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บทสรุ ปผู้บริหาร
หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจี น และอาเซี ย นในระบบเศรษฐกิ จ โลก โดยเปิ ด
ดาเนินการหลักสูตรในปี การศึกษา 2547 ภายใต้ สงั กัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ ดาเนินการปรับปรุงเนื ้อหา
หลักสูตรฯ เมื่อปี การศึกษา 2556 และให้ มีผลบังคับใช้ ในปี 2556 ซึ่งเป็ นหลักสูตรปั จจุบนั โดยเริ่ มใช้ กับ
นักศึกษารุ่นปี การศึกษา 2556 ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1 เป็ นต้ นมา
การดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ในปี การศึกษา 2558 จะเป็ นไปตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึก ษาภายในระดับ หลัก สูต รของส านัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษา (สกอ.) ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1.การกากับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.
หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมิ น ผู้เรี ยน 6.สิ่ง สนับสนุนการเรี ย นรู้ ซึ่ง คณะกรรมการหลักสูตรฯ
พยายามที่จะดาเนินการให้ มีขนตอนตั
ั้
งแต่
้ ระบบกลไก การนาไปปฏิบตั ิ การประเมินผล การนาไปปรับปรุงใช้
และประเมินผลเพื่อให้ ได้ ผลในเชิงประจักษ์ แต่สว่ นใหญ่สิ่งที่หลักสูตรฯ สามารถทาได้ มากที่สดุ คือการนาผล
ประเมินไปปรับปรุงแก้ ไขเท่านัน้
ประเด็น ประเมิ น ที่ ยัง เป็ นจุด อ่อนของหลัก สูตรฯ คือเรื่ องการเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ พยายามติดต่อกับวารสารวิชาการ
ต่างๆ ให้ กับ นัก ศึก ษาเพื่ อขอตีพิ ม พ์ แล้ ว แต่ปรากฏว่า วารสารฯ แต่ล ะแห่ง พบปั ญหาเดี ย วกันคื อเรื่ อ ง
ระยะเวลาที่จะสามารถตีพิมพ์งานของนักศึกษาได้ นนมี
ั ้ ระยะเวลายาวนานประมาณ 1- 2 ปี กว่าจะได้ ตีพิมพ์
จริง เนื่องจากข้ อจากัดดังกล่าวทาให้ ยงั ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ ลลุ ว่ งได้
จากการด าเนิ น งานด้ า นต่า งๆ ทัง้ หมดในปี 2558 นี ้ หลัก สูต รฯ จะน าผลป้ อนกลับ ทัง้ หม ดมา
พิจารณาหาแนวทางพัฒนาให้ ภารกิจทุกด้ านฯ ประสบความสาเร็จมากขึ ้นในปี การศึกษาต่อไป

....................…………………........……………..
(รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์)
ผู้อานวยการหลักสูตร
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บทนา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก สังกัดอยูภ่ ายใต้
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ชัน้ 1 อาคารอุไรรัตน์ ห้ อง 3-116
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก โดยได้ รับอนุมตั ิ
ให้ เปิ ดหลักสูตรเมื่อปี การศึกษา 2547 และในปี การศึกษา 2558 มีนกั ศึกษาที่กาลังศึกษาอยูจ่ านวน 18 คน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
มุง่ สร้ างมหาบัณฑิตสหวิทยาการจีนและอาเซียนศึกษาในบริบทโลกสมัยใหม่ เพื่อทางานในองค์การ
หรื อ สถาบัน ที่ ด าเนิ น ความสัม พัน ธ์ กั บ จี น และอาเซี ย น ทัง้ ในประเทศและระหว่ า งประเทศ รวมทัง้
สถาบันการศึกษาและการวิจยั องค์การธุรกิจและบรรษัทระหว่างชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาคม หอการค้ า หรื อกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่มหาบัณฑิตจะมีศกั ยภาพบูรณา
การองค์ความรู้ ด้ วยมุม มองแบบสหวิ ทยาการ ครอบคลุม มิ ติท างเศรษฐกิ จ การเมื อง และสัง คม ของ
ความสัม พันธ์ รู ปการต่าง ๆ ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี นและประเทศอาเซี ย น ซึ่ง มี ทัง้ ระบอบเศรษฐกิ จ
การเมือง และองค์การการเมือง องค์การทางธุรกิจ ที่มีวิธีคิด วิธีการทางาน และวิธีการบริ หารจัดการ ภายใต้
วิธีการผสมผสานทังจากระบบสั
้
งคมนิยมและทุนนิยมของจีนและประเทศอาเซียน รวมทังสามารถประสาน
้
ความรู้กบั การปฎิบตั ิ ภายใต้ บริบทความสัมพันธ์ไทย-จีน และบริ บทความสัมพันธ์จีนกับประเทศอาเซียนใน
สมัยปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของจีนและอาเซียน
เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะระบอบเศรษฐกิจการเมือง ระบบตลาด และการค้ า-การลงทุนในจีนและอาเซียน โดย
ใช้ กระบวนทัศน์ใหม่ในการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
2) เพื่อปูพื ้นฐานทักษะที่จาเป็ นในการทาธุรกิจ หรื อการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
รู ปการต่างๆในจีนและอาเซียน โดยเฉพาะการบริ หาร องค์การ การบริ หารการเงิน การนาเข้ าและส่งออก
การทาการตลาด การจัดจาหน่ายสินค้ า และการท่องเที่ยว ฯลฯ
3)
เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารทางธุรกิ จ โดยฝึ กฝนการสนทนาทางธุ รกิจด้ วยภาษาจี น
กลางหรื อภาษาอาเซียน และการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมทางธุรกิจของทังจี
้ นและอาเซียน
4) เพื่อสร้ างองค์ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทย-จีนและความสัมพันธ์จีนกับ
ประเทศอาเซี ยน ในมิติเศรษฐกิจ การเมื อง และสังคม ในบริ บทโลกสมัยใหม่ รวมทัง้ เตรี ยมบุคลากรที่ มี
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ความรู้ ความเข้ าใจทัง้ ด้ านวิช าการและทักษะการปฏิ บัติในการทางานกับสถาบัน องค์การ หรื อธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศต่างๆ
ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผลการประเมินในปี การศึกษา 2557
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี การศึกษา 2557 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ เสนอแนะประเด็นต่างๆ ไว้ พอสรุปได้ ดังนี ้
1) องค์ประกอบที่ 3 เรื่ องนักศึกษา: หลักสูตรฯ ได้ พฒ
ั นาระบบของการสื่อสารระหว่างอาจารย์
นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่หลักสูตรใกล้ ชิดกันมากขึน้ โดยได้ จัดทากลุ่มไลน์ขึน้ มา ขณะเดียวกัน หลักสูตรฯ
ก็ ไ ด้ ส่ง เสริ ม ให้ มี ในวิช าต่างๆ สอดแทรกการพัฒ นาทักษะการใช้ ภ าษา โดยเฉพาะภาษาอัง กฤษให้ กับ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ ้น
2) องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรี ยนการสอน: ควรมีแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนจากมุม มองของนักศึกษาและการประเมินผู้ใช้ ม หาบัณฑิตและความพึง พอใจของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จึงจัดทาการประเมินความ
พึง พอใจต่อหลักสูตร การเรี ยนการสอน และสิ่ง สนับสนุนการเรี ยนรู้ ขึน้ มา และผลการประเมิ นจากการ
วิเคราะห์การตอบคาถามพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตร และการเรี ยนการสอนในระดับดี
3) องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ : ควรมีแผนการบริ หารจัดการสิ่งสนับสนุนสาหรับ
อาจารย์ใหม่ และควรวางแผนปรับปรุงระบบการบริ หาร การสื่อสาร และการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของอาจารย์ ซึง่ ผลของการปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะ คือ การสร้ างแรงจูงใจให้ กบั อาจารย์ที่ทางานวิจยั
และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้ วยการอนุญาตให้ ลาไปเรี ยนได้ ในวันทางาน สัปดาห์ละ 1 วัน โดยไม่ถือ
เป็ นวันลา
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประจาปี การศึกษา 2558 วันที่รายงาน 22 สิงหาคม 2559

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

รหัสหลักสูตร 25470681101932
อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อใน มคอ.2
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รศ.นฤมิตร สอดศุข
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ

รายชื่อปั จจุบัน
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รศ.นฤมิตร สอดศุข
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ

นายอาทิตย์ ทองอินทร์

นายอาทิตย์ ทองอินทร์

หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่
โดยการเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
และ สกอ.เห็นชอบเมื่อ
18 สิงหาคม 2558

อาจารย์ ผ้ สู อน
1.นายอาทิตย์ ทองอินทร์
2.ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ
3.อาจารย์เกียรติชยั พงษ์ พาณิชย์
สถานที่จดั การเรียนการสอน อาคารรัตนคุณากร ชัน้ 3 ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
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(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1) การกากับให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน (ให้ รายงานผลการดาเนินงานโดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)
เกณฑ์ การประเมิน
1

2

3

จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. กาหนด

มคอ.2

อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน
ดารงตาแหน่งวิชาการระดับ รศ. 3 คน
ทุกคนมีคณ
ุ วุฒิทางสังคมศาสตร์ ที่ตรงและสอดคล้ องกับ
สาขาวิชาตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด และผลงานวิจยั ของทุก
คนไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร 3 คน
มีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาเอก 1 คน
ดารงตาแหน่งวิชาการระดับ รศ. 3 คน
มีคณ
ุ วุฒิที่ตรงสาขาจานวน 3 คน
1. รศ.วิทยากร เชียงกูล
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ศศ.บ.( เกียรตินิยม)(เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2512
- M.Sc. (Development Studies), The Institute of Social
Studies,The Hague,The Netherlands 2525ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขา เศรษฐศาสตร์
การเมือง
2. รศ.นฤมิตร สอดศุข
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2516
- ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
3. รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
- Ph.D. (Education) The University of Queensland,
Australia 2549
- M.A. (Political) University of Bridgeport, USA 2522
- ศ.บ.(เกียรตินิยมดี) (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2516

มคอ.2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมปี การศึกษา

มคอ.2
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คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อน

คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ า
อิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี)

คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อบ
วิทยานิพนธ์

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผ้ สู อน มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับ
ปริ ญญาโท 1 คน และทุกคนมีประสบการณ์ด้านการสอน
และผลงานวิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ มีคณ
ุ วุฒิ
ระดับปริ ญญาเอก 1 คน ดารงตาแหน่งวิชาการระดับ รศ. 2
คน โดยทุกคนมีประสบการณ์ในการทาวิจยั หลังจากจบ
การศึกษาและมีความรู้ความชานาญในหัวข้ อวิทยานิพนธ์/
การค้ นคว้ าอิสระรวมทังได้
้ รับการอนุมตั ิในการขึ ้นทะเบียนเป็ น
คณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยประเภท ก ทุกคน
ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

รายการหลักฐาน
มคอ.2

รายชื่อขึ ้นทะเบียน
คณาจารย์บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย

อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ มีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อ รายชื่อขึ ้นทะเบียน
ดารงตาแหน่งวิชาการระดับ รศ. โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คณาจารย์บณ
ั ฑิต
ท่าน สามารถดูแลวิทยานิพนธ์ได้ 5 เล่ม ทุกคนมีประสบการณ์ วิทยาลัย
ในการทาวิจยั หลังจากจบการศึกษา

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1(
ผู้สาเร็ จการศึกษา (เฉพาะ
ม.ค.-เม.ย.60) ซึง่ เป็ นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์การตีพมิ พ์
แผน ก เท่านัน)
้
ผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท พ.ศ.2558 มี 1 ราย ได้ แก่ 5408538 Mr.Wu Hua
Chun แต่ไม่มีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในรอบปี 2558
ในปี การศึกษา 2558 มีจานวนวิทยานิพนธ์ จานวน 18 เรื่ อง
ทังนี
้ ้ได้ มีประกาศเรื่ องที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีภาระของแต่
ละคน เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด ซึง่ ทางหลักสูตรฯ ได้
ทาเรื่ องขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ กบั รศ.ดร.
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ รศ.วิทยากร เชียงกูล เพื่อให้ เพียงพอ
วิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ า
ต่อการดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทังหมด
้
ซึง่ มีรายละเอียด
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี ้
1.รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็ นที่ปรึกษา จานวน 7
เรื่อง
1.570787นางสาวชนาภา เหยือกเงินรูปแบบการนาเข้ าสินค้ า
ประเภทเสื ้อผ้ าแฟชัน่ สตรี จากประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมปี การศึกษา

หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์

คาสัง่ แต่งตัง้
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 18 คน
และแบบอนุมตั ิการ
ขยายภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ
รศ.ดร.สังศิต พิริยะ
รังสรรค์ รศ.
วิทยากร เชียงกูล
และ รศ.ดร.กานต์
2558
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ชผ่านเว็บไซต์สาเร็ จรูปตัวกลางทีใ่ ห้ บริ การเป็ นภาษาไทย "
โกวิทย์สมบูรณ์
2.5707869นางสาว สุภาวดี ชานาญวาด นักท่องเที่ยวชาวจีน
ในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย
3.5708196 นางสาวปิ โยรส อยูส่ ถิตย์ทศั นคติและความชอบ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในกรุงเทพมหานคร
4.5709806นาย ณัฐพงศ์ เจนจิตรานนท์ พฤติกรรมการเลือก
ซื ้อปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื ้นที่ เขตคลองสามวา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
5.5707554นายณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจกลยุทธ์การทาอาหาร
สาเร็ จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจาหน่ายในเขตพญาไท
และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
6.5707644 ว่าที่ ร.ต. บุญชัย เฟื่ องวรธรรม
กลยุทธ์การ
บริ หารการจัดการแรงงานต่างด้ าวของผู้ประกอบการ SME
ร้ านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้ าสีลม
7.5709977นางสาวปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชฏฐ์ ปั จจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การสปาไทยของ
นักท่องเที่ยว(กรณีศกึ ษา เขตการปกครองพิเศษ เมืองพัทยา
2.รศ.วิทยากร เชียงกูล เป็ นที่ปรึกษา จานวน 9 เรื่อง
1.5408536 พันเอก เอื ้อชาติ หนุนภักดี
ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงทางทหารระหว่างจีนกับไทย
2.5408538 Mr.Wu Hua Chun
การศึกษาโอกาส อุปสรรค และแนวดน้ มความร่วมมือด้ าน
การค้ า การลงทุน ไทย-จีน ภายใต้ นโยบายเส้ นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
3. 5709975 นางสาวมัลลิกา คล่องแคล่ว "การปรับตัวของ
หนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทลั
กรณีศกึ ษาบริ ษัทซิงเสียนเยอะเป้า จากัด
4.5708386 นาย ณัฐดนัย สินธุวพลชัย
การพัฒนาโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีรถไฟฟ้ ากึ่งความเร็ วสูง
5.5707557นางสาว แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์ การท่องเทีย่ วเชิง
ธรรมชาติ กรณีศกึ ษานักท่องเที่ยวชาวจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมปี การศึกษา

2558
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

6.5707556 นางสาว ณัชชา พิศาลกิจวนิช
กลยุทธ์การ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
7.5707731 นาย สมบัติ แซ่เบ๊ ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร
8.5707555 นาย ธนินทร์ นวคุณยิ่งเลิศปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
การใช้ บริ การ ร้ านอาหารญี่ปนุ่ ย่าน เอกมัย-ทองหล่อ
9.5408536 พันเอก เอื ้อชาติ หนุนภักดี ความสัมพันธ์ด้าน
ความมัน่ คงทางทหารระหว่างจีนกับไทย
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3.รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์ สมบูรณ์ เป็ นที่ปรึกษา จานวน 2
เรื่อง
1.5609171 นางสาว ธนิดา โชคคุณานันทกุล ยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษากรณี
มหานครเซี่ยงไฮ้
2.5707553 นางสาว สุภาณี ทองเปล่งศรี การปรับยุทธศาสตร์
ของธุรกิจกระเบื ้องปูพื ้นและบุผนังในประเทศไทยเพื่อรองรับ
การแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี ดังนี ้
รศ.วิทยากร เชียงกูล 5 เรื่ อง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.นฤมิตร สอดศุข 2 เรื่ อง
และการค้ นคว้ าอิสระในระดับ รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ 1 เรื่ อง
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั
ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ 2 เรื่ อง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์ 7 เรื่ อง (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 2
เรื่ อง)
ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
หลักสูตรได้ เปิ ดดาเนินการเรี ยนการสอนครัง้ แรกเมื่อปี 2547
หลังจากนันมี
้ การปรับปรุงสองครัง้ ดังนี ้
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
1. ได้ มีการปรับปรุงครัง้ ที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2553
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ได้ มีการปรับปรุงครัง้ ที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้ มีการปรับปรุงให้ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ทีม่ ีประกาศ 12 สาขา) และเพื่อให้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมปี การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์

หนังสือจาก สกอ.
ถึงมหาวิทยาลัย
2558
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

สอดคล้ องกับบริ บทสังคมที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
และมีการเปลีย่ นชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯ โดยผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 และ สกอ.เห็นชอบเมิ่อ 18 สิงหาคม 2558

รังสิต เรื่ องแก้ ไข
ปรับปรุงอาจารย์
ประจาหลักสูตรฯ
ลงวันที่ 25 ส.ค.58

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมปี การศึกษา
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คุณวุฒแิ ละตาแหน่ งอาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1.

