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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-

หมวดที่ 2 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่หลักสูตรฯ เริ่มจัดการเรียนการสอนมาในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ
ได้ใช้วิธีการเชิญอาจารย์ผู้สอนมาจากคณะต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้าน และเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่เกษียณอายุแล้วมาสอน ทาให้ที่ผ่าน
มายังไม่มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากในปีการศึกษาที่
2562 ทางหลักสูตรจะแยกตัวออกจากวิทยาลัยสหวิทยาการมาอยู่ภายใต้สังกัดสถาบัน
อาณาบริเวณศึกษาแต่เพียงหน่วยงานเดียว ประกอบกับการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร
ในรอบ 5 ปี (ปีการศึกษา 2562) ทางหลักสูตรจึงได้พัฒนาระบบ/ กลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1. คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ ดาเนินการรับเข้าใหม่เมื่อมีอัตราว่าง หรือดาเนินการสรรหาในกรณี
ที่ต้องทดแทน โดยจะพิจารณาจากอัตรากาลัง และสัดส่วนของอาจารย์ ต่อนักศึกษา
และหลั ก เกณฑ์ ข อง สกอ. โดยคณะท างานจะประกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร 1 ท่าน ผู้จัดการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวม 3 คน โดยจะเริ่มจัดทา
แผนกรอบอัตรากาลังระยะ 5 ปีก่อน ในเดือนกันยายน 2561 จากนั้นจะทาการทบทวน
แผนในแต่ละปีในช่วงปลายปีงบประมาณ (สิงหาคม – กันยายนของทุกปี)
2. น าแผนพั ฒ นานี้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการประจ าสถาบั น อาณาบริ เวณศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เพื่ อ
ดาเนินการรับเข้าหรือสรรหา (กรณีต้องทดแทน)
3. หลังจากนั้นหลักสูตรจะดาเนินการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตามแผน
4. ก่อนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในรอบต่อไป หลักสูตรจะจัดการประชุม
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามแผน เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและจัดทาแผนฯ
ในปีต่อไป (กรกฎาคม – สิงหาคม) ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรจะเริ่มจัดทาขึ้นครั้งแรกใน
เดือนกันยายน 2561
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1.1 ระบบและกลไก
1.1.1 ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนขั้นต่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เพียง 1 หลักสูตร
1.1.2 การรั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รใหม่ จ ะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ
การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิช าที่ ต รง หรือสั มพั น ธ์กับ หลั กสู ต ร และต้อ งมี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) หรือม
คอ. 1
1.1.3 หลั ก สู ต รก าลั งจะเริ่ ม วางแผนและจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง
อาจารย์ระยะยาว รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงนาแผนพัฒนานี้
เสนอต่อคณะอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจาสถาบันอาณา
บริเวณศึกษา เพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง
1.1.4 สถาบั น อาณาบริ เ วณศึ ก ษาขออนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.1.5 หลักสูตรดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติทั้งทางด้าน
คุณวุฒิผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร
1.1.6 หลั ก สู ต รจั ด ตั้ ง คณ ะกรรมการคั ด เลื อ กอาจาร ย์ ใ หม่
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษาเป็นประธานกรรมการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีผู้จัดการหลักสูตรและหัวหน้างาน
บุคคลสถาบันอาณาบริเวณศึกษาเป็นเลขานุการที่ประชุม
1.1.7 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1.8 การพิจารณาคัดเลือกจะมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอน
และสอบสัมภาษณ์ การสอบสอนและการสัมภาษณ์จะทาในวันเดียวกันเฉพาะคนที่ผ่าน
การสอบข้อเขียนเท่านั้น คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก เลขานุการ
คณะกรรมการนาผลการพิจารณาไปทาประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
1.1.9 ในกรณี ที่เชิญ อาจารย์จากคณะอื่นที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม
และยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใดมาประจาหลักสูตรในลักษณะการสรรหาใน
กรณีต้องทดแทน หลักสูตรจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยผู้อานวยการ
สถาบั น อาณาบริเวณศึ ก ษาเป็ น ประธานกรรมการ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีผู้จัดการหลักสูตรและหัวหน้างานบุคคลสถาบันอาณา
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บริเวณศึกษาเป็นเลขานุการที่ ประชุม โดยที่ประชุมจะเสนอชื่ออาจารย์ที่คุณ สมบั ติ
เหมาะสม เมื่อที่ป ระชุมมีมติเห็ นด้ว ย ทางคณะกรรมการสรรหาจะทาการทาบทาม
อาจารย์ท่านดังกล่าวต่อไป
1.1.10 หลั งจากที่ ได้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รคนใหม่ จะมี ก าร
มอบหมายงาน/ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
1.1.11 หลังจากขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เสร็จสิ้นลงแล้ว หลักสูตรจะประเมินระบบรับอาจารย์ใหม่ตามกระบวนการ PDCA
ต่อไป
ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง
ทั้งนี้ หลักสูตรจะเป็นผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามระบบ โดยมีสถาบันอาณาบริเวณ
ศึกษาเป็นผู้กากับ ติดตามในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกระบวนการ
1.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่เริ่มจัดการเรียนการสอน หลักสูตรยังไม่มี
การรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้ามาใหม่ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา
หลักสูตรมีการดาเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ 1 คนและอาจารย์
ประจาหลักสูตรใหม่ 1 คน โดยทางหลักสูตรได้ทาตามกระบวนการที่นาเสนอไปเบื้องต้น
(ข้อ 9) ทาให้ ทางหลั กสูตรมีอาจารย์ประจาหลั กสูตรจานวน 5 ท่านครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ส าหรั บ คณะท างานเพื่ อ จั ด ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั ง ระยะ 5 ปี แ ละ
แผนพัฒนาบุคลากรนั้น ได้กาหนดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทางาน
ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ใช้เวลาในการจัดทา 30 วัน
1.3 การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่เพื่อประเมิน
การท างานในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 พบว่ า มี ปั ญ หาในการ
ตรวจสอบว่า อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อื่นอยู่หรือไม่ ที่ผ่านมาอาจารย์ประจาหลักสูตรคนเดิมพบว่า กลายเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอื่นโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากคณะไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เมื่อระบบ CHE Online เริ่ม
เปิด จึงสามารถตรวจสอบได้
1.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากปัญ หาที่เกิดขึ้น ประกอบกับการที่ห ลักสูตรจะแยกออกมาอยู่ภ ายใต้
สถาบันอาณาบริเวณศึกษาเพียงหน่วยงานเดียว (เดิมเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา) ทางหลักสูตรจึงวางแผน
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ขออัตรากาลังอาจารย์จากมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเสร็จสิ้นกระบวนการโอนย้าย
หลักสูตรได้กาหนดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผน
กรอบอัตรากาลังระยะ 5 ปีและแผนพัฒนาบุคลากรในวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้
2. ระบบบริหารอาจารย์
2.1 ระบบและกลไก
2.1.1 จั ด อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ สกอ.
2.1.2 วางแผนพัฒ นาอาจารย์ ได้แก่ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการ
2.1.3 การบริห ารอาจารย์ โดยการจั ด การเรีย นการสอนให้ ต รงกั บ
ทักษะความชานาญและจัดภาระงานให้ครบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2.1.4 ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
2.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
2.2.1 บริหารอาจารย์ให้มีคุณวุฒิอาจารย์สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. ทั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน
2.2.2 วางแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ผ่านมาเนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ที่เปิดมาได้ไม่นาน ทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เลี้ยงตัวเอง ระยะตั้งต้นจึงเป็นลักษณะของการ
เชิ ญ อาจารย์ ที่ม าสอน การเชิญ อาจารย์จะเชิญ อาจารย์ที่มี ทั้ งความสามารถ ความ
เชี่ย วชาญ ประสบการณ์ สู ง มีชื่อเสี ยงทั้ งในและต่างประเทศเข้ามาสอนในหลั กสู ตร
ดังนั้นการพัฒนาอาจารย์จะทาในลักษณะของการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานสั มมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งการอบรม เพื่อพัฒ นาศักยภาพในทางวิช าการให้ กับอาจารย์ โดยหลักสูตรจะ
สนั บ สนุ น และอานวยความสะดวกในด้านการติดต่อประสานงานอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
หลั กสู ตรมี อาจารย์ ช าวต่างประเทศที่ มี ชื่อเสี ย ง ทั้ งในระดั บ ภู มิภ าค และระดับ โลก
มากมาย หลั ก สู ต รจึ งท าหน้ า ที่ เหมื อ นผู้ ป ระสานงาน ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด เครือ ข่ า ยทาง
วิ ช าการ สร้ า งโอกาสให้ เกิ ด การพั ฒ นาอาจารย์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเสริ ม สร้ า ง
บรรยากาศทางวิช าการ ระหว่างอาจารย์ ทั้ งในและนอกประเทศ รวมถึงทั้ งในและ
ระหว่างหลักสูตรอีกด้วย แต่ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการพัฒนาอาจารย์ ใน
ลักษณะการเดินทางไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเดินทางไปทางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ทั้งยังเป็นการศึกษา พูดคุย เกี่ยวกับสถานการณ์การทางานของในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงาน ในปี 2560 ได้เดินทางไปยังประเทศ
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ออสเตรเลียได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์และกรุงแคนเบอร์รา และประเทศบรูไนดารุสซาลาม
มีรายละเอียดดังนี้
เดินทางไปศึกษาดูงานและทางานวิจัย โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ :
กรณีศึกษาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (18-23 มิถุนายน 2561) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมเดินทางไปด้วยได้แก่
(1) รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) อ.ดร.ศุ พ ฤฒิ ถาวรยุ ติ ก ารต์ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
(4) อ.ดร. Takashi Tsukamoto อาจารย์ผู้สอน
หน่วยงานที่เดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้แก่
(1) Family Business (FAMBIZ) นครซิดนีย์ - หน่วยงานส่งเสริม SMEsระดับมลรัฐ
(2) Transport for NSWนครซิดนีย์ – หน่วยงานทาหน้าที่ด้านการขนส่ง
(3) Western Sydney University– มหาวิทยาลัย
(4) New South Wales Electoral Commission –หน่วยงานด้านการเลือกตั้งของรัฐ
(5) Multicultural NSW –หน่วยงานด้านนโยบายพหุสังคม
(6) Department of Industry, Innovation and Scienceกรุงแคนเบอร์รา
(7) ANU College of Asia and the Pacific – กรุงแคนเบอร์รา
(8) Migrant and Refugee Settlement Services (MARSS) of the ACT Inc. –
ดูแลเรื่องผู้อพยพ
(9) Office of Multicultural Affairs – ดูแลเรื่องนโยบายพหุสังคม
(10) Liberal Party of Australia –พรรคการเมืองออสเตรเลีย
เดินทางไปศึกษาดูงานและทางานวิจัยโครงการ ASEAN Expert“โครงการศึกษาและ
สรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาล
และธนาคารอิสลาม” (วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561) อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักวิจัยฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการหลักสูตร
(Academic Support Unit) ที่เดินทางเข้าร่วมได้แก่
(1) รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น นักวิชาการศึกษาและผู้จัดการหลักสูตร และนักวิจัย
โครงการ
(4) นางสาวณัฏกัญญา จรุงศรี นักวิจัยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
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(5) Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasimนักวิจัยสถาบันอาณาบริเวณศึกษาและ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการหลักสูตร (Academic Support Unit)
หน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงานได้แก่
(1) Autoriti Monetari Brunei Darussalam(AMBD) ธนาคารกลางของประเทศ
(2) Brunei Economic Development Board (BEDB) องค์กรส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศ
(3) Darussalam Enterprise (DARe) องค์กรส่งเสริม SMEs
(4) Ghanim International Cooperation (Brunei (Halal) บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล
(5) Center of Islamic Banking, Finance, and Management (CIBFM) ศูนย์อบรม
และให้ความรู้ด้านการธนาคารและการเงินอิสลาม
(6) Halal Food Control Division, Ministry of Religious Affairsองค์กรที่มีหน้าที่
ในการให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการฮาลาล
2.2.3 มีการจัดประชุมเพื่อบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ทักษะความชานาญ ปริมาณภาระงาน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาใหม่ การประเมินผลการเรียนนักศึกษา แผนกิจกรรมและ
โครงการที่จะจัดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
1

เดือน
กรกฎาคม

2

สิงหาคม

วาระการประชุม
- จัดทา มคอ. 3 ส่งไม่เกิน 30 วัน
- เตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ
- การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา
- การOrientation
- การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
- การจัดPublic Lecture
- ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งปี
การศึกษา
- สรุปผลการทางานและการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบในภาคเรียนที่ 1
- เตรียมความพร้อมการประเมินหลักสูตร
- จัดตารางสอน
- สรุปผลการทางาน และการดาเนินงาน การ
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3

กันยายน

4

ตุลาคม

5

พฤศจิกายน

6

ธันวาคม

7

มกราคม

8

กุมภาพันธ์

9

มีนาคม

10
11

เมษายน
พฤษภาคม

คัดเลือก รับเข้า การจัดการอานวยความสะดวก
ให้นศ.ต่างชาติการทาOrientationทั้ง
กระบวนการ
- สรุปผลการโครงการที่จัดในภาคเรียนที่ 1
- พิจารณาแผนการดาเนินการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพและศักยภาพของนศ.
- แผนพัฒนาบุคลากร
- ประชุมแผนการทาWorking Paperและการ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ
(TUCAPS)
- ประชุมความก้าวหน้าของการทาWorking
Paperของนศ.
- ประชุมประเมินการเข้าร่วมTUCAPS
- แจ้งกาหนดการส่งเกรดและการทา มคอ. 3
และ มคอ. 5
- ประชุมแผนการรับเข้านักศึกษารุ่นใหม่
- ประชุมสรุปจานวน นศ. ที่ทาวิทยานิพนธ์เสร็จ
และจบการศึกษาตามเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
พร้อมหาวิธีการช่วยเหลือนักศึกษาที่ยังตกค้าง
- ประชุมการจัดการเรียนการสอนวิชาResearch
Methodology และ Thesis โดยพิจารณา จาก
หัวข้อที่นักศึกษาเสนอมาในการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ
- ประชุมสรุปผลการศึกษานักศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1
- ประชุมจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์
- ประขุมสรุปสถานการณ์รับเข้า ครั้งที่ 1
- ประชุมเรื่องสรุปหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งหมด
- แจ้งกาหนดส่งเกรด และการทา มคอ. 3 และ
มคอ. 5
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12

มิถุนายน

- ประขุมสรุปการรับเข้าศึกษา
- ประเมินกระบวนการรับเข้าศึกษาในปีที่ผ่านมา
ทั้งหมด
- สรุปผลการทางานและการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบในภาคเรียนที่ 2
- สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละวิชา
และการใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตร
- เตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตร

2.2.4 มี ก า ร จั ด ให้ อ า จ า ร ย์ ด า เนิ น ก า ร ต า ม ภ า ร ะ ง า น ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดไว้ ได้แก่ ภาระงานวิชาการ ประกอบด้วย ภาระงาน
สอน งานวิชาการ ภาระงานวิจัย และภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่นๆ ได้แก่
งานพัฒ นานักศึกษา ภาระงานทานุบารุง ศิลปวัฒ นธรรม ภาระงานกิจกรรมส่วนรวม
หรืองานอื่นใดตามที่หน่วยงานกาหนด (เอกสารแนบ)
2.3 การประเมินกระบวนการ
ยังไม่มีการติดตามผลและประเมินกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมในส่วน
ของการบริหารอาจารย์
2.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ควรมีระบบการติดตามผลและการประเมินกระบวนการเพื่อที่จะมีการทา
ไปปรับปรุงการบริหารอาจารย์ให้ดีขึ้น
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ขณะนี้หลักสูตรยังไม่มีตาแหน่งอาจารย์ประจาเป็นของตนเอง และอยู่ในช่วง
การดาเนินการโอนย้ายออกจากวิ ทยาลัยสหวิทยาการ หลังจากเสร็จสิ้นการโอนย้ายจะ
ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั งเพื่ อ ขอต าแหน่ งอาจารย์ ป ระจ าจากมหาวิ ท ยาลั ย ในการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การดาเนินการภายใต้สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ได้กาหนดให้มีการ
ประชุมเตรียมพร้อมการวางแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรขึ้นในเดือนกันยายน 2561
3.1 ระบบและกลไก
ปัจจุบัน ระบบการพัฒนาอาจารย์จึงเป็นไปในลักษณะที่นาอาจารย์ผู้สอน
เดินทางไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมกับคณะนักวิจัยของสถาบันที่เดินทาง
ไปเก็ บ ข้ อ มู ล ในประเทศนั้ น ๆ เป็ น การเดิ น ทางที่ ทั้ ง ประหยั ด งบประมาณและได้
ประโยชน์ทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ การสร้างเครือข่ายวิจัยและ
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วิชาการอีกด้วย
3.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
3.2.1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย (นครซิดนีย์และกรุง
แคนเบอร์รา) วันที่ 18-23 มิถุนายน 2561
3.2.2 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม วันที่ 10-13
กรกฏาคม 2561
3.3 การประเมินกระบวนการ
ยังไม่มีการติดตามผลและประเมินกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมในส่วน
ของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ควรมีระบบการติดตามผลและการประเมินกระบวนการเพื่อที่จะมีการทา
ไปปรับปรุงการบริหารอาจารย์ให้ดีขึ้น
4. ระบบการพัฒนาอาจารย์
กรรมการบริห ารหลั ก สู ต รจั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ เป็ น รายบุ ค คล โดยจะ
พิจารณาแผนการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร โดยจะมีการทบทวน
แผนพัฒนาอาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรประจาปี
ระบบ/ กลไก
(1) ขณะนี้ หลักสูตรยังไม่มีการจัดงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ แต่เป็นการมุ่งเน้น
พัฒ นาทักษะด้านการวิจัยและความรู้ในเชิงพื้น ที่ศึกษา โดยการรวมอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าในโครงงาน วิจัยเชิงพื้นที่ของสถาบัน และใช้เงินทุนวิจัย
ในการพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การเดินทาง
ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงได้ความรู้มาสอนนักศึกษาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และหนังสือ/ตารา โดยมหาวิทยาลัย และ คณะฯ
(2) มีการดาเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ตามแผนพัฒนาความรู้ของ
อาจารย์ โดยการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว ม
International Conferenceและ Public Lecture ที่จัดโดยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
และหลักสูตร
การประเมินระบบและกลไก
(1) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ ต ามผลงาน พร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
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(2) มีการนาผลการประเมินกระบวนการในปี 2559 มาปรับปรุงกระบวนการพัฒ นา
อาจารย์โดยในปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรจัดให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมเป็นผู้วิจัยใน
โครงการศึกษาเชิงพื้นที่ประเทศออสเตรเลีย
มีผลการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
(1) ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับตาแหน่งทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์จานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
(2) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า มีค่าสูง คือ ร้อยละ 140

ผลที่เกิดกับอาจารย์

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์สิ้นสุดปี
ต้นปีการศึกษา
การศึกษา
2558
5
5
2559
5
5
2560
5
5

อัตราการคงอยู่
(ร้อยละ)
100
100
100

*หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 5 ท่าน อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละปี มีดังต่อไปนี้
อาจารย์ตาม มคอ. อาจารย์ปี 2558 อาจารย์ปี 2559 อาจารย์ปี 2560
รศ.ดร. ศุภัช
รศ.ดร. ศุภัช
รศ.ดร. ศุภัช
รศ.ดร. ศุภัช
ศุภชลาศัย
ศุภชลาศัย
ศุภชลาศัย
ศุภชลาศัย
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
รศ.ดร. ธรรมวิทย์ อ.ดร.ศุพฤฒิ
อ.ดร.ศุพฤฒิ
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
เทอดอุดมธรรม
ถาวรยุติการต์
ถาวรยุติการต์
ศ.ดร. จตุรนต์
ศ.ดร. จตุรนต์
ศ.ดร. จตุรนต์
ศ.ดร. จตุรนต์
ถิระวัฒน์
ถิระวัฒน์
ถิระวัฒน์
ถิระวัฒน์
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อ.ดร.โกสุม
โอมพรนุวัฒน์

อ.ดร.โกสุม
โอมพรนุวัฒน์

อ.ดร.โกสุม
โอมพรนุวัฒน์

อ.ดร. ธร ปิติดล

ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรมีการวัดความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร จานวน
5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมดเท่ากับจาก 4.93 (เพิ่มจากเดิม
4.35)
ข้อ
ด้านต่างๆ
ค่าเฉลี่ย
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
5
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
5
อาจารย์ผู้สอน
3 จานวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ
4.7
เหมาะสม
4 การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
5
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม
5 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
ไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน
6 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
5
ของนักศึกษา
7 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
5
นักศึกษา
8 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
4.8
9 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
5
คิดเห็น หรือทางานร่วมกัน
10 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตร
ไม่มี
ซึ่งคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้
คะแนนความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2558
คะแนนความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559
คะแนนความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560

4.27
4.35
4.93
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
วิชาเอก/วิทยา
เขต
%%
%%
%%

