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วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
โดยมีก าหนดการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ทางหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิตฯ ได้จัดเก็บข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี
ศึกษา เพ่ือรายงาน ทบทวน และประเมินการด าเนินงานบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
และได้จัดท าการประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการด าเนินงานบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ใช้
กระบวนการ PDCA มาด าเนินการโดยน าผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มาวาง
แผนพัฒนาปรับปรุง และด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงนั้นๆ ตลอดปีการศึกษา 2563 

 จากการประเมินตนเองพบว่า การด าเนินงานของหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผ่านการประเมิน คือ เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในภาพรวม การด าเนินงานในองค์ประกอบ 3 -6  
มีผลลัพธ์สูงขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.14 เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3.73 ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ คะแนนที่เพ่ิมสูงขึ้นมาจากผลงานขออาจารย์ ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา อีกทั้งการด าเนินงานของหลักสูตรเริ่มเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
ผลที่ได้ปรากฏตามตารางแสดงผลการประเมินข้างล่างนี้ 
ตารางแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนน
เต็ม 
5 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน

ของ
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

กรรม 
การ 

ระบุเหตุผลหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(%) 
หรือ

สัดส่วน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน   ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5 
4.84 

4.84 4.84   
1 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์และ
หรือเผยแพร ่

40 
1 

100.00 5.00 

  

1 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5   4.00   
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ตารางแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนน

เต็ม 
5 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน

ของ
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

กรรม 
การ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(%) 
หรือ

สัดส่วน 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ระดับ 5   4.00   

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 5   3.00   
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

ระดับ 5   4.00   

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5   5.00   
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 60 

3 
100.00 5.00   

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 80 

2 
66.67 4.17   3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 40 

2.60 
86.67 5.00 

  
3 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5   4.00   
5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

5 
 

 4.00   

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

5 
 

 4.00  
 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 5   4.00   
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

100 
10 

100.00 5.00  
 

10 

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

   
3.00  

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    4.14   
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ตารางแสดงการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 4.94 4.94 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 - 4.00 3.00 3.67 ระดับคุณภาพดี 
4 3 5.00 4.00 4.00 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 
5 4 - 4.00 5.00 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปลานกลาง 

รวม 13 5.00 27.00 21.87   
คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.86 4.37 4.14 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพดี
มาก 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25500051109506  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1, 1.1-2) 

รายชื่อใน มคอ.2  
(พ.ศ. 2556) 

รายชื่อปัจจุบนั 
(ปีการศึกษา 2561) 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. ผศ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง 1. อ.ดร.โกสมุ โอมพรนุวัฒน์* ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

2. อ.ดร.ปณิธี  สุขสมบรูณ ์ 2. ผศ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง* ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

3. อ.ดร.วิจิตรบุษยา  มารมย ์ 3. ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง* ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

4. ผศ.ดร.เสาวณิต  จลุวงศ์ 4. ผศ.ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

5. อ.ดร.สินิทธิ์  สิทธิรักษ ์ 5. ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษด ี ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

 6. อ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

 7. อ.ดร.ภาคภูมิ  ทิพคุณ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

 8. อ.ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

 9. อ.ดร.ปาณศิา  วิชุพงษ์ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

 10. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 11. ผศ.ดร.เสาวณิต  จุลวงศ ์ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 12. ผศ.ดร.รัชนีกร   แซ่วัง ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 

*อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   เลิศพานิชพันธุ์ 
2.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สกุฤตยา จักรปิง 
3.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง 
4.   อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
ภายในสถาบัน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมน   รัตนะรัต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี   บราวน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   จุลวงศ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย   ทองปาน  

ภายนอกสถาบัน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม   เพ็ญภินันท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา   ประกาศวุฒิสาร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร   หลุยยะพงศ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร   สิงหโกวินท์ 

 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200  
และสอนผ่านระบบออนไลน์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี 
เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา มีอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตรครบจ านวน  3 คน 
อ า จ า รย์ ทั้ ง  3  ค น  ท า ห น้ า ที่ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดปีการศึกษา  

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกจ านวน 3 คน อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  

ตารางที่ 1.1-1 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี 12 คน  
ในจ านวนนี้มีอาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก
จ านวน 12 คน และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน และ
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน  

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งหมด 4 คน 
ในจ านวนนี้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และด ารง
ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  2 คน และ
อาจารย์  1  คน  อาจารย์ ผู้ ส อน ทุ กคน มี
ประสบการณ์ด้านการสอนและประสบการณ์
ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 
 
 

 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน 4 คน ในจ านวนนี้มี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 1 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 1 
คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนมี
ประสบการณ์ในการสอนและท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม (ถา้มี) 

หลักสูตรฯ ไม่มีที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม ตารางที่ 1.1.6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานพินธ์   

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าที่เป็นผูส้อบวิทยานพินธร์วม 3 คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 คน  
-อาจารย์ประจ าทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ าน วน  3  ค น  ซึ่ งด า รงต าแห น่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์  2 คน และอาจารย์ 1 คน 

ตารางที่ 1.1-7 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ทั้ง 3 คน มีประสบการณ์ในการสอน
และการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
-ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 5 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งในจ านวนนี้ด ารง
ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  3 คน ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษารวม 1 คน  
-พันต ารวจตรีหญิง พฤกษา   บุญด าเนิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนตีพิมพ์เผยแพร่การ
ป ระชุ ม วิช าการเสนอผลงาน วิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนควบคุม
นักศึกษาไม่เกิน 5 คน และไม่เกิน 10 คน 
(ผศ.) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ตารางที่ 1.1-5 

10 
 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพสสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
ครั้งสุดท้ายปี 2561 ผ่านการรับรองจาก สกอ. 
วันที่  13 มิถุนายน 2561 และเริ่ม เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 
มคอ.2  

(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 
 

1.1 

 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2  บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า  
(1) 

จ านวนที่คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 2563 

(3) 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 2563 

(4) 

อัตราการคงอยู่ 
(𝟏) − (𝟒)

(𝟏)
× 𝟏𝟎𝟎 

2559 5 3 2 60.00 
2560 9 9 0 100 
2561 8 7 1 87.50 
2562 9 8 1 88.88 
2563 8 8 0 100 

 

หมายเหตุ : 
1. ปีการศึกษา 2557  ส าเร็จการศึกษา 1 คน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : 
 1. การบริหารจัดการเวลาของนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 หรือหลังจาก
เรียนจบ (coursework) นักศึกษาเกือบทุกคนท างานเต็มเวลา ในช่วงของการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถจัดเวลามาเรียนช่วงเย็น วันธรรมดา และวันเสาร์ทั้งวันได้ แต่นักศึกษาบางคนติดภารกิจเรื่อง
งาน จึงต้องพักศึกษา หรือลงทะเบียนจ านวนรายวิชาน้อยกว่าแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้  

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละรุ่น ซึ่งลดลงมาก (ปีรับเข้า 2559 ลดลง 2 คน ปีรับเข้า 
2561 ลดลง 1 คน ปีรับเข้า 2562 ลดลง 1 คน) เกิดจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและลาออก
ภายในภาคการศึกษา เนื่องจากท างานหรือประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วแต่คาดหวังว่าจะศึกษาต่อ
ควบคู่กันไป แต่เมื่อปฏิบัติจริงไม่สามารถท าได้ นอกจากนั้นมีกรณีที่พ้นสภาพ เนื่องจากได้งานท า
ระหว่างภาคการศึกษา และเหตุผลส่วนตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมของ
หลักสูตร มีนักศึกษารุ่นปีรับเข้า 2561 จ านวน 1 คน ส าเร็จการศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่
รับเข้าในปีการศึกษา 2563 จ านวน 8 คน ยังคงอยู่หลังจากจบปีการศึกษาแรกทั้ง 8 คนจึงต้องดู
แนวโน้มในปีต่อไป  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษาที่รับเข้า 63 62 61 60 59 58 57 

จ านวนบัณฑิตท่ีจบในรุ่น โดยส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 - - - - - 10 

จ านวนรับเข้าในรุ่น 8 9 8 9 5 9 10 
ร้อยละของบัณฑิตที่จบในรุ่น โดยส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

 - - - - - 10.00 

 

หมายเหตุ 
 1. นักศึกษารับเข้าปี 2557 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 คน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : 
 1. นักศึกษาของหลักสูตรใช้เวลาส าเร็จการศึกษามากกว่า 2 ปี ระยะเวลาของแผนการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เป็น 2 ปี ซึ่งในทางปฏิบัติ  การส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีเป็นไปได้ยาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  19  เนื่องจาก
ระยะเวลา 2 ปีครอบคลุมการเรียนรายวิชา coursework และการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดให้นักศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตได้ไม่เกิน 7 ปี มาตรการใดๆ ที่
หลักสูตรจะใช้ในการผลักดันให้นักศึกษาทุกคนส าเร็จการศึกษาให้เร็วที่สุดต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนด 

2. หลักสูตรฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาแต่ละคนจัดท าแผนการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังได้จัดตั้ง  Line Group 
ของหลักสูตรฯ เพ่ือใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักศึกษา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
การสอน การท าวิทยานิพนธ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ผลจากการติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2562 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
ล าดับ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ผลรวม 

ค่าคะแนน 
จ านวน 

ข้อที่ตอบ 
ค่าเฉลี่ย หลักฐาน/ 

ตารางประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของ

นายจา้ง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
- - 4.87 สรุปข้อมูล

ภาพรวมผล
นายจา้ง ปี62 

 
 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม - - 5.00 
(2) ด้านความรู้ - - 5.00 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา - - 4.86 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
- - 4.83 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 4.67 

(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด - - - 
(7) ด้านจสิาธารณะ และความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 
  5.00 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทั้งหมด (คน) 2 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
1 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

50 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ (ตัวบ่งช้ี 2.1) : ค่าเฉลี่ย 4.87 เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน  
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเสร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบบัสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

0.10 - - ตารางที่ 2.2-1 

2. บทความฉบบัสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20 1 0.20 ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 2 0.80 ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ระดับชาตไิม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้
ทราบเปน็การทั่วไป 

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - ตารางที่ 2.2-4 

5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.00  
13. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมดในหลักสูตร (คน) 1  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในหลักสูตร 

100.00 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 5  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.87 

2.2 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 5 
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หมวดที่ 3  
นักศึกษา 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 

(ตัวบ่งชี้ 3.1) 
การรับนักศึกษา 
ระบบกลไก 
     ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาปี
ละ 15 คน โดยผู้ รับผิดชอบในการจัดการรับนักศึกษา คือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การรับนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 
          1) คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณารายละเอียดของการ
รับสมัครแต่ละปี  มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
การศึกษา ระยะเวลาการรบัสมคัร เกณฑ์การประเมินผู้สมัคร พร้อม
ทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
          2) หลังจากเปิดรับสมัคร มีการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของผู้สมัคร (เอกสารใช้แทน
การสอบข้อเขียน)  
          3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
          4) สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการสอบ และ
ตัดสินโดยคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
          5) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและรายงานผลให้
คณะกรรมการหลักสูตรรับทราบ  

ประกาศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
และ ประกาศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563  
(รอบ 2 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
          การด า เนินงาน เพื่ อรับนักศึ กษาที่ จะ เข้ าศึ กษาในปี
การศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบงานรับเข้า โดยเปลี่ยนจากส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา เป็นกองบริหารงานวิชาการ ในระหว่างช่วงของ
การเปลี่ยนผ่านนี้  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  หลักสูตรฯ 
ด าเนินงานการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยตรง   

     ช่วงการเปิดรับสมัคร มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม – 13 มีนาคม 2563 และรอบที่  2 ระหว่างวันที่  4 
พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2563  

ส าหรับการด าเนินงานของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
          1) คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณารายละเอียดของการ
รับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยที่ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติ คือ 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่    
  จ ากัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศท่ี  

 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 
2/2562 วันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4 
เรื่องสืบเนื่อง 
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  สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
- ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถ 
  สมัครสอบได้ 
- มีผลทบสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ   
  IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
- มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
  ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  
  หมวด 4 การรับเข้านักศึกษา ข้อ 22 
     โดยผู้สมัครส่งใบสมัคร ข้อเสนอการวิจัยแทนการสอบข้อเขียน 
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารประกอบการสมัครมายัง
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ภายในวันท่ีก าหนด 
          2) ผู้อ านวยการหลักสูตร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  
ได้แก่ 
     - อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์  
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง 
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง  
      ในการรับสมัครรอบ 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อศึกษาต่อฯ เพิ่มเติม อีก 2 ท่าน ได้แก่ 
     - รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล   เครือรัฐติกาล 
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล   แสงอรุณ 
       3 ) เมื่ อปิ ด รั บ สมั ค รรอบ  1 มี ผู้ ส มั ค ร  จ าน วน  9  คน 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่ อเข้าศึกษาต่อฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว จึงด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์ 
     ในการด าเนินการสอบคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อฯ จึงด าเนินการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอการวิจัยและการสอบสัมภาษณ์ทางไกลออนไลน์ ซึ่งมี
ประเด็นการประเมินผู้สมัครที่ส าคัญ 5 ประเด็น คือ ความพร้อม 
ประสบการณ์ โอกาสการใช้ประโยชน์ในอนาคต ทัศนคติเชิงวิพากษ์ 
และไหวพริบ 
    เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือก รอบที่ 1 มีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกจ านวน 7 คน  
          4 ) ห ลั ก สู ต ร ฯ ด า เนิ น ก าร เปิ ด รั บ ส มั ค ร รอ บ ที่  2  
มีผู้สมัครในรอบนี้จ านวน 3 คน มีผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจ านวน 
3 คน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคัดเลือกทั้ง 2 รอบ มีผู้สมัคร
รวมทั้งสิ้น 12 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน มีผู้สละสิทธิ 2 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศ
สถานะ เพศวิถีศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(รอบ 1, รอบ 2) 
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รวมมีผู้เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563   จ านวน  8 คน  
      ในการด า เนิ น งานการรับ เข้ าที่ ผ่ าน  หลั งจาก เสร็จสิ้ น
กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีการ
ประชุมระดมความคิดอย่างไม่เป็นทางการ และมีการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนกระบวนการรับเข้า พบว่า
ประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การประชาสัมพันธ์ 
การรวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครพบว่า ช่องทางประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ ที่ได้ผลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพที่สุด 
คือ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีทวีความ
รุนแรงและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 จนถึงช่วงของการรับ
สมัคร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญ 
      ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ อาศัยช่องทางการสื่อสาร
สั ง ค ม อ อ น ไล น์  คื อ  เฟ ส บุ๊ ค แ ฟ น เพ จ  ข อ งห ลั ก สู ต ร ฯ 
https://www.facebook.com/Wgssp/ ซึ่ งมี ย อด  Like และมี
ผู้ติดตามมากกว่า 4,100 คน ทั้งนี้มี กลยุทธ์หลัก คือ การใช้เฟสบุ๊
คแฟนเพจเป็น platform ของการกระจายและส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ บทความ งานเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น ผู้หญิง เพศ
สถานะ และเพศวิถี รวมไปถึงผลงาน และกิจกรรมของหลักสูตรฯ 
อย่างเป็นประจ าและสม่ าเสมอ นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลแฟนเพจ มีการส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง
แฟนเพจอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรฯยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ เป็น Line Official ของหลักสูตร เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง   
     ในช่วงของการรับสมัคร เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ และส่งต่อสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ที่ส าคัญ  อีกทั้งยัง
เป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทางระหว่างหลักสูตรและผู้สนใจ
สมัครเข้าศึกษา การตอบค าถาม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ สามารถด าเนินการได้ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
ของหลักสูตร เช่น เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ แผ่นพับ โปสเตอร ์
 
