
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2559 

วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. วริษา  กมลนาวิน     กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  เฉิดฉินนภา     กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ  สินธุประมา    กรรมการ 

6. อาจารย ดร. ตามไท  ดิลกวิทยรัตน     กรรมการ 

7. อาจารย ดร. เชาวฤทธิ์  เชาวแสงรัตน     กรรมการ 

8. อาจารยเกียรติศักดิ์  จังเจริญจิตตกุล     กรรมการ 

9. อาจารยจินดา  แซจึง          กรรมการ 

10. อาจารยวรรณกนก  พรหมเดชะ     กรรมการ 

11. อาจารยเฉลิมเกียรติ  สุขเอียด     กรรมการ 

12. อาจารยธเนศ  ปุรณสุธีมงคล      กรรมการ 

13. อาจารยธาวินี  จรัสโชติกุล      กรรมการ 

14. อาจารยนทีพร  แกวคง      กรรมการ 

15. อาจารยพชรวรรณ บุญพรอมกุล     กรรมการ 

16. อาจารยพัชราภรณ  หนังสือ      กรรมการ 

17. อาจารยศุภวิทย  ถาวรบุตร      กรรมการ 

18. นายสุรชยั  เพงงาม       กรรมการและเลขานุการ 

19. นายภทรพล  คหนันทเสวี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง     กรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์        กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สธุาสินี  ปยพสุนทรา    กรรมการ (ลาประชุม) 
4. ผูชวยศาสตราจารยชนยา  ดานสวัสดิ ์     กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารย ดร. กัณฐัศศา  พงษหิรัญ     กรรมการ (ลาประชุม) 

6. อาจารย ดร. สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข    กรรมการ (ลาประชุม) 

7. อาจารย ดร. ศิริวรรณ  วรชัยยุทธ     กรรมการ (ลาประชุม) 

8. อาจารย ดร. ศิริวรรณ  มุนินทรวงศ     กรรมการ (ลาประชุม) 

 

https://arts.tu.ac.th/teacher_linguistics08.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_geography02.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_literature14.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_thai29.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_seas05.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_japan09.html
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9. อาจารย ดร. ภรณีย  พินันโสตติกุล     กรรมการ (ลาประชุม) 

10. อาจารย ดร. จุฑามณี  ออนสุวรรณ     กรรมการ (ลาประชุม) 

11. อาจารย ดร. สุทิษา  โรจนอนันต     กรรมการ (ลาประชุม) 

12. อาจารยธาริตา  อินทนาม      กรรมการ (ลาประชุม) 

13. อาจารยไพลิน  ปนสําอางค      กรรมการ (ลาประชุม) 

14. อาจารยอรณิศา  วิริยธนานนท      กรรมการ (ลาประชุม) 

15. อาจารยปุญชรัศม์ิ  เตชะวชิรกุล     กรรมการ (ลาประชุม) 

16. อาจารยม่ิง  ปญญา       กรรมการ (ลาประชุม) 

17. อาจารยภัทธิพงษ  ศิริปญญา      กรรมการ (ลาประชุม)  

18. อาจารยณัฐนิจ  อัศวรักษาวงศ      กรรมการ (ลาประชุม) 

 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารย ดร. ปยะนุช วิริเยนะวัตร 
2. อาจารย ดร. นิภาพร  รัชตพัฒนากุล 
3. อาจารยวิชนี  ศรีสนิท 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

 1 . 1  แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ ศิ ล ปศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558 

 ประธ านชี้ แ จ ง ร า ยละ เ อี ย ดแนว ทา งก ารป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภาย ใน ร ะดั บหลั ก สู ต ร                     
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 1. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
  การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีองคประกอบของ
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร อยางนอย 3 คน ดังนี้ 

1.1  เปนผู ข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู ข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน (ท่ีไดผานกระบวนการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตาม

แนวทางของ สกอ.) 