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2558
2559
2560

2558

2559

2560

13.0
0.0
0.0

1.0
18.0
0.0

1.0
5.0
12.0

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. การรับเข้า - ปัจจัยที่มีผลกระทบคือ คุณสมบัติของผู้สมัคร แม้จะมีผู้สมัครเข้าศึกษาอยู่พอสมควร (ประมาณ
30-40 คน) ทั้งชาวไทยและนักศึกษาจากต่างชาติ (ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม ASEAN) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติมาก
พอที่จะเรียน intensive course ยังมีไม่มากพอ อีกทั้งเมื่อดาเนินการหลักสูตรไปสักระยะพบว่า การจะผลิต
บัณฑิตให้ทันกับเวลาที่หลักสูตรกาหนดและให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรตั้งใจ คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็น
input มีส่วนสาคัญ ทั้งหากรับนักศึกษาจานวนมากเกินไป การดูแลนักศึกษาด้านวิชาการจะไม่ทั่วถึง
2. มีนักศึกษาลาออก - จากสถิตินักศึกษาที่ลาออก ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 คน เป็นนักศึกษาไทยทั้งหมด
ปีการศึกษา 2559 มี 1 คน เป็นนักศึกษาไทยเช่นกัน สาเหตุที่นักศึกษาลาออกในปีการศึ กษา 2558 เพราะ
เรียนไม่ไหว ปีการศึกษา 2559 ลาออกเพราะไม่ใช่สาขาวิชาที่ตนเองชอบ ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลาออก
1 คน เนื่องจากปัญหาครอบครัว
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษาด้ านการลาออกนั้ น เป็ น ที่ ตั ว นั ก ศึ ก ษาเองทั้ งสิ้ น ที่ น่ าสั งเกตคื อ
นักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาไทย
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
1. วิธีการรับนักศึกษา
1.1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการ
สอน และมีการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีจุดขายคือ เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาระยะสั้น
คื อ เพี ย ง 18 เดื อ น เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บมาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานไม่ว่าประเทศจะมีสภาพเศรษฐกิจแบบใด ทาให้หลักสูตรมีความจาเป็นต้องใส่
ใจในนักศึกษาแต่ละคนเป็นพิเศษ อีกทั้งต้องการให้หลักสูตรมี ความเป็นนานาชาติและการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแท้จริง จึง
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ต้อ งการรั บ นั ก ศึ ก ษามาจากหลายประเทศ ดั งนั้ น ในช่ว งระยะเวลา5 ปี แ รก หลั ก สู ต รมี
เป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 20 คน จากกลุ่มประเทศในอาเซียนก่อน แล้ว
ขยายไปเอเชียตะวันออก จนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด
1.2 เกณฑ์การรับนักศึกษา
1.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ากว่าระดั บ ปริญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช า ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยมี
ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 หรือเกียรตินิยมอันดับ 2ขึ้นไป (นักศึกษาสมัครเข้า
ศึกษาเอง) และเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปสาหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษา
1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7
1.2.3 มีผลสอบTOEFL, IELTS,หรือ TU-GET ที่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน โดยมี
เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
1.2.4 คะแนน TOEFL ตั้ งแต่ 500 คะแนนขึ้ น ไปส าหรับ Paper-based Test หรือ
ตั้ งแต่ 213คะแนนขึ้ น ไปส าหรั บ Computer-based Testหรื อ ตั้ ง แต่ 79 คะแนนขึ้ น ไป
สาหรับ Internet-based Testคะแนน IELTSตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป (ทางหลั กสูตรพิจารณาให้
ผู้สมัครที่มีคะแนน 6.0 สามารถเข้าศึกษาได้ แต่ต้องสอบให้ได้คะแนน 6.5ขึ้นไปก่อนสาเร็จ
การศึกษา หรือใช้คะแนนตามเกณฑ์ TOEFL/ TU-GET ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ ) คะแนน
TU-GETตัง้ แต่ 550 คะแนนขึ้นไป และในกรณีที่ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในการเรียนการสอน ผู้ สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัคร แต่จะต้องสอบ TU-GET ให้ได้คะแนนตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ก่อนสาเร็จการศึกษา
1.2.5 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งส่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมายการศึ ก ษา (Statement of
Purpose) จานวน 500 คา
1.2.6 ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 นี้ ทางหลั ก สู ต รขอให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง บทความ (Essay)
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นการเขียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจ และเพื่อแสดงทักษะการเขียนเพิ่มเติม โดย Essay ที่ส่งมาจะต้องมีความยาวประมาณ
500คา ซึ่งทางคณะกรรมการจะทาการสอบสัมภาษณ์โดยใช้เนื้อหาใน Essay ที่เขียนมาเป็น
หลัก เป็นการตรวจสอบดูว่าผู้สมัครเขียนเองหรือไม่ และมีพื้นฐานความรู้มากน้อยแค่ไหน
อย่างไร
1.2.7 ในปี ก ารศึ ก ษา2560 นอกจากผู้ ส มั ค รจะต้ อ งส่ งบทความ (Essay) เกี่ ย วกั บ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังต้องส่ง Concept Paper หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะศึกษา
มายังหลักสูตรก่อน และจะมีการสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจด้วย ถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่ง
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ที่จะใช้ในการคัดเลือก
1.3 เกณท์ที่ใช้ในการคัดเลือก
1.3.1 ใช้ Long-term performance ของนักศึกษา และได้ตั้งเกณฑ์คะแนนสะสมใน
การรับเข้าศึกษาไว้สูง คือตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาโดยใช้ทุนของตนเอง
และ 3.0 สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา
1.3.2 วัตถุประสงค์/ เป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) จานวน 500 คา
เพื่อแสดงวิสัยทัศน์
1.3.3 Essay เกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก จานวน 500 คา เพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านเอเชียแปซิฟิก และแสดงทักษะการเขียนทักษะการเขียน (เพิ่มเติมมาในการ
คัดเลือกปี 2559)
1.3.4 Concept Paper หัวข้องานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจจะศึกษา (เพิ่มเติมมาในการ
คัดเลือกปี 2560)
1.3.5 การสอบสั ม ภาษณ์ โดยการตรวจสอบการเขี ย นStatement of Purpose,
Essay และ Concept Paperเพื่ อตรวจสอบดูอีกครั้งว่า ผู้ ส มัครเข้าศึกษาเป็ นผู้ เขียนเอง
หรือไม่ และพิจารณาความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารย์และความรู้เกี่ยวกับอาณา
บริเวณศึ ก ษา โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อ งภู มิภ าคเอเชี ยแปซิฟิ ก ทั้ งในด้ านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์และความสั มพั นธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงกฏหมายระหว่าง
ประเทศไปพร้อมกัน
เนื่องจากนักศึกษาของโครงการมาจากหลายประเทศ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
รับสมัครต่างกัน ทางคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาได้ทาการทบทวนและการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องวิ ธี ก ารรับ เข้ า นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า หลั ก สู ต รควรปรั บ วิ ธี ก ารรั บ เข้ า
นั ก ศึ ก ษ าให้ เห มาะ กั บ สถาน การณ์ การปิ ดเปิ ดภ าคเรี ย น ของม ห าวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศ ดังนั้นหลังจากหลักสู ตรเปิดการศึกษาในปีการศึกษา2558 เป็นปีแรก ทาง
หลักสูตรได้ปรับ ปรุงการรับนักศึกษา ปรับจากการรับนักศึกษาเป็นช่วงเวลา เป็นการรับ
นักศึกษาตลอดทั้งปี
ปีการศึกษา

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก

2558
2559
2560

28
35
30

13
18
15

จานวนประเทศของ
นักศึกษาโครงการ
(รวมประเทศไทย)
6
9
10

ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาจาก 6 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
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ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย
ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจาก 9 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ภูฎาน และประเทศไทย
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาจาก 9 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ภูฎาน จีน ญี่ปุ่น และประเทศไทย
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากหลากหลายประเทศ เวลาที่นักศึกษาจะ
เดินทางมาถึงประเทศไทยจึงไม่ตรงกัน หลักสูตรจึงมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใน
ลักษณะของการเตรียมตัวและการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย โดยจัดในลักษณะ
ของการปฐมนิเทศเป็นเวลาทั้งสิ้น2 วัน
2.1 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่
12-13 สิ งหาคม พ.ศ.2559 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนการเรียนและระเบียบต่างๆ พร้อมทั้ง
แนะนาอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แนะนาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศไทยเนื่องจากเด็กนักศึกษาของหลักสูตร
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังได้มีการจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิต วัฒ นธรรม และสิ่งที่ควรทาหรือต้องห้ามในประเทศไทย โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา
2559 ทาให้การปฐมนิเทศในปีที่ 2 ใช้เวลาเพิ่มขึ้น จาก 1 วันเป็น 2 วัน
2.2 สาหรับการวางพื้นฐานในการเรียนด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษานั้น หลักสูตรเตรียม
วิช าปรับ พื้น ฐานไว้แล้ ว ในภาคการศึกษาที่ 1 ได้แก่ APS600 Foundation Asia- Pacific
Studies แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 5Sessions ช่วงแรกได้แก่ พื้นฐานวิชารัฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอนโดยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ ช่วงที่ 2 พื้นฐานวิชา
เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ างประเทศ สอนโดยอาจารย์ จ ากคณะเศรษฐศาสตร์ และช่ ว งที่ 3
พื้นฐานวิชากฏหมายระหว่างประเทศ สอนโดยอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมี
การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนบทความและการเขียนเชิงวิชาการ
ซึ่งหลักสูตรจัดนอกเวลาเรียนและจัดในช่วงหลังเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อวางและ
ปรับพื้ น ฐานการเขียนให้ กับนักศึกษาเป็นเวลา 15 ชั่วโมง โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการดาเนินงาน จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ได้ผลสรุปว่า กระบวนการรับ
นักศึกษาปัจ จุบั นได้ผลเป็นอย่างดีกับนักศึกษาต่างชาติการประชาสัมพันธ์ผ่ านกรมความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศท าให้ ห ลั ก สู ต รได้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานใน
ระดั บ ประเทศเข้ ามาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รและท าให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ที่ รู้จั กแพร่ห ลายมากขึ้ น
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กว่ า เดิ ม ที่ จ ะเป็ น ที่ รู้ จั ก แต่ เพี ย งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในแต่ ล ะประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่า หลักสูตรควรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาไทยให้
มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรจะนาเอาผลที่ได้เข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในวันที่ 11
กันยายน 2560
การรับนักศึกษา

การรับนักศึกษา
1. ระบบและกลไก
วิธีการรับนักศึกษา
การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอน
และมีการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีจุดขายคือ เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาระยะสั้นคือ
เพียง 18 เดือน เพื่อให้บัณฑิตที่จบมาเป็บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ไม่ว่าประเทศจะมีสภาพเศรษฐกิจแบบใด ทาให้หลักสูตรมีความจาเป็นต้องใส่ใจในนักศึกษา
แต่ละคนเป็นพิเศษ อีกทั้งต้องการให้หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติและการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนั กศึกษาไทยกับนักศึกษาจากภู มิภ าคเอเชียแปซิฟิก อย่างแท้จริง จึงต้องการรับ
นักศึกษามาจากหลายประเทศ ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก หลักสูตรมีเป้าหมายในการ
รับ นักศึกษาปี การศึกษาละ 20 คน จากกลุ่มประเทศในอาเซียนก่อน แล้วขยายไปเอเชีย
ตะวันออก จนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด
เกณฑ์การรับนักศึกษา
สาเร็จการศึ กษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 หรือเกียรตินิยมอันดับ 2ขึ้นไป (นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาเอง)
และเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปสาหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึการะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้อ 7 มีผลสอบ TOEFL, IELTS,หรือ TU-GET ที่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ส อบ
ผ่าน โดยมีเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปสาหรับ Paper-based Test หรือตั้งแต่ 213
คะแนนขึ้นไปสาหรับ Computer-based Testหรือตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไปสาหรับ
Internet-based Test คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป (ทางหลักสูตรพิจารณาให้ผู้สมัคร
ที่มีคะแนน 6.0สามารถเข้าศึกษาได้ แต่ต้องสอบให้ได้คะแนน 6.5ขึ้นไปก่อนสาเร็จ
การศึกษา หรือใช้คะแนนตามเกณฑ์ TOEFL/ TU-GETตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้) คะแนน
TU-GETตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป และในกรณีที่ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอน ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลการ
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ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัคร แต่จะต้องสอบ TU-GETให้ได้คะแนนตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ก่อนสาเร็จการศึกษาผู้สมัครจะต้องส่ง วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
การศึกษา (Statement of Purpose) จานวน 500 คา
ในปีการศึกษา2559 นี้ ทางหลักสูตรขอให้นักศึกษาส่งบทความ (Essay) เกี่ยวกับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นการเขียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และ
เพื่อแสดงทักษะการเขียนเพิ่มเติม โดย Essay ที่ส่งมาจะต้องมีความยาวประมาณ 500คา
ซึ่งทางคณะกรรมการจะทาการสอบสัมภาษณ์โดยใช้เนื้อหาใน Essay ทีเ่ ขียนมาเป็นหลัก
เป็นการตรวจสอบดูว่าผู้สมัครเขียนเองหรือไม่ และมีพื้นฐานความรู้มากน้อยแค่ไหน
อย่างไร
ในปีการศึกษา2560เป็นต้นไป นอกจากผู้สมัครจะต้องส่งบทความ (Essay) เกี่ยวกับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังต้องส่ง Concept Paper หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะศึกษา
มายังหลักสูตรก่อน และจะมีการสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจด้วย ถือเป็นคะแนนส่วน
หนึ่งที่จะใช้ในการคัดเลือก
เกณท์ที่ใช้ในการคัดเลือก
ใช้ Long-term performance ของนั ก ศึ ก ษา และได้ ตั้ งเกณฑ์ ค ะแนนสะสมในการ
รับเข้าศึกษาไว้สูง คือตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาโดยใช้ทุนของตนเอง และ
3.0 สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) จานวน 500 คา เพื่อแสดง
วิสัย ทัศน์ Essay เกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก จานวน 500 คา เพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านเอเชียแปซิฟิก และแสดงทักษะการเขียนทักษะการเขียน (เพิ่มเติมมาในการ
คัดเลือกปี 2559)
Concept Paper หั ว ข้ อ งานวิ จัย ที่ ผู้ ส มั ค รสนใจจะศึ ก ษา (เพิ่ ม เติ ม มาในการคั ด เลื อ กปี
2560)
การสอบสัมภาษณ์ โดยการตรวจสอบการเขียนStatement of Purpose, Essay และ
Concept Paperเพื่ อตรวจสอบดู อี ก ครั้งว่าผู้ ส มั ครเข้าศึก ษาเป็ น ผู้ เขีย นเองหรือไม่ และ
พิจ ารณาความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารย์และความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณ
ศึกษา โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิก ทั้ งในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงกฏหมายระหว่างประเทศไป
พร้อมกัน
2. การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
เนื่องจากนักศึกษาของโครงการมาจากหลายประเทศ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับสมัคร
ต่างกัน ทางคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาได้ทาการทบทวนและการประเมินผลสัมฤทธิ์
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ของวิธีการรับเข้านักศึกษาที่ใช้ ได้ข้อสรุปว่า หลักสูตรควรปรับวิธีการรับเข้านักศึกษาให้
เหมาะกับสถานการณ์การปิดเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้นหลังจาก
หลักสูตรเปิดการศึกษาในปีการศึกษา2558 เป็นปีแรก ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงการรับ
นักศึกษา ปรับจากการรับนักศึกษาเป็นช่วงเวลา เป็นการรับนักศึกษาตลอดทั้งปี
ปีการศึกษา

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก

2558
2559
2560
2561

28
35
30
45

13
18
15
13

จานวนประเทศของ
นักศึกษาโครงการ
(รวมประเทศไทย)
6
9
10
8

1) ปีการศึกษา2558 มีนักศึกษาจาก 6 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย
2) ปีการศึกษา2559 มีนักศึกษาจาก 9 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ภูฎาน และประเทศไทย
3) ปีการศึกษา2560 มีนักศึกษาจาก 9 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ภูฎาน จีน ญี่ปุ่น และประเทศไทย
4) ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจาก 8ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตร ได้แก่ บรูไนดารุสซา
ลาม กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
3. การประเมินกระบวนการ
จากการสรุ ป ประเมิ น กระบวนการรั บ เข้ า ปี 2560 พบว่ า มี ผู้ ส นใจสมั ค รมี ค ะแนน
ภาษาอั ง กฤษจากการสอบ TOEIC หลายคน และมี ผู้ ส มั ค รหลายคนไม่ มี ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้สนใจสมัครหลายคนที่ยังไม่มีผลการศึกษาพลาดโอกาส หลายคนแม้จะ
มี พื้ น ฐานความเข้ าใจในด้ านรัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย ความสั ม พั น ธ์ระหว่า ง
ประเทศเป็ น อย่ างดี แต่เพิ่ งจบการศึกษา ยังไม่ส ามารถสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ได้ทันจะ
พลาดโอกาสในการส มัครไปได้ นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครหลายคนมีคะแนนภาษาอังกฤษใน
ระดับใกล้คุณสมบัติที่กาหนดแต่ยังไม่ถึง
2. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
หลักสูตรจึงได้ทาเรื่องขอเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
ให้ใช้คะแนนจากTOEICได้ 750 คะแนนขึ้นไป ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัด
ความรู้ภาษาต่างประเทศโดยชาวต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการประจาคณะ

20

หรือวิทยาลัยกาหนด โดยออกเป็นประกาศคณะหรือวิทยาลัยผลการสอบ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา สามารถรับผลคะแนน TU-GETS ในระดับ
ต่ากว่า 550 แต่ไม่ต่ากว่า 350 IELTS ต่ากว่า 6.5 แต่ไม่ต่ากว่า 5.0 TOEFL ต่าว่า
550 แต่ไม่ต่ากว่า 400 โดยเป็นการรับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเมื่อผู้สมัครเข้าศึกษาสอบ
เข้ามาแล้ว ภายหลังจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลการสอบตามที่ระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสาหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษากาหนดไว้ให้ได้ก่อนจบการศึกษา
ระบบ/ กลไกเดิม
รับเฉพาะ TUGETS, IELTS, TOEFLเท่านั้น