 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบและกลไก 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมใน
แต่ละปี พร้อมทั้งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหลักสูตร 
โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา จะอ้างอิงกับการแก้ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ถูกก าหนด
ไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร ซึ่งได้แก่  
1) ให้มีการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา โดยมีรายวิชาให้เรียนใน

ภาคการศึกษาแรก 

 
 
มคอ.2 
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2) สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) 
ค่อนข้างต่ า  ท าให้ นั กศึ กษามี อุปสรรคต่ อการศึ กษาที่
จ าเป็นต้องอ่านต าราภาคภาษาอังกฤษ 

3) นักศึกษาส่วนใหญ่ท างานแล้ว จึงมีปัญหาเรื่องการจัดเวลาเรยีน 
จึงควรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกๆ คน ให้
ค าแนะน าด้านการจัดแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 

4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ในลักษณะ
ของการแนะน าหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การท าวิจัย รวมไป
ถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียน
และการวางแผนการศึกษา อีกทั้ง นักศึกษาใหม่มีพื้นฐานความรู้ใน
ระดับปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขา แต่มีความสนใจใน
ประเด็นร่วมกัน คือ สตรี เพศสถานะ และเพศวิถี หลักสูตรฯ จึง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งใน
เชิงวิชาการและการศึกษาในระดับบัณฑิต ดังนี้ 

- จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 13 ปีการศึกษา 
2562” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้
พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการ
หลักสูตร พร้อมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้ นักศึกษาใหม่ได้รับ
ข้อมูลรายละเอียดด้านการเรียนการสอน การจัดแผนการ
ศึกษาสู่การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
รวมทั้งนักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองใน
ฐานะผู้เรียน และส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา  

- นอกจากการแนะแนวทางการศึกษาเบื้องต้น และการ
สนทนาแลกเปลี่ยน นักศึกษาใหม่ยังได้ร่วมอภิปราย
ร่วมกับนักศึกษาปัจจุบันที่สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ ในประเด็น “บนเส้นทางสู่การ
ส าเร็จการศึกษา”จัดท าคู่มือการศึกษา ให้แก่นักศึกษา
ใหม่ทุกคน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ และการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

- มอบหมายหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

- สร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างหลักสูตรฯ และ
นักศึกษาปัจจุบันทุกรุ่น โดยใช้ กลุ่มไลน์ ร่วมกับการใช้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลโครงการ 
“ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นท่ี 
13 หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชาสตรี 
เพศสถานะ และเพศวิถี
ศึกษา ปีการศึกษา 2563” 
 
 
คู่มือการศึกษาหลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 3.1) : 4 คะแนน 

 

ระบบอีเมล์และการติดประกาศ ซึ่งมีลักษณะการส่งต่อ
ข้อมูลแบบทางเดียว และบางครั้งล่าช้าไม่เข้าถึงนักศึกษา 
การใช้กลุ่มไลน์เป็นการสนับสนุนนักศึกษาในด้านการ
เรียนการสอน เปิดช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและเป็น
กันเอง นักศึกษาทุกคนได้ท าความรู้จักกัน จึงทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพต่อไปใน
อนาคต ส าหรับนักศึกษาใหม่ สามารถใช้ช่องทางกลุ่มไลน์
นี้  ในการเข้าถึงหลักสูตรและเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ 
หลักสูตรฯรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษา ในการจัด
กิจกรรมที่สอดรับกับความต้องการของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

การประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมเพื่อประเมิน
ระบบกลไกการด าเนินงานเรื่องการรับเข้า มีความเห็นว่า 

1. ระบบกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
เมื่อพิจารณาจากนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาซึ่ง
สามารถเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี และมีผลการเรียนใน
ระดับดี อีกทั้งนักศึกษาที่เพิ่งรับเข้าในปีการศึกษา 2563 มีพื้นฐาน
ความเข้าใจด้านเพศสถานะและเพศวิถีท่ีดีเยี่ยม อีกท้ังมีความมุ่งมั่น
และชัดเจนต่อการศึกษาและท าวิจัยในศาสตร์สาขานี้ 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการสื่อสารสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตร ยังเป็นช่องทางและเครื่องมือ
อันมีประสิทธิภาพ ท้ังในแง่ของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
และใช้งบประมาณไม่มาก นักศึกษาใหม่ยืนยันว่าติดตามและเข้าถึง
ข้อมูลของหลักสูตรผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก ท าให้เกิดความสนใจ
และตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรนี้  

ถึงแม้ว่าจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถึง
เป้าหมาย 15 คน ท่ีวางไว้ แต่จ านวนผู้สมัครทั้ง 2 รอบ มีมากถึง 12 
คน และผ่านการคัดเลือก 10 คน นักศึกษาใหม่ทุกคนรับรู้และจดจ า
หลักสูตรฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

3. ในกระบวนการรับเข้า หลักสูตรให้ผู้สมัครส่งข้อเสนอการ
วิจัยแทนการสอบข้อเขียน ข้อเสนอการวิจัยนี้ ยังคงเป็นวิธีที่ดี ท าให้
หลักสูตรทราบถึงพื้นฐานความรู้ทางด้านสตรี เพศสถานะ และเพศ
วิถีของนักศึกษา อีกทั้งทักษะด้านการวิจัย  

4 ส าหรับระบบกลไกในการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา การ
จัดปฐมนิเทศ ยังคงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็น 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

การควบคุมดูแลการให้ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
ระบบกลไก 
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษาให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดมา ในด้านระบบที่ใช้ในการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อ้างอิงกับกลไกการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561” ข้อ 
63-66 ร่วมกับ “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2556” และมีขั้นตอน ดังนี ้
1) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ ประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาได้ตามที่
เห็นสมควร  

2) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้รายงานและส่งผลการประเมิน
ความก้าวหน้าให้คณบดี เพื่อจัดส่งให้ส านักทะเบียนนักศึกษา
บันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา 

3) ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา คณบดีอาจ
แต่ งตั้ งผู้ ท าหน้ าที่ ป ระ เมิน ร่วมกั บอาจารย์ ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระด้วยก็ได้  

4) หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศของ
แต่ละคณะหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ต้องประกาศ
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

5) ผลการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินด้วยตัวอักษรอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้  

- “NP” (No Progress) ไม่มีความก้าวหน้า  
- “U” (Unsatisfactory) ใช้ไม่ได้ 
- “F” (Failure) สอบตก 
- “SP” (Satisfactory and Progress) มีความก้าวหน้า 
- “S” (Satisfactory) ใช้ได้ 

6) นักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็นอักษร NP 
2 ครั้ง ในการลงทะเบียนครั้งต่อไปจะต้องได้รับความเห็นชอบ

 
 
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่องเกณฑ์การประเมิน
ความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 
2556  
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จากอาจารีย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบ 
7) ในกรณีที่ผลการประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้

อักษร NP ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” ข้อ 66) 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3 ห ลั ก สู ต ร ได้ ใ ช้  “ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ร่วมกับ “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์” ผลของ
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า การ
ด าเนินงานตามกลไกนี้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง  
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้เสนอเรื่องให้คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ทั้งในภาคการศึกษา 
1/2563 และ 2/2563 คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร  และอาจารย์ ที่ ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาแต่ละบุคคล 

2. ในภาคการศึกษา 1/2563 มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการฯ จ านวน 
23 คน  (นั กศึ กษาที่ ล งทะ เบี ยนรายวิ ชา สต .800 
วิทยานิพนธ์) นักศึกษาได้รับผลการประเมิน “SP” มี
ความก้าวหน้า จ านวน 20 คน และได้รับการประเมิน 
“NP” ไม่มีความก้าวหน้า จ านวน 3 คน  

3. ในภาคการศึกษา 2/2563 มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการฯ จ านวน 
19 คน  (นั กศึ กษาที่ ล งทะ เบี ยนรายวิ ชา สต .800 
วิทยานิพนธ์) นักศึกษาได้รับผลการประเมิน “SP” มี
ความก้าวหน้า จ านวน 15 คน และได้รับการประเมิน 
“NP” ไม่มีความก้าวหน้าจ านวน 4 คน 

4. ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาได้รับการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา 6 คน คือ 
- นายสุ เม ธ รักษ์ จั นทร์  5924030025 อาจารย์ ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. สุกฤตยา จักรปิง 
- นายธุวานันท์ ค าลือ 6124030070 อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ 
- นางสาวกิ่งกาญจน์ จิตรหลัง 6224030012 อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. ศักดิชั์ย เลิศพานิชพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 และ
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
 
บันทึกรายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ ภาค
การศึกษา 1/2563 และภาค
การศึกษา 2/2563  
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ตารางที่ 1.1-5 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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- นางสาวพัชร์ชนก อินทรศร 6224030079 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. ศักดิ์ชยั เลิศพานิชพันธุ์  

- นางสาวสิรินาถ พงษ์ธนู 6224030038 อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. ศักดิ์ชยั เลิศพานิชพันธุ์  

- นายภาคภมูิ มิ่งมิตร 6224030061 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อ.ดร.โกสมุ โอมพรนวุัฒน์ 

5.  ได้รับอนุมัติหัวข้อและสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 
คน คือ 
- นายธุวานันท์ ค าลือ 6124030070  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความล่มสลายของครอบครัวทุน
นิยมปิตาธิปไตยในเรื่องเล่าตัดตอนของพุทธศักราช
อัสดงกับความทรงจ าของแมวกุหลาบด า” 

- นายสุเมธ รักษ์จันทร์ 5924030025 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “กรมป่าไม้และวิทยาศาสตร์ป่าไม้: 
การสมาทานลักษณะความเป็นชายเพื่อจัดการป่า” 

6. ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาสอบผ่านวิทยานิพนธ์และ
ส าเร็จการศึกษา 1 คน คือ 
-ร้อยต ารวจเอกหญิง พฤกษา บุญด าเนิน5724035026 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “สาวไทยลุยเดี่ยวแบกเป้เที่ยวแบบ
ข้ามพรมแดน: อัตลักษณ์ตัวตน อคติ มายาคติ และการ
ต่อรองอ านาจทางเพศสถานะ” 

 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ตาราง 1.1-7 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และรายงานผล
การสอบเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ของ ธุวานันท์ 
ค าลือ และของสเุมธ รักษ์
จันทร์ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ตาราง 1.1-8 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์, รายงาน
ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
และใบอนุมัติวิทยานิพนธ์
ของ พฤกษา บุญด าเนิน 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
ระบบกลไก 
     ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรอาศัยงบประมาณ 
และทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
จากงบรายได้ของหลักสูตรฯ ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการใช้สารสนเทศ ทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATSตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ให้บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ต่อยอดองค์
ความรู้ด้านสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ให้เป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ และมีความเป็นนานาชาติ  
     นอกจากการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในช่วง
ของการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 ยังได้มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้มีการ
ท าประกันภัยโควิด-19 ให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
 
 
ประกาศทุนระดับ
บัณฑิตศึกษาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดท าโครงการพัฒนา
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ศักยภาพนั กศึกษา และส่ งเสริม ให้นั กศึกษาได้ รับทุ นจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา อีกทั้งส่งเสริม
ให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ได้แก่ 
1. นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงาน

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก ่
- บ ท ค วาม เรื่ อ ง  “ The Female Solo Backpackers: 

Identities, National Boundaries and Stereotypes, 
Myths and Negotiating Gender”  โ ด ย  Pol. Maj. 
Phruekasa Boondamnoen ในการประชุม  The 7th 
International Conference on Gender & Women 
Studies 2020, Singapore – online, 16th – 17th 
November 2020 

- บทความเรื่อง “อ่านสังข์ทองใหม่: ลักษณะเควียร์และ
ความเป็นชายแบบเควียร์ของพระสังข”์ โดย นิราวุฒิ สกุล
แก้ว ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  4 
สถาบันการศึกษา หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถี
โลกสมัยใหม่” (Thai in the Modern World) ระหว่าง
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2563 

2. นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง ได้แก ่

- บทความเรื่อง “กากี สีดา วันทอง ในเพลงรักร่วมสมัย : 
การศึ กษ าภ าพตั วแทน ความ เป็ น หญิ งใน เพล งที่
ประกอบด้วยนางในวรรณคดี” โดย ดารัณ อุดมรัตนปภา
กุล ได้น าเสนอผลงานวิชาการใน งานประชุมวิชาการการ
สื่อสารระดับชาติ  ครั้งที่  4 ประจ าปี  2563 วันที่  20 
กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  

3. นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

- ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 7 ทุน 
- ภาคเรียนท่ี 2/2563 จ านวน 6 ทุน  

4. มหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท ระดับดี  จากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 
-วิทยานิพนธ์ เรื่ อ ง “ครอบครัวเควียร์ : พหุ อัตลั กษณ์ 
ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนช้ัน
แรงงาน” โดย อาทิตยา อาษา 

