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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คร้ังที ่1/2558 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน    กรรมการ  
3. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุชชฎา ดํารงศิริ    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ 
7. อาจารย ดร.เดโชพล เหมนาไลย     กรรมการ 
8. อาจารย ดร.นิพนธ ศศิภานุเดช     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ปรัญญา บุนนาค     กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 
11. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ 
12. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ 
13. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
14. อาจารยธาวินี จรัสโชติกุล     กรรมการ 
15. อาจารยนทีพร แกวคง     กรรมการ 
16. อาจารยนํ้าเพชร จินเลิศ     กรรมการ 
17. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
18. อาจารยนิธิมา เนื่องจํานงค     กรรมการ 
19. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ 
20. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร      กรรมการ 
21. อาจารยสุทธิชล โพธิรังษ ี     กรรมการ 
22. อาจารยอรสุธี ชัยทองศรี      กรรมการ 
23. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
24. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังส ี   กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาเนา วรัญู    กรรมการ (ลาประชุม) 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณวรรณ กําธรเกียรต ิ   กรรมการ (ลาประชุม) 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราพร แกวกฤษฎางค   กรรมการ (ลาประชุม) 
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6. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ       กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารย ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
8. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ (ลาประชุม) 
9. อาจารย ดร.สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข   กรรมการ (ลาประชุม) 
10. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ (ลาประชุม) 
11. อาจารยเฉลิมเกียรติ สุขเอียด     กรรมการ (ลาประชุม) 
12. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ (ลาประชุม) 
13. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ (ลาประชุม) 
14. อาจารยผณิดา ชื่นมนุษย     กรรมการ (ลาประชุม) 
15. อาจารยพัฒนกิจ ชอบทํากิจ     กรรมการ (ลาประชุม) 
16. อาจารยภัทธิพงษ ศิริปญญา     กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย เฉิดฉินนภา 
2. อาจารย ดร.ปยะนุช วิริเยนะวัตร 
3. อาจารย ดร.ปยวรรณ อัศวราชันย 
4. อาจารย ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 แจงผลการสํารวจการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 
 
 ประธานฯ ไดแจงผลการสํารวจการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ สกอ. จากการที่ทุกหลักสูตรไดดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานหลักสูตร
ของตนเองและสงกลับมายังฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 
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สรุปผลการตรวจสอบการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑ() ไมเปนไปตามเกณฑ() 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
1. สาขาวิชาจิตวิทยา         
2. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
3. สาขาวิชาประวัติศาสตร   
4. สาขาวิชาภาษาศาสตร   
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
6. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   
7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   
8. สาขาวิชาภาษาไทย   
9. สาขาวิชาปรัชญา   
10. สาขาวิชาภูมิศาสตร   
11. สาขาวิชาภาษาญี่ปุน   
12. สาขาวิชาภาษาจีน   
13. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   
14. สาขาวิชาภาษารัสเซีย   
15. โครงการอังกฤษ – อเมริกันศึกษา (นานาชาติ)   
16. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา   
17. โครงการรัสเซียศึกษา   
18. โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (นานาชาติ)   
19. โครงการอาเซียน-จีน (นานาชาติ)   

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ   
หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
1. สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร   
2. สาขาวิชาประวัติศาสตร   
3. สาขาวิชาการแปลฝรั่งเศส – ไทย   
4. สาขาวิชาฝร่ังเศสศึกษา   
5. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา(ดําเนินการปดหลักสูตร)   

6. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   
7. สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา   
8. สาขาวิชาภาษาไทย   

9. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   

10. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร   

11. สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย   

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา   

13. สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา   
หลักสูตรระดับปริญญาเอก(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) 
1. สาขาวิชาภาษาศาสตร   
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา   

3. สาขาวิชาประวัติศาสตร   
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 จากผลการสํารวจการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
ดังกลาว ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสงใหฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ดําเนินการสงผลการสํารวจฯ 
ใหกับฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือรวมกันแกปญหาในหลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ตอไป 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 แจงปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร           
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
 ประธานฯ ไดแจงปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ปฏิทินการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  ปการศึกษา 2557 คณะศิลปะศาสตร 
 