ระบบ/ กลไกใหม่
(1) เพิ่มการรับผล TOEIC
(2) เพิ่มการรับแบบมีเงื่อนไขขึ้น

นอกจากนี้ หลักสูตรได้เพิ่มความเข้มงวดในการรคัดเลือกนักศึกษา ที่ผ่านมายังมีการ
อนุโลมในเรื่องผลสอบภาษาอังกฤษบ้างในการรับเข้าเนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เปิด
ใหม่ ผู้สนใจสมัครยังไม่มากนัก แต่การอนุโลมเช่นนี้ ทาให้หลักสูตรได้นักศึกษายังไม่มีความ
พร้อมด้านภาษาเท่าที่ควร ทาให้มีจานวนนักศึกษาตกค้างอยู่บ้าง ในการรับเข้าปีการศึกษา
2561 คณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ์ แ ละข้ อ เขี ย นจึ ง ตั ด สิ น ว่ า หากไม่ มี ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลย ทาให้มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกจานวน 13 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 45 คน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากหลากหลายประเทศ เวลาที่นักศึกษา
จะเดิ น ทางมาถึ ง ประเทศไทยจึ งไม่ ต รงกั น หลั ก สู ต รจึ ง มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ
นักศึกษาในลักษณะของการเตรียมตัวและการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย โดยจัดใน
ลักษณะของการปฐมนิเทศเป็นเวลาทั้งสิ้น 2 วัน
(1) หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 1011 สิงหาคม พ.ศ.2560เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนการเรียนและระเบียบต่างๆ พร้อมทั้ง
แนะนาอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อง แนะน าการใช้ชี วิต ในมหาวิท ยาลั ย และในประเทศไทยเนื่ อ งจากเด็ ก
นักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยัง
ได้มีการจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้ชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งที่ควรทาหรือต้องห้าม
ในประเทศไทย โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560ทาให้การปฐมนิเทศในปีที่ 2 ใช้เวลา
เพิ่มขึ้น จาก 1 วันเป็น 2 วัน
1. ระบบและกลไก
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- จัดตั้งคณะทางานในการรับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน
ผู้จัดการหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตัวแทน
นักศึกษารหัส 59 จานวน 1 คน รวม 5 คน
- ผู้จัดการหลักสูตรและหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการหลักสูตร (ASU) เริ่มจากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรรุ่นที่ผ่านมา ถึงความพึงพอใจในเรื่องของการ Orientationสิง่ ที่
ขาดและสิ่งที่อยากให้มี ทั้งนี้เป็นกสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
- เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงจัดทาแผนร่วม กับคณะทางานเพื่อดาเนิน การต่อไป
- ประมาณสิ้นเดือนกันยายน จะมีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความมี ป ระโยชน์ ข องการ Orientation สาเหตุ ที่ ไม่ ท าเลยในทั น ที เนื่ อ งจากอยากให้
นักศึกษาลองไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยดูก่อน แล้วจึงสอบถามว่า การ Orientation การให้
ข้อมูล ความรู้เป็นประโยชน์ นามาใช้ได้จริงหรือไม่
- จากนั้นจึงนาเอาคาตอบที่ได้ ไปสู่การสรุปและประเมินกระบวนการ เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
ในการดาเนินงานOrientation นั้น คณะทางานได้แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการอธิบายโครงสร้าง
หลักสูตร การตัดเกรด การทาวิทยานิพนธ์ ความคาดหวังทางวิชาการที่หลักสูตรมี และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
2. รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
3. อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
4. Dr. Takashi Tsukamoto
- ผู้จัดการหลักสูตรและฝ่ายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรจะบรรยายเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรมี การใช้ชีวิตนักศึกษา การทาWorkshopการขอรับบริการวิชาการเพิ่มเติม
1. นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น
2. Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim
- ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ (รหัส 59) จะเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ ผู้ประสานงานได้แก่ นางสาวกรชนก นุชเกษม
1. Mr. Nathan Daniel V. Sison
2. Mr. Sonya Heng
3. Ms. Soulinda Thammavongxay
4. Mr. Sinthavanh Chanthavong
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5. Mr. Palamy Phetpaseuth
6. Ms. Nang Nu Nu Yee
7. Ms. Ta Sao Mai
8. Ms. Chanthida Ratanavong
- ตัวแทนนักศึกษาไทยจะบรรยายเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย จากนั้นมีการนา
นั กศึ กษาไปศึก ษาเส้ น ทางรอบมหาวิท ยาลั ย ได้ แก่ นางสาวเมริก า ชนะกิ จชิ น ชน และ
นางสาวกรชนก นุชเกษม
- รับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารหัส 59 อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน
- วันที่ 2 จะเป็นกิจกรรมรุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง ผู้ประสานงานได้แก่Mr. Nathan Daniel V.
Sison และนางสาวกรชนก นุชเกษม
3. การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมสรุปประเมินกระบวนการพบว่า
1. ควรเพิ่มเวลาการบรรยายในแต่ละช่วงให้มากขึ้น
2. ควรใช้รถ NGV แทนการนานักศึกษาเดินเท้าสารวจมหาวิทยาลัย เพราะอากาศร้อน
เกินไป
4. การนาไปสู่การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
1. หลังจากประชุมประเมินผลโครงการ Orientationปี 2560 มีข้อเสนอให้ปรับปรุง
ดังนี้
2. เพิ่มวันในการทา Orientation
3. ใช้รถ NGV ในการนานักศึกษาใหม่เดินทางรอบมหาวิทยาลัย
4. แยก Session การพบอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาออกมาเป็นอีก
วัน เพื่อให้ นักศึกษาได้มีเวลาสอบถามเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนให้ มากขึ้น
พร้ อ มทั้ ง อ านวยความสะดวกแก่ อ าจารย์ ที่ สั ง กั ด คณะอื่ น เพราะเป็ น ช่ ว ง
Orientation พร้อมกันหลายคณะ
5. เพิ่ ม บทบาทนั ก ศึ ก ษารุ่ น พี่ ใ ห้ ม ากขึ้ น โดยให้ เข้ า มี ส่ ว นในการช่ ว ยงานในวั น
ลงทะเบียนและเตรียมงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเจ้าหน้าที่ในคณะ
การปรับปรุงครั้งนี้ นามาสู่การ Orientation ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มเวลาการจัดงาน
เป็น 3 วัน (เอกสารแนบ)
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Orientation
Orientation ปี 2560
Orientation
ปี 2559
ปี 2561
1. เวลา 2 วัน
1. เวลา 2 วัน
1. เวลา 3 วัน
2. นศ. ไม่มีส่วนร่วม 2. นศ.รุ่นพี่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบ 2. มีบรรยาย
3. ไม่มีการนานศ. การณ์การเรียน การใช้ชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
สารวจ วิทยาเขต 3. มีการนา นศ. ใหม่ เดินสารวจมหาวิทยาลัย แนะนาหลักสูตรใน
4. ไม่มีรุ่นพี่รับรุ่นน้อง เพื่อให้นักศึกษาได้ชินกับเส้นทาง ตึกเรียน ทุกๆ ด้าน โดยASU
โรงอาหาร
3. แยกวันอาจารย์พบ
4. มีส่วนรุ่นพี่รับรุ่นน้อง เล่นเกมส์ ทาความ นศ.ออกมาต่างหาก
รู้จักกัน
4.รุ่นพี่มีส่วนร่วม
ตั้งแต่การวางแผน
และมีส่วนช่วยงาน
หลักสูตร
5. นา นศ. ใหม่สารวจ
มหาวิทยาลัยโดยใช้รถ
NGV
6. มีส่วนรุ่นพี่รับรุ่น
น้อง

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
1. ระบบและกลไก
- เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา และนักศึกษาชาวต่างชาติ จึง
ไม่ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มทางวิ ช าการก่ อ นการเปิ ด เรี ย น เพราะการประกาศผล
ทุน การศึ กษาส่ วนใหญ่ มีค วามล่ าช้ า นั กศึ กษาต้ องใช้ เงินมาก หากจะขอให้ เดิ น ทางมา
เตรีย มพร้ อมปรั บ พื้ น ฐานล่ ว งหน้ า หลั กสู ต รจึ งได้ เตรียมวิช าปรับ พื้ น ฐานไว้แล้ ว ในภาค
การศึ ก ษาที่ 1 ได้ แ ก่ APS600 Foundation Asia- Pacific Studies แบ่ งออกเป็ น 3 ช่ ว ง
ช่วงละ 5Sessions ช่วงแรกได้แก่ พื้นฐานวิชารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สอนโดยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ ช่วงที่ 2 พื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สอนโดยอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ และช่วงที่ 3 พื้นฐานวิชากฏหมายระหว่างประเทศ
สอนโดยอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
- นอกจากนี้ ยังมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนบทความและการ
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เขียนเชิงวิชาการ ซึ่งหลักสูตรจัดนอกเวลาเรียน และจัดในช่วงหลังเปิดเทอมประมาณ 2
สัปดาห์ เพื่อวางและปรับพื้นฐานการเขียนให้กับนักศึกษาเป็นเวลา 15 ชั่วโมง โดยอาจารย์
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนั้น จะมีฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการหลักสูตร (ASU)
เป็นผู้ขับเคลื่อน
- ส าหรั บ วิช า APS 600 นั้ น ASUจั ด ท าประวั ติ ด้ านการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาให้ กั บ คณะ
อาจารย์ผู้สอน ให้ความสาคัญกับวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาในระดับปริญญาตรี เพื่อช่วย
อาจารย์ปรับกลยุทธ์ทางการสอนให้เหมาะสมกับภูมิหลังด้านการศึกษาของนักศึกษา
- การปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการเขียนนั้น จะเริ่มกระบวนการโดยการ
นัดพบกับอาจารย์ผู้สอน ASUจะเตรียม Essayและ Concept Paperที่นักศึกษาส่งมาให้ตอน
สมั ค รเข้าเรี ย น พร้อมกั บ ผลการสอบภาษาอั งกฤษให้ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อพิ จารณาถึ ง
ความสามารถด้านภาษาของนักศึกษาแต่ละรุ่น เพื่อช่วยให้อาจารย์ออกแบบบทเรียนปรับ
พื้นฐานให้เหมาะกับความสามารถของนักศึกษา
- เมื่อจบการสอนในแต่ละส่วน ASUจะให้นักศึกษาทาประเมินความพึงพอใจและความเข้าใจ
ในแต่ละวิชา ผ่าน Google Formที่หลักสูตรเตรียมไว้
- นาผลการประเมินที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมและอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่อไป
2. การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
- การปรับพื้นฐานด้วยวิชาAPS 600 Foundation Asia-Pacific Studies มีอาจารย์ผู้สอน
ได้แก่
1. Dr. Robin Ramcharan จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รศ. ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ผู้สอนได้แก่
Mr. William Scobieจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. การประเมินกระบวนการ
- หลักสูตรจะนาผลการประเมินแต่ละวิชามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร พบว่า กระบวนการเป็ น ที่ น่ า พอใจ แต่ ค วรเพิ่ ม เติ ม การประเมิ น อย่ า งไม่ เป็ น
ทางการในระหว่างการเรียนการสอนด้วย เพื่อช่วยให้อาจารย์ปรับกลยุทธ์ / วิธีการสอนให้
เข้ากับความเข้าใจและภูมิหลังทางการศึกษาของเด็ก
- ยังขาดการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเป็นอยู่ ใช้ชีวิต ปัญหาช่วงเริ่มต้น
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เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ยังไม่พร้อมในการเรียน
2. การนาไปสู่การปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- ASU เสนอให้ มี ก ารสอบถามนั ก ศึ ก ษา อย่ างไม่ เป็ น ทางการ เพื่ อ ประเมิ น ความเข้ าใจ
เบื้องต้น โดยวางแผนว่าจะทาการประเมินเมื่ออาจารย์สอนนักศึกษาไปได้ 3 Sessionsแล้ว
- ASU ได้ประชุมกับนักศึกษา เสนอให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อทบทวนบทเรียนนอกเวลา โดย
เริ่มจากการที่นักศึกษาที่เรียนมาเฉพาะทางช่วยทบทวนบทเรียนกับเพื่อนด้วย ซึ่งจากการ
สั งเกต วิธี นี้ เป็ น วิธี ที่ ได้ ผ ลดี นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม จั บ กลุ่ ม ทบทวนวิ ช าเรี ย นด้ ว ยกั น และได้ รั บ
Feedback จากอาจารย์ว่า เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นด้วย
- ASU ยังมีแผนที่จะจัดระบบทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่ช่วยทบทวนให้กัน
โดยจะใช้วิธีหักเวลาการทางานที่นักศึกษาทุกคนต้องทาให้กับสถาบันเมื่อรับทุนการศึกษา
ออก และจะเป็นชั้นเรียนเพิ่มเติม แต่เนื่องจากนักศึกษาให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี จึง
ไม่ต้องใช้วิธีการดังกล่าว
ปี 2559
1. APS 600 ไม่มีการ
เตรียมข้อมูลให้
อาจารย์ผู้สอน
2. ภาษาอังกฤษแม้มี
การประชุมระหว่าง
ASU กับอาจารย์ แต่
ยังไม่มีการเตรียม
ตัวอย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2560
1. APS 600 เตรียม
ข้อมูลภูมิหลังด้าน
การศึกษาให้กับ
อาจารย์
2. มีการประชุมกับ
อาจารย์ผู้สอน มีการ
เตรียมข้อมูลให้
อาจารย์ มีการพูดคุย
ถึงปัญหาและ
Feedback ในรุ่นที่
ผ่านมา

ปี 2561
1 . APS 600 เตรียมข้อมูลภูมิหลังด้าน
การศึกษาให้กับอาจารย์
2. สอบถามอาจารย์ทุกท่านที่เริ่มสอน ถึง
ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กเมื่อผ่านไปแล้ว 2
Session
3. นาข้อมูลไปเสนออาจารย์ผู้สอนAPS600
4. การเตรียมตัวภาษาอังกฤษ มีการประชุม
กับอาจารย์ผู้สอน มีการเตรียมข้อมูลให้
อาจารย์ มีการพูดคุยถึงปัญหาและ
Feedback ในรุ่นที่ผ่านมา
5. เพิ่มเติม Pre-Class Writing testเพื่อวัน
ความสามารถในการเขียนของ นศ
6. มีการเตรียมภูมิหลังด้านการศึกษาด้านอื่นๆ
ให้กับอาจารย์ภาษาอังกฤษ เพื่อบูรณาการ
ด้านการสอนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับวิชาแกน
หลักของหลักสูตร
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การส่งเสริมและพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 3 คนจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาอัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ นักศึกษาหลักสูตรเป็น 1: 4 ใน
ลักษณะคละนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2559 อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็น 1:6 เนื่องจากนักศึกษา
ส่วนใหญ่ของหลักสูตรได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรจึงปรับเปลี่ยนลักษณะการดูแลนักศึกษา
ตามลักษณะทุนที่ได้รับนั่นคือ จะมีอาจารย์ 1 ท่านดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกรมความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ อ า จ า ร ย์ 1 ท่ า น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ที่ ได้ รั บ ทุ น จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์อีกหนึ่งท่านดูแลนักศึกษาจากประเทศไทยและที่
ศึกษาต่อด้วยเงินทุนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากว่า ปัญหาที่นักศึกษาอาจพบจะเป็นปัญหาที่
คล้ายๆ กัน การจัดสรรอาจารย์ในลักษณะนี้จะทาให้ดูแลนักศึกษาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า
ผลการดาเนินงาน จากการปรับปรุงกระบวนการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาในหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่า ประสิทธิภาพของการทางานดีขึ้น การรายงานผลการเรียน
หรือเกี่ยวกับการลงนามในเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ในส่วนของการดูแลนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ปัญหาความไม่
พอใจที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับความล่าช้าการเบิกจ่ายเงินต่างๆ หมดไป ในส่วนของชีวิตความ
เป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติ ทางหลักสูตรมีกลไกให้ผู้จัดการหลักสูตรเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้อานวยการหลักสูตรจะเป็นผู้ดูแลการทางาน
ของผู้จัดการหลักสูตรในเรื่องของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติโดยตรง
1.2 การจัดระบบการดูแลและการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปี 2559 ทางหลักสูตรมีกลไกการดูแล และให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มต้น
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 โดยเริ่ ม ต้ น ที่ วิ ช า APS 681 Research Methodology ซึ่ ง ก่ อ นที่
นักศึกษาจะได้หัวข้อหรือจะได้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร
แ ล ะ อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ที่ มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ใน 3 ส าข าห ลั ก แ ล ะก ารศึ ก ษ าแ บ บ
Multidisciplinary จะช่วยดูแลนักศึกษาไปก่อนในลักษณะ Coach พร้อมทั้งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 2 คนที่ทางานใน Academic
Support Unit เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทา
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รักษาตารางการทางานและสามารถจบการศึกษาใน
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ระยะเวลาที่กาหนด เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาทุกคนจะมีโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal) และจะได้พบกับ อาจารย์ประจาหลั กสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน และนอก
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ในช่ว งการท า Workshop การปกป้ อ งเค้ าโครงวิท ยานิ พ นธ์
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะส่งหัวข้อวิจัยและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เขียนออกมาใน
ลั ก ษณะ Concept Paper เพื่ อ ให้ อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต รน าไปพิ จารณาและทาบทาม
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
กระบวนการสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- แจ้งให้นักศึกษาหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1
- กาหนดให้นักศึกษาแจ้งชื่อวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้หลักสูตรทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของ
ก า ร เรี ย น วิ ช า APS681 Research Methodology จ า ก นั้ น ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
ประกอบด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์
และการเมื อ งระหว่ า งประเทศ กฏหมายระหว่ างประเทศ จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาตกผลึ ก
ความคิด จนสามารถแจ้งชื่อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทาในสัปดาห์ที่ 6 ของภาคการศึกษาที่ 2
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะอาจารย์ผู้สอนจะประชุมกันเพื่อพิจารณาทาบทาม
และขอความอนุเคราะห์ไปยังอาจารย์คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้
พิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หลักสูตรมีกลไกในการดูแลและรักษาเวลาในการทาวิท ยานิพนธ์คือ Academic Support
Unit จะดูแลนักศึกษา ติดตามให้นักศึกษาสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ผ่านในภาค
การศึกษาฤดูร้อน หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน แล้วนักศึกษามีหน้าที่จะต้องมา
รายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ Academic Support
Unit ทุ ก 2 สั ป ด า ห์ ที่ The Asia-Pacific Resource Centerเพื่ อ เป็ น ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้ Academic Support Unit ยังมีจะทาการ
สังเกตการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หากพบว่านักศึกษาคนใดมีความผิดปกติ
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เช่น มี กาหนดการด าเนิน การสอบเค้ าโครงที่ผิ ดปกติ หรือ ตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแจ้งให้ทราบ ทางเจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งเตือน ผ่าน
การโทรศัพท์พูดคุย หรืออีเมล หรือดาเนินการช่วยเหลือตามที่สมควรต่อไป
ฝ่ า ย Academic Support Unit ข อ งห ลั ก สู ต ร ได้ จั ด ท า ห นั ง สื อ Thesis Writing
Guidebook เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการและข้อกาหนดต่างๆ ในการ
ทางานวิจัย รวมถึงจัดทาปฏิทินและสร้างระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทางานของ
นักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้นักศึกษาทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
หลักสูตรมีกลไกช่วยนักศึกษาในการลงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษามีความชัดเจนในหั วข้อ
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การหาข้อมูล การตั้งคาถามที่จะสัมภาษณ์ และรักษาเวลา หลักสูตรได้ออกแบบฟอร์มเชิง
แบบสอบถามถึงแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล รวมถึงทาคาถามหรือแบบสอบถามที่นักศึกษา
จะใช้ หลักสูตรขอให้นัก ศึกษากรอกข้อมูล ตอบคาถามและนาส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็ น ขอบในการลงพื้ น ที่ แบบฟอร์มที่ นั ก ศึก ษาจะต้อ งกรอกนั้ น ถูก ออกแบบมาใน
ลักษณะที่จะช่วยให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทบทวนเรื่องการลงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านของเวลา หรือคาถาม จากการสอบถามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา
พบว่ามีส่วนช่วยในการเตรียมตัวและการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก
ผลการดาเนินงาน จากบทเรียนที่ได้รับจากการปล่อยให้นักศึกษาคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์เอง
โดยขาดการกระตุ้ น ติ ด ตาม หรื อ แผนการในการช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในส่ ว นที่ ช่ ว ยให้
ตกตะกอนทางความคิด หรือในการที่นักศึกษาเดินทางไปเก็บข้อมูลอย่างไม่มีแผนการในปี
การศึกษา 2558 ทางหลักสูตรตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยเหลือและวางกรอบใน
การเดินทางออกนอกประเทศไปเก็บข้อมูลของนักศึกษา หลักสูตรจึงออกแบบกระบวนการ
ติดตามการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ของนักศึกษา หลั งจากได้ดาเนินงานตามกระบวนการแล้ ว
พบว่านักศึกษาสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น มีนักศึกษาที่สามารถสอบและสอบ
ผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคการศึกษาฤดูร้อนถึง 14 คนจาก 17 คน จากการ
สอบถามถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการติดตามผล
และช่วยเหลือนักศึกษาของ Academic Support Unit พบว่า นักศึกษาเห็นว่าแบบฟอร์มที่
ทางหลักสูตรให้นักศึกษากรอกตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการเก็บข้อมูลนั้นมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่ให้นักศึกษาคิดถึงแผนการสารอง
หากไม่สามารถเก็บข้อมูล หรือสัมภาษณ์ได้อย่างที่วางแผนไว้ กระบวนการที่ให้นักศึกษาส่ง
แบบสอบถามและคาถามมากับแบบฟอร์มมีส่วนช่วยให้ อาจารย์ได้ตรวจสอบคาถามและ
แผนการลงพื้นที่ของนักศึกษา เป็นการช่วยให้นักศึกษาไม่เดินทางไปเก็บข้อมูลอย่างสูญเปล่า
สาหรับ แนวทางในการปรับปรุงต่อไปนั้น หลั กสูตรวางแผนที่จะมีรายชื่อสาขาการวิจัยที่
หลั ก สู ต รสนใจและ/หรือ เป็ น ที่ ส นใจและมี ค วามส าคั ญ ในปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
นักศึกษาที่ยังไม่มีหัวข้องานวิจัยได้เลือกศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ศึกษา (Area
Studies) ห รื อ ต าม ส าขาวิ ช าที่ เป็ น แ กน ห ลั ก ขอ งห ลั ก สู ต รได้ แก่ International
Relations,International Laws และ International Economics หรื อ เป็ น ในลั ก ษณะ
Multidiciplinary เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้หัวข้อและจบตามเวลาที่หลักสูตรกาหนดต่อไป
1.3 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
หลักสูตรมีกลไกในการบริหารความเสี่ยงด้านนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะต้อง
ออกกลางคันเนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ หรือนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้เนื่องจากไม่รู้
วิธีและหลักการเขียนอย่างถูกต้อง นั่นคือ การจัดตั้ง Academic Support Unit ที่นาโดย