 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ตารางที่ 2.2-3 
บทความฉบับเตม็ใน 
รายงานสืบเนื่องการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ตารางที่ 2.2-2 
บทความฉบับเตม็ใน 
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการสื่อสารระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 
 
 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ทุนการศึกษาช่วยเหลือ
นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) และ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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 การประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการหลักสูตร ได้ร่วมกันประชุมร่วมกัน และมี
ความเห็นว่า 
1. กลไกการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สาร

นิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ที่หลักสูตรใช้ต่อเนื่ อง มี
ประสิทธิภาพ และเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ นักศึกษา 
มีการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีความตื่นตัวท้ังนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา นักศึกษาวางแผนการศึกษา 
และมุ่งเป้าสอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์ให้ได้ตาม
แผนการศึกษา คาดว่า ในภาคการศึกษา 1/2564 จะมี
นักศึกษาสอบอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 
5 คน และในปีการศึกษา 2564 จะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 5 คน   

2. ในภาคการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา โดยสอบถามจากความต้องการของ
นักศึกษา ร่วมกับประเมินความพร้อมของหลักสูตรฯ และ
อาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรฯ จึงได้อาศัยกลไก
แหล่งทุนจากส่วนกลาง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
หลัก หลักสูตรฯ ประเมินตนเองว่า หลักสูตรด าเนินงานได้ดีใน
ฐานะตัวกลาง ผู้ประสาน และสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ มีประสบการณ์ในเชิงวิชาการจริง จาก
การพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ  ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อไป หลักสูตรจะยังคง
ด าเนินงานในฐานะเป็นตัวกลาง ผลักดันให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใน
รูปแบบของการน าเสนอร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การ
น าเสนอบทความ เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ในส่วนของ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ นั้น หลักสูตรจะส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมการจัดการอบรมของ หน่วยงานอื่นภายใน 
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์  ได้ แก่  ก ารจั ด อบ รม โดย 
ส านักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ เช่น การบริหาร
จัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote การตรวจสอบ
การคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin แนะน าระบบบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis การอบรมจริยธรรมการวิจัย
ในคน สาขาสังคมศาสตร์ ที่จัดโดย กองบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เนื่องจากสถานการณ์การเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยาวนานต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2562 และตลอดปีการศึกษา 2563 
การให้การปรึกษาวิทยานิพน์จึงได้มีการปรับตัว โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 3.2)  : 4 คะแนน 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาแทนการพบเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม การ
นักศึกษาบางส่วน พบข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย ยังไม่
สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับ
นักศกึษา 

(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

การคงอยู ่
ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศกึษา 

 

จ านวนที่
รับเข้า  

(1) 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศกึษา 

2563 
(3) 

จ านวนที่
ออก

ระหว่าง
เรียนจน

สิ้นปี
การศกึษา 
2563 (4) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(1) − (4)

(1)
× 100 

2561 8 7 1 87.50 
2562 9 8 1 88.88 
2563 8 8 0 100 

 
     ตารางแสดงข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาให้ข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2561 มีอัตรา
การคงอยู่ที่ร้อยละ 87.50  เนื่องจากนักศึกษาจบการศึกษา 1 
คน นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่
ร้อยละ 88.88 พ้นสภาพ 1 คน เนือ่งจากไม่จดทะเบียนเรียน  
นักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู่ร้อย
ละ 100  

 
 
ข้อมูลการรับนักศึกษาของ
ส านักทะเบียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส าเร็จการศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 1 คน บัณฑิตในปีการศึกษานี้ เป็นบัณฑิต
รุ่นที่สาม (รหัส 57) ของหลักสูตรปรับปรุง 2556 และใช้เวลา
ในการศึกษา 7 ปี  
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงใจของบัณฑิต/นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร ประกอบด้วยการประเมิน 7 ด้าน มีผู้ประเมิน 12 
คน จากการส ารวจพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรในภาพรวม 4.40 และความพึงพอใจต่อหลักสูตรใน
แต่ละด้าน ดังนี้  

ความพึงพอใจขอ นักศึกษาปสีุดท้าย 
คะแนนความ

พึงพอใจ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.40 ดี 
1. ด้านหลักสตูร 4.32 ด ี
2. ด้านกระบวนการคัดเลอืกนกัศึกษา 4.28 ด ี
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.60 ดีมาก 
4. ด้านสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ 4.23 ด ี
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.41 ด ี
6. ด้านการวัดและประเมนิผล 4.52 ดีมาก 
7. ด้านการเรียนรูต้ลอดหลักสูตรได้
พัฒนาคุณลกัษณะของนกัศกึษา 

4.44 ด ี

      

 
 
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย ต่อคณุภาพ
หลักสตูร ปีการศึกษา 2563  
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  (ตัวบ่งชี้ 3.3) : 3 คะแนน 
 
 

 

  จากรายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 นี้  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ 4.40 จาก
คะแนนเต็ม 5 ท้ังนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากใน
ด้านอาจารย์ผู้สอน (4.60) และด้านการวัดและประเมินผล 
(4.2) และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
    ถึงแม้ว่าผลจากการประเมินในปีการศึกษา 2563 จะอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก แต่หลักสูตควรพิจารณาการปรับปรุงในด้าน
หลักสูตร ด้านการรับเข้า และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของนักศึกษาให้สูงขึ้น ผลการ
ประเมินช้ีให้ เห็นว่า ในด้านของหลักสูตร หลักสูตรควร
พิจารณาประเด็น “ความทันสมัยและความสอดคล้องของ
หลักสูตรกับความต้องการของตลาดแรงงาน” (4.25) ในด้าน
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรควรพิจารณาประเด็น 
“การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา” (4.25) และ 
“เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา” (4.25) เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการปรับหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 2566)     
   ในส่วนของความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจในประเด็น “ห้องสมุด
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา” (4.17) 
และประเด็น “ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา” (4.00) จากผลการประเมินดังกล่าว 
หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และอ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงทรัพยากรของส านักหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านช่องทาง
ออนไลน์ นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดบทความภาษาอังกฤษ 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ อีกทั้งส านักหอสมุดฯยังมีบริการจัดส่ง
หนังสือให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางไปรษณีย์โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย    
    ส าหรับห้องท างานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯได้ด าเนินการ
จัดระบบ ที่เอื้ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้งระบบคีย์
การ์ดส าหรับการเข้า-ออก ห้องท างาน ตู้ล็อคเกอร์ส าหรับ
นักศึกษาพร้อมกุญแจ ท้ังนี้ภายในห้องท างานบัณฑิตศึกษา ยัง
จัดให้มีคอมพิวเตอร์ และพรินท์เตอร์ ให้นักศึกษา มีระบบ
กล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักศึกษา อย่างไรก็
ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 ห้องท างานบัณฑิตได้ปิดเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย   
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สรุปการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 มีการประเมินระบบกลไกเพื่อน ามาวางแผนในการรับนักศึกษา มี

การด าเนินการตามแผน และประเมินผลรวม มผีลจากการปรับปรุง
ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

4 

3.2 มีการประเมินระบบกลไกเพื่อน ามาวางแผนพัฒนานักศึกษา มีการ
ด าเนินการตามแผนและประเมินผลรวม มผีลทีเ่กิดขึ้นกับนักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

4 

3.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และมีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร มี
การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับปรุงคณุภาพของ
หลักสตูร มผีลการด าเนินงานให้เหน็เป็นรูปธรรม 

3  
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หมวดที่ 4 
อาจารย ์

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบกลไก 
     การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมอบหมายให้
คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแนะเพื่อแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่ง
มีการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ตั้งแต่การท า มคอ. 2 
ของหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวจะด ารง
ต าแหน่งอย่างน้อยในระยะเวลาของรอบหลักสูตร ยกเว้นเมื่อ
มีเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็
จะน าเสนอเพื่อผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
      ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต้องมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณสมบัติ คือ มีวุฒิประดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นงานวิจัย 

 
 

มคอ. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     ปีการศึกษา 2563 นับเป็นปีการศึกษาที่ 3 ของการใช้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตร
ปรับปรุงนี้ ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งท่ี6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ยังคงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อให้การบริหารหลักสูตร
ยังคงเป็นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
     1) อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ (ประธานหลักสูตร) 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง 
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     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง 
     ทั้ งนี้  หลักสูตรยังคงตรวจสอบคุณบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยังคงมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
คุณสมบัติ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่า การรับเข้า
และแต่งตั้งอาจารย์หลักสูตร โดยยังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดเดิม ท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีความ
ต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใน
ระยะยาวได้ อีกทั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์
ประจ าของวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
ระบบการบริหารอาจารย์ 
ระบบกลไก 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ รวมไปถึงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ใช้ระบบ
การประเมินการปฏิบัติ งานของอาจารย์  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง ภาระงานขั้นต่ า การ
เทียบเคียง และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2561 
เพื่อรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีละ 
1 ครั้ง  

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ตรวจสอบผลงานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้สอบและคุมวิทยานิพนธ์ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ระบบกลไก 
     ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัย 
สหวิทยาการมีหลายช่องทาง ได้แก่ การจัดสรรทุนวิจัย การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติยังต่างประเทศ ทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้คณาจารย์ไปเข้าร่วมการประชุม สัมมนา มีการจัดโครงการ
พัฒนาบุคคลากรของวิทยาลัยทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้นยังมีทุนสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากงบรายได้ของ
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  (ตัวบ่งชี้ 4.1) :  4 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตาราง
ที่ 4.2-3 และตาราง 4.2-5 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง ในปีปฏิทิน 2563 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม พ.ศ.2563) นี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
ผลงานวิชาการรวม 3 เรื่อง เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
SCOPUS จ านวน 1 เรื่อง ผลงานวิจัยที่องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 1 เรื่อง และรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 เรื่อง  
การประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการหลักสูตร มีความเห็นว่า ระบบกลไกในการ
ดูแลบริหารอาจารย์ โดยอาศัยกลไกการบริหารอาจารย์ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ สามารถส่งเสริมการรักษาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2563 
เป็นปีการศึกษาที่ 3 ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
หลักสูตรจะด าเนินการจัดท า “การส ารวจคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2565” 
โดยเฉพาะการท างานวิจัย และการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ผลการส ารวจจะถูกใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวาง
แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 100 
(3/3) 

ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิขาการ 66.66 
(2/3) 

ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย ์
86.66 

ตารางที่ 4.2-1 – 
ตารางที่ 4.2-6 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

(3/3) 

ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ :  ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 100  = 5 คะแนน 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
(ผศ., รศ., ศ.) 

ร้อยละ 
66.66 
(2/3) 

ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ :  ร้อยละ 66.66  เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 = 4.17 คะแนน 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - ตารางที่ 4.2-2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ระดับชาตไิม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันออกประกาศ 

0.40 - - ตารางที่ 4.2-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ระดับชาตไิม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันออกประกาศ 

0.40 - - ตารางที่ 4.2-2 

2.5 ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2-2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 ตารางที่ 4.2-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - ตารางที่ 4.2-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันออกประกาศ 

0.80 - - ตารางที่ 4.2-4 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันออกประกาศ 

0.80 - - ตารางที่ 4.2-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 4.2-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 4.2-4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2-5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 4.2-5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมิน
ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - ตารางที่ 4.2-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2-5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - ตารางที่ 4.2-5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 - - ตารางที่ 4.2-5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 - - ตารางที่ 4.2-6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 4.2-6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2-6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - ตารางที่ 4.2-6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - ตารางที่ 4.2-6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 3 ตารางที่ 1.1-1 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด (เรือ่ง) 3 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 86.66 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

40 ข้ึนไป 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร 

- 

ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ :  86.66 เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 40 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับ

อาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
การคงอยู่ของอาจารย์ 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวม 3 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน เป็นอาจารย์ชุดเดียวกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ซึ่งใช้หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร ปี
การศึกษา 2563 

ความพึงพอใจของอาจารย ์
     ในปีกการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ประกอบด้วยการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผล ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจ ต่อการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.06 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์แต่ละด้าน มีดังนี้ 

ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

คะแนน
ความพึง
พอใจ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.06 ด ี
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 4.24 ดี 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.00 ดี 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผล 

4.13 ดี 

ด้านระบบอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ/์
การค้นคว้าอิสระ 

4.06 ดี 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.89 ดี 
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 4.3) : 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน  คะแนนการประเมิน 
4.1 มีการด าเนินงานตามแผน และมีการประเมินระบบกลไก และผลการ

ด าเนินงานของปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน มผีลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรปูธรรม 

4 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.72 
4.2 (1) อาจารย์มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 3 คน 5 
4.2 (2) อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 4.17 
4.2 (3) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ ร้อยละ 40 5 

4.3 มีรายงานผลการด าเนินงานครบทกุเรื่องและมแีนวโน้มที่ดีขึ้นทุกเรื่อง 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    จากผลการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2563 
ช้ีให้เห็นว่า หลักสูตรฯควรพิจารณาปรบัปรุงในด้านของการบรหิาร
และพัฒาอาจารย์ (4.00) ในประเด็น “จ านวนภาระงานสอนของ
อาจารย์ในหลักสูตร” (3.67) และ “การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอน
ในหลักสูตร” (3.33)  และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (3.89)  
ในประเด็น “การจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้นักศึกษา (3.33) 
และ “สถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา” (3.67) หลักสูตรฯ 
ได้น าผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อเสนอแนวทางในด าเนินการในด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป  
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หมวดที่ 5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A A

- 
B
+ 

B B
- 

C
+ 

C D F I W SP NP Audit ลง 
ทะเบียน 

สอบผ่าน 

สต.601  ความรู้เบื้องต้นทางด้านสตรีศึกษา 1/2563 2 2 1 2 - - - - - - 1 - - - 8 7 
สต.683  ระเบียบวธิีวิจยัในแนวสตรีศึกษา 1/2563 2 - 5 - - - - - - - 1 - - - 8 7 
สต.605  ผู้หญิง เพศสถานะและเพศวถิีใน

