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ค าน า 

 
 การจัดท ารายงานเรื่องการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ส่วนงาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตรที่ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

 รายละเอียดของการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน 

(หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” นั้น ผู้เขียนมุ่งเน้นการถอดบทวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 47 หลักสูตร ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 

2548 (จ านวน 8 หลักสูตร) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 (จ านวน 39 หลักสูตร) เพ่ือใช้

ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-  

บริหารศาสตร์ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านกระบวนการประเมิน กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร

หลักฐานประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด

ประสิทธิผลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ตรวจสอบ และประเมินผล  

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณทีมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) จ านวน 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย  

ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผู้เขียนจึงได้มี

การน ากรณีศึกษาที่ได้จากการถอดบทวิเคราะห์ของรายงานการประเมินคุณภาพ ดังกล่าว มาจัดท าเป็น

รายงาน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท ารายงานเรื่องการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) จ านวน 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย และคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ได้น าข้อสังเกต และ/หรือ ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ต่อไป 

รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
1.1 ที่มา และความส าคัญ 

 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 บัญญัติว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเน้นการด าเนินการที่ส าคัญด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่      

1) การประเมินคุณภาพภายใน 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตามพันธกิจ

หลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพ่ือเตรียมความพร้อม

ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564: 1) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2564 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ ก าหนดให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน  ต่อมาสถาบันได้จัดท าข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันต่อไป 

โดยนิยาม “การประกันคุณภาพการศึกษา” ตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว หมายถึง การก าหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และพัฒนาระบบการ

บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสาธารณชนว่า สถาบันสามารถจัดการศึกษาและบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และพันธกิจของสถาบัน (ข้อบังคับสถาบันบัณฑิต   พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา, 

2564: 1) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันจึงก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม - 
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กันยายน ของทุกปี โดยให้ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตามที่ สกอ. (เดิม) หรือ 

อว. ก าหนด และเกณฑ์สากลอ่ืน อาทิ AUN-QA, AACSB, TedQual และเพ่ือพิจารณาติดตามตรวจสอบผล

การด าเนินงานทุกหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันนั้น มีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

เพ่ือให้การ“ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) 

ประจ าปีการศึกษา 2563” นั้น เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์  ผู้เขียนจะต้องได้รับข้อมูลที่ 

Update จาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา เช่น รายงานข้อมูลหลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558, รายชื่อหลักสูตร, รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรในที่ตั้ง 

และศูนย์นอกที่ตั้ง 2) ข้อมูลจากส่วนงาน (หลักสูตร) เช่น รายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1  การ

ก ากับมาตรฐาน ตามที่ สกอ. (เดิม) หรือ อว. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์งานดังกล่าวเป็นประจ าทุก

ปีการศึกษา  

ผู้เขียนเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากได้มีการ“ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนหลักสูตร

ทั้งสิ้น 47 หลักสูตร ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 (จ านวน 8 หลักสูตร) และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 (จ านวน 39 หลักสูตร) เพ่ือใช้ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) และจะต้องสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยก าหนดให้

ส่งรายงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(เดิม) หรือ อว. ผ่านระบบ (CHE-QA Online) และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านกระบวนการประเมิน, 

กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร     

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก

ระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
 

1) เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้ที่  1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ พ.ศ. 
2548)  

2) เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้ที่  1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ พ.ศ. 

2558) 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) หลักสูตรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ พ.ศ. 
2548) ไปใช้ในการเขียนรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น  

2) หลักสูตรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ พ.ศ. 

2558) ไปใช้ในการเขียนรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น 

3)   ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง) กองแผนงาน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ ตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) เพ่ือน าเสนอถึงข้อสังเกตให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมถึงผู้เข้าร่วมการประเมินทุกท่านทราบต่อไป 

4)   สถาบันได้ข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) 

เพ่ือใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ซ่ึงเป็น

กระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสู่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อสาธารณชนภายนอก

ด้วย 
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บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะวิเคราะห์ 

  
การศึกษาเรื่องการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วน

งาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญใน
การน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
2.1  ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3  ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) พ.ศ. 2558 
2.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. 2558 
 
 
2.1  ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย   

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 
ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัยดังกล่าวในแต่ละด้าน ประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน, 2557: 11-12) 

ด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่าง
กันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

ด้านความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อวงการการอุดมศึกษาไทย ทั้งในประเด็นเรื่องการบริการ
การศึกษาข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต    
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อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบัอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคม และ
สามารถพัฒนาองคค์วามรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ (public information) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้
ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป ซึ่งสังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้ านกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึ กษ า  และมาตรฐานหลั กสู ต ร 
กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ได้แก่ (กลุ่ม ข) สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี (กลุ่ม ค 1) สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา (กลุ่ม ค 2) สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี และ(กลุ่ม ง) สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยก าหนดให้
มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (2) 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (4) กลุ่ม
พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ และ 
(6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา, 2564 : 2) สอดคล้องกับมาตรา 24 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 บัญญัติให้การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม และการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ดังนั้นสถาบันเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดพิจารณาเลือก
กลุ่มที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่
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เสนอขอเข้า “กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก” และ
นอกจากนี้มีเกณฑ์ที่สถาบันต้องพิจารณาก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ ดังกล่าว 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน, 2557: 12) 

2.1.1 เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา 

2.1.3 เพ่ือศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้ นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้
มาตรฐาน 

2.1.4 เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค ์(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

2.1.5 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

2.1.6 เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่น ใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

2.1.7 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่

เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, 2557: 12-13) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
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การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ

และประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและ

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการ และแนว

การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 

ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

ประกอบกับต่อมาได้มีการก าหนดพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 

บัญญัติว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564: 1) 

โดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ให้นิยามความหมาย ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า ระบบและกลไกในการก ากับการ

บริหารคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือควบคุมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

รวมถึงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนการปรับปรุงและ



14 | P a g e  
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

สาธารณชน 

“การติดตามตรวจสอบ” หมายความว่า การติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาซึ่งกระท าโดย

สถาบันอุดมศึกษา ว่าเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินการจัดการศึกษาและผลการจัด

การศึกษาซึ่งกระท าโดยสถาบันอุดมศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่

สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

“การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การด าเนินการให้เกิดการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งกระท าโดยสถาบันอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาให้อย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลัก

และยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

“พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา” 

หมายความว่า พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้จนกว่ามีการก าหนดมาตรฐานการ

อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2564 แล้วเสร็จ จึงให้หมายถึงมาตรฐานดังกล่าว 

โดยให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษาให้มี

คุณภาพอย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่

สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

2.2.2 ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมแผนพัฒนา

คุณภาพการสึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2.2.3 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือ

ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าไป
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ด าเนินการ และแจ้งผลการประเมินระดับสถาบันพร้อมแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยอาจแจ้งเป็นรายปี หรือ

รวบรวมแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนปีที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.2.4 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

เพราะขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

 

2.3  ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยสามารถพิจารณานับประเภทตามผลงานทาง

วิชาการที่ปรากฏตามข้อมูลข้างต้น กรณีการนับผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น          

ปีการศึกษา 2563 นับตั้งแต่ปี (พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2563 ) เพ่ือใช้ในการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เกณฑ์ พ.ศ. 2558 

โดยจะพิจารณาจากลักษณะของการเผยแพร่ว่าเป็นไปตามนิยามความหมาย และการ

เผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของลักษณะผลงานนั้น ๆ ด้วย (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ , 

2563: 51-76) ได้ให้นิยามค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือใช้ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม โดยขอกล่าวถึงเฉพาะข้อมูล

ด้าน “นิยาม” และ “การเผยแพร่” ดังนี้ 

กลุ่ม 1 งานวิจัย  
นิยาม “ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัย   

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือ
ข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ 
(งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ 
หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์” 
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การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ทัง้นี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ 

3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่ เป็นฉบับเต็มของการประชุม

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ

ถูกต้อง การใช้ภาษาและแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวล

บทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ         

โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอาจอยู่ใน

รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

4. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม “ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนอง ต่อการพัฒนาหรือการ
แก้ปัญหาของอุตสาหกรรม” 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มี

หนังสือประมวลบทความ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการ
ประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้นี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็น
บุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดย
อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรมและต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท า เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
นิยาม “ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัย

และพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญได้แก่ (1) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็น
รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับ
ประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ (3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับ
ว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน” 

การเผยแพร่  
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 

การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ทัง้นี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการท่ีจัดโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ 

และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
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5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิด 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม “เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น อันน าไปสู่
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ หรือ
การน านโยบายนั้นไปปฏิบัติเพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด 
ทัง้นี้ เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น หรือนานาชาติ” 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้

มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้ งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือ
ด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ใน
การสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ
ของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา 
หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ” 

2.5 งานแปล 
นิยาม “งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญ

และทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด 
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง” 

การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
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2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา

ต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืน
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่มีผลงานตามข้อ 2.6, 2.7, 2.8 จึงขอไม่ลงใน

รายละเอียด ทั้งนี้สามารถพิจารณานิยามความหมาย และรูปแบบการเผยแพร่ได้ตามที่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์, 2563 หน้า 64 - 66  

2.9 สิทธิบัตร 
นิยาม “สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร” 
การเผยแพร่ “มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง” 
 
2.10 ซอฟต์แวร์ 
นิยาม “หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่ง

เป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถ
อธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง” ดังนี้ 

1. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ (engineering design) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบโดยตรง 

2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source 
code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ 

3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้
พัฒนาแล้ว ระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึง
แสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

การเผยแพร่ “มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง” 
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กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดย

ประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น า ไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของชุมชน 

การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชม
พ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน 
โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได ้

กลุ่ม 4  ต ารา, หนังสือ, บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย 
4.1 ต ารา 
นิยาม งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิด

จากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อย
อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆเนื้อหา
สาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทัง้นี้ ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้น
ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, 

online learning 
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3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนี
หนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

4.2 หนังสือ 
นิยาม “งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลาง
และมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียน
ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใด
วิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของ
หนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ

แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
4.3 บทความทางวิชาการ 
นิยาม “งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุน     
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย” 

การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านกาประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน” ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการโดยคณะทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคณุภาพ 
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เพ่ือให้การด าเนินการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ เขียนได้จัดท าตาราง
เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (เดิม) และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2563 (ใหม)่ พิจารณาได้จากตาราง ด้านล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 2-1 การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
กลุ่ม 1 งานวิจัย  
การเผยแพร่ 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
 
 
 
3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่

กลุ่ม 1 งานวิจัย  
การเผยแพร่ 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
คงเดิม 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการ
บรรณาธิการ 
 
แก้ไข/เพ่ิมเติม 
3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่
เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าหน้าที่
คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาและแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่
ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย
สถาบัน 
 
 
 
4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์
พร้อมหลักฐานว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทัง้นี้
คณะผู้ทรงคณุวุฒิ (peer reviewer) จะตองไม่ใช่ 
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง
เพ่ือให้งานวิยันั้นเป็นไปตามวัตถุประสงคหรือข้อ
ก าหนดของสัญญาจ้างเทา่นั่น 
 
5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อม
หลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าหน้าที่
คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาและแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่
ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความใน
การประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการ
ประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการ
ประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง
การประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
แก้ไข/เพ่ิมเติม (ตัดข้อความบางส่วนออก) 
4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์
พร้อมหลักฐานว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทัง้นี้
คณะผู้ทรงคณุวุฒิ (peer reviewer) จะตองไม่ใช่ 
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้
งานวิยันั้นเป็นไปตามวัตถุประสงคหรือข้อก าหนดของ
สัญญาจ้างเทา่นั่น 
คงเดิม 
4. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อม
หลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



24 | P a g e  
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
การเผยแพร่ 
 
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวม
บทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือ
ประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อน
หรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้ งนี้  บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือ
หากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มี เนื้ อหาหรือมี
เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน 
 
3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาต

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
การเผยแพร่ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม 
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนั งสือรวม
บทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือ
ประมวลบทความ (proceedings) ที่ ม าจากการ
ประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการ
ประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง
การประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่ง
ร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี 
จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
คงเดิม 
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มี เนื้ อหาหรือมี
เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน 
คงเดิม 
3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาต
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
ให้ ใช้สิทธิ  (licensing agreement) โดยมี เอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ
เพ่ืออุตสาหกรรม 
 
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
เปิดเผย โดยมีเนื้ อหาหรือมี เอกสารประกอบที่มี
เนื้ อ ห าต าม รู ป แ บ บ ขอ งผ ล งาน วิ ช าก าร เพ่ื อ
อุตสาหกรรมและต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรอง
ว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
 
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่
แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอ
ต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ 
การเผยแพร ่ 
 
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมี
การประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการ

ให้ ใช้สิทธิ  (licensing agreement) โดยมี เอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ
เพ่ืออุตสาหกรรม 
คงเดิม 
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหา
ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรมและ
ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้  แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้
ประโยชน์แล้ว 
คงเดิม 
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดง
ถึงผลกระทบที่ เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรมทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอ
ต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมี
การประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
คงเดิม 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการ
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แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
 
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่  ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูป เล่ม 
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
วิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มีการ
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สถาบัน 
 
 
5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน 
 
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
การเผยแพร ่ 
 
1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง 
หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ 
ทัง้ได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
คงเดิม 
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม 
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
วิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพและจัดอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบัน 
คงเดิม 
5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิด
กับผู้เรียน 
 
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง 
หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ 
ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง 
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แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
 
2. ได้มกีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
การเผยแพร ่ 
 
 “เผยแพร่ในลักษณะของสิ่ งตี พิมพ์หรือสิ่ งพิมพ์
อิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยต้องมี คณ ะผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 
หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษา
ที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพ” 
 
2.5 งานแปล 
การเผยแพร ่ 
 
 “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 
 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง
มากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน

คงเดิม 
2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
“เผยแพร่ ในลักษณะของสิ่ งตี พิมพ์หรือสิ่ งพิม พ์
อิ เล็ กท รอนิ กส์  โด ยต้ องมี คณ ะผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 
หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่
มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพ” 
 
2.5 งานแปล 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 
คงเดิม 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
คงเดิม 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง
มากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
หลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
 
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน 
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่มี
ผลงานตามข้อ 2.6, 2.7, 2.8 จึงขอไม่ลงใน
รายละเอียด ทั้งนี้สามารถพิจารณานิยามความหมาย 
และรูปแบบการเผยแพร่ได้ตามที่ ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์, 2560 หน้า 67 – 69 
 
2.9 สิทธิบัตร 
การเผยแพร ่ 
 
“มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง” 
ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
2.10 ซอฟต์แวร์  
การเผยแพร ่ 
 
“มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้

หลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
 
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน 
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่มี
ผลงานตามข้อ 2.6, 2.7, 2.8 จึงขอไม่ลงใน
รายละเอียด ทั้งนี้สามารถพิจารณานิยามความหมาย 
และรูปแบบการเผยแพร่ได้ตามที่ ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์, 2563 หน้า 64 – 66 
 
2.9 สิทธิบัตร 
การเผยแพร ่ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม (ตัดข้อความบางส่วนออก) 
 “มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง” 
ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
2.10 ซอฟต์แวร์  
การเผยแพร ่ 
แก้ไข/เพ่ิมเติม (ตัดข้อความบางส่วนออก) 
 “มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง”
ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 

อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง”
ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
การเผยแพร ่ 
 
ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานใน
พ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่
นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้ 

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่
หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้อง
มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่
สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

กลุ่ม 4  ต ารา, หนังสือ, บทความทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
4.1 ต ารา 
การเผยแพร ่ 
 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ 
 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การ
เผยแพร่ ใน รูป ของซี ดี รอม , e-learning, online 
learning 

กลุ่ม 4  ต ารา, หนังสือ, บทความทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
4.1 ต ารา 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
คงเดิม 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ 
คงเดิม 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การ
เผยแพ ร่ ใน รู ป ของซี ดี รอม , e-learning, online 
learning 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี
อ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 
4.2 หนังสือ 
การเผยแพร ่ 
 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งโดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 
 
 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  อาทิ  การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ 
 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่ างกว้างขวางได้  แต่อาจใช้ดั ชนี อ่ืนวัดความ

คงเดิม 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี
อ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 
4.2 หนังสือ 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
การเผยแพร่ “เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน” ดังนี้ 
คงเดิม 
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
คงเดิม 
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
คงเดิม 
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ 
คงเดิม 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 

(เดิม) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 

(ใหม่) 
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
การเผยแพร ่ 
 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านกาประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 
 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มี
การบรรณาธิการโดยคณะทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 
ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
 

กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
การเผยแพร ่ 
คงเดิม 
“เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านกาประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน” ดังนี้ 
คงเดิม 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คงเดิม 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มี
การบรรณาธิการโดยคณะทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 
ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 
 

 
  จากการศึกษาทบทวน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 นั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นมีความสอดคล้องกับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับส าหรับการ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และรองรับส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
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เป็นไปตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่

สูงขึ้น มุ่งเน้นที่คุณภาพของของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ทั้งใน

ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการที่จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ 

วิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส าหรับ “นิยาม” และ “การเผยแพร่” 

ตามท่ีไดก้ล่าวข้างต้นนั้น  
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ตารางท่ี 2-2   2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ 
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็นหลักสตูรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรทีต่รงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสตูรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก1 หลักสตูร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 
 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ู้สอน  

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

3. คุณสมบัติ 
ของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่าง
น้อย 3 คน 
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เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหตุ 

4. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
 

5. คุณสมบตัิของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย ์
ที่ปรึกษาการ 
ค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบตัิของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก หรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก หรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

     แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน
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2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ า
ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั  ที่ มีความรู้  ความเชยี่ วชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
     ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษา อาจ
แต่ งตั้ งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้ านแทนเป็ นกรณี ๆ ไป  โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิ 
ภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์ 
เผยแพรผ่ลงาน 
ของผู้ส าเรจ็ 
การศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ(proceedings) หรือ
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่อเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
 (peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่อเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ใช่ปีท่ีขอจด 
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9. ภาระงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ์
และการค้นคว้า 
อิสระในระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน  
การค้นคว้าอิสระอาจารย์ 1 คน ตอ่ 
นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทยีบเท่ากับ
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา  
5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุน
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ป ีโดยนับรวมปทีี่
ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ป ีโดยนับรวมปทีี่
ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ทีป่ระสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุง 
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภาหา
วิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 

  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม ่เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ตารางท่ี 2-3     2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ปริญญาโท (10 ข้อ) หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ  
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสตูรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรอืสหวิทยาการ 
สามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสตูร และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่มภีาระหนา้ที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน ตัง้แต่วางแผน 
ควบคมุคณุภาพ  การติดตามประเมนิผล 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่
สอน,ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทัง้นี้
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารยผ์ู้นั้นมีคณุวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลทีด่ ารง 
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มี
หน้าท่ีรับผดิชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบตัิหน้าที่เตม็เวลา 

 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนทีไ่ม่ใช่อาจารย์
ประจ า 

3. คุณสมบตัิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน • อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 
• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
  หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. คุณสมบตัิของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปรญิญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  (ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
สามารถซ้ าได้อีก 1 หลักสูตร) 
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6. คุณสมบตัิของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ 
  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ด้านการผลติผลงานวิชาการนั้น จะต้องไดร้ับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตาม (ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

 การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ  “อาจารย์
เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนมุัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอาย ุ

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องไมเ่ป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรอืท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

• แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
• แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอ ไดร้ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวชิาการ 
(Proceeding) 
• แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณุวุฒิปริญญาเอก ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและเอก  รวม
ไม่เกิน 5 คนต่อภาค 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทไม่เกิน 15 คนต่อภาค 
- หากอาจารย์ประจ าหลักสตูรคณุวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือ คุณวุฒิปรญิญาโทและมตี าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสของนักศึกษาปริญญาโทและเอก  รวมไม่เกิน 10 คนต่อ
ภาค 
- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้คิดสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 
3 คน แต่ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค 
- หากอาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีณุวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษา
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา แต่ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดแูลมากกว่า 15 
คนต่อภาค ให้ขอความเห็นชอบจาก กกอ. 