29

เจ้าหน้าที่วิชาการและวิจัยของสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่วิชาการและ
วิจัยของสถาบันอาณาบริเวณศึกษาคนแรกนั้น ทางานด้านการวิจัยกับสถาบันมากว่า 7 ปี มี
ความสามารถในการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษระดับดีมาก ส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่ง
เป็ น นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก อี ก ทั้ ง ยั ง เคยเป็ น Research Fellow ที่
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คนมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาการเรียน
การสอน และการทางานวิจัยเป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในส่วนที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ หรือทาไม่ได้ มีบทบาทในลักษณะช่วยเสริมให้กับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเขียนและทางานวิจัย
ผลการด าเนิ น งาน ตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง Academic Support Unit ขึ้ น นั ก ศึ ก ษามี ผู้ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในเรื่องของทักษะทางภาษาและทักษะการเขียน จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละวิชาในเรื่องของการเรียนและทักษะของนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของ Academic
Support Unit ในการเตรี ย มแผนการและการอบรมที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะต่ า งๆ ของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีทักษะในการเขียนดีขึ้น นักศึกษาหลายคนเขียน Essay ได้ดีขึ้น
นักศึกษาเองในระยะหลังเห็นประโยชน์ของการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต่างเข้ามาทางานที่
ห้ อ ง Asia-Pacific Resource Center ซึ่ ง เป็ น ส านั ก งานของ Academic Support Unit
มากยิ่งขึ้น มีการทาการนัดหมายขอพบเพื่อปรึกษามากยิ่งขึ้น แม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
บางท่านยังส่งนักศึกษามาให้ Academic Support Unit ดูแลเรื่องโครงสร้างการเขียนและ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีเวลาใกล้ชิดกับนักศึกษามากกว่า ผลลัพธ์ที่สาคัญที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ ในปี 2559ไม่มีนักศึกษาที่ต้องออกจากการศึกษาเพราะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์อีก
ต่อไป (ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ลาออกจากโครงการเพราะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ถึง
3คน)
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในปี 2559 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั่วไป
1. โค รงก ารป ฐม นิ เท ศ น์ นั ก ศึ ก ษ าให ม่ เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ งห าค ม 2559 ณ ห้ อ ง
MAPS Common Room อาคาร SC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ให้นักศึกษาได้ทราบกระบวนการ และแนวทางในการศึกษาของหลักสูตร แนวปฏิบัติของ
นักศึกษาที่รับทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในประเทศไทย การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและการ
ปรับตัว รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของหลักสูตร
2. โครงการอบรมเรื่องการสื บค้น สารสนเทศอิเล็ กทรอนิกส์ และทรัพ ยากรของห้ องสมุ ด
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(TU Library and Online Database Training) โดยวิท ยากรจากส านักห้ องสมุด มธ. ใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทั้งนี้มีการให้ผู้เรียนประเมินผลโครงการ
ดังกล่าวแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.60 (จากคะแนนเต็ม 5)
3. โครงการอบรมระบบบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์ MyCat + Turnitin ในวั น ที่ 17
มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. รวม 4 ชั่วโมง โดยวิทยากรจากสานักห้องสมุด มธ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจระบบการตรวจการคัดลอกและการส่งวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้มีการให้ผู้เรียนประเมินผลโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5)
4. โครงการ Workshop สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล Online และฐานข้ อ มู ล Journal
ต่างๆ และการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24
มี น าคม เวลา 9.00 – 13.00 น. วิ ท ยากรโดยคณะนั ก วิ จั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล Online แต่ละแหล่งว่าแหล่ง
ใดเชื่อถือได้ และการสืบค้นฐานข้อมูล Journal ต่างๆ รวมถึงการติดตั้ง การใช้งานโปรแกรม
ที่ใช้ในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการเพื่อช่วยนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้มีการ
ให้ ผู้ เรี ย นประเมิ น ผลโครงการดั งกล่ าวแล้ ว โดยมี ค่าเฉลี่ ยความพึ งพอใจอยู่ที่ 4.2 (จาก
คะแนนเต็ม 5)
5. การทา Workshop การนาเสนอและปกป้องเค้าโครงวิทยานิพ นธ์ รวม 6 ชั่วโมง เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้มีการให้ผู้เรียนประเมินผลโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.0 (จากคะแนนเต็ม 5)
6. โครงการจั ด อบ รม ภ าษ าอั ง กฤษ Academic Writing for Essay & Assignment
เนื่องจากนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตรจึง
ได้จัดการอบรม Academic Writing for Essay & Assignment ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษและ โดยฝ่ายวิชาการของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเชิญอาจารย์
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นผู้สอน จานวน 15 ชั่วโมง ทุกวันศุกร์
เวลา 13.30 – 16.30 น. ในเดือนกันยายน 2559
ผลการดาเนินงาน กระบวนการต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยนักศึกษาเป็นอย่างดี ผลที่เห็นได้ชัด
คือ นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ 100% นักศึกษาสามารถทางานวิจัยได้เร็วยิ่งขึ้น และร้อยละ
80 สามารถสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ผ่ า นในช่ ว งภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น อย่ างไรก็ ต าม
หลักสูตรเห็นว่าควรจัดให้มีการเปิด Thesis Writing Clinic ขึ้นเพิ่มเติมจากการสอนเสริม
พิเศษเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรจัดให้มีอยู่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเขียน Thesis เฉพาะตัวของแต่ละคน จะมีการเสนอแนวคิดนี้ต่อที่
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ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 11 กันยายนต่อไป
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ได้รับสาระความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ของหลักสูตร
1. ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ Thammasat Annual Academics and
Postgraduate International Conference ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่กาลังจะจบได้นาเสนอผลงานวิชาการต่อ
สาธารณชน และให้นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ได้มีโอกาสร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งระหว่างนักศึกษากับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ และนักศึกษาจากต่างประเทศ
2. นานักศึกษาหลักสูตรเข้าร่วมฟังการบรรยาย The 6th ASEAN Event Series, “BridgeDialogues towards A Culture of Peace” ในหั วข้ อ “Why Global Markets Have
Failed to Reduce Inequality โดย Prof. Eric S. Maskin ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ (Nobel Laureate) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
3. น านั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยาย NZ Lecture Series ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ณ ห้อง F323 อาคารอเนกประสงค์
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4.น า นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร เข้ า ร่ ว ม ฟั ง ก า ร เส ว น า เรื่ อ ง ASEAN’s Trade and
Investment Under the TRUMP’s “America First” Policy วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดย IDE-JETRO
5. น านั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รเข้ าร่ ว ม ฟั งก ารเส วน าเรื่ อ ง High-Speed Railway and
the Landscape of Eastern Economic Corridor 2030 วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดย IDE-JETRO
6.น านั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยายพิ เศษเรื่ อ ง "Australian Perceptions of the
North Korean Crisis and the Pacific Rim" บรรยายโดย Professor William T. Tow,
Head of Department of International Relations, School of International,
Political & Strategic Studies, ANU College of Asia and the Pacific. เมื่ อ วั น ที่ 13
มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7.น านั กศึ ก ษ าเข้ า เยี่ ย มชมและทั ศน ศึ ก ษ าส านั กงาน UN ป ระจ าประเทศไท ย
(United Nation inThailand) พร้ อ มฟั ง การบรรยายเกี่ ย วกั บ การท างานของ UN,
Institutional Architecture และ Economic Integration โดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCAP
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

1. ระบบควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีกลไกการดูแลและให้คาปรึก ษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นภาคการศึกษาที่ 2
โดยเริ่มต้นที่วิชา APS 681 Research Methodology ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะได้หัวข้อหรือ
จะได้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญใน 3 สาขาหลักและการศึกษาแบบ Multidisciplinary จะช่วยดูแลนักศึกษาไป
ก่อนในลักษณะ Coach พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของสถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา 2 คนที่ทางานใน Academic Support Unit เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและ
ให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้
รั ก ษาตารางการท างานและสามารถจบการศึ ก ษาในระยะเวลาที่ ก าหนด เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาที่ 2 นักศึกษาทุกคนจะมีโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) และจะได้พบ
กับอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ในช่วง
การทา Workshop การปกป้องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะส่ง
หั ว ข้อ วิจั ย และเค้ าโครงวิท ยานิ พ นธ์ที่ เขีย นออกมาในลั ก ษณะ Concept Paper เพื่ อ ให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาไปพิจารณาและทาบทามอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อไป
กระบวนการสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- แจ้งให้นักศึกษาหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1
- กาหนดให้นักศึกษาแจ้งชื่อวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้หลักสูตรทราบภายในสัปดาห์ที่ 2ของการ
เรี ย นวิช า APS681Research Methodology จากนั้ น คณะอาจารย์ ผู้ ส อน ประกอบด้ว ย
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์และการเมือง
ระหว่างประเทศ กฏหมายระหว่างประเทศ จะช่วยให้นักศึกษาตกผลึกความคิด จนสามารถ
แจ้งชื่อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทาในสัปดาห์ที่ 6 ของภาคการศึกษาที่ 2
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะอาจารย์ผู้สอนจะประชุมกันเพื่อพิจารณาทาบทาม
และขอความอนุ เคราะห์ ไปยังอาจารย์ ค ณะต่ างๆ ในมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เพื่ อให้
พิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หลักสูตรมีกลไกในการดูแลและรักษาเวลาในการทาวิทยานิพนธ์คือ Academic Support
Unit จะดูแลนักศึกษา ติดตามให้นักศึกษาสามารถสอบเค้าโครงวิ ทยานิพนธ์ให้ผ่านในภาค
การศึกษาฤดูร้อน หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน แล้วนักศึกษามีหน้าที่จะต้องมา
รายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ Academic Support
Unit ทุ ก 2 สั ป ด า ห์ ที่ The Asia-Pacific Resource Centerเพื่ อ เป็ น ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้ Academic Support Unit ยังมีจะทาการ
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สังเกตการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หากพบว่านักศึกษาคนใดมีความผิดปกติ
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เช่น มี กาหนดการด าเนิน การสอบเค้ าโครงที่ผิ ดปกติ หรือ ตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแจ้ งให้ทราบ ทางเจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งเตือน ผ่าน
การโทรศัพท์พูดคุย หรืออีเมล หรือดาเนินการช่วยเหลือตามที่สมควรต่อไป
ฝ่ า ย Academic Support Unit ข อ งห ลั ก สู ต ร ได้ จั ด ท า ห นั ง สื อ Thesis Writing
Guidebook เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการและข้อกาหนดต่างๆ ในการ
ทางานวิจัย รวมถึงจัดทาปฏิทินและสร้างระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทางานของ
นักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้นักศึกษาทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
หลักสูตรมีกลไกช่วยนักศึกษาในการลงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษามีความชัดเจนในหัวข้อ
การหาข้อมูล การตั้งคาถามที่จะสัมภาษณ์ และรักษาเวลา หลักสูตรได้ออกแบบสอบถามที่
นักศึกษาจะต้องกรอกและนาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเค้าโครงและคาถามที่จะไปถาม
แบบสอบถามที่นักศึกษาจะต้องกรอกนั้นถูกออกแบบมาในลักษณะที่จะช่วยให้ทั้งนักศึกษา
และอาจารย์ที่ป รึกษาทบทวนเรื่องการลงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเวลา หรือคาถาม
จากการสอบถามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา พบว่ามีส่วนช่วยในการ
เตรียมตัวและการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก
1.1 ระบบและกลไก
- จัดทาThesis Advisor Guidelineให้กับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน
- จัดแบบฟอร์ม Progress Reportดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อติดตามการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
- จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยASUเพื่อติดตามปัญหาการทาวิทยานิพนธ์อื่นๆ สัปดาห์ละครั้งใน
ภาคฤดูร้อน และ 2 สัปดาห์ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เริ่มเดือนกันยายนเป็นต้นไป
1.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
- การประชุมกลุ่มย่อยโดยASUเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560
- Thesis Advisor Guidelineเริ่มให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปแล้วบางท่าน ตั้งแต่
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2560
- การติดตามการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา เริ่มต้นแล้วในภาคการศึกษาที่
2/2560
1.3 การประเมินกระบวนการ
- ปี 2560 เป็นปีการศึกษาแรกที่ASUได้ทาการระบบติดตามการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตเพื่อทดลองใช้
- การประเมินกระบวนการอย่างคร่าวๆ จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับนักศึกษา
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พบว่า ระบบนี้ทาให้นักศึกษา มีความกระตือรือร้น ในการเขียนวิทยานิพนธ์มากขึ้น
โดยเฉพาะในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่นักศึกษาค่อนข้างจะขี้เกียจ
- จากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่าน ที่เคยเป็นที่ปรึกษาในรุ่นก่อนๆ
เห็นว่าระบบการติดตามในลักษณะที่ใช้ Progress Report ช่วยควบคุมนักศึกษาให้มีวินัย
และความกระตือรือร้นหรือไม่พบว่าช่วยได้มาก
1.4 การนาไปสู่การปรับปรุง/ พัฒนาจากผลการประเมิน
ปี 2559
1. ใช้การสอบถามความคืบหน้าการทา
วิทยานิพนธ์จากเด็กโดยตรง แม้มีกาหนด
ช่วงเวลาให้เด็กรายงาน บางครั้งเด็กไม่
รายงานเนื่องจากไม่ได้มีProgressหรือเขียน
ไม่ได้

ปี 2560
1.ประชุมกลุ่มย่อย ASUเพื่อรายงานปัญหา
และ Progress Reportช่วงภาคฤดูร้อนตอน
เตรียม Proposalจะทาทุกสัปดาห์ ภาค
การศึกษาที่ 1/2561 จะทาทุกๆ 2 สัปดาห์
เริ่มเดือนปีใหม่
2. Thesis Advisor Guidelineเริ่มให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปแล้วบางท่าน ตั้งแต่
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2560

2. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
หลักสูตรมีกลไกในการบริหารความเสี่ยงด้านนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะต้องออก
กลางคันเนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ หรือนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้เนื่องจากไม่รู้วิธี
และหลั กการเขี ยนอย่างถูก ต้อ ง นั่ นคื อ การจัด ตั้ง Academic Support Unit ที่ น าโดย
เจ้าหน้าที่วิชาการและวิจัยของสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่วิชาการและ
วิจัยของสถาบันอาณาบริเวณศึกษาคนแรกนั้น ทางานด้านการวิจัยกับสถาบันมากว่า 7 ปี มี
ความสามารถในการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษระดับดีมาก ส่วนเจ้าหน้าที่อีกคน
หนึ่ งเป็ น นั กศึ กษารุ่น แรกที่ มีผ ลการเรียนดีมาก อีกทั้ งยังเคยเป็น Research Fellow ที่
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คนมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาการเรียน
การสอน และการทางานวิจัยเป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในส่วนที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ หรือทาไม่ได้ มีบทบาทในลักษณะช่วยเสริมให้กับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเขียนและทางานวิจัย
2.1 ระบบและกลไก
- Academic Support Unit จะเป็นฝ่ายติดตาม สังเกตว่าเด็กนักศึกษาคนใดมีปัญหาด้าน
การเรียนบ้าง จากการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน และตัวเด็กเอง
- เมื่อพบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหา ทางเจ้าหน้าที่ASUจะพูดคุยกับเด็กเหล่านั้นว่า มีปัญหา
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ตรงไหน อย่างไร พร้อมแนะนาวิธีการที่ช่วยนักศึกษาได้
- หากต้องมีการสื่อสารกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนASUจะพูดคุยกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นศ. และหาทางออกร่วมกัน
2.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
- ASUได้นาระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
2.3 การประเมินกระบวนการ
- จากการประเมินผลด้วยการสังเกตุ พบว่า อัตราการลาออกของนักศึกษาลดลง และ
นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น
- ยังขาดในด้านการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ ที่ผ่านมา เวลานักศึกษามีปัญหา
ด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาคิดถึงบ้าน จะเข้ามาคุยกับ
ผู้จัดการหลักสูตร ปัจจุบันด้วยภาระงานที่มากขึ้น ทาให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
เต็มที่ จึงคิดปรับระบบโดยการนาระบบรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง หรือเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามาแทน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. ASU จะช่วยจัดการ
1. ASU จะช่วยจัดการปัญหา 1.ทดลองใช้ระบบเพื่อนช่วย
ปัญหาความเสี่ยงในด้านงาน ความเสี่ยงในด้านงานวิชาการ เพื่อน โดยเริ่มจากการแนะนาให้
วิชาการ
2. ผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแล
เพื่อนช่วยเหลือกันอย่างเงียบๆ
2. ผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแล ปัญหาทั่วไป
และอย่างเป็นทางการ
ปัญหาทั่วไป
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2558 ที่หลักสูตรเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก เนื่องจาก
หลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ และมีระยะเวลาศึกษาเพียง 18 เดือน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
การพัฒนาด้านวิชาการเป็นหลัก ผ่าน 2 กลไกได้แก่
1. วิชาAPS 641Contemporary Issues in the Asia-Pacific Regionและ
2. การจัดPublic Lectureการนานศ. เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่หลักสูตรร่วมจัดขึ้น
หรือที่หน่วยงานภายนอกเชิญมาเข้าร่วมรับฟัง
3.1 ระบบและกลไก
APS 641

การจัด Public Lecture และการเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้
ผู้สอน ประชุมเพื่อวางแผนการสอนในแต่ละปี กาหนดแผนการจัด Public Lectureว่าในแต่
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เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาที่จะสอน ให้เข้า ละปีจะจัดกี่ครั้ง มีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
กับวิชาแกนหลัก และตัดสินใจว่า ในปีนี้มี ท่านใดจะมาเป็นวิทยากรบ้าง
เรื่องราวรอบโลก รอบตัว สถานการณ์ใดที่ 2. ในกรณีที่ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วม
น่าสนใจ เช่น เรื่องความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้
เรื่องภูมิภาคใด จากนั้นวางแผนการสอน
พิจารณาว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมหรือไม่
ร่วมกัน
นักศึกษาจะได้ประโยชย์จากการเข้าฟัง
2. อาจารย์ผู้สอนและผู้จัดการหลักสูตร เป็นผู้ บรรยายอย่างไร
ติดต่อประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 3. ในกรณีที่ได้รับการเชิญให้ไปฟังสัมมนา
หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งในและ
วิชาการเช่นกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ใน จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะไปเข้าร่วมหรือไม่
เรื่องนั้นๆ มาบรรยายให้นักศึกษาในบาง
จากหัวข้อที่เชิญมาว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษา
Session
หรือไม่อย่างไร และเวลาว่างที่ไม่ตรงกับเวลา
3. อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการพัฒนา เรียนของนักศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ผ่านการสอบ ขณะที่ ASU 4. ในการประเมินว่า นักศึกษาเรียนรู้มากขึ้น
จะประเมินนักศึกษาผ่านการสังเกตุ การ
หรือไม่อย่างไรนั้น ASU จะเป็นผู้สอบถาม
สัมภาษณ์ขอ Feedback อย่างไม่เป็นทางการ นักศึกษา ใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินว่า การเรียนในแต่ละ Sessionนั้น อย่างไม่เป็นทางการ ในลักษณะชวนคุยเป็น
ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ที่กว้างออกไป หลัก
จากวิชาแกนหลัก หรือนาไปบูรณาการกับวิชา 5. นา Feedback จากนักศึกษาไปปรึกษากับ
แกนหลักได้หรือไม่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาวิธีการ
4. นาผลการประเมินคุณลักษณะนักศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ตามทักษะการเรียนรุ้ในศตวรรษที่ 21 มา
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
3.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดวิชาเรียนAPS 641 ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
(1) เพีมความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การลงทุนในภูมิภาค
- Development of Regional Financial Cooperation in East Asia โดย Dr. Yoichi
Nemoto จาก Center for Asian International Organization Studies
- Investment strategies of China and Japan in ASEAN Infrastructure Project โดย
Dr. Cheung Kwok Lawจาก The Chinese University of Hong Kong
- Financial Crisis and Its Impacts to the Development of ASEAN Countries
(2) เพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน
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- ASEAN Economy and Development Path
(3) เพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
- ASEAN – Australia’s Innovation and Security Collaboration
(4) เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโทรคมนาคมในภูมิภาค
- ICT and Development in the Asia-Pacific
(5) เพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางทหารในเอเชียแปซิฟิก
- The Changing Context of the US Alliance Network in the Asia-Pacific
(6) เพิ่มความรู้ความเข้าในด้านการสื่อสารในยุคใหม่
- New Media and Global Politics
สาหรับการจัด Public Lecture หรือการสัมมนา มีดังนี้
(1) ฟังการบรรยายเรื่อง Australia’s Foreign Policyโดย Australian Ambassador H.E.
Mr.Paul Robilliard ที่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2560
(2) ฟังการบรรยายเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย โดย ผศ.จิตติภัสร์ พูนขา ห้องประชุม
วรรไวทยากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
(3) ฟั ง การบรรยายเรื่ อ ง Thai Economic Outlook 2018 โดย รศ.ดร.ชนิ น ทร์ มี โ ภคี
ร่ ว มกั บ Graduate School of Economics, Kyoto Universityเมื่ อ วัน ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์
2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(4) ฟังบรรยายเรื่อง Malaysia Economic Policy under Tun Mahathir โดย Mr.
Jaseem Ahmed,Former Secretary General, IFSB ประเทศมาเลเซีย ณ ห้อง F327
อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมการทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ มีดังนี้
(1) ทัศนศึกษาพร้อมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทางานของUnited Nation (UN) และ
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 ร่วมกับ Graduate School of Economics, Kyoto University
3.3 การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมเพื่อประเมินการดาเนินการในปี 2560 พบว่า ควรให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการกาหนดหัวข้อที่นักศึกษาอยากเรียนรู้ร่วมกับหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเห็นว่าน่าสนใจ
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3.4 การนาไปสู่การปรับปรุง/ พัฒนาจากผลการประเมิน
ปี 2559
ปี 2560
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
กาหนดว่า นศ. ควรเรียนรู้ใน เป็นผู้กาหนดว่า นศ. ควร
เรื่องใดบ้าง
เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง
- ASU นาความคิดเห็นของ
นักศึกษาไปรายงานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน
ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ปี 2561
-เริ่มให้ นศ. มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบเนื้อหาวิชาในส่วนที่
นักศึกษาอยากเรียนรู้ โดยมี
สัดส่วน 50% + 50%