ตาแหน่ ง
เลขที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย์ นายวิทยากร เชียงกูล 3-1019-00493-77-6 ศ.บ. (เกียรตินิยม)
(ผูร้ ับผิดชอบ
M.Sc.
หลักสู ตร)

2.

รองศาสตราจารย์ นายนฤมิตร สอดศุข 3-1021-01692-30-2 ศศ.บ.
(ผูร้ ับผิดชอบ
ร.ม.
หลักสู ตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.

อาจารย์

นายปรี ชาญาณ
วงศ์อรุ ณ
(ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร)

3-9003-00355-53-6 ร.บ.
ร.ม.
Ph.D.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
Development Studies

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Institute of Social
Studies,The Hague,
The Netherlands
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
- M.A. (Strategic Studi
การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการฑูต
German Studies
University of Birmingham,
UK

ปี
2512
2525

2516
2521

2533
2537
2549
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ลาดับที่
4.

5.

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ กานต์
โกวิทย์สมบูรณ์

เลขที่
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3-1006-02443-68-1 ศ.บ.เกียรตินิยมดี
M.A.

อาจารย์

1-1909-00017-63-2 ศศ.บ.
ร.ม.

นายอาทิตย์
ทองอินทร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
Political
Education
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปี การศึกษา 2558

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Bridgeport, USA
The University of Queensland,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
2516
2522
2549
2550
2554
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หมวดที่ 2 อาจารย์
(ตัวบ่ งชี ้ 4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การรายงานผลการบริ หารและพัฒนาอาจารย์ตามตัวบ่งชี ้ 4.1 จาแนกออกเป็ น 3 ประเด็น คือ (1) ระบบการรับและ
แต่งตังอาจารย์
้
ประจาหลักสูตร (2) ระบบการบริ หารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งขอทาการ
สรุปสาระสาคัญโดยสะท้ อนให้ เห็นกระบวนการของ PDCA ในแต่ละประเด็น ดังนี ้
1) ระบบการรับและแต่ งตัง้ อาจารย์ ประจาหลักสูตร
กระบวนการ PDCA
ระบบและกลไก (P)

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
เมื่ อมี ตาแหน่ง อาจารย์ ว่างหรื อมี อัตรากาลัง เพิ่ ม  คาสัง่ แต่งตัง้

หลั ก สู ต ร ฯ เ ปิ ดรั บ สมั ค ร อา จ าร ย์ ผ่ า น ท าง ช่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมทังการขอข้
้
อมูลผู้สมัครงานตาแหน่ง
อาจารย์ จ ากส านัก งานบริ ห ารงานบุค คลมาพิ จ ารณาด้ ว ย
เกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้ วยขันตอน
้
2 ขันตอน
้
คือ
1.การสั ม ภาษณ์ กั บ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการหลักสูตร
2.การสอบสอนโดยอาจารย์ จ ะได้ รั บ มอบหมาย
หัวข้ อ/บทเรี ยนล่วงหน้ า คณะกรรมการหลักสูตรเป็ นผู้ประเมิน
โดยใช้ แบบฟอร์ ม ประเมิ น การสอนและการสัง เกต ทัง้ นี จ้ ะ
ดาเนินการเมื่อหลักสูตรมีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่า
กว่าเกณฑ์
จากนั น้ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รจะเสนอรายชื่ อ
อาจารย์ ที่ ผ่า นเกณฑ์ คัด เลื อ กมายัง คณะกรรมการบริ ห าร
วิทยาลัย โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วุฒิ การศึกษา ตาแหน่ง
วิ ช าการ ผลงานทางวิ ช าการ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ ทัง้ นีก้ ารดาเนินการจะกระทาเมื่ อหลักสูตรมี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ากว่าเกณฑ์

คณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่

14

กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ องเหมาะสมของคุณ วุ ฒิ ต าแหน่ ง วิ ช าการ ผลงาน
วิชาการ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตร หากพบว่าไม่ถกู ต้ องใน
ประเด็ น ใด จะส่ ง กลับ ให้ หลัก สู ต รฯ พิ จ ารณาใหม่ หาก
ครบถ้ วน คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผ่าน
คณบดีให้ สานักงานบริ หารงานบุคคลดาเนินการเรื่ องเอกสาร
การจ้ างงาน และให้ สานักมาตรฐานวิชาการเสนอสภามหาวิ
ยาลัยเพื่ออนุมตั ใิ นลาดับถัดไป
หลังจากเสร็จขันตอนในการจ้
้
างงานแล้ ว หลักสูตรฯ จะทาการ
เตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี ้
1.การจัดโปรแกรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึง่ ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1: ระบบและขอบเขตงานของอาจารย์ ได้ แก่
1) ระบบการบริหารและการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
2) บทบาทและหน้ าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทุกด้ าน
3) กฎระเบียบ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
4) หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนในคณะ
5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
ส่วนที่ 2: การเตรี ยมความพร้ อมอาจารย์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ได้ แก่
1) โครงการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอน
2) การจัดระบบอาจารย์พี่เลี ้ยง โดยมีหน้ าที่
- ให้ คาแนะนาปรึกษาเพื่อเรี ยนรู้ และการปรับตัวเอง
เข้ าสูก่ ารเป็ นอาจารย์
- ให้ คาแนะนาและนิเทศการสอน โดยเริ่มจากการ
สอนร่วมกัน
- ประเมินและติดตามความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ติ น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ปี การศึกษา 2558
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กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

ของอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและ
การประเมินผล
1) กาหนดให้ อาจารย์จะต้ องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้ าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาการสอน
อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทังในและต่
้
างประเทศ
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้สร้ างเสริม
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
3) พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เช่น e-Learning
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
1) การให้ อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริ การทาง
วิชาการแก่ชมุ ชน
2) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจยั
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับจีน และอาเซียนศึกษา
4) ส่งเสริมการทาวิจยั ด้ านจีน และอาเซียนศึกษาในเชิง
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน และระหว่างประเทศ
5) สนับสนุนและพัฒนาด้ านตาแหน่งวิชาการ
การนาระบบและ
ในปี การศึกษา 2558 ไม่มีการรั บอาจารย์ ใหม่เพื่ อทา
กลไกไปปฏิบตั ิ (D)
หน้ าที่เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างไรก็ดี หลักสูตรจะ
พิ จ ารณาเรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต รใน
ช่วงเวลา ปี 2559 เพื่อเผื่อเวลาให้ อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ปี การศึกษา 2558
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กระบวนการ PDCA

การประเมิน
กระบวนการ (C)

รายละเอียดของงาน

โท ได้ มีเวลาในการเรี ยนต่อระดับปริ ญญาเอก และอาจารย์ที่
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกได้ มี เ วลาท าวิ จั ย และเผยแพ ร่
ผลงานวิจยั ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนด สกอ.
หลักสูตรได้ นากระบวนการรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
มาทบทวนอี กครั ง้ ในการประชุม ของคณะกรรมการบริ หาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กลางปี 2558 พบว่า ข้ อเสียของการ
รับอาจารย์ใหม่มาเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรทันที คือเรื่ อง
การที่ จ ะต้ อ งดูแ ลวิท ยานิ พ นธ์ ข องนัก ศึก ษาและการจัด ท า
เอกสารต่า งๆ ซึ่ง อาจารย์ ยัง ไม่มี ป ระสบการณ์ ม ากพอ ที่
ประชุ ม จึ ง มี ม ติ ร่ ว มกั น ให้ อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งผ่ า นการเป็ น
อาจารย์ร่วมสอน และต้ องเข้ าร่ วมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ร่ วมสังเกตการณ์ ทุกครัง้ อย่างน้ อยหนึ่งภาคการศึกษา โดย
เริ่มใช้ วิธีปฏิบตั นิ ี ้ตังแต่
้ กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริ หาร
วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม

2) ระบบการบริหารอาจารย์
กระบวนการ PDCA
ระบบและกลไก (P)

รายละเอียดของงาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาระบบและกลไกของวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคมมาใช้ ในการบริ หารอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้ า อันหมายถึงการประเมินอัตราและ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีอยู่ และสถานการณ์การคงอยู่

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
แผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) ประจาปี การศึกษา
2558 ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

ของอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่ามีความแตกต่างกัน ทังในเรื
้ ่ องวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ ระยะเวลาของสัญญาจ้ าง ห้ วงเวลาของการเกษี ยณอายุ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ นาส่งข้ อมูลเข้ าผลักดัน
ภายใต้ การดาเนินงานของกลไกคณะกรรมการบริ หารระดับวิทยาลัย โดย
เป็ นส่วนหนึง่ ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ และการออกแบบกระบวนการบริ หาร
อาจารย์ทยี่ ืดหยุน่ ต่อการหนุนเสริมจุดเด่นอันแตกต่างกันของอาจารย์แต่ละ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

ท่าน และรักษาอัตรากาลังในภาพรวมให้ เกิดดุลยภาพ ตลอดจนผลักดันให้
เกิดปั จจัยผลผลิต (อันได้ แก่อตั ราจานวนและคุณสมบัติ) ที่สอดคล้ องกับ
สภาพบริ บท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรในระยะยาว
(3) การวางแผนทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร ในกรณีที่
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ย้ ายที่ทางาน
(4) มีการสร้ างแรงจูงใจ เช่น การให้ เวลาและงบประมาณในการ
ทาวิจยั การสร้ างผลงานวิชาการ การสนับสนุนศึกษาดูงาน
(5) ดาเนินการธารงรักษาอาจารย์ เช่น ระบบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย เช่นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่า
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี วันหยุดพักร้ อน การลาไปศึกษา
ต่อ เป็ นต้ น
(6) ดาเนินการแต่งตังอาจารย์
้
ประจาหลักสูตร ทดแทนในกรณีที่
เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ ายทีท่ างาน หรื อเปลีย่ นแปลงหน้ าที่ รวมถึงมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของอาจารย์แต่ละคนอย่างยุติธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
การนาระบบและ
กลไกไปปฏิบตั ิ (D)

ในปี การศึกษา 2558 พบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรต้ องมาช่วย
สอนในระดับปริ ญญาตรีด้วย หลักสูตรฯ จึงขอลดรายวิชาที่ต้องสอนใน
ระดับปริ ญญาตรี ลง เพื่อให้ อาจารย์ได้ มีเวลานักศึกษาในหลักสูตรได้ เพิ่มขึ ้น
ส่วนรายวิชาของ ป.ตรี นนั ้ หลักสูตรได้ ขอให้ ภาควิชาสังคมช่วยรับผิดชอบ
สอนในบางรายวิชา
ส่วนในเรื่ องอัตรากาลัง เนื่องจากระหว่างปี การศึกษา 2558
รศ.นฤมิตร สอดศุข ผู้อานวยการหลักสูตรท่านเดิม ได้ ขอลาออกเนื่องจาก
ปั ญหาสุขภาพ ท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จึงมารักษาการแทน
ผู้อานวยการหลักสูตรฯ เพื่อให้ การดาเนินงานของหลักสูตรฯ ดาเนินการ
ต่อไปด้ วยความเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ

คาสัง่ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
ว209/2558 เรื่ องแต่งตัง้
บุคลากร สัง่ ณ วันที่ 20
ตุลาคม 2558

รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

ในด้ านการสร้ างแรงจูงใจให้ อาจารย์นนั ้ ได้ มีการแจ้ งให้ อาจารย์
ประจาทุกท่านทราบในการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม ถึงเรื่ องการสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา ข้ างนอกมหาวิทยาลัยได้
โดยมีงบประมาณให้ 2,500 บาท / คน / ปี การศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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กระบวนการ PDCA

การประเมิน
กระบวนการ (C)

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

ส่วนในเรื่ องการประเมินผลงานประจาปี ของอาจารย์ หลักสูตรใช้
กลไกเดียวกับคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่อให้ ผลการ
ประเมินยุตธิ รรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้ ซึง่ การประเมิน
จะทาโดยคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รวมทัง้
ผู้อานวยการหลักสูตร อาจารย์ทกุ ท่านจะทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้ า
และท่านคณบดีจะกลัน่ กรองผลการประเมินสุดท้ ายอีกครัง้ ในส่วนของ
คะแนนส่วนทัศนคติและการช่วยเหลือต่อวิทยาลัย
คณะกรรมการหลักสูตรได้ นาระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตรมา
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
ทบทวนในการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัย กลางปี 2558 พบว่า
ประเด็นเรื่ องการจูงใจควรสนับสนุนในส่วนของการให้ บริ การวิชาการแก่

การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (A)

สาธารณะด้ วย เพราะอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการดาเนินงานในส่วนนี ้
ค่อนข้ างมาก โดยการถูกเชิญไปเป็ นวิทยากรในงานสัมมนาต่างๆ นัน้ จะไม่
ถือเป็ นวันลา ส่วนตัวอาจารย์เองก็เกิดความรู้สกึ ที่ดตี อ่ การบริ หารอาจารย์
ของหลักสูตรและวิทยาลัยฯ

3) ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กระบวนการ PDCA
ระบบและกลไก (P)

รายละเอียดของงาน
การส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์จะมีระบบดาเนินการตามแผนพัฒนา
วิทยาลัยฯ โดยกลไกของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ภายใต้ เป้าหมายในภาพใหญ่อนั เดียวกัน
คือ มุง่ เน้ นให้ อาจารย์ทกุ คนได้ รับการพัฒนาอย่างถึงและครอบคลุมทัง้ ใน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
แผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) ประจาปี การศึกษา
2558 ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ความรู้ที่ทนั สมัย การวิจยั โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาการวิชาการทังระดั
้ บกลุม่ วิชา ระดับคณะ และส่งเสริ มให้
เข้ าร่วมประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมนาเสนอ
ผลงานวิจยั ในสถาบันอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ประกอบไปด้ วย
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทังในเรื
้ ่ องระบบและขอบเขตงานและการ
เตรี ยมความพร้ อมอาจารย์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (2) การพัฒนาทักษะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ปี การศึกษา 2558

19

กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล (3) การพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ อาทิ การส่งเสริ มการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้น
และการส่งเสริ มอาจารย์ให้ ผลิตผลงานวิจยั / ผลงานวิชาการ
หลักสูตรฯ ได้ จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากร ประเด็นการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรระบุไว้ ในแผนสามารถจาแนกออกได้ เป็ น 5 ด้ าน คือ
-

การดาเนินโครงการวิจยั

-

การเผยแพร่บทความ

-

การพัฒนาตารา เอกสารประกอบการสอน

-

การพัฒนาสือ่ การสอนรูปแบบต่างๆ

-

การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
สาหรับคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ทัง้ 5 คน
พบว่ามีตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 3 คน เป็ น ดร. 1
คน และมีอาจารย์ที่จบปริ ญญาโท 1 คน ที่แสดงความจานง
ต้ องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ในปี 2559
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเข้ าสู่
ตาแหน่งวิชาการอย่างเป็ นรูปธรรมและชัดเจน มีการให้ เงิน
สนับสนุนเป็ นค่าตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้ คณาจารย์ตื่นตัวและ
เริ่ มเปลีย่ นจากการเป็ นผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยหันมาสนใจการ
ทาโครงการวิจยั โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากภายนอกและภายใน
มากยิ่งขึ ้น ซึง่ องค์ประกอบตามแผนพัฒนาบุคลากร เป็ นขอ
กาหนดพื ้นฐานของการขอตาแหน่งวิชาการ ที่สอดคล้ องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย
การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณบดีได้ มอบหมาย
ให้ รองคณบดีฝ่ายบริ หาร ในการจัดสรรงบประมาณในกรณีของ
การอบรมสัมมนา และหลังจากไปสัมมนาเสร็ จอาจารย์ต้องจัดทา
สรุปข้ อมูลการอบรมสัมมนา รวมถึงการประเมินความสาเร็ จแต่ละ
ประเด็นตามที่ระบุไว้ ในแผน และส่งต่อให้ วิทยาลัยเพื่อประเมิน
แผนพัฒนาของวิทยาลัยในลาดับถัดไป

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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รายละเอียดของงาน

การนาระบบและ
กลไกไปปฏิบตั ิ (D)

ในปี การศึกษา 2558 ได้ ดาเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
สาเร็ จลุลว่ ง ดังนี ้
ด้ านการส่งเสริ มให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้ างผลงานทางวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญและสอดคล้ องกับเป้าหมายของหลักสูตรฯ โดยในปี
การศึ ก ษา 2558 หลัก สูต รฯ ได้ ผลัก ดัน ให้ อ.อาทิ ต ย์ ทองอิ น ทร์ ท า
โครงการวิจัยเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การรื อ้ ฟื น้ เส้ นทางสายไหมของจีน กับการ
ผงาดขึ ้นครองอานาจนาในระดับโลก” ภายใต้ การสนับสนุนของสถาบันวิจยั
มรส. โดยท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ให้ ความกรุ ณาเป็ นที่ปรึ กษา
โครงการโดยตรง
ด้ านการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล หลักสูตรฯ จัดให้ มีระบบการประเมินด้ านการสอนและการ
ประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริ หาร และผู้เรี ยน เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุง โดยอาศัยผลประเมินจากแบบประเมิน
ด้ านการอบรมสัมมนา อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้ ร่วมการ
สัมมนาบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ที่ห้องประชุม 1-801 ชัน้ 8
ตึก 1 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก

การประเมิน
กระบวนการ (C)

หลักสูตรฯ ก็ได้ นาการสารวจโดยใช้ แบบสอบถามประเมิน
 แบบสอบถามและผล
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตอ่ การบริ หารจัดการหลักศุตร
การประเมินความพึง
อันมุง่ หวังจะนาไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาให้ ดีขึ ้นในห้ วงต่อไป โดยผลการ
พอใจของอาจารย์
ประเมินในภาพรวมปรากฏออกมาเท่ากับ 4.8 จากคะแนนเต็ม 5
ประจาหลักสูตรที่มตี อ่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ นาระบบและกลไกของการส่งเสริ ม
การบริ หารหลักสูตร
และการพัฒนาอาจารย์มาประชุมทบทวนร่วมกัน พบว่าประเด็นสาคัญเรื่ อง
หนึง่ ที่ควรส่งเสริ มอาจารย์ คือเรื่องการดาเนินโครงการวิจยั ให้ เสร็ จสิ ้นตาม
ระยะเวลาของโครงการ สาเหตุทสี่ าคัญที่ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการ
ดาเนินงานวิจยั คือ ผู้วิจยั ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการ และขาด
แรงจูงใจ เมื่อนาประเด็นทังสองมาวิ
้
เคราะห์แล้ วพบว่าประเด็นขาดความ
ต่อเนื่องในการทาวิจยั เกิดจากภาระงานที่มากเกินไป ทังงานสอน
้
ระดับ
ปริ ญญาตรี ของวิทยาลัย งานให้ คาปรึกษานักศึกษาระดับปริ ญญาโทของ
หลักสูตรฯ การบริ การวิชาการ และการให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆทังใน
้
และนอกวิทยาลัยที่มีเข้ ามาตลอดปี การศึกษา ที่ประชุมได้ พจิ ารณาหาทาง
ออกพบว่าแนวทางแก้ ปัญหาคือให้ อาจารย์ทารายงานความก้ าวหน้ าฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย

การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ (A)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
 สัญญาวิจยั อ.อาทิตย์
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ตัวบ่ งชี ้ 4.1

ผลการประเมินตนเอง

4

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน ได้ มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ ทนั ยุคสมัยโดยมีการใช้ สอื่ อิเลคทรอนิกส์เพื่อสือ่ สารกับ
นักศึกษา และมีการทางานวิจยั และบริ การวิชาการสูส่ าธารณะ รวมทังมี
้ การประเมินผลการเพื่อนาไปปรับแก้ ไข

(ตัวบ่ งชี ้ 4.2) คุณภาพอาจารย์
 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มค
ี ุณวุฒปิ ริญญาเอก

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปั จจุบนั ทังหมด
้
จานวนอาจารย์ประจาที่มวี ฒ
ุ ิปริญญาเอก
ผลการประเมินตนเอง

จานวนยืนยัน
5
2
ผลการประเมินของคณะกรรมการ

3.33

 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปั จจุบนั ทังหมด
้
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

จานวนยืนยัน
5
2
0
3
0

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

3.75
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสูตร

ที่

ผลงานทางวิชาการ

ค่ านา้ หนัก

1

 วิทยากร เชียงกูล. รายงานสถาวะการศึกษาไทยปี การศึกษา 2557 /2558 จะปฏิรูป
การศึกษาไทยให้ทนั โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร. ได้รับทุนจากสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ.กรุ งเทพฯ : สกศ., 2559
 วิทยากร เชียงกูล. 100 หนังสือดีเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนไทย. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ม.ค. – มิ.ย. 58), ฉบับพิเศษ. มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
หน้า 9-16

1.00
0.60

2

 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนฤมิตร สอดศุข. “ทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน”.
รายงานวิจยั ในโครงการศึกษาวิจยั กิจการสลากกินแบ่งไทยเพื่อการพัฒนา : องค์ความรู ้
กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์กร เสนอต่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,
2558
 สังศิต พิริยะรังสรรค์. โครงการศึกษาวิจยั เรื่ อง วาทกรรมยาเสพติด : อิสรภาพของ
ผูต้ อ้ งขังหญิง. รายงานการวิจยั . สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,2558

1.00

3

 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ . 2558. แนวทางการส่ งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนให้ มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(ม.ค. – มิ.ย. 58), ฉบับพิเศษ. มหาวิทยาลัยรังสิ ต.

0.60

4

 อาทิตย์ ทองอินทร์ . (2559). (ขบวนการ)รัฐอิสลาม ในฐานะตัวแสดงระหว่ างประเทศ:
นัยต่ อโลก เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และไทย. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์. 157 หน้า.
สถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ.
 Arthit Thongin. (2016). The Survey of Knowledge Landscape on Islamic State
(Movement) among Thai Academics. (รางวัล Best Paper). the 4th ASEAN Conference
on Humanities and Social Science. 11-13 February 2016, Siem Reap, Cambodia.
Bangkok: The Political Science Association of Kasetsart University. pp. 66-77.

1.00
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1.00
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(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.3) ผลที่เกิดกับอาจารย์
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง - การคงอยูข่ องอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรฯ กาหนดเป้าหมายดาเนินการเอาไว้ วา่ การประกันคุณภาพตามหมวดที่ 4 นี ้จะนาไปสูก่ ารมีอตั รากาลัง
อาจารย์ในจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาในหลักสูตร มีอตั ราการคงอยูข่ องอาจารย์สงู กว่าปี ที่ผา่ นมา และอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อการบริ หารหลักสูตร ในการนี ้ หลักสูตรฯ จึงได้ จดั ทาผลการดาเนินงานครบถ้ วนทังในส่
้ วนการคงอยู่ของ
อาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ โดยสามารถอธิบายสาระสาคัญของผลการดาเนินงานได้ ดังนี ้
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เปรี ยบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2556-2558
2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รศ.นฤมิตร สอดศุข
นางสาวกัณฐิ กา ศรี อดุ ม (ย้ าย)
นางสาวชญานิน ป้องกัน (ลาออก)
นายอาทิตย์ ทองอินทร์

ปี การศึกษา
2556
2557
2558

2557
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รศ.นฤมิตร สอดศุข
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ
นายอาทิตย์ ทองอินทร์

จานวนอาจารย์ ประจา
หลักสูตรต้ นปี การศึกษา
5
5
5

2558
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รศ.นฤมิตร สอดศุข
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ
นายอาทิตย์ ทองอินทร์

จานวนอาจารย์ หลักสูตร
สิน้ สุดปี การศึกษา
3
5
5

อัตราคงอยู่ (ร้ อยละ)
60
100
100

ตามตารางด้ านบน หลักสูตรฯ ได้ ทาการเปรี ยบเทียบอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในระยะ 3 ปี
การศึกษา (2556-2558) จะเห็นว่า ในปี 2556 มีอาจารย์ประจาย้ ายหลักสูตร 1 คน และลาออก 1 คน อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ในปี ปั จจุบนั เท่ากับ 100% และแสดงแนวโน้ มการคงอยูข่ องอาจารย์ที่ดีขึ ้นอย่างชัดเจนในทุกเรื่ องเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี การศึกษา 2556 ทังนี
้ ้ เป็ นผลสาคัญมาจากการที่หลักสูตรมีแผน ระบบ กลไก และการดาเนินงานที่ชดั เจน อาทิ การ
พัฒ นาคณาจารย์ ทัง้ ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและการวั ด ผล โดยจัด ให้ มี ก ารประชุ ม อาจารย์ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยทุกเดือน เป็ นต้ น ซึง่ ข้ อวิเคราะห์ดงั กล่าวสอดคล้ องในทิศทางเดียวกันกับแบบสารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริ หารหลักสูตรที่พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี แ ล ะ ท่ า น ค ณ บ ดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มารักษาการแทนผู้อานวยการหลักสูตรฯ เพื่อให้ การดาเนินงานของหลักสูตรฯ ดาเนินการต่อไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ

24

มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ที่มีตอ่ การบริ หารจัดการหลักสูตรฯ ดังนี ้
ปี การศึกษา
คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มี
ต่ อการบริหารจัดการหลักสูตร
2556
3.6
2557
3.9
2558
4.8

ตัวบ่ งชี ้ 4.3

ผลการประเมินตนเอง

4
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รายการหลักฐาน
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริ หารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ เศรษฐกิจโลก ปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้ อมูลนักศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้ า
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ ละปี การศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
(ตังแต่
้ ปีการศึกษาทีเ่ ริ่ มใช้ หลักสูตร*)
2554
14
1
1
1
1
2555
0
0
0
0
0
2556
7
5
3
2557
17
14
2558
*หมายเหตุ : ปี การศึกษาที่หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรที่ถกู ปรับปรุงเริ่ มดาเนินการ
ปี การศึกษา 2558 ไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้ าเรี ยนเพิ่มเติม เนื่องจากหลักสูตรได้ ทาเรื่ องขอปิ ดหลักสูตรไปแล้ ว และ
คณะกกรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติให้ ปิดดาเนินการหลักสูตรฯ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้ นไป ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครัง้ ที่ 1/2559 วั นพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้ องประชุม 1-801 ชัน้ 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อจานวนนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ปี การศึกษา 2558

25

สภาพการแข่งขันในการจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาโทมีจานวนสูงขึ ้น ประกอบกับการย้ ายสถานที่เรี ยนจาก
ศูนย์สาธร มาอยูใ่ นเมืองเอก มีผลกระทบโดยตรงกับการตัดสินใจสมัครเข้ าศึกษาต่อ

(ตัวบ่ งชี ้ 3.1) การรับนักศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง (การรับนักศึกษา / การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา)
กระบวนการ PDCA
รายละเอียดของงาน
ระบบและกลไก (P)

หลักสูตร มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ที่ โปร่ งใส ชัดเจน เชื่อถือ
ได้ โดยในปี การศึก ษาสองปี ที่ ผ่า นมา (2557) ได้ จัดประชุมวางแผน
เกี่ ย วกับ การก าหนดแผนรั บ นัก ศึก ษาซึ่ ง เป็ นแผนรั บ 5 ปี เสนอต่ อ ที่
ประชุมวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมัติ และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานออกแนะแนวการศึกษา ประชุม วางแผนการดาเนินงานและ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ตลอดจน
ได้ ก าหนดกระบวนการรั บ นัก ศึก ษาอย่า งเป็ นระบบขัน้ ตอน และระบุ
คุณสมบัติของนักศึกษาอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน

การนาระบบและ
กลไกไปปฏิบตั ิ (D)
การประเมิน
กระบวนการ (C)

ปี การศึกษา 2558 ไม่มีนกั ศึกษาเข้ าใหม่

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

N/A

การปรับปรุ งพัฒนา
กระบวนการ (A)

ตัวบ่ งชี ้ 3.1

ผลการประเมินตนเอง

N/A

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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(ตัวบ่ งชี ้ 3.2) การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง -การควบคุมดูแลให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บณ
ั ฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน (ในระดับปริ ญญาโท ให้ เน้ นการควบคุมดูแลให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บณ
ั ฑิตศึกษา)
กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

ระบบและกลไก (P) การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1.หลักสูตรได้ จดั ทาคูม่ ือวิทยานิพนธ์ในรายวิชา CAE692 เพื่อให้ กบั
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
2.ผู้อานวยการหลักสูตร ได้ ดแู ลให้ นกั ศึกษาที่เลือกแผนการเรี ยนแบบ
วิทยานิพนธ์ ได้ ปฏิบตั ิตามแนวข้ อบังคับ ดังนี ้
2.1 นักศึกษาที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับอนุมตั เิ ค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.2 นักศึกษาต้ องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกาหนดหัวเรื่องและ
เค้ าโครง และยื่นต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
2.3 ในการส่งรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ทปี่ รึกษา
ได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนแอแนวทางแก้ ปัญหา และการดาเนินงาน
ต่อไป แล้ วเมื่องานวิจยั ก้ าวหน้ าไปมากแล้ ว จึงจัดสอบวิทยานิพนธ์ตอ่ ไป
2.4 ในการขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้ องยื่นคาร้ องขอสอบ
วิทยานิพนธ์พร้ อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจานวนเท่ากับคณะกรรมการ
สอบ เพื่อให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ และส่งให้ อาจารย์ที่ปรึกษาอ่าน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
2.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์ เพื่อทา
การสอบวิทยานิพนธ์
2.6 ในการแก้ ไขวิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามมติของคณะกรรมการสอบ และเสนอให้
คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อไป และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องมี
ลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้ วนสมบูรณ์
2.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็ นที่
ยอมรับของ สกอ. หรื อวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI หรื อ
วารสารวิชาการทีม่ ีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
และเป็ นที่ยอมรับในหลักสูตร หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding)

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
 ใบสมัครและผลการ
สอบสัมภาษณ์เข้ า
ศึกษา
 เอกสารแต่งตัง้
กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
 เอกสารคูม่ ือการ
จัดทาวิทยานิพนธ์
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สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
หลักสูตรได้ กาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู้สาเร็ จการศึกษา ตาม
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตร 5 ประการ ดังนี ้
1. มีองค์ความรู้จากการวิจยั และการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ทักษะ ที่
เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหาโดยวิธีวิจยั
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
4. สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. สามารถนาเสนอผลงานวิชาการหรื อการวิจยั และสือ่ สารด้ วย
ภาษาพูด และภาษาเขียนที่ถกู ต้ อง
นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นกั ศึกษาทุก
คนควรได้ รับการปลูกฝั ง เนื่องจากเป็ นสิง่ ที่ต้องเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มาบูรณา
การในการจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ ทักษะนี ้จาแนกออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 3R
และ 7C
3R ได้ แก่
Reading (อ่านออก),
(W)Riting (เขียนได้ )
และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็ น)
7C ได้ แก่
-Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ ปัญหา
-Creativity and Innovation (ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม)
-Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)
-Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ านความร่วมมือ
การทางานเป็ นทีมและภาวะผู้นา)
-Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ านการ
สือ่ สารสารสนเทศและรู้เท่าทันสือ่ )
-Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้)
โดยได้ กาหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริ มคุณลักษณะข้ างต้ น ดังนี ้
1.ความสามารถด้ า นการสื่อ สารภาษาอังกฤษจัด ให้ นักศึกษาได้ เ รี ย น
รายวิ ช าภาษาอัง กฤษ ENG 500 เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มพร้ อมด้ า น
ภาษาอังกฤษให้ กบั นักศึกษาทุกคน และจัดสัมมนาการทาวิจยั
2.สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ รวมทัง้ ประยุก ต์ ค วามรู้ ทัก ษะ ที่
เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหาโดยวิธีวิจยั กาหนดให้ มีการฝึ กปฎิบตั ิในการ
ทาวิจยั ในรายวิชา CAE603ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยั เพื่อการค้ นคว้ าวิจยั
3.ความสามารถในการสืบค้ นและเลือกใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก
ระบบฐานข้ อมูลออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยสมัครเป็ นสมาชิกไว้
4.ความสามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น กาหนดให้ มีการทางาน
เป็ นกลุม่ ตลอดจนกาหนดให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการรายงาน เพื่อเป็ นการ
ฝึ กฝนความรับผิดชอบและการปรับตัวเข้ ากับผู้อื่น
6.ความสามารถนาเสนอผลงานวิ ชาการหรื อการวิจัย และสื่อสารด้ ว ย
ภาษาพูด และภาษาเขียนที่ถกู ต้ อง โดยกาหนดให้ มีการนาเสนอหน้ าชัน้
เรี ยนทังในส่
้ วนรายบุคคล และกลุม่
การนาระบบและ การควบคุมดูแ ลให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ สาหรั บ ปี การศึก ษา 2558
กลไกไปปฏิบตั ิ (D) หลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การ โดยในช่ ว งแรก ในขั น้ ตอนการคิ ด หั ว ข้ อ
ผู้อานวยการหลักสูตรจะเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาทัง้ หมด หลังจากนัน้ จะดึง
ประเด็นให้ แคบลงมา กรอบแนวคิดที่ใช้ กลุม่ ข้ อมูล ตัวแปร จนกระทัง่ ได้
หัวข้ อที่เหมาะสมที่จะดาเนินการวิจยั ได้ หลังจากนันจะก
้ าหนดอาจารย์ ที่
ปรึกษา ซึง่ จะทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษาตามที่ได้ รับมอบหมายต่อไป
ในปี การศึกษา 2558 มีความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
ในหลักสูตร ดังนี ้
1.นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 (รหัส 57XXXXX) จานวน 14 คน นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
(56XXXXX) จานวน 1 คน และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 5 (54XXXXX) จานวน 1
คน ได้ แต่งตังกรรมการสอบ
้
และสอบหัวข้ อและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ไป
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2558 และได้ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เมื่อภาค
การศึก ษาที่ 2/2558 และสามารถแจ้ ง จบการศึก ษาได้ ทันในภาคการ
คึกษา 2/2558 จานวน 1 คน คือ Mr.Wu Hua Chun ส่วนที่เหลืออีก 15
คน อยู่ระหว่างการจัดท ารู ปเล่ม วิท ยานิพ นธ์ และหาที่ตี พิม พ์ เ ผยแพร่
งานวิจยั
2.นักศึกษาชันปี
้ ที่ 5 (54XXXXXX ) จานวน 1 คน คือ พันเอกเอื ้อชาติ
หนุนภักดี ทางผู้อานวยการหลักสูตรได้ มีการติดตามความก้ าวหน้ าของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยพบว่า นัก ศึก ษาท่ า นนี เ้ ป็ นทูต ทหาร มี ภารกิ จ ที่ ต้ อ ง
เดินทางไปประจาการที่กรุ งปั กกิ่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงส่งผลให้
ขาดความต่อเนื่องในการทางานวิจยั และจะสิ ้นสุอสถานภาพนักศึกษาใน
สิน้ ปี การศึก ษา 2558 ทางผู้อ านวยการหลัก สูต รจึ ง ท าเรื่ อ งขอขยาย
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ผลพิจารณาอนุมตั ิให้ ขยายสถานภาพนักศึกษาต่อไปอีก
1 ภาคการศึกษา และมีการนัดคุยงานวิจยั กับผู้อานวยการหลักสูตรเป็ น
ระยะทังที
้ ่ทางาน และที่บ้าน นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 (56XXXXX) จานวน 2 คน
ซึ่งก่อนหน้ านีไ้ ด้ ห่างหายจากการทาวิจัยไป เนื่องจากติ ดภารกิ จธุรกิ จ
ส่ว นตัว ที่ ต่า งประเทศ ได้ ติ ด ต่อ กลับ มาและเสนอ proposal มาให้
ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณา และมีการนัดคุยกันเป็ นระยะ
การประเมิน
หลักสูตร ฯ ได้ นาระบบกลไกเรื่ องการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ มาปรุชมุ
รายงานการประชุม
กระบวนการ (C) ร่วมกันในภาค 2/2558 พบว่า ในประเด็น เรื่ องการให้ คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในช่วงการนาเสนอหัวข้ อนัน้ อาจต้ องให้ อาจารย์ทา่ นอื่นแบ่ง
เบาภาระของผู้อานวยการหลักสูตรไปบ้ าง และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
บทความวิจยั ก่อนที่นกั ศึกษาจะนาไปติดต่อหาที่ตีพิมพ์
การปรับปรุ งพัฒนา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาผลประเมินตามข้ อ
กระบวนการ (A) ข้ างต้ นแล้ ว นาไปสูก่ ารปรับปรุงระบบการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็ น
ช่วยกัน COMMENT รวมทังจั
้ ดทาปฏิทินการศึกษาที่ชดั เจนขึ ้นและ
สือ่ สารกับนักศึกษาในเรื่ องขันตอนการท
้
าวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ ชิด ให้
สอดคล้ องกับเงื่อนเวลาและระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถเขียนงานเสร็ จและสอดคล้ องกับระเบียบการสาเร็ จ
การศึกษาได้ ภายในปี การศึกษา 2558 นอกจากนี ้ในเรื่ องการนัดหมายกับ
อาจารย์ จะนัดหมายโดยติดต่อกันทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ซึง่ บางครัง้ การ
นัดหมายไม่ได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่หลักสูตรรับทราบ ในบางกรณีที่มีการ
ยกเลิกนัดกะทันหัน โดยอีกฝ่ ายไม่ได้ รับทราบข้ อมูลที่ยกเลิก ทาให้ เกิด
ความสูญเสียเวลาในการเดินทาง และทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ กันได้ ที่ประชุมจึง
แนะนาให้ อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่หลักสูตรทุกครัง้ หากเกิดการ
ยกเลิกนัดกระทันหัน เจ้ าหน้ าทีจ่ ะได้ ช่วยประสานงานแจ้ งอีกฝ่ ายให้
รับทราบได้
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ตัวบ่ งชี ้ 3.2