 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี  
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ตารางท่ี 2-4    2.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ปริญญาเอก (10 ข้อ) หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ  
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสตูรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรอืสหวิทยาการ 
สามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสตูร และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 
   

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ       
การติดตามประเมินผล  

2. คุณสมบตัิอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารยข์ึ้นไป และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่
สอน,ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารยผ์ู้นั้นมีคณุวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลทีด่ ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น 
ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบตัิหน้าที่เตม็เวลา 

 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนทีไ่ม่ใช่
อาจารย์ประจ า 

3. คุณสมบตัิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรือเทยีบเท่า และขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน • อาจารย์ประจ า 
- คุณวฒุิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 

• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. คุณสมบตัิของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปรญิญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

  (ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
สามารถซ้ าได้อีก 1 หลักสูตร) 
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6. คุณสมบตัิของอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี)  

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเปน็ที่ยอมรับ ซึ่ง

ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ด้านการผลติผลงานวิชาการนั้น จะต้อง
ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม (ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์) 

 การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ  “อาจารย์
เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รบัอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนการเกษียณอาย ุ

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ต้องเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 • อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง 
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ตารางท่ี 2-4 (ต่อ)    
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ปริญญาเอก (10 ข้อ) หมายเหตุ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

• แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

• แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก
และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณุวุฒิปริญญาเอก ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและเอก         
รวมไม่เกิน 5 คนต่อภาค 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทไม่เกิน 15 คนต่อภาค 
- หากอาจารย์ประจ าหลักสตูรคณุวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือ คุณวุฒิปรญิญาโทและมตี าแหน่ง    

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสของนักศึกษาปริญญาโทและเอก รวมไม่เกิน 10 คนต่อภาค 
- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ใหค้ิดสัดส่วนนักศึกษาทีท่ าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ      

3 คน แต่ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค 
- หากอาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีณุวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกิน

กว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา แตต่้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดูแลมากกว่า 15 คน
ต่อภาค ให้ขอความเห็นชอบจาก กกอ. 

 
 
 
 

 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี  

ตารางท่ี 2-4 (ต่อ)    
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
  การศึกษาเรื่องการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส่วนงาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาการรวบรวมผลการด าเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 47 หลักสูตร ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 (จ านวน 8 
หลักสูตร) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 (จ านวน 39 หลักสูตร) เพ่ือใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้ 
   
  3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
  3.2 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  3.3 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา 

 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

3.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

3.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3.1.3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับ
ก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์), การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนา) 
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2564 

3.1.4 คณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การลงทุนและการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงิน) (หลักสูตรนานาชาติ) , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินองค์กร การลงทุนและการ
บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2564 
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3.1.5 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับ
ก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต , ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
(หลักสูตรนานาชาติ ), เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) , เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน), เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร), วิทยาศาสตรมหาบันฑิต 
(วิศวกรรมการเงิน) พ.ศ. 2564 

3.1.6 คณะสถิติประยุกต์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) , 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) , วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตมหาบัณฑิต 
(การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) 
(หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการโลจิสติกส์)  พ.ศ. 2564 

3.1.7 คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การพัฒนาสังคม), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) พ.ศ. 2564 

3.1.8 คณะภาษาและการสื่อสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และ
ภาษาญี่ปุ่น), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและ
การสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ), ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2564 

3.1.9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) (หลักสูตรนานาชาติ) , การจัดการ
มหาบัณฑิต (ภาวะผู้น า การจัดการ เเละนวัตกรรม), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
องค์การ) พ.ศ. 2564 

3.1.10 คณะนิติศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพ่ือการบริหาร) , นิติศาสตรมหา
บัณฑิต, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 

3.1.11 คณะการจัดการการท่องเที่ยว รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) พ.ศ. 2564 
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3.1.12 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) พ.ศ. 2564 

3.1.13 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
SAR ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2564 

3.1.14 วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การ
จัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2564 

 
3.2 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา 
 

การก าหนดขอบเขตของการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญในการน ามา
วิเคราะห์ ดังนี้ 

3.3.1 ด้านจ านวนหลักสูตร ประกอบด้วย จ านวน 47 หลักสูตร 
3.3.1.1 หลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 จ านวน 8 หลักสูตร 
3.3.1.2 หลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 จ านวน 39 หลักสูตร 
3.3.2 ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 

3.3.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) พ.ศ. 2548 

3.3.2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. 2548 

3.3.2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) พ.ศ. 2558 

3.3.2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. 2558 

3.3.3 ด้านพ้ืนที่ คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จ านวน 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์        
2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร 6) คณะภาษาและการสื่อสาร 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) คณะนิติศาสตร์ 9) คณะการ
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จัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และ      12) วิทยาลัยนานาชาติ 

3.3.4 ด้านเวลา คือ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม – 30 
กันยายน 2564) 

 
 3.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบการจัดท าบทวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1 นิยามศัพท์เฉพาะ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ข้อบังคับ ประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2564 

หมายความว่า ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 

กกอ. หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สป.อว. หมายความว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

อว. หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 หมายความว่า ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก(เกณฑ์ พ.ศ. 

2548) 

เกณฑ์มาตรฐาน 2558 หมายความว่า ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก(เกณฑ์ พ.ศ. 

2558) 

ปีการศึกษา 2563 หมายความว่า นับตั้งแต่วันที่ (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) 

รศ. หมายความว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

บธ. หมายความว่า คณะบริหารธุรกิจ 

พศ. หมายความว่า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

สป. หมายความว่า คณะสถิติประยุกต์ 

พค. หมายความว่า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ภส. หมายความว่า คณะภาษาและการสื่อสาร 

พม. หมายความว่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นต. หมายความว่า คณะนิติศาสตร์ 

ทท. หมายความว่า คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

นน. หมายความว่า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สว. หมายความว่า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วช. หมายความว่า วิทยาลัยนานาชาติ 
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บทที่ 4 

 ผลการศึกษาข้อมูล 

 
  ผลการศึกษาข้อมูลเรื่องการ “ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2563” จ านวน 47 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวน 8 หลักสูตร  

4.1.1 พศ. เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) 
4.1.2 สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
4.1.3 ภส. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.1.4 ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.1.5 ทท. การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 
4.1.6 ทท. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 
4.1.7 วช. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.1.8 วช. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 39 หลักสูตร 

4.2.1 รศ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
4.2.2 รศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
4.2.3 รศ. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
4.2.4 รศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.5 บธ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
4.2.6 บธ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.7 บธ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.8 บธ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน)(หลักสูตรนานาชาติ) 
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4.2.9 บธ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง) 
4.2.10 พศ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
4.2.11 พศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.12 พศ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
4.2.13 พศ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
4.2.14 พศ. วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (วิศวกรรมการเงิน) 
4.2.15 สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) 

4.2.16 สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)(หลักสูตรนานาชาติ) 

4.2.17 สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ)  

4.2.18 สป. วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) 

4.2.19 สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) (หลักสูตรนานาชาติ)  

4.2.20 สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

4.2.21 สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
4.2.22 ภส. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) 
4.2.23 ภส. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) 
4.2.24  ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.25  พค. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
4.2.26  พค. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
4.2.27  พค. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
4.2.28  พค. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
4.2.29  พม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 
4.2.30  พม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.2.31  พม. การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้น า การจัดการ เเละนวัตกรรม) 
4.2.32  พม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) 
4.2.33  นน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 
4.2.34  นน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 
4.2.35 นต. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)  
4.2.36 นต. นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
4.2.37 นต. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
4.2.38 สว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
4.2.39 สว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
1 พศ. เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต 

(เศรษฐศาสตร์และการ
บริหาร) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ได้ด าเนินการขอ
ขยายเกณฑ์ภาระงานผ่านสภาสถาบันหรือไม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี ้1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์            
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจรญิสิน 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.
อุดมศักดิ์ ศลีประชาวงศ์  

 พิจารณาเพิ่มชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศลีประชาวงศ์ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา ในล าดับที่ 13 (หน้าท่ี ...) 

- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขีอ้เสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  

2 สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต)์ 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
สถิติประยุกต ์(เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นผู้รบัผิดชอบหลักสตูร หลักสูตรปรญิญาเอก 
สาขาวิชาการวิเคราะห์ธรุกิจและวทิยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบตัขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ จะ
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ 
สามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสตูร) หรือหลกัสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดยีวกันในระดับปริญญา
โทและระดับปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) (หน้า 6) ขอให ้(...) ระบุข้อมูล ล าดับที่ 7 ดร.อสิริยะ สัตกุลพิบูลย์ และ 
ล าดับที่ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อ าไพ เป็นอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ให้สอดคล้องกับข้อมูลผลงานในภาคผนวก 

 พิจารณาปรับข้อมลูในตาราง โดยเพิ่มช่อง “อาจารย์ประจ า/อาจารยพ์ิเศษ” และช่อง “ประสบการณ์การสอน (กี่ปี)” 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไมม่ีขอ้เสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลู
ถูกต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรบัแก้ปรับแก้ไขข้อมลูทั่วไป วันท่ีรายงานเป็น วันท่ี 24 สิงหคม 2564 (หน้า 3) 
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิว์รวิชญ์ ปรากฏข้อมลูเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 1) 
หลักสตูรปริญญาโท สาขาวชิาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548)  2) หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์ (เกณฑ์ 2558) และ 3) 
หลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

3 ภส. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาและการสื่อสาร) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2548 รอปดิหลักสูตร 

4 ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษา
และการสื่อสาร) (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ผลการด าเนินในตาราง เรื่องคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานจริง เนื่องปรากฏข้อมลูเพียง 3 ท่านที่มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ได้แก่  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร ีคทวณิช 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 3) ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ      
ฉัตรอุทัย 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) และเพิ่มผลงานของอาจารย์ 1 รายการในรอบ 5 ปี เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูล
ในภาคผนวก ซึ่งจะต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไมม่ีขอ้เสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลู
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

5 ทท. การจัดการมหาบัณฑิต (การ
จัดการการท่องเท่ียวและ
บริการแบบบูรณาการ) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้น โดยพิจารณาระบุผลงานวิชาการไว้ใน
ภาคผนวก (อาจพิจารณาก าหนดแหล่งทุนวิจัยหรือหากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสามารถพิจารณาใส่ค่าน้ าหนักได้ตามนิยาม
การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)) ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภานนอก) จ านวน 9 คน 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์ 2) ดร.รสิตา สินเอกเอ่ียม 3) ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรรธิกา พั งงา 5) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์  6) รองศาสตราจารย์  ดร.เลิศพร ภาระสกุล                       
7) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล 8) รองศาสตราจารย์ ดร.บงกช ฤทธิชยนุวัฒน์งามสม 9) ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการขอขยาย
ผ่านสภาสถาบันหรือไม่  1) ศาสตราจารย์  ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2) รองศาสตราจารย์  ดร.กนกกานต์  แก้วนุช                     
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  
สุเวชวัฒนกูล 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร 

 สืบเนื่องจากข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์    
ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะขอขยายภาระงานตามเกณฑ์ 2548 แล้วก็ตาม โดยพิจารณาตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายการศึกษาของคณะ
เพื่อทวนสอบอีกครั้ง 

- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

6 ทท. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การ
จัดการการท่องเท่ียวและ
บริการแบบบูรณาการ) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้น โดยพิจารณาระบุผลงานวิชาการไว้ใน
ภาคผนวก (อาจพิจารณาก าหนดแหล่งทุนวิจัย หรือหากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสามารถพิจารณาใส่ค่าน้ าหนักได้ ตาม
นิยามการก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)) ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภานนอก) จ านวน 11 
คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ 3) ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์     
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิญาธร นาคพิน 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์         
9) ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจส าราญ 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการขอขยาย
ผ่านสภาสถาบันหรือไม่  1) ศาสตราจารย์  ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2) รองศาสตราจารย์  ดร.กนกกานต์  แก้วนุช                     
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  
สุเวชวัฒนกูล 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร 

 สืบเนื่องจากข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์    
ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะขอขยายภาระงานตามเกณฑ์ 2548 แล้วก็ตาม โดยพิจารณาตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายการศึกษาของคณะ
เพื่อทวนสอบอีกครั้ง 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

7 วช. การจัดการมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้น จากการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานไม่ปรากฏข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และพิจารณาเพิ่มข้อมูลผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการในภาคผนวก เพื่อให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา อาจพิจารณาบรรยายผลการด าเนินงานโดยสรุปเชิง
บรรยาย เช่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และแสดงจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก, แผน ข)  (หน้า 8) เป็นต้น 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูลในภาคผนวก มีนักศึกษาเลือก (แผน ก) 
จ านวน 1 คน ถูกต้องหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ 2548) 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 
จ านวน 4 คน ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ, 3) Dr.Chih-
Cheng Feng, และ 4) Dr.Zhongwu Li ปรากฏผลการด าเนินงานมีภาระงานเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คณะได้มีการขอขยายภาระ
งานผ่านสภาสถาบันหรือไม่ 

- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

8 วช. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การ
จัดการ) (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2548 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกตอ้ง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา นั้น จากการพิจารณาผลการด าเนินงานไม่
ปรากฏข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และพิจารณาเพิ่ มข้อมูลผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการในภาคผนวก เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา อาจพิจารณาบรรยายผลการด าเนินงานโดยสรุปเชิง
บรรยาย เช่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และแสดงจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก)  (หน้า 7) เป็นต้น 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา พิจารณาปรับข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลล าดับที่ 12 Miss LEILEI ZHANG, ล าดับที่ 13 Mr.Martino Wibowo แสดงผลงานค่าน้ าหนักไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลในตารางภาคผนวก 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ 2548) 
จ านวน 4 คน ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ, 3) Dr.Chih-
Cheng Feng, และ 4) Dr.Zhongwu Li ปรากฏผลการด าเนินงานมีภาระงานเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คณะได้มีการขอขยายภาระ
งานผ่านสภาสถาบันหรือไม่ 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 9  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ 2548) 
ข้อมูลผลการด าเนินงานปรากฏเฉพาะข้อมูลในภาคผนวก ได้แก่ Assoc.Prof.Dr.Yu-Hsiu Lee, Dr.Chih-Hung Chen,  
พิจารณาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

- ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ไม่มี
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 18 Dr.nemanja ผลงานช้ินแรก ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2022 (ข้อมูลถูกต้อง 
เนื่องจากมีก าหนดที่จะเผยแพร่ในปี 2022 แต่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ดังนั้ น กระบวนการตีพิมพ์จะมี
ระยะเวลาเป็นปี จึงเป็นผลให้ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2022) 

 

 
  

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

1 รศ. รัฐระศาสน 
ศาสตรมหา
บัณฑิต  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี)้ 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับที่ 15 ไม่ปรากฏ (หน้า 13)  

 ผลงานในภาคผนวก ก ของ รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน มีผลงาน 2 ช้ิน  เนื่องจากเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ต้องมผีลงาน 3 ช้ิน ในรอบ 5 ปี และมี 1 ช้ินเป็นงานวิจัย 

 สืบเนื่องจากข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ ศาสตราจารย ์
ดร.อุดม ทุมโฆสิต จะไม่สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 5 ปี  

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 อาจารยผ์ู้สอนจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร ่อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-
2560-2559) เนื่องจาก ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ (อาจารย์ใหม่) มผีลงานวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 จึงสามารถนับเป็น
ผลงานสะสมส าหรับปีการศึกษาหน้า (ปีการศึกษา 2564) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ในข้อ 9 จ านวนและคณุวุฒิอาจารย์ กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก แมจ้ะยัง
ไม่มผีลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารยผ์ู้สอนในระดับปรญิญาโทได้ แต่ทัง้นี้หากจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผูส้อนใน
ระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก ต้องมผีลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอยา่งน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ช้ิน 
ภายใน 4 ปี หรือ 3 ช้ินภายใน 5 ปี เป็นต้น  

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับที่ 15 เป็นข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ไมส่อดคล้องกับข้อมูล (หน้า 13) ในข้อ 3 ไม่ปรากฏช่ือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวเิศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/IS จะต้องเป็นอารจารย์
ประจ าหลักสตูรเท่านั้น ขอให้พิจารณา update ข้อมลูของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สบืวิเศษ ในข้อ 3 ให้ถูกต้อง 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 สืบเนื่องจากข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/IS กรณีของ ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าคณะเมื่อปี พ.ศ. 2562 แต่ยังคงท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เปน็ท่ี
ปรึกษาของนักศึกษา (ตามเกณฑ์ 2548) ใช่หรือไม่ เนื่องจากกรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ  “อาจารยเ์กษียณอายุ
งาน” สามารถปฏิบตัิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนมุัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ  

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับที่ 9 เป็นข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ไมส่อดคล้องกับข้อมลู (หน้า 13) ในข้อ 3 ไม่ปรากฏช่ือ   
รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวเิศษ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จึงขอให้พิจารณา update ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวเิศษ ในข้อ 
3 ให้ถูกต้อง 

 พิจารณาตรวจสอบ หัวตาราง  (สีฟ้า)  (หน้า 29) ทีร่ะบุว่า “อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร” เปลี่ยนเป็น 
“อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงานผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิน้ 316 คน ผลการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับข้อมลูที่ [1]-[7] เนื่องจากนับจ านวนผลงานรวมแล้วไดจ้ านวนทั้งสิ้น 265 คน (หน้า 30) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตาราง ล าดับที่ 9 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรตัน์ และ ล าดบัท่ี 14. ศาสตราจารย์ดร.พลภัทร     
บุราคม ภาระงานเกิน ทั้งนี้หลักสตูร/คณะไดม้ีการขอขยายภาระงานไว้หรือไม่เพื่อขอความเห็นผ่านสภาสถาบัน  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการใช้เกณฑ์ 2548 หรือ เกณฑ์ 2558 ของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณี ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน)         
อ.จุมพล มผีลงาน 6 ช้ิน, อ.ธนพันธ์ มีผลงาน 8 ช้ิน, อ,ศิรภัสสรศ์ มผีลงาน 6 ช้ิน เนื่องจากเกณฑ์ 2558 ก าหนดคุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง แต่หากเป็นกรณีใช้เกณฑ์ 2548 จะพิจารณาประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
2 รศ. ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสติ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ ไม่ปรากฏข้อมูลในเกณฑ์ ข้อ 3 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มขี้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 เนื่องจากจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสติ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ ไม่ปรากฏข้อมูลในเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร หากแต่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) 
และการค้นคว้าอิสระ (IS) (ตามเกณฑ์ 2548) ขอใหร้ะบุหมายเหตุให้ชัดเจน เนื่องจากเกณฑ์ดังกลา่วจะพิจารณาคณุสมบัติ (อาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก/หรือมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาฯและมีประสบการณ์ในการท าวิจัย) การเป็น "อาจารยป์ระจ า" หมายถึง 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีม่หีน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบตัิหน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปิดสอน  

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า  5 คน กรณี
อาจารย์ประจ าหลักสตูร กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ไม่
ปรากฏข้อมลูในเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลักสตูร กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน (เกณฑ์ 2558) จะต้องมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

หรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพนัธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการคน้คว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากแตอ่าจารย์เป็นอาจารยผ์ู้สอบวิทยานพินธ์ (ตามเกณฑ์ 2548) ขอใหร้ะบุหมายเหตุให้ชัดเจน เนื่องจากเกณฑ์
ดังกล่าวจะพิจารณาคุณสมบตัิ (อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก/หรือมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาฯและมีประสบการณ์ในการท าวิจัย)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน) ข้อมูลล าดับที่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
และล าดับที่ 6) รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวร์ โรจนแสง  ไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการในภาคผนวก  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมตารางภาระงานสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

 ภาคผนวกไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร.อดุม ทุมโฆสิต 2) รองศาสตราจารย ์ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ในภาคผนวก (รายงานข้อมูลซ้ า)  
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

3 รศ. การจัดการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
มหาบัณฑิต 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี)้ 

  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีของ ดร.ภาวณิี ช่วยประคอง ปรากฏผลงานจ านวน 1 ช้ิน ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ 2558 
ก าหนดให้ หลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั (พ.ศ. 
2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานในภาคผนวก ก เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ กรณีของ 1) รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน  มีผลงาน 2 ช้ิน  
และ 2) ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง มีผลงาน  1 ช้ิน เนื่องจากคุณสมบตัอิาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559)  

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 สืบเนื่องจากข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณผีลงานของ 
ศาสตราจารย์ ดร.อดุม ทุมโฆสติ จะไมส่ามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563-
2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอน หากพิจารณาผลงานจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ท้ังนี้ 
ข้อมูลผลงานอาจารย์ (พิเศษ) จ านวน  2 ท่าน ไม่ปรากฏผลงานวิชาการ ได้แก่   1) ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ 2) ดร. วรพล โสคติยานรุักษ์  

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งอธิบายว่าหลักสตูรไม่มีอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้อาจพิจารณาตัดข้อมลูอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล และ2) รศ. ดร.ชลวิทย์ เจยีร
จิตต์ ออก (หน้า 21-22) หรือหากหลักสตูรยังคงมีการแต่งตั้งให้ทั้ง 2 ท่านเป็นอาจารย์ผูส้อบวิทยานพินธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควร
พิจารณาผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 10 เรื่อง  ที่ตรงหรือสัมพนัธ์กับหัวข้อวิทยานิพนพ์หรือวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้าเร็จการศึกษา จากผลการด าเนินงานผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ แผน ข (Independent Study :IS) จ านวน 35 คน และมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Proceeding) จ านวน 
129 เรื่อง นั้น ขอให้พิจารณาเช็คข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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Study :IS) โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมตารางภาระงานสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ภาคผนวก ก 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ดร.ภาวณิี ช่วยประคอง มีผลงาน  1 ช้ิน เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-
2562-2561-2560-2559) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน มผีลงาน 2 ช้ิน เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 
2563-2562-2561-2560-2559) 

  พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ และ ดร. วรพล โสคติยานรุักษ์ ซึ่งเป็นอาจารยภ์ายนอก ไม่ได้แสดงผลงานวิชาการของ
อาจารย ์

4 รศ. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การ
บริหารและการ
พัฒนา) 
(หลักสูตร
นานาชาติ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 เนื่องจากจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร มีชื่อซ้ ากันของหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การบริหารและการพัฒนา) (หลักสตูรนานาชาติ) 
และ หลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต จ านวน 2 คน คือ 1) ศาสตราจารย์ ดร.ทพิวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ         
2) ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม เนื่องจากท้ัง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือเป็น
หลักสตูรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) จึงสามารถเป็นอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบได้อีก 1 หลักสตูร (ถึงแม้ว่าช่ือจะไมเ่หมือนกันก็ตาม)  
หมายเหตุ : สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้
ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร รายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 20 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

ข้อมูลในตารางรายงาน ปรากฏจ านวน 22 คน (หน้า 7-10)  

 สืบเนื่องจาก ข้อ 3 ผลงานในภาคผนวก ก ของ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง มีผลงาน  1 ช้ิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากคุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 
2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 เนื่องจากหลักสตูรต้องพิจารณาคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานพินธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันและ มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน พบว่า อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ที่เป็นอาจารยป์ระจาหลักสตูร ไม่ปรากฏผลการด าเนินงาน (หน้า 17)  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้าเร็จการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานจ านวนผู้สาเร็จการศึกษา 7 คน ไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 1 เรื่อง ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไมเ่ผยแพร่ผลงาน ก็สามารถแจ้งส าเร็จการศึกษาได้เนื่องจากได้รับหนังสือตอบรบัให้
ตีพิมพ์แล้ว ใช่หรือไม ่

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study :IS) โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

5 บธ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver เนื่องจากคุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี)้ 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของอาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) ของอาจารย์ นราทิพย์ ทับเที่ยง เนื่องจากคุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
ต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-
2561-2560-2559) เพิ่มในราการผลงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมายผ่านท้ังหหมด กรณไีมม่ีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 
หมายเหตุ บธ แจง้ข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่เคยหารือร่วมกับคณะกรรมการ สมศ. คณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาที่ท าการศึกษารายวิชาการคน้คว้าอิสระ 
(Independent Study :IS)  ในรูปแบบของการศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทนั้น ๆ ที่นักศึกษาท างานอยู่ หรือบริษัทที่นักศึกษา

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ท่านนั้นสนใจ ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์อาจมีงบการเงิน และมขี้อมลูอีกหลาย ๆ ด้านที่เป็นความลับของบริษัท จึงไม่สามารถเผยแพร่ใหบุ้คคลทั่วไปได้ 
และคณะบริหารธุรกิจ มีขั้นตอนการจัดท าผลงานของนักศึกษา และการเผยแพร่เช่นเดียวกับการน าเสนองานของ Proceeding ทั่วไป มอีาจารยผ์ู้
ควบคุม และกรรมการที่เป็นอาจารย์ภายนอก อย่างน้อย 1 คน ต่อกลุ่ม เป็นต้น 

6 บธ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver เนื่องจากคุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของอาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) เมื่อพิจารณาข้อมลูในเนื้อความ หน้า 15 ปรากฏข้อมูล 
อาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) จ านวน 4 คน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในภาคผนวก ด้านผลงาน อาจารยผ์ูส้อน (พิเศษ) ซึ่งปรากฏข้อมูลจ านวน 7 คน 
เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เพิ่มในราการผลงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมายผ่านท้ังหหมด กรณไีมม่ีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 
7 บธ. ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver เนื่องจากคณุสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของอาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) ของ ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ โดยขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบข้อมลูให้
สอดคล้องกันกับเนื้อความ หน้า 12 ซึ่งปรากฏข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) จ านวน 1 คน เท่านั้น ได้แก่ข้อมูลของ ดร.ธนากร  ลิขติาภิวฒัน์ 
และในภาคผนวกผลงานอาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) ไม่ปรากฏข้อมูลผลงาน หน้า 45 เมื่อพิจารณาข้อมลูในเนื้อความ หน้า 15 ปรากฏข้อมลู
อาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) จ านวน 4 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในภาคผนวกเช่นกัน ด้านผลงานอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ซึ่งปรากฏข้อมูล
จ านวน 7 คน และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง เนือ่งจากคุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนและมผีลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เพิ่มในราการ
ผลงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณี ศาสตราจารย์ ดร. Charlie มผีลงาน
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 เรื่อง หรือไม่ เนื่องจากไมป่รากฏผลงานในภาคผนวก และไดม้ีการขอความ
เห็นชอบผ่านสภาสถาบันหรือไม่ (กรณไีม่มผีลงาน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมายผ่านท้ังหหมด กรณไีมม่ีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 
8 บธ. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(การลงทุนและ
การจัดการ
ความเสี่ยงทาง
การเงิน) 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver เนื่องจากคุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 ข้อสังเกต คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) กรณีของ ดร.ศรพล ระหว่างนี้ท่านมีการผลงานทางวิชาการครบถ้วน เพือ่รองรับกับคณุสมบัติ
อาจารยผ์ู้สอน ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559)โดยปีสองปี น้ียังนับผลงานได้ 
ไม่มีประเด็น 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมายผ่านท้ังหหมด กรณไีมม่ีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 
9 บธ. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(การเงินองค์กร 
การลงทุนและ
การบริหาร
ความเสี่ยง)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิม่ผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver เนื่องจากคุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมายผ่านท้ังหหมด กรณไีมม่ีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

10 พศ. เศรษฐศาสตรม
หาบัณฑิต  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการส าเรจ็การศึกษา ระดับปรญิญาโท ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัธกฤตย ์เทพมงคล 
11 พศ. ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
(หลักสูตร
นานาชาติ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 



72 | P a g e  
 

ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

 พิจารณาตวจสอบข้อมลูภาคผนวกโดยตดัข้อมูลผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บญุวรโชติ และ ดร.สมชัย จติสุชน ออก เนื่องจาก
ไม่ได้มีการรายงานไว้ในผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ ข้อ 1 – ข้อ 7 

12 พศ. เศรษฐศาสตรม
หาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการในส่วนของผลการด าเนินงาน update ข้อมูล (หน้า 5) ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน, 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม  

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลโดยปรับแก้ไขข้อมูลในภาคผนวก (หน้า 110) ปรับชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สดุสวาสดิ์ ให้ตรงกับผลงาน
วิชาการ  

13 พศ. เศรษฐศาสตรม
หาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) โดยขอใหพ้ิจารณาใส่ข้อมูลล าดับ เลขท่ี 4 ของ อาจารย์ จตุพร ตังคธัช ตามข้อมูล (หนา้ 
13) (ซึ่งมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทในสาขา)  

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยระบุหมายเหตุให้ชัดเจน เนื่องจากหลักสตูรใช้สอบนักศึกษาด้วยเกณฑ์ 2548 (กรณี
ผลงานวิชาการจึงพิจารณาเฉพาะในส่วนของประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) เท่านั้น 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลโดยปรับแก้ไข ข้อมูลตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ผ่านเกณฑ์ทุกตัวบ่งช้ี 11 ข้อ เป็น 
10 ข้อ ตามข้อมูล (หน้า 4) 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

14 พศ. วิทยาศาสตร
มหาบันฑิต 
(วิศวกรรม
การเงิน)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรบัแก้ไขเล็กน้อย Update ที่อยู่สถาบันให้ถูกต้อง 
15 สป. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และระบบ
สารสนเทศ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 สืบเนื่องเกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณผีลงานของ 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สรุเนาวรตัน์ จะไมส่ามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ 
เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 5 ปี  

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ เนื่องจากไมป่รากฏข้อมลูในภาคผนวก ซึ่งจะตอ้งมี

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และใหผ้ลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

16 สป. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และระบบ
สารสนเทศ) 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 สืบเนื่องเกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สรุเนาวรตัน์ จะไมส่ามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ 
เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 5 ปี 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และใหผ้ลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

17 สป. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(สถิติประยุกต)์  
(หลักสูตร
นานาชาติ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชาสถติิประยุกต์ (เกณฑ์ 
2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นผู้รบัผิดชอบหลักสตูร หลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาการ
วิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมลู (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
2 คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์จะไมส่ามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 
หลักสตูร) หรือหลักสตูรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก) และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชาสถติิประยุกต์ (เกณฑ์ 
2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นผู้รบัผิดชอบหลักสตูร หลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาการ
วิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมลู (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
2 คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์จะไมส่ามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

หลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 
หลักสตูร) หรือหลักสตูรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก) และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชา
กรไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรอืการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีของ นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล (มีคณุวุฒิปรญิญาตรี) เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดหรือไม่ 
(หน้า 7)  หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรอื
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

18 สป. วิทยาศาสต
มหาบัณฑิต 
(การวเิคราะห์
ธุรกิจและ

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

วิทยาการ
ข้อมูล) 

 พิจารณาจรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน โดยพิจารณาเพิม่/update ข้อมูลภาคผนวกด้านผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้สอน ของ 1) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลในภาคผนวก ซึ่งจะต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก โดยตัดข้อมลูผลงานล าดับที่ 22 ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด ออก เนื่องจากท่านไม่เป็นท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนี้ (หน้า 37) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐ
กาญจน์ และ 2) ดร.วรรณฤดี สกลุภักดี (ไม่ปรากฏข้อมูลตามเกณฑ ์ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลักสตูร) ดงันั้นจึงพิจารณาได้หรือไม่ว่า ท้ัง 2 ท่าน
ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงส่งผลให้ท้ัง 2 ท่านไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และรายวิชาการค้นคว้าอสิระได้ 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 5 กรณีหลกัสูตรจะเพิ่มเติมให้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ และ 2) ดร.วรรณฤดี  สกุลภักดี เปน็
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอสิระนัน้ จะต้องพิจารณาผลงานทางต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) โดยพิจารณา
เพิ่ม/Update ข้อมูลผลงานในภาคผนวกด้วย เนื่องจากปรากฏผลงานเพียง ท่านละจ านวน 2 เรื่องเทา่นั้น 

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับตารางแสดงผล และไม่
ปรากฏข้อมลูในภาคผนวกด้านผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็นค่าน้ าหนกั 0.10 ได้หรือไม่ หลักสตูรจึงไม่ระบุ
ข้อมูลส่วนน้ี 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อมูลภาคผนวก (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก โดยตัดข้อมลูผลงานล าดับที่ 22 ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด ออก เนื่องจากท่านไม่เป็นท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนี้ (หน้า 37) 

19 สป. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(การวิเคราะห์
ธุรกิจและ
วิทยาการ
ข้อมูล)  
(หลักสูตร
นานาชาติ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชาสถติิประยุกต์ (เกณฑ์ 
2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นผู้รบัผิดชอบหลักสตูร หลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาการ
วิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมลู (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
2 คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์  จึงไม่สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผดิชอบ
หลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 
หลักสตูร) หรือหลักสตูรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก) และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสตูรปริญญาเอก สาขาวิชาสถติิประยุกต์ (เกณฑ์ 
2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นผู้รบัผิดชอบหลักสตูร หลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวิชาการ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

วิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมลู (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑม์าตรฐาน ข้อ 
2 คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์  จึงไม่สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผดิชอบ
หลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดยีวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 
หลักสตูร) หรือหลักสตูรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก) และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ปรากฏช่ือซ้ ากันใน ล าดับที่ 1 และ ล าดับที่ 5 (หน้า 7) แสดงช่ือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรบัแก้ข้อมูลชื่อหลักสตูร  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ปรับแกไ้ขข้อมูลทั่วไป วันที่รายงานเป็น วันท่ี 24 สิงหคม 2564 (หน้า 3) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ที่อยู่สถาบันให้เป็นปัจจบุัน (หน้า 5)  

 ปรับแก้ไขช่ือหลักสูตรให้ถูกต้อง เกณฑ์ข้อ 6 และ ข้อ 7 (หน้า 9) 
20 สป. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลคุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ ์จิรชีพพัฒนา เนื่องจากข้อมูลรายงาน
ภาคผนวกไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะต้องพิจารณาผลงานทางต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) สืบเนื่องจากข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร กรณผีลงาน 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สรุเนาวรตัน์ จะไม่สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 
ได้ (ส าหรับปีการศึกษา 2564) เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 5 ป ี(พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559)  

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ กรณีของ ดร.ธนชาตย์ ฤทธ์ิบ ารุง ไม่
ปรากฏข้อมลูผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร เนื่องจากจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study :IS) โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
21 สป. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(การจัดการโลจิ
สติกส)์  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร โดยปรบัเพิ่มข้อมลูผลงานในภาคผนวกของอาจารย ์ดังนี้  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 
วิจิตรธรรมรส 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ 3) ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร และ 4) ดร.ธนชาตย์ ฤทธ์ิบ ารุง  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงาน กรณีของ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด โดยแสดงข้อมลูเฉพาะเจาะจงผลงานช้ินใดท่ีเป็นงานวิจัย ซึ่งจะต้องพิจารณา
ผลงานทางต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-
2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ (หน้า 9) หากพิจารณาตาม (เกณฑ์ 2558) 
นั้น กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก จะต้องมีคณุสมบัติและต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรดว้ย 
เว้นแต่กรณีเป็นที่ปรึกษาตาม (เกณฑ์ 2548) ต้องหมายเหตุเป็นรายกรณไีป หรือเกี่ยวเนื่องจากการปรบัใช้ (เกณฑ์ 2548) และ (เกณฑ์ 2558)  

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 5 อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ 
ศุขหมอก นื่องจากเป็นอาจารยเ์กษียณอายุงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษา หากนักศึกษาไดร้ับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอาย ุ

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (หน้า 10) เนื่องจากนักศึกษาผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นนักศึกษาหลักสตูรปรับปรุง 2555 
โดยใช้ (เกณฑ์ 2548) ดังนั้นเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์จึงใช้ (เกณฑ์ 2548) ซึ่งจะพิจารณาคณุวุฒิปริญญาเอก และ
ประสบการณ์ในการท าวิจัย ของอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเท่านั้น 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก  จ านวน 1 คน  และขอให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมลูของผูส้ าเรจ็การศกึษา แผน ข มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม ่

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรบัแก้ข้อมูลชื่อหลักสตูรให้ถูกต้อง (หน้า 2) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ที่อยู่สถาบัน (หน้า 5) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (หน้า 11)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ผลงานอาจารย์ในภาคผนวก ขอให้ตัดผลงานปี พ.ศ. 2558 ออก   

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ผลงานอาจารย์ในภาคผนวก อาจารย์ประจ า (ผู้สอนภายนอกคณะ) ขอใหต้ัดข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก าพล 
แสวงบุญสถติ ออก 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ส าหรบัปีการศึกษาหน้า 2564 อาจต้องพิจารณาผลงานเพิ่มเติม กรณีอาจารย์ผูส้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จักรินทร์ ศุขหมอก  ซึ่งจะต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2564-2563-2562-2561-2560) 

22 ภส. ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต (การ
สื่อสาร 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาเปลีย่นต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารงชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ของ คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบรหิาร 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

วัฒนธรรม และ
ภาษาญ่ีปุ่น) 

(หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสตูรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน่) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาเปลีย่นต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารงชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ของ คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบรหิาร 
(หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสตูรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน่) 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาเปลีย่นต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารงชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน (กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) ไม่ปรากฏข้อมลู (หน้า 8) ขอให้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทยีบเท่าและมผีลงานวิชาการทีไ่ด้รับการพีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับข้อหัวข้อ Thesis/IS จ านวน 10 เรือ่ง 
หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบั
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นควา้อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรบัเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study :IS) โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ของ คณะพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบรหิาร 

(หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสตูรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุน่) 

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มภาระงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรนีุช ด ารงชัย ให้เป็นข้อมูลชุดเดยีวกันกับคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร  

 พิจารณาเพิ่มผลงาน ภาคผนวก ก รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  ในปี พ.ศ. 2562, 2563 
23 ภส. ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการพัฒนา
อาชีพ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน (กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) ไม่ปรากฏข้อมลู (หน้า 8) ขอให้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

เทยีบเท่าและมผีลงานวิชาการทีไ่ด้รับการพีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับขอ้หัวข้อ Thesis/IS จ านวน 10 เรือ่ง 
หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบั
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นควา้อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรบัเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานผูส้ าเรจ็การศึกษา นับจ านวนท่ีตีพิมพ์ ทั้งหมด 20 ช้ิน เนื่องจากการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงานจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา  36 คน และมีจ านวนผลงานท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 36 เรื่อง  (หน้า 11) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูใน ภาคผนวก ผลงานผูส้ าเร็จการศึกษา นับจ านวนที่ตีพิมพ์ ทั้งหมด 20 ช้ิน เนื่องจาก ข้อ 8 การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  36คน และมีจ านวนผลงานท่ีไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 36เรื่อง  (หน้า 11) 