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษา
2558
2559

จานวนนักศึกษาต้นปี จานวนนักศึกษาสิ้นปี อัตราการคงอยู่ของ
การศึกษา
การศึกษา
นักศึกษา
13
10
77
28
22
78.5

ปีการศึกษา2558 เป็นปีการศึกษาแรกที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ศึ กษาเปิ ด การสอน รับ ผู้ ส มั ครที่ มีคุ ณ สมบั ติเข้าเรียน13 คน ด้ ว ยความที่
หลั กสู ต รเป็ น หลั กสู ตรที่น อกจากนั กศึ กษาจะต้องมีคุณ สมบั ติทางวิช าการครบถ้ว นแล้ ว
นักศึกษายังต้องมีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างจริงจัง ประกอบกับนักศึกษาที่เข้ามา
ศึกษานั้นเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาในระดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ทาให้การ
แข่งขันสูงและมีนักศึกษาไทยหลายคนต้องพ้นสภาพนักศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา
ด้วยเหตุที่เกรดไม่ถึงที่กาหนดไว้ให้ทาวิทยานิพนธ์ ทาให้อัตราคงอยู่ของนักศึกษาเหลือเพียง
ร้อยละ 77
ปีการศึกษาที่ 2559 ในภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรรับผู้สมัครเข้าเรียน 18 คน เมื่อเสร็จ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 มีนักศึกษาลาออก 1 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านภาษาและความเครียด
ในด้านการเรียน ทาให้เหลือนักศึกษารหัส 59 เพียง 17 คน ภาคเรียนที่ 2 มีนักศึกษารหัส
58 จบการศึกษาทั้งสิ้น 5 คนทาให้มีจานวนนักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น 22 คน อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาจึงเท่ากับร้อยละ 78.5
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2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร(หลักสูตร 1 ปีครึ่ง)
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2558

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวน
38.4

2559
5

หมายเหตุ ณ วันที่26 กรกฏาคม 2560 มีนักศึกษา 2 คนอยู่ระหว่างการส่งเรื่องขอ
อนุมัติจบการศึกษา เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการ จึงไม่ได้นับรวมเข้ากับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. นักศึกษาลาออก เนื่องจากพบว่าผลการเรียนไม่ผ่านตามเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นักศึกษาลาออก เนื่องจากพบว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอและไม่
สามารถเรียนตามเพื่อนในชั้นเรียนคนอื่นๆ ได้ทัน
3. นักศึกษาลาออกเพราะความจาเป็นด้านการเงินของทางบ้าน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้แก่ การทาวิทยานิพนธ์และการ
ปรับ แก้วิทยานิ พนธ์ เนื่ องจากนักศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาต่างชาติ จึงมีความไม่
สะดวกในการปรับแก้วิทยานิพนธ์และจะใช้เวลานานในการปรับแก้ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษ ท าให้ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาล่ าช้าไป ส่ วนใหญ่ จะล่าช้าไป
ประมาณ1 ภาคการศึกษา เพราะนักศึกษาจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้สอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ผ่านแล้วเท่านั้น ความล่าช้าในการแก้ไขวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ไป
ปรับแก้ภาษานั้นขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเอง ทางหลักสูตรได้หาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่น
การติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการแก้ไขวิทยานิพนธ์ การจัดรูปแบบและจั ดพิมพ์
รูปเล่ม เป็นต้น
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 การจัดช่องทางการยื่นข้อเรียกร้องของนักศึกษา
เดิมหลั กสูตรมีนักศึกษารุ่นแรกเพียง13 คน กลไกการจัดการข้อขัดแย้งจึงทาใน
รูป แบบง่ายๆ ไม่ยุ่ งยาก นั กศึ กษาสามารถเขีย นจดหมายอิเล็ ค ทรอนิ ก ส์ ร้องเรีย นมายั ง
ผู้อานวยการ หรือขอพบผู้อานวยการโครงการได้โดยตรง
ปี ก ารศึก ษา2559 เมื่ อ หลั กสู ต รจะมีนั กศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้น หลั ก สู ต รจึงมี ก ลไกในการ
จัดการข้อขัดแย้ง โดยให้นักศึกษาร้องเรียนมายังผู้อานวยการและคณะกรรมการหลักสูตร
ผ่ า นทางจดหมายอิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ maps.complaints@yahoo.com โดยจะได้ แ จ้ ง ให้
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นักศึกษาทราบถึงกลไกและที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในวันปฐมนิเทศน์โดยที่นักศึกษายัง
สามารถเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ร้องเรียนมายังผู้อานวยการ หรือขอพบผู้อานวยการ
โครงการได้โดยตรงได้เช่นเคย

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

1.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลักสูตรใช้มีดังนี้
1.2.1 นักศึกษาร้องเรียนผ่าน 3ช่องทางคือ ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ไป
ยัง maps.complaints@yahoo.com หรือส่งไปที่ผู้อานวยการหลักสูตรโดยตรงที่
suphat@econ.tu.ac.th หรือขอนัดพบผู้อานวยการได้โดยตรง
1.2.2 เมื่อรับคาร้องเรียนแล้ว ผู้อานวยการจะเป็นผู้พิจารณาปัญ หา/ ระดับ
ความรุ น แรงในขั้ น แรก หากปั ญ หาไม่ รุ น แรง และต้ อ งการการแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ผู้อานวยการหลักสูตรจะสั่งการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทันที หากปัญหารุนแรง
จะจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะทาได้
1.2.3 เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป ทางแก้ ไขปั ญ หา จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นแล้ ว จะส่ ง ให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ ไม่ ว่า จะเป็ น การตรวจสอบข้ อ มู ล หาข้ อ เท็ จ จริงเพื่ อ
แก้ปัญหา ข้อพิพาท จัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
1.2.4 หลังจากนั้นจึงแจ้งผลการแก้ปัญหาไปยังผู้ร้องเรียน ผู้อานวยการ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.5 ทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาแจ้ งข้ อ ร้อ งเรีย นมายั ง
หลั ก สู ต รแต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ กั บ นั ก ศึ ก ษาอยู่
ตลอดเวลา หากมีป ระเด็น ข้อ โต้ แย้ ง หรือความไม่ พ อใจ จะได้ รับ การแก้ ไขก่ อ นเกิ ด ข้ อ
ร้องเรียน
1. อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษา
2558
2559
2560

จานวนนักศึกษาต้นปี จานวนนักศึกษาสิ้นปี อัตราการคงอยู่ของ
การศึกษา
การศึกษา
นักศึกษา
13
10
77
28
22
78.5
13
12
93

ปีการศึกษาที่ 2560 ในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาลาออก 1 คน เนื่องจากมีปัญหา
บิดาประสบอุบัติเหต อาการวิกฤต จึงจาเป็นต้องลาออกไปดูแลกิจการที่บ้าน หลังจากที่เข้า
ศึกษาได้เพียง 3 สัปดาห์ ทาให้มีจานวนนักศึกษาคงเหลือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 93
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2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (หลักสูตร1 ปีครึ่ง)
ปีการศึกษาที่ ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
รับเข้า
2558
จานวน
69.23
2559*
จานวน
-

2559

2560

9
70.6

12

** ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 2 คน จึงทาให้
นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. นักศึกษาลาออก เพราะปัญหาส่วนตัว
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้แก่ การทาวิทยานิพนธ์และการ
ปรับ แก้วิทยานิ พนธ์ เนื่องจากนักศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาต่างชาติ จึงมีความไม่
สะดวกในการปรับแก้วิทยานิพนธ์และจะใช้เวลานานในการปรับแก้ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษ ท าให้ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาล่ าช้าไป ส่ วนใหญ่ จะล่าช้าไป
ประมาณ1 ภาคการศึกษา เพราะนักศึกษาจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้สอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ผ่านแล้วเท่านั้น ความล่าช้าในการแก้ไขวิ ทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ไป
ปรับแก้ภาษานั้นขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเอง ทางหลักสูตรได้หาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่น
การติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการแก้ไขวิทยานิพนธ์ การจัดรูปแบบและจัดพิมพ์
รูปเล่ม เป็นต้น
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 ระบบ/ กลไก
3.1.1 การจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรจึงมีกลไกในการจัดการข้อขัดแย้ง โดยให้นักศึกษาร้องเรียนมายังผู้อานวยการ
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ค ท ร อ นิ ก ส์
maps.complaints@yahoo.com โดยจะได้ แ จ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง กลไกและที่ อ ยู่
จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ปฐมนิ เทศน์ โดยที่ นั ก ศึ ก ษายั ง สามารถเขี ย นจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ร้องเรียนมายังผู้อานวยการ หรือขอพบผู้อานวยการโครงการได้โดยตรงได้เช่น
เคย
3.1.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลักสูตรใช้มีดังนี้
1) นักศึกษาร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทางคือ ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ไปยัง
maps.complaints@yahoo.com หรือส่งไปที่ผู้อานวยการหลักสูตรโดยตรง
ทีs่ uphat@econ.tu.ac.thหรือขอนัดพบผู้อานวยการได้โดยตรง
2) เมื่อรับคาร้องเรียนแล้ว ผู้อานวยการจะเป็นผู้พิจารณาปัญหา/ ระดับความรุนแรงในขั้น
แรก หากปัญหาไม่รุนแรง และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้อานวยการหลักสูตรจะสั่ง
การไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทันที หากปัญหารุนแรง จะจัดประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
3) เมื่อได้ข้อสรุปทางแก้ไขปัญหา จัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหา ข้อพิพาท จัดการ
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
4) หลังจากนั้นจึงแจ้งผลการแก้ปัญหาไปยังผู้ร้องเรียน ผู้อานวยการ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 การนาระบบและกลไกไปสู่การดาเนินการ
- ได้แจ้งนักศึกษาใหม่แล้วถึงระบบที่มีตั้งแต่วันปฐมนิเทศน์ (orientation) ของหลักสูตร ที่
ผ่านมายังไม่มีนักศึกษาคนใดยื่นข้อร้องเรียนเลย เนื่องจากหลักสูตรได้ใช้วิธีการในลักษณะ
ของ การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาล่วงหน้า
3.3 การประเมินกระบวนการ
- หลักสูตรได้ทาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ประจาปี พบว่าปีการศึกษา 2560 นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนเท่ากับ 4.20 โดยที่สามารถเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียนดังนี้
คะแนนความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ปี 2558
คะแนนความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ปี 2559
คะแนนความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ปี 2560

4.30
4.12
4.20

3.4 นาไปสู่การปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- จากคะแนนความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอให้มีการจัดช่องทางการร้องเรียนเพิ่มขึ้น โดยเสนอให้สร้าง Google Form ที่
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สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา และแยกประเภท แผนก ที่นักศึกษาร้องเรียน โดยจะ
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. ปีการศึกษา 2558 มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษา 13 คน ลาออก 3 คน มีนักศึกษา 2 คนทาวิทยานิพนธ์สาเร็จ
แล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากขาดผลสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ (นักศึกษาลาวและนักศึกษาเมียร์นมา) นักศึกษาอี ก 1 คน อยู่ระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ เนื่องจาก
หัวข้อการทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเทศที่มีข้อมูลน้อย และใช้ความรู้เฉพาะทางสูง จึงใช้เวลานานกว่าปกติ
(วิทยานิพนธ์เรื่อง The Petroleum Fund Management for Development in Timor- Leste)
2. ปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี นั ก ศึ ก ษาลาออก 1 คน นั ก ศึ ก ษา 2 คนจบล่ า ช้ า เพราะเดิ น ทางไปเป็ น นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนที่ Yokohama City University (YCU) ประเทศญีุ่น
ป่ 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาอีก 2 คน
อยู่ระหว่างรอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
3. นั กศึกษาทั้งหมดที่จ บล่ าช่าเป็ น นั กศึกษาจากประเทศไทยและลาว ในส่ว นของนั กศึกษาไทย ปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาอาจเป็นเพราะขาดแรงจูงใจและปัจจัยเร่งเร้าให้จบการศึกษา มีที่อยู่อาศัย มี
งานทาที่ป ระเทศไทย จึ งไม่รู้สึกว่าจะต้องรีบจบการศึกษา ขณะที่นักศึกษาลาวจะมีปัญ หาในเรื่องของการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการพอสมควร วิทยานิพนธ์จึงมีการแก้ไขทั้งในเรื่อง
เนื้อหาและภาษามากกว่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชาติอื่นๆ
จากการเปิดหลักสูตรนานาชาติมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุดต่อการ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาคื อ แรงจู งใจในการส าเร็ จ การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทั้ งหมด เนื่ อ งจากเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ทุนการศึกษาและเป็นนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาจากบ้านเกิดเมืองนอน มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องรับผิดชอบ ยิ่ง
อยู่นานค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีแรงผลักดันในความพยายามที่จะสาเร็จการศึกษา ขณะที่นักศึกษาไทย
ส่วนใหญ่จะถือว่ า การจบการศึกษาล่าช้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ อีกปัญหาที่พบคือ ปัญหาที่นักศึกษาจะต้องสอบ
ความสามารถทางภาษา นั กศึกษาที่ มีปั ญ หามากที่สุ ดคือ นักศึ กษาจากประเทศ สปป. ลาว รองลงมาคื อ
เมียร์นมา และไทย
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การวิเคราะห์ผลที่ได้
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1. จากการปรับปรุงวิธีการรับเข้านักศึกษา ทั้งในส่วนของการเพิ่มประเภทผลภาษาอังกฤษ และการรับ
แบบมีเงื่อนไข (ภาษาอังกฤษ) ทาให้มีผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สมัครจานวนมากที่ยังไม่มีผล
ภาษาอังกฤษ ปีต่อไปอาจต้องมีการระบุถึงเกณฑ์การรับในเรื่องของความสามารถทางภาษาให้ชัดเจน
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษาที่ลาออกเพราะ
ปั ญ หาทางการเรี ย นเลย มี เพี ย ง 1 คนที่ มี ปั ญ หาทางบ้ า น ท าให้ ต้ อ งสละทุ น การศึ ก ษาและลาออกจาก
มหาวิทยาลัย
3. สาเหตุที่นักศึกษาเรียนไม่จบตามหลักสูตรนั้นมีอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ 1. วิทยานิพนธ์ และ 2.
ภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษนั้นเป็นปัญหาสาคัญ เพราะจากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักแล้ว ปัญหาที่ทาให้อาจารย์อ่านงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาช้า เพราะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย์
บางครั้งไม่เข้าใจว่านักศึกษาเขียนต้องการจะสื่ออะไร และเมื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นปัญหา การแก้ไข
วิทยานิพนธ์ตามที่อาารย์สั่งก็เป็นไปได้ช้า มีข้อสังเกตอีกข้อว่า มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์และยังสอบ
ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 2 คน (จาก 3 คน) ในรุ่นก่อน อีกปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไทยจะไม่รีบทาวิทยานิพนธ์และ
ใช้ เวลาเรี ย นเกิ น กว่ าที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด แม้ ภ าษาอั งกฤษจะผ่ า นแล้ ว ก็ ต าม นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี ปั ญ หา
ภ าษ าอั งก ฤ ษ เป็ น อ ย่ างม าก คื อ นั ก ศึ ก ษ าจ าก ป ระเท ศ ส ป ป . ล าว แ ล ะ ส ห ภ าพ เมี ย ร์ น ม า
4. แม้หลักสูตรจะพยายามคิดหาวิธีติดตาม เร่งรัดการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตรมากมายขนาดไหนก็ตาม ก็ยากที่จะสาเร็จ หากนักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยเฉพาะนักศึกษาที่กลับไปทางาน จะมีข้อแก้ตัวว่างานยุ่ง ไม่มีเวลาเสมอ
การเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ทางหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานของตัวเอง
ที่ผ่านมาหลักสูตรยังเป็นหลักสูตรที่ไม่ทาเงินมากนัก จึงยังไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุน
ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาได้
2. แม้ทางหลักสูตรจะให้ความช่วยเหลือในด้านการหาแหล่งพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ผู้สาเร็จการศึกษาเกือบ
ทุกคนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต่างกลับไปทางานในสายงานของตัวเอง ซึ่งหลายคนไม่ได้อยู่ในสาย
งานวิชาการ จึงไม่มีความกระตือรือร้นในการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง เพราะไม่เห็นประโยชน์ต่อ
อาชีพที่ตนเองทาอยู่
3. หากหลักสูตรจะเป็นตัวแทนเผยแพร่ผลงานนั้นๆ หลักสูตรอาจจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาดูแล
รับผิดชอบในส่วนนั้นโดยเฉพาะ ซึง่ ณ เวลานี้ยังไม่สามารถทาได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ A+ A A- B+ B B- C+ S

จานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนักศึกษา
ที่สอบผ่าน

12

12

Contemporary Issues in the Asia-Pacific Region

2

4

4

4

Dynamism of the Thai Economy

1

3

2

4

2 1

12

12

Economic Integration in the Asia-Pacific Region

2

2

3

5

2

12

12

Foundation Asia-Pacific Studies

1

1

5

4

2

12

12

International Law and Regional Architecture

2

5

2

4 1

12

12

Political, Security, and Defense Strategies in the
Asia-Pacific Region

1

3

2

4 2

12

12

Research Methodology

2

2

5

1

12

12

Thesis

1

15

15

4

1

15
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาใน
1) การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร
- ระบบ/ กลไก
หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเอเชียแปซิฟิ กศึกษามี ระบบการออกแบบ
หลั กสู ตร ให้ สอดคล้องตามกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้การออกแบบหลักสูตรฯ ยังคานึงถึงความ
สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ นั่นคือ การจัดการศึกษา เผยแพร่
ความรู้ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สร้ า งงานวิ จั ย และองค์ ค วามรู้
ให้บ ริการทางวิช าการและวิชาชีพแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ศีล ธรรม ภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยนามาเป็นองค์ประกอบใน
การออกแบบหลั กสู ตร ในการตั้งปรัช ญา วัตถุป ระสงค์ ของหลั กสู ตร โดยได้รับความ
เห็น ชอบจากที่ประชุม สามารถสรุประบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ ระบบ/ขั้นตอน

วิธีการดาเนินงาน

กลไก/
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษาและ
-ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น คณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูล และเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ความต้องการ พัฒนาหลักสูตร
พื้นฐาน
ด้านตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ความสอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
2. กาหนดกรอบ -กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
คณะกรรมการ
แนวคิดของ
พันธกิจ และคุณลักษณะบัณฑิตที่บัณฑิตที่พึง พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
ประสงค์ของหลักสูตร
3. กาหนดโครงสร้าง -ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
เนื้อหาสาระ -ศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
ที่อื่นๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา
-ร่างโครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตร
-กาหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ ม.ค.อ. 1
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4. จัดทา
-กาหนดรายวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหา
รายละเอียดวิชา สาระ ตามโครงสร้างของหลักสูตร
-ร่างรายละเอียดวิชาให้ตอบสนองต่อผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการ

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร

6. จัดประชุม
-เขียนโครงการกาหนดเอาไว้ในแผน
คณะกรรมวิพากษ์
วิพากษ์หลักสูตร -ร่างกาหนดการ
หลักสูตร
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-จัดประชุม
-ประเมินผลการประชุม
-สรุปผลการประชุม
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลสรุปที่ได้
จากการวิพากษ์หลักสูตร
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การดาเนินงาน
ก. การเตรียมการเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใน ปีการศึกษา 2562
ปัจจุบันนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษาได้ใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน และจะครบรอบ 5 ปีในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งหลักสูตรจะได้เริ่มกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการศึกษา 5 ปีตามลาดับต่อไป
(1) กาหนดงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางหลักสูตรฯ จะของบประมาณใน
การพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันอาณาบริเวณศึกษา จานวน 15,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของโครงการทั้งหมด ในระยะแรกเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาจัดทาโครงการ 3 เดือน ประมาณเดือน
กันยายน -พฤศจิกายน 2561
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีกาหนดการประชุมหารือกันเพื่อหาข้อสรุปในการแต่งตั้ง
กรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ในเดือนกันยายน 2561 เพื่อเสนอชื่อและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ชุดละ 3 ท่าน และ
กาหนดช่วงเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (คาดว่าจะเป็นช่วงปลาย
เดือนตุลาคม 2561) และการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (มิถุนายน พ.ศ.
2561)
- การประเมินประบวนการ
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หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการแล้ว พบว่าควรมีการจัดระบบการติดตามการ
ทางานอย่างใกล้ชิด มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งในเรื่องการนัดประชุม
กลุ่มย่อย และการกากับการทางานให้เป็นไปตามตารางเวลาที่กาหนด ทั้งควรที่จะต้องแบ่ง
งานกันอย่างชัดเจนกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทางานของทั้งระบบอีก
ด้วย
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ในการเตรียมการเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรใน ปีการศึกษา 2562
หลังจากได้ผลการประเมินกระบวนการแล้ว ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
แต่งตั้ง นางสาวภารดี อุบลบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริห ารและประกันคุณ ภาพของสถาบั น
อาณาบริเวณศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน มีหน้าที่ในการติดตามการทางานและกากับ
การทางานตามกรอบเวลาที่กาหนด ในระยะการระดมความคิดเห็น มีการแบ่งงานกันดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร สถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา
2. หัวหน้าคณะทางาน ได้แก่ นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น ผู้จัดการหลักสูตรและนักวิจัยสถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา มีหน้าที่วางแผนการทางาน ขับเคลื่อนการทางานภายในคณะทางาน
ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน
3. คณะทางานประกอบด้วย
3.1 Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim นักวิจัยและหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้าน
วิชาการหลักสูตร ประสานงานกับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตต่างประเทศ
3.2 นางสาว นุชนาถ ศุภรงค์นิธิพัชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทาหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตรในประเทศไทย
3.3 นางสาวกรชนก นุชเกษม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักวิจัย ทาหน้าที่ประสานงาน
กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ใช้บัณฑิตในประเทศไทย
3.4 นางสาวปราณี เจิ่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่สนับสนุนการทางานบริหาร
และบริการทั่วไป
4. ผู้ประสานงานและกากับการทางานให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด ได้แก่ นางสาวภารดี
อุบลบาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่เพิ่งมอบหมายงานให้กับคณะทางานกลุ่มย่อย ระบบการ
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ติดตามกากับการทางานยังเห็นไม่ชัดเจน คาดว่าจะเห็นผลอย่างชัดเจนหลังการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้
ข. การดาเนินงานออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปี
การศึกษา 2562
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียซิฟิกศึกษาที่จะใช้ในปี
พ.ศ. 2562 หลักสูตร ได้กาหนดแผนการดาเนินงานตามระบบในการดาเนินงานเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรดังนี้
(1) หลักสูตรกาหนดให้การจัดทารายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรฉบับเดิม
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
(4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่กรอบแนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
พันธกิจ และคุณลักษณะบัณฑิตที่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ไว้อย่างชัดเจน
(5) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้าที่กาหนดโครงสร้างรายวิชาต่างๆให้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระตามโครงสร้างของหลักสูตร มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรร่วมกัน-กาหนดรายวิชาต่างๆ ร่างคาอธิบายรายวิชา
ให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่ต้องการโดยคานึงถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มีการประเมินกระบวนการ
ยังไม่มี
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ยังไม่มี
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
- มีระบบ มีกลไก
การปรับปรุงหลักสูตร โดยทาการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก มีขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
ลาดับ ระบบ/ขั้นตอน
วิธีการดาเนินงาน
กลไก/ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนกรอบ -วิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาสาระของ คณะกรรมการ
แนวคิดของ
หลักสูตรเดิม เพื่อสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง ประจาหลักสูตร

50

หลักสูตร

2. ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง

โอกาส และอุปสรรค ในการปรับปรุง
หลักสูตร
-ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
พันธกิจ และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
-ประชุมปฏิบัติการ เพื่อกาหนดโครงสร้าง คณะกรรมการ
และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาของ ประจาหลักสูตร
หลักสูตร
-เพิ่ม ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างที่กาหนด
-สรุปรายวิชาทั้งหมด
-เขียนเพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายละเอียด
วิชาที่มีอยู่เดิม
-แปลรายละเอียดวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

3. จัดประชุมวิพากษ์ -เขียนโครงการกาหนดเอาไว้ในแผน
หลักสูตรปรับปรุง -ร่างกาหนดการ
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-จัดประชุม
-ประเมินผลการประชุม
-สรุปผลการประชุม
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลสรุป
ที่ได้จากการวิพากษ์หลักสูตร
4. เสนอคณะฝ่าย -ยื่นเสนอหลักสูตรต่อฝ่ายวิชาการ
วิชาการ
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากฝ่ายวิชาการ

5. เสนอสภา
-ยื่นเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรม -ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ศาสตร์
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัย
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6. เสนอสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(สกอ.)

-ยื่นเสนอหลักสูตรต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
7. เริ่มใช้หลักสูตร -จัดทา ม.ค.อ. 3 ของทุกรายวิชาให้
สอดคล้องกับ ม.ค.อ. 2 ของหลักสูตรที่
ประกาศบังคับใช้
-จัดผู้สอนและแผนการสอน
8. บริหารหลักสูตร -กากับดูแล
-ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
เสนอสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร

การวางระบบผู้สอนและ 1. การกาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียน - มีระบบ/ กลไก
การสอน
(1) ผู้อานวยการหลักสูตรร่างกาหนดอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาตามแผนการสอน
ของแต่ละปีการศึกษา พิจารณาจากคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
(2) ประชุมพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และใช้
มติที่ประชุมเป็นกลไกในการพิจารณาผู้สอนแต่ละปีการศึกษา
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การดาเนินงาน
ผู้อานวยการหลักสูตรได้ร่างแผนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 พร้อมรายชื่อ
ผู้สอนในแต่ละวิชา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2560
- มีการประเมินกระบวนการ
หลักสูตรได้นาแผนการศึกษาและรายชื่อผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2560 เข้าเป็นวาระ
เพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติกาหนดอาจารย์
ผู้สอนและปรับปรุงภาระงานดังนี้
(1) มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. Daniel MacFarlane เป็นผูส้ อนวิชา APS 623 แทน
อาจารย์วิโรจน์ อาลี ที่ติดภาระงานด้านอื่น โดยมีอาจารย์ ดร. Takashi Tsukamoto เป็น
ผู้ประสานงานกับ อาจารย์ ดร. Daniel MacFarlane
(2) มอบหมายให้ Dr. Takashi Tsukamoto เป็นผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา APS 641
แทนอาจารย์วิโรจน์ อาลี
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(3) มอบหมายให้ Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim นั ก วิ จั ย เป็ น ผู้ ช่ ว ยสอน
(TA)และติดตามการทางานข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รหัส 60 มีหน้าที่เข้าร่วมฟัง
การบรรยาย วิชา APS 681จัดทาสรุปความก้าวหน้าและประเด็นข้อแนะนาของอาจารย์
ผู้สอนที่ให้ต่อหัวข้อและกระบวนการทางานของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งรายงานสรุปใน
ห้องเรียนและความก้าวหน้าในการทาข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกสัปดาห์
(4) มอบหมายให้ นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานวิชาทุกท่าน ในการนัดวัน
และเวลาสอน พร้อมทั้งประสานงานกับวิทยากรพิเศษทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจน
อานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนให้กับวิทยากรพิเศษทุกท่าน
(5) มอบหมายให้ นางสาวปราณี เจิ่งทรัพท์ เป็นผู้ช่วยนางสาวธัญวีร์ ชวนชื่นในด้านการ
ดูแลและรับรองอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษทุกท่าน
(6) มอบหมายให้ นายชุติวิทย์ เทพสุนทร ดูแลด้านอุปกรณ์เทคนิคทุกประเภทในห้องเรียน
ที่ทาการเรียนการสอน
(7) กาหนดอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานแต่ละวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
ดังนี้
APS 600 – รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย, อ.ดร. Robin Ramcharan และ อ. ดร. ฐิติรัตน์
ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โดยมีนางสาวธัญวีร์ เป็นผู้ประสานงาน
APS 612– รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
APS 621 – อ.ดร. Takashi Tsukamoto
APS 623 – อ.ดร. Takashi Tsukamoto และ อ.ดร. Daniel McFarlane
APS 611– รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย โดยมีนางสาวธัญวีร์ เป็นผู้ช่วยประสานงาน
APS 631– อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน
APS 641– อ.ดร. Takashi Tsukamoto โดยมีนางสาวธัญวีร์ เป็นผู้ช่วยประสานงาน
APS 681– รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย, รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี, อ.ดร. Takashi Tsukamoto
อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ โดยมี Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim เป็นผู้ชว่ ยสอน
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
หลังจากที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงภาระงานตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หลักสูตรจึงได้ปรับ
แผนการศึกษาและ รายชื่อผู้สอนตามมติดังกล่าว
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งสองข้างต้น เป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย
การ เรียนรู้และคณาจารย์ผู้สอนได้สรุปผลให้เห็นชัดเจนใน ม.ค.อ. 5
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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- ระบบ/กลไก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา มีระบบและกลไกในการ
กากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มอค.3) โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้จัดทารายละเอียดของวิชาทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
แล้วรวบรวมส่งให้คณะตามกาหนดเวลา โดยหลักสูตรจะมีการแจ้งเตือนกาหนดรายการส่ง
รายละเอีย ดของวิช าทุ กภาคการศึกษา และมีการติดตามให้ อาจารย์ส่ งรายงานผลการ
ดาเนินงานของวิชา (มคอ. 5) เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การดาเนินงาน
อาจารย์ ผู้ ส อนของหลั ก สู ต รฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดของวิช า (มคอ.3) ทุ ก
รายวิ ช าก่ อ นเปิ ด สอนและผลการด าเนิ น งานของวิ ช า (มคอ.5) ทุ ก วิ ช า ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา และ รวบรวมส่งให้คณะตามกาหนดเวลา
3. การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์
- ระบบ/กลไก
ลาดับ ระบบ/ ขั้นตอน
วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 กาหนดผู้ประสานงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1.Mr. Md Zaidul
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ กาหนดให้ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ Anwar Hj Md Kasim
วิทยานิพนธ์ APS (ASU)เป็นผู้ประสานงานให้การ ประสานงานด้านวิชาการ
681 และ APS 800 เรียนการสอนเป็นไปตาม
และประสานงานด้าน
กาหนดการ ผู้ประสานงานจะต้อง ติดตามความก้าวหน้าใน
พบกับนักศึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้ง การทาวิทยานิพนธ์ของ
ระเบียบต่างๆ และประสานงานกับ นศ.
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2.นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น
แจ้งระเบียบต่างๆ และ
ประสานงานกับ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
2 กาหนดกรอบเวลา ผู้ประสานงานร่วมหารือกับ
คณะผู้ประสานงานและ
การดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ คณะกรรมการบริหาร
วิทยานิพนธ์
กาหนดกรอบเวลาในดาเนินงาน หลักสูตร
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่
เปิดภาคการศึกษา เพื่อแจ้งให้
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นักศึกษาและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทราบ
3 จัดกลุ่มอาจารย์ที่ คณาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดาเนินการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
โดยดูจาก
ความเหมาะสมของหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และความชานาญและ
ความสนใจของคณาจารย์
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เพื่อทา
หน้าหลักในการดูแลให้คาปรึกษา
ทางด้านวิชาการ อาจารย์แต่ละคน
จะต้องมีภาระงานด้านที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนดในปี 2548
4 จัดเตรียมคู่มือ
ผู้ประสานงานรายวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
จัดพิมพ์คู่มือวิทยานิพนธ์
ให้เพียงพอแก่นักศึกษาทุกคน
5 การตรวจแบบร่าง
วิทยานิพนธ์

นักศึกษาจะต้องมาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอย่าง
สม่าเสมอเสมอเพื่อตรวจความ
คืบหน้าของการดาเนินงาน
วิทยานิพนธ์ โดยมี ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ (ASU) เป็นผู้ติดตาม
กระบวนการพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทราบทุกเดือน
6 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และครั้งที่ 2

คณาจารย์ประจา
หลักสูตร

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
(ASU)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
(ASU)

คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
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สอบวิทยานิพนธ์
7 การกากับดูแลใน หลักสูตรจัดให้มีการติดตามการ คณะกรรมการบริหาร
ภาพรวม
ดาเนินการด้านวิทยานิพนธ์ในวาระ หลักสูตร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรทุกๆครั้ง
(ASU)
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การดาเนินงาน
(1) หลักสูตรได้มอบหมายให้ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (ASU) เป็นหน่วยงานผู้ประสานงาน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือ นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น ผู้จัดการหลักสูตร
และ Mr. Md Zaidul Anwar Hj Md Kasimนักวิจัยและหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
(ASU) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในปีการศึกษา 2560
(2) ASUได้จัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มคอ. 3คู่มือวิทยานิพนธ์ และ Thesis
Supervision Guideline ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน ผู้ติดต่อประสานงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
(3) หลักสูตรได้จัดกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยพิจารณาตาม
ความชานาญและความสนใจของคณาจารย์ที่เหมาะสมกับหัวข้อของนักศึกษา
- มีการประเมินกระบวนการ
จากการประเมินตรวจสอบ ในเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า
(1) มีนักศึกษารหัส 58 จานวน 1 คน ยังปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนด
สมควรให้ดาเนินการแก้ไข
(2) มีนักศึกษารหัส 59 จานวน 2 คน ยังไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษา 1 คน ยัง
แก้วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ทางหลักสูตรมีมติให้ฝ่ายประสานงานเป็นผู้เร่งรัดติดตามนักศึกษาที่
ตกค้าง ประสานงาน หาสาเหตุและดาเนินการแก้ไข
(3) นักศึกษารหัส 60 ยังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ทางหลักสูตรมีมติให้ฝ่าย
ประสานงานเป็นผู้สอบถามหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไข
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(1) ฝ่ายประสานงานได้สอบถามและเร่งรัดไปยังนักศึกษา รหัส 58 แล้ว นักศึกษาแจ้งว่า
เนื่องจากมีปัญหาในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นอย่างมาก ทั้งหัวข้อยังมีความเป็น
เทคนิ คสู ง จึงประสบปัญ หาทางานล่ าช้า หลักสู ตรจึงเสนอขอเปลี่ ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก พร้อ มทั้ งคณะกรรมการสอบใหม่ ทั้ งหมด และแจ้ งนั ก ศึ ก ษาซึ่ งเป็ น
นักศึกษาทุนการศึกษาว่า จะต้องคืนทุนการศึกษาหากทาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ สิ้นตามเวลาที่
กาหนด พร้อมให้ ASUเป็นตัวกลางในการประสานงานการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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ทั้งหมดอย่างใกล้ชิด ทั้งการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนใหม่และการนัด
สอบ
(2) นักศึกษารหัส 59 ทางฝ่ายประสานงานสอบถามไปยังที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก พบว่า
นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์กาลังอยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน การ
วิเคราะห์ผลการศึกษายังไม่อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะสอบ ส่วนคนที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว
แต่ยังแก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ทางผู้ประสานงานได้แจ้งผลที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาให้
นักศึกษาได้ทราบแล้ว หากยังไม่ส่งงานในเวลาที่กาหนด จะต้องดาเนินการตามมาตรการ
อื่นต่อไป
(3) นักศึกษา รหัส 60 ทั้งหมด ทางฝ่ายประสานงานได้แจ้งย้ากรอบเวลาในการทา
วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบแล้วอีกครั้ง เนื่องจากในปีนี้ อาจารย์แต่ละท่านติด
ภารกิจ เดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นส่วนใหญ่ ทาให้การนัดสอบล่าช้า
กว่าปีที่ผ่านมา

การประเมินผู้เรียน

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
(1) นักศึกษารหัส 58 ที่ตกค้างอยู่ ได้ส่งร่างวิทยานิพนธ์มายังหลักสูตรแล้วเมื่อต้นเดือน
สิงหาคม และมีการนัดสอบวิทยานิพนธ์แล้ว มีกาหนดในวันที่ 7 กันยายน 2561
(2) นักศึกษา รหัส 60 ได้วันสอบแล้วเกือบทั้งหมด (นักศึกษา 13 คน ได้วันสอบหรือสอบ
ไปแล้ว 10 คน เหลือนักศึกษาอีก 3 คน ซึ่ง 2 คนยังไม่พร้อมที่จะสอบ อีก 1 คน รอนัด
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
แปซิฟิกศึกษา จะทาใน 2 ลักษณะคือ 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และ 2. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจะประกอบไปด้วยการ
ประเมินผลรายวิชาทั่วไป และการประเมินวิทยานิพนธ์
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- ระบบ/ กลไก
ลาดับ
ระบบ/ขั้นตอน
กลไก/ผู้รับผิดชอบ
1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการ คณะกรรมการบริหาร
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ
(ASU)
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรู้ตาม อาจารย์ผู้สอน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้แก่ อาจารย์ผู้สอน โดยมีฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ
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สนับสนุนด้านวิชาการ (ASU)เป็นฝ่ายสนับสนุนการ
ทางาน
3 อาจารย์ผู้สอนและฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ (ASU)
วางแผนปฏิบัติการจัดการประเมิน

(ASU)

อาจารย์ผู้สอน
ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ
(ASU)
4 นาผลการประเมินที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
บริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
หลักสูตร
ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ
(ASU)
- การนาระบบและกลไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
วิธีการดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีดังนี้
ด้าน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
วิธีการประเมิน
คุณวุฒิ
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตามกาหนด
2.ประเมินจากการทุจริตในการสอบและการ
คัดลอกงานผู้อื่น (Plagiarism)โดยใช้โปรแกรม
Turnitin
3.ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตร
กาหนด
2 ด้านความรู้
1.ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ
2.ประเมินจากการทารายงาน
(Assignmentและ Essay) และการนาเสนอ
งาน
3.ประเมินจากการทาวิทยานิพนธ์
3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.ประเมินจากการทารายงาน
(Assignmentและ Essay) และการนาเสนอ
งาน
2.ประเมินจากการทาวิทยานิพนธ์
4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 1.ประเมินจากพฤติกรรมภายในชั้นเรียน การ
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ความรับผิดชอบ

ทางานกลุ่ม พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.ประเมินจากพฤติกรรมภายนอกชั้นเรียน
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 1.ประเมินจากการทารายงาน (Assignment,
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
essay, term paper)
2.ประเมินจากการทาวิทยานิพนธ์
3.ประเมินจาก feedback ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากหลักสูตรใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ
ประสานงาน นัดหมายกับนักศึกษาเป็นหลัก
- การประเมินประบวนการ
จากมติที่ประชุมสรุปแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปี
การศึกษา 2559 พบว่า วิธีที่ใช้ประเมินนักศึกษานี้เป็นวิธีที่ดี เดิมผู้ประเมินจะเป็นเพียง
อาจารย์ผู้สอนเพียงกลุ่มเดียว ทาให้ผลการประเมินยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2560 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอให้ ฝ่ายสนับสนุนด้าน
วิชาการ (ASU) เป็นฝ่ายร่วมประเมินด้วยในบางคุณลักษณะ ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ASUเป็นผู้เช็ครายชื่อนักศึกษา เป็นผู้นัดหมายและ
ดูแลการทากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา เป็นผู้นางานของนักศึกษาเข้า
โปรแกรม Turnitinเพื่อตรวจสอบการคัดลอก และเป็นผู้ติดตามกระบวนการทางานวิจัย
ของนักศึกษาทุกคน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เนื่องจาก ASU เป็นแผนกที่อยู่
ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุด และทางานร่วมกับนักศึกษาตลอดเวลาทั้งยังเป็นหน่วยงานที่
มอบหมายภาระงานให้กับนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจกรรม
นักศึกษาและติดตามกระบวนการทางานวิจัยของนักศึกษาทุกคน
3. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เนื่องจาก ASUคือผู้
ที่จัดงานอบรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งเป็นผู้ประสานงาน
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ สื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษามากที่สุดโดยกาหนดอัตราส่วน
คะแนนของทั้ง 3 ด้านในอัตราส่วน อาจารย์ผู้สอน 60%และ ASU40% โดยจะเริ่มทาการ
ประเมินในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ยังไม่มี
2. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1 การประเมินผลรายวิชาทั่วไป
- ระบบ/ กลไก
(1) อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้ระบบการให้คะแนน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา
(3) อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เสนอผู้อานวยการสถาบันอาณา
บริเวณศึกษา เพื่ออนุมัติผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
(4) อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประกาศผลการเรียนให้
นักศึกษาทราบผ่านทางเว็บไซต์สานักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป
(5) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ดาเนินการ จัดทารายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5) ของรายวิชา ภายใต้การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งในขั้น ตอนนี้ อาจารย์ผู้สอนในแต่ ละรายวิชาจะต้องนาผลการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียน การสอนในการจัด ทา
รายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาดาเนินการรวบรวม มคอ. ทุกฉบับ
(6) อาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
หลังจาก สิ้นปีการศึกษา ภายใน 60
(7) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
และ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนของแต่ละหลักสูตร
ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์
- ระบบ/ กลไก
(1) นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบต่อหลักสูตร พร้อมทั้งส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับร่างที่มีรูปแบบ
สมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) หลักสูตรดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบ
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วิทยานิพนธ์ดาเนินการประเมิน การสอบ วิทยานิพนธ์ และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์มายัง
หลักสูตร เพื่อประกาศผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทราบ โดยผ่าน ความ
เห็นชอบของผู้อานวยการหลักสูตร และคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
วิชาเอก/ รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
วิทยาเขต
-

การตรวจสอบ
-

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
วิชาเอก/
รายวิชา
ภาคการศึกษา เหตุที่ไม่เปิดสอน
วิทยาเขต
%% Selected Topics
1
เนื่องจากนักศึกษาใน
in International
หลักสูตรมีจานวนน้อย
Relations of the
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
Asia-Pacific
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
Region
%% Public Policy
2
เนื่องจากนักศึกษาใน
Studies
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
%%

