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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คร้ังที ่1/2557 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.242 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ปยวรรณ อัศวราชันย    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ 
12. อาจารยกรัณยา ชัยรัตน     กรรมการ 
13. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
14. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ 
15. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
16. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ 
17. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 
18. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 
19. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
20. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี มหณรงคชัย   กรรมการ(ลาประชุม) 
2. รองศาสตราจารยยุพิน โภคฐติิยุกต        กรรมการ(ลาประชุม) 
3. อาจารยกติมา พวงชิงงาม     กรรมการ(ลาประชุม) 
4. อาจารยกนกขวัญ แกวแท     กรรมการ(ลาประชุม) 
5. อาจารยไกรวุฒิ เจริญศิริ     กรรมการ(ลาประชุม) 
6. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ(ลาประชุม) 
7. อาจารยจิราพร พรประภา     กรรมการ(ลาประชุม) 
8. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ(ลาประชุม) 
9. อาจารยภัทธิพงษ  ศิริปญญา     กรรมการ(ลาประชุม) 
10.อาจารยวชิราภรณ รุงโรจนชนาทิพย    กรรมการ(ลาประชุม) 
11.อาจารยนิตยาภรณ พรหมปญญา    กรรมการ(ลาประชุม) 
12.อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ(ลาประชุม) 
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13.อาจารยวิชยา ปดชามุก     กรรมการ(ลาประชุม) 
14.อาจารยวันรัก สุวรรณวัฒนา     กรรมการ(ลาประชุม) 
15.อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร     กรรมการ(ลาประชุม) 
16.อาจารยสิรณัฐ ธรรมธราชัย     กรรมการ(ลาประชุม) 
17.อาจารยสุธิดา วิมุตตติโกศล     กรรมการ(ลาประชุม) 

 
ผูเขารวมประชุม 
  1. อาจารยธนพร อธิกิจ  
  2. นายสุรชัย เพงงาม 
 

               
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 แจงกําหนดการและแนวทางการตรวจประเมินภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงาน
เทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 

  ประธานฯ แจงกําหนดการและแนวทางการตรวจประเมินภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงาน
เทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 แกที่ประชุม ตามตารางดังน้ี 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

 

วัน/เดือน/ป เชา 9.00 – 12.00 น. บาย 13.00 – 16.30 น. 

อังคารที่ 1 เมษายน 2557 ภาควิชาภาษารัสเซีย โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา 

 ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

 ภาควิชาภาษาเยอรมัน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

พุธที่ 2 เมษายน 2557 โครงการรัสเซียศึกษา ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

 ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร 

 BEC ภาควิชาปรัชญา 

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาภาษาญ่ีปุน 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควชิาภาษาจีน 

 ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภูมิศาสตร 

      รายงาน ณ วันที ่30 มกราคม 2557 
 

โดยประธานฯ ขอใหทางภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา กําหนดสงรูปเลมการประเมินตนเอง(SAR) 
ภายในวันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557 (โดยขอใหสงเปนรูปเลม และไฟลเอกสาร Microsoft Word +  
ผลประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2) สวนการตรวจประเมินภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
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ตามกําหนดการระหวางวันอังคารที่ 1 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 – 
16.30 น. ซึ่งมีระยะเวลา 3 วัน โดยการตรวจประเมินน้ันจะมีทั้งกรรมการภายในคณะฯ และกรรมการ
จากนอกคณะฯ มารวมในการประเมินดวย โดยการประเมินน้ันจะเนนการตรวจองคประกอบที่ 2 และ 4 
เปนหลัก 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 2.1 พิจารณาเรื่องการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของภาควิชา/โครงการพิเศษ 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชา/โครงการพิเศษ โดยไดจัดทําตารางและกําหนดการการ
จัดโครงการดังน้ี 

 
รายชื่อภาควิชา/โครงการพิเศษ ที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 

ในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตและองคประกอบที่ 4 การวิจัย ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ 
 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ 2557 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557 

1. ภาควิชาประวัติศาสตร                       ศศ.211 1. ภาควิชาจิตวิทยา                              ศศ.211 
2. โครงการอังกฤษ – อเมริกันศึกษา  2. ภาควิชาปรัชญา  
3. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา                           3. ภาควิชาภาษารัสเซีย 
4. ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        ศศ.224 4. ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส                        ศศ.242 
5. ภาควิชาภาษาไทย 5. ภาควิชาภาษาจีน 

 6. ภาควิชาภาษาญี่ปุน 
7. ภาควิชาภาษาศาสตร 

6. ภาควิชาภาษาเยอรมัน                       ศศ.242 7. ภาควิชาภูมิศาสตร                            ศศ.224 
7. โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

8. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 9. โครงการรัสเซียศึกษา 
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กําหนดการ 

ชื่อโครงการ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตและ
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ 

ภาควิชา / โครงการ / ฝาย ประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่จัด / สถานที ่ วันอังคารท่ี 11 – วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุม ศศ. 211 ศศ.224 และ    

ศศ.242 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ 2557  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00–9.15 น. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาวเปดโครงการ ช้ีแจงแนวทางและกําหนดการ 

9.15-12.00 น. จัดสัมมนากลุมยอยกลุมละ 3 ภาควิชา/โครงการพิเศษ เพ่ือแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดี       
ในการดําเนินการประกันคุณภาพระดับภาควชิา/โครงการพิเศษ อภิปรายแนวทางการเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบงช้ี ของภาควิชา/ 
โครงการพิเศษ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
13.00-16.00 น. นําเสนอผลการสัมมนากลุมยอยแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการประกันคุณภาพระดับ

ภาควิชา/โครงการพิเศษของแตละกลุม กลุมละ 45 นาที ผูเขารวมสัมมนากลุมอื่นๆรวม
อภิปรายและซักถาม 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2557  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00–9.15 น. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาวเปดโครงการ ช้ีแจงแนวทางและกําหนดการ 

9.15-12.00 น. จัดสัมมนากลุมยอยกลุมละ 3 ภาควิชา/โครงการพิเศษ เพ่ือแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดี        
ในการดําเนินการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ อภิปรายแนวทางการเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบตัวบงช้ี ของภาควิชา/ 
โครงการพิเศษ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
13.00-16.00 น. นําเสนอผลการสัมมนากลุมยอยแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการประกันคุณภาพระดับ

ภาควิชา/โครงการพิเศษของแตละกลุม กลุมละ 45 นาที ผูเขารวมสัมมนากลุมอื่นๆรวม
อภิปรายและซักถาม 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืมในหองประชุมระหวางเวลา 10.30 น. - 10.45 น. และเวลา 14.30 น.- 14.45 น. 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
ภาควิชา/โครงการพิเศษ ดังตารางและกําหนดการที่กลาวมาขางตน 

 
เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 

    
                  นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


