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เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 อันเป็นการประเมินผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561 ในการนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรได้ใช้การสังเกต การตรวจ
เอกสาร การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพทั้ งหมด 6 องค์ ป ระกอบ จานวน
13 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายในระดับหลั กสู ตร ขอขอบคุณ คณะผู้ บริ ห ารวิทยาลั ย
สหวิทยาการ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนทาให้
การประเมิน คุณภาพครั้งนี้สาเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
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ยิ่งขึ้นต่อไป
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_____________________________
1.บทสรุปผู้บริหาร
1.1 บทนา (Organization Profile) โดยย่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างองค์
ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทาความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่ง
ผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทาง
ออกให้แก่สังคม โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้น โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2555 โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบที่มีการศึกษา
รายวิชาและ (2) ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์) และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึ่งเริ่มใช้กับ
นักศึกษาในการศึกษา 1/2560 นี้
หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสหวิท ยาการ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ถือเป็ น
หลักสูตรที่มีความโดดเด่น โดยเป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณาจารย์เหล่านี้มี
บทบาทสาคัญในการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์แ ละกรรมการสอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีผลงานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมพัฒนานักศึกษาด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่
สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ ไปแล้ วทั้งสิ้ น 74 คน และมีนั กศึกษาคงเหลือในปัจจุบั น (สิ งหาคม 2561)
29 คน
ในปี การศึกษา 2560 หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มีผู้ส มัครเข้า
ศึกษา จานวน 20 คน และมีผู้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จานวน 8 คน ส่วนในปีการศึกษา
2561 มีผู้สมัครเข้าศึกษา 16 คน และมีผู้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จานวน 9 คน ลักษณะ
สาคัญประการหนึ่งของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ คือ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
หรือนักวิชาการ โดยบางส่วนได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด จึง มีนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างมีพื้นฐานคุณภาพทางวิชาการที่ดี
จะเห็ น ได้ จ ากนั กศึ กษาของหลั ก สู ต รฯ เป็ น จานวนไม่น้ อ ยที่ ได้ รับ ทุ น การศึ กษาจากโครงการปริญ ญาเอก
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กาญจนาภิเษก ทุนอุดหนุนการการทาวิทยานิพนธ์เพื่อนาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 คะแนนประเมินโดยรวม
จากการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิ ช าสหวิ ท ยาการ วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ยทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ข องทุ ก
องค์ประกอบ 3.09 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี
1.3 คะแนนประเมินของรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. องค์ประกอบที่ 1. การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เกณฑ์การ
ประเมิน
12 ตัว

ผลการประเมิน
ผ่าน
คะแนน

ผลการประเมิน

2. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

เกณฑ์การ
ประเมิน
2 ตัวบ่งชี้

4.24

คุณภาพดีมาก

3. องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3 ตัวบ่งชี้

2.33

คุณภาพปานกลาง

4. องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

3 ตัวบ่งชี้

3.25

คุณภาพดี

5. องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

4 ตัวบ่งชี้

2.75

คุณภาพปานกลาง

6. องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1 ตัวบ่งชี้

4.00

คุณภาพดี

1.4 จุดแข็งที่สาคัญ
จุดแข็งที่สาคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ คือ เป็นหลักสูตรที่
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา จึงเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรในตัวเอง เช่น การกาหนดให้นักศึกษาที่จะสาเร็จ
การศึกษาได้ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี peer review เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรผ่านการควบคุมของคณะกรรมการประจาโครงการฯ และยังมีการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย เช่น การจัดโครงการสัมมนาวิชาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
นาเสนอหัวข้องานวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางการวิจัยที่ชัดเจนมาก
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ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแม้จะมีอายุการทางานน้อย แต่มีผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมมากขึ้นด้วย
1.5 จุดที่ควรพัฒนาที่สาคัญ
แม้ว่าแผนการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะกาหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ แต่ในทางปฏิบัติจริง
เป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามกาหนด เนื่องจากเป็นธรรมชาติของการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี้ด้วยลักษณะสาคัญของหลักสูตรที่เน้นความเป็นสหวิทยาการทา
ให้หัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษามีความหลากหลายและกระจัดกระจายอีกทั้งคาบเกี่ยวกับหลายศาสตร์ ดังนั้น
การหาผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ควบคุ ม และสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งยาก นอกจากนี้ อ าจารย์ ต่ างๆ ต้ อ งให้
ความสาคัญเบื้องต้นแก่นักศึ กษาในคณะของตนก่อน ดังนั้น ในบางครั้งนักศึกษาหลักสูตรฯ ก็ประสบปัญหา
การหาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ไม่ได้
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ )

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา)

กรรมการ

(นายเกษม สีดากูด)

เลขานุการ
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3 บทนา
3.1 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
1. เพื่อให้ คณะได้ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
2. เพื่อติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามความเห็นของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 (ถ้ามี)
3. เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ นาผลจาก
การประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรต่อไป
3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
3.2.1 กาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ กระบวนการ จะประเมิน ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้
กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
2) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้กาหนด
แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
3) ตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณ อยู่ ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้
3.2.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการ
ใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
0.01 – 2.00 หมายถึง การดาเนินงานมีคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 หมายถึง การดาเนินงานมีคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 หมายถึง การดาเนินงานมีคุณภาพดี
4.01 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานมีคุณภาพดีมาก
ผลการประเมินจะเป็นผลคะแนนขององค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6

6

หมายเหตุ : หากผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 1 การกากั บ มาตรฐาน ตั ว บ่ งชี้ ที่ 1.1 ไม่ ผ่ า น ถือ ว่ า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และคะแนนของหลักสูตรนั้นเป็นศูนย์
3.3 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
3.3.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
1) โครงการปริ ญ ญาเอกสหวิ ท ยาการถื อ ก าเนิ ด จากแนวคิ ด ส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ปริญญาเอกในประเทศไทยภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยความร่วมมือจากทบวงมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในขณะนั้ น คื อ รองศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่ า ธรรมทั ศ น์ และอดี ต คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คื อ
รองศาสตราจารย์ ดร. มนูญ พาหิระ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะทาให้การผลิตดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการมีส่วนพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในระดับชาติ และด้านการยกระดับการผลิตบัณฑิตของประเทศให้สู่มาตรฐานสากล ด้วย
ระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานวิชาการในระดับสูง ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความสนใจ
เฉพ าะตั วขอ งนั ก ศึ ก ษ า (tailor-made) แล ะเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภ าพ แล ะม าตรฐาน ของอ าจารย์
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการเชิญ อาจารย์ภ ายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติมาเป็ น ที่ป รึ กษาให้ นั กศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดสหวิท ยาการ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถพั ฒ นา
องค์ความรู้ใหม่ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการจัดการหลักสูตรดังกล่าวใน
ปี พ.ศ. 2542 แล้ ว โครงการปริ ญ ญ าเอกสหวิ ท ยาการสั ง กั ด อยู่ ภ ายใต้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นผู้อานวยการโครงการ
2) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการของหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2542
3) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ ส่ ง โครงการนี้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543
4) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดาเนินการพร้อมเงิน
สนับสนุนจานวน 305,000 บาท และขอให้เปลี่ยนแปลงหลักการดาเนินงานของโครงการจากโครงการปกติเป็น
โครงการบริการสังคมหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “โครงการเลี้ยงตัวเอง”
5) สภามหาวิท ยาลั ย ได้ แนะนาให้ เปลี่ ยนชื่ อโครงการจากโครงการปริญ ญาเอก
สาขาสหปรัชญาเป็น “โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ”
6) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา
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7) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 อธิการบดีได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวย
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลผลการดาเนินงานของโครงการแทนบัณฑิตวิทยาลัย
8) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 21 มิถุนายน 2547 มีมติ
ให้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารจากโครงการเลี้ ย งตั ว เองเป็ น โครงการปกติ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
9) มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2550
10) มี การปรั บ ปรุงหลั กสู ต รครั้งที่ 2 เมื่ อ พ.ศ.2555 โดยแบ่ งเป็ น 2 ระบบ คื อ
(1) ระบบที่มีการศึกษารายวิชาและ (2) ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
11) มี การปรั บ ปรุงหลั กสู ต รครั้งที่ 3 เมื่ อ พ.ศ.2560 โดยแบ่ งเป็ น 2 ระบบ คื อ
(1) ระบบที่มีการศึกษารายวิชาและ (2) ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์) แต่ลดจานวน
รายวิชาบังคับให้มีจานวนน้อยลง และเพิ่มวิขาเลือกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกรายวิชาตามความสนใจได้มาก
ขึ้นเพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการมุ่ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการระดั บ สู ง
ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการใน
การทาความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม
ความสาคัญของหลักสูตร
สภาวการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรมของประเทศไทยและโลกในยุคปัจจุบั น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากที่จะทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การ
จัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลาย
แขนงทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความจาเป็น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง วิชาการ
และในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา
มีความสามารถในการทาความเข้าใจและจัดการกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้ และมีความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
2. เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์/วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างลึกซึ้ง
3. เป็ น ผู้ ที่ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม รับ ผิดชอบต่อสั งคม และเป็นผู้ ที่มีส่ วนในการสร้างทางเลื อกหรือ
หาทางออกให้กับสังคม
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการ อยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะและเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของสานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิท ยาลัยสหวิทยาการในปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วย 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิก
ศึกษา (ศูน ย์ รังสิ ต ) หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ตสหวิท ยาการสั งคมศาสตร์ หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
วิทยาลั ย สหวิท ยาการ มีการบริห ารงานโดยมีคณบดีเป็น ผู้รับผิ ดชอบการบริห ารงานของ
วิทยาลัยฯ ตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมดูแลในด้านต่าง ๆ โดยในส่วนของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มีผู้อานวยการหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ร่วมเป็นผู้กาหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารภายในเป็นไปตามแนวทางหลักของวิทยาลัยสหวิทยาการด้วย
รายชื่อผู้บริหารของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ
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คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
1.ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
4.ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
7.อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
8.นายเกษม สีดากูด
9.นางสุนทรี ศรีศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. วิธีการประเมินคุณภาพ
4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ
4.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพประสานงานกั บ ฝ่ ายเลขานุ ก าร จั ด ท าตารางตรวจเยี่ ย มเป็ น
ลายลั กษณ์ อักษรแจ้งให้ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าสหวิทยาการ วิทยาลั ยสหวิทยาการ ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ นัดหมายบุคคลที่
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพต้องการสั มภาษณ์ ห รือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงาน
ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพศึ ก ษาเอกสารในเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ รายงานการประเมิ น ตนเอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2560
3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการ
ประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร เพื่อสรุปประเด็น ข้อสงสัย และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น
4) แบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละคนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
5) วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เข้าใจถึง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และกาหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
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4.1.2 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกาหนดการ สรุปได้ดังนี้
1) การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงาน
2) การประชุมร่วมกับ อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและรับฟังผล
การดาเนินงานที่สาคัญ
3) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสใน
การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก
4.1.3 การดาเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนาเสนอด้วยวาจาต่อ อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อรับทราบและร่วมอภิปรายรายงานผล
การประเมิน
2) ฝ่ายเลขานุการจัดทาร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
พิจารณา
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้ฝ่ายวิชาการ
4.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1) ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจากรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
2560 กับเอกสารหลักฐานที่หน่วยงาน อ้างอิงไว้
โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ข้อมูลครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี้
- ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาที่ประเมิน (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
- ข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร,อาจารย์
ผู้สอน ,อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, นักศึกษา เป็นต้น เพื่อสอบถามการดาเนินการจริงและพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และรายงานการประเมินตนเอง
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5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผลกำรดำเนินงำน
2560
องค์ประกอบ
คะแนน
ลำดับที่
หน่วยวัด
เกณฑ์กำรประเมิน
ตัวตั้ง
คุณภำพ
เต็ม 5
ผลลัพธ์
ตัวหำร
ผ่ำน
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผ่าน
1.จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผ่าน

3.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ผ่าน

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

ผ่าน

5.คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ผ่าน

6.คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ผ่าน

7.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ผ่าน

คะแนน
ประเมิน

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
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ลำดับที่

องค์ประกอบ
คุณภำพ

หน่วยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เกณฑ์กำรประเมิน
8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1

ผลกำรดำเนินงำน
2560
ผ่าน

9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผ่าน

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ผ่าน

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ผ่าน

12.การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผ่าน

คะแนน
ประเมิน

ผ่าน

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
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องค์ประกอบ
คุณภำพ