Quantitative
Methods for
Trade Policy
Analysis

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

%%

Issues in Trade
Policy

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ
-

มาตรการแก้ไข
-

มาตรการที่ดาเนินการ
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชุที
า ่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
- เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมี
จานวนน้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือก
วิชาที่หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิด
สอนร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชา
ใด แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
- เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมี
จานวนน้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือก
วิชุที
า ่หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิด
สอนร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชา
ใด แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
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%%

International Law
of the Sea

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

%%

Development
Path of Countries
in the Asia-Pacific
Region

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

%%

Trade and
Investment
Policy in the
Asia-Pacific
Region
International
Business of the
Asia-Pacific
Region

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

%%

International
Disputes and
Settlements

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

%%

Telecommunicati
on Development
Policies in the
Asia-Pacific
Region
Trade Negotiation
Skill and World

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

1

เนื่องจากนักศึกษาใน
หลักสูตรมีจานวนน้อย

%%

%%

-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชุที
า ่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชุที
า ่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
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Trade
Organization
%%

%%

%%

Selected Topics
in International
Economics of the
Asia-Pacific
Region
Selected Topic in
International Law
of the Asia-Pacific
Region

1

Selected Topics
in Asia-Pacific
Studies

1

1

หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
เนื่องจากนักศึกษาใน
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
หลักสูตรมีจานวนน้อย น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
เนื่องจากนักศึกษาใน
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
หลักสูตรมีจานวนน้อย น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก
เนื่องจากนักศึกษาใน
-เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีจานวน
หลักสูตรมีจานวนน้อย น้อย จึงให้นักศึกษาทาการเลือกวิชาที่
หากเปิดสอนทุกวิชาจะทา หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเปิดสอน
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ร่วมกันและตกลงกันว่าจะเรียนวิชาใด
แล้วเปิดวิชาเรียนตามเสียงข้างมาก

กรณี รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
วิชาเอก/
รายวิชา
หัวข้อที่ขาด
วิทยาเขต
-

สาเหตุที่ไม่เปิดสอน

วิธีแก้ไข

-

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
วิชาเอก/
รายวิชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
แผนการปรับปรุง
วิทยาเขต
นักศึกษา
%%
Foundation Asia1
มี
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา
Pacific Studies
ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.5
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
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%%

Dynamism of the
Thai Economy

1

มี

%%

International Law
and Regional
Architecture

2

มี

%%

Thesis

2

ไม่มี

%%

Contemporary
Issues in the AsiaPacific Region
International
Relations and
Foreign Policy in
the Asia-Pacific
Region
Research

2

มี

1

มี

2

มี

%%

%%

ประเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.68
ส่วนที่ 3 กฏหมายระหว่างประเทศ
คะแนนเฉลึ่ย 4.58
เสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เพิ่มระยะเวลาการเรียนวิชาพื้นฐานขึ้น
เป็นAPS600 Iและ APS600 II ตาม
แบบประเมินโดยนักศึกษา ปีการศึกษา
2559 และ 2560
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.57
แผนการปรับปรุงคือ ปรับรูปแบบการ
สื่อสารเรื่องกาหนดการ Presentation
และหัวข้อ/กาหนดส่ง Assignment
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.0
แผนการปรับปรุง เสนอให้อาจารย์
ผู้สอนปรับวิธีการสอนที่จะช่วยให้
นักศึกษามีความตื่นตัว ไม่ง่วงในชั้น
เรียน
-แต่มีกระบวนการติดตามการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์เสร็จใน
เวลาที่กาหนด
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.49
ไม่มีแผนการปรับปรุง
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.40
แผนการปรับปรุง: เพิ่มเนื้อหาประเด็นที่
น่าสนใจเช่น ชนกลุ่มน้อยและ Cyber
Security
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
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Methodology

%%

Economic
Integration in the
Asia-Pacific
Region

2

มี

%%

Political, Security,
and Defense
Strategies in the
Asia-Pacific
Region

1

มี

เฉลี่ย 4.28
แผนการปรับปรุง: เสนอให้วิชานี้อยู่ใน
แผนศึกษาปีที่ 5
-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.60
แผนการปรับปรุง ให้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาสอนอีก เพราะสอนดีมาก
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี แม้
จะเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นเทคนิคสูงก็
ตาม

-ผลการประเมินโดยนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.49
ยังไม่มีแผนการปรับปรุงใดๆ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ในภาพรวม รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเรื่องคุณภาพการสอนทั้งปีการศึกษา
เท่ากับ 4.43 (ภาคเรียนที่ 1 เท่ากับ 4.48 และภาคเรียนที่ 2 เท่ากับ 4.375) ในส่วนของข้อเสนอจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนนั้น แบ่งไป 2 ประเด็นคือ
1. เรื่องเนื้อหาการสอน มีแผนปรับปรุงจานวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาเรียน
2. ปรับปรุงรูปแบบการสอบ เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะการค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา
3. เรื่องภาษาอังกฤษ ควรมีแผนให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไม่แข็งแกร่งพอ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม
สอนเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมผ่านการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การเคารพในความคิด ทรัพย์สินทางปัญญา และการอยู่ใน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
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ชุมชนร่วมกัน
1. งาน Assignment ทุกงาน นักศึกษาจะต้องมีการ Citation
อย่างถูกต้อง
2. งาน Assignment ทุกงาน จะต้องผ่านการตรวจจับด้วย
โปรแกรมป้องกันการคัดลอก (Turnitin) เพื่อสอนและสร้างให้
นักศึกษาเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ class discussion
นักศึกษาเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมจากตนเอง ทาให้มีความอดทน
ยอมรับ และเคารพในความคิดเห็น วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชนชาติอื่น
4. สอนให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการให้นักศึกษาทุกคน
ร่วมกันทาความสะอาดห้องเรียน ห้องพักนักศึกษา และ Co
working space ที่ใช้ร่วมกัน
การสอนจะเน้นไปยังการปลูกฝัง โดยการปฏิบัติจริงพร้อม
อธิบายเหตุผลที่ต้องทาเช่นนั้น ถือว่าเป็นวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิผล
ความรู้

ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การใช้
กรณีตัวอย่าง รวมทั้งการเน้นกระบวนการคิด มีการสอนแบบ
บูรณาการ ใช้เทคนิคผังความคิด ร่วมกับการจัดบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ หรือผู้
ที่มีชื่อเสียง เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างกว่าแกนวิชา
หลักที่สอนในตารา ให้รู้จักคิดและบูรณาการทางความคิด และ
มีประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในสายงาน
วิชาการและการทางานอย่างแท้จริง
สื่อการสอนที่ใช้ ใช้ทั้งสื่ออิเล็คทรอนิค โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต Youtube และเอกสารประกอบเพื่อให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจสูงสุด และถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล

ทักษะทางปัญญา

ในด้านทักษะทางปัญญา มีประสิทธิผลดี ผู้สอนเน้นการทางาน
ที่อาศัยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประกอบกับทักษะในการ
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วิเคราะห์ ทาให้ต้องใชปัญญาในการทางานและรู้จักการ
แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้ นอกจากนี้ย้งใช้วิธีการสอนแบบบูรณา
การ ร่วมคิด ร่วมพูดคุย และเน้นการเรียนรู้จากผู้ที่มี
ประสบการณ์จริง สื่อที่ใช้คือ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ วีดีทัศน์
อินเตอร์เน็ต หนังสือ เอกสารประกอบการบรรยาย ถือว่ามี
ประสิทธิผลดี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ในห้องเรียน จะใช้วิธีการสอนที่เน้นด้านทักษะความสัมพันธ์
บุคลและความรับผิดชอบ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีประสิทธิผล เน้นการ
ทางานและ Present เป็นกลุ่ม โดยเฉพาะหลักสูตรมีนักศึกษา
เป็นนักศึกษาต่างชาติ การทางานเป็นกลุ่มจึงอาศัยทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างมาก นอกห้องเรียน
หลักสูตรมีกิจกรรมให้นักศึกษาทาร่วมกันอยู่เสมอ เป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาร่วมมือ ร่วมคิด และรับผิดชอบร่วมกัน
นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เนื่องจากรายวิชาที่สอนไม่ได้เน้นหนักไปยังการวิเคราะห์เชิง
การสื่อสารและการใช้เทต ตัวเลข จึงไม่มีการประเมินประสิทธิผลในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม
โนโลยีสารสนเทศ
การเรียนในยุคนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอน เช่น การใช้ Facebook และ Line ในการ
ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา การใช้ Google Calendar
ในการอัพเดทตารางสอน ตารางเรียน และใช้ Google Form
ในการเก็บแบบสอบถามการประเมินการสอน ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิผลมากในการเรียน การสอน
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 0 จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม
Thammasat

จานวน
อาจารย์
5

จานวนบุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
สายสนับสนุน
2
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
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Annual Academics
and Postgraduate
International
Conference ครั้งที่
2 จังหวัดเชียงราย
จัดบรรยายเรื่อง
Australia’s Foreign
Policy ร่วมกับ
สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน
2560
จัดบรรยายในหัวข้อ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ไทย – รัสเซีย ใน
หัวข้อ Enduring
Determinants in
Thai-Russian
Relation ห้อง
ประชุมวรรณ
ไวทยากรณ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2561
จัดการบรรยายเรื่อง
Thai Economic
Outlook 2018 ที่
มหาวิทยาลัยธรรม

นักวิชาการจากประเทศที่มาเข้าร่วมและประเทศเจ้าภาพร่วม
ได้แก่ เดนมาร์ค อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และจะ
นาเอาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับโครงการและ
เสริมในการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมถึงพัฒนาความคิด
ทางวิชาการต่อไป
ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียที่
สามารถนามาปรับใช้กับโครงการและเสริมในการเรียนการ
สอนต่อไป

2

2

4

2

ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาด้าน
ความสัมพันธ์ของไทย - รัสเซียที่สามารถนามาปรับใช้กับ
โครงการและเสริมในการเรียนการสอนต่อไป

2

2

ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่สามารถนามาปรับใช้กับโครงการและเสริมในการเรียน
การสอนต่อไป
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ศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
จัดบรรยายเรื่อง
Malaysia
Economic Policy
under Tun
Mahathir ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ประเทศ
ออสเตรเลีย รัฐนิว
เซาท์เวลส์และกรุง
แคนเบอร์รา
ศึกษาดูงานที่ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม
(10-12 กรกฏาคม
2561)

เข้าร่วมการทา
Workshop ด้าน
งานวิจัยและ
Japanese Studies
ร่วมกับ Japan
Foundation

6

2

ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐกิจมาเลเซียและนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ อันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถนามาปรับใช้กับโครงการและเสริม
ในการเรียนการสอนต่อไป

4

-

ได้เรียนรู้ถึงการทางาน นโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ SMEs การคมนาคม (รถไฟ) พรรคการเมืองและ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

2

2

ศึกษาดูงานและการทางานของ ธนาคารแห่งประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม (AMBD) หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
ุBEDB)
(
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือ
ธุรกิจ SMEs (DARE) และสานักงานกิจการ Halal
Certification และหน่วยงานจัดอบรมด้านการเงิน การคลัง
และการจัดการของประเทศ (CIBFM) ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้
ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารตามหลักการอิสลาม
วิธีการทาธุรกิจในประเทศบรูไน หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
จัดอบรมที่สาคัญ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
CIBFM ของ University of Brunei Darussalam อีกด้วย

-

1

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญีุนในด้
่ป่ านต่างๆ การทางานวิจัยด้าน
ญีุนศึ
่ป่ กษา และการทา Workshop โดยนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์ ประโยชน์ที่ได้รับคือ นาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
โดยเฉพาะวิธีการทา Workshop ด้านการค้นคว้าวิจัย มา
พัฒนาและเสริมทักษะด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาต่อไป
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Summer Institute
บรรยาย Political
Economy of
Thailand's Free
Trade
Negotiations ให้กับ
Coral Bell School
of Asia Pacific
Affairs, Australian
National
University,
Canberra

4

-

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ
ร่วมกับ Coral Bell School of Asia Pacific Affairs,
Australian National University, Canberra

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงาน

1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

-

เป็นไป/ไม่
เป็นไป ตาม
เกณฑ์
ผ่าน

-

ผ่าน

-

ผ่าน

-

ผ่าน
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ให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

-

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 รายวิชา
APS 621 Political, Security, and Defense
Strategies in the Asia-Pacific Region และวิชา
APS 641 Contemporary Issues in the AsiaPacific Region โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยดังนี้
APS 621 คะแนนเฉลี่ย 4.40
APS 641 คะแนนเฉลี่ย 4.38
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ มีบุคลากรสนับสนุนการสอน ได้แก่ Mr. Md
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า Zaidul Anwar Hj Md Kasim ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 50 ต่อปี
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ดังนี้
1. เข้าร่วม Thammasat Annual Academics
and Postgraduate International
Conference ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
7-8 ธันวาคม 2560
2. เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง Australia's Foreign
Policy ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560
3. เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Enduring

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

Determinants in Thai - Russian Relations
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
4. เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง Thai Economic
Outlook ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
5. เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง Malaysia
Economic Policy under Tun Mahathir ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2560
6. เข้าร่วมทีมวิจัยในโครงการ ASEAN Expert
ของ สกว. และศึกษาดูงานที่ประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม เมื่อวันที่ 10-13 กรกฏาคม 2561
7. เข้าร่วม Workshop ด้านการทางานวิจัยใน
เรื่อง Japanese Studies ร่วมกับ Japan
Foundation Summer Institute ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 - 26 กรกฏาคม 2560
-

ผ่าน

-

ผ่าน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
1. หลักสูตรไม่มีงบประมาณสาหรับ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
2. หลักสูตรไม่มีงบประมาณสาหรับ
การพัฒนาบุคลากร
3. งานธุรการของอาจารย์และของ
หลักสูตรมีปริมาณมากเนื่องจากขาด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโดยตรง ปัจจุบัน
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางานร่วมกับสถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ภาระงานมากเกินไป เจ้าหน้าที่หลาย
คนไม่อยากทางาน เพราะได้รับงาน
เพิ่มโดยไม่จาเป็นเพราะไม่ใช่สายงาน
โดยตรง
4. ระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่
สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ทาให้
เจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
มีภาระงานหนักขึ้นมาก เนื่องจากต้อง
ทาทุกอย่างให้กับนักศึกษา แม้เวลา
ติดต่อเรื่องต่างๆ ก็ยังต้องไปทาร่วมกับ
นักศึกษาด้วย
5. อาจารย์ผู้สอน ขณะนี้หลักสูตรยังไม่
มีอาจารย์ผู้สอนเป็นของตัวเอง
บางครั้งการจัดตารางเวลาจะมีปัญหา
เนื่องจากภาระงานอาจารย์รับเชิญมา
สอนมีมากเช่นกัน
6. การจัดประชุมต่างๆ เนื่องจาก

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. อาจารย์ไม่เกิดการพัฒนางาน
ทางด้านวิชาการ
2. อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการ
และ/หรือ ขาดแรงจูงใจในการทางาน
3. บุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนางาน
ในอนาคต
4. งานที่เกิดขึ้นไปเป็นภาระหนักของ
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง งานล่าช้าและ
ไม่เสร็จตรงตามเวลาที่กาหนด

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต
1. จัดสรรให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์
2. จัดสรรให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร
3. รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม และมอบหมายให้
เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง ทุกฝ่าย
4. เสนอไปยังมหาวิทยาลัย หาก
ต้องการความเป็นนานาชาติ ควรสร้าง
ระบบที่สนับสนุนและเอื้อต่อนักศึกษา
ต่างชาติด้วย
5. หลักสูตรควรมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้หลายคน
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อาจารย์หลายท่านมีภาระกิจมา ทาให้
ไม่สามารถจัดประชุมได้เท่าที่วางแผน
ไว้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1. ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีทรัพยากรในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
เพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร แบ่งเป็นทรัพยาการทาง
กายภาพและทรัพยากรบุคล
ทรัพยากรด้านกายภาพ หลักสูตรมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน ห้อง Asia-Pacific
Resource Center และห้องเรียนที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ทั้งยังมีนาเอกสารวิชาการต่างๆ ที่อาจารย์ประจาหลักวสูตรและอาจารย์
ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รเข้ า ร่ว มประชุ ม สั ม มนา/บทความมาไว้ ใน Asia-Pacific Resource
Center สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอบทความทางวิชาการในงานสัมมนา
วิช าการทั้ งในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ จากนั้ น น าเอกสารทั้ งผลงานของ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสูตรเองและเอกสารที่ได้จากการเข้าร่ว มงานประชุมหรือสัมมนา
วิชาการต่างๆ มาเผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ Asia-Pacific Resource Center
เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ และยังได้เก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Online เพื่อให้
ค้นหาได้ง่าย โดยจะเก็บเป็นฐานข้อมูล Digital ที่ห้ องAsia-Pacific Resource Center
เช่นผลการประชุม APEC เอกสารจาก ARTNeT และ UNESCAPเป็นต้น
ทรัพยากรบุคคล หลักสู ตรมีคณาจารย์ทาหน้าที่บริหารจัดการ ทาหน้าที่สอน
และมี บุ ค ลากรสารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะ Infrastructure แล้ว หลักสูตรยังมี
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญของนักศึกษา สถาบันอาณาบริเวณ
ศึกษา (Thammasat Institute for Area Studies) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดย
การรวมเอาสถาบันอาณาบริเวณศึกษาที่จัดตั้งใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มารวมไว้
ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ดาเนินกิจกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
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โดยสถาบันที่อยู่ภายใต้สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ประกอบด้วย
- Thai APEC Study Center
- The Australian Studies Centre
- ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศูนย์อินเดียศึกษา
- ศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์และสถาบันอาณาบริเวณศึกษาเหล่านี้จะเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรเป็นอย่างมาก
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลั กสูตรมีห้ องค้นคว้าข้อมูล Asia-Pacific Resource Center จานวน 1 ห้ อง
และห้ องกิจกรรมที่สามารถดัดแปลงเป็นห้ องเรียนส าหรับนัก ศึกษาอีก 1 ห้ อง (MAPS
Common Room) ในปีการศึกษาหน้า หลักสูตรมีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการสืบค้น
งานวิจั ย และJournal ลงในคอมพิ ว เตอร์ในห้ อ งค้ น คว้าข้ อ มู ล และจั ด หาข้ อ มู ล และ
หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกศึกษาเพิ่มเติมใน Asia-Pacific Resource Center
ให้มากยิ่งขึน้
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรเริ่มใช้ Google Form เพื่อทาการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา หลังจากมี
การสอบถามในที่ประชุมนักศึกษาว่า จะสะดวกตอบแบบสอบถามวิธีใด โดยขอเก็บอีเมล
เป็นหลักฐานการทาแบบสอบถาม นักศึกษาขอทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพราะ
สะดวกกว่า นักศึกษาบางคนแม้เดินทางกลับบ้านไปแล้ว ยังสามารถทาแบบสอบถาม
กลับมาให้ที่หลักสูตรได้
สาหรับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
การท าแบบสอบถามความพึ งพอใจในเรื่อ งดั งกล่ าวแล้ ว ตอนสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่
2/2559 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 (จาก5 คะแนน) และใน
ส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู่ที่ค่าเฉลี่ย4.8 (จาก 5 คะแนน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาคการศึกษาที่ 1/ 2558 และ 2/2558 ได้นาผล
การประเมินมาปรับปรุง โดยการใช้Google Calendar ในการแจ้งและปรับตารางเรียน
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้กระบวนการแจ้ง Update เวลาเรียน และ/หรือทากิจกรรมของ
นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง การใช้ ห้ อ งMAPS
Common Room โดยเริ่มจากการตั้งกฏการใช้ห้องและเครื่ องมือสนับสนุนการเรียนรู้

