโครงการปกติภาคค่ า (แบบเรียน
นอกเวลาราชการ) 
 3.3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

   1) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เชิงวิชาการ ได้น าเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

  4. วิธีการประเมินคุณภาพ 
 4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ 
 4.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
   1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ จัดท าตารางตรวจเยี่ยม
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และ
เพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ นัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ต้องการสัมภาษณ์หรือ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงผลการด าเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องต้น ได้แก่ รายงานการประเมิน
ตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  
ปีการศึกษา 2561  
  3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ
ในการประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อสรุปประเด็น ข้อสงสัย และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น 
  4) แบ่งหน้าที่ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แต่ละคนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใน
รายละเอียด  
  5) วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให้
เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และก าหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

  4.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามก าหนดการ สรุปได้ดังนี ้
  1) การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการด าเนินงาน 
  2) การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและ
รับฟังผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
  3) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน, 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์นักศึกษา  
  4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดเด่น 
และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  

 รายละเอียดปรากฏตามก าหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก 

 4.1.3 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  1) สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  
เพื่อรับทราบและร่วมอภิปรายรายงานผลการประเมิน 
  2) ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯพิจารณา 
  3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้ฝ่ายวิชาการ  
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 4.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   1) ตรวจสอบความสอดคล้ อ งและความถู กต้ อ งจากรายงานการประ เมิ นต น เอง  
ประจ าปีการศึกษา 2563 กับเอกสารหลักฐานที่หน่วยงาน อ้างอิงไว ้
  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
   - ข้อมูลครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี ้
   - ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาที่ประเมิน (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 
   - ข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมนิตนเอง 
  2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, นักศึกษา เปน็ต้น เพ่ือสอบถามการด าเนินการจริงและพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และรายงานการประเมินตนเอง 

 5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

ดังนี้  
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1.การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 
 

เกณฑ์การประเมิน   

1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  

5.คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ผ่าน 
 

6.คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ผ่าน  

7.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน  

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน  
    

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดบัหลักสูตร ปกีารศึกษา 2563 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์ 

 9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผ่าน 
 

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ผ่าน  
ผลการประเมินองค์ประกอบที ่1 ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน  
2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
4.87  

2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 5.00  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  4.94  
3.นักศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  3.67  
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.72  
4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4  4.24  
5.หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน 

4.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์ 

 5.3 การประเมนิผู้เรียน 4.00  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5  4.25  
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  
คะแนนองค์ประกอบที ่6  4.00  
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 5.1 สรุปผลการประเมิน 

 5.1.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

     จากการประเมินคุณภาพภายใน 6  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ

ดีมาก (4.20 คะแนน) โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

 อธิบายสรุปผลประเมินโดยน าเสนอ ผลการประเมินในภาพรวม และรายองค์ประกอบ 

รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ป.2 
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ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 

องค์ประกอบ  

  คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ทัง้หมด 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

ปัจจัยน าเขา้  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

1.  การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
2.  บัณฑิต   - - 4.94 4.94 คุณภาพดีมาก 
3. นักศึกษา   - 4.00 3.00 3.67 คุณภาพดี 
4.  อาจารย ์   4.72 4.00 4.00 4.24 คุณภาพดีมาก 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   - 4.00 5.00 4.25 คุณภาพดีมาก 
6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้   - 4.00 - 4.00 คุณภาพดี 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.72 4.00 4.37   4.20 
 

ผลการประเมนิอยู่ในระดับ 
  คุณภาพดีมาก

มาก 
คุณภาพดี คุณภาพดี

มาก 
คุณภาพดีมาก 

 

 
หมายเหต:ุ  
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ผลการวิเคราะห์จุดเดน่ และโอกาสในการพัฒนา 

ของคณะกรรมการประเมินภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
...................................................... 

มีจุดเด่น ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
จุดเด่น 
 - 
ขอเสนอแนะ 
 -  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 
 - 
ขอเสนอแนะ 
 -  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
ข้อเสนอแนะ 
 -  

ข้อมูลจากการสัมภาษณน์ักศึกษา 

 - 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

- ให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

- ขอใหใ้ส่ข้อมลูผลการประเมินย้อนหลัง 2 ปี  

- ควรมีการติดตามให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  

 

จุดเด่น 

- นักศึกษามผีลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

- หลักสูตรมีความพยายามในการปรับตัวจากผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น การรับเข้านักศึกษา สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ทุนวิจัย และพื้นทีท่างกายภาพ 

- หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะกับประเด็นความต้องการของสังคม 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาสหวิทยาการ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
วิทยาลัยสหวทิยาการ ท่าพระจันทร์  ปีการศึกษา 2563 

วันศุกร์ที่  10 กันยายน  2564  เวลา 08.30 – 16. 30 น. 
ทางออนไลนผ์่านระบบ Zoom 

------------------------------------------------- 
08.30 – 09.30 น.      คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมเพื่อท าความ 

เข้าใจในวิธีการประเมิน และการแบ่งหน้าที่ รวมทั้งการวิเคราะห์  SAR เพื่อสรุป
ประเด็น 
ข้อสงสัย/ก าหนดค าถามเบ้ืองต้น  

09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการ และ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์
หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาพรวม 
จุดเด่น  วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป) 

- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. - 
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
14.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
    - ป ๑ – ป ๒ 
    - จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
16.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา และตอบข้อซักถาม 
 

------------------------------------------ 
 

 