ผลการประเมินตนเอง

4

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
การดาเนินงานในข้ อนี ้ หลักสูตรฯ ได้ วางระบบและกลไกขับเคลื่อนที่ชดั เจน รวมทังพั
้ ฒนาปรับปรุ งกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องมาในทุกปี การศึกษา จนในปี การศึกษา 2558 ที่ผา่ นมา การขับเคลือ่ นกลไกส่งเสริ มนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์
สามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังประเมิ
้
นกระบวนการระหว่างทางอันนาไปสูก่ ารปรับปรุ งพัฒนาให้ ดีขึ ้น
และมีผลทาให้ ผลักดันนักศึกษาสาเร็ จการศึกษาได้ ตามเป้าหมายที่กาหนด สอดคล้ องกับระเบียบและมาตรฐาน ภายใน
เงื่อนเวลาที่ชดั เจน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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(ตัวบ่ งชี ้ 3.3) ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ (ข้ อมูลจานวนนักศึกษา นับถึงสิ ้นปี การศึกษา 2558 เป็ นดังนี ้)
จานวน
ปี การศึกษาที่รับเข้ า
รับเข้ า
สาเร็จการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง
1.การคงอยู่
และการ
สาเร็จ
การศึกษา

14
0
7
17
0

5
0
0
0
0

คงอยู่

หายไป

1
0
3
14
0

8
0
4
3
0

รายละเอียดของงาน
ในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ จดั ทาข้ อมูลจานวนนักศึกษาที่คงอยูแ่ ละสาเร็ จ
การศึกษานับถึงสิ ้นปี การศึกษาดังตารางอัตราการคงอยูด่ ้ านบน
นักศึกษารหัส 54 รับเข้ าจานวน 14 คน มีผ้ สู าเร็จการศึกษา 5 คน คงอยูจ่ านวน 1 คน จานวน
8 คนหายไป คิดเป็ นอัตราส่วนของจานวนนักศึกษาที่หายไปเทียบกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ า
ทังหมดเท่
้
ากับอัตราร้ อยละ 57.14
นักศึกษารหัส 55 ไม่มกี ารรับนักศึกษาใหม่ในปี นี ้
นักศึกษารหัส 56 รับเข้ าจานวน 7 คน มีผ้ สู าเร็ จการศึกษา 0 คน คงอยูจ่ านวน 3 คน จานวน 4
คนหายไป คิดเป็ นอัตราส่วนของจานวนนักศึกษาที่หายไปเทียบกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ า
ทังหมดเท่
้
ากับอัตราร้ อยละ 57.14
นักศึกษารหัส 57 รับเข้ าจานวน 17 คน มีผ้ สู าเร็จการศึกษา 0 คน คงอยูจ่ านวน 14 คน
จานวน 3 คนหายไป คิดเป็ นอัตราส่วนของจานวนนักศึกษาที่หายไปเทียบกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้ าทังหมดเท่
้
ากับอัตราร้ อยละ 17.64
นักศึกษารหัส 58 ไม่มกี ารรับนักศึกษาใหม่ในปี นี ้
1.3 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทังนี
้ ้ปั จจัยของนักศึกษาที่สง่ ผลต่อการไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดในปี ที่ผา่ นมา คือการที่
นักศึกษาใช้ เวลาในการทาวิทยานิพนธ์ CAE692 Thesis นานกว่า 1 ภาคการศึกษา
จากการประชุม คณะกรรมการหลักสูตร ได้ กาหนดแนวทางแก้ ไข คือ การจัดสัมมนาเพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ ประชุมติดตามความก้ าวหน้ าในการทาวิจยั ของแต่ละคน ซึง่ นักศึกษา
จะได้ รายงานถึงสิง่ ทีก่ าลังทาอยู่ และปั ญหาที่พบ แล้ วอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะทาการแนะนา
วิธีการแก้ ปัญหาต่อไป เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เขียนงานวิจยั ได้ อย่างถูกต้ อง

รายการหลักฐาน
อ้ างอิง
รายชื่อนักศึกษาทุก
สถานภาพl 54 -58
รายชื่อนักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ 54 58
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ประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง

รายการหลักฐาน
อ้ างอิง

รายละเอียดของงาน
ในปี การศึกษา 2558 มีอตั ราการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ฯ จานวน 1คน ทังนี
้ ้ได้
พิจารณาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา ดังนี ้ ด้ วยจิตใจทีม่ ีเมตตาของท่านคณบดีที่
ได้ เข้ ามาดูแลหลักสูตรฯ ให้ ท่านเห็นถึงความสาคัญของนักศึกษาทุกคนทุกรหัส ซึง่ เรี ยนจบ
course work ไปหมดแล้ ว เหลือเพียงแค่ทาการทาวิทยานิพนธ์ก็จะจบการศึกษา ทาให้ การเรี ยน
ที่ผา่ นไม่ศนู ย์เปล่า เพราะนักศึกษาส่วนมากติดภารกิจการงาน จึงไม่คอ่ ยทีจ่ ะสนใจทา
วิทยานิพนธ์ตอ่ มากนัก ท่านกรุณาโทรไปสอบถามและให้ กาลังใจนักศึกษาเหล่านันในการเขี
้
ยน
วิจยั ต่อ และให้ ทาการจัดสอบหัวข้ อ และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ จนสาเร็ จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 /2558 จานวน 1 ท่าน และอีก 16 ท่านที่เหลืออยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และหาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการแจ้ งจบทังหมดได้
้
ภายในภาค
การศึกษาที่ 1/2559

2.ความพึง
พอใจและ
ผลการ
จัดการข้ อง
ร้ องเรียน
ของ
นักศึกษา

หลักสูตรฯ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ หารจัดการหลักสูตรฯ จาก
5 ด้ านได้ แก่ ด้ านหลักสูตร ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน ด้ านสือ่ /อุปกรณ์ ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และ
ด้ านการมีสว่ นร่วมกับผู้เรียน ซึง่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก ได้ คะแนนเฉลีย่
4.97
ในด้ านการจัดการข้ อร้ องเรี ยน หลักสูตรฯ ได้ กาหนดแนวทางในการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของ
นักศึกษาตามแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรหรื อเจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรียนผ่านระบบ Social media ต่างๆ เช่น
Facebook , Line ฯลฯ ส่งผลให้ การติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ รวดเร็ ว และใกล้ ชิด
ยิ่งขึ ้น และแก้ ไขปั ญหาและให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาได้ ทนั ที
2.หลังจากได้ รับข้ อร้ องเรี ยนแล้ ว จึงทาการรวบรวมและบันทึกข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมทังรายงานให้
้
ผู้อานวยการหลักสูตรรับทราบ
3.ในกรณีต้องการข้ อมูลเพิม่ เติม เจ้ าหน้ าที่จะทาการติดต่อกับนักศึกษาเพิม่ สอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ ไขป้องกัน
4.ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนร่วมกับคณะกรรมการพร้ อมทังแจ้
้ งให้
นักศึกษาทราบและบันทึกข้ อมูลการแก้ ไข
5.อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมสรุปรายงานการร้ องเรี ยนของนักศึกษา และผลดาเนินงาน
แก้ ไขปั ญหา
6.จัดเก็บผลการจัดการข้ อร้ องเรียนลงระบบ เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา นาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หาร
จัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษาในกรณีตอ่ ไป

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
บริ หารจัดการ
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2558

ในปี 2558 มีเรื่ องร้ องเรี ยนจานวน 1 เรื่ อง ในภาคเรียนที่ 1 โดยนักศึกษาได้ แจ้ งผ่านเจ้ าหน้ าที่
หลักสูตร เจ้ าหน้ าที่หลักสูตรจึงรายงานให้ ผ้ อู านวยการหลักสูตรทราบ ซึง่ เป็ นเรื่ องของ พันเอก
เอื้อชาติ หนุนภักดี รหัส 5408536 ซึง่ จะสิ ้นสถานภาพนักศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2/2558 แต่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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ประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดของงาน
นักศึกษาได้ มกี ารสอบหัวข้ อวิทยานิพนธ์ไปแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ มาสอบจบ เนื่องจากติดภารกิจ
ราชการทหาร ซึง่ ไม่มีเวลาทางานวิจยั ได้ ทนั ภายในภาคการศึกษา 2/2558 อย่างแน่นอน
หลังจากหลักสูตรฯ ได้ ทราบเรื่องร้ องเรียนแล้ วจึงดาเนินการตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ดังนี ้
1.เจ้ าหน้ าที่ได้ โทรสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และเชิญนักศึกษาท่านนันมาพบผู
้
้ อานวยการ
หลักสูตร เพื่ออธิบายปั ญหา และหาทางแก้ ไข
2.ผู้อานวยการหลักสูตรได้ แนะนาให้ ขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยให้ ทางต้ นสังกัดออก
หนังสือชี ้แจงมาว่าได้ ไปปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ตา่ งประเทศ ตังแต่
้ เมื่อใดถึงเมื่อใด และได้ ทาบันทึก
ข้ อความขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
3.ในการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ได้ สรุปรายงานการร้ องเรี ยนของนักศึกษา และ
ผลดาเนินงานแก้ ไขปั ญหา
จากการจัดการข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว ทาให้ แนวโน้ มการเกิดปั ญหานี ้ลดลง โดยในเทอม
2/2558 ไม่มีข้อร้ องเรี ยนในประเด็นนี ้

ตัวบ่ งชี ้ 3.3

ผลการประเมินตนเอง

4

รายการหลักฐาน
อ้ างอิง
รายงานการประชุม

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
มีการวางแผนการศึกษาและจัดการให้ นกั ศึกษาได้ สอบวิทยานิพนธ์ ตามกรอบเวลาที่กาหนด และแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
นักศึกษาได้ ทนั ท่วงที การติดต่อสือ่ สารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์มีความรวดเร็ วและคล่องตัวมากขึ ้น
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(ตัวบ่ งชี ้ 2.1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

จานวนยืนยัน

จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้
ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนผู้สาเร็ จการศึกษาทังหมด
้

1
4.9
1

หลักสูตรฯ ทาการประเมินบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ดงั ที่หลักสูตรกาหนดไว้ ใน มคอ.2 ซึ่งเป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน คือ (1) ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม (2) ด้ าน
ความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปั ญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลการประเมินเท่ากับ 4.9 ในระดับดีมาก
โดยหลักสูตรได้ รับแบบสารวจความพึงพอใจกลับมา 1 ชุด เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่จบในปี การศึกษา 2558 เพียง 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 100
หากพิจารณาผลการประเมินในแต่ละส่วนจะพบว่าหน่วยงานของมหาบัณฑิต มีความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตใน
ทุกๆด้ าน ผลการประเมินสะท้ อนให้ เห็นว่ามหาบัณฑิตของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสร้ างความพึงพอใจให้ แก่หน่วยงานของมหาบัณฑิตในระดับดีมาก
รายการหลักฐาน
1.สรุปความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีตอ่ บัณฑิต
ตัวบ่ งชี ้ 2.1

ผลการประเมินตนเอง

4.9

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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(ตั ว บ่ ง ชี ท้ ่ ี 2.2) การเผยแพร่ ผลงานของนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาโท
ที่ได้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่ ปี การศึกษา 2558
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ได้ ผลักดันให้ นกั ศึกษา Mr.Wu Hua Chun พัฒนาวิทยานิพนธ์ ไปเป็ นบทความเผยแพร่ ในชื่อเรื่ อง
“โอกาส อุปสรรคและแนวโน้ มความร่ วมมือด้ านการค้ าการลงทุนไทย-จีน ภายใต้ นโยบายเส้ นทางสายไหมทางทะเลแห่ง
ศตวรรษที่ 21” โดยได้ รับหนังสือตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ซึง่ มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 0.60 เพราะจัดอยู่ในฐานข้ อมูล
TCI กลุม่ ที่ 2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรรณาธิการตอบรับให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2560 จึงไม่สามารถนามาคิดคะแนนใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของปี การศึกษา 2558 ได้

รายการหลักฐาน
หนังสือรับรองหรื อตอบรับการเผยแพร่บทความจากกองบรรณาธิการวารสาร
หมายเหตุ มีนกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา ในภาคการศึกษา 2/ 2558 จานวน 1 คน เผยแพร่ ผลงาน หลังเดือนเมษายน
2560
ตัวบ่ งชี ้ 2.2

ผลการประเมินตนเอง

0

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 ข้ อมูลผลสรุ ปรายวิชาของหลักสูตร และคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้ อมูลสรุ ปรายวิชาของหลักสูตร
สรุ ปผลรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาค / ปี การศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)

รหัส ชื่อ วิชา
CAE 668 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน
CAE692 วิทยานิพนธ์
CAE692 วิทยานิพนธ์

การกระจายของเกรด

ภาค
/ปี การ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

IP

1/2558

-

1

-

-

-

-

-

-

1/2558
2/2558

-

-

-

-

-

-

-

3
3

จานวน
นักศึกษา
ลงทะ สอบ
เบียน ผ่ าน
1
1
3
3

3
3

คุณภาพหลักสูตรการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง -การออกแบบหลักสูตร
-สาระรายวิชาในหลักสูตร
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์ สาขานัน้ ๆ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา –ต้ องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้ อวิทยานิพนธ์
โดยระดับปริ ญญาโท เน้ นความสามารถในการทาวิจยั ของนักศึกษา
กระบวนการ PDCA
ระบบและกลไก (P)