75

ร่วมกัน จากนั้นเริ่มจัดเวรให้นักศึกษารักษาความสะอาดในห้องที่ตนเองอยู่ รวมถึงจัดหา
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้นักศึกษา เป็นการอานวยความสะดวกด้านอาหารการกินในช่วงที่ต้อง
ทางานกลุ่มในห้อง MAPS Common Room
ส าหรับการประเมินความพึงพอใจในภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/ 2559
พบว่านั กศึกษาพอใจกับระบบการใช้ Google Calendar แต่มีปัญ หาในเรื่องสัญญาณ
WiFiที่ท างหลั กสู ต รมี ไว้ให้ ใช้บริการ เนื่องจากสายสั ญ ญาณเป็น สั ญ ญาณที่ ส่ งมาจาก
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แม้ จ ะเป็ น สายสั ญ ญาณที่ ส่ งมายั งห้ อ ง MAPS Common
Room และ Asia-Pacific Resource Centerโดยเฉพาะ แต่ บ่ อ ยครั้ ง สั ญ ญาณล่ า ช้ า
หรือไม่สามารถเข้ารหัสได้เลย ทางเจ้าหน้าที่จะนาเสนอปัญหายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
ประเมิน
หลักสูตร
หลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหา ณ ปั จ จุ บั น การด าเนิ น งานของ ส าหรับ ในเรื่อ งของการปรับ ปรุงหลั ก สู ต รนั้ น
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเอเชี ย แปซิ ฟิ ก หลักสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ทางคณะกรรมการประจาหลักสูตรเล็ งเห็ นถึง
ศึ ก ษาเป็ น โครงการใหม่ ที่ เ ปิ ด สาขาวิ ช าเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ศึ ก ษา ความส าคั ญ ที่ ต้ อ งมี ก ารปรับ ปรุงหลั ก สู ต รให้
จัดการเรียนการสอนได้ 3 ปี ทาง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น
คณะกรรมการประเมินผลประกัน กล่าวคือ หลักสูตรฯ เริ่มเป็นที่รู้จัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาและคงไว้ซึ่งคุณภาพของ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ มากขึ้น สาหรับทั้งในประเทศไทย การศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง มี แ ผนที่ จ ะด าเนิ น การ
ห ลั ก สู ต ร จึ ง ขอเสน อผลการ และในต่ า งประเทศ เห็ น ได้ จ าก ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2562นี้ โดยในเบื้องต้น
ประเมินจุดแข็ง/แนวทางเสริมจุด จานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้า เห็นว่าควรมีการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ เรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ที่ มี สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ใน ก า รป รั บ ป รุ งใน ภ าพ รว ม จานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่ แปซิ ฟิ ก ทั้ งในด้านการเมื อ งระหว่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
สนใจสมั ค รเข้ า รั บ ทุ น การศึ ก ษา และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อให้นักศึกษา
ขยายวงกว้างออกไปจากประเทศ ของหลั กสู ตรมีความรู้กว้างขวางมากขึ้น และ
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
ในกลุ่ ม ASEAN โดยมี ผู้ ที่ ส นใจ เนื่องจากในปัจจุบันบางประเด็นมีความสาคัญ
จุดเด่น
จากประเทศจี น ไต้ ห วั น การ์น า น้ อยลง เช่น เรื่อ งการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
บัณฑิตมีคุณภาพสูง มี
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ความสามารถทางานในองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น
WaterSHED
โอกาสในการพัฒนา
สร้างเครือข่ายบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา (Alumni) เพื่อเกิด
ความร่วมมือทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

เอธิโอเปี ย ปากี ส ถานและรัส เซี ย ระหว่ า งประเทศ ในขณ ะที่ บ างประเด็ น มี
เป็นต้น
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในหลักสูตรควรให้
ใน ด้ า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ บ น้าหนั กกับ ประเด็นเหล่ านี้ เพิ่มขึ้ น เช่น ความ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ นั้นได้รับ ขั ด แย้ ง ทางทะเลในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
การยอมรั บ อย่ า งสู ง จากองค์ ก ร พัฒ นาการของการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐ ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และการให้ความ
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ และ ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ที่ในปัจจุบันมีหลาย
ภาคเอกชน โดยมหาบั ณ ฑิ ต จาก รูปแบบและกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการ
หลักสูตรฯ ได้เข้าทางานในองค์กร เผยแผ่อิทธิพลของประเทศมหาอานาจในแถบ
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
ระหว่างประเทศหลายคน ซึ่งจาก เอเชี ย แปซิ ฟิ ก เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ คาดว่ าจะมี ก าร
จุดเด่น
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับ การสอบถามพบว่ า ผู้ ว่ า จ้ า งพึ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พอใจในประสิทธิภ าพการทางาน ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
สร้างหลักสูตรที่มีคุณค่า ทันสมัย ของมหาบัณ ฑิ ตเหล่ านี้มาก ทั้งนี้
และมีประโยชน์ต่อสังคม โดยทาง ม ห าบั ณ ฑิ ต ที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การ ต่างชาติส่วนใหญ่จะกลับไปทางาน
สนับสนุนแก่หลักสูตรนี้อย่างเต็มที่ ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในประเทศ
ข อ งต น เช่ น ก ร ะ ท ร ว งก า ร
มีทุนการศึกษาที่ได้รับการ
ต่างประเทศ และเป็นอาจารย์ใน
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยต่างๆ
ภายนอกเช่น กรมความร่วมมือ ในส่วนของภาคเอกชนนั้น
นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
ระหว่างประเทศ (TICA)
สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น หลักสูตรได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ภาคเอกชนเช่นกัน โดยเฉพาะ
โอกาสในการพัฒนา
ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการตีพิมพ์ อย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติหรือบริษัท
ที่มีการค้าการลงทุนกับ
และเผยแพร่ผลงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าโครงสร้าง
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
หลักสูตรทาให้นักศึกษาสามารถ
ฐานข้อมูลTCIและสูงขึ้น
รองรับการทางานที่หลากหลายได้
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
ยิ่งไปกว่านั้นจากการที่ภาคเอกชน
จุดเด่น
เล็งเห็นถึงความสาคัญและ
อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษา มี
คุณภาพของหลักสูตรฯ ทาให้ใน
ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย
ปัจจุบันหลายบริษัทได้ให้การ
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จานวนมาก และตรงกับหลักสูตร
รวมถึงมี Visiting Professor ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ มี Research
Fellowship
โอกาสในการพัฒนา
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI และสูงขึ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

สนับสนุนหลักสูตรทั้งในรูปของ
ทุนการศึกษาให้เปล่า
ทุนการศึกษาที่ผูกพันให้นักศึกษา
ทางานชดใช้เมื่อจบการศึกษา
และการติดต่อเพื่อรับนักศึกษา
จากหลักสูตรฯ เข้าทางานโดยตรง
การพัฒนาที่สาคัญอีกประการ
หนึ่งของหลักสูตรในปัจจุบัน ได้แก่
การรับรองคุณภาพการศึกษา
(Accreditation) จากประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ให้หลักสูตรมี
สถานะอยู่ในระดับ 7 (Level 7
Master’s Degree) ในระบบ
กรอบการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การ การศึกษาของประเทศบรูไนดารุส
ซาลาม (Brunei Darussalam
เรียนการสอน การประเมิน
Qualifications Frameworkหรือ
ผู้เรียน
BDQF)ทาให้หลักสูตรเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มประเทศ Maritime
จุดเด่น
Southeast Asiaได้แก่ มาเลเซีย
หลักสูตรมีลักษณะเป็นสห
วิทยาการ มีความเป็นสากล เป็นที่ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
ต้องการของตลาดทั้งในและ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาวุฒิ
ต่างประเทศ
การศึกษาไปสมัครงาน และสมัคร
การเรียนการสอนมีการเชิญ
รับทุนการศึกษา โดยใช้การรับรอง
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณภาพการศึกษาในกรอบ BDQF
ชาวต่างชาติ และผู้เชี่ยวชาญ
นี้
เฉพาะด้านมาให้ความรู้กับ
นักศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
เสนอแนะให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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พัฒนาทักษะด้านการเขียน
วิทยานิพนธ์
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
จุดเด่น
มีทุนการศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ภายนอกเช่น กรม ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (TICA) บุคลากร
สายสนับสนุนมีความสามารถ ให้
การสนับสนุนและให้คาแนะนา
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
มีห้องสมุดเฉพาะสาขา มีห้องเรียน
เป็นของตัวเอง มีห้องพักนักศึกษา
ที่นักศึกษาสามารถใช้ทากิจกรรม
ได้
โอกาสในการพัฒนา
ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้
ง่ายขึ้น
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ประเมิน
ไม่มี
ควรมีการอธิบายให้นักศึกษาฟังถึงการปลูกฝังคุณสมบัติของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่า การปลูกฝัง
คุณสมบัติบางอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน แต่อยู่ในกิจกรรมนักศึกษาทาร่วมกับ ทั้งที่
ออกแบบมาโดยหลักสูตรหรือที่หลักสูตรพยายามให้นักศึกษาริเริ่มทาเอง ควรต้องมี
การอธิบายถึงคุณสมบัติที่ทางหลักสูตรพยายามจะสร้างในตัวนักศึกษา ตั้งแต่ในวัน
ปฐมนิเทศน์
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ไม่มี
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน การประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น จะใช้ผลจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
1. ระบบ/ กลไก
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้จัดการหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร รวม 3 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา
1.2 วางแผนและกรอบเวลาการแจกแบบสอบถาม โดยเริ่มจากการสอบถามข้อมูลการทางานจาก
นักศึกษา และขอให้นักศึกษาช่วยนาแบบสอบถามไปให้กับผู้บังคับบัญชาทา
1.3 ดาเนินการตามเวลาที่กาหนดไว้
1.4 นาผลการประเมินที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป
1.5 คณะทางานประเมินกระบวนการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
2. การนาระบบไปสู่การดาเนินการ
2.1 หลักสูตรได้กาหนดการทาการประเมินกระบวนการของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2559 เมื่อในเดือนเมษายน 2561
3. การประเมินระบบ
ที่ผ่านมาระบบนี้ไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่านักศึกษาหลายคนเพิ่งจบการศึกษา ยังอยู่ระหว่างหางาน หรือเริ่ม
ทางานแล้ว แต่ยังไม่ผ่านช่วงระยะทดลองงาน จึงไม่อาจทาประเมินได้ และการให้นักศึกษาเป็นผู้ส่งแบบสอบถาม
นั้น อาจได้คาตอบที่คาดเคลื่อน เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจตอบแบบสอบถามเอง
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4. การปรับปรุงกระบวนการจากการประเมิน
คณะทางานมีแผนปรับปรุงระบบการประเมิน คือจะขอให้ผู้สาเร็จการศึกษาแจ้งกับผู้บังคับบัญชาว่าจะขอ
ทาการประเมิน จากนั้นจะส่งแบบสอบถามไปประเมินทางอีเมล หรือถ้าสะดวกอาจทาการสัมภาษณ์แทน การ
ปรับปรุงวิธีการนี้จะเริ่มทาในเดือนกรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาเรียนของหลักสูตรสั้นกว่าหลักสูตรอื่น ทาให้เวลาในการประเมินจะล่าช้าออกไป
เพราะต้องรอทิ้งระยะเวลาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา และ/หรือผ่านการทดลองงานแล้ว ผลที่ได้จึงเป็นผลการ
ประเมินของนักศึกษาที่สาเร็จไปรุ่นก่อน และ/หรือ ของผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จกระบวนการเร็วและได้งานทา
ก่อนคนอื่นๆ
5. มีผลการปรับปรุงออกมาเป็นรูปธรรม
ผลการประเมิน
แสดงจานวนมหาบั ณฑิ ตที่สาเร็จการศึกษา จานวนแบบสอบถามที่ได้รับ ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้ รับกับ
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น และระดั บ ความพึ ง พอใจในพฤติ ก รรมของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมิน
ตาราง 1 แสดงจานวนมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวนแบบสอบถามที่ได้รับ ร้อยละของแบบสอบถามที่ไดรับ
กับ มหาบั ณ ฑิ ตที่ส าเร็จ การศึกษา คะแนนเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ น และระดับ ความพึงพอใจในพฤติกรรมของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จานวนมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จานวนแบบสอบถามที่ได้รับ
% ของแบบสอบถามที่ได้รับกับจานวนมหาบัณฑิต
คะแนนระดับความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ

12
7
58.33
4.89
มากที่สุด
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมที่แสดงออกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในแต่ละด้าน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ด้านวิเคราะห์
ด้านจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม

เฉลี่ยรวม
4.94 (มากที่สุด)
4.92 (มากที่สุด)
4.77 (มากที่สุด)
4.91 (มากที่สุด)
4.86 (มากที่สุด)
5.00 (มากที่สุด)

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมที่แสดงออกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายละเอียดแต่ละด้าน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เฉลี่ยรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความขยันหมั่นเพียร
3. การมีวินัย ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมารวะ
4. ความมีน้าใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. การมีจริยธรรมวิชาชีพ หรือมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ด้านความรู้
1. ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ
2. ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรู้รอบเพื่อเชื่อมโยงสังคม
3. การนาความรู้มาปรับ/ ประยุกต์/ บูรณาการในการทางาน
4. ความพยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน/ ตัวเอง
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
3. ความสามารถในการวางแผนและจัดการเพื่อให้การทางาน

4.94
5
4.85
5
5
5
4.92
4.85
5
5
4.85
4.77
4.71
4.57
4.85

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลุล่วงด้วยความราบรื่น
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการตัดสินใจ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว
2. ความเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
6. คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน
2. ความสามารถในการพูดสื่อสาร
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน การเขียนเพื่อนาเสนองาน
4. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ด้านจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเรียกร้องเพื่อความเป็น
ธรรมของสังคม
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน/ สังคม
3. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
4. การยินดีเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน/
สังคม
5. การเคารพสิทธิของผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ไม่มี
ข้อเสนอจากผลการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ไม่มี

เฉลี่ยรวม

ระดับความ
พึงพอใจ

4.85
4.85
4.91
5
4.57
5
5
5
5
4.86
4.72
5
4.85
4.85
5.00
5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด

5
5
5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5

มากที่สุด

83

หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในอนาคต มีดังนี้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในอนาคต มีดังนี้
1. หลักสูตร ได้ดาเนินการโอนย้ายหลักสูตรฯ ออกจาก 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องหลักเกณฑ์การให้
วิทยาลัย
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมความ
สหวิทยาการ ในปีการศึกษา 2561
ร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการ 2. การจัดลาดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาให้
ดาเนินงานของหลักสูตรต่อไป
นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าศึกษาใน
2. ในปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 หลักสูตรฯ จะเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA
3. การปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบ 5 ปี
4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีชื่อซ้าซ้อนกับ
หลักสูตรฯ อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อนา
รายชื่อมาลงในระบบ CHE Online จึงทาให้เกิดปัญหา
ในเรื่องการประเมินองค์ประกอบที่ 1 หมวดข้อมูล
ทั่วไป
(จึงอาจทาให้หลักสูตรฯ มีปัญหาในการประเมินไม่ผ่าน
ในองค์ประกอบนี้ได้)
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
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การดาเนินงานสาเร็จไปด้วยดี
ธัญวีร์
ปีที่ผ่านมานักศึกษาส่ง
ชวนชื่น/ Mr. Md. Zaidul Working Paper ได้ทันตาม
Anwar Hj Md Kasim
กาหนดเวลาและมีมาตรฐานที่ดี
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โครงการ Rattanakosin สัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม 2560
Island
Exposure (เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและ
เครือข่ายระหว่างนักศึกษา
ในโครงการจาก 10
ประเทศ)

นางสาว
ธัญวีร์
ชวนชื่น/ Mr. Md. Zaidul
Anwar Hj Md Kasim

โครงการPublic Lecture 15 สิงหาคม 2560 – 15 รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
(อย่างน้อย 3ท่าน)
กรกฎาคม 2561

ขึ้น มีรูปแบบและภาษาที่ดีขึ้น
ลดภาระเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนลงอย่างมาก
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเวลา
และงบประมาณไม่เอื้ออานวย

การดาเนินงานสาเร็จไปด้วยดี
มีการจัด Public Lecture
จานวน 5 ครั้ง
1. Australian Foreign Policy
ร่วมกับ Institute of East
Asian Studies มธ. ผู้บรรยาย
ได้แก่ H.E. Mr. Paul
Robilliard เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย ประจาประเทศ
ไทย จัดที่ Institute of East
Asian Studies เมื่อวันที่ 23
พ.ย. 2560
2. Enduring Determinants
in Thai-Russian Relations
ร่วมกับ Russia and CIS
Study Center, Thammasat
University ผู้บรรยายได้แก่
ผศ. จิตติภัทร พูนขา อาจารย์
ประจาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดที่
ห้องประชุมวรรไวทยากรณ์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560
3. สัมมนา Australia,
Thailand, and the ASEAN Australia Special Summit:
Path to Innovation,
Security, and Prosperity
ร่วมกับ The Australian
Studies Centre และ
Australian Embassy จัดที่
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561
4. Public Lecture เรื่อง Thai
Economy Outlook 2018
ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก
คณะเศรษฐศาสตร์ Kyoto
University
5. Lecture เรื่อง Malaysia
Economic Policy under
Tun Mahathir ร่วมกับศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ห้อง F332
อาคารอเนกประสงค์ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
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ตุลาคม 2560
โครงการอบรม ระบบ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์
MyCat +
Turnitin (วิทยานิพนธ์
ภาษาต่างประเทศ)

7-8 ธันวาคม 2560
โครงการจัดสัมมนา
วิชาการระหว่าง
ประเทศ Thammasat
Annual Academics
and
Postgraduate Confere
nce on Asia-Pacific
Studies
โครงการGood Bye
ธันวาคม 2560
Senior & Cultural Night

นางสาว
การดาเนินการในส่วนของการ
ธัญวีร์ ชวนชื่น/ นางนุชนาถ จัดอบรม Turnitin ผ่านไป
ศุภรงค์นิธิพัชร
ด้วยดี ในส่วนของ MyCat
ไม่ได้ดาเนินการในส่วนของ
MyCat เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปลี่ยนระบบให้นักศึกษาใช้
TU-eThesis ทั้งหมด
ที่ผ่านมา ในด้านการอบรม
Turnitin นั้นได้รับ feedback
จากนักศึกษาต่างชาติว่า
เจ้าหน้าที่ที่อบรมจากห้องสมุด
พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง
นักศึกษาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ทาง
หลักสูตรจึงแก้ไขปัญหาโดย
เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรเข้าร่วม
เป็นล่ามในการอบรม เพื่อช่วย
ให้นักศึกษามีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น
รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย/
การดาเนินการสาเร็จไปด้วยดี
รศ.ดร.ชนินทร์
มีโภคี / อาจารย์ ดร. ศุพฤฒิ
ถาวรยุติการต์

นางสาว ธัญวีร์ ชวนชื่น / Mr. การดาเนินการสาเร็จไปด้วยดี
Md. Zaidul Anwar Hj Md ทางหลักสูตรจัดงานร่วมกับการ
Kasim
ฉลองความสาเร็จของการจัด
สัมมนาวิชาการระหว่าง
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โครงการอบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เขียนงานวิจัยสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
โครงการรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน/ ฝึกงานจาก
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
โครงการ MAPS Open
House

1-29 มีนาคม 2561

ประเทศในวันที่ 8 ธันวาคม
2560
นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น/ Mr. การดาเนินงานสาเร็จไปด้วยดี
William Scobie

3 มกราคม – 30 เมษายน นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น
2561

ประกาศเปิดรับสมัครเรียบร้อย
แล้ว แต่ไม่มีผู้มาสมัครในปีนี้

สัปดาห์สุดท้าย เมษายน รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย/
2561
นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากติด
ปัญหาในเรื่องเวลา แต่ทาง
หลักสูตรเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตร สามารถมา
ทดลองเรียนกับทางหลักสูตรได้
ที่ผ่านมามีนักศึกษามาทดลอง
เรียน 1 คน และตอนนี้ได้สมัคร
เข้าศึกษากับทางหลักสูตรแล้ว
โดยเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา
2561

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
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ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช
ศุภชลาศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช
ศุภชลาศัย

ชื่อผลงาน
ศุภัช ศุภชลาศัย และคณะ. (2561). ปฏิรูปนิวซีแลนด์ บทเรียนสาหรับประเทศไทย เล่ม
1 และ เล่ม 2 . กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับ
พันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิชาการ
นโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกากับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) (2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่: กรณีศึกษาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ศุภชลาศัย
ระยะที่ 2 เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2560 - กาลังดาเนินการอยู)่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: กรณีศึกษา
ศุภชลาศัย
ธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(2560 - กาลังดาเนินการอยู่)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช Suphat Suphachalasai et al. (2018). Thailand Institutional Framework for
ศุภชลาศัย
FTA Negotiation. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University,
8(3), 13-24
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภัช ศุภชลาศัย. (2560). นโยบายรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ กับการพัฒนา
ศุภชลาศัย
เศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี Sirasoontorn, P. and Koomsup, P., 2017. ‘Energy Transition in Thailand:
สิรสุนทร
Challenges and Opportunites’, Research Report, the Friedrich Ebert
Stiftung.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี Socially Just Energy Transformations in Asia, Funded by the Friedrich
สิรสุนทร
Ebert Stiftung, 2017. (with Professor Dr. Praipol Koomsup)
ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทาหลักสูตร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ถิระวัฒน์
ความเข้าใจ เพื่อรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ภายใต้โครงการ Training: Digital Law and Security เสนอต่อ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สพธอ) (2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับ
มีโภคี
พันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เสนอต่อสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่: กรณีศึกษาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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มีโภคี
ระยะที่ 2 เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: กรณีศึกษา
มีโภคี
ธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม เสนอต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(2560 - ปัจจุบัน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ โครงการศึกษาภาษีรถยนต์ประจาปีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เสนอต่อ กรมการขนส่ง
มีโภคี
ทางบก (2560-61)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ โครงการจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เสนอต่อ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
มีโภคี
(องค์การมหาชน) (2560-61)
อาจารย์ ดร. ธร ปิตดิ ล
-
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 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น........คน
(ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 :
____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 :
____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 :
____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 :
____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 :
____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________
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เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่

คะแนน
ผ่าน

I

1

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่านการประเมิน

2

ผลประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน

-

-

4.98

4.98

ระดับคุณภาพดีมาก

3

คะแนนเฉลี่ย

2.67

-

-

2.67

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

ของทุกตัวบ่งชี้

3.67

-

-

3.67

ระดับคุณภาพดี

5

ในองค์ประกอบ

3.00

3.50

-

3.38

ระดับคุณภาพดี

6

ที่ 2 - 6

-

3.00

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

3.14

3.38

4.98

3.50

ระดับคุณภาพดี

รวม
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