ลำดับที่

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก
ที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่

หน่วยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
2560
23.6

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

5
80

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

คะแนน
ประเมิน

4.72

4.72

60.00

3.75

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

5
2.4
4
2.24

รวมคะแนน

8.47

จานวนตัวบ่งชี้

2.00

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ระดับ

5

2.00

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ

5

2.00

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ

5

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3

2.33

รวมคะแนน

7.00

จานวนตัวบ่งชี้

3.00

ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ
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องค์ประกอบ
คุณภำพ

ลำดับที่

หน่วยวัด

คะแนน
เต็ม 5

ระดับ

5

3.00

ค่าเฉลี่ย

5
100.00

3.75
5.00

100.00

5.00

80.00

5.00

0.00

0.00

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
2560

คะแนน
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

100

3
3
3

ร้อยละ

100
3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

2.4
ร้อยละ

60
3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูลTCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

0
สัดส่วน

2.5

ข้อ

5

3

3.00

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

16

ลำดับที่

องค์ประกอบ
คุณภำพ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

หน่วยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
2560

คะแนน
ประเมิน
3.25

รวมคะแนน

9.75

จานวนตัวบ่งชี้

3.00

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้

2.00

5

2.00
5
2.00

5
11
ร้อยละ

100

11

100.00
5.00
2.75
11.00
4.00

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
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องค์ประกอบ
คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6

หน่วยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
2560

คะแนน
ประเมิน
4
4.00

รวมคะแนน

4.00

จานวนตัวบ่งชี้
คะแนนองค์ 1

1.00
ผ่ำน

คะแนนองค์ 2

4.24

คะแนนองค์ 3

2.33

คะแนนองค์ 4

3.25

คะแนนองค์ 5

2.75

คะแนนองค์ 6

4.00

รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6)

40.22

จานวนตัวบ่งชี้ (องค์ 2 - องค์ 6)

13.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

3.09

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
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6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
6.1 สรุปผลการประเมิน
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในหลั ก สู ต ร ทั้ งหมด 6 องค์ ป ระกอบ จ านวน 13 ตั ว บ่ งชี้ พบว่ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมิน ระดับ 3.09
คะแนน โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
อธิบายสรุปผลประเมินโดยนาเสนอผลการประเมินในภาพรวม และรายองค์ประกอบ
รายละเอียดตามในตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
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ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

องค์ประกอบ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
จานวนตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
2
3
3
4
1
13

รวม

3.75

2.00
3.00
2.00
4.00
2.43

3.89

4.24
2.33
3.25
2.75
4.00
3.09

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
ปานกลาง

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
ดี

3.75

4.24
3.00
3.00
5.00

ผลการประเมิน
ผ่าน
คุณภาพดีมาก
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพดี
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6.2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
- ให้หลักสูตรติดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อย่างครบถ้วน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์นาเสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเด่น
- มีความสามารถในการหาแหล่งทุนในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ข้อเสนอแนะ
- ควรหาวิธีเพิ่มจานวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
- ควรรายงานผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น
- มีอาคารสถานที่ ๆ ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในภาพรวมจากการตรวจประเมิน
-การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรชี้ให้เห็นภาพการประเมินระบบกลไก/การนาผลไป
พัฒนา และระบุหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน
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ภาคผนวก
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------------------------------08.30 – 09.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมเพื่อทาความ
เข้ า ใจในวิ ธี ก ารประเมิ น และการแบ่ ง หน้ า ที่ รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ SAR เพื่ อ
สรุปประเด็นข้อสงสัย กาหนดคาถามเบื้องต้น
09.30 – 10.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
10.30 – 11.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนาคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์
หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต รสรุป ผลการด าเนิ น งาน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 (ภาพรวม
จุดเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป)
11.00 – 12.00 น.
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
สัมภาษณ์นักศึกษา
14.00 – 14.30 น.
เยี่ยมชมหน่วยงานสถานที่/ห้องเรียน
14.30 – 15.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน
-ป1–ป2
- จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา
15.30 – 16.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา
-----------------------------------------หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ภาคเช้า เวลา 09.15 น. และภาคบ่าย เวลา 15.00 น.