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรฯ
มคอ.2
หลักสูตรได้ ดาเนินการตามระบบและกลไกการเปิ ดและ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามขันตอน
้
ดังนี ้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ได้ ปรับปรุงจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ
เศรษฐกิจโลก พ.ศ.2553
ได้ รับอนุมตั ิและเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
และเปิ ดสอนในภาคการศึกษา 1/2556
การออกแบบหลักสูตร ได้ ดาเนินการโดยพิจารณาถึงการ
4 ประเด็น คือ
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กระบวนการ PDCA

ผลการดาเนินงาน
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยสอดรับกับบทบาท
ที่เพิ่มขึ ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์
จีนกับประเทศอาเซียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความสนใจของ
คนไทยรุ่นใหม่ จึงเพิ่มกลุม่ วิชาความสัมพันธ์ไทย จีน และ
อาเซียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับบริ บท
ดังกล่าว
2) จะดาเนินความร่วมมือกับหลักสูตรระดับปริ ญญาโท
ในสถาบันการศึกษาในประเทศจีน โดยในหลักสูตรปี
การศึกษา 2556 กาหนดให้ นกั ศึกษาไทยในหลักสูตรสามารถ
เรี ยนบางรายวิชาในต่างประเทศและเทียบโอนหน่วยกิตได้
รวมทังสามารถไปฝึ
้
กงาน/วิจยั การค้ นคว้ าอิสระหรื อทา
วิทยานิพนธ์ โดยมีที่ปรึกษาร่วมเป็ นอาจารย์ชาวจีนหรื อ
อาเซียน โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา รวมทังจะสร้
้
าง
พันธมิตรที่เป็ นสถาบันการศึกษาในประเทศจีนหรื ออาเซียนที่
เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาโทที่คล้ ายคลึงกันเพื่อสร้ างการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษา ให้ นกั ศึกษาจีนหรื ออาเซียนทีใ่ ช้
ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดีมาเรี ยนในหลักสูตร
3) เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ทู ี่ทางานประจา มีศกั ยภาพสูง
และมีผลงานการวิจยั ค้ นคว้ าอยูแ่ ล้ ว ที่เป็ นชาวไทย หรื อชาว
ต่างประเทศทีใ่ ช้ ภาษาไทยได้ ดี โดยเพิ่มแผนการศึกษา ก
แบบ ก 1
4) เนื่องจากหลักสูตรได้ เปิ ดการเรี ยนการสอนมากกว่า
5 ปี จนได้ ผลิตมหาบัณฑิต มีผลงานวิชาการในจานวนหนึง่ ทัง้
ในรูปเอกสารตาราและงานวิจยั ต่อไปหลักสูตรจะได้ จดั การ
องค์ความรู้เหล่านี ้ให้ เผยแพร่ทางช่องทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อสือ่ สาธารณะต่างๆ และจะพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ นกั ศึกษาของ
หลักสูตรที่จะเรี ยนรู้วิชาการไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ
ด้ านความสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีลกั ษณะสหวิทยาการเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทัง้
ด้ านเศรษฐกิจการเมือง และสังคม มุง่ สนองตอบต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยรังสิตทีจ่ ะผลิตบัณฑิตที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของประเทศ และมีความโดดเด่นด้ านการใช้
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กระบวนการ PDCA

ผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีศกั ยภาพการ
ค้ นคว้ าวิจยั หลากหลายมิติในรูปการบูรณาการ การพัฒนา
หลักสูตรให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการและทันสมัยทางการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั รวมทังจะเป็
้
นการสร้ างทรัพยากร
การเรี ยนรู้และการค้ นคว้ าวิจยั ด้ านจีนและอาเซียนศึกษา ใน
บริ บทความสัมพันธ์ไทย-จีน และความสัมพันธ์จีนกับประเทศ
อาเซียน ซึง่ ยังขาดแคลนในประเทศไทย และกาลังทวีความ
ต้ องการบุคลากรด้ านนี ้ขึ ้นทุกขณะ

รายการหลักฐาน

หลักสูตรนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มคี ณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ของจีนและอาเซียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะระบอบเศรษฐกิจ
การเมือง ระบบตลาด และการค้ า-การลงทุนในจีนและ
อาเซียน โดยใช้ กระบวนทัศน์ใหม่ในการถ่ายทอดความรู้และ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
2) มีพื ้นฐานทักษะทีจ่ าเป็ นในการทาธุรกิจ หรื อการสร้ าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ ความร่วมมือรูปการต่างๆในจีนและ
อาเซียน โดยเฉพาะการบริ หาร องค์การ การบริ หารการเงิน
การนาเข้ าและส่งออก การทาการตลาด การจัดจาหน่ายสินค้ า
และการท่องเที่ยว ฯลฯ
3) มีทกั ษะการสือ่ สารทางธุรกิจ โดยฝึ กฝนการสนทนาทาง
ธุรกิจด้ วยภาษาจีนกลางหรื อภาษาอาเซียน และการเรี ยนรู้
วัฒนธรรมทางธุรกิจของทังจี
้ นและอาเซียน
4) มีองค์ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ไทย-จีนและความสัมพันธ์จีนกับประเทศอาเซียน ในมิติ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในบริ บทโลกสมัยใหม่ รวมทัง้
เตรี ยมบุคลากรที่มคี วามรู้ความเข้ าใจทังด้
้ านวิชาการและ
ทักษะการปฏิบตั ิในการทางานกับสถาบัน องค์การ หรื อธุรกิ จ
ระหว่างประเทศต่างๆ
ต่อมาคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ได้ ทบทวนข้ อมูล
รวมถึงปั ญหาต่างๆจากการดาเนินงานหลักสูตรในช่วงปี
2556-2558 หลังจากนันจึ
้ งนาข้ อมูลทังหมดมาพิ
้
จารณารวม
กับปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทังสั
้ งคม เศรษฐกิจ รวมถึงข้ อบังคับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ใหม่ๆของ สกอ.เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งหลักสูตร เพื่อทาให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็ นเครื่ องมือหล่อหลอม
มหาบัณฑิตให้ มคี วามรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ ลักษณะที่
เป็ นที่ต้องการของสังคมและมีคณ
ุ ภาพตามทีม่ งุ่ หวัง
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ มีความทันสมัยและ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากยิ่งขึ ้น หลักสูตร
จาเป็ นต้ องพิจารณาจากข้ อมูลพื ้นฐานซึง่ เป็ นกระบวนการ
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1.การรวบรวมและสรุปปั ญหา
2.หาสาเหตุที่แท้ จริงของปั ญหา
3 การวางแผนแก้ ปัญหา.
การนาหลักสูตรและ
ในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรได้ เริ่ มดาเนินการปรับปรุง
กลไกไปปฏิบตั ิ (D)
หลักสูตรให้ ทนั สมัย ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1.การรวบรวมและสรุปปั ญหา โดยใช้ แบบสารวจความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษา ซึง่ นาไปเก็บข้ อมูลจาก 3 กลุม่ คือ
นักศึกษาปั จจุบนั มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ ว และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1 แบบสารวจความพึงพอใจฯ ของนักศึกษาปั จจุบนั จานวน
18 คน ที่มีตอ่ การจัดการศึกษาของหลักสูตร ผลวิเคราะห์
ข้ อมูลเมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นที่สอดคล้ องกับการ
ออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษา
มีความพอใจระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.5
1.2 แบบสารวจความพึงพอใจฯ ของมหาบัณฑิต จานวน 1
คน ที่มีตอ่ การจัดการศึกษาของหลักสูตร ผลวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นที่สอดคล้ องกับการออกแบบ
หลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษามีความ
พอใจระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.00
ที่ประชุมนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายกันพบว่า
ความเหมาะสมของรายวิชา และความเหมาะสมของกิจกรรม
ในหลักสูตร มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
การประเมินกระบวนการ คณะกรรมการหลักสูตรได้ นาประเด็นการออกแบบหลักสูตร
มคอ.3 รายวิชา CAE668
(C)
และสาระวิชามาประชุมร่วมกันพบว่า ควรสอดแทรกประเด็น
ความรู้ในเรื่ องเกี่ยวกับธรรมเนียมในการปฏิบตั ิของชาวจีนที่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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กระบวนการ PDCA
ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงกระบวนการ พึงรู้ลงในรายวิชา CAE668 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
(A)
และประเทศจีน เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาสามารถสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ชาวจีนที่นกั ศึกษามีการทาธุรกิจร่วมด้ วย
ตัวบ่ งชี ้ 5.1

ผลการประเมินตนเอง

4

รายการหลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
การดาเนินงานในข้ อนี ้ หลักสูตรฯ ได้ วางระบบและกลไกขับเคลื่อนที่ชดั เจน รวมทังพั
้ ฒนาปรับปรุ งกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องมาในทุกปี การศึกษา จนในปี การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา การปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอน สาระ
รายวิชาสามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังประเมิ
้
นกระบวนการระหว่างทางอันนาไปสูก่ ารปรับปรุ งพัฒนา
ให้ ดีขึ ้น

(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง

-การกาหนดผู้สอน
-การกากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ (มคอ.3)
-การจัดการเรี ยนการสอน
-การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริ การ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเทคนิคการสอนจะเน้ นการวิจยั เป็ นฐาน การเรี ยนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
-การควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและ
ความก้ าวหน้ าของศาสตร์
-การแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้ อง หรื อสัมพันธ์กบั หัวข้ อวิทยานิพนธ์
-การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
กระบวนการ
PDCA
ระบบและกลไก (P) การกาหนดผู้สอน

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

หลักสูตรฯ ได้ วางระบบผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็ นความรู้ที่ทนั สมัย และจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

การกาหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
1. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดผู้สอนโดยใช้ ผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 สาหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ากว่าเกณฑ์ จะให้ สอน
ร่วมกับอาจารย์อาวุโส ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรื อ
ร่วมสอนบางเนื ้อหา (under study)
2. กรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนดรายวิชาให้ ผ้ สู อนสอนกระจาย
รายวิชาต่างๆที่เป็ นรายวิชาบังคับ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนในหลักสูตรได้
เรี ยนรู้กบั ผู้สอนที่มีความหลากหลาย
3. การพิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในเนื ้อหาที่สอน ผลงานวิจยั หรื อประสบการณ์
ทางานทีเ่ กี่ยวข้ องกับวิชานันๆ
้
4. ในกรณีจาเป็ นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
เป็ นอาจารย์พิเศษ และกาหนดให้ ผ้ สู อนในหลักสูตรเข้ าไปเรี ยนรู้
จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์พเิ ศษ
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
ส่วนระบบของการกากับ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน หลักสูตรฯ ใช้ ข้อมูลป้อนกลับจาก มคอ.5 (ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับ
มคอ.3) และการประเมินของผู้เรี ยน โดยหลักสูตรได้ กาหนดให้ ผ้ สู อนส่ง
มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกาหนดเวลา

ระบบควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์
ในวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการวิจยั กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะกาหนด
ผู้สอนที่มีประสบการณ์สงู ด้ านการวิจยั เป็ นผู้สอน และเน้ นการจัดทา
เอกสารมโนทัศน์ (concept paper) ที่สามารถพัฒนาเป็ นข้ อเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์หรื อค้ นคว้ าอิสระได้ โดยกลไกของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร จะกากับกระบวนการตังแต่
้ ต้นจนสิ ้นสุด
ระบบการแต่ งตัง้ อาจารย์ ท่ ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ มี ีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้ องหรือสัมพันธ์ กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์
1. กลไกของกรรมการบริ หารหลักสูตรมีนโยบายทีจ่ ะไม่พยายาม
เปลีย่ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ส่วนใหญ่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาตังแต่
้ แรกเข้ า) เว้ นแต่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการไม่มีความถนัดหรื อความชานาญใน
การให้ คาปรึกษาในหัวข้ อที่นกั ศึกษาสนใจ ในกรณีนี ้กรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรจะแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาให้ แก่นกั ศึกษา
ใหม่
2. การแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคานึงปริมาณงาน
ของอาจารย์ด้วย ไม่เกิน 1:5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กาหนด
3. การแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้ นบุคคลที่เป็ น
อาจารย์นอกระดับอุดมศึกษาที่สงั กัดสถาบันมหาวิทยาลัย มี
วุฒิปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์ในหัวข้ อวิทยานิพนธ์
4. การแต่งตังกรรมการสอบโครงร่
้
างและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์จะเน้ นให้ โครงสร้ างกรรมการสอบมีความเหมาะสม มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่เป็ นอาจารย์ที่เพิง่ สาเร็จการศึกษา

ระบบการช่ วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์ ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาต้ องรายงานความก้ าวหน้ าในการทาวิจยั แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทกุ เดือน
2. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานความก้ าวหน้ าของนักศึกษาแก่
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึง่ มีการประชุมปกติเฉลีย่
เดือนละ 1 ครัง้
3. ในกรณีที่นกั ศึกษาบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องแจ้ งกรรมการบริ หารหลักสูตร
เพื่อพิจารณา จากนันหลั
้ กสูตรจะทาบันทึกแจ้ งเตือนอย่าง
เป็ นทางการถึงนักศึกษาให้ รายงานความก้ าวหน้ าหรื อ
หาทางช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาต้ องการความ
ช่วยเหลือ
4. หลักสูตรสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่งานวิจยั โดยให้
นักศึกษาจัดทาบทความวิจยั ในช่วงที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
โดยสามารถนาผลงานวิจยั บางส่วนไปนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการในประเทศหรื อต่างประเทศ ทังนี
้ ้คณะมีทนุ อุดหนุน
ให้ นกั ศึกษานาเสนอผลงานโครงการละหนึง่ ทุน
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5. อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้ นกั ศึกษาทาบทความวิจยั ไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรื อ
วารสารในประเทศที่ได้ รับการรับการรับรองจาก สกอ.
6. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการทุนทาวิทยานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การกาหนดผู้สอน
หลักสูตรฯ ได้ มีการเสนอชื่อผู้สอน ภาคเรี ยนที่ 1/2558 ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย โดยมีเปิ ดรายวิชา CAE668 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เพียง 1 วิชา โดยที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้ รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ เป็ นผู้สอน
การเรียนการสอนที่เน้ นการวิจัยเป็ นฐานและการเรียนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
เรื่ องการให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีกาหนด
ปั ญหาหัวข้ อเนื ้อหามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนัน้ ในรายวิชา CAE692
วิทยานิพนธ์ ใช้ กิจกรรมการสอนที่เน้ นการอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน ซึง่
เป็ นการนาเสนอทังแบบเดี
้
่ยวและกลุม่

การนาระบบและ การขับเคลื่อนระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กลไกไปปฏิบตั ิ (D) ในปี การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จัดการเรี ยนการสอน 1 วิชา คือ CAE
668 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ซึง่ จัดให้ รศ.ดร.
กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ เป็ นผู้รับผิดชอบวิชา เนื่องจากมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในการฉายภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในมิติทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ อันเป็ นมิติหลักที่ครอบงาทิศทางความสัมพันธ์ของจีนต่อกลุม่
ประเทศอาเซียนในภาพรวม โดยเฉพาะต่อไทย พม่า ลาว กัมพูชา ซึง่ อยู่
ในโครงข่ายเชื่อมโยงเดียวกัน
การควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์
เป็ นกระบวนการสาคัญของหลักสูตรระดับปริ ญญาโท หลักสูตรฯ โดย
กลไกของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ กากับการดาเนินการ ดังนี ้
1. นักศึกษาจะได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับขันตอนการท
้
าวิทยานิพนธ์
ในวิชาที่เกี่ยวกับการวิจยั ขณะศึกษาตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 1 นักศึกษาจะ
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เลือกทาหัวข้ อวิจยั ตามความสนใจของตนเองภายใต้ การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในขันต้
้ น
ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน หลักสูตรจัดโครงการสัมมนาหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์โดยเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒมิ านาเสนอทิศ
ทางการวิจยั ในศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ องเพื่อให้ นกั ศึกษามีแนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นวิจยั ร่วมสมัย
ในช่วงเปิ ดภาคต้ นของการศึกษาในชันปี
้ ที่ 2 นักศึกษาเสนอร่าง
หัวข้ อวิทยานิพนธ์แก่กรรมการบริ หารหลักสูตร โดยความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาหัวข้ อและแนวทางการศึกษา
โดยวิเคราะห์ปริ มาณของงานวิจยั ที่ต้องทาให้ สอดคล้ องกับ
จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ที่ต้อง
สามารถดาเนินการให้ สาเร็ จได้ ภายในภาคการศึกษาปลายของ
ชันปี
้ ที่ 2
กรรมการบริ หารหลักสูตรจะควบคุมกากับทิศทางของหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ให้ เป็ นประเด็นวิจยั ทีม่ ีความคิดริ เริ่ ม เป็ นประเด็น
วิจยั ทีเ่ ป็ นการต่อยอดจากงานวิจยั เดิม และเป็ นประเด็นวิจยั ร่วม
สมัยก้ าวทันวิทยาการระดับสากล ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หาร
หลักสูตรได้ กาหนดนโยบายให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กากับการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ซึง่ ต้ องแสดง
แหล่งอ้ างอิงเอกสารงานวิจยั ที่ทนั สมัยในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี ที่
ผ่านมา และต้ องมีงานวิจยั ของต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 %
มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ขนต้
ั ้ น โดยให้ นกั ศึกษานาเสนอหัวข้ อ
และแนวทางการวิจยั ประมาณคนละ 1 ชัว่ โมง โดยนาเสนอปาก
เปล่าและตอบข้ อซักถามของกรรมการบริ หารหลักสูตร
นักศึกษาที่มีหวั ข้ อวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของกรรมการริ
หารหลักสูตรจะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ่ ไป โดยต้ องส่ง
โครงร่างภายใน 1 เดือนหลังได้ รับอนุมตั ิหวั ข้ อขันต้
้ น
กรรมการบริ หารหลักสูตรมีการกากับให้ นกั ศึกษาสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาต้ น ของการศึกษาในชันปี
้ ที่ 2
เวลาทีใ่ ช้ ในการสอบประมาณ 1 ชัว่ โมง
กรรมการบริ หารหลักสูตรแต่งตังกรรมการสอบโครงร่
้
าง
วิทยานิพนธ์ โดยตังบุ
้ คคลภายนอกจานวน 1 คน ซึง่ มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาประดับปริ ญญาเอก มีความรู้และประสบการณ์ใน
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ประเด็นวิจยั ของนักศึกษา
10. นักศึกษาเสนอแผนการทาวิทยานิพนธ์ที่ได้ รับอนุมตั ิแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา
การประเมิน
กระบวนการ (C)

การจัดกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ โดยกลไกของคณะกรรมการบริ หารได้ ประเมินกระบวนการ
ดังกล่าวใน 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดให้ ผ้ สู อนส่งตัวอย่างข้ อสอบ และชี ้แจงการตัดเกรด ซึง่
พบว่าอยูใ่ นระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้
2. กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรผ่าน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ. และได้ ติดตามให้ มีการ
จัดทา เอกสารเหล่านี ้ให้ เสร็ จตามกาหนดเวลา
3. การประเมินของนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
คาถาม ซึง่ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับดี
การประเมินระบบควบคุมวิทยานิพนธ์
1. ปี การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ สามารถผลักดันให้ นกั ศึกษา 1
ท่านสามารถสอบปิ ดเล่มวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ในรูปของ
บทความในวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI กลุม่ ที่ 2 ได้
สาเร็ จ คือ Mr.Wu Hua Chun เรื่ องโอกาส อุปสรรคและ
แนวโน้ มความร่วมมือด้ านการค้ าการลงทุนไทย-จีน ภายใต้
นโยบายเส้ นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ รับการ
ตอบรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2560 ทังหมดนี
้
้เป็ นไปตามเงื่อนเวลาที่
กาหนดวางแผนเอาไว้ ได้ ตามกาหนดระยะเวลา 2 ปี
2. ปี การศึกษา 2558 ยังมีนกั ศึกษาอีก 15 ท่านที่ได้ สอบปิ ดเล่มไป
เรี ยบร้ อยแล้ วในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การรอการตอบรับจากกองบรรณาธิการวารสาร ซึง่ ส่งไปให้
พิจารณาเผยแพร่ตีพมิ พ์หลายแห่งด้ วยกัน และอยูร่ ะหว่างการ
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จัดทารูปเล่มและแจ้ งจบในขันต่
้ อไป

ชื่อนักศึกษา
1.นางสาวชนาภา เหยือกเงิน
2.นางสาว สุภาวดี ชานาญวาด
3.นางสาวปิ โยรส อยูส่ ถิตย์
4.นางสาวมัลลิกา คล่องแคล่ว
5.นางสาว แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์
6.นางสาว ณัชชา พิศาลกิจวนิช
7.นางสาว ธนิดา โชคคุณานันทกุล
8.นาย ณัฐพงศ์ เจนจิตรานนท์
9.นางสาว สุภาณี ทองเปล่งศรี
10.นายณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจ
11.นาย ธนินทร์ นวคุณยิง่ เลิศ
12.าที่ ร.ต. บุญชัย เฟื่ องวรธรรม
13.นาย สมบัติ แซ่เบ๊
14.นางสาวปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชฏฐ์
15.นาย ณัฐดนัย สินธุวพลชัย

สถานะ

สอบปิ ดเล่ม
เรี ยบร้ อยแล้ ว
อยูร่ ะหว่าง
การหาที่
ตีพิมพ์
เผยแพร่

ปั ญหาอุปสรรคในช่วงที่ผา่ นมาซึง่ ได้ ประเมินโดย
การพูดคุยไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา คือการยังไม่สามารถทบทวนวรรณกรรมได้ มาก
และมีน ้าหนักเพียงพอ ประกอบกับการยังไม่สามารถขมวดปม
วิเคราะห์สรุปจากข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาอย่างมีความหนักแน่น
เพียงพอ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า หลักสูตรฯ จาต้ องปรับปรุงพัฒนา
ขันการเตรี
้
ยมพร้ อมนักศึกษาในเรื่ องของการเขียนงานวิจยั /
วิทยานิพนธ์ และพัฒนาระบบให้ ความช่วยเหลือนักศึกษาใน
การเขียนวิทยานิพนธ์
การปรับปรุ งพัฒนา คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ มาประชุมร่วมกัน เพื่อถอดบทเรี ยนจากการ
กระบวนการ (A) ประเมินปั ญหาอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อยูใ่ น
กระบวนการ และนามาซึง่ การปรับปรุงโดยใช้ กลไกอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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ไปช่วยแนะนาและกากับการเขียนบททบทวนวรรณกรรมและเขียนบท
วิเคราะห์สรุปให้ มคี วามเป็ นระบบมากขึ ้น อย่างใกล้ ชิด ซึง่ ส่งผลชัดเจน
ให้ นกั ศึกษาสามารถพัฒนางานเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดจี นสามารถสอบปิ ด
เล่มได้ ตามกาหนดระยะเวลา คือ สิ ้นปี การศึกษา 2558
ตัวบ่ งชี ้ 5.2

ผลการประเมินตนเอง

4

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
หลักสูตรฯ มีการวางระบบ-กลไกชัดเจน และขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิจนประสบความสาเร็ จในการผลักดันนักศึกษา
จบการศึกษา 1 ท่าน และสอบปิ ดเล่มวิทยานิพนธ์ได้ อีก 3 ท่าน ขณะเดียวกัน ระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ ได้ ทา
การประเมินกระบวนการอยู่ตลอดเพื่อปรับปรุ งพัฒนาในระหว่างทาง ให้ สามารถมีประสิทธิ ภาพมากพอจะสนับสนุนให้
นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ และสอบปิ ดเล่มได้ ตามเงื่อนเวลาที่กาหนดไว้ การประเมิน โดยพูดคุยส่วนตัวดังกล่าวนี ้ มีข้อดี
ตรงที่นกั ศึกษาสามารถเปิ ดเผยและบอกเล่าปั ญหาอุ ปสรรคพร้ อมทังข้
้ อเสนอได้ อย่างตรงไปตรงมา อันช่วยให้ หลักสูตรฯ
(โดยใช้ กลไกอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นหลัก) สามารถปรับปรุงอุดช่องโหว่และยกระดับกระบวนการให้ ดีขึ ้นได้ อย่างชัดเจน

(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.3) การประเมินผู้เรี ยน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง -การประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
-การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ องให้ ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระที่มีคณ
ุ ภาพ
กระบวนการ
รายละเอียดของงาน
PDCA
ระบบและ
ในการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมี
กลไก (P) การกาหนดเกณฑ์และกลยุทธ์การประเมินผู้เรี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย
มคอ.2

มคอ.2 ของหลักสูตร ที่ได้ กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ไว้ 6 ด้ าน ได้ แก่
1.ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ประเมินจากการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา การส่งงานตามเวลา และการเข้ าร่วมกิจกรรม
1.2 ประเมินจากการมีวินยั และความพร้ อมเพรี ยงในการเข้ าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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1.3 ประเมินจากการไม่ทจุ ริตการสอบ
1.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2.ความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้ านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา และกิจกรรมทีถ่ ือเป็ นส่วนหนึง่ ของ การศึกษา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
3.ทักษะทางปั ญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ประเมินจากสามารถทางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4.2 ประเมินจากมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
4.3 ประเมินจากสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงาน
ได้ เป็ นอย่างดี
4.4 ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี บั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4.5 ประเมินจากการมีภาวะผู้นา
4.6 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุม่ ใน
ชันเรี
้ ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้ อมูล
5.ทักษะในการวิเคราะห์และการสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5.2 ประเมินทักษะการพูด การเขียนและการเลือกใช้ สอื่
6. ทักษะการวิจยั
การประเมินผลตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ วยการตรวจสอบความรู้
ความสามารถและทักษะของนักศึกษา จากการนาเสนอและสรุปวิเคราะห์โครงร่างวิทยานิพนธ์
ของแต่ละคนในชันเรี
้ ยน และการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาอภิปราย และแลกเปลีย่ นความรู้กบั เพื่อน
นักศึกษาด้ วยกัน รวมทังมอบหมายให้
้
นกั ศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบสรุปนาเสนองานวิจยั ต้ นแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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ในรูปบทความ โดยให้ นกั ศึกษาแต่ละคนผลัดเปลีย่ นกันวิเคราะห์ และให้ ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ ไขในชันเรี
้ ยน
ในส่วนของการให้ คะแนนรายวิชา หลักสูตรฯ มีกฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด) การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้ วยมาตรฐาน
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี ้
1.1

มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียน

เรี ยน การวัดผลและประเมินผลอาจกระทาโดยการสอบหรื อวิธีอนื่ ตามที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกาหนดการสอบในแต่ละรายวิชาให้ มีอย่างน้ อยสองครัง้
1.2

การวัดและประเมินผลเป็ นหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผ้ สู อน หรื อผู้ที่คณะ

ที่รับผิดชอบรายวิชาจะกาหนด
1.3

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละแปดสิบของ

เวลาศึกษาทังหมดหรื
้
อได้ ทางานในรายวิชานัน้ จนเป็ นที่เ พียงพอตามที่อาจารย์ผ้ สู อนกาหนด
จึงจะมีสทิ ธิ์ได้ รับการวัดและประเมินผล เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนัน้ เนื่องจากเหตุอนั จะ
โทษนักศึกษาผู้นนมิ
ั ้ ได้
1.4

การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์

เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้ วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
1.5

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาในระดับปริ ญญาโท

จะต้ องได้ รับการเผยแพร่หรื อตีพมิ พ์ตามที่กาหนดในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาของหลักสูตร
1.6

การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ ประเมินเป็ นอักษรระดับขัน้ (Letter Grades)
ที่มีคา่ ระดับขัน้ (Numeric Grades) ดังต่อไปนี ้
ระดับขัน้

ความหมาย

ค่าระดับขัน้ (ต่อหนึง่ หน่วยกิต)

A

ดีเยี่ยม

4.0

B+

ดีมาก

3.5

B

ดี

3.0

C+

พอใช้

2.5

C

อ่อนมาก

2.0

F

ตก

0.0

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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ในส่วนเรื่ องการดูแลการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ วางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ โดยขันตอน
้
ดังนี ้

การนา
ระบบและ
กลไกไป
ปฏิบัติ (D)

1. หลักสูตรตังกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์ชดุ เดียวกับกรรมการสอบโครงร่างจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้ วยประธานสอบ ซึง่ เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร เน้ นอาจารย์อาวุโสที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒหิ รื อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านภายนอกจานวน 1 คน
2. เกณฑ์การประเมินเป็ นเกณฑ์ที่คณะกรรมการ โดยระดับดีมาก ระดับดี ระดับผ่าน และ
ระดับไม่ผา่ น
สาหรับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะที่นกั ศึกษายังไม่สาเร็ จการศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ประกอบด้ วยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์
พิเศษร่วมบรรยาย จากตัวแทนจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
2) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบ รายงาน หรื อการมอบหมาย
งานอื่นใด ของทุกรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอน
3) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานในภาพรวมเมื่อนักศึกษาเรี ยน
ครบตามหลักสูตร
ผลการดาเนินการในปี 2558 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรี ยนการสอน 1 วิชา คือ CAE 668
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ซึง่ จัดให้ รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบวิชา พบว่า นักศึกษามีผลการเรี ยนรู้อยูใ่ นเกรด B+ และมีผลการเรี ยนรู้ตาม
มาตรฐาน TQF ทีอ่ ยูใ่ นระดับดี กล่าวคือ
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
นัก ศึ ก ษามี วิ นัย ตรงเวลา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความเคารพต่ อ กฎระเบี ย บ และ
ข้ อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
2. ความรู้ – ความสามารถ
นัก ศึก ษามี ค วามรู้ และความเข้ า ใจหลัก การ ทฤษฎี พื น้ ฐานและข้ อ มูลองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ดี ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ได้
3. ทักษะทางปั ญญา
นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ ไทย-จี นและสามารถเสนอ
แนวทางดาเนินความสัมพันธ์ ได้ เป็ นอย่างดี
4. ทักษะด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
นักศึกษามีทกั ษะด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระดับดีมาก มีความรับผิดชอบระดับ
ดี และมีวฒ
ุ ิภาวะสูงต่อการนาข้ อวิจารณ์ของอาจารย์ไปปรับปรุงแก้ ไข พัฒนาตนเอง
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กระบวนการ
PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง /
เอกสารแนบท้ าย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษามีทกั ษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอระดับดี แต่ยงั ขาดทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมีทกั ษะด้ านการสือ่ สารในระดับดีมาก
การประเมิน ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
กระบวนการ ที่ประชุมกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาทวนผลสัมฤทธิ์ ผลคะแนนในรายวิชาที่
(C)
เปิ ดสอน พบว่า อาจารย์ผ้ ูสอนว่า ได้ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบโดยพิจารณาทัง้
รายวิ ช าเพื่ อ ให้ บรรลุจุ ด มุ่ ง หมายของผลการเรี ย นรู้ ทุก ด้ าน มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย ชัดเจน และมีสอื่ การสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด จึงมีมติ รับรอง และอนุญาตให้ ประกาศต่อนักศึกษาได้
ส่วนการประเมินกระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์ มีมาตรฐานอยู่แล้ ว สามารถควบคุมคุณภาพ
ของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ อยูใ่ นระดับที่ดีได้

การ
ปรับปรุ ง
พัฒนา
คณะกรรมการหลักสูตรฯ หารื อร่ วมกัน แล้ วพบว่า จากการที่นกั ศึกษาที่คิดจะละทิ ้งการเรี ยนไป
กระบวนการ แล้ ว แต่เปลี่ยนใจกลับมาทาวิ จัยต่อจนจบการศึกษาได้ ซึ่งจะนาแนวทางเดียวกันนี ้มาใช้ กับ
(A)
นักศึกษาท่านอื่นๆ ที่เหลืออยู่ ซึง่ เป็ นรหัส 54 อีก 1 คน และ 56 อีก 2 คน
ตัวบ่ งชี ้ 5.3

ผลการประเมินตนเอง

4

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกและได้ ทาตามแผนที่กาหนดไว้ จนสามารถทาให้ นกั ศึกษาทีเ่ ลิกเรี ยนไปแล้ ว กลับมาทา
วิทยานิพนธ์ตอ่ จนจบการศึกษาได้ สาเร็ จ
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(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.4) ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผ่ าน

ทางหลักสูตรฯ ใช้ การประชุมเดียวกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วม
กรรมการบริ หารวิทยาลัยนวัตกรรม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
1
สังคม เพราะมีคณบดีเป็ นผู้อานวยการ
ดาเนินงานหลักสูตร
หลักสูตรฯ
รายการหลักฐาน :รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ2) ฉบับ
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
2556 ได้ ผา่ นการเห็นชอบจาก สกอ
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ
วันที่ และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจ้ ง
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
2
ให้ ทราบผลการพิจารณาจากสานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สกอ
รายการหลักฐาน : มคอ.2
หลักสูตร ให้ อาจารย์ผ้ สู อน จัดทา มคอ
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
3 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาครบถ้ วน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
3
4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
รายการหลักฐาน :มคอ.3 รายวิชา CAE668 และ CAE692
เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
ภาคเรี ยนทางหลักสูตรกาหนดให้
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
คณาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาจัดทารายงาน 4 มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงานตามแบบรายวิชา
ที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
มคอ 5 ครบทุกวิชา
รายการหลักฐาน :มคอ.5 รายวิชา CAE668 และ CAE692
หลักสูตร จัดทารายงานผลการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
5
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี
การศึกษา
รายการหลักฐาน :มคอ.7 ปี การศึกษา 2558
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(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี5.4) ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)
ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน 6
มคอ.3 ในวิชา CAE668
รายการหลักฐาน : มคอ.3 วิชา CAE668
มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรี ยน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยเชิญอาจารย์ 7
พิเศษ ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ความรู้
ใหม่ๆและหลากหลาย
รายการหลักฐาน : มคอ.7
ไม่มีอาจารย์ใหม่
8

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผ่ าน

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา



มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว



อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศ หรื อ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน

N/A

ไม่
ผ่ าน

รายการหลักฐาน : มีระบบและกลไกรองรับ แต่ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่แต่อย่างใด
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ 
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
9 และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
รายการหลักฐาน : ใบประกาศผ่านการอบรม ของ อ.อาทิตย์ ทองอินทร์
อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ได้ เข้ ารับการ
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ 
อบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
10 พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
รายการหลักฐาน :เอกสารอบรมของ น.ส.บงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์
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(ตัวบ่ งชีท้ ่ ี5.4) ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)
ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

หลักสูตรได้ ประเมินระดับความพึง
พอใจ พบว่าเท่ากับ 5

ผ่ าน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
11 ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
รายการหลักฐาน : ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรได้ ประเมินระดับความพึง
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลีย่
พอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต พบว่าเท่ากับ 4.9
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รายการหลักฐาน :ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรได้ ประเมินการจัดการเรียนการ 13 ร้ อยละ 80 ของรายวิชาทีม่ ีการจัดการเรี ยนการสอน สามารถ
สอน พบว่าเป็ นไปตามแผนการสอนทุก
ดาเนินการได้ ตามแผนที่กาหนด
วิชา
รายการหลักฐาน :ผลสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรได้ ประเมินระดับความพึง
14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนรวม
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ทุกรายวิชา เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รายวิชาพบว่าเท่ากับ 4.57
รายการหลักฐาน : ผลสรุปประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรประเมินระดับความพึงพอใจ 15 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
ของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรี ยนการสอน เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
การเรี ยนการสอนพบว่า
5.0
เท่ากับ 4.61
รายการหลักฐาน :ผลสรุปประเมินความพึงพอใจ
รวมตัวบ่ งชีใ้ นแต่ ละปี
จานวนตัวบ่ งชีท้ ่ ดี าเนินการผ่ านเฉพาะตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1-5
ร้ อยละของตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1-5
จานวนตัวบ่ งชีท้ ่ ดี าเนินการผ่ านรวม
ร้ อยละของตัวบ่ งชีท้ งั ้ หมด
หมายเหตุ: ให้ รายงานตาม KPI ที่ระบุใน มคอ.2 (หมวดที่ 7) ข้ อที่ 7
ตัวบ่ งชี ้ 5.4

ผลการประเมินตนเอง

5

ไม่
ผ่ าน











14
5
100
14
100

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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การวิเคราะห์ รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ ปกติ
ให้ ระบุรหัส และชื่อรายวิชาทีม่ ีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ นอกจากนี ้ให้ ระบุวิธีการตรวจสอบ สาเหตุความผิดปกติ
เหตุผลที่ทาให้ เกิดความไม่ปกติจากข้ อกาหนด หรื อเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ และมาตรการแก้ ไขที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว
(นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุผลที่
ไม่ เปิ ดสอน

มาตรการ
ที่ดาเนินการ

เหตุท่ ที าให้ ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ ไข

การเปิ ดรายวิชาในภาค หรือปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาค / ปี
การศึกษา

หัวข้ อที่ขาด

สาเหตุ
ที่ไม่ ได้ สอน

วิธีแก้ ไข

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี ที่รายงาน
รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ให้ ระบุรหัส และชื่อรายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน พร้ อมวิธีการประเมิน และแผนปฏิบตั ิการที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว
(นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
CAE668 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
CAE692 วิทยานิพนธ์
CAE692 วิทยานิพนธ์
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ภาค
การศึกษา
1/2558
1/2558
2/2558
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โดยนักศึกษา
มี
ไม่ มี
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จากการสัมภาษณ์ นักศึกษาแบบมีโครงสร้ างคาถาม พบว่าในส่วนของคุณภาพการสอน อาจารย์ ได้ รับการ
ประเมินในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
1. อาจารย์ผ้ สู อนมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตรในรายวิชาต่างๆ
2. มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน และกับอาจารย์อย่างเป็ นกันเอง แม้ อาจมีความเห็นต่างบ้ างก็
เคารพความเห็นซึง่ กันและกัน
3. ทฤษฎีที่ใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์คอ่ นข้ างเป็ นวิชาการ หากอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ชี ้แนะให้ เห็น ตัวอย่างมากๆ จะ
ช่วยให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ทางอ้ อมในการทาวิทยานิพนธ์ได้ ดีขึ ้น
4. อาจารย์ผ้ สู อนสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบนั ประกอบการสอนได้ นา่ สนใจ จนช่วยทาให้ ชวนติดตาม
เหตุการณ์ได้ ด้วยตนเองมากขึ ้น

ประสิทธิผลของกลยุทธ์ การสอน
ให้ สรุปข้ อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอน และมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้ าน ให้ ระบุปัญหาที่พบพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหา หรื ออุปสรรคให้ ดีขึ ้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

สรุ ปข้ อคิดเห็นของผู้สอน
และข้ อมูลป้อนกลับจากแหล่ งต่ าง ๆ
นักศึกษามีวินยั ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
ความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้ อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
กระตุ้นให้ อาจารย์สอดแทรกเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่นกั ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดเงื่อนไข
การเรี ยนในห้ อง เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ ก
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่กาหนด

2. ความรู้

นักศึกษามีความรู้ และความเข้ าใจหลักการ อาจารย์ผ้ สู อนดาเนินการสอนตาม
ทฤษฎีพื ้นฐานและข้ อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เนื ้อหาทีก่ าหนดไว้ ในแต่ละรายวิชา
ความสัมพันธ์ ไทย-จีนที่ดี ตลอดจนสามารถ และทางหลักสูตรฯ มีการประชุม
นาไปประยุกต์ได้
แลกเปลีย่ นข้ อมูลต่าง ๆ ทังด้
้ าน
วิชาการและพฤติกรรมของนักศึกษา
เพื่อนาข้ อมูลมาปรับปรุงแนวทางการ
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สรุ ปข้ อคิดเห็นของผู้สอน
และข้ อมูลป้อนกลับจากแหล่ งต่ าง ๆ

มาตรฐานผลการเรียนรู้

แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
เรี ยนการสอน เตรี ยมฝึ กให้ นกั ศึกษาได้
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองมากขึ ้น

3. ทักษะทางปั ญญา

นัก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษของ
ความสัม พั น ธ์ ไ ทย-จี น และสามารถเสนอ นักศึกษายังต้ องปรับปรุงอีกเล็กน้ อย
แนวทางดาเนินความสัมพันธ์ ได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษในการทา Literature
Review

4. ทักษะด้ านความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

นักศึกษามีทกั ษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคลระดับดีมาก มีความรับผิดชอบระดับดี
และมีวุฒิภาวะสูงต่อการนาข้ อวิจารณ์ ของ
อาจารย์ไปปรับปรุงแก้ ไข พัฒนาตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข นักศึกษามีทกั ษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาบางส่วนยังต้ องปรับปรุงเรื่ อง
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี ในการนาเสนอระดับดี แต่ยงั ขาดทักษะการ ความสามารถในการคานวณ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข และมี ทัก ษะด้ า นการ
สารสนเทศ
สือ่ สารในระดับดีมาก
6.ทักษะการวิจัย

นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานวิจยั นักศึกษาบางส่วนยังต้ องปรับปรุงเรื่ อง
นักศึกษาได้ ผลัดเปลี่ยนกันวิเคราะห์ และให้ ความสามารถในการนาความรู้ที่ได้
ข้ อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ ไขในชันเรี
้ ยน
จากการวิจยั ไปสรุปสังเคราะห์เพือ่
เผยแพร่ส้ สู าธารณะชน

การปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
 มี

การปฐมนิเทศเพื่อชี ้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่

 ไม่มี

- คน

จานวนอาจารย์ที่เข้ าร่วมปฐมนิเทศ

- คน
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้ าร่ วม
รศ.วิทยากร เชียงกูล ได้ เข้ าร่วมโครงการ
อบรมพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับทักษะด้ านสือ่
การสอน เรื่ อง เขียนตาราเรียน ม.ร.อย่างไร
ให้ นา่ อ่าน วันที่ 27 ส.ค.58 ณ ห้ องประชุม
1301 ชัน้ 3 คณะนิติศาสตร์ ม.รามคาแหง
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ ได้ เข้ าอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Causal Inference และกลไกการประเมิน
ผลการวิจยั และการใช้ ประโยชน์ในระดับ
นโยบายคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 19-20
ส.ค.58 ณ รร.เซนทาราแกรนด์ เซนทรัล
เวิล์ด กรุงเทพ
อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ ได้ เข้ าอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การบริ หารหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
วันที่ 15- 17 มกราคม 2559 ณ ห้ อง15-226
ชัน้ 2 อาคาร Digital Multimedia Complex
ม.รังสิต และโรงแรม Suntara Wealthness
Resort จังหวัดฉะเชิงเทรา
น.ส.บงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์ ได้ เข้ า
อบรมเชิงวิชาการ “งานบริ การขันเทพ
้
และ
ปิ ดการขายอย่างไรให้ ได้ ใจผู้สมัคร” วันที่ 19
สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ
ห้ อง 1-308 ชัน้ 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

อาจารย์

บุคลากรสาย
สนับสนุน

สรุ ปข้ อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับ



ได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสาร
ตาราประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านการเขียนงานวิชาการ



ได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั มาก
ขึ ้นเพื่อพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการ
วิจยั



ได้ รับแนวทางการเขียนเอกสารรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ถกู ต้ องตาม
เกณฑ์การประเมิน และมีแนวทางที่เหมาะสม
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หมวดที่ 5 การบริ หารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร ให้ ระบุปัญหาในการบริ หารหลักสูตร ผลกระทบของปั ญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาในอนาคต
ปั ญหาในการบริหารหลักสูตร
เนื่องจากกาลังจะปิ ดหลักสูตรฯ และ
ได้ ดาเนินการจัดสอบปิ ดเล่ม
วิทยานิพนธ์ไปเรียบร้ อยแล้ ว อยู่
ระหว่างจัดทารูปเล่มสมบูรณ์และแจ้ ง
จบการศึกษา จึงไม่มีปัญหาในการ
บริ หารหลักสูตรแต่อย่างใด

ผลกระทบของปั ญหาต่ อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
-
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แนวทางการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาในอนาคต
-
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(ตัวบ่ งชี ้ 6.1) สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง -ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว่ นร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่ อให้
มีสงิ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
-จานวนสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
ผลการดาเนินงาน
กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

ระบบและกลไก (P)

เพื่ อ รั บ ประกัน ว่ า นัก ศึ ก ษาจะมี สิ่ ง สนับ สนุน การเรี ย นรู้ ที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสมต่ อ การจัด การเรี ย นการสอน หลัก สูต รฯ โดยกลไกของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ได้ ขบั เคลือ่ นกระบวนการที่เป็ นวงจรของระบบ ดังนี ้
(1) ปั จจัยน าเข้ า : ผลการสารวจความต้ องการสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผลประเมินความพึงพอใจในการใช้ สิ่งสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ในปี การศึกษา 2557 (2) กระบวนการ: คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ และเสนอไปยังคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมตั ิ (3) ปั จจัยผลผลิต: จานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรี ย นรู้ ที่ เ พี ยงพอและเหมาะสม ซึ่ง จะถูก น าไปใช้ ใ นฐานะของ (4) ข้ อ มูล
ย้ อนกลับ: โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องอีกครัง้ ต่อการใช้ สิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ อันจะย้ อนกลับเข้ าสูว่ งจรของระบบต่อไป

การนาระบบกลไก
ไปปฏิบัติ (D)

หลักสูตรได้ ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ในการวางแผนการ
บริ หารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยนาผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน จากนักศึกษาและอาจารย์ ในปี การศึกษา 2557 มาใช้ ในการ
พิจ ารณา โดยทางหลักสูตรได้ มีก ารให้ บ ริ ก ารสนับสนุน การเรี ยนรู้ โดยได้ มี
รายละเอียดดังนี ้
1. การบริหารงบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยอนุมตั ิจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้ กั บคณะ โดย
จ าแนกเป็ นงบด าเนิ น การงบโครงการพัฒ นา และงบการลงทุ น ส าหรั บ
โครงการวิ จัย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ทางมหาวิ ท ยาลัย โดยคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) คณบดีจัดให้ มีผ้ ูรับผิด ชอบตรวจสอบการเบิกจ่า ยงบประมาณ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การต่ า งๆของคณะเป็ นไปตามแผนด าเนิ น งานประจ าปี
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สิ่งอ้ างอิง/เอกสาร
แนบท้ าย
- ระบบและกลไกสิง่
สนับสนุนการเรี ยนรู้
- ผลการประเมินสิง่
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2557
- ผลการประเมินสิง่
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ ปี
การศึกษา 2557

- ผลการประเมินสิง่
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของนักศึกษาและ
อาจารย์ ปี การศึกษา
2557
- รายงานผลการสารวจ
ความต้ องการสิง่
สนับสนุนการเรี ยนรู้
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กระบวนการ PDCA

รายละเอียดของงาน

สิ่งอ้ างอิง/เอกสาร
แนบท้ าย

การศึกษา
3) ผู้อานวยการหลักสูตรฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา
เกี่ยวกับ การเสนอขออนุมตั ิเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบต่อคณบดี
2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ และวารสารทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัย รวมทังระบบฐานข้
้
อมูล
ออนไลน์ ซึ่งสานักหอสมุดของ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ จดั ไว้ ให้ บริ การนักศึกษา
ทุกระดับชัน้
3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ให้ คณาจารย์เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการทุกภาคเรี ยน ประมาณ
30 รายการต่อภาคเรี ยน
4. ด้ านกายภาพ
จัดบริ เวณให้ นกั ศึกษาประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรื อทางานร่วมกันที่
ห้ องเลาจ์ ตึก 11 ชัน้ 3 อาคารรัตนคุณากร ทางวิทยาลัยเองก็ยงั มีการจัดพื ้นที่
บริ การในส่วนห้ องรับแขกของวิทยาลัย ตึก 3 ชัน้ 1 ห้ อง 116
5. ด้ านระบบสารสนเทศ
1) บริ การสืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางด้ านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ออนไลน์โดยให้ บริ การโดยสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เช่น EBSCOHost
ThaiLIS Wiley
2) จัดท า Facebook ของวิ ทยาลัยฯ เป็ นช่ องทางเผยแพร่ ข่า วสาร
ประชาสัมพันธ์ ร่ วมทังจั
้ ดทาไลน์ กลุ่มของนักศึกษาปริ ญญาโทของหลักสูตรฯ
เป็ นช่องทางให้ การสื่อสารอย่างใกล้ ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และยัง
เป็ นช่องทางในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนนอกห้ องเรี ยนอีกด้ วย
6. ด้ านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
1) หนั ง สื อ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และต ารา (อ้ างอิ ง จากส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยรังสิต)
2) อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ในห้ อ งเรี ยน และคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ระบบอินเตอร์ เน็ตในจานวนที่เพียงพอ เหมาะสม และมีศกั ยภาพดีมาก
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การประเมิน
กระบวนการ (C)

หลังจากได้ ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ แล้ ว หลักสูตรฯ ได้ ให้
นักศึกษาและอาจารย์ ทาการประเมินความพึงพอใจต่อสนับสนุนการเรี ยนรู้
โดยผลการประเมินของนักศึกษารวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.61) โดยแยกตาม
ประเด็นดังนี ้
- ด้ านกายภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.60)
- ด้ านสิง่ สนับสนุนทางการศึกษา อยูใ่ นระดับดีมาก (4.61)
- ด้ านระบบสารสนเทศ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.68)
นอกจากนีผ้ ลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนของอาจารย์ โดย
รวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก (4.70) โดยแยกตามประเด็นดังนี ้
- ด้ านกายภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.66)
- ด้ านสิง่ สนับสนุนทางการศึกษา อยูใ่ นระดับดีมาก (4.71)
- ด้ านระบบสารสนเทศ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.74)

การปรับปรุ ง
กระบวนการ
และผลจากการ
ปรับปรุ ง (A)

ตัวบ่ งชี้ 6.1

สิ่งอ้ างอิง/เอกสาร
แนบท้ าย
- ผลการประเมินสิง่
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของนักศึกษา
- ผลการประเมินสิง่
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์
- รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรฯ

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการดาเนินงานด้ านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ โดยนาผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว รวมทังน
้ าข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินสิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอนของภาควิชา มาวิเคราะห์ในการ
ประชุมของวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น จากการประชุมพบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
และสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ของปี การศึกษา 2558 เพียงพอแล้ ว แต่เมื่อพิจารณา
ข้ อเสนอแนะของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเสนอแนะให้ มีการใช้ สื่อออนไลน์
เพิ่มขึ ้นในการเรี ยนการสอน เพื่อเกาะติดสถานการณ์อย่างมีความทันสมัย ทัน
ต่อเหตุก ารณ์ จึ งน าไปสู่การปรั บกระบวนการเรี ยนการสอนรายสาระวิ ชาที่
เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ CAE668 ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
จีน ที่ปรับปรุ งให้ ใช้ สื่อออนไลน์ เช่น สกู๊ปข่าว บทวิเคราะห์ /รายงานของสานัก
สือ่ ต่างประเทศในภาษาอังกฤษทังของจี
้
น ญี่ปนุ่ และตะวันตก เพื่อประกอบการ
เรี ยนการสอน และอภิปรายบนฐานแนวทางการเรี ยนรู้ แบบ Problem-based
มากขึ ้น