วรรณกรรม ศิลปะ และ
สื่อสารมวลชน 

1/2563 2 3 2 - - - - - - - 1 - - - 8 7 

สต.625 เพศสถานะ กับ กฎหมาย และ 
การเมือง 

1/2563 4 3 - - - - - - - - 1 - - - 8 7 

สต.686  การศึกษาเอกเทศ 1/2563 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 
สต.800  วิทยานพินธ ์ 1/2563 - - - - - - - - - - - 20 3 - 23 20 
สต.602  วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรี

นิยม 
2/2563 1 2 2 1 - - - - - - - - - - 6 6 

สต.684  สัมมนาหัวขอ้วิทยานิพนธ ์ 2/2563 2 2 2 - - - - - - - - - - - 6 6 
สต.645  บุรุษศึกษา 2/2563 1 1 2 - - - - - - - - - - - 4 4 
สต.656  เพศสถานะและการเมืองเรื่อง

ร่างกาย 
2/2563 2 4 - - - - - - - - - - - - 6 6 

สต.685 เพศสถานะ อ านาจ และความรู้: 
ปฏิบัติการวิจยั 

2/2563 2 - - - - - - - - - 1 - - - 3 2 

สต.686  การศึกษาเอกเทศ 2/2563 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
สต.800  วิทยานพินธ ์ 2/2563 - - - - - - - - - - - 15 4 - 19 15 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบกลไกในการออกแบบและจัดท าหลักสูตร 
     ก า ร อ อ ก แ บ บ ห ลั ก สู ต ร ด า เนิ น ง า น โด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยเริ่มจากการประเมินหลักสูตรที่
มีอยู่เดิมจากอาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ทั้งใน
รูปแบบของการใช้แบบสอบถาม การสัมมนาหลักสูตร มีการ
น าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นในสาขาเดียวกันทั้งในและ
ต่างประเทศมาศึกษา และจึงน าข้อคิดเห็นต่างๆ มาออกแบบ
หลักสูตร ยกร่างหลักสูตร และน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ  
     หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าสตรี  
เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิ ต  สาขาวิชาสตรี  เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่
ยังคงหลักคิดการออกแบบหลักสูตรเดิม คือ การเป็นสหวิทยา
เชิงสังคม (Social Interdisciplinary) ที่มุ่งเน้นท าความเข้าใจ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ สตรี (Women) เพศสถานะ 
(Gender) เพศวิถี (Sexuality) และความส าคัญของฐานคิดทั้ง
ส าม ที่ มี ต่ อ  ก ารส ร้ า ง  ก ารจั ด เรี ย งและการควบ คุ ม
ความสัมพันธ์ของคนหลากหลายกลุ่มในสังคม ทั้งนี้จะให้
ความส าคัญกับพลวัตทางสังคม (Social Dynamics) ที่เกิดขึ้น
อัน สืบเนื่องมาจากจากการทับซ้อน (Intersectionality) ของ
การใช้หน่วยวิเคราะห์ทางสังคม (Units of  Social Analysis) 
อื่นๆ อาทิ  ชน ช้ัน (Class) ชาติพันธุ์  (Ethnicity) ศาสนา 
(Religion) เชื้อชาติ (Nationality) ผิวสี (Race) อายุ (Age)   
     ผลจากการประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ
การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ ยวข้องให้ข้อสรุปว่า 
โครงสร้างของหลักสูตรทั้ง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
เหมาะสมดีแล้ว โดยที่ยังคงเน้นที่ ความรู้เบื้องต้นทางสตรี
ศึกษา วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม ระเบียบวิจัยใน
แนวสตรีนิยม และสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นวิชาบังคับ 
โดยมีวิชาเลือก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ศิลปะศาสตร์ อักษร
ศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และสื่อสารมวลชน กลุ่มที่ 2 เพศ
สถานะ การพัฒนาและแนวทัศน์ข้ามพรมแดน กลุ่มที่ 3 เพศ
สถานะ การเมือง และกฎหมาย และกลุ่มที่ 4 เพศทางเลือก 
ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิง และขบวนการเคลื่อนไหวของ

มคอ. 2 
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เพศทางเลือก  
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศ
สถานะ และเพศวิถีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2561) โดยรวม
จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ยังคงพื้นฐาน
หลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาท างานวิจัยเกี่ยวข้องกับ
ประเด็น สตรี เพศสถานะ และเพศวิถี  ได้อย่างเป็นสห
วิทยาการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่ อให้มหาบัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความสนใจในงานพัฒนาสตรีและต่อสู้เพื่อสร้างความเท่า  
    เทียมทางด้านเพศสถานะและเพศวิถีในสังคม 
 2. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคม  
     ว่าด้วยประเด็นสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี โดยมุ่งหวังว่า  
     จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์เชิง  
     อ านาจระหว่างกลุ่มคนเพศสถานะต่างๆ ท่ีสะท้อนผ่าน  
     ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันสลับซับซ้อน  
 3. สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
     เอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ   
     รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อ 
     ในระดับสูง 
การด าเนินงานด้านหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
สาระรายวิชาในหลักสูตร: 
ระบบและกลไกการก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นหน้าที่ขอบ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งท างานร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ในการน าเสนอรายวิชาและเนื้อหาของรายวิชาที่จะก าหนดไว้
ในหลักสูตร และน าเสนอต่อวิทยาลัยสหวิทยาการ การก าหนด
สาระรายวิชาหลักสูตรท าได้ 2 กรณี ได้แก่ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรย่อยท่ีไม่กระทบต่อโครงสร้าง ในปี

การศึกษา 2561 เพิ่งเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรงุใหม่ จึงไม่มี
การปรับรายวิชาในลักษณะของการปรับย่อยเนื่องจากมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบหลักสูตรอยู่แล้ว 

2. การก าหนดสาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการไปแล้ว 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  
     ถึงแม้ว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จะยังคงมีหลักคิด
การออกแบบหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่างไปจาก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มากนัก แต่เพื่อสะท้อนให้ถึง
การเปิดกว้างของศาสตร์ด้านเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จึงได้มีการปรับช่ือรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา ได้แก่ 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 
สต.665 ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ สต.665 เพศสถานะกับเศรษฐกิจ 
ส ต .6 3 5  ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง
เปรียบเทียบ เรื่องการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของผู้หญิง 

สต.635 การศึกาเชิงเปรียบเทียบ 
เร่ืองการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
ผู้หญิงและกลุ่มคนเพศทางเลือก  

สต.638 เสียงของกลุ่มคนข้ามเพศ 
มุมมองโลกและท้องถิ่นว่าด้วย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนข้ามเพศ 

สต.638 เสียงของกลุ่มบุคคลผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ มุมมอง
โ ล ก แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ว่ า ด้ ว ย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 

     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นปีการศึกษาที่ 3 และอยู่
ระหว่างการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 เพื่อให้หลักสูตรมีควมก้าวหน้าและทันสมัย อีกทั้ง
สอดรับกับนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรฯมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรโดยอ้างอิงจาก “กรอบ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับปี
การศึกษา 2565” ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรอบแนวทางในเรื่องของการมุ่งพัฒนาทักษะ (Skill-
focused Curriculum) และการก าหนดให้หลักสูตรช่วยตอบ
โจทย์ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งส าหรับหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี
ศึกษา จะมุ่งไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 
ความเท่าเทียมทางเพศ (SDG 5: Gender Equality) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับปี
การศึกษา 2565 โดย ฝ่าย
วิชาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 

การประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรไดร้่วมกันประชุมในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และมีความเห็น
ว่าระบบกลไกท่ีใช้ในการพัฒนาหลัสูตรสามารถออกแบบ
หลักสตูรที่มีคณุภาพ เห็นได้จากการที่หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของ
มหาวิทยาลยัทุกข้ันตอน และไดร้บัการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยัเรยีบร้อย 
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 5.1) :  4 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ที่ประชุม
เห็นว่าอาจารย์ผูส้อน สามารถใช้ประโยชน์จากระบบกลไกท่ีมี
อยู่ ได้แก่การจดัท า มคอ.3 และมคอ.5 และผลการประเมิน
จากนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การวางระบบ
ผู้สอนและ

กระบวนการ
จัดการเรียนการ

สอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การก าหนดผู้สอน 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อก าหนด
ตารางสอน ประจ าภาคการศึกษาก่อนการเปิดแต่ละภาค
การศึกษา และก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามความช านาญของ
อาจารย์ ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา
นั้นๆ รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนในการร่างเนื้อหาสาระของรายวิชาใน
การจัดท าหลักสูตร นอกจากนั้น ผู้สอนหลักของทุกรายวิชา
จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นั่นคือ มีวุฒิปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมีประสบการณ์สอน
และการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการท าเพื่อรับปริญญา 
หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ท างานวิจัยที่
สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การเรียนการสอน 
     ทั้งนี้นักศึกษาจะประเมินผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และมี
การน าผลการประเมินนั้นมาพิจารณาปรับปรุงในที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหลักสูตร
ไปสู่การปรับปรุงเค้าโครงการสอน และกระบวนการเรียนการ
สอนต่อไป 

 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
     ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดยสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ใช้เค้าโครงการเรียนการสอน (course syllabus) 
แทน มคอ.3 และ มคอ.4 และใช้เค้าโครงการเรียนการสอนที่
ปรับปรุงเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ.5 โดยให้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่ภาค 1/2559 เป็นต้นไป   
     ส าหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ใน
ภาคการศึกษา 1/2563 และ 2/2563 หลักสูตรฯ จึงก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนใช้เค้าโครงการเรียนการสอนแทน มคอ.3 และ 
มคอ.5 ตามแนวทางดังกล่าว 
    ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการออกบันทึกข้อความ/จดหมายเชิญ
ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยขอให้
ผู้สอนส่งประมวลรายวิชาและเค้าโครงการสอนก่อนเปิดภาค
การศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
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การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 
     ระบบท่ีใช้ในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ กระบวนการ
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี คือ 
1) นักศึกษาพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ที่มีผลงานสัมพันธ์กับหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เมื่อ
พร้อมแล้ว จึงด าเนินการขอสอบ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่าง 

3) เมื่อผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาท างานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย
นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุกภาค
การศึกษา จนส าเร็จการศึกษา 

การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
     การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยที่อาจารย์ที่
ป รึ ก ษ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ห ลั ก จ ะต้ อ ง เป็ น อ าจ ารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือ
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย  
     ทั้งนี้เมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาจะต้องแนบประวัติและผลงานของอาจารย์คนดังกล่าว
มาด้วย เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบว่าอาจารย์คน
ดังกล่าวมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในหัวข้อที่นักศึกษาจะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์จริง ก่อนที่จะเสนอคณบดีวิทยาลัยสห
วิทยาการลงนามแต่งตั้งต่อไป 
     เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา
มีความพร้อมที่จะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะยื่น
เรื่องขอตั้งกรรมการสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการสอบรวม 

3 คน หรือ 5 คน ในกรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ 
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 5.2)  : 4 คะแนน 

 

     (1) ประธานกรรมการ ซึ่ งต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) อาจารย์ที่ปรึกษา (3) อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี ) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทุกคนต้องมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์และมีประสบการณ์การสอนและการวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการท าเพื่อรับปริญญา 
     นักศึกษาจะต้องแนบประวัติและผลงานของกรรมการสอบ
ทุกคน เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรกลั่นกรองคุณสมบัติและ
ความเช่ียวชาญในหัวข้อที่นักศึกษาจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ 
ก่อนที่จะเสนอคณบดีวิทยาลัยสห เพื่อด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบในล าดับต่อไป 
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
     ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรฯ ใช้กลไกการประเมินความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2556 ข้อ 25/1 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ และคณ ะกรรมสอบต้อง
ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อคณบดี และส่งผลการ
ประเมินความก้าวหน้าให้ส านักทะเบียนและประมวลผล ซึ่ง
เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าเพื่อให้ค่าหน่วยกิตของ
ความก้าวหน้านี้ หลักสูตรฯใช้เกณฑ์การประเมินตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     หลักสูตรฯ มีการวางเป้าหมายว่า การใช้การประเมิน
ความก้าวหน้านี้  จะช่วยผลักดันให้การท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
     ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การตีพิมพ์ผลงาน    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีบทบาท
ส าคัญในการท างานร่วมกับนักศึกษา ให้ข้อแนะน าเรื่องการ
ตีพิมพ์ อ่านวิจารณ์งาน ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในแง่ของการให้ข้อมูลสนับสนุน เช่น แหล่งตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐานและการรับรอง รวมไปถึงแหล่งทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมิน

ผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียน รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไว้ในเค้า
โครงการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ด้วยวาจาและในเค้าโครงการสอนที่แจกให้นักศึกษา  ทั้งนี้
อาจารย์ผู้สอนอาจมีการตกลงร่วมกับนักศึกษา หากต้องการให้
ปรับปรุงวิธีการประเมินนักศึกษาตลอดภาคการศึกา 
     ทั้งนี้มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายในช้ันเรียน สอบข้อเขียน ท ารายงาน และน าเสนอ
รายงาน ซึ่งเมื่อผู้สอนตรวจรายงานเสร็จแล้วจะได้ป้อนข้อมูล
กลับไปให้นักศึกษารับทราบจุดอ่อนและจุดแข็งในรายงานของ
ตนเอง 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     การตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยที่หลักสูตรมีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการหลักสตูรได้พิจารณา
ผลการกระจายระดับคะแนน และผลการประเมินแต่ละรายวิชา 
หากพบความผิดปรกติ ก็จะตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไป 
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังมีการสุ่มตรวจกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จากผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับจากวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ 3 ของแต่ละรายวิชา โดย
การสอบถามจากนักศึกษาโดยตรง และจากผลการประเมิน 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร  
     หลักสูตรมีการแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งเกรดและ มคอ. 
5 มายังผู้อ านวยการหลักสูตรภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า มคอ. 7 และจะมีการน า มคอ. 
5 มคอ. 7 และผลการประเมินรายวิชาต่างๆ จากนักศึกษามา
พิจารณาในคณะกรรมการหลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 5.3) : 4 คะแนน 

 

 

 

การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
     ระบบกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 
กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และกระบวนการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการหลักสตรและผู้อ านวยการหลักสูตร ดังนี้ 
1) เมื่อนักศึกษาท างานวิจัยเสร็จสิ้น จะต้องผ่านกระบวนการ
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการสอบมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เพิ่มขึ้นตามจ านวน  
2) นักศึกษาน าวิทยานิพนธ์ ฉบับก่อนสอบ ส่งเข้าระบบ TU-
Ethesis เพื่อรับการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และน า
ส่งผลการตรวจสอบพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ให้แก่กรรมการสอบ 
3) ในการสอบ คณะกรรมการสอบจะพิจารณาจากผลงานและ
การสอบปากเปล่าหลักสูตรมีเกณฑ์ในการประเมินวิทยานิพนธ์
อย่างชัดเจน โดยแบ่งมติออกเป็น  4 ประเภท คือ ผ่าน ผ่าน
แบบมี เง่ือนไข ไม่ผ่าน และตก ซึ่ งในแต่ละประเภทจะมี
ค าอธิบายอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นผู้ประเมิน 
4) หากมีการแก้ไข ประธานสอบต้องตรวจสอบผลงานที่แก้ไข
แล้วเป็นขั้นตอนสุดก่อนลงนามรับรองความสมบูรณ์ของ
วิทยานิพนธ ์
4) นักศึกษาน าวิทยานิพนธ์ส่งวิทยานิพนธ์มายังหลักสูตรฯ เพื่อ
รับการตรวจสอบรูปแบบ หลังจากการแก้ไขรูปแบบ นักศึกษาจึง
สามารถน าไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ TU-Ethesis  
5) นักศึ กษาน าไฟล์ วิทยานิพนธ์ เข้ าสู่ ระบบ  TU-Ethesis 
หลักสูตรอนุมัติการส่งในระบบ  
6) กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันท่ีส านักทะเบียนนักศึกษา  
      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์จ านวน 2 
เรื่อง โดยได้ เกณฑ์  ผ่าน แก้ ไขตามที่กรรมการเสนอแนะ 
นอกจากนั้ นยั งมี การตีพิ มพ์ /เผยแพร่ผลงานของผู้ สอบ
วิทยานิพนธ์ท้ัง 2 เล่ม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรตลอดปี
การศึกษา 2563 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓  มคอ. 2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  มคอ. 3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

✓  มคอ. 5 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓  มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

✓  รายวิชาที่มีการประเมิน
คุณภาพการสอนและ
แผนการปรับปรุงจากผล
การประเมิน  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓   

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

✓  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

✓  สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 43 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

เต็ม 5.0 นักศึกษาปีสุดท้ายต่อ
หลักสตูร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓   

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้  10  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5  5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน  10  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  100  
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวบ่งชี้ 5.4) : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน  
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การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

นักศึกษาส่วนใหญ่ท างานไปด้วย
เรียนไปด้วย จึงมีปัญหาเรื่องการ
จัดสรรเวลาเรียนและการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม 

นักศึกษาบางส่วนติดภารกิจทาง
หน้าที่การงาน จึงไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการ
ศึกษาที่วางไว้ หรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามก าหนดเวลา 

- จัดท าแผนการศึกษาของ
นั กศึ กษ าใหม่ ให้ ชั ด เจน
ยิ่งขึ้น  

- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ความก้ าวหน้ าด้ านการ
เรียนของนั กศึ กษ า เป็ น
รายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

- หลักสูตรจัดการสัมมนาเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษาในภาพรวมเป็น
ประจ าทุกภาคการศึกษา 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ  (TU-GET) 
ค่อนข้างต่ า ท าให้นักศึกษามี
อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ่ า น ต า ร า
ภาษาอังกฤษ 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ต า ร า
ภาษาอังกฤษ 

- ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ล ง ท ะ เบี ย น เรี ย น วิ ช า 
TU005 และ TU006 เพื่ อ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

- อาจารย์ผู้ สอนจัดเตรียม
ต า ร า ที่ จ า เป็ น ใ ห้ เป็ น
ภาษาไทยมากข้ึน 
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การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปรกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปรกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุผลที่
ท าให้

ผิดปรกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ไม่มรีายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปรกติ  
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ไม่มรีายวิชาที่ไมไ่ดเ้ปิดสอนในปีการศึกษา  
 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ไม่มรีายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ  
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การศึก

ษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
สต.601 ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา 1/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา

เป็นลายลักษณ์อักษร 
มคอ. 5 

สต.683 ระเบียบวิธีวิจยัในแนวสตรีศึกษา 1/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.605 ผู้หญิง เพศสถานะ และเพศวิถีใน
วรรณกรรม ศิลปะ และ
สื่อสารมวลชน 

1/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.625 เพศสถานะ กับ กฎหมาย และ 
การเมือง 

1/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.602 วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรี
นิยม 

2/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.684 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.645 บุรุษศึกษา 2/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.656 เพศสถานะและการเมืองเรื่อง
ร่างกาย 

2/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 

สต.685 เพศสถานะ อ านาจ และความรู้: 
ปฏิบัติการวจิัย 

2/2563 ✓  ไม่มีข้อเสนอแนะของนักศึกษา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. 5 
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ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง     

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
ความรู ้ นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงชายในฐานะที่

เป็นเพศทั้งผู้สร้าง ควบคุม เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ และยังมีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรอบรู้ในกระบวนการและเทคนิค
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและ
ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการ active learning มีส่วน
กระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 
องค์ความรู้ส าคัญว่าด้วยเรื่องตัวตนทางเพศ, การเคลื่อนไหวทาง
สังคมของกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ, ศิลปการละคอนและ
ภาพยนตร์เพื่อการน าเสนอตัวตนทางเพศ และประเด็นทางสังคม
เกี่ยวกับเพศสถานะและเพศวิถี  

ออกแบบกิจกรรมและปลุก
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ
และแสวงหาความรู้ยิ่งขึ้นตาม
หลักการ active learning 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษามีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาแความต้องการของตนเองได้ 

 

สืบเนื่องผลทางความรู้ ด้วยหลักการ active learning ผู้เรียนมี
แนวโน้มต่อการพิจารณา ขบคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์ ประเด็น
ส าคัญในบริบทการศึกษา ได้แก่เรื่องเพศสถานะ เพศวิถี และการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยอาศัยศิลปการละคอน
และภาพยนตร์ 

เป็นไปในทางเดียวกันกับการ
ปรับปรุงเพื่อผลทางความรู้ โดย
ยึ ด ถื อ ห ลั ก ก า ร  active 
learning เป็นแนวทางส าคัญ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งหน้าที่และบทบาทของตนในงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสมทั้งยัง
สามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ และเทคนิคทางสถิติ เพื่อการสื่อสาร และ
สามารถเรียนรู้การเก็บข้อมูลประมวลผล การน าเสนอข้อมูล เพื่อ
การด าเนินงานและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

 

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมของผู้เรียนอันเป็นการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน พบว่าอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เป็น
เครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียนเลือกใช้ปฏิบัติการ ด้วยสื่อดังกล่าวผู้เรียน
ย่อมฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เอื้อการ
ติดต่อและเผยแพร่ข้อมูลครอบคลุมแทบทุกมุมโลก  

ปรับปรุง พัฒนา และพยายาม
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เอื้อให้
ผู้ เ รี ย น ใ ช้ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
สร้างสรรค์ องค์ ความรู้ต าม
ค ว าม ส น ใจ ได้ อ ย่ า ง เปี่ ย ม
ประสิทธิภาพ 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่เพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ – คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ – คน  
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โค ร งก ารสั ม ม น าบุ ค ล าก ร 
ประจ าปี 2563 เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
การท างานอย่ างมี ค วามสุ ข  
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ธร รม ศ าส ต ร์  
ท่าพระจันทร์ 
วันที่  3 -5 ตุ ล าคม  2563 ณ 
เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1 1 1.บุ ค ล า ก ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของระบบ และเห็น
คุณค่าของระบบการศึกษาแบบ
ใหม ่
2 .เพื่ อ ให้ เข้ า ใจ และส าม ารถ
บ ริ ห าร จั ด ก า ร เวล า  ใน ก า ร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3.เพื่อให้บุคลากรได้มีความคิดเชิง
บวกในการท างานและสามารถ
ท างานเป็นทีมเพื่อน าองค์สู่ความ
เป็นเลิศและอยู่ระดับแนวหน้าใน
ระบบการศึกษา 

โค ร งก ารสั ม ม น า
บุคลากร ประจ าปี 
2563 

โครงการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์ 
ค รั้ งที่  2 วั น ที่  28 มิ ถุ น ายน 
2564 

1   Certificate of 
Attendance 

อบ รม ห ลั ก สู ต ร  อ อ ก แ บ บ 
Infographic อย่างไรให้โดนใจ
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย 
PowerPoint รุ่ น ที่  6  อ บ ร ม
ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 
2563  

1   ใบรับรองการอบรม 

โค ร งก า รอ บ รม ผ่ าน ร ะบ บ
อ อ น ไ ล น์  เ รื่ อ ง  Making 
Professional Video Lesson 
for Online Learning. วันที่  1 
ธันวาคม 2563  

1   ใบรับรองการอบรม 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการท าภาพอินโฟ
กราฟฟิค(Infographic picture)
อย่างง่าย เพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และ
ก า ร ส อ น  วั น อั ง ค า ร ที่  1 2 
มกราคม 2564 

2 1 1.ผู้ เข้ าอบรมได้ รู้จั กสื่ ออิน โฟ
กราฟฟิค 
2.ผู้ เข้าอบรมได้ เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจาก
ตัวอักษรมาเป็นรูปภาพส าหรับ
การสร้างสื่อในรูปแบบ Poster 
3.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคใน
ก ารออ ก แ บ บ สื่ อ ใน รู ป แ บ บ 
Poster ด้วยอินโฟกราฟฟิค แบบ
ต่างๆที่สามารถน าไปปรับใช้งาน
ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
มากทีสุ่ด 
4.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการ
จัดท าสื่อในรูปแบบ Posterให้ง่าย
ขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

โครงการ 

โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบั ติการการประยุกต์ ไลน์

ส าหรับการสื่อสารองค์กร  

(LINE Official Account)  
วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

1 1 1 .ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้ รู้ จั ก  LINE 
Official Account 
2.ผู้ เข้าอบรมได้ เรียนรู้และฝึก
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น ก า ร ใ ช้  LINE 
Official Account 
3.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการ
ใช้ LINE Official Account แบบ
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้งาน
ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
4.ผู้เข้าอบรมได้ได้เรียนรู้เทคนิค 
LINE Official Account ให้ ง่ า ย
ขึ้นเพื่อการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร  

โครงการ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน  คะแนนการประเมิน 

5.1 มีการน าผลการประเมินจากนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มาวางแผน 
พิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงหรอืไม่มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่
ผู้สอนเห็นควร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลยั มีการประเมินระบบกลไกของการด าเนินงานของ
ปีการศึกษา 2563 เกิดผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

4 

5.2 มีการน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาวางแผนพัฒนา
ส าหรับปีการศึกษานี้ มีการด าเนินงานตามแผน และมีการประเมิน
ระบบกลไก และผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2563 

4 

5.3 มีการน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562 มาวางแผนพัฒนา
ส าหรับปีการศึกษานี้ มีการด าเนินงานตามแผน และมีการประเมิน
ระบบกลไกและผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2563 เกิดผลลัพธ์
เป็นรูปธรรม 

4 

5.4 มีการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งช้ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบกลไก 
1. ระบบกลไกในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็น
หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง
หน่วยงานเหล่านี้มีงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ ดูแลจัดจ้าง
จัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะ การจัดหา
ห้องเรียนที่มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง และจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่ อ
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
3. หลักสูตรฯ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี 
     1) ส ารวจความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
น าเสนอต่อวิทยาลัยหสวิทยาการ 
     2) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับห้องท างานบัณฑิต ห้องเรียน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
     3)เสนอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตามงบประมาณที่
วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสรรให้ในแต่ละปี 

 
 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
     การด าเนินงานเพื่อประสานงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษานี้ เน้นด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้ออ านวยต่อการค้นคว้าวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ โดย
หลักสูตร ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
1. ประกาศให้นักศึกษารับรู้ทั้งด้วยวาจา และทางกลุ่มไลน์ของ
นักศึกษาปริญญาโท ว่าสามารถรายงานมายังผู้อ านวยการ
หลักสูตร หากมีหนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ ฯลฯ  ที่
ต้องการแต่ไม่สามารถหาได้ในส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในด้านของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้อง
ท างานบัณฑิตศึกษา ได้รับการปรับปรุงจนแล้วเสร็จและได้วาง
ระบบคีย์การ์ด ล็อคเกอร์ และกุญแจล็อคเกอร์ ส าหรับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 จ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
ส านักหอสมุดธรรมศาสตร์ มีหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลทางด้านสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา อย่าง
เพียงพอ อีกทั้งยังมีบริการ ILL Inter Library Loan ส าหรับการ
ยืมหนังสือที่ไม่มีในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย จากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร ต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร ปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา มีการจัดการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาเกี่ ยวกับสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้ วยการใช้
แบบสอบถามเป็นประจ าทุกปี มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ให้กับคณะกรรมหลักสูตร และวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งหลักสูตร
นะผลดังกล่าวมาปรับปรุง  
      ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ จัดส ารวจความพึงพอใจของ
ทั้งนักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ดังนี้  

ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

คะแนน
ความพึง
พอใจ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.89 ด ี
1. มีทรัพยากร เอกสาร และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม 
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดี 

2. มีอาคาร หอ้งเรียนที่เพียงพอ 
เหมาะสม สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้  

4.33 ดี 

3. มีบริการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 

4.00 ดี 

4. มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

3.67 ดี 

5 มีการจัดสรรงบประมาณการท าวิจยัให้
นักศึกษา 

3.33 ปานกลาง 

6. มีห้องท างานวิจยั (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) 
เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใช้ในการท างานวิจยั  

4.00 ดี 

     ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ในด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  (3.89) ช้ีให้ เห็นว่า 
ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาด าเนินการปรับปรุง ได้แก่ 
“สถานที่ส าหรับการท ากิจกรรมของนักศึกษา” (3.67) และ “การ
จัดสรรงบประมาณการท าวิจัยให้นักศึกษา” (3.33) หลักสูตรฯ ได้
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ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้ (ตัวชี้วัด 6.1) :  4 คะแนน 
 

 