กําหนดการ กิจกรรม 
สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 หลักสูตรดําเนินการประกันคุณภาพตามตัวบงช้ี 
10 กุมภาพันธ 2558 คณะทราบกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะจากบันทึกขอความท่ี ศธ.0516.06/179 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2558 
เรื่อง ปฏิทินการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2557 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558 รอ Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร หรือ มคอ. 7 
จาก สกอ. สงใหมหาวิทยาลัย และฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยจัดสงใหคณะ  

มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 คณะสงขอมูลเชิงปริมาณและเอกสาร/หลักฐานของคณะฯ ใหแตละหลักสูตร 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 ฝายวิชาการอบรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

หรอื มคอ. 7 
27 กรกฎาคม 2558 - ฝายวิชาการสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร วิชาศึกษา

ท่ัวไปใหคณะ 
- กองบริการการศึกษาสงผลงานอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการใหกับฝาย 
QA เพ่ือสงตอใหคณะ 
- ฝายวางแผนสงขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต ผลการประเมินบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ใหฝาย QA เพ่ือจัดสงใหกับคณะ 

28 กรกฎาคม 2558 คณะสงขอมูลใหหลักสูตรที่มีผลงานอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการ และสง
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ใหทุกหลักสูตร 

29 กรกฎาคม 2558 แตละหลักสูตรสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร หรือ มคอ. 
7 ใหคณะฯ 

3 สิงหาคม 2558 คณะสง มคอ. 7 (SAR) ระดับหลักสูตรใหฝายวิชาการ 
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4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 
*(กอน 24 สิงหาคม) 

คณะแตงต้ังคณะกรรมการและประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

24 สิงหาคม 2558 คณะรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรใหกรรมการประจําคณะพิจารณา 
สิงหาคม 2558 หลักสูตรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมา

ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
4 กันยายน 2558 หลักสูตรสงแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรใหคณะ 
7 กันยายน 2558 - คณะสงรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรใหฝายวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
- คณะสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหฝาย QA ของมหาวิทยาลัย 

8 -30 กันยายน 2558 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 แจงรายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดบัหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
 ประธานกลาวถึงเร่ืองรายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยรายการเอกสารอางอิง/หลักฐานฯ ดังกลาว 
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการเรียบเรียง โดยยึดตามรูปแบบและแนวทางในการประเมิน      
ตัวบงชี้จากคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ของ สกอ.  
 ทั้งน้ี เนื่องจากรายการเอกสารอางอิง/หลักฐานฯ ดังกลาว ยังไมผานความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร อันเนื่องมากจากการเลื่อนการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ไปเปนวันที่ 7 เมษายน 2558 จึงขอนํารายการเอกสารอางอิง/หลักฐานฯ ดังกลาว 
มาเสนอตอที่ประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องอื่นๆ 
 
 2.1 เรื่องการจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
 
 ที่ประชุมไดสอบถามประธานฯ เร่ืองการจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยประธานไดชี้แจงกับที่ประชุมวาการจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) น้ัน ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสอบถามจากกองสงเสริมมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ และฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว โดยฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะเปน
ผูดําเนินการจัดการอบรมดังกลาว และจะแจงใหทราบตอไป  
 ในสวนของคณะศิลปศาสตรน้ัน ฝายวิชาการและฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะรวมกันจัดการ
อบรมดังกลาวอีกคร้ังดวย โดยจะหารือกันในสวนของรายละเอียด และรูปแบบอาจจัดเปนโครงการอบรม
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หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกําหนดการจัดคราวๆในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ซ่ึง
จะแจงหลักสูตรเพ่ือเขารวมการอบรมดังกลาวตอไป 
  
 2.2 ปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
 
 ที่ประชุมไดอภิปรายถึงปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
อยางกวางขวาง โดยประธานฯ ไดแจงแกที่ประชุมวาผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา          
มีกําหนดเขาเยี่ยมเยียนคณะศิลปศาสตร ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 
ศศ.211 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต และฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดใหเปนการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร พรอมกันไปดวย  
 ที่ประชุมจึงมีมติใหฝายเลขานุการรวบรวมประเด็นปญหาและขอสงสัยตางๆ เพ่ือเรียนสอบถามกับ
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาในวันดังกลาวตอไป และประธานไดขอใหคณะกรรมการหรือ
ตัวแทนหลักสูตรที่มีขอสงสัยหรือปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
เขารวมการประชุมในวันและเวลาดงักลาวเพ่ือสอบถามแนวทางและวิธีแกปญหาตอไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 

    
 
                  นายรัตนพล เรืองรัตน 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 