ผลการประเมินตนเอง

4

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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กรุณาระบุเหตุผลที่ได้ คะแนน 4 หรือ 5
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ รวมทังขั
้ บเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี
การศึกษา ขณะเดียวกัน ก็จดั ให้ มีการประเมินกระบวนการจากผู้เกี่ยวข้ องทังในส่
้ วนอาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษา
ซึง่ นาไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาที่ปรากฏผลเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับกระบวนการในรายวิชาที่จะสามารถใช้
ประโยชน์จากสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ ้น
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หมวดที่ 6 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของหลักสูตร /
ข้ อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่ อข้ อคิดเห็น
หรือสาระที่ได้ รับ

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุ งหลักสูตร

สรุ ปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ท่ สี าเร็จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ) วันที่สารวจ……………………………………
ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมิน

ข้ อคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อผลการประเมิน

ข้ อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต)
กระบวนการประเมิน………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมิน

ข้ อคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อผลการประเมิน

ข้ อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปี ที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
การปรับปรุงเนื ้อหารายวิชา
CAE668 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน ให้ มี
ความร่วมสมัยมากขึ ้น:

กาหนดเวลา
ที่แล้ วเสร็จ
S/2558

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ

ความสาเร็จของแผน/ เหตุผล
ที่ไม่ สามารถดาเนินการได้ สาเร็จ
ดาเนินการได้ สาเร็ จตามแผน

เนื่องจากปี การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ
ยัง เหลื อ รายวิ ช าที่ ค งค้ า งต้ อ งเปิ ดการ
เรียนการสอนให้ นกั ศึกษาอีกเพียง 1 วิชา
ตามรายชื่อด้ า นบน โดยกาหนดเปิ ดใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558 ด้ วยเหตุ นี ้
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ จึ ง
ประชุมพิจารณาทบทวนเนื ้อหาสาระของ
วิ ช าดั ง กล่ า วแล้ วเห็ น ควรปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดให้ ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่มี
พลวัตตลอดเวลา โดยสอดแทรกประเด็น
สาหรับการเรียนรู้อีก 3 เรื่องเข้ าไปในการ
เรี ยนการสอน คือ (1) ข้ อพิพาททะเลจีน
ใต้ และจุดยืนของไทยในปั ญหาดังกล่าว
(2) ไทย-จีนในกรอบความร่ วมมือระดับ
อนุภูมิ ภ าค โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ความ
ร่ ว มมื อ และความขัด แย้ ง ในลุ่ม น า้ โขง
และ (3) ชันเรี
้ ยนจะให้ น ้าหนักมากขึ ้นกับ
การร่ ว มกั น อภิ ป รายนั ย ส าคั ญ ของ
ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของ
จีน โดยเฉพาะนัย ต่อประเทศไทยและ
เอเชียอาคเนย์

ข้ อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรฯ จะปิ ดตัวลงจึงมิได้ วางแผนปรั บปรุ งพัฒนาในภาพใหญ่และระยะยาวของหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้ วางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการควบคุมวิทยานิพนั ธ์ เพื่อผลักดันเร่ งรัด
ให้ นกั ศึกษาที่ยงั คงค้ างอยูใ่ นขันของการท
้
าวิทยานิพนธ์ สามารถสอบปิ ดเล่มและส่งเผยแพร่ บทความจากวิทยานิพนธ์ ได้
ภายในปี การศึกษาที่ 2559 ต่อไป
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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1. ข้ อเสนอในการปรับโครงสร้ างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)
2. ข้ อเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิ่มหรื อลดเนื ้อหาในรายวิชา การเปลีย่ นแปลงวิธีการสอน และ
การประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
หลักสูตรฯ ได้ พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนการสอนวิชา CAE668 ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
โดยปรับปรุ งให้ ใช้ สื่อออนไลน์ เช่น สกู๊ปข่าว บทวิเคราะห์ /รายงานของสานักสื่อต่างประเทศในภาษาอังกฤษทังของจี
้
น
ญี่ปนุ่ และตะวันตก เพื่อประกอบการเรี ยนการสอน และอภิปรายบนฐานแนวทางการเรี ยนรู้แบบ Problem-based มากขึ ้น
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
-

แผนปฏิบัตกิ ารใหม่ สาหรับปี 2559
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
โครงการ

เวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-
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แบบรั บรองความถูกต้ องสมบูรณ์ ของข้ อมูล
ขอรับรองว่ าข้ อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนีไ้ ด้ มีการดาเนินการจริง
 1. เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี ้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมได้ ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจยั
ที่
1

ผลงานทางวิชาการ
 วิทยากร เชียงกูล. รายงานสถานการณ์ การศึกษาไทยปี การศึกษา 2554 – 2555. ได้รับทุนจากสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555
 วิทยากร เชียงกุล. 100 หนังสือดีเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ม.ค. –
มิ.ย. 58), ฉบับพิเศษ. มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
หน้า 9-16

2

 ดวงมน จิตร์จานงค์, นฤมิตร สอดศุข และคณะ. "โลกทัศน์ และพลังสุ นทรียะในวรรณกรรมไทย (2520-2547)".
รายงานการวิจยั โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2550. (อัดสาเนา)
 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนฤมิตร สอดศุข. “ทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน”. รายงานวิจยั ในโครงการ
ศึกษาวิจยั กิจการสลากกินแบ่งไทยเพื่อการพัฒนา : องค์ความรู ้ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์กร
เสนอต่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2557 (อัดสาเนา)

3

 ปรี ชาญาณ วงศ์อรุ ณ, “กว่าจะถึงวันนั้น: ฝรั่งเศสกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศต่อปั ญหาเยอรมนี
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2” วารสารยุโรปศึกษา (กรกฏาคม – ธันวาคม 2552); หน้า 42-83.
 ปรี ชาญาณ วงศ์อรุ ณ, “บทบาทของสัญลักษณ์ในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี”
วารสารยุโรปศึกษาฉบับพิเศษ (เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยเยอรมนี), 2554; หน้า 57-76.
 ปรี ชาญาณ วงศ์อรุ ณ, “ฟุตบอลกับการเมืองและการทูต” หนังสือวิทยุสราญรมย์ ปี ที่ 8 ฉบับ 33 (ตุลาคม ธันวาคม): น.75-81
 ปรี ชาญาณ วงศ์อรุ ณ “ความเคลือ่ นไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551: ศึกษา
เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร”. กรุ งเทพฯ :สานักวิจยั และพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, 2554. (ร่ วมกับ ผศ.ดร.
มานวิภา อินทรทัต)
 ปรี ชาญาณ

วงศ์อรุ ณ

“กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัตทิ กี่ าหนดในรัฐธรรมนูญแห่ ง

68

ที่
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ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550”

โครงการวิจยั ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถาบัน

พระปกเกล้า, 2554-2555 (ร่ วมกับ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต)
4

 กานต์ โกวิทย์สมบู รณ์ . 2558. แนวทางการส่ งเสริ มนักศึ กษาจากสาธารณรั ฐประชาชนจีนให้ มาศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ม.ค. – มิ.ย. 58), ฉบับพิเศษ. มหาวิทยาลัย
รังสิ ต.

5

 อาทิตย์ ทองอินทร์. (2559). (ขบวนการ)รัฐอิสลาม ในฐานะตัวแสดงระหว่ างประเทศ: นัยต่ อโลก เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และไทย. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์. 157 หน้า. สถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ.
นาบางส่ วนปรับเป็ นบทความวิจยั : Arthit Thongin. (2016). The Survey of Knowledge Landscape on
Islamic State (Movement) among Thai Academics. (รางวัล Best Paper). the 4th ASEAN Conference on
Humanities and Social Science. 11-13 February 2016, Siem Reap, Cambodia. Bangkok: The Political
Science Association of Kasetsart University. pp. 66-77.
 Arthit Thongin. (2015). Thai Foreign Policy Study Approach at the Crossroads. (research paper). the 1st
ASEAN Conference on Humanities and Social Science. 28-30 May 2015, in Vientiane, Lao PDR. Bangkok:
The Political Science Association of Kasetsart University. pp. 127-137.
 อาทิตย์ ทองอินทร์. (2558). การศึกษาสถานการณ์ การก่ อการร้ ายข้ ามชาติในประเทศไทย. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์.
86 หน้า. สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
นาบางส่ วนปรับเป็ นบทความวิจยั : Arthit Thongin. (2014). International Terrorism in Thailand:
Situation, Prevention, and Solution. (รางวัล Best Paper). the 1st international conference on Security
Studies. 25 June 2014. Bangkok: The Political Science Association of Kasetsart University. pp. 5878.
 อาทิ ตย์ ทองอินทร์ . (2557). การบริ หารงานที่เป็ นเลิศขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นปี 2557 (Best Practice):
กรณีศึกษาเครือข่ ายจัดการทรัพยากรดิน นา้ ป่ า และคนขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดแม่ ฮ่องสอน. รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์. 118 หน้า. สถาบันพระปกเกล้า.
 ดนัย มู่สา. ชิดชนก ราฮิมมูลา. อาทิตย์ ทองอินทร์. องอาจ สี ทาแก. ประเสริ ฐ หมีดเส็น. (2555). การจัดทานโยบาย
เสริมสร้ างสันติสุขในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และการแปลงไปสู่ การปฏิบัต.ิ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์. 210
หน้า. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.). ออนไลน์.
http://localinfo.tsu.ac.th/localinfo//_fulltext/20141229150755_ 503/research.pdf. เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559.
 อาทิตย์ ทองอินทร์. (2554). “เพราะ...จึงยอมไว้ ใจ” : บททดลองศึกษามิตคิ วามไว้ วางใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเชิงทฤษฎี และบางกรณีศึกษาการสร้ างและการฟื้ นคืนความไว้ วางใจในต่ างประเทศ.
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ที่

ผลงานทางวิชาการ
(บทความวิชาการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 3 เสี ยงจากผูไ้ ร้สิทธิ ชายแดนใต้”.
ตีพิมพ์ใน วารสารมนุษย์ศาสตร์สงั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555).
สงขลา: นาศิลป์ โฆษณา. หน้า 317-340.
 อาทิ ตย์ ทองอินทร์ . (2554). “ความเป็ นปั ญหา” ที่ลอยอยู่เหนือพรมแดนรั ฐชาติ: ศึ กษาสถานการณ์ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผ่านบทบาทขององค์ การความร่ วมมืออิสลามและนโยบายต่ างประเทศของรั ฐบาลอภิสิทธิ์ .
(บทความวิจยั ). การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่ งชาติ ครั้ง ที่ 12. วันที่ 8-9 ธันวาคม
2554, ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. หน้า 918-940.
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 3. เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระของหลักสูตรนี ้เท่านัน้
โดยมีนกั ศึกษาอยูใ่ นความดูแลปี การศึกษานี ้ จานวนทังสิ
้ ้น 17 คน
(ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)

หัวข้ อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ลาดับ

รหัส นศ.

ชื่อ - สกุล

อาจารย์

ชื่อหัวข้ อวิจยั ภาษาไทย

ที่ปรึกษาหลัก
1

2

5408536

5408538

พันเอก เอื ้อชาติ

รศ.วิทยากร

ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงทางทหารระหว่างจีนกับ

หนุนภักดี

เชียงกูล

ไทย

Mr.Wu Hua Chun รศ.วิทยากร
เชียงกูล

การศึกษาโอกาส อุปสรรค และแนวดน้ มความร่วมมือ
ด้ านการค้ า การลงทุน ไทย-จีน ภายใต้ นโยบายเส้ นทาง
สายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

3

5707870

นางสาวชนาภา

รศ.ดร.สังศิต

รูปแบบการนาเข้ าสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าแฟชัน่ สตรี จาก

เหยือกเงิน

พิริยะรังสรรค์ ประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์ชผ่านเว็บไซต์สาเร็จรูป
ตัวกลางที่ให้ บริการเป็ นภาษาไทย

4

5

6

5707869

5708196

5709975

นางสาว สุภาวดี

รศ.ดร.สังศิต

ชานาญวาด

พิริยะรังสรรค์

นางสาวปิ โยรส อยู่ รศ.ดร.สังศิต

นักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย

ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง

สถิตย์

พิริยะรังสรรค์ มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

นางสาวมัลลิกา

รศ.วิทยากร

การปรับตัวของหนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทลั

คล่องแคล่ว

เชียงกูล

กรณีศกึ ษาบริ ษัทซิงเสียนเยอะเป้า จากัด

71

7

8

9

5707557

5707556

5609171

นางสาว แป้งพิมพ์ รศ.วิทยากร

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กรณีศกึ ษานักท่องเที่ยวชาว

พิชิตชลพันธุ์

เชียงกูล

จีน

นางสาว ณัชชา

รศ.วิทยากร

กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในสาธารณรัฐ

พิศาลกิจวนิช

เชียงกูล

แห่งสหภาพพม่า

นางสาว ธนิดา

รศ.ดร.กานต์

ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐ

โชคคุณานันทกุล

โกวิทย์

ประชาชนจีน : ศึกษากรณีมหานครเซี่ยงไฮ้

สมบูรณ์
10

11

12

13

14

5709806

5707553

5707554

5707555

5707644

นาย ณัฐพงศ์ เจน

รศ.ดร.สังศิต

พฤติกรรมการเลือกซื ้อปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื ้นที่ เขต

จิตรานนท์

พิริยะรังสรรค์ คลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาว สุภาณี

รศ.ดร.กานต์

การปรับยุทธศาสตร์ ของธุรกิจกระเบื ้องปูพื ้นและบุผนังใน

ทองเปล่งศรี

โกวิทย์

ประเทศไทยเพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐ

สมบูรณ์

ประชาชนจีน

นายณัทพงศ์

รศ.ดร.สังศิต

กลยุทธ์การทาอาหารสาเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

เสถียรไชยกิจ

พิริยะรังสรรค์ จาหน่ายในเขตพญาไทและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นาย ธนินทร์ นว

รศ.วิทยากร

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ บริการ ร้ านอาหารญี่ปนุ่ ย่าน

คุณยิ่งเลิศ

เชียงกูล

เอกมัย-ทองหล่อ

ว่าที่ ร.ต. บุญชัย

รศ.ดร.สังศิต

กลยุทธ์การบริ หารการจัดการแรงงานต่างด้ าวของ

เฟื่ องวรธรรม

พิริยะรังสรรค์ ผู้ประกอบการ SME ร้ านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่าน
การค้ าสีลม

15

5707731

นาย สมบัติ แซ่เบ๊

รศ.วิทยากร

ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

เชียงกูล

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนกุหลาบวิทยา
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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16

5709977

นางสาว

รศ.ดร.สังศิต

ปฐมาภรณ์

พิริยะรังสรรค์ ของนักท่องเที่ยว(กรณีศกึ ษา เขตการปกครองพิเศษ เมือง

ปุณยพิเชฏฐ์
17

5708386

ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการสปาไทย
พัทยา)

นาย ณัฐดนัย

รศ.วิทยากร

การพัฒนาโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเอเชีย

สินธุวพลชัย

เชียงกูล

ตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีรถไฟฟ้ ากึ่งความเร็ วสูง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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อาจารย์ ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ……………รศ.วิทยากร เชียงกูล………………………………………………
ลายเซ็น : …………………………………………………วันที่รายงาน …………22 ส.ค.59………………………
อาจารย์ ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ……………รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์…………………………………………
ลายเซ็น : …………………………………………………วันที่รายงาน …………22 ส.ค.59……………………………
อาจารย์ ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : ……………รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์……………………………
ลายเซ็น : …………………………………………………วันที่รายงาน ………22 ส.ค.59…………………………
อาจารย์ ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : …………ดร.ปรี ชาญาณ วงศ์อรุณ…………………………………………………
ลายเซ็น : …………………………………………………วันที่รายงาน ………22 ส.ค.59……………………………
อาจารย์ ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : …………อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์ ………………………………………………
ลายเซ็น : …………………………………………………วันที่รายงาน ………22 ส.ค.59……………………………

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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จุดเด่ นและแนวทางเสริม
หลักสูตรมุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์ในแผน ก. และสอดแทรกข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับ AEC

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ให้ นกั ศึกษาสามารถทา IS ได้ เป็ นทางเลือก เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะนาความรู้ไปต่อยอดในการทาธุรกิจ
กับประเทศกลุม่ อาเซียนและจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
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รายงานผลการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ ผ่ าน ตัวบ่ งชี ้

I

1
3
4
5
6

O

คะแนน
เฉลี่ย

2

-

-

2.45

2.45

2

2.67

-

-

2.67

3

4.01

-

-

4.21

4

4

4.33

-

4.25

1

-

4

-

4

ผลการประเมิน

7

4

2

ระดับคุณภาพ

3.43

4.25

2.45

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้ อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรได้ มาตรฐาน

ผ่ านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่ งชี ้
อ.2 – อ.6 องค์ ประกอบที่ 2 -6

2

P

3.83

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ปี การศึกษา 2558