 

น าผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อเสนอแนวทางในด าเนินการในด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับนักศึกษา ในรูปแบบของการ
สัมมนาหรือเสวนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายวิชาการด้านสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา อีกทั้งได้เป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิง
วิชาการให้แก่นักศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตรฯจะยังคงด าเนินการ
ส่งเสริมและเป็นตัวกลางประสานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หลักสูตรฯ มีข้อจ ากัดใน
การจัดสรรงบประมาณจากงบรายได้ของหลักสูตรเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

คะแนน
ความพึง
พอใจ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.35 ด ี
1. ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

4.50 ดี 

2. ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 4.16 ดี 
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการ 4.20 ดี 
4. ด้านการให้บริการทั่วไป 4.56 ดีมาก 

 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 4 ด้าน นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาพรวมในระดับดี มีค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 ผลของการ
ประเมินท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจดีมาก ได้แก่ ด้านการให้บริการ
ทั่วไป (การให้บริการของเจ้าหน้าที่หลักสูตร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่การเงิน) 
(4.56) โดยเฉพาะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.63)     รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจในด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
(4.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 2563 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 55 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน  คะแนนการประเมิน 
6.1 มีการด าเนินงานตามแผน และมีการประเมินระบบกลไก และผลการ

ด าเนินงานของปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน มผีลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรปูธรรม 

4 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ล าดับ 
ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหลักสูตร 

แผนการพัฒนาปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ 

ยั ง ค งจ ะ ด า เนิ น งา น อ ย่ า ง
เคร่งครัด  ในการก ากับดู แล
ห ลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
1 หลักสตูรควรสร้างระบบ ก ากับ

ให้การตีพิมพ์ของนักศึกษาอยู่ใน
ฐานข้อมลที่มีค่าน้ าหนักสูงขึ้น 

เห็นด้วย และหลักสูตรฯ ควร
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสตูรได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนามหาบณัฑิตใหม้ี
คุณภาพ ด้วยการจดัโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
สง่เสริมให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์เชิงวิชาการ ได้
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1 หลักสตูรควรมีกิจกรรมเสรมิ

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้
นักศึกษามากข้ึนเพื่อแก้ไข
ปัญหานักศึกษาที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการ
อ่านต าราภาษาอังกฤษ 

เห็นด้วย และหลักสูตรฯ ควร
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
1 ก ากับให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูรมีการพัฒนาให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาอาจารย ์

เห็นด้วย และหลักสูตรฯ ควร
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
1 ให้หลักสตูรมีกระบวนการใน

การก ากับการท าวิทยานิพนธ์
ของผู้เรียนให้ส าเรจ็การศึกษา
เร็วข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูส้ าเรจ็

เห็นด้วย และหลักสูตรฯ ควร
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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ล าดับ 
ประเด็น/ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหลักสูตร 

แผนการพัฒนาปรับปรุง 

การศึกษาในแต่ละปีให้มากขึ้น 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1 ควรเพิ่ ม รายละเอียดในการ
ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่ อน า
ข้อมูลมาใช้ในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563) วันที่ส ารวจ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 8 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนการด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. แผนผลติมหาบณัฑติที่มีคณุภาพ 
1.1 ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์  
     มาตรฐานหลักสูตร 
1.2 ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิ 
1.3 รับเข้านักศึกษาใหม่ตาม  
     เป้าหมายที่ก าหนด 
1.4 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
     ให้แก่นักศึกษา 
1.5 ส่งเสริมโอกาสทางวิชาชีพให้  
     นักศึกษา 
1.6 ส่งเสริมโอกาสความเป็น  
     นานาชาติให้นักศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ
หลักสตูรฯ 

ด าเนินการแล้ว 

2. แผนสร้างความเป็นเลิศทาง  
    วิชาการ 
2.1 รวบรวมเครือข่ายนักวิชาการ 
2.2 จัดตั้งกลุ่มวิจัย 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ
หลักสตูรฯ 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ 
ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับสตรี เพศสถานะ และเพศ
วิถีศึกษา ท้ังจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในการรับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ 
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและ
คณาจารย์ของหลักสูตรฯ    

3. แผนสร้างภาพลักษณ์หลักสูตรฯ 
3 .1  ส ร้ า งค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ด้ า น
ภาพลักษณ์ให้แก่หลักสูตรโดยการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ 
3 .2  ส ร้ า งค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ด้ า น
ภาพลักษณ์ให้แก่หลักสูตรโดยการ

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ
หลักสตูรฯ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 
ได้ ด า เนิ น การป ระชาสั มพั น ธ์
หลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เฟสบุ๊ คแฟนเพจของหลักสู ตร 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้ง
ในด้านการเป็นแหล่งข่าว อาจารย์
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แผนการด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

เป็นแหล่งข่าว แหล่งความรู้ ให้แก่
สื่อมวลชน  
2 .3  ส ร้ า งค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ด้ า น
ภาพลักษณ์ให้แก่หลักสูตรฯ ด้วยการ
ร่วมจัดการเสวนาในประเด็นทาง
สังคม 

และนักศึกษาของหลักสูตร ได้เป็น
แหล่งข่าว ผู้ เช่ียวชาญด้านสตรี 
เพ ศ ส ถ า น ะ  แ ล ะ เพ ศ วิ ถี แ ก่
สื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินงานในด้านการร่วมจัดการ
เสวนา หรือเวทีทางวิชาการนั้น ใน
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรยัง
ไม่ได้ด าเนินการ แต่ในปีการศึกษา 
2564 หลักสูตรฯ มีแผนที่จะเข้า
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีการ
เสวนาผ่าน platform ออนไลน์   

4. แผนการสร้างเครือข่าย 
4.1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตร
กับทุกภาคส่วนท่ีมีพันธกิจเกีย่วข้อง
กับประเด็นผู้หญิง ความหลากหลาย
ทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ
หลักสตูรฯ 

หลักสูตรได้ เริ่มด าเนินงานตาม
แผนการสร้างเครือข่าย สมาคม
เพศวิถีศึ กษา เป็ นองค์ กรภาค
ประชาสังคม ที่เป็นเครือข่ายของ
หลักสูตรมายาวนาน และเคยมี
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ 
ในการท างานร่วมกับเครือข่ายนี้ ได้
เห็นผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 การพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร จะท าเมื่อกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 แล้วเสรจ็ เพื่อน าผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษามา
ประกอบการพิจารณา 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2564  
แผนการด าเนินงาน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
1.1 ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.2 ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.3 รับเข้านักศึกษาใหม่ตามเป้าหมายหมายที่ก าหนด 
1.4 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้นักศึกษา 
1.5 ส่งเสริมโอกาสทางวิชาชีพให้นักศึกษา 
1.6 ส่งเสริมโอกาสความเป็นนานาชาติให้นักศึกษา 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
  
  
  
  
  
  

2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.1 รวบรวมเครือข่ายนักวิชาการ 
2.2 จัดตั้งกลุ่มวิจัย 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
  
  

3. สร้างภาพลักษณ์หลักสูตรฯ 
3.1 สร้างความเข้มแข็งด้านภาพลกัษณ์ให้แก่หลักสูตร
โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
3.2 สร้างความเข้มแข็งด้านภาพลกัษณ์ให้แก่หลักสูตร
โดยการเป็นแหล่งข่าว แหล่งความรู้ ให้แก่สื่อมวลชน 
3.3 สร้างความเข้มแข็งด้านภาพลกัษณ์ให้แก่หลักสูตร
ฯ ด้วยการร่วมจัดการเสวนาในประเด็นทางสังคม 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
  
  
  

4. การสร้างเครือข่าย 
4.1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตกับทุกภาคส่วนท่ีมี
พันธกิจเกี่ยวข้องกับประเด็นผู้หญงิ ความหลากหลาย
ทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
  

5. การเป็น Platform 
5.1 แสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหวา่งประเทศ 
5.2 ด าเนินหลักสตูรใหม้ีฐานะเป็น Global 
Education Platform 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
  
  

6. การติดตามและประเมินผล (M&E) 
6.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานของหลักสตูรฯ 

สิ้นปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมลู 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการด าเนินการจรงิ 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรนี้เพียงหลักสตูรเดียว โดยไมไ่ด้ประจ าหลักสตูรอื่นๆ อีก  
  2. มีประสบการณผ์ลงานวิจยั   (จัดท าเป็นแฟ้มประวตัิของอาจารย์ประจ าคณะ เพื่อใหผู้้ประเมนิ
ตรวจสอบ) 
           (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน  ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 (อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์) 
งานวิจัย 
ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวัฒน์ และรัตนา ด้วยดี. (2563). ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ใน

ประเทศไทย. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
โกสุม โอมพรนุวัฒน์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง Gender ของ Gen Z. ภายใต้โครงการ Shape the 

Young Mind ของกลุ่ มคณ บดี และผู้ อ าน วยการสายสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารกรุงเทพ (อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ). 

โกสุม โอมพรนุวัฒน์. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 และจัดท าแนวทางการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน พ.ศ.2561. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 

โกสุม โอมพรนุวัฒน์. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง ร่างกาย อ านาจ โฆษณา: การวิเคราะห์ภาพตัวแทน
ร่างกายของผู้หญิงในโฆษณาโทรทัศน์ด้วยแนวคิดหลังสตรีนิยม. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากกองบริหาร
การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการ) 

โกสุม โอมพรนุวัฒน์ และคณะ. (2559). โครงการประเมินแผนงาน/โครงการกลุ่มผู้หญิง ส านักสนับสนุน
สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (หัวหน้าโครงการ) 

Research Institute of Assumption University. (2013). Studies on policies and practices in 
the field of drugs use/abuse: The catholic university in dialogue with political and 
social actors. Research submitted to The International Federation of Catholic 
University. (Researcher) 

บทความในหนังสือ 
Omphornuwat, K. (2014). Learning to look good: Thai women office workers and 
everyday consumption practices at work. In P. Liamputtong (Ed.), Contemporary 
socio-cultural and political perspectives in Thailand (pp. 285 – 298). Dordrecht: 
Springer.  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง) 
งานวิจัย 
สุกฤตยา จักรปิง. (2558). จาก “มลทินเรือนกาย” สู่ “สัญลักษณ์เกียรติภูมิแห่งรัฐชาติ (ไทย): กรณีศึกษา

เยาวชนสตรีในกิจกรรมการกีฬา. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทงานวิจัยเดี่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากกองทุนวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

บทในหนังสือ 
Jukping, Sukrittaya. (2019). Her ‘soldiering’ on Female athletes in combat sports 

negotiating Thailand’s gender politics. In Gyozo Molnar, Sara N. Amin and Yoko 
Kanemasu (eds.), Women, Sport and Exercise in the Asia-Pacific Region, pp.61-72. 
Routledge: London.   

บทความในวารสาร 
Jukping, S. (2020). Re-inventing the martial ‘hero’ and the weak ‘beauty queen’ through 

the sporting identity: a tale of two competing gendered bodies, Muay Thai and 
the stability of the Thai nation-state. Sport in History, 40, 3, 296-312.  

สุกฤตยา จักรปิง. (2558). ดาวเด่นกีฬาดัง (ยกน้ าหนัก), น้องสาวตัวน้อยๆ แห่งรัฐชาติไทย : การต่อรอง
การเมืองเรื่องเพศสภาพในสังคมไทย. วารสารไทยคดีศึกษา, 12, 1 (ต.ค.-มี.ค. 2557-2558), 
164-213.  

สุกฤตยา จักรปิง. (2558). วิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008: ผู้หญิง ความมั่นคงทางอาหาร และการ
พัฒนา. วารสารส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 1, 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2558), 93-
130. 

รายงานสืบเนื่องการประชุม 
Jukping, S. (2013). Food security and vulnerabilities of Asian women: The 2008 rice crisis. 

Proceedings from The First International Conference of the Asia-Pacific Society 
for Agricultural and Food Ethics (APSAFE 2013). Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand.    

Jukping, S. (2015). Big sport stars, little sisters of the Thai nation-state: Popular sport 
media and gender politics. Proceedings from The Asian Conference on Cultural 
Studies (ACCS). iafor, Centre of Kobe, Kobe, Japan.   

Jukping, S. (2015). Big sport stars: Celebrity culture and negotiating gender politics in Thai 
society. Proceedings from The Annual Conference of the Northeast Popular 
Culture Association (NEPCA). New Hampshire, USA.      

Jukping, S. (2016). Beauty and the (military) boots: Gender and bodily representation on 
Thai leaders in time of political crisis. Proceedings from Crossroads V: Bodily 
Modernities. Comparing Intersecting, Dismembering. University of Massachusetts 
Amherst, USA.  

Jukping, S. (2017). Her ‘Soldiering On’: Female Athletes in Combative Sports, National 
Heroes, and Negotiating Thailand’s Gender Politics. The British Society of Sports 
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History (BSSH) Annual Conference, at University of Worcester, Worcester, UK. 31st 
-2nd   August-September 2017, Worcester, UK. 

Jukping, S. (2017). Her ‘Soldiering On’: Thai Female Athletes and National Heroes. The 
Annual Conference of the NEPCA, at University of Massachusetts, Amherst, 
Massachusetts USA.  27-28th October 2017, Massachusetts, USA. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง) 
งานวิจัย 
ปกครอง บุญ-หลง. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง “สตรี@ธรรมศาสตร์”: กลุ่มกิจกรรมสตรีนิยมด้านการ

ละคอนและภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากกองบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการ) 

บทความในวารสาร 
ปกครอง บุญ-หลง. (2561). “สตรี@ธรรมศาสตร์: กลุ่มกิจกรรมสตรีนิยมด้านการละคอนและภาพยนตร์

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Veridian สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(1) 
มกราคม - เมษายน 2561, 1821 - 1838. 