 พิจารณาตรวจสอบและทบทวนการนับค่าน้ าหนักอีกครั้งใน ภาคผนวก ผลงานผูส้ าเร็จการศึกษา ว่าจะอยู่ระดับค่าน้ าหนักใดหรือ ทั้ง 19 ท่าน 
ตีพิมพ์ ทั้ง 2 ระดับ หรือหากตีพิมพ์ท้ัง 2 ระดับ ขอให้พิจารณาแยกให้เห็นในค่าน้ าหนัก 0.10 เพื่อประโยชน์ ตอนกรอก CHE แบ่งเป็น 
=> จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นค่าน้ าหนัก 0.10  ส่วน  
=> จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  จะเปน็ค่าน้ าหนัก 0.20  

 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

24 ภส. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาติ)  
(หลักสูตร
นานาชาติ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) กรณีของ 1) รศ.ดร.สุรียพ์งศ์ โพธ์ิทองสุนันท์ และ 2) รศ.ดร.
สังวรณ์ งัดกระโทก เนื่องจากหากพิจารณาผลงานวิชาการจะต้องไดร้ับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ตรงหรือสมัพันธ์กับข้อ
หัวข้อ Thesis/IS จ านวน 5 เรื่อง หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรบัเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมลูในรายงานผลการด าเนินงาน  
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ตามตารางข้อมูล (หน้า 13) 
แสดงเฉพาะภาระงานของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรนีเ้ท่านั้น โดยเจตนาของข้อนี้คือ การดูภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทุกหลกัสูตร) 
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมภาระงานท้ังหมดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดหรือไม ่

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มข้อมลูภาระงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สาวติรี คทวณิช ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไมป่รากฏในรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบณัฑติ 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
25 พค. ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต (การ
บริหารการ
พัฒนาสังคม)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล /ปรับแก้ไข update ข้อมูลหน้า 11 อาจารย์พิเศษ 2 คน อาจจะเป็น Guest Speaker ที่สอนไม่เกิน 9 ช่ัวโมง ซึ่ง
หากหลักสูตรนับว่าเป็นอาจารย์พิเศษ 2 ท่านนี้ ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 หน้า 12 ข้อ 5 หัวตารางหาย 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรณสีอบนักศึกษาในหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาสังคม (หลักสตูร พ.ศ. 2555) โดยหลักสูตรดังกล่าวยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา(เฉพาะแผน ก) ของนักศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาสังคม (หลักสตูร พ.ศ. 2555) โดยหลกัสูตรดังกล่าวยังคงใช้เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา กรณี ปรญิญาโท ขอให้เพิ่มตารางค่าน้ าหนัก 0.10  

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หากเป็นตารางของปริญญาเอก ตารางจะเริ่มต้นค่าน้ าหนัก 0.20 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกัและการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา ภาพรวมทั้งคณะ โดยเพิ่ม
ตารางการรายงานภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก เกณฑ์ที่ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา กรณี ปริญญาโท ขอให้เพิ่มตารางค่าน้ าหนัก 0.10  
หากเป็นตารางของปริญญาเอก ตารางจะเริ่มต้นค่าน้ าหนัก 0.20 

26 พค. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(การบริหารการ
พัฒนาสังคม)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกัและการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา ภาพรวมทั้งคณะ โดยเพิ่ม
ตารางการรายงานภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 ข้อสังเกต : หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร (TQF) ตามรอบระยะเวลาเมือ่ปี พ.ศ. 2555 และพัฒนาเป็นหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 และต้องด าเนินการปรับปรุงอีกครั้ง 5 ปี (พ.ศ.2560), ดังนั้น 
ขณะนี้หลักสตูรก็ก าลังเตรยีมปรบัอีกครั้งใช่หรือไม่ เพื่อให้ทันใช้ในปี พ.ศ. 2565 

27 พค. ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 
(การเมืองและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 ข้อสังเกต : อาจารย์ประจ าหลักสตูร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิตรง/สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเหตผุลดังกล่าว
แล้ว พบว่า รองศาสตราจารย์ ดร นรีนุช ด ารงชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ มีคณุสมบัติ ตรงหรือไม่ ในแง่ของคุณวุฒิ 
(ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ของคณะพัฒนาสงัคมและยุทธศาสตร์การบริหาร)  

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกัและการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา ภาพรวมทั้งคณะ โดยเพิ่ม
ตารางการรายงานภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
28 พค. ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
(การเมืองและ

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)  

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกัและการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา ภาพรวมทั้งคณะ โดยเพิ่ม
ตารางการรายงานภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
29 พม. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์การ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน ปรากฏรายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ผูส้อน (อาจารย์ประจ า) จ านวน 17 คน ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลในตาราง ท่ีปรากฏผลการด าเนินงานจ านวน 16 คน 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกรณี (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) ผลงานไม่เปน็ไป

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 



92 | P a g e  
 

ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 5 คน ดังนี ้1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 2) ) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เลวลัย์ 3)  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วริิณธิ์ กติติพิชัย 4) ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย และ 5) ดร.พยัต วุฒิรงค์ เนื่องจากอาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารตามฐานข้อมลูระดับชาติ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
ทั้งนี ้หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 ยกเว้นอาจารย์ ดังกล่าวเป็นผู้สอบนักศึกษาท่ีเข้าตามศึกษาตามเกณฑ์ 2548 จะพิจารณาด้านประสบการณ์ในการท างานวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวกให้เป็นไปตาม (เกณฑ์ 2558) เนื่องจากมีการระบุข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒภายนอกท่ีใช้ (เกณฑ์ 2558) 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง 2) ดร.สุรพล สุยะพรหม และ 3) ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา นับเป็นค่าน้ าหนัก 0.1 นี้ การเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาน้ี ได้มี
คณะกรรมการภายนอกสถาบันมาร่วมกลั่นกรองผลงานด้วยหรือไม ่
หมายเหตุ: การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบรูณ์ในลกัษณะของรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ และตอ้งเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง 
(Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วยอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ข้อมูลล าดับที่ 12) กรณีของรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร โสฬส  นื่องจากเป็นอาจารย์เกษียณอายรุาชการ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ค้นควา้
อิสระได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมตัิโครงรา่งวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอาย ุ

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

30 พม. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
องค์การ) 
 (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ไม่ปรากฏข้อมูลผลงานในภาคผนวกของ อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) กรณีของ ดร.สภุรกัษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ไม่ปรากฏผลการด าเนินงานในรายงาน ซึ่งข้อมูลไม่
สอดคล้องกับรายงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน) กรณีของ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ไม่
ปรากฏผลการด าเนินงานในรายงาน ซึ่งข้อมูลไมส่อดคล้องกับรายงานในภาคผนวก 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

31 พม. การจัดการ
มหาบัณฑิต 
(ภาวะผู้น า การ
จัดการ เเละ
นวัตกรรม) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณขีอง รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (ลาออกเมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม 2563  (ค าสั่ง สพบ. ที่ 769/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) จึงท าให้จ านวนอาจารย์ไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิไกร งามศิรจิิตต์ ปรากฏผลการด าเนินงาน ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย (1.มหาวิทยาลัยเกษตร และ 2.สถาบัน

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
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บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ซึ่งระบุตามเกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย ์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และเกณฑข์้อ 2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยเกษตร 

 หากพิจารณาการบันทึกข้อมลูลงระบบ CHE QA Online นั้น ระบบจะด าเนินการตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งนีห้าก
ทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเกษตร จึงไม่สามารถใส่ชื่อ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ในระบบดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้องเลือกให้มหาวิทยาลัยทีด่ าเนินการรับอาจารยด์ังกล่าวท่ีมผีล 
(Active) 

 เนื่องจากหลักสตูรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จงึขอให้หลักสูตรพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับการปรบัปรุงหลักสตูร
เล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา อว. รับทราบตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณขีอง รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (ลาออกเมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม 2563  (ค าสั่ง สพบ. ที่ 769/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) จึงท าให้จ านวนอาจารย์ไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิไกร งามศิรจิิตต์ ปรากฏผลการด าเนินงาน ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย (1.มหาวิทยาลัยเกษตร และ 2.สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ซึ่งระบุตามเกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย ์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และเกณฑข์้อ 2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยเกษตร 

 หากพิจารณาการบันทึกข้อมลูลงระบบ CHE QA Online นั้น ระบบจะด าเนินการตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งนีห้าก
ทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเกษตร จึงไม่สามารถใส่ชื่อ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ในระบบดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้องเลือกให้มหาวิทยาลัยทีด่ าเนินการรับอาจารยด์ังกล่าวท่ีมผีล 
(Active) 

 เนื่องจากหลักสตูรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จงึขอให้หลักสูตรพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับการปรบัปรุงหลักสตูร
เล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา อว. รับทราบตาม

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

แบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน ได้แก่ 1) ดร.สปุัญญดา สุนทรนนธ์ และ 2) รอง
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์) เนื่องจากหลักสูตรไม่มีนักศึกษาท า THESIS 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการด าเนนิงานในรายงาน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 17 คน มีผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 14 เรื่อง ขาดผลงาน 3 ช้ินหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาแกไ้ขข้อมูลปีการศึกษา จากเดิมปีการศึกษา 2562 เป็นปกีารศึกษ 2563  
32 พม. ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
(นวัตกรรมการ
พัฒนามนุษย์
และองค์การ)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยป์ระจ าหลักสตูร โดยตดัข้อมูลในสว่นอาจารย์ผูส้อน(พิเศษ) ออก เนื่องจากผลการด าเนินงานไมส่อดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) ตรวจสอบจ านวนอาจารย์พิเศษ มีกี่ท่าน เนื่องจากหลกัสูตรจะต้องด าเนินการUpdate 
ผลงานวิชาการ ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ  มีต าแหน่งทาง
วิชากรไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึง่ตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร มีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดหรือไม่ หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึง่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรบัเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study :IS) โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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33 นน. ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาปรับข้อมูลของอาจารย์ จ านวน 12 ท่าน ให้สอดคล้องกับตารางที่รายงานผล
การด าเนินงาน 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่) กรณีของ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง มีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไม่ โดยพิจารณาข้อมูลอีกครั้ง 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาระบุข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ (2) ข้อมูลผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาระดับคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทาง
วิชาการ กรณีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

 และหากผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา จากรายงานผลการด าเนินงานปรากฏข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 41 คน และมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ จ านวน 48 เรื่อง ดังนั้น ผู้ส าเร็จการศึกษา 41 จะต้องมีการตีพิม์มากกว่า 1 เรื่อง 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ถูกต้องหรือไม่ โปรดระบุหมายเหตุให้ชัดเจนโดยอธิบายรายละเอียดจ านวนการตีพิมพ์/เผยแพร่ที่เกินจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

34 นน. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
(นิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม)  

2548/2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเฉพาะข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วน เนื่องจาก การแต่งตั้งอาจารย์
แต่ละท่านให้เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ส่งผลให้อาจารย์ท่านนั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ในข้อ 5), อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ในข้อ 7) และสามารถรับภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   (ในข้อ 9) ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรภานในสถาบันจะด าเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ทั้งหมด/เกือบท้ังหมดของคณะ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เนื่องจากคณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) ซึ่งต้องพิจารณาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง นั้น จากผลการด าเนินงาน พบว่า ข้อมูลรายงานในภาคผนวก 
ก  ปรากฏข้อมูลของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)จ านวน 4 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้ว
เทพ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน และ 4) ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย (ช่ือเดิม ดร.จิธิ
วดี วิไลลอย) ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปรากฏผลงานไม่ครบ 5 เรื่อง   

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ทั้งนี้ หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาพสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาระบุข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ (2) ข้อมูลผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาระดับคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการ  

 กรณีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาระบุข้อมูล ด้านระดับคุณวุฒิการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา และผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 กรณีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องมีคุณวุฒิระดับระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 และหากผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา จากรายงานผลการด าเนินงานปรากฏข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 15 คน และมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ จ านวน 15 เรื่อง ไม่สอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานข้อมูลในภาคผนวก 
พบว่ามีรายงานทั้งหมด 16 เรื่อง 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
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35 นต. ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 
(กฎหมายเพ่ือ
การบริหาร)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณานับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ 1 คน  จากเดิม
นับเป็น 4.5 คนต่อหัว 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 พิจารณาเพิ่มข้อมูล (ถ้ามี) ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เพื่อแสดงให้เห็นว่า
คณะได้มีการพัฒนางานวิจัย/งานวิชาการเป็นจ านวนมาก 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาตารางภาระงานของ
อาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร (รวมตารางเดียวท้ัง 2 ภาคการศึกษา) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ไขข้อมูล (หน้า 9) หมายเหตุ: ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ได้รับแต่งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
เดือนมกราคม 25624 เป็น พ.ศ. 2564 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

36 นต. นิติศาสตรมหา
บัณฑิต  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (กรณีอาจารย์พิเศษ) จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน, มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง, ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น โดยขอให้พิจารณาใส่
ผลงาน 1 รายการในรอบ 5 ปี กรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เนื่องจากรายงานผลการด าเนินงาน ปรากฏข้อมูล
ในตรางติ๊กว่ามีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในภาคผนวก ซึ่งไม่ปรากฏผลงานของอาจารย์พิเศษ  

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง นั้น มีข้อสังเกต ดังนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ขอให้พิจารณาถึงคุณวุฒิว่า มีคุณวุฒิ
ในระดับปริญาเอกหรือไม่ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สอบวิทยานิพนพ์และการค้นคว้าอิสระ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องพิจารณาข้อมูล 
2 ส่วน คือ ด้านระดับคุณวุฒิการศึกษา และ ด้านผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่ปรากฏรายงานข้อมูลที่ผ่านสภา ดังนี้ ข้อมูลล าดับที่ 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

5, 6, 7, 8, 9, 10  เนื่องจากรายงานจะไม่พิจารณาปีการศึกษา 2564 (1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 64)  

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ในรายงานไม่ได้แสดงผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ  7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มีข้อสังเกต ดังนี้ ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงฯ
ภายนอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ถูกต้องหรือไม่ 

 หมายเหตุ ส าหรับปีการศึกษาหน้า 2564 จะไม่สามารถนับผลงานทางวิชาการ (ปี พ.ศ. 2559) ของรองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร ได้
เนื่องจากเกินกรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

37 นต. นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณานับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ 1 คน จากเดิม
นับเป็น 4.5 คนต่อหัว 

- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดงันี้) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (กรณีอาจารย์พิเศษ) จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ดังนั้น กรณีของ ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ มีคุ ณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยขอให้พิจารณาใส่ผลงาน 1 รายการใน
รอบ 5 ปี กรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) อาจารย์พิเศษ จ านวน 6 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียร
ชม 2) ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร 3) รองศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 4) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 5) ดร.ธเนศ สุจารีกุล 6) ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย  เนื่องจากในรายงานผลการด าเนินงานไม่ปรากฏ
ข้อมูลผลงานทางวิชาการ  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการ 1 รายการในรอบ 5 ปี กรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เนื่องจาก
ผลงานของอาจารย์พิเศษ ที่ปรากฏนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถน ามานับเป็นผลงานได้ (เกินเวลาที่ก าหนด 5 ปี ย้อนหลัง) จ านวน 4 คน ได้แก่ 
1) ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ (ผลงานปี 2557), 2) ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร (ผลงานปี 2557), 3) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ 
วงศ์สวัสดิ์กุล (ผลงานปี 2556), 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท (ผลงานปี 2557) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ 
เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง นั้น หลักสูตรได้ท าเรื่องขอผ่านสภาสถาบันหรือไม่ จ านวน 3 ท่าน จากการพิจารณาผลการด าเนินงานไม่
ปรากฏข้อมูลผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดั บนานาชาติ จ านวน 2 คน ดังนี้ 1) 
ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธ์ิ และ 2) ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร 

- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 สืบเนื่องจากเกณฑ์ ข้อ 7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง นั้น หลักสูตรได้ท าเรื่องขอผ่านสภาสถาบันแล้ ว 
จ านวน 16 ท่าน โดยขอให้น าหลักฐานการขอผ่านสภาฯ ให้กรรมการประเมินพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 หมายเหตุ ส าหรับปีการศึกษาหน้า 2564 จะไม่สามารถนับผลงานทางวิชาการ (ปี พ.ศ. 2559) ของรองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร ได้
เนื่องจากเกินกรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาปรับแก้ไขข้อความเป็น หลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA แล้ว 
38 สว. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)  

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอน รายงานผลการด าเนินงานอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าคณะจ านวน  10  คน ไม่สอดคลอ้งกับ
ตารางผลการด าเนินงานรายงานจ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารยป์ระจ าคณะ จ านวน 11 คน (หน้า 9) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 29 มีข้อมูลอาจารย์พิเศษ 7 ท่าน ท้ัง 7 ท่านนี้ได้ท าการสอนด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบสอบ
พบว่า อาจารย์พิเศษ ทั้ง 7 ท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ควรพิจารณาเพิม่ตารางอาจารยผ์ู้สอน (อาจารย์พิเศษ)  

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากไม่ปรากฏผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 7 คน ได้แก่ 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลปจ์ารุ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ 4) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกลุชัย 5) ศาสตราจารย์ ดร.ชญานศิ กฤตสุทธาชีวะ 6) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ 7) ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.กติิชัย รัตนะ เนือ่งจากจะต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการพีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับข้อ
หัวข้อ Thesis/IS จ านวน 10 เรื่อง หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์งู เป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ภายหลังได้เพิม่แล้วใน MS.TEAM จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลผงานวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข มีผลงานนานาชาติ 6 ช้ิน  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคผนวกรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะ แผน ก จ านวน 7 คน 
เท่านั้น ส่วนแผน ข ไมส่ามารถนับเป็นค่าน้ าหนัก 0.10 ใช่หรือไม่ (เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข ต้องได้รับการ
เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ที่สืบค้นได้) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ข้อมูลในตารางล าดับที่          
1) ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ และล าดับที่ 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ภาระงานเกิน เนื่องจาก กรณีของ (ต าแหน่ง 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

ศาสตราจารย์ ดร. .....) อาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีุณวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกนิกว่า
จ านวนที่ก าหนดให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา แต่ต้องไมเ่กิน 15 คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดูแลมากกว่า 15 คนต่อภาค ให้ขอความเหน็ชอบ
จาก กกอ. 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ที่อยู่สถาบันให้เป็นปัจจบุัน (หน้า 5) 
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 29 มีข้อมูลอาจารย์พิเศษ 7 คน โดยอาจารยด์ังกล่าวได้ท าการสอนด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบสอบพบว่า 
อาจารย์พิเศษ ทั้ง 7 ท่าน ปฏิบัตหิน้าท่ีสอน ควรพิจารณาเพิ่มตารางอาจารย์ผูส้อน (อาจารย์พิเศษ) ในข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน 

39 สว. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

2558 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบขอ้มูลอาจารยผ์ู้สอน รายงานผลการด าเนินงานอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าคณะจ านวน  9  คน  ไม่สอดคลอ้งกับ
ตารางผลการด าเนินงานรายงานจ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารยป์ระจ าคณะ จ านวน 10 คน (หน้า 8-10) 

- ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (อาจารยป์ระจ าหลักสตูร) รายงานผลการด าเนินงาน ล าดับที่ 3) รองศาสตราจารย ์ดร.
สมพจน ์ กรรณนุช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันใช่หรือไม่ (หน้า 13) เนื่องจากผลการด าเนินงาน ข้อ 4 รายงานผลการด าเนินงานผูส้อน
ที่เป็นอาจารย์ประจ า ล าดับที่ 10) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพจน ์ กรรณนุช พิจารณาทบทวนข้อมลูอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมผีลงานวิชาการ
ที่ได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ตรงหรือสมัพนัธ์กับข้อหัวข้อ Thesis/IS จ านวน 5 เรื่อง หากไม่มีคณุวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ที ่ คณะ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐาน 

บทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส่วนงาน (หลกัสูตร) 

การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 สืบเนื่องจากข้อ 7 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 
ไม่ปรากฏผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 8 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรณุศรมีรกต 2) รองศาสตราจารย์ ดร.
ไกรชาติ ตันตระการอาภา 3) นาวาเอก ดร.พินัย จินชัย 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะ
ปินตา 6) รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และ 8) รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงค์รตัน์     
มุ่งเจริญ  

 ภายหลังได้เพิม่แล้วใน MS.TEAM จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลผงานวิชาการของ นาวาเอก ดร.พินัย จินชัย มีผลงานนานาชาติ 
เพียงจ านวน 4 ช้ิน  

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มผลงานของอาจารย์ผูส้อบ เนื่องจากไมป่รากฏผลงานอาจารย์ประจ าภายนอกคณะ จ านวน 2 คน ได้แก่           
1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ข้อมูลในตารางล าดับที่ 1) 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ และล าดับที่ 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ภาระงานเกิน เนื่องจาก กรณีของ (ต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ดร. .....) อาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีุณวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกนิกว่า
จ านวนที่ก าหนดให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา แต่ต้องไมเ่กิน 15 คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดูแลมากกว่า 15 คนต่อภาค ให้ขอความเหน็ชอบ
จาก กกอ. 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มขี้อเสนอแนะ เนื่องจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนินงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังนี้) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล /ปรับแก้ไข update ข้อมูลเป็นปีการศึกษา 2563 ย่อหน้าสุดท้าย (หน้า 4) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ที่อยู่สถาบันให้เป็นปัจจบุัน (หน้า 5) 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
                ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน  
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), การ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต , ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนา) (หลักสูตร
นานาชาติ)  พ.ศ. 2564 

คณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน           
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การลงทุนและการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน) (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินองค์กร การลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยง) พ.ศ. 2564 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตร
นานาชาติ), เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) , เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
การเงิน), เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร), วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (วิศวกรรม
การเงิน) พ.ศ. 2564 

คณะสถิติประยุกต์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน          
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ), ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต์), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (การ
วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) (หลักสูตร
นานาชาติ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิ
สติกส์)  พ.ศ. 2564 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม), ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา), ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) พ.ศ. 2564 

คณะภาษาและการสื่อสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น), ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตร
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นานาชาติ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2564 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) (หลักสูตรนานาชาติ) , การจัดการมหาบัณฑิต 
(ภาวะผู้น า การจัดการ เเละนวัตกรรม), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) พ.ศ. 
2564 

คณะนิติศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 
2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพ่ือการบริหาร), นิติศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. 2564 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณา
การ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) พ.ศ. 2564 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
ฉบับก่อนประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม), ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)  พ.ศ. 2564 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อน
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการสิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2564 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ฉบับก่อนประเมิน         
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2564 
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วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

1 AUN-QA 
Slot 3 

รศ. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

Master of Science 
(Applied Statistics) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.นิธินันท์   
ธรรมากรนนท์ 

สป ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ฆริกา  คันธา 

สว 24 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aZpGE-
BcJWXK1KzJ2DoHk
u-
ZZO_tQqgBkIplURe
G5mBI1%40thread.
tacv2/conversation
s?groupId=c382e05
5-112a-4841-98d8-
9ed00080b150&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับท่ี 15 ไม่ปรากฏ (หน้า 13)  

 ผลงานในภาคผนวก ก ของ รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน มีผลงาน 2 ช้ิน  
เน่ืองจากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงาน 3 ช้ิน ในรอบ 5 ปี และมี 1 ช้ินเป็นงานวิจัย 

 สืบเน่ืองจากข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ข้อสังเกตส าหรับปี
การศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ ศาสตราจารย ์ดร.อุดม ทุมโฆ
สิต จะไม่สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เน่ืองจากเกินระยะเวลาท่ีก าหนด
ภายใน 5 ปี  

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 อาจารย์ผูส้อนจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เน่ืองจาก 

ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ (อาจารย์ใหม่) มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ปี พ.ศ. 2564 จึงสามารถนับเป็นผลงานสะสมส าหรับปีการศึกษาหน้า (ปี

การศึกษา 2564) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ในข้อ 

9 จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก แม้จะยังไม่

มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ

ปริญญาโทได้ แต่ท้ังน้ีหากจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 

หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอยา่งน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี 

หรือ 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ช้ินภายใน 5 ปี เป็นต้น  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับท่ี 15 เป็นข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ 

ไม่สอดคล้องกับข้อมูล (หน้า 13) ในข้อ 3 ไม่ปรากฏช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.

พลอย สืบวิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ท่ี

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpGE-BcJWXK1KzJ2DoHku-ZZO_tQqgBkIplUReG5mBI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c382e055-112a-4841-98d8-9ed00080b150&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
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ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 
ปรึกษา Thesis/IS จะต้องเป็นอารจารย์ประจ าหลักสตูรเท่าน้ัน ขอให้พิจารณา 

update ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ในข้อ 3 ให้ถูกต้อง 

 สืบเน่ืองจากข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา Thesis/IS กรณีของ 

ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าคณะ

เมื่อปี พ.ศ. 2562 แต่ยังคงท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง

ต่อเน่ือง จนกระท่ังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษา (ตาม

เกณฑ์ 2548) ใช่หรือไม่ เน่ืองจากกรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก

ราชการ  “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ  

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อมูลในตาราง ล าดับท่ี 9 เป็นข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ 

ไม่สอดคล้องกับข้อมูล (หน้า 13)  ในข้อ 3 ไม่ปรากฏช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.

พลอย สืบวิเศษ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน จึงขอให้พิจารณา update ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.

พลอย สืบวิเศษ ในข้อ 3 ให้ถูกต้อง 

 พิจารณาตรวจสอบ หัวตาราง  (สีฟ้า)  (หน้า 29) ท่ีระบุว่า “อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร” เปลี่ยนเป็น “อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงาน

ผู้ส าเร็จการศึกษารวมท้ังสิ้น 316 คน ผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อมูลท่ี 

[1]-[7] เน่ืองจากนับจ านวนผลงานรวมแล้วได้จ านวนท้ังสิ้น 265 คน (หน้า 30) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตาราง ล าดับท่ี 9 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อ

สุวรรณรัตน์ และ ล าดับท่ี 14. ศาสตราจารย์ดร.พลภัทร บุราคม ภาระงานเกิน 

ท้ังน้ีหลักสูตร/คณะได้มีการขอขยายภาระงานไว้หรือไม่เพื่อขอความเห็นผ่านสภา
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ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 
สถาบัน  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการใช้เกณฑ์ 2548 หรือ เกณฑ์ 2558 ของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) อ.จุมพล มีผลงาน 6 ช้ิน, 

อ.ธนพันธ์ มีผลงาน 8 ช้ิน, อ,ศิรภัสสรศ์ มีผลงาน 6 ช้ิน เน่ืองจากเกณฑ์ 2558 

ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีผลงาน

วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง แต่หากเป็นกรณีใช้เกณฑ์ 

2548 จะพิจารณาประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

2   รศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)  

Doctor of 
Philosophy 
(Economics) 
(International 
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.สรศาสตร์ 
สุขเจริญสิน 

พศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สิทธิ์  
สุนทรายุทธ  

วช 26 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3awQfPp59roB
HgQ-
Qf4avjq38xmiC6W
eXs6PfQ-
FwWNbY1%40thre
ad.tacv2/conversat
ions?groupId=2ef6f
d82-0d92-4e40-
9c4b-
924a32ec4241&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.
อุดม ทุมโฆสิต และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ไม่
ปรากฏข้อมูลในเกณฑ์ ข้อ 3 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 เน่ืองจากจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.
อุดม ทุมโฆสิต และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ไม่
ปรากฏข้อมูลในเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หากแต่อาจารย์เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS) (ตาม
เกณฑ์ 2548) ขอใหร้ะบหุมายเหตุให้ชัดเจน เน่ืองจากเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณา
คุณสมบัติ (อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาฯและมีประสบการณ์ในการท าวิจัย) การเป็น "อาจารย์
ประจ า" หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี
เปิดสอน  

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awQfPp59roBHgQ-Qf4avjq38xmiC6WeXs6PfQ-FwWNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef6fd82-0d92-4e40-9c4b-924a32ec4241&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 เน่ืองจากอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า  5 คน กรณีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร กรณีของ 1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต และ 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ไม่ปรากฏข้อมูลในเกณฑ์ ข้อ 3 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (เกณฑ์ 2558) 
จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง หากแต่อาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ (ตามเกณฑ์ 2548) ขอใหร้ะบหุมายเหตุให้ชัดเจน เน่ืองจากเกณฑ์
ดังกล่าวจะพจิารณาคุณสมบัติ (อาจารย์ประจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาฯและมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน) ข้อมูลล าดับท่ี 1) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง และล าดับท่ี 6) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวร์ โรจนแสง  ไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการใน
ภาคผนวก  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมตาราง
ภาระงานสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

 ภาคผนวกไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ในภาคผนวก (รายงานข้อมูลซ้ า)  
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

3 AUN-QA 
Slot 4 

รศ. การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน
มหาบัณฑิต 

Doctor of 
Philosophy 
(Teaching 
English as an 
International 
Language) 

2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ภัคพงศ์ 
พจนารถ 

สว รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ 25 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aT_jOduv0O
WPinkWCymWFvA
KmVkaz_ueU-
FF8BxDGXnI1%40t

ผ่าน AUN-QA - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร กรณีของ ดร.ภาวิณี ช่วย
ประคอง ปรากฏผลงานจ านวน 1 ช้ิน ท้ังน้ี ตามเกณฑ์ 2558 ก าหนดให้ หลักสูตร
ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

(International 
Program) 

hread.tacv2/conve
rsations?groupId=a
d267939-6a98-
40fa-b5b4-
3ecf1b933f25&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานในภาคผนวก ก เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ กรณีของ 
1) รองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน  มีผลงาน 2 ช้ิน  และ 2) ดร.ภาวิณี ช่วย
ประคอง มีผลงาน  1 ช้ิน เน่ืองจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-
2560-2559)  

 สืบเน่ืองจากข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อสังเกตส าหรับปี
การศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆ
สิต จะไม่สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เน่ืองจากเกินระยะเวลาท่ีก าหนด
ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 เน่ืองจากอาจารย์ผูส้อน หากพิจารณาผลงานจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ท้ังน้ี ข้อมูลผลงานอาจารย์ 
(พิเศษ) จ านวน  2 ท่าน ไม่ปรากฏผลงานวิชาการ ได้แก่   1) ดร. ชยกฤต อัศวธิตา
นนท์ 2) ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งอธิบายว่าหลักสูตรไม่มีอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ ท้ังน้ีอาจพิจารณาตัดข้อมูลอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วัจนะ
สาริกากุล และ      2) รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ออก (หน้า 21-22) หรอืหาก
หลักสูตรยังคงมีการแต่งต้ังให้ท้ัง 2 ท่านเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ จ านวน 10 เร่ือง  ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนพ์หรือ
วิชาการค้นคว้าอิสระ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา จากผลการด าเนินงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ แผน ข 
(Independent Study :IS) จ านวน 35 คน และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (Proceeding) จ านวน 129 เร่ือง น้ัน ขอให้พิจารณาเช็ค

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT_jOduv0OWPinkWCymWFvAKmVkaz_ueU-FF8BxDGXnI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad267939-6a98-40fa-b5b4-3ecf1b933f25&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) โดยพิจารณา
ตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมตารางภาระงาน
สอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ภาคผนวก ก 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง มีผลงาน  1 ช้ิน เน่ืองจาก
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลรองศาสตราจารย์ ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน มีผลงาน 2 ช้ิน 
เน่ืองจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ และ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ภายนอก ไม่ได้แสดงผลงานวิชาการของอาจารย์ 

4   รศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารและการ
พัฒนา) (หลักสูตร
นานาชาติ)  

Master of 
Science 
(Human 
Resource and 
Organization 
Development) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ ดร.อารี  
มโนสุทธิกิจ 

ภส 30 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3a0JgnM5mXe
3_DpCcF0AeenYH6
0NxPvKs0z0ETHDp
Kniw1%40thread.ta
cv2/conversations?
groupId=d504228d
-9df3-4ddc-bfa2-
0f3adbfd9b36&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 เน่ืองจากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีช่ือซ้ ากันของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จ านวน 2 คน คือ                              
1) ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ 2) ศาสตราจารย์ ดร.พล
ภัทร บุราคม เน่ืองจากทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญา
เอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary)          
จึงสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีก 1 หลักสูตร (ถึงแม้ว่าช่ือจะไม่เหมือนกัน
ก็ตาม)  
หมายเหตุ : สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์  มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ 
วิจัยและสังเคราะห์ ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JgnM5mXe3_DpCcF0AeenYH60NxPvKs0z0ETHDpKniw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d504228d-9df3-4ddc-bfa2-0f3adbfd9b36&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 20 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง
รายงาน ปรากฏจ านวน 22 คน (หน้า 7-10)  

 สืบเน่ืองจาก ข้อ 3 ผลงานในภาคผนวก ก ของ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง มีผลงาน  
1 ช้ิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 เน่ืองจากหลักสูตรต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ 
2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  เมื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่
ปรากฏผลการด าเนินงาน (หน้า 17)  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานจ านวนผู้สาเร็จการศึกษา 7 คน ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 1 เร่ือง ดังน้ันผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่เผยแพร่ผลงาน ก็สามารถแจ้ง
ส าเร็จการศึกษาได้เน่ืองจากได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว ใช่หรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) โดยพิจารณา
ตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันใน
ทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
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ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

5 AACSB บธ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

Master of 
Business 
Administration 
(International 
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ รองศาสตราจารย ์
ดร.กนกพร   
นาคทับที  

บธ 2 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aAWDfIVqAC
WyySuE1fqK1gpm
NiTlmqd_1cTorcJP
Q1Gc1%40thread.t
acv2/conversations
?groupId=3ab215f6
-e6fc-4152-9812-
6374bec187e8&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AACSB - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver 
เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ของอาจารย์ 
นราทิพย์ ทับเท่ียง เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ต้องมีประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เพิ่มในราการผลงาน
ในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมาย
ผ่านท้ังหหมด กรณีไม่มีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

หมายเหตุ บธ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ตามท่ีเคยหารือร่วมกับคณะกรรมการ สมศ. คณะบริหารธุรกิจ 
มีนักศึกษาท่ีท าการศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS)  ในรูปแบบของ
การศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทน้ัน ๆ ท่ีนักศึกษาท างานอยู่ หรือบริษัท
ท่ีนักศึกษาท่านน้ันสนใจ ซึ่งข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์อาจมีงบการเงิน และมีข้อมูลอีกหลาย ๆ ด้าน
ท่ีเป็นความลับของบริษัท จึงไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปได้ และคณะบริหารธุรกิจ มี

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ข้ันตอนการจัดท าผลงานของนักศึกษา และการเผยแพร่เช่นเดียวกับการน าเสนองานของ 
Proceeding ท่ัวไป มีอาจารย์ผู้ควบคุม และกรรมการท่ีเป็นอาจารย์ภายนอก อย่างน้อย 1 คน 
ต่อกลุ่ม เป็นต้น 

6 AACSB บธ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Doctor of 
Philosophy 
(Business 
Administration) 
(International 
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ ศาสตราจารย์ 
ดร.มณีวรรณ  
ฉัตรอทัุย  

บธ 2 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aAWDfIVqAC
WyySuE1fqK1gpm
NiTlmqd_1cTorcJP
Q1Gc1%40thread.t
acv2/conversations
?groupId=3ab215f6
-e6fc-4152-9812-
6374bec187e8&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AACSB - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver 
เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) เมื่อ
พิจารณาข้อมูลในเน้ือความ หน้า 15 ปรากฏข้อมูล 
อาจารย์ผูส้อน (พิเศษ) จ านวน 4 คน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในภาคผนวก ด้าน
ผลงาน อาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ซึ่งปรากฏข้อมูลจ านวน 7 คน เน่ืองจากคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอน ต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-
2562-2561-2560-2559) เพิ่มในราการผลงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมาย
ผ่านท้ังหหมด กรณีไม่มีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

7 AACSB บธ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of 
Science 
(Financial 
Investment and 
Risk 
Management) 
(International  
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.กฤษฎา 
นิมมานันทน์ 

บธ 2 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aAWDfIVqAC
WyySuE1fqK1gpm
NiTlmqd_1cTorcJP
Q1Gc1%40thread.t
acv2/conversations
?groupId=3ab215f6
-e6fc-4152-9812-
6374bec187e8&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AACSB - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver 
เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของอาจารยผ์ู้สอน (พิเศษ) ของ ดร.
ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ โดยขอใหพ้ิจารณาตรวจสอบข้อมูลใหส้อดคล้องกันกับ
เน้ือความ หน้า 12 ซึ่งปรากฏข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) จ านวน 1 คน เท่าน้ัน 
ได้แก่ข้อมูลของ ดร.ธนากร  ลิขิตาภิวัฒน์ และในภาคผนวกผลงานอาจารย์ผู้สอน 
(พิเศษ) ไม่ปรากฏข้อมูลผลงาน หน้า 45        เมื่อพิจารณาข้อมูลในเน้ือความ 
หน้า 15 ปรากฏข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) จ านวน 4 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลในภาคผนวกเช่นกัน ด้านผลงานอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ซึ่งปรากฏข้อมูล
จ านวน 7 คน และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง เน่ืองจาก
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน
และมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 
2563-2562-2561-2560-2559) เพิ่มในราการผลงานในภาคผนวก 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณี ศาสตราจารย์ ดร. Charlie  มีผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 เร่ือง หรือไม่ เน่ืองจากไม่
ปรากฏผลงานในภาคผนวก และได้มีการขอความเห็นชอบผ่านสภาสถาบันหรือไม่ 
(กรณีไม่มีผลงาน) 

- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมาย
ผ่านท้ังหหมด กรณีไม่มีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

8 AACSB บธ. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
ลงทุนและการ
จัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of 
Science 
(Financial 
Investment and 
Risk 
Management) 
(International  
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปิยะ  
งามเจริญมงคล 

บธ 2 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aAWDfIVqAC
WyySuE1fqK1gpm
NiTlmqd_1cTorcJP
Q1Gc1%40thread.t
acv2/conversations
?groupId=3ab215f6
-e6fc-4152-9812-
6374bec187e8&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AACSB - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver 
เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) กรณีของ ดร.ศรพล ระหว่างน้ีท่านมี
การผลงานทางวิชาการครบถ้วน เพื่อรองรับกับคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-
2560-2559)โดยปีสองปี น้ียังนับผลงานได้ ไม่มีประเด็น 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมาย
ผ่านท้ังหหมด กรณีไม่มีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822


122 | P a g e  
 

ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

9 AACSB บธ. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(การเงินองค์กร การ
ลงทุนและการ
บริหารความเสี่ยง)  

Master of Arts 
(Social 
Development 
Administration)  

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ รองศาสตราจารย ์
ดร.ธัชวรรณ 
กนิษฐ์พงศ์ 

บธ 2 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3aAWDfIVqAC
WyySuE1fqK1gpm
NiTlmqd_1cTorcJP
Q1Gc1%40thread.t
acv2/conversations
?groupId=3ab215f6
-e6fc-4152-9812-
6374bec187e8&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AACSB - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มผลงานของ  Assoc. Prof. Dr.Arthur Dryver 
เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวม (หน้า 30) ท าเครื่องหมาย
ผ่านท้ังหหมด กรณีไม่มีผลการด าเนินงาน ให้ผ่านโดยอนุโลม 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWDfIVqACWyySuE1fqK1gpmNiTlmqd_1cTorcJPQ1Gc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ab215f6-e6fc-4152-9812-6374bec187e8&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

