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คํานํา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ได้ตรวจเยี่ยมหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 อันเป็นการประเมินผลการดําเนินงานระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2563

- 31 กรกฎาคม 2564 ในการน้ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรได้ใช้การสังเกต การตรวจ

เอกสาร การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 6 องค์ประกอบ จํานวน

13 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยสหวิทยาการ อาจาร ย์ ผู้ รับ ผิดชอบ และอาจาร ย์ประ จําหลัก สูตรป รัชญาดุษฎี บัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนทําให้การประเมินคุณภาพ

ครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการนํา

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ไ ป พั ฒ น า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต

สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

10 กันยายน 2564
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1.บทสรุปผู้บริหาร

1.1 บทนํา (Organization Profile) โดยย่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้าง

องค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการ

องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่ง

ผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือ

หาทางออกให้แก่สังคม โดยเร่ิมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้น โดยมี

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เม่ือ พ.ศ. 2550 คร้ังที่ 2 เม่ือ พ.ศ.2555 โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบที่

มีการศึกษารายวิชาและ (2) ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560

ซ่ึงเริ่มใช้กับนักศึกษาในการศึกษา 1/2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็น

หลักสูตรที่มีความโดดเด่น โดยเป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณาจารย์เหล่านี้

มีบทบาทสําคัญในการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีผลงานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมพัฒนานักศึกษาด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปแล้วทั้งส้ิน 82 คน และมีนักศึกษาคงเหลือในปัจจุบัน (สิงหาคม 2564)

38 คน

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มีผู้สมัคร

เข้าศึกษา จํานวน 11 คน และมีผู้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จํานวน 9 คน ลักษณะสําคัญ

ประการหนึ่งของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ คือ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์หรือ

นักวิชาการ โดยบางส่วนได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด จึงมีนักศึกษาที่มีความต้ังใจที่จะเข้ามาศึกษาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างมีพื้นฐานคุณภาพทางวิชาการท่ีดี

จะเห็นได้จากนักศึกษาของหลักสูตรฯ เป็นจํานวนไม่น้อยท่ีได้รับทุนการศึกษาจากโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก ทุนอุดหนุนการการทําวิทยานิพนธ์เพื่อนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัย

จากกองทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1.2 คะแนนประเมินโดยรวม

จากการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ีของ

ทุกองค์ประกอบ 3.51 ซ่ึงอยู่ในระดับคุณภาพดี

1.3 คะแนนประเมินของรายองค์ประกอบ

1.4 จุดแข็งที่สําคัญ

จุดแข็งท่ีสําคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ คือ เป็นหลักสูตร

ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา จึงเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรในตัวเอง เช่น การกําหนดให้นักศึกษาที่จะสําเร็จ

การศึกษาได้ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี peer review เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรผ่านการควบคุมของคณะกรรมการประจําโครงการฯ และยังมีการจัดโครงการ

พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัย เช่นการจัดโครงการสัมมนาวิชาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษา

นําเสนอหัวข้องานวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางการวิจัยท่ีชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแม้จะมีอายุการทํางานน้อย แต่มีผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีได้รับตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากเดิมมากขึ้นด้วย

องค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์การ

ประเมิน

ผลการประเมิน

1. องค์ประกอบท่ี 1. การกํากับมาตรฐาน 12 ตัว ผ่าน

องค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์การ

ประเมิน

คะแนน ผลการประเมิน

2. องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2 ตัวบ่งชี้ 2.41 คุณภาพปานกลาง

3. องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ 3.33 คุณภาพดี

4. องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 ตัวบ่งชี้ 4.28 คุณภาพดีมาก

5. องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน

การประเมินผู้เรียน

4 ตัวบ่งชี้ 3.50 คุณภาพดี

6. องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 คุณภาพดี
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1.5 จุดท่ีควรพัฒนาท่ีสําคัญ

แม้ว่าแผนการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ แต่ในทางปฏิบัติจริง

เป็นเรื่องยากท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามกําหนด เนื่องจากเป็นธรรมชาติของการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี้ด้วยลักษณะสําคัญของหลักสูตรท่ีเน้นความเป็นสหวิทยาการ

ทําให้หัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษามีความหลากหลายและกระจัดกระจายอีกทั้งคาบเก่ียวกับหลายศาสตร์

ดังนั้น การหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์จึงเป็นเร่ืองยาก นอกจากน้ีอาจารย์ต่างๆ ต้องให้

ความสําคัญเบ้ืองต้นแก่นักศึกษาในคณะของตนก่อน ดังน้ัน ในบางคร้ังนักศึกษาหลักสูตรฯ ก็ประสบปัญหา

การหาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ไม่ได้



4

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร



5

3 บทนํา

3.1 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ

1. เพื่อให้คณะได้ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร

2. เพื่อติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามความเห็นของคณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2563 (ถ้ามี)

3. เพ่ือให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ นําผลจาก

การประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรต่อไป

3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

3.2.1 กําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตัวบ่งช้ีกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้

กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสําหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา

2) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้กําหนด

แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสําหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา

3) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนด

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว้

3.2.2 กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการ

ใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้

0.01 – 2.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพน้อย

2.01 – 3.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพปานกลาง

3.01 – 4.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพดี

4.01 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพดีมาก

ผลการประเมินจะเป็นผลคะแนนขององค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6
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หมายเหตุ : หากผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ไม่ผ่าน ถือว่า

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และคะแนนของหลักสูตรนั้นเป็นศูนย์

3.3 ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

1) โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการถือกําเนิดจากแนวคิดส่งเสริมการผลิต

ปริญญาเอกในประเทศไทยภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดยความร่วมมือจากทบวงมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ในขณะนั้นคือ รองศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ

รองศาสตราจารย์ ดร. มนูญ พาหิระ ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะทําให้การผลิตดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการมีส่วนพัฒนา

และแก้ไขปัญหาในระดับชาติ และด้านการยกระดับการผลิตบัณฑิตของประเทศให้สู่มาตรฐานสากล

ด้วยระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานวิชาการในระดับสูง ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นความสนใจ

เฉพาะ ตัวของ นักศึ กษา (tailor-made) และ เพื่ อ ยกระดั บคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการเชิญอาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียงใน

ระดับนานาชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดสหวิทยาการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการจัดการหลักสูตรดังกล่าวใน

ปี พ .ศ . 2542 แล้ ว โครงการป ริญญาเอกสหวิทยาการสั ง กัดอ ยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยา ลัย โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นผู้อํานวยการโครงการ

2) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการของหลักสูตรเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2542

3) มหาวิทยา ลัยธรรมศาสต ร์ ได้ ส่ ง โครงการ น้ีขอรับการส นับสนุนจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2543

4) เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2543 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดําเนินการพร้อมเงิน

สนับสนุนจํานวน 305,000 บาท และขอให้เปลี่ยนแปลงหลักการดําเนินงานของโครงการจากโครงการปกติเป็น

โครงการบริการสังคมหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “โครงการเลี้ยงตัวเอง”

5) สภามหาวิทยาลัยได้แนะนําให้เปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการปริญญาเอก

สาขาสหปรัชญาเป็น “โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ”

6) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา
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7) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 อธิการบดีได้มี คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ เพื่อทําหน้าท่ีกํากับดูแลผลการดําเนินงานของโครงการ

แทนบัณฑิตวิทยาลัย

8) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 21 มิถุนายน 2547 มีมติ

ให้ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจากโครงการเลี้ยงตัวเองเป็นโครงการปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2

ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

9) มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 2550

10) มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 เมื่อ พ.ศ.2555 โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

(1) ระบบท่ีมีการศึกษารายวิชาและ (2) ระบบท่ีไม่มีการศึกษารายวิชา (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)์

11) มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 3 เมื่อ พ.ศ.2560 โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

(1) ระบบท่ีมีการศึกษารายวิชาและ (2) ระบบท่ีไม่มีการศึกษารายวิชา (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) แต่ลดจํานวน

รายวิชาบังคับให้มีจํานวนน้อยลง และเพ่ิมวิชาเลือกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกรายวิชาตามความสนใจได้มาก

ข้ึนเพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง

ผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ท่ีสามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีเป็นสหวิทยาการใน

การทําความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม

ความสําคัญของหลักสูตร

สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและโลกใน

ยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากที่จะทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึง

ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก

ศาสตร์หลายแขนงทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความจําเป็น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใน

เชิงวิชาการและในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ในปัจจุบันได้
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มีลักษณะดังนี้

1. เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้จากหลากหลาย

สาขาวิชา มีความสามารถในการทําความเข้าใจและจัดการกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้

และมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

2. เป็นผู้ท่ีสามารถวิเคราะห์/วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างลึกซ้ึง

3. เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการสร้างทางเลือก

หรือหาทางออกให้กับสังคม

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะและเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ของสํานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการในปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลําปาง) หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการบริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ

วิทยาลัยฯ ตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ กําหนด โดยในส่วนของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มีผู้อํานวยการหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ภายในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมเป็นผู้กําหนดนโยบายและแนวทาง

การบริหารภายในเป็นไปตามแนวทางหลักของวิทยาลัยสหวิทยาการด้วย

รายช่ือผู้บริหารของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ
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คณะกรรมการบรหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

1.ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประธานกรรมการ

2.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ กรรมการ

3.ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร กรรมการ

4.รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล กรรมการ

5.รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการ

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา กรรการ

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ กรรมการ

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ กรรมการ

8.นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์ เลขานุการ

9.นายเกษม สีดากูด ผู้ช่วยเลขานุการ

4. วิธีการประเมินคุณภาพ

4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ

4.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ จัดทําตารางตรวจประเมินเป็น

ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ นัดหมาย

บุคคลที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพต้องการสัมภาษณ์หรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องต้น ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563

3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใน

การประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รายงาน

การประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อสรุปประเด็น ข้อสงสัย และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น

4) แบ่งหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละคนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอยีด

5) วางแผนตรวจประเมินร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจถึง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
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4.1.2 การดําเนินการระหว่างตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามกําหนดการ สรุปได้ดังนี้

1) การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการดําเนินงาน

2) การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและรับฟัง

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ

3) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสใน

การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ

รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก

4.1.3 การดําเนินการหลังตรวจประเมิน

1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจาต่อคณบดี อาจารย์ประจําหลักสูตร และบุคลากรของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ เพ่ือรับทราบและร่วมอภิปราย

รายงานผลการประเมิน

2) ฝ่ายเลขานุการจัดทําร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

พิจารณา

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้วิทยาลัยสหวิทยาการ

4.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

1) ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา

2563 กับเอกสารหลักฐานท่ีหน่วยงาน อ้างอิงไว้

โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

- ข้อมูลครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี้

- ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาท่ีประเมิน (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

- ข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง

2) ตรวจประเมินสภาพจริง และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป็นต้น เพื่อสอบถามการดําเนินการจริงและพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และ

รายงานการประเมินตนเอง
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5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ขอเสนอรายงานผลการประเมิน

รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดังนี้
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563 คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวตั้ง
ผลลัพธ์

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนดโดย สกอ.

1.จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผ่าน

2.คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน

3.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

ผ่าน

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน

5.คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ผ่าน

6.คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ผ่าน

7.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์

ผ่าน
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ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้สําเร็จการศึกษา

ผ่าน

9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผ่าน

10.อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

ผ่าน

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด

ผ่าน

12.การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว

บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผ่าน

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน
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ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ย 5

4.81 4.81 4.81

1

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก

ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 80
0 0.00 0.00

0

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 2.41

รวมคะแนน 4.81

จํานวนตัวบ่งช้ี 2.00

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 5 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 5 3.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.33

รวมคะแนน 10.00

จํานวนตัวบ่งช้ี 3.00
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ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 5 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 5 4.85

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ร้อยละ 100
3 100.00 5.00

3

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง

วิชาการ
ร้อยละ 100

3 100.00 5.00

3

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ร้อยละ 60

4.2 140.00 5.00

3

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับ

การอ้างอิงในฐานข้อมูลTCI และ

Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

หลักสูตร

สัดส่วน 2.5

6.6 2.20 4.40

3

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ข้อ 5 4.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 4.28

รวมคะแนน 12.85

จํานวนตัวบ่งช้ี 3.00
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ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2

การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน

5

3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 5 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 100

10 83.33

4.0012

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 3.50

รวมคะแนน 14.00

จํานวนตัวบ่งช้ี 4.00

องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 4.00

รวมคะแนน 4.00

จํานวนตัวบ่งช้ี 1.00
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ลําดับที่
องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2563

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนองค์ 1 ผ่าน

คะแนนองค์ 2 2.41

คะแนนองค์ 3 3.33

คะแนนองค์ 4 4.28

คะแนนองค์ 5 3.50

คะแนนองค์ 6 4.00

รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6) 45.66

จํานวนตัวบ่งช้ี (องค์ 2 - องค์ 6) 13.00

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ
3.51
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6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

6.1 สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี พบว่า

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินระดับ

3.51 คะแนน โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

อธิบายสรุปผลประเมินโดยนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม และรายองค์ประกอบ

รายละเอียดตามในตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ



19

ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมด

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการประเมิน

จํานวนตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่าน

2. บัณฑิต 2 4.81 2.41 คุณภาพปานกลาง

3. นักศึกษา 3 3.50 3.00 3.33 คุณภาพดี

4. อาจารย์ 3 4.85 4.00 4.00 4.28 คุณภาพดีมาก

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.33 4.00 3.50 คุณภาพดี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 4.00 4.00 คุณภาพดี

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 4.85 3.57 3.16 3.51

ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

คุณภาพ

ดี

คุณภาพ

ดี

คุณภาพ

ดี
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6.2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

- เรื่องการจบของนักศึกษา ควรมีการติดตามให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ภายในกําหนดเวลา

จุดเด่นในภาพรวม

- หลักสูตรมีการปรับตัวในเรื่องการรับนักศึกษาได้ดี

- อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องและ

สอดคล้องกับหลักสูตร

- หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะกับประเด็นความต้องการของสังคม
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ภาคผนวก
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

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

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมเพื่อทําความ

เ ข้ า ใ จ ในวิ ธี ก ารประ เมิ น และการแ บ่ งหน้ าที่ ร ว มทั้ ง ก าร วิ เค ร าะห์ SAR

เพื่อสรุปประเด็นข้อสงสัย/กําหนดคําถามเบื้องต้น

09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และช้ีแจงวัตถุประสงค์

หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

- อาจ าร ย์ ป ร ะจํ า หลั ก สู ต ร สรุ ปผลกา รดํ า เ นิ น ง าน ปี ก า รศึ กษ า 2563

(ภาพรวม จุดเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี จุดท่ีควรพัฒนา แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปี

ต่อไป)

- สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

12.00 – 13.00 น. พักตามอัธยาศัย

13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ)

14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน

- ป 1 – ป 2

- จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา

15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินข้ันต้นด้วยวาจา และตอบข้อซักถาม

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