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/view/120136/93380  

Boon-Long, P. (2014). Empowering the abused souls in “No Tengas Miedo” (“Don’t be 
afraid”). International Journal of Social Sciences and Humanity, 5(4), 368-373. 
http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=54&id=805  

Boon-Long, P. (2014). From April 10, 2010 to date: Nicha Hiranburana Thuvatham’s 
struggle for justice through media for her late husband. Journal of Educational 
and Social Research, 4(4), 278-283. 

 http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/3505/3446  
Boon-Long, P. (2014). Once a whore, always a whore?: The critical meaning of prostitution 

in François Ozon’s “Jeune & Jolie”. Journal of Educational and Social Research, 
4(4),        141-146. 
http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/3482/3423  

Boon-Long, P. (2014). Rewriting patriarchal discourses in the five selected articles of Sor-
Jed's Beep-Sew-Hua-Chang, an online Thai star and celeb gossip column. 
International Journal of Social Science and Humanity, 5(4), 389-393. 
http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=54&id=809  

Boon-Long, P. (2014). Ticket to the agony of genuine pain: the heroics of graduate 
student raped on Thailand’s Southern line train to heal Thai society.  Humanities 
and Social Sciences Review, 3(5), 241-249.   

  http://universitypublications.net/hssr/0305/html/R4ME327.xml  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/120136/93380
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/120136/93380
http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=54&id=805
http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/3505/3446
http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/3482/3423
http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=54&id=809
http://universitypublications.net/hssr/0305/html/R4ME327.xml
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รายงานสืบเนื่องการประชุม 
Boon-Long, P. (2014). From April 10, 2010 to date: Nicha Hiranburana Thuvatham’s 

struggle for justice through media for her late husband. Book of Proceedings 4th 
ICHSS 2014 Budva-Montenegro, Volume 2 ICHSS 2014, 278-283. 

 http://www.mcser.org/images/stories/4_conferences/vol%202%20proceedings%2
0%20ichss%202014.pdf  

Boon-Long, P. (2014). Once a whore, always a whore?: The critical meaning of prostitution 
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  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนท้ังสิ้น...10....คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ) (จัดท าแฟ้มบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบ) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์   ชื่อนักศกึษา 
อาจารย์ ดร.โกสุม  
โอมพรนุวัฒน ์

 

ภาพตัวแทนนักสังคมสงเคราะห์ในนวนิยาย: เพศ
สถานะและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 

น.ส.สภุสรา   มูลจันทร ์
5624035035 

“เรื่องเล่าความแพศยา: ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
เขียนของลูกแก้ว โชติรสกับประสบการณ์ของฉัน” 

น.ส.ไพริน  เทพประยรู 
6124030047 

ภาพตัวแทนนางงามไทยในสื่อในฐานะตัวแทนของ
รัฐชาติไทยยุครัฐบาล คสช. 

นายฐิติพงษ์  ค าลือ 
6124030070 

ผศ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง 
 

“ความเข้าใจของระบบกฎหมายไทยต่อภาวะข้าม
เพศ: การวิเคราะห์วาทกรรมในการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562” 

นายธนรัตน์  มังคุด 
5924030033 

กุฏิสีชมพู : อัตลักษณ์พระกะเทยภายใต้
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

นายธนพล   เดชอุปการ 
6024030030 

“แม่กะเทย” : การปรับอัตลักษณข์องแม่ที่มี
บุตรเป็นกะเทยภายใต้เพศสถานะและเพศวิถี
ของสังคมไทย 

นายนฤรณณั   อินทยศ 
6024030048 

“โอตะ” การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายใหม่
ของแฟนคลับผู้ชายวง BNK48 ภายใต้เพศสถานะ
และเพศวิถีในสังคมไทย 

น.ส.ณัฐฐฐิติ   ค ามูล 
6024030089 

กรมป่าไม้และวิทยาศาสตรป์่าไม้: การสมาทาน
ลักษณะความเป็นชายเพื่อจัดการป่า                       

นายสุเมธ   รักษ์จันทร ์
5924030025 

ผศ.ดร.เสาวณติ  จุลวงศ ์ รื้อแล้วอ่านวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง :  
การเป็นเควยีร์และความเป็นชาย 

นายนิราวุฒิ   สกุลแก้ว 
6024030022 

ความล่มสลายของครอบครัวทุนนิยมปิตาธิปไตย
ในเรื่องเล่าตดัตอนของพุทธศักราชอัสดงกับทรง
จ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า 

นายธุวานันท์   ค าลือ 
6124030070 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 1  : อาจารย์ ดร.โกสมุ โอมพรนุวัฒน์  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 30 กันยายน 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 2  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 30 กันยายน 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนที่ 3  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 30 กันยายน 2564 

 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.โกสมุ โอมพรนุวัฒน์        (ผู้อ านวยการหลักสตูร) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 30 กันยายน 2564 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน   สเุอียนทรเมธี  (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 30 กันยายน 2564 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3102001179-xx-x อ.ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน ์ Ph.D 
M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
Journalism Studies 
ภาษาองักฤษ 

Loughborough University, UK 
University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 
2539 
2538 

2. 3509900263-xx-x 
 

ผศ.ดร. สุกฤตยา จักรปิง Ph.D. 
M.A. 
ร.ม. 
อ.บ. 

Women’s Studies 
Women’s Studies 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูต 
อักษรศาสตร ์

The University of Iowa, USA. 
Rutgers University, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2542 
2539 
2537 

3. 3101701027-xx-x ผศ.ดร. ปกครอง  บุญ-หลง Ph.D 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคคีและวรรณคดีเปรยีบเทียบ 
สตรศีึกษา 
การละคอน (เกียรตินยิมอันดับหนึง่) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
2547 
2533 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3102001179-xx-x อ.ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน ์ Ph.D 
M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
Journalism Studies 
ภาษาอังกฤษ 

Loughborough University, UK 
University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 
2539 
2538 

2. 3509900263-xx-x 
 

ผศ.ดร. สุกฤตยา จักรปิง Ph.D. 
M.A. 
ร.ม. 
อ.บ. 

Women’s Studies 
Women’s Studies 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูต 
อักษรศาสตร ์

The University of Iowa, USA. 
Rutgers University, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2542 
2539 
2537 

3. 3101701027-xx-x ผศ.ดร. ปกครอง  บุญ-หลง Ph.D 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคคีและวรรณคดีเปรยีบเทียบ 
สตรศีึกษา 
การละคอน (เกียรตินยิมอันดับหนึง่) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
2547 
2533 

4. 3190800002-xx-x รศ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล ปร.ด. 
M.A. 
ร.บ. 

สหวิทยาการ 
Pacific Asian Studies, SOAS 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
University of London, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2546 
2545 

5. 1102000255-xx-x รศ.ดร. ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษด ี ร.ด. 
ร.บ. 

รัฐศาสตร ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
2551 

6. 3260400100-xx-x ผศ.ดร. ณัฐพล แสงอรณุ ปร.ด. 
   ผ.ม. 

ศศ.บ. 

สหวิทยาการ 
การวางแผนภาคและเมือง 
การพัฒนาชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

2555 
2548 
2545 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

7. 3341400237-xx-x รศ.ดร. ภาคภูมิ ทิพคณุ Ph.D. 
M.A. 

    ร.ม. 
ศศ.บ. 

International Development 
International Development 
การระหวา่งประเทศและการทูต 
การพัฒนาชุมชน 

Nagoya University, Japan 
Nagoya University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

2554 
2550 
2549 
2543 

8. 3269900046-xx-x ผศ.ดร. จุฬณี ตันติกลุานันท์ Ph.D. 
 

MA. 
 

ศศ.บ. 

รัฐศาสตร ์
 
International Studies 
 
รัฐศาสตร ์

University of Queenland, 
Brisbane,Australia 
Macquarie University,Sydney 
Australia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
 

2546 
 

2541 
9. 3102201953-xx-x อ.ดร. ปาณิศา วิชุพงษ ์ Ph.D. 

         
M.A. 
ศ.บ. 

Graduate School of International 
Development 
Economics (English Program) 
Economics 

Nagoya University 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
 

2550 
2545 

10.  รศ.ดร. ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ ์ น.ด. 
น.ม. 

 
M.S. 
น.บ. 

น.บ.ท. 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 
(Corrections & Criminal Justice) 
นิติศาสตรบณัฑิต 
เนติบัณฑิตไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Chicago State University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 

2561 
2539 

 
2533 
2522 
2526 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

11. 3100502924-xx-x 
 

ผศ.ดร เสาวณิต   จุลวงศ ์ อ.ด. 
 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

(วรรณคดีและวรรณคดีเปรยีบเทียบ)  
คณะอักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
 

2536 
2530 

12.  ผศ.ดร. รัชนีกร   แซ่วัง Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
 
 
 

ศศ.บ. 

Architectural Heritage Management 
and Tourism (International Program) 
(สตรีศึกษา) 
Certificate (Communicative Italian) 
 
 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

Faculty of Architecture, 
Silpakorn University 
ส านักบัณฑิตอาสาพัฒนาฯ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
University for Foreigners, 
Siena, Italy 
คณะโบราณคด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2552-
2556 
2543-
2549 
2537 

 
2533-
2537 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน  

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3102001179-xx-x อ.ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน ์ Ph.D. 
 

M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
 
Journalism Studies 
ภาษาอังกฤษ 

Loughborough University, 
UK 
University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 
 

2539 
2538 

2. 3509900263-xx-x 
 

ผศ.ดร. สุกฤตยา จักรปิง Ph.D. 
M.A. 
ร.ม. 

 
อ.บ. 

Women’s Studies 
Women’s Studies 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การฑูต 
อักษรศาสตร ์

The University of Iowa, 
USA. 
Rutgers University, USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2542 
2539 

 
2537 

3. 3101701027-xx-x ผศ.ดร. ปกครอง  บุญ-หลง Ph.D 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคคีและวรรณคดี
เปรียบเทยีบ 
สตรศีึกษา 
การละคอน (เกียรตินยิมอันดับหนึง่) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
 

2547 
2533 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

4.  รศ.ดร. ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ ์ น.ด. 
น.ม. 

 
 

M.S. 
 

น.บ. 
น.บ.ท. 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา) 
(Corrections & Criminal 
Justice) 
นิติศาสตรบณัฑิต 
เนติบัณฑิตไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิาร
ศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Chicago State University, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา 

2561 
2539 

 
 

2533 
 

2522 
2526 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1.  ผศ.ดร. นิฤมน   รัตนะรตั  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (อาชญาวิทยา 
บริหารงานยตุิธรรมและสังคม) 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
นิติศาสตรบณัฑิต 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

2.  ผศ.ดร. ปณิธี   บราวน ์ PhD. 
MA. 

 
สม.ม. 

 
สม.ม. 

Sociology, Leiden  
Social Sciences (Track: Gender and 
Culture)  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา)  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา) เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 
เหรียญทอง  

University, The Netherlands 
University of Amsterdam, The 
Netherlands 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2552 
2547 

 
2545 

 
2541 

3.  ผศ.ดร เสาวณิต   จุลวงศ ์ อ.ด. 
 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

(วรรณคดีและวรรณคดีเปรยีบเทียบ)  
คณะอักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
 

2536 
2530 

4.  ผศ.ดร. ทรงชัย   ทองปาน ปร.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

สหวิทยาการ 
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมิศาสตร์) 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2558 
2543 
2539 

5.  ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท ์ Ph.D. 
 

ร.บ.  

Philosophy 
 
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 

New School for Social 
Research, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2547 
 

2533 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

6.  
 

ผศ.ดร. ชุติมา ประกาศวุฒสิาร Ph.D. 
 

M.A. 
อ.ม. 
อ.บ. 

English 
 
Honors (English) 
อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

State University of New York 
(Binghamton), USA. 
Iowa State University, USA. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2545 
 

2536 
2534 
2531 

7.  รศ.ดร. ก าจร หลุยยะพงศ ์ นศ.ด. 
ว.ม. 
นศ.ม 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร ์
สื่อสารมวลชน 
การสื่อสารมวลชน 
ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
2540 
2540 
2537 

8.  ผศ.ดร. จเร สิงหโกวินท์ Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. 

Soiology 
 Gender,Culture and Modernity 
ภาษาญี่ปุ่น 

University of London, UK. 
University of London, UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2543 
2540 

 

 
 

 

 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 1.1-5  จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ที่ปรึกษา 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา 
รหัสนักศึกษา 

หัวข้อวิทยานิพนธ ์ อ้างอิง 

วิท
ยา

นิพ
นธ

์ 

กา
รค

้นค
ว้า

อิส
ระ

 

1. สุกฤตยา   จักรปิง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ร.ม. 
อ.บ. 

Women’s Studies 
Women’s Studies 
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ 
การฑูต 
อักษรศาสตร ์

1 - นายสุเมธ   รักษืจันทร ์
5924030025 

กรมป่าไม้และวิทยาศาสตรป์่าไม้: 
การสมาทานลักษณะความเป็นชาย
เพื่อจดัการป่า                       

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 171/2563  สั่ง ณ วันที่ 

16 พฤศจิกายน 2563 
 

2. เสาวณิต   จุลวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. 
 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

(วรรณคดีและ
วรรณคดี
เปรียบเทยีบ)  
คณะอักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะ
อักษรศาสตร ์
(ภาษาไทย) คณะ
ศิลปศาสตร ์
 
 

1 - นายธุวานันท์   ค าลือ 
6124030070 

ความล่มสลายของครอบครัวทุน
นิยมปิตาธิปไตยในเรื่องเล่าตัดตอน
ของพุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของ
ทรงจ าของแมวกุหลาบด า 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 199/2563  สั่ง ณ วันที่  

7 ธันวาคม 2563 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่ปรึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ ์ อ้างอิง 
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วิชาการ 

วิท
ยา

นิพ
นธ

์ 

กา
รค

้นค
ว้า

อิส
ระ

 รหัสนักศึกษา 

3. ศักดิ์ชัย   เลิสพานิช
พันธุ์ 

รองศาสตราจารย ์ น.ด. 
 

น.ม. 
 
 
 
 

M.S. 
 

น.บ. 
น.บ.ท. 

นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
นิติศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขา
กฎหมายอาญาและ
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา) 
(Corrections & 
Criminal Justice) 
นิติศาสตรบณัฑิต 
เนติบัณฑิตไทย 

1 - นางสาวกิ่งกาญจน์   จิตรหลัง 
6224030012 

วาทกรรมพรหมจารีในวรรณกรรม
มุขปาฐะประเภทเพลงกล่อมเด็ก
ภาคใต ้

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 173/2563  สั่ง ณ วันที่ 

16 พฤศจิกายน 2563 
 

1 - นางสาวพัชร์ชนก   อินทรศร 
6224030079 

แนวทางการคุ้มครองทารกแรกเกิดที่
ถูกทอดทิ้ง : กรณีศึกษาการคุ้มครอง
สิทธิเด็กและสิทธิสตรี 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 205/2563  สั่ง ณ วันที่ 

16 ธันวาคม 2563 
 

1 - นางสาวสิรินาถ   พงษ์ธนู 
6224030038 

พริตตี้ เอนเตอร์เทนเนอร์ :สิทธิ 
อ านาจและการต่อรองในพื้นที่สีเทา 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 201/2563  สั่ง ณ วันที่  

7 ธันวาคม 2563 
 

4. โกสุม   โอมพรนุวัฒน ์ อาจารย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
 
Journalism 
Studies 
ภาษาอังกฤษ 

1 - นายภาคภมูิ   มิ่งมิตร 
6224030061 

ความเหลื่อมล้ าทางเพศสถานะในการ
บริหารงานของรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. 
๒๕๖๓ : การวิเคราะห์ 
วาทกรรมเชิงวิพากษ์แนวสตรีนิยม 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 206/2563  สั่ง ณ วันที่  

17 ธันวาคม 2563 
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ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ที่ปรึกษา 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ อ้างอิง 
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  หัวข้อวิทยานิพนธ ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ อ้างอิง 
1 นายสุเมธ   รักษ์จันทร ์

รหัสนักศึกษา 5924030025 

กรมป่าไม้และวิทยาศาสตรป์่าไม้: การ
สมาทานลักษณะความเป็นชายเพื่อ
จัดการป่า                       

1 รศ.ดร.อนุสรณ์   อุณโณ               ประธานกรรมการ 
2 รศ.ดร.ปิ่นแก้ว   เหลืองอร่ามศร ี     กรรมการภายนอก 
3 ผศ.ดร.รัชนี   โพธิแท่น                 กรรมการภายนอก 
4 ผศ.ดร.สุกฤตยา   จักรปปิง            กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  

                   วิทยานิพนธ์ 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 172/2563 สั่ง ณ วันที่  
16 พฤศจิกายน 2563 

2 นายธุวานันท์   ค าลือ 
รหัสนักศึกษา 6124030070 

ความล่มสลายของครอบครัวทุนนิยม
ปิตาธิปไตยในเรื่องเล่าตดัตอนของ
พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ า
ของแมวกุหลาบด า 

1 อาจารย์ ดร.โกสุม   โอมพรนุวฒัน์   ประธานกรรมการ 
2 รศ.ดร.นัทธนัย   ประสานนาม        กรรมการภายนอก 
3 ผศ.ดร.เสาวริต   จุลวงศ์               กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  
                                               วิทยานิพนธ ์ 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 200/2563 สั่ง ณ วันที่  

7 ธันวาคม 2563 

3 นายภาคภมูิ   มิ่งมิตร 
รหัสนักศึกษา 6224030061 

ความเหลื่อมล้ าทางเพศสถานะในการ
บริหารงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ : การ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์แนวสตรี
นิยม 

1 ผศ.ดร.สุกฤตยา   จักรปปิง            ประธานกรรมการ 
2 ผศ.ดร.จเร   สิงหโกวินท์               กรรมการภายนอก 
3 อาจารย์ ดร.โกสุม   โอมพรนุวฒัน์   กรรมการและอาจารย์ที่ปรกึษา  
                                               วิทยานิพนธ์ 

ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ที่ 207/2563 สั่ง ณ วันที่  

17 ธันวาคม 2563 
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ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563  

ที่  ชื่อ-นามสกุล   ชื่อวิทยานิพนธ์/  
การค้นคว้าอิสระ  

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีที่/  
ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า  

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร  

1  พันต ารวจตรีหญิง พฤกษา    
บุญด าเนิน 
รหัสนักศึกษา 5724035026 

สาวไทยลุยเดี่ยวแบกเป้
เที่ยวแบบข้ามพรมแดน :  
อัตลักษณ์ตัวตน อคติ 
มายาคติ และการต่อรอง
อ านาจทางเพศสถานะ 

“Thai Female Solo Backpackers: Identities, 
National Boundaries and Stereotypes, 
Myths and Negotiating Gender. ”  
Abstracts of the 7th International 
Conference on Gender & Women Studies 
2020 Singapore – online 
16 – 17 November 2020 Page No. 15 
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวิจัย ระยะเวลาท าวิจัย 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 
ภายใน ภายนอก 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   เลศิ
พานิชพันธุ์ 

การน าศาลยาเสพติดมาปรับใช้ในประเทศไทย 2560    
การริบทรัพย์ของผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดกับ
ความเป็นธรรมและมนุษยธรรม 

2561    

2 ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   
จุลวงศ์ 

รายงานการวิจยั เรื่อง ทุนนิยมวิพากษ์ใน
วรรณกรรมไทย.   

2561  กองทุนวิจัยคณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

ทุนนิยมวิพากษ์ในวรรณกรรมไทย.   2561    
รายงานวิจัย โครงการรวบรวมและจัดท าข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ประเพณี 12 
เดือนอีสาน” 

2563    

ความสญูเสยีและการปรับตัวของมุสลมิ: เสียง
เล่าจากชายแดนใต ้

2563    

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา  
จักรปิง 

Women, Sport and Exercise in the Asia-
Pacific Region  Domination, Resistance, 
Accommodation 

2562 - - - 

Re-inventing the martial ‘hero’ and the 
weak ‘beauty queen’ through the 
sporting identity: a tale of two 
competing gendered bodies, Muay Thai 
and the stability of the Thai nation-state 

2563    
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวิจัย ระยะเวลาท าวิจัย 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 
ภายใน ภายนอก 

4 อาจารย์ ดร.โกสุม  โอมพรนุวัฒน ์ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษา
ติดตามและประเมินผล โครงการอบรมฝมีือ
แรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ พ.ศ. 
2560 และจัดท าแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพก าลัง
แรงงาน พ.ศ. 2561 

2561 - - - 

 ยุทธศาสตรส์ุขภาวะ LGBTIQN+ พ.ศ. 2564-
2566 

2563    สนับสนุนโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) 
 การรับรู้ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา
เลนสเ์พศภาวะและความทับซ้อนทางอัตลักษณ 

2563    
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ตารางท่ี 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

-ในรอบปีการศึกษา 2563 มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมครบ 5 คนทุกครั้ง  

✓  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูร 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

-ม ี ✓  มคอ.2 ที่ ส.ก.อ. รับรองแล้ว 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

-มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวชิาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นและ
ปลาย และส่งก่อนเปดิภาคการศึกษา 

✓  มคอ. 3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

-มี มคอ. 5 ท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นตามก าหนดครบทุกรายวิชาที่เปดิสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ✓  มคอ. 5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

-มีการจัดท ารายงาน มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน 60 วัน ✓  มคอ. 7 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรได้
พิจารณาผลการกระจายระดับคะแนน และผลการประเมินแต่ละรายวิชา 
หากพบความผิดปรกติ ก็จะตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไป 
นอกจากน้ัน หลักสูตรฯ ยังมีการสุม่ตรวจกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน จากผลการเรียนท่ีนักศึกษาได้รับจากวิธีการจัดการเรยีนการสอนที่

✓  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระบุไว้ใน มคอ 3 ของแต่ละรายวชิา โดยการสอบถามจากนักศึกษา
โดยตรง และจากผลการประเมิน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

จากท่ีรายงานไว้ใน มคอ 7 ของปีการศึกษา 2562 มกีารปรับปรุงสาระ
รายวิชาและมีการปรับปรุงการเรยีนการสอนจากผลการประเมินของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

✓  มคอ 3 
มคอ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่ ✓   

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ม ี ✓   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ม ี ✓   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 4.40 ✓   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓   

 
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเสร็จการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณ์หนึ่ง ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

     
 

ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1 กากี สีดา วันทอง ในเพลงรักร่วมสมัย: การศึกษาภาพตัวแทน
ความเป็นหญิงในเพลงท่ีประกอบด้วยนางในวรรณคด ี

น.ส.ดารัณ   อุดมรัตนปภากุล การจัดประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
ประจ าปี 2563 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

บทความใน
รายงานสืบเนื่อง
การประชุม 

     
     

 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
1 Thai Female Solo Backpackers: Identities, National 

Boundaries and Stereotypes, Myths and Negotiating 
Gender. 

Pol. Maj. Phrueksa 
Boondamnoen 

 Abstracts of the 7th International Conference on  
Gender & Women Studies 2020  
Singapore – online  
16 – 17 November 2020 

บทความใน
รายงานสืบเนื่อง
การประชุม 

2 อ่านเรื่องสังข์ทองใหม่: ลักษณะเควียร์และความเป็นชาย
แบบเควียร์ของพระสังข ์

นายนิราวุฒิ สกลุแก้ว การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา หัวข้อ 
“ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่”  
(Thai in the Modern World)  
ระหว่างวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2563 

บทความใน
รายงานสืบเนื่อง
การประชุม 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัติ 
     
     
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

     
     
 
 

ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     
     
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่า

บทความวิจัย นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการหลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

     
     

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

      

     

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 – ธ.ค. 63)  
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน/ 

ตารางประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     
 
 

 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63)  
(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

     
     

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรอง

การจดทะเบียน 
หลักฐาน/ 

ตารางประกอบ 
     

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 91 

 

ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความวิจัยวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
1  การรบัรูข้องผูเ้ขา้อบรมหลกัสตูรการพฒันาเลนสเ์พศภาวะ

และความทบัซอ้นทางอตัลกัษณ์ 
อาจารย์ ดร.โกสุม   โอมพรนุวัฒน ์  Journal of Human Rights and Peace Studies 2020, 

Vol. 6 Issue 2, 341 - 366 

บทความฉบับ
สมบูรณ ์

     
บทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

     
     

 
  



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 92 

 

ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

     
     

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 93 

 

ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 Re-inventing the martial ‘hero’ and the weak 
‘beauty queen’ through the sporting identity: a tale 
of two competing gendered bodies, Muay Thai and 
the stability of the Thai nation-state. 

Sukrittaya Jukping Sport in History, Vol. 40, No. 3, PP. 296-312 บทความฉบับ
สมบูรณ ์

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     
     

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งวิชาการแล้ว 
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1  ยุทธศาสตรส์ุขภาวะ LGBTIQN+ พ.ศ. 2564-2566 อาจารย์ ดร.ดกสุม   โอมพรนุวัฒน์  สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) สมาคมเพศวิถีศึกษา กันยายน 2563 

บทความฉบับ
สมบูรณ ์



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 94 

 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย นั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     
     

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หน้า 95 

 

ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ.2563 (1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์  ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน/ 

ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิอกส ์online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ผ่าน /ไม่ผ่าน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.

1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน

5.คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ

ผ่าน

6.คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี)

ผ่าน

7.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน

ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล าดับท่ี องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด คะแนนเต็ม

 5

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ล าดับท่ี องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด คะแนนเต็ม

 5

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา

ผ่าน

9.ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผ่าน

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด

ผ่าน

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน

4.87

1

1

1

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.94

รวมคะแนน 9.87

จ านวนตัวบ่งช้ี 2.00

5.00ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทท่ีตี

พิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 40 100.00

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉล่ีย 5 4.87 4.87



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ล าดับท่ี องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด คะแนนเต็ม

 5

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5 4.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 5 4.00

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 5 3.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.67

รวมคะแนน 11.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 5 4

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ค่าเฉล่ีย 5 4.72

3

3

2

3

5.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 66.67 4.17

ร้อยละ 60 100.00

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ล าดับท่ี องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด คะแนนเต็ม

 5

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์

2.6

3

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ข้อ 5 4.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 4.24

รวมคะแนน 12.72

จ านวนตัวบ่งช้ี 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 4

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

5 4

การประเมินผู้เรียน 5 4

10

10

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.25

รวมคะแนน 17.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 4.00

ร้อยละ 100 100.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

86.67 5.00

5.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 40



ตัวต้ัง

ตัวหาร

ล าดับท่ี องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด คะแนนเต็ม

 5

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 4.00

รวมคะแนน 4.00

จ านวนตัวบ่งช้ี 1.00

คะแนนองค์ 1 ผ่าน

คะแนนองค์ 2 4.94

คะแนนองค์ 3 3.67

คะแนนองค์ 4 4.24

คะแนนองค์ 5 4.25

คะแนนองค์ 6 4.00

รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6) 54.59

จ านวนตัวบ่งช้ี (องค์ 2 - องค์ 6) 13.00

4.20

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ

ทุกองค์ประกอบ



องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน

2.1 4.87 4.87 คุณภาพดีมาก
2.2 5.00 5.00 คุณภาพดีมาก

รวมคะแนน 0.00 0.00 9.87 9.87

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 0.00 2.00 2.00

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - 4.94 4.94 คุณภาพดีมาก

3.1 4.00 4.00 คุณภาพดี

3.2 4.00 4.00 คุณภาพดี

3.3 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง

รวมคะแนน 0.00 8.00 3.00 11.00

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 2.00 1.00 3.00

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา - 4.00 3.00 3.67 คุณภาพดี

4.1 4.00 4.00 คุณภาพดี

4.2 4.72 4.72 คุณภาพดีมาก

4.3 4.00 4.00 คุณภาพดี

รวมคะแนน 4.72 4.00 4.00 12.72

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 1.00 1.00 1.00 3.00

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.72 4.00 4.00 4.24 คุณภาพดีมาก

5.1 4.00 4.00 คุณภาพดี

5.2 4.00 4.00 คุณภาพดี

5.3 4.00 4.00 คุณภาพดี

5.4 5.00 5.00 คุณภาพดีมาก

รวมคะแนน 0.00 12.00 5.00 17.00

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 3.00 1.00 4.00

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน

 การประเมินผู้เรียน

- 4.00 5.00 4.25 คุณภาพดีมาก

6.1 4.00 4.00 คุณภาพดี

รวมคะแนน 0.00 4.00 0.00 4.00

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 1.00 0.00 1.00

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 คุณภาพดี

รวมคะแนนประเมิน 4.72 28.00 21.87 54.59

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 1.00 7.00 5.00 13.00

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.72 4.00 4.37 4.20

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพ

ดีมาก

คุณภาพดี คุณภาพดี

มาก

คุณภาพดีมาก

ป. 2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2563

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสตรี เพศสถำนะ และเพศวิถีศึกษำ วิทยำลัยสหวิทยำกำร

องค์ประกอบ คะแนนกำรประเมินตัวบ่งช้ีสกอ. ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 