10   พศ. เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต  

Master of 
Economics 
(Business 
Economics) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.อัศวิน  
เนตรโพธิ์แก้ว 

นน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เตวิช   
เสวตไอยาราม 

ภส 3 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล 

11   พศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

Master of 
Economics 
(Financial 
Economics) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สราวุธ   
จันทร์สุวรรณ 

สป 26 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

8db2501a6822  - ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

 พิจารณาตวจสอบข้อมูลภาคผนวกโดยตัดข้อมูลผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนโชติ บุญวรโชติ และ ดร.สมชัย จิตสุชน ออก เน่ืองจากไม่ได้มีการรายงานไว้ใน
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ ข้อ 1 – ข้อ 7 

12   พศ. เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

Master of 
Management 
(Integrated 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.อัศวิน  
เนตรโพธิ์แก้ว 

นน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เตวิช   
เสวตไอยาราม 

ภส 3 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 5.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการในส่วนของผลการด าเนินงาน 
update ข้อมูล (หน้า 5) ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน, ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลโดยปรับแก้ไขข้อมูลในภาคผนวก (หน้า 110) ปรับช่ือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสด์ิ ให้ตรงกับผลงานวิชาการ  

13 AUN-QA 
Slot 4 

พศ. เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  

Master of 
Science 
(Computer 
Science and 
Information 
Systems) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ทัศนีย์  
สติมานนท์ 

พศ 26 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) โดยขอใหพ้ิจารณาใส่ข้อมูล
ล าดับ เลขท่ี 4 ของ อาจารย์ จตุพร ตังคธัช ตามข้อมูล (หน้า 13) (ซึ่งมีคุณวุฒิข้ัน
ต่ าปริญญาโทในสาขา)  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยระบุหมายเหตุให้ชัดเจน 
เน่ืองจากหลักสูตรใช้สอบนักศึกษาด้วยเกณฑ์ 2548 (กรณีผลงานวิชาการจึง
พิจารณาเฉพาะในส่วนของประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา) เท่าน้ัน 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลโดยปรับแก้ไข ข้อมูลตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ผ่านเกณฑ์ทุกตัวบ่งช้ี 11 ข้อ เป็น 10 ข้อ ตามข้อมูล 
(หน้า 4) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

14 AUN-QA 
Slot 1 

พศ. เศรษฐศาสตรมหา
บันฑิต 
(เศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร)  

Master of 
Science 
(Financial 
Engineering) 

2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ดาวิษา  
ศรีธัญรัตน์ 

พม รองศาสตราจารย ์
ดร.สรศาสตร์  
สุขเจริญสิน 

พศ 14 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

รอ
ผล 
ช้า
สุด  
เดือ
น 
พย 

AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา (มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการขอขยายเกณฑ์ภาระงานผา่นสภา
สถาบันหรือไม่ โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  เศรษฐ
ปราโมทย์            2) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร ์ สุขเจริญสิน 3) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักด์ิ 
ศีลประชาวงศ์  

 พิจารณาเพิ่มช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักด์ิ ศีลประชาวงศ์ ภาระงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ล าดับท่ี 13 (หน้าท่ี ...) 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ   (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

15   พศ. วิทยาศาสตรมหา
บันฑิต (วิศวกรรม
การเงิน)  

Doctor of 
Philosophy 
(Language and 
Communication
) (International 
Program) 

2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ดาวิษา   
ศรีธัญรตัน์ 

พม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.จเร   
สิงหโกวินท์  

พค 14 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aHwzsxgsr
4GCU5n8TAz7Gj2-
mmgICuJkgY24cvT
6hZ4c1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=fc861466-
7e99-4f0c-914d-
6cc7c4e4f782&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน N/A - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรับแก้ไขเล็กน้อย Update ท่ีอยู่สถาบันให้ถูกต้อง 
16   สป. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ) 

Doctor of 
Philosophy 
(Computer 
Science and 
Information 
Systems) 
(International 
Program) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน 27 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 5.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 สืบเน่ืองเกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ข้อสังเกตส าหรับปี
การศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ จะไม่
สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เน่ืองจากเกินระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน 
5 ปี  

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐ
กาญจน์ เน่ืองจากไม่ปรากฏข้อมูลในภาคผนวก ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHwzsxgsr4GCU5n8TAz7Gj2-mmgICuJkgY24cvT6hZ4c1%40thread.tacv2/General?groupId=fc861466-7e99-4f0c-914d-6cc7c4e4f782&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

อย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ 
และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

17   สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of Arts 
(Japanese 
Language, 
Culture and 
Communication
) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน 27 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 สืบเน่ืองเกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ข้อสังเกตส าหรับปี
การศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) กรณีผลงานของ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ จะไม่
สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ เน่ืองจากเกินระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน 
5 ปี 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ 
และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

18   สป. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติ
ประยุกต์) 

Doctor of 
Philosophy 
(Applied 
Statistics) 
(International 
Program) 

2548 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ 24 สิงหคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวน้ัน จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ จะไม่สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ 
หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) 
หรือหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือเดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) (หน้า 6) ขอให้ (...) ระบุข้อมูล 
ล าดับท่ี 7 ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ และ ล าดับท่ี 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา
วัลย์ พฤกษ์อ าไพ เป็นอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ให้สอดคล้องกับข้อมูลผลงานใน
ภาคผนวก 

 พิจารณาปรับข้อมูลในตาราง โดยเพิ่มช่อง “อาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ” และ
ช่อง “ประสบการณ์การสอน (กี่ปี)” 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
(ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มข้ีอเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรับแก้ปรับแก้ไขข้อมูลท่ัวไป วันท่ีรายงานเป็น 
วันท่ี 24 สิงหคม 2564 (หน้า 3) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ 
ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 1) หลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548)  2) หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ (เกณฑ์ 2558) และ 3) หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์
ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

19  สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สถิติประยุกต์) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

Master of 
Public and 
Private 
Management 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ 24 สิงหคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวน้ัน จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์ จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) หรือหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือ
เดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวน้ัน จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์ จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) หรือหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือ
เดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ    มีต าแหน่งทางวิชากรไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณี
ของ นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล         (มีคุณวุฒิปริญญาตรี) เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อก าหนดหรือไม่ (หน้า 7)  หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่ง
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

20   สป. วิทยาศาสต
มหาบัณฑิต (การ
วิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล) 

Doctor of 
Philosophy 
(Business 
Analytics and 
Data Science) 
(International 
Program) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ 20 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาจรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาเพิ่ม/update ข้อมูล
ภาคผนวกด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอน ของ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกรัฐ รัฐกาญจน์ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ เน่ืองจากไม่
ปรากฏข้อมูลในภาคผนวก ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก โดยตัดข้อมูลผลงานล าดับท่ี 22 ดร. ศิวิกา 
ดุษฎีโหนด ออก เน่ืองจากท่านไม่เป็นท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรน้ี 
(หน้า 37) 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ และ 2) ดร.
วรรณฤดี สกุลภักดี (ไม่ปรากฏข้อมูลตามเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
ดังน้ันจึงพิจารณาได้หรือไม่ว่า ท้ัง 2 ท่านไม่ได้ถูกแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จึงส่งผลให้ท้ัง 2 ท่านไม่สามารถเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และรายวิชา
การค้นคว้าอิสระได้ 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 5 กรณีหลักสูตรจะเพิ่มเติมให ้1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกรัฐ รัฐกาญจน์ และ 2) ดร.วรรณฤดี    สกุลภักดี เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระน้ัน จะต้องพิจารณา
ผลงานทางต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) โดยพิจารณาเพิ่ม/Update ข้อมูลผลงานในภาคผนวกด้วย เน่ืองจาก
ปรากฏผลงานเพียง ท่านละจ านวน 2 เร่ืองเท่าน้ัน 

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เน่ืองจากผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับตารางแสดงผล และไม่ปรากฏข้อมูล
ในภาคผนวกด้านผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่
สามารถนับเป็นค่าน้ าหนัก 0.10 ได้หรือไม่ หลักสูตรจึงไม่ระบุข้อมูลส่วนน้ี 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อมูลภาคผนวก (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก โดยตัดข้อมูลผลงานล าดับท่ี 22 ดร. ศิวิกา 
ดุษฎีโหนด ออก เน่ืองจากท่านไม่เป็นท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรน้ี 
(หน้า 37) 

21   สป. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การวิเคราะห์ธุรกิจ
และวิทยาการ
ข้อมูล) (หลักสูตร
นานาชาติ)  

Master of 
Public 
Administration  

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ 20 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวน้ัน จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์   จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) หรือหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

เดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2548) และ หลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (เกณฑ์ 2558)  

 ข้อสังเกต เพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ ปรากฏข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูล (เกณฑ์ 2558) 

 ตามข้อเสนอดังกล่าวน้ัน จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) และเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์    จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกัน (ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) หรือหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน (ช่ือ
เดียวกันในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรากฏช่ือซ้ ากันใน ล าดับท่ี 1 
และ ล าดับท่ี 5 (หน้า 7) แสดงช่ือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์ 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรับแก้ข้อมูลช่ือหลักสูตร  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ปรับแก้ไขข้อมูลท่ัวไป วันท่ีรายงานเป็น วันท่ี 24 สิงห
คม 2564 (หน้า 3) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ท่ีอยู่สถาบันใหเ้ป็นปัจจุบัน (หน้า 5)  

 ปรับแก้ไขช่ือหลักสูตรให้ถูกต้อง เกณฑ์ข้อ 6 และ ข้อ 7 (หน้า 9) 
22 AUN-QA 

Slot 1 
สป. วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

Master of 
Science 
(Environmental 
Management) 

2558 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา  

สว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สราวุธ  
จันทร์สุวรรณ 

สป 31 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา เน่ืองจากข้อมูลรายงานภาคผนวกไม่
ปรากฏผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะต้องพจิารณาผลงานทางต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

 ข้อสังเกตส าหรับปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาหน้า) สืบเน่ืองจากข้อ 3 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีผลงาน 1) รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สุรเนาวรัตน์ 
จะไม่สามารถนับผลงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ (ส าหรับปีการศึกษา 2564) 
เน่ืองจากเกินระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559)  

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ กรณีของ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บ ารุง ไม่ปรากฏข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ ข้อ 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร เน่ืองจากจะต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(Thesis) และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) โดย
พิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวม
สอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

23 AUN-QA 
Slot 1 

สป. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
จัดการโลจสิติกส์)  

Master of 
Science 
(Business 
Analytics and 
Data Science) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วิชชุดา  
สร้างเอี่ยม 

สว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา  
 วิจิตรธรรมรส 

สป 17 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยปรับเพิ่มข้อมูลผลงานใน
ภาคผนวกของอาจารย์ ดังน้ี                      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา 
วิจิตรธรรมรส 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ 3) ดร.วรพล พงษ์
เพ็ชร       และ 4) ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บ ารุง  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงาน กรณีของ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด โดยแสดงข้อมูล
เฉพาะเจาะจงผลงานช้ินใดท่ีเป็นงานวิจัย    ซึ่งจะต้องพิจารณาผลงานทางต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ (หน้า 9) หากพิจารณาตาม (เกณฑ์ 2558) น้ัน กรณีของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก จะต้องมีคุณสมบัติและต้องได้รับการ
แต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย เว้นแต่กรณีเป็นท่ีปรึกษาตาม 
(เกณฑ์ 2548) ต้องหมายเหตุเป็นรายกรณีไป หรือเกี่ยวเน่ืองจากการปรับใช้ 
(เกณฑ์ 2548) และ (เกณฑ์ 2558)  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก 
เน่ืองจากเป็นอาจารย์เกษียณอายุงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (หน้า 10) เน่ืองจาก
นักศึกษาผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2555 โดยใช้ (เกณฑ์ 
2548) ดังน้ันเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์จึงใช้ (เกณฑ์ 2548) 
ซึ่งจะพจิารณาคุณวุฒิปริญญาเอก และประสบการณใ์นการท าวิจัย ของอาจารย์
ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเท่าน้ัน 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมี
ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก  จ านวน 1 คน  และขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรอืไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยปรับแก้ข้อมูลช่ือหลักสูตรให้ถูกต้อง (หน้า 2) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ท่ีอยู่สถาบัน (หน้า 5) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (หน้า 11)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ผลงานอาจารย์ในภาคผนวก ขอให้ตัดผลงานปี พ.ศ. 
2558 ออก   

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ผลงานอาจารย์ในภาคผนวก อาจารย์ประจ า (ผูส้อน
ภายนอกคณะ) ขอให้ตัดข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก าพล แสวงบุญสถิต 
ออก 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ส าหรับปีการศึกษาหน้า 2564 อาจต้องพิจารณา
ผลงานเพิ่มเติม กรณีอาจารย์ผูส้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก  
ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2564-2563-
2562-2561-2560) 
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บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

24   ภส. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การสื่อสาร 
วัฒนธรรม และ
ภาษาญี่ปุ่น) 

Doctor of 
Philosophy 
(Governance 
and 
Development) 
(International 
Program) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย   
อุตสาหจิต  

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.เกษมศานต์  
โชติชาครพันธุ์  

รศ 27 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3ai-
Uf1U3JzrCDASkWv
xskScX4hhgZ5_0lG
eKUe1pXc581%40t
hread.tacv2/Gener
al?groupId=f84158
4f-b115-471b-
b054-
4e15d1a5dd75&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารง
ชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร (หลักสูตรการบริหาร
การพัฒนาสังคม และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. 
(การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารง
ชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร (หลักสูตรการบริหาร
การพัฒนาสังคม และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. 
(การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) 

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ด ารง

ชัย เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย   

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน (กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่ปรากฏข้อมูล (หน้า 8) ขอให้พิจารณารายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับข้อหัวข้อ 
Thesis/IS จ านวน 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรับเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคุณสมบัติ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ai-Uf1U3JzrCDASkWvxskScX4hhgZ5_0lGeKUe1pXc581%40thread.tacv2/General?groupId=f841584f-b115-471b-b054-4e15d1a5dd75&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(Thesis) และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) โดย
พิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวม
สอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ของ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร (หลักสูตรการบริหาร

การพัฒนาสังคม และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ ภส. 

(การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) 

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มภาระงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย 
ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  

 พิจารณาเพิ่มผลงาน ภาคผนวก ก รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ด ารงชัย  ในปี 
พ.ศ. 2562, 2563 

25   ภส. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ)  

Master of 
Management 
(Leadership, 
Management 
and Innovation) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.อัศวิน   
เนตรโพธิ์แก้ว 

นน รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

นน 9 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3ahEGz4CDm9
USXxDCBLJemvEko
I_kiqlwoEts3Nfw_e
7c1%40thread.tacv
2/conversations?gr
oupId=36d32b3b-
1005-4809-b14d-
52249a78d9c9&ten
antId=db5def6b-

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน (กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่ปรากฏข้อมูล (หน้า 8) ขอให้พิจารณารายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับข้อหัวข้อ 
Thesis/IS จ านวน 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรับเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา นับจ านวนท่ีตีพิมพ์ ท้ังหมด 
20 ช้ิน เน่ืองจากการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการ
ด าเนินงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  36 คน และมีจ านวนผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 36 เร่ือง  (หน้า 11) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน ภาคผนวก ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา นับ
จ านวนท่ีตีพิมพ์ ท้ังหมด 20 ช้ิน เน่ืองจาก ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  36คน 
และมีจ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 36เร่ือง  (หน้า 11) 

 พิจารณาตรวจสอบและทบทวนการนับค่าน้ าหนักอีกครั้งใน ภาคผนวก ผลงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าจะอยู่ระดับค่าน้ าหนักใดหรือ ท้ัง 19 ท่าน ตีพิมพ์ ท้ัง 2 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahEGz4CDm9USXxDCBLJemvEkoI_kiqlwoEts3Nfw_e7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d32b3b-1005-4809-b14d-52249a78d9c9&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ระดับ หรือหากตีพิมพ์ท้ัง 2 ระดับ ขอให้พิจารณาแยกให้เห็นในค่าน้ าหนัก 0.10 
เพื่อประโยชน์ ตอนกรอก CHE แบ่งเป็น 
=> จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เป็นค่าน้ าหนัก 
0.10  ส่วน  
=> จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  จะเป็นค่าน้ าหนัก 0.20  

26   ภส. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ภาษาและ
การสื่อสาร) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

  2548                 รอปิดหลักสูตร 

27 AUN-QA 
Slot 5 

ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ภาษาและการ
สื่อสาร) (หลักสูตร
นานาชาติ) 

Doctor of 
Philosophy 
(Communicatio
n and 
Innovation) 

2548 ศาสตราจารย์ 
ดร.ปารเมศ  
ชุติมา 

สาขาวิ
ชา
วิศวกร
รมอุต
สา
หการ 
คณะ
วิศวกร
รมศา
สตร์ 
จุฬาล
งกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย  

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.นิธินันท์   
ธรรมากรนนท์ 

สป 20-22 กันยายน 
2564 

https://zoom.us/j/
6627273357?pwd=
V1pabHUzb1puUU
JMeW5ETGhvKzM0
dz09 

ผ่าน AUN-QA - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลการด าเนินในตาราง เร่ือง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
จริง เน่ืองปรากฏข้อมูลเพียง 3 ท่านท่ีมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้แก่  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 3) ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ      ฉัตรอุทัย 

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) และเพิ่มผลงานของอาจารย์ 1 
รายการในรอบ 5 ปี เน่ืองจากไม่ปรากฏข้อมูลในภาคผนวก ซึ่งจะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-
2559) 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
(ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://zoom.us/j/6627273357?pwd=V1pabHUzb1puUUJMeW5ETGhvKzM0dz09
https://zoom.us/j/6627273357?pwd=V1pabHUzb1puUUJMeW5ETGhvKzM0dz09
https://zoom.us/j/6627273357?pwd=V1pabHUzb1puUUJMeW5ETGhvKzM0dz09
https://zoom.us/j/6627273357?pwd=V1pabHUzb1puUUJMeW5ETGhvKzM0dz09
https://zoom.us/j/6627273357?pwd=V1pabHUzb1puUUJMeW5ETGhvKzM0dz09
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

28   ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

Doctor of 
Philosophy 
(Public 
Administration) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร 

นน ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว 25 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3asgNv9V4e
X2H7kmURcb9km
QwTAM6DCUn1vg
XI6qZKnlM1%40thr
ead.tacv2/General?
groupId=969b6107
-8cc0-42ea-a0b8-
8e110e72a582&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
กรณีของ 1) รศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ และ 2) รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก 
เน่ืองจากหากพิจารณาผลงานวิชาการจะต้องได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับข้อหัวข้อ Thesis/IS จ านวน 5 เร่ือง หาก
ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรับเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เน่ืองจากไม่ปรากฏข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน  

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asgNv9V4eX2H7kmURcb9kmQwTAM6DCUn1vgXI6qZKnlM1%40thread.tacv2/General?groupId=969b6107-8cc0-42ea-a0b8-8e110e72a582&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ตามตารางข้อมูล (หน้า 13) แสดงเฉพาะภาระงาน
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรน้ีเท่าน้ัน โดยเจตนาของข้อน้ีคือ การดูภาระงานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมภาระงาน
ท้ังหมดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดหรือไม่ 

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลภาระงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี 
คทวณิช ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
ศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

29 AUN-QA 
Slot 2 

สว. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
จัดการสิ่งแวดล้อม)  

Doctor of 
Philosophy 
(Environmental 
Management) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.นันทา   
สู้รักษา  