1.2  เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเกินกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ และอยางนอย 1 คน

ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมินและประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

 

https://arts.tu.ac.th/teacher_japan13.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_linguistics02.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_france13.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_philosophy06.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_chinese08.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_literature13.html
https://arts.tu.ac.th/teacher_england08.html
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1.3  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

1.4  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

1.5  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวา

หนึ่งหลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรี

และบณัฑิตศึกษา 

1.6  การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ีดานวิชาการ/ดานการ

ประกันคุณภาพ หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 

 
 2. กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินระดับหลักสูตร 
   2.1 หลักสูตรเลือกวันประเมินตามชวงเวลาท่ีคณะกําหนด โดยใหประธานหลักสูตร/
หลักสูตร เสนอรายชื่ออาจารยท่ีทําหนาท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน หรือหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนจัดข้ึน (ป 2558 - 2559) จํานวนอยางนอย 3 คน มาท่ีฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร เพ่ือจัดทําประกาศแตงตั้งโดยมีกรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับสาขาวิชา ท้ังนี้ ผูประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวา 1 
หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
   2.2 หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผูประเมินเอง โดยคํานึงถึงผูประเมินท่ีมีคุณภาพในการ
ประเมิน เขาใจเกณฑการประเมิน รับฟงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร หลักสูตรสามารถทาบทามและเสนอชื่อคณะกรรมการการประเมินชุดเดิมไดตาม
รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557                        
(ปการศึกษาท่ีผานมา) 
   2.3 หากหลักสูตรตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ท้ังชุดหรือเปน
รายบุคคลสําหรับการประเมิน ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถดาวนโหลดขอมูลผูประเมินได
จากเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 
   2.4 สําหรับเลขานุการคณะกรรมการ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร จะ
จัดและพิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ี ดานวิชาการ/ดานการประกันคุณภาพ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหแตละหลักสูตร 
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 3. กําหนดการตรวจประเมิน 
   3.1 การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร กําหนดกรอบเวลาในการประเมิน   
หลักสูตรละ 1 วัน 
   3.2 ระยะเวลาการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คือ วันท่ี 1 – 11 สิงหาคม 2559 
 
 4. กระบวนการประเมินคุณภาพ 
   การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมีกระบวนการประกอบดวยการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของแตละหลักสูตร การสัมภาษณผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
อาจารย นักศึกษา 
 
 5. การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   คณะรับผิดชอบการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยจายเงินตามระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

- เหมาจายในอัตราคนละ 2,400 บาท สําหรับการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

- เหมาจายในอัตราคนละ 3,600 บาท สําหรับการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หรือเทียบเทา        

- เลขานุการคณะกรรมการใหจายในอัตราไมเกิน 500 บาท 

- จายคาพาหนะแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรในอัตราวันละ 500 บาท/คน 

 สําหรับการจายคาพาหนะ หากหลักสูตรใดไมไดจัดรถตูรับสงอาจารยคณะกรรมการ ขอให

แจงฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร เพ่ือจะไดจัดเตรียมคาพาหนะใหแกหลักสูตร 

นอกเหนือจากคาตรวจประเมิน   

 6. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
   คณะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในวันท่ี 7 กันยายน 2559 
 
 7. การจัดสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร 
  หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายในและไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรแลว ขอใหจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินและสงใหฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ือจัดสงฝายวิชาการของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
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 1.2 ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                  
ปการศึกษา 2558 
 
 ประธานแจงรายละเอียดเก่ียวกับปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปการศึกษา 2558 รวมถึงกําหนดการตรวจประเมินและการเลือกวันตรวจของ
แตละหลักสูตร ดังนี้ 
 
กําหนดการ กิจกรรม 

1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 หลักสูตรดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพท่ีกําหนด 

ม.ีค. – เม.ย. 59 ฝายวิชาการรวมกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร จัดอบรมใหความรูการเขียน 
มคอ.7 หรือรายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

พ.ค. – ก.ค. 59 หลักสูตรจัดทํา มคอ.7 หรือรายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร  

2 พ.ค. – 15 มิ.ย. 59 หลักสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินภายนอก จํานวน 2 คน และภายใน  จํานวน 1 คน 
มายังฝายประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีคณะกรรมการภายนอกขอจัดสงช่ือ–สกุล/ตําแหนง/ท่ีอยูท้ังของคณะกรรมการและตนสังกัด 
และเบอรโทรศัพท 

16 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 59 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/จัดทําจดหมายเชิญ 
/จัดทําจดหมายขออนุญาตตนสังกัด 

1 ก.ค. – 8 ก.ค. 59 ฝายประกันคุณภาพฯ จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/จดหมายเชิญกรรมการฯ/จดหมายขอ
อนุญาตตนสังกัดใหแกหลักสูตร 

11 ก.ค. – 31 ก.ค. 59 หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการประเมินฯ โดยสงจดหมายเชิญและรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร หรือ มคอ. 7 แกผูประเมิน 

18 ก.ค. – 22 ก.ค. 59 

(19, 20 วันหยุด) 

หลักสูตรสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ. 7 พรอม CD ไฟลขอมูลแกฝาย
ประกันคุณภาพฯ ของคณะ เพ่ือจัดสงใหฝายวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และใชเปนขอมูล
ดําเนินงานในสวนของการประกันคุณภาพระดับคณะ 

3 ส.ค. 59 ฝายวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร สงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือ 
มคอ. 7 แกฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1 ส.ค. – 11 ส.ค. 59 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

7 ก.ย. 59 คณะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ใหฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรตางๆของคณะ 

8 ก.ย. 59 หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร และนําผลการประเมินไปใชในการ
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กําหนดการ กิจกรรม 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

30 ก.ย. 59 หลักสูตรสงแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา                
คณะศิลปศาสตร เพ่ือจัดสงฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 

หมายเหตุ :  หากหลักสูตรใดไมเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะฯ จะไม
สามารถดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งและอ่ืนๆ ได หากพนกําหนดแลวขอใหหลักสูตรท่ีไมสงรายช่ือกรรมการเปน
ผูดําเนินการ โดยขอใหมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีคณะกําหนด 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 2.1 การแจงขอมูลการเลือกวันตรวจและเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินของแตละหลักสูตร 
 
 ประธานชี้แจงเรื่องการเลือกวันตรวจและการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ของแตละหลักสูตร
วาสามารถติดตามและเลือกวันไดโดยทางฝายประกันคุณภาพจะแจงวันวางใหแกคณะกรรมการทุกทานได
ทราบทางอีเมลทุกวัน และในวันศุกรของทุกสัปดาหจะแจงทางเว็บไซตงานประกันคุณภาพฯ จนกวาการ
เลือกวันตรวจและการเสนอรายชื่อจะเสร็จสิ้น 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 2.2 การเพ่ิมสวนสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน มคอ. 7 
  
 ประธานแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือ 
มคอ. 7 วามีสวนเพ่ิมคือหนา “สวนสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”                  
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตงานประกันคุณภาพ 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
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 2.3 เอกสาร/หลักฐานท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดสงใหแกหลักสูตร 
  
 ประธานแจงรายการเอกสาร/หลักฐานท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดสงใหแกหลักสูตร 
มีดังตอไปนี้ 
  1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  3 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
  4 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
     (เฉพาะหลักสูตรท่ีสงผลใหดําเนินการ) 
  5 ผลการประเมิน จําแนกรายหลักสูตร ภาค1/ภาค2 
  6 หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบในแตละตัวบงชี้ (ถามี) เปนไฟลขอมูลสงใหแกหลักสูตร 
  

นอกจากนี้ฝายประกันคุณภาพฯ จะจัดสงขอมูลผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ               
ซ่ึงมี KPI 12 ขอ วาแตละขอใชเอกสาร/หลักฐานใดประกอบ และตารางคํานวณคะแนนผลการดําเนินงาน
ระดับหลักสูตร 
  
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 

 
                  นายสุรชัย เพงงาม 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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