พม ศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัชชัย  
ศุภดิษฐ์ 

สว 31 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3afupf9nu9
3IeDka2gpS_3nbi2T
eKGa1Kvug3dupYO
VFQ1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=d71e767b-63d9-
4134-9ca3-
8c5bb99f9c53&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าคณะจ านวน  10  คน ไม่สอดคล้องกับตารางผลการ
ด าเนินงานรายงานจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน 11 
คน (หน้า 9) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 29 มีข้อมูลอาจารย์พิเศษ 7 ท่าน ท้ัง 
7 ท่านน้ีได้ท าการสอนด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบสอบพบว่า อาจารย์พิเศษ ท้ัง 7 
ท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ควรพิจารณาเพิ่มตารางอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ)  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากไม่ปรากฏผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน       7 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ                       
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3ACvs5qM3-YsCFKqDs6G7PRpaiMHD7y3Uwg8xnEeTVIco1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252F2563585%252FShared%2520Documents%252FGeneral
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ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

อัศวรุจิกุลชัย 5) ศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ กฤตสุทธาชีวะ 6) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย รัตนะ เน่ืองจาก
จะต้องมีผลงานวิชาการท่ีได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับข้อหัวข้อ Thesis/IS จ านวน 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ภายหลังได้เพิ่มแล้วใน MS.TEAM จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลผงาน
วิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.
ภัคพงศ์ ปวงสุข มีผลงานนานาชาติ 6 ช้ิน  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคผนวกรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะ แผน ก จ านวน 7 คน เท่าน้ัน ส่วน
แผน ข ไม่สามารถนับเป็นค่าน้ าหนัก 0.10 ใช่หรือไม่ (เน่ืองจากการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข ต้องได้รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงท่ีสืบค้นได้) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลในตารางล าดับท่ี 1) ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง 
โพธิ์บุญ และล าดับท่ี 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จนิดา ภาระงานเกิน 
เน่ืองจาก กรณีของ (ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ดร. .....) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอสภาสถาบนัพิจารณา แต่ต้องไม่เกิน 15 
คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดูแลมากกว่า 15 คนต่อภาค ให้ขอความเห็นชอบจาก 
กกอ. 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ท่ีอยู่สถาบันให้เป็นปัจจุบัน (หน้า 5) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 29 มีข้อมูลอาจารย์พิเศษ 7 คน โดย
อาจารย์ดังกล่าวได้ท าการสอนด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบสอบพบว่า อาจารย์
พิเศษ ท้ัง 7 ท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ควรพิจารณาเพิม่ตารางอาจารย์ผูส้อน 
(อาจารย์พิเศษ) ในข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

30 AUN-QA 
Slot 3 

สว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 

Master of Arts 
(Communicatio
n and 
Innovation) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.นันทา   
สู้รักษา  

พม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ฆริกา  คันธา 

สว 31 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/_#/scho
ol/files/General?thr
eadId=19%3ACvs5
qM3-
YsCFKqDs6G7PRpai
MHD7y3Uwg8xnEe
TVIco1%40thread.t
acv2&ctx=channel
&context=General
&rootfolder=%252
Fsites%252F25635
85%252FShared%2
520Documents%2
52FGeneral  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าคณะจ านวน  9  คน   ไม่สอดคล้องกับตารางผลการ
ด าเนินงานรายงานจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน 10 
คน (หน้า 8-10) 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
รายงานผลการด าเนินงาน ล าดับท่ี 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพจน์  กรรณนุช 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันใช่หรือไม่ (หน้า 13) เน่ืองจากผลการด าเนินงาน 
ข้อ 4 รายงานผลการด าเนินงานผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ล าดับท่ี 10) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมพจน์  กรรณนุช พิจารณาทบทวนข้อมูลอีกครั้ง เน่ืองจาก
จะต้องมีผลงานวิชาการท่ีได้รับการพีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับข้อหัวข้อ Thesis/IS จ านวน 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 สืบเน่ืองจากข้อ 7 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 
ไม่ปรากฏผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 8 คน ได้แก่ 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตัน
ตระการอาภา 3) นาวาเอก ดร.พินัย จินชัย 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวง
สุข 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 6) รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ 
เทพานนท์ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และ 8) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธ ารงค์รัตน์ มุ่งเจริญ  

 ภายหลังได้เพิ่มแล้วใน MS.TEAM จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลผงาน

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afupf9nu93IeDka2gpS_3nbi2TeKGa1Kvug3dupYOVFQ1%40thread.tacv2/General?groupId=d71e767b-63d9-4134-9ca3-8c5bb99f9c53&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

วิชาการของ นาวาเอก ดร.พินัย จินชัย        มีผลงานนานาชาติ เพียงจ านวน 4 
ช้ิน  

 พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มผลงานของอาจารย์ผู้สอบ เน่ืองจากไม่ปรากฏผลงาน
อาจารย์ประจ าภายนอกคณะ จ านวน 2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลในตารางล าดับท่ี 1) ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง 
โพธิ์บุญ และล าดับท่ี 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จนิดา ภาระงานเกิน 
เน่ืองจาก กรณีของ (ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ดร. .....) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอสภาสถาบนัพิจารณา แต่ต้องไม่เกิน 15 
คนต่อภาค หากจ าเป็นต้องดูแลมากกว่า 15 คนต่อภาค ให้ขอความเห็นชอบจาก 
กกอ. 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มข้ีอเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล /ปรับแก้ไข update ข้อมูลเป็นปีการศึกษา 2563 ย่อ
หน้าสุดท้าย (หน้า 4) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล Update ท่ีอยู่สถาบันให้เป็นปัจจุบัน (หน้า 5) 
 

31   พค. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การบริหาร
การพัฒนาสังคม)  

Master of Arts 
(Politics and 
Development 
Strategy) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย   
อุตสาหจิต  

พม รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร 

นน   6 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3a-
XOtSnExGWCTwOy
Q-
KpgZnLw9HEaLRbq
q7nazsAjHNI1%40t
hread.tacv2/conve
rsations?groupId=a
ad1e0ae-26ed-
4530-9e68-

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูล /ปรับแก้ไข update ข้อมูลหน้า 11 อาจารย์พิเศษ 2 
คน อาจจะเป็น Guest Speaker ท่ีสอนไม่เกิน 9 ช่ัวโมง ซึ่งหากหลักสูตรนับว่า
เป็นอาจารย์พิเศษ 2 ท่านน้ี ซึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

8285ee58a565&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 หน้า 12 ข้อ 5 หัวตารางหาย 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์กรณีสอบนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตร 
พ.ศ. 2555) โดยหลักสูตรดังกล่าวยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา(เฉพาะ
แผน ก) ของนักศึกษาในหลักสูตร        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตร พ.ศ. 2555) โดยหลักสูตรดังกล่าวยังคงใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี 
ปริญญาโท ขอให้เพิ่มตารางค่าน้ าหนัก 0.10  
หากเป็นตารางของปริญญาเอก ตารางจะเร่ิมต้นค่าน้ าหนัก 0.20 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมท้ังคณะ โดยเพิ่มตารางการรายงาน
ภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก เกณฑ์ท่ี 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี ปริญญาโท ขอให้เพิ่ม
ตารางค่าน้ าหนัก 0.10  
หากเป็นตารางของปริญญาเอก ตารางจะเร่ิมต้นค่าน้ าหนัก 0.20 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

32 AUN-QA 
Slot 5 

พค. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารการ
พัฒนาสังคม)  

Master of Arts 
(Language and 
Communication
) (International 
Program) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.อรสิร ิ  
ช่ืนทรวง  

ภาควิ
ชากาย
วิภาค
ศาสต
ร์ 
คณะ
สัตว
แพทย
ศาสต
ร์ 
จุฬาล
งกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย   
อุตสาหจิต  

พม 27-30 กันยายน 
2564 

https://zoom.us/j/
6627273356?pwd=
d0hEUlNaVG5wZW
5aL1c5T1llck1RQT
09 

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมท้ังคณะ โดยเพิ่มตารางการรายงาน
ภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต : หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร (TQF) 
ตามรอบระยะเวลาเมื่อปี พ.ศ. 2555 และพัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และต้อง
ด าเนินการปรับปรุงอีกครั้ง 5 ปี (พ.ศ.2560), ดังน้ัน ขณะน้ีหลักสูตรก็ก าลังเตรียม
ปรับอีกครั้งใช่หรือไม่ เพื่อให้ทันใช้ในปี พ.ศ. 2565 

33   พค. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การเมือง
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) 

Doctor of 
Philosophy 
(Politics and 
Development 
Strategy) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว   6 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3a-
XOtSnExGWCTwOy
Q-
KpgZnLw9HEaLRbq
q7nazsAjHNI1%40t
hread.tacv2/conve

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต : อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง/
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว พบว่า รอง
ศาสตราจารย์ ดร นรีนุช ด ารงชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ มี

https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

rsations?groupId=a
ad1e0ae-26ed-
4530-9e68-
8285ee58a565&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

คุณสมบัติ ตรงหรือไม่ ในแง่ของคุณวุฒิ (ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ัง 4 
หลักสูตร ของคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร)  

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมท้ังคณะ โดยเพิ่มตารางการรายงาน
ภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

34   พค. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การเมืองและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา)  

Master of Arts 
(English for 
Professional 
Development) 

2558 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาศ  
แก้วพิจิตร 

พม ศาสตราจารย์ 
ดร.วสิาขา   
ภู่จินดา 

สว   6 สิงหาคม 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/team/
19%3a-
XOtSnExGWCTwOy
Q-
KpgZnLw9HEaLRbq
q7nazsAjHNI1%40t
hread.tacv2/conve
rsations?groupId=a
ad1e0ae-26ed-
4530-9e68-
8285ee58a565&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 4.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XOtSnExGWCTwOyQ-KpgZnLw9HEaLRbqq7nazsAjHNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad1e0ae-26ed-4530-9e68-8285ee58a565&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมท้ังคณะ โดยเพิ่มตารางการรายงาน
ภาระงานของเทอม 3 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

35 AUN-QA 
Slot 2 

พม. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ)  

Doctor of 
Philosophy 
(Human 
Resource and 
Organization 
Development) 
(International 
Program) 

2558 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว รองศาสตราจารย ์
ดร.นันทา   
สู้รักษา 

พม 30 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/meetu
p-
join/19:e28108d34
730435d803241b0
1c4a9b6c@thread.t
acv2/16302845960
72?context=%7B%
22Tid%22:%22db5
def6b-8fd8-4a3e-
91dc-
8db2501a6822%22
,%22Oid%22:%221
4e35e26-6976-
4a64-b468-
8c053900efe2%22
%7D 

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มข้ีอเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรากฏรายงานผลการด าเนินงาน
อาจารย์ผูส้อน (อาจารย์ประจ า) จ านวน 17 คน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง 
ท่ีปรากฏผลการด าเนินงานจ านวน 16 คน 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม               
กรณี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 5 คน 
ดังน้ี 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์       ศักด์ิวรวิชญ์ 2) ) รองศาสตราจารย์ 
ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย                              
4) ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย และ 5) ดร.พยัต วุฒิรงค์ เน่ืองจากอาจารย์จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารตามฐานข้อมูลระดับชาติ 
ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 
ท้ังน้ี หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง 
กกอ. ทราบ  
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

 ยกเว้นอาจารย์ ดังกล่าวเป็นผู้สอบนักศึกษาท่ีเข้าตามศึกษาตามเกณฑ์ 2548 จะ
พิจารณาด้านประสบการณ์ในการท างานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวกให้เป็นไปตาม (เกณฑ์ 2558) เน่ืองจากมี
การระบุข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒภายนอกท่ีใช้ (เกณฑ์ 2558) จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) 
ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง 2) ดร.สุรพล สุยะพรหม และ 3) ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์  

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา นับเป็น
ค่าน้ าหนัก 0.1 น้ี การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาน้ี ได้มีคณะกรรมการภายนอก
สถาบันมาร่วมกลั่นกรองผลงานด้วยหรือไม่ 
หมายเหตุ: การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ 
และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ ข้อมูลล าดับท่ี 12) กรณีของรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร 
โสฬส  น่ืองจากเป็นอาจารย์เกษียณอายุราชการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

36 AUN-QA 
Slot 1 

พม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of 
Science 
(Information 
Technology 
Management) 

2558 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว รองศาสตราจารย ์
ดร.นันทา   
สู้รักษา 

พม 30 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/meetu
p-
join/19:e28108d34
730435d803241b0
1c4a9b6c@thread.t
acv2/16302845960
72?context=%7B%
22Tid%22:%22db5
def6b-8fd8-4a3e-
91dc-

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ปรากฏข้อมูลผลงานใน
ภาคผนวกของ อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) กรณีของ ดร.สุภรักษ์ สุริยัน
เกียรติแก้ว ไม่ปรากฏผลการด าเนินงานในรายงาน ซึ่งข้อมูลไม่สอดคล้องกับ
รายงานในภาคผนวก 
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8db2501a6822%22
,%22Oid%22:%221
4e35e26-6976-
4a64-b468-
8c053900efe2%22
%7D 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน) กรณีของ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ไม่ปรากฏผลการด าเนินงานใน
รายงาน ซึ่งข้อมูลไม่สอดคล้องกับรายงานในภาคผนวก 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

37   พม. การจัดการ
มหาบัณฑิต (ภาวะ
ผู้น า การจัดการ 
เเละนวัตกรรม) 

Doctor of 
Philosophy 
(Human and 
Organization 
Development 
Innovation) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.อัศวิน   
เนตรโพธิ์แก้ว 

นน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา   
วิจิตรธรรมรส  

สป 16 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/meetu
p-
join/19:b0a36546b
98b493dbd78bbd7
73cee7aa@thread.t
acv2/16290750083
14?context=%7B%
22Tid%22:%22db5
def6b-8fd8-4a3e-
91dc-
8db2501a6822%22
,%22Oid%22:%221
4e35e26-6976-
4a64-b468-
8c053900efe2%22
%7D 

ผ่าน 5.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (ลาออกเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  (ค าสั่ง 
สพบ. ท่ี 769/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) จึงท าให้จ านวนอาจารย์ไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ปรากฏผลการด าเนินงาน 
ของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย (1.มหาวิทยาลัยเกษตร และ 2.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์) ซึ่งระบุตามเกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตร 

 หากพิจารณาการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online น้ัน ระบบจะ
ด าเนินการตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ท้ังน้ีหากทั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตร จึงไม่สามารถใส่ช่ือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ในระบบดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้องเลือก
ให้มหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการรับอาจารย์ดังกล่าวท่ีมีผล (Active) 

 เน่ืองจากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอให้
หลักสูตรพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดย
น าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อว. รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 
วัน 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีของ รอง
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ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (ลาออกเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  (ค าสั่ง 
สพบ. ท่ี 769/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) จึงท าให้จ านวนอาจารย์ไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 กรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ปรากฏผลการด าเนินงาน 
ของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย (1.มหาวิทยาลัยเกษตร และ 2.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์) ซึ่งระบุตามเกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตร 

 หากพิจารณาการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online น้ัน ระบบจะ
ด าเนินการตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ท้ังน้ีหากทั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตร จึงไม่สามารถใส่ช่ือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ในระบบดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้องเลือก
ให้มหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการรับอาจารย์ดังกล่าวท่ีมีผล (Active) 

 เน่ืองจากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอให้
หลักสูตรพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดย
น าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อว. รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 
วัน 

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2 คน ได้แก่ 1) ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ และ 2) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล
โท ดร.วีระ วงศ์สรรค์) เน่ืองจากหลักสูตรไม่มีนักศึกษาท า THESIS 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปรากฏผลการด าเนินงานใน
รายงาน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 17 คน มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 14 
เร่ือง ขาดผลงาน 3 ช้ินหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
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คณุภาพ 
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ชื่อหลักสตูร
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ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาแก้ไขข้อมูลปีการศึกษา จากเดิมปีการศึกษา 2562 เป็นปีการศึกษ 2563  
38   พม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(นวัตกรรมการ
พัฒนามนุษย์และ
องค์การ)  

Master of 
Science 
(Logistics 
Management) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.อัศวิน   
เนตรโพธิ์แก้ว 

นน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา  
วิจิตรธรรมรส  

สป 16 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/meetu
p-
join/19:b0a36546b
98b493dbd78bbd7
73cee7aa@thread.t
acv2/16290750083
14?context=%7B%
22Tid%22:%22db5
def6b-8fd8-4a3e-
91dc-
8db2501a6822%22
,%22Oid%22:%221
4e35e26-6976-
4a64-b468-
8c053900efe2%22
%7D 

ผ่าน N/A - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตัดข้อมูลในส่วนอาจารย์
ผู้สอน(พิเศษ) ออก เน่ืองจากผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (พิเศษ) ตรวจสอบจ านวนอาจารย์พิเศษ 
มีกี่ท่าน เน่ืองจากหลักสูตรจะต้องด าเนินการUpdate ผลงานวิชาการ ซึ่งจะต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 5 ปี  (พ.ศ. 2563-2562-2561-
2560-2559) 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ  มีต าแหน่งทางวิชากรไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 
กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร มีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดหรือไม่ หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ.  

 หากแต่หลักสูตรสอบนักศึกษาท่ีรับเข้าด้วย (เกณฑ์ 2548) จะพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ 2548) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:b0a36546b98b493dbd78bbd773cee7aa@thread.tacv2/1629075008314?context=%7B%22Tid%22:%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22,%22Oid%22:%2214e35e26-6976-4a64-b468-8c053900efe2%22%7D
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ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 
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ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

รับปริญญา 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตารางภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(Thesis) และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) โดย
พิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวมของคณะ และให้ผลรวม
สอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

39 TedQual ทท. การจัดการ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการการท่องเท่ียว
และบริการแบบ
บูรณาการ) 

Doctor of 
Philosophy 
(Integrated 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 

2548 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.วรรษิดา  
บุญญาณเมธาพร 

ทท 3 กันยายน 2564  
https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19:n8hVbVSisrwi
HxdwPq8gtBYUopt
RBvgZlDLlPVwLx1o
1@thread.tacv2/%
E0%B8%97%E0%B
8%B1%E0%B9%88
%E0%B8%A7%E0
%B9%84%E0%B8
%9B?groupId=113c
0b0e-2b3c-4fde-
bd2c-
4a588c7f37eb&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน TedQual 
มีอายุ 3 ปี 

- ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มข้ีอเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
และผู้ทรงคุณวุฒภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาน้ัน โดยพิจารณาระบุผลงานวิชาการไว้ในภาคผนวก (อาจพิจารณา
ก าหนดแหล่งทุนวิจัยหรือหากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสามารถพิจารณาใส่ค่า
น้ าหนักได้ตามนิยามการก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)) ของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภานนอก) จ านวน 9 คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์ 2) ดร.รสิตา สินเอกเอ่ียม 3) ดร.ฐิติกานต์ สัจจะ
บุตร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์
มาดา วิชาศิลป์ 6) รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล                       7) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล 8) รองศาสตราจารย์ ดร.บงกช ฤทธิชย
นุวัฒน์งามสม 9) ดร.พรชัย ศักด์ิศิริโสภณ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา (มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการขอขยายผ่านสภาสถาบันหรือไม่  1) 
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช                     
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ 
วงศาโรจ น์ 5) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.โชคชัย  สุ เวชวัฒ นกูล  6) ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 8) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา 
บุญญาณเมธาพร 

 สืบเน่ืองจากข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิ
ดา บุญญาณเมธาพร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์    ท่ีก าหนด ถึงแม้ว่าจะขอขยายภาระ
งานตามเกณฑ์ 2548 แล้วก็ตาม โดยพิจารณาตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายการศึกษา
ของคณะเพื่อทวนสอบอีกครั้ง 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

40 TedQual ทท. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการการ
ท่องเท่ียวและ
บริการแบบบูรณา
การ) 

Master of Arts 
(Law for 
Management) 

2548 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.แสงแข  
บุญศิร ิ 

ทท 3 กันยายน 2564  
https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19:n8hVbVSisrwi
HxdwPq8gtBYUopt
RBvgZlDLlPVwLx1o
1@thread.tacv2/%
E0%B8%97%E0%B
8%B1%E0%B9%88
%E0%B8%A7%E0
%B9%84%E0%B8
%9B?groupId=113c

ผ่าน TedQual 
มีอายุ 3 ปี 

- ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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0b0e-2b3c-4fde-
bd2c-
4a588c7f37eb&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
และผู้ทรงคุณวุฒภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาน้ัน โดยพิจารณาระบุผลงานวิชาการไว้ในภาคผนวก (อาจพิจารณา
ก าหนดแหล่งทุนวิจัย หรือหากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสามารถพิจารณาใส่ค่า
น้ าหนักได้ ตามนิยามการก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)) ของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภานนอก) จ านวน 11 คน ได้แก่ 1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ 
3) ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค์     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิญา
ธร นาคพิน 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ 8) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์         9) ดร.พรชัย ศักด์ิศิริโสภณ 10) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจส าราญ 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี 
ทองดี 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา (มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการขอขยายผ่านสภาสถาบันหรือไม่  1) 
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช                     
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ 
วงศาโรจ น์ 5) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.โชคชัย  สุ เวชวัฒ นกูล  6) ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 8) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา 
บุญญาณเมธาพร 

 สืบเน่ืองจากข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิ
ดา บุญญาณเมธาพร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์    ท่ีก าหนด ถึงแม้ว่าจะขอขยายภาระ
งานตามเกณฑ์ 2548 แล้วก็ตาม โดยพิจารณาตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายการศึกษา
ของคณะเพื่อทวนสอบอีกครั้ง 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:n8hVbVSisrwiHxdwPq8gtBYUoptRBvgZlDLlPVwLx1o1@thread.tacv2/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?groupId=113c0b0e-2b3c-4fde-bd2c-4a588c7f37eb&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

41 AUN-QA 
Slot 2 

นน. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (นิเทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรม)  

Master of 
Economics   

2558 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิสาขา   
ภู่จินดา 

สว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.บุหงา   
ชัยสุวรรณ 

นน 31 สิงหาคม 2564  https://teams.micr
osoft.com/l/meetu
p-
join/19%3ameetin
g_MmJkMGQ3MmY
tYTA1Zi00Y2U4LTg
yYzQtMjFlODg3NG
RhMTlh%40thread.
v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2
2db5def6b-8fd8-
4a3e-91dc-
8db2501a6822%22
%2c%22Oid%22%
3a%22d27412e7-
c245-4563-8a28-
d775f8805527%22
%7d    

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาปรับข้อมูลของ
อาจารย์ จ านวน 12 ท่าน ให้สอดคล้องกับตารางท่ีรายงานผลการด าเนินงาน 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์รับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีใหม่) กรณี
ของ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง มีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ โดย
พิจารณาข้อมูลอีกครั้ง 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาระบุข้อมูลท้ัง 2 
ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และ (2) ข้อมูลผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาระดับ
คุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการ กรณี คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

 และหากผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา จาก
รายงานผลการด าเนินงานปรากฏข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 41 คน และมี
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ จ านวน 48 เร่ือง ดังน้ัน ผู้ส าเร็จการศึกษา 41 
จะต้องมีการตีพิม์มากกว่า 1 เรื่อง ถูกต้องหรือไม่ โปรดระบุหมายเหตุให้ชัดเจน
โดยอธิบายรายละเอียดจ านวนการตีพิมพ์/เผยแพร่ท่ีเกินจากจ านวนผู้ส าเร็จ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMGQ3MmYtYTA1Zi00Y2U4LTgyYzQtMjFlODg3NGRhMTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22d27412e7-c245-4563-8a28-d775f8805527%22%7d
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

การศึกษาท้ังหมด 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

42 AUN-QA 
Slot 5 

นน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม)  

Doctor of 
Philosophy 
(Social 
Development 
Administration) 

2548/2
558 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.อัตชัย  
เอ้ืออนันตสันต์  

ภาควิ
ชา
คณิตศ
าสตร์
และ
วิทยา
การ
คอมพิ
วเตอร ์
มหาวิ
ทยาลั
ยสงข
ลานค
รินทร์ 
วิทยา
เขต
ปัตตา
นี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สิทธิ์  
สุนทรายุทธ  

วช 20-22 กันยายน 
2564 

https://zoom.us/j/
6627273356?pwd=
d0hEUlNaVG5wZW
5aL1c5T1llck1RQT
09 

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเฉพาะข้อมูลรายช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วน เน่ืองจาก การแต่งต้ังอาจารย์แต่ละท่านให้
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งผลใหอ้าจารย์ท่านน้ันๆ มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ในข้อ 5) , 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ในข้อ 7) และ
สามารถรับภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   (ในข้อ 9) ท้ังน้ี ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรภานในสถาบันจะ
ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ท้ังหมด/เกือบท้ังหมดของคณะ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เน่ืองจากคณะได้มี
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ซึ่งต้อง
พิจารณาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง น้ัน จากผลการด าเนินงาน พบว่า ข้อมูล
รายงานในภาคผนวก ก  ปรากฏข้อมูลของ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)จ านวน 4 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
แก้วเทพ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สม
สุข หินวิมาน และ 4) ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย (ช่ือเดิม ดร.จิธิวดี วิไลลอย) 
ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปรากฏผลงานไม่ครบ 5 เร่ือง   
ท้ังน้ี หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ

https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09
https://zoom.us/j/6627273356?pwd=d0hEUlNaVG5wZW5aL1c5T1llck1RQT09


160 | P a g e  
 

ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาพสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาระบุข้อมูลท้ัง 2 
ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และ (2) ข้อมูลผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาระดับคุณวุฒิการศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการ  

 กรณีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาระบุข้อมูล 
ด้านระดับคุณวุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

 กรณีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องมีคุณวุฒิระดับ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

 และหากผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา จาก
รายงานผลการด าเนินงานปรากฏข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 15 คน และมี
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ จ านวน 15 เร่ือง ไม่สอดคล้องกับรายงานผล
การด าเนินงานข้อมูลในภาคผนวก พบว่ามีรายงานท้ังหมด 16 เร่ือง 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

43   นต. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (กฎหมาย
เพื่อการบริหาร)  

Master of 
Management 
(International 
Program) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.สรศาสตร ์ 
สุขเจริญสิน 

พศ รองศาสตราจารย ์
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน 3 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aaFyzgR1O
ZzxzjjSHPdZMYCk6

ผ่าน รอผล - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณานับ
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ 1 คน  จากเดิมนับเป็น 4.5 คนต่อหัว 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822


161 | P a g e  
 

ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 
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ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

7pquik0mYgl9Ao3d
_oE1%40thread.ta
cv2/General?groupI
d=dd0759ff-7228-
4937-a52b-
0628055fa8ff&tena
ntId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาเพิ่มข้อมูล (ถ้ามี) ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
(พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะได้มีการพัฒนา
งานวิจัย/งานวิชาการเป็นจ านวนมาก 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาตารางภาระงานของอาจารย์ในภาพรวม
ของคณะ และให้ผลรวมสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร (รวมตารางเดียวท้ัง 2 ภาค
การศึกษา) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ไขข้อมูล (หน้า 9) หมายเหตุ: ผศ.ดร.ธีทัต 
ชวิศจินดา ได้รับแต่งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในเดือนมกราคม 
25624 เป็น พ.ศ. 2564 

- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

44   นต. นิติศาสตรมหา
บัณฑิต  

Doctor of Laws 2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ภัคพงศ์ 
พจนารถ 

สว 9 กนัยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aSYr6kYvB
TiX69XFU5Hv-
tMp4XvMO-
ei8tbJBY5HJMJE1%
40thread.tacv2/Ge
neral?groupId=6f2f

    - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (มข้ีอเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
ดังน้ัน กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaFyzgR1OZzxzjjSHPdZMYCk67pquik0mYgl9Ao3d_oE1%40thread.tacv2/General?groupId=dd0759ff-7228-4937-a52b-0628055fa8ff&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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abbc-746a-4d41-
9c81-
b5bc209076d3&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (กรณีอาจารย์พิเศษ) จะต้องมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน, มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง, ท้ังน้ี มีช่ัวโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
น้ัน โดยขอให้พิจารณาใส่ผลงาน 1 รายการในรอบ 5 ปี กรอระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เน่ืองจากรายงานผลการด าเนินงาน 
ปรากฏข้อมูลในตรางต๊ิกว่ามีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานในภาคผนวก ซึ่งไม่ปรากฏผลงานของอาจารย์พิเศษ  

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
น้ัน มีข้อสังเกต ดังน้ี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ขอให้พิจารณาถึง
คุณวุฒิว่า มีคุณวุฒิในระดับปริญาเอกหรือไม่ เน่ืองจากคุณสมบัติของผู้สอบวิทยา
นิพนพ์และการค้นคว้าอิสระ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องพิจารณาข้อมูล 2 
ส่วน คือ ด้านระดับคุณวุฒิการศึกษา และ ด้านผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) ไม่ปรากฏรายงานข้อมูลท่ีผ่านสภา ดังน้ี ข้อมูลล าดับท่ี 5, 6, 7, 8, 9, 
10  เน่ืองจากรายงานจะไม่พิจารณาปีการศึกษา 2564 (1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 64)  

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) ในรายงานไม่ ได้แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ  7 เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) มีข้อสังเกต ดังน้ี ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงฯภายนอก ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSYr6kYvBTiX69XFU5Hv-tMp4XvMO-ei8tbJBY5HJMJE1%40thread.tacv2/General?groupId=6f2fabbc-746a-4d41-9c81-b5bc209076d3&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ถูกต้องหรือไม่ 

 หมายเหตุ ส าหรับปีการศึกษาหน้า 2564 จะไม่สามารถนับผลงานทางวิชาการ (ปี 
พ.ศ. 2559) ของรองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร ได้เน่ืองจากเกินกรอ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

45 AUN-QA 
Slot 3 

นด. นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  

Master of 
Economics 
(Economics and 
Management) 

2558 รองศาสตราจารย ์
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ภัคพงศ์ 
พจนารถ 

สว 10 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3as86ZD9O
0sZAwjf8rhxdoe1v
bZ_Ohes5OG8xkVu
RYKFY1%40thread.
tacv2/General?gro
upId=48cff15b-
7beb-4f0c-8923-
25d9b68de6a7&te
nantId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

  AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณานับ
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ    1 คน จากเดิมนับเป็น 4.5 คนต่อ
หัว 

- ข้อ 2 คณุสมบตัิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป ดังน้ัน 
กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (กรณีอาจารย์พิเศษ) จะต้องมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน ดังน้ัน กรณีของ 
ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยขอให้พิจารณาใส่
ผลงาน 1 รายการในรอบ 5 ปี กรอระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-
2560-2559) อาจารย์พิเศษ จ านวน 6 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา 
วิเชียรชม 2) ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร 3) รองศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติศักด์ิ ปรกติ 4) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 5) ดร.ธเนศ สุจารีกุล 6) ดร.ณรัณ โพธิ์
พัฒนชัย  เน่ืองจากในรายงานผลการด าเนินงานไม่ปรากฏข้อมูลผลงานทาง
วิชาการ  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการ 1 รายการในรอบ 5 ปี กรอ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as86ZD9O0sZAwjf8rhxdoe1vbZ_Ohes5OG8xkVuRYKFY1%40thread.tacv2/General?groupId=48cff15b-7beb-4f0c-8923-25d9b68de6a7&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) เน่ืองจากผลงานของ
อาจารย์พิเศษ ท่ีปรากฏน้ัน เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถน ามานับเป็นผลงานได้ (เกิน
เวลาท่ีก าหนด 5 ปี ย้อนหลัง) จ านวน 4 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจ
หาญ (ผลงานปี 2557), 2) ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร (ผลงานปี 2557), 3) 
รองศาสตราจารย์  ดร.เอกบุญ  วงศ์ส วัส ด์ิกุ ล  (ผลงานปี  2556), 4) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท (ผลงานปี 2557) 

- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thesis) และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
ดังน้ัน กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง น้ัน 
หลักสูตรได้ท าเรื่องขอผ่านสภาสถาบันหรือไม่ จ านวน 3 ท่าน จากการพิจารณา
ผลการด าเนินงานไม่ปรากฏข้อมูลผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่
ในฐานข้อมูล ท่ี เป็น ท่ี ยอมรับในระดับนานาชาติ  จ านวน 2 คน ดังน้ี  1) 
ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และ 2) ศาสตราจารย์ ดร.สหธน 
รัตนไพจิตร 

- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 ข้อสังเกต ส าหรับอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป ดังน้ัน กรณีของ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะ
ประกร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย์) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง น้ัน หลักสูตรได้ท าเร่ืองขอผ่าน
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

สภาสถาบันแล้ว จ านวน 16 ท่าน โดยขอให้น าหลักฐานการขอผ่านสภาฯ ให้
กรรมการประเมินพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 หมายเหตุ ส าหรับปีการศึกษาหน้า 2564 จะไม่สามารถนับผลงานทางวิชาการ (ปี 
พ.ศ. 2559) ของรองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร ได้เน่ืองจากเกินกรอ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2562-2561-2560-2559) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศกึษา (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาปรับแก้ไขข้อความเป็น หลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA 
แล้ว 

46 AUN-QA 
Slot 2 

วช. การจัดการ
มหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Doctor of 
Philosophy 
(Management) 
(International 
Program) 

2548 รองศาสตราจารย ์
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.มาริษา  
เลากุลรัตน์ 

วช 8 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3a8VgZjlxg4
8OfQ7NGNfCID4E4
uFJsaPMt1vdhPEp_
2ag1%40thread.tac
v2/General?groupI
d=6e90fa93-7fea-
4027-9888-
546f68291c80&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน AUN-QA  - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาน้ัน จากการพิจารณาผลการด าเนินงานไม่ปรากฏข้อมูล
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และพิจารณาเพิ่ม
ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในภาคผนวก เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8VgZjlxg48OfQ7NGNfCID4E4uFJsaPMt1vdhPEp_2ag1%40thread.tacv2/General?groupId=6e90fa93-7fea-4027-9888-546f68291c80&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา อาจ
พิจารณาบรรยายผลการด าเนินงานโดยสรุปเชิงบรรยาย เช่น จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา และแสดงจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก, แผน ข)  (หน้า 
8) เป็นต้น 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูล
ในภาคผนวก มีนักศึกษาเลือก (แผน ก) จ านวน 1 คน ถูกต้องหรือไม่ 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา (มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิ ตศึกษา (เกณ ฑ์  2548) จ านวน 4 คน ดังน้ี  1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ สุนทรา
ยุ ท ธ , 3) Dr.Chih-Cheng Feng, แล ะ  4) Dr.Zhongwu Li ป รากฏ ผ ล ก าร
ด าเนินงานมีภาระงานเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คณะได้มีการขอขยายภาระงานผ่าน
สภาสถาบันหรือไม่ 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 

47   วช. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Master of Laws  2548 รองศาสตราจารย ์
ดร.พรพรรณ  
ประจักษ์เนตร  

นน รองศาสตราจารย ์
ดร.อุษา บ้ิกกิ้นส์ 

นน 8 กันยายน 2564 https://teams.micr
osoft.com/l/chann
el/19%3aTZUQt2Q
4Miyq3fbOAecZjZz
TXmWWnfTeKdPFL
J95SL81%40thread
.tacv2/General?gro
upId=493a5c44-
89d9-45d0-9ed1-
f36546e20415&ten
antId=db5def6b-
8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822  

ผ่าน 5.00 - ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 2 คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ไมม่ีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 3 คณุสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 4 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน) 
- ข้อ 5 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้า
อิสระ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 6 คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ข้อ 7 คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTZUQt2Q4Miyq3fbOAecZjZzTXmWWnfTeKdPFLJ95SL81%40thread.tacv2/General?groupId=493a5c44-89d9-45d0-9ed1-f36546e20415&tenantId=db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822
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ที่ 
เกณฑ์

คณุภาพ 
คณะ 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย 

ชื่อหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ ์
ที่ใช ้

ประธาน สังกดั กรรมการ สังกดั 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

Online_Microsoft 
Teams_Link 

องค์ 1 
ผล

ประเมิน 
บทวิเคราะหร์ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัส่วนงาน (หลักสตูร) 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา น้ัน จากการพิจารณาผลการด าเนินงานไม่ปรากฏข้อมูล
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และพิจารณาเพิ่ม
ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในภาคผนวก เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา อาจ
พิจารณาบรรยายผลการด าเนินงานโดยสรุปเชิงบรรยาย เช่น จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา และแสดงจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก)  (หน้า 7) เป็นต้น 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส า เร็จการศึกษา 
พิจารณาปรับข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลล าดับท่ี 12 
Miss LEILEI ZHANG, ล า ดับ ท่ี  13 Mr.Martino Wibowo แสดงผลงาน ค่า
น้ าหนักไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางภาคผนวก 

- ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา (มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี) 

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิ ตศึกษา (เกณ ฑ์  2548) จ านวน 4 คน ดังน้ี  1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ สุนทรา
ยุ ท ธ , 3) Dr.Chih-Cheng Feng, แล ะ  4) Dr.Zhongwu Li ป รากฏ ผ ล ก าร
ด าเนินงานมีภาระงานเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คณะได้มีการขอขยายภาระงานผ่าน
สภาสถาบันหรือไม่ 

 สืบเน่ืองจากเกณฑ์ ข้อ 9  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ 2548) ข้อมูลผลการด าเนินงานปรากฏเฉพาะ
ข้อมูลในภาคผนวก ได้แก่ Assoc.Prof.Dr.Yu-Hsiu Lee, Dr.Chih-Hung Chen,  
พิจารณาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

- ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจากปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน)  
- ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก
ปรากฏข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน) 
- ผลการด าเนนิงานภาพรวม (มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี)  

 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก หน้า 18 Dr.nemanja ผลงานช้ินแรก 
ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2022 (ข้อมูลถูกต้อง เน่ืองจากมีก าหนดท่ีจะเผยแพร่ในปี 
2022 แต่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ดังน้ัน กระบวนการตีพิมพ์จะ
มีระยะเวลาเป็นปี จึงเป็นผลให้ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2022) 
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ตัวอย่าง  
“ภาพบรรยากาศ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน 

(หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2653” 
 

1) คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

 
 

2) คณะบริหารธุรกิจ  
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3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

 
 

4) คณะสถิติประยุกต ์ 
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5) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  

 
 

6) คณะภาษาและการสื่อสาร  
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7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 
 

8) คณะนิติศาสตร ์ 
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9) คณะการจัดการการท่องเที่ยว  

 
 

10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
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11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม  

 
 
12) วิทยาลัยนานาชาติ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวรุ่งกิจ  บูรณ์เจริญ 
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
ประวัติการศึกษา 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน                   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7          
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240           
โทร 0 2727 3356 และ 0 2727 3359 มือถือ 085 7171 471 

ประสบการณ์การท างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน รับผิดชอบดูแลงานขอรับการ
รับรองตามเกณฑ์สากล AUN-QA และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) องค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน (การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สป.อว.) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงชี้แจง
และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรของสถาบัน 

ประสบการณ์การท างานวิจัย ระดับปริญญาโท ศึกษาแผน ก. (Thesis) หัวข้อ การจัดการขยะฐานศูนย์:    
กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
ได้รับ 1) การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Indexed in TCI Tier 2 วารสารดุษฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ค่าน้ าหนัก 0.6)          
2) เผยแพร่ในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.2) 

ประสบการณ์ท างานสมาคมฯ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม ประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 บริหารงานสมาคมตาม

ค าแนะน าของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ 

https://www.ddproperty.com/property/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%8B-%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C8-1-890-000-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-6186601
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php



