
 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที ่2/2557 

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังส ี   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาเนา วรัญู    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุชชฎา ดํารงศิริ    กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณวรรณ กําธรเกียรต ิ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เดโชพล เหมนาไลย     กรรมการ 
10. อาจารย ดร.นิพนธ ศศิภานุเดช    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล    กรรมการ 
12. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ 
13. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ 
14. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ 
15. อาจารยธาวินี จรัสโชติกุล     กรรมการ 
16. อาจารยนทีพร แกวคง     กรรมการ 
17. อาจารยน้ําเพชร จินเลิศ     กรรมการ 
18. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
19. อาจารยนิธิมา เน่ืองจํานงค     กรรมการ 
20. อาจารยภัทธิพงษ ศิริปญญา     กรรมการ 
21. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร      กรรมการ 
22. อาจารยสุทธิชล โพธิรังษ ี     กรรมการ 
23. อาจารยอรสุธี ชัยทองศรี      กรรมการ 
24. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
25. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน    กรรมการ (ลาประชุม) 
2. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราพร แกวกฤษฎางค   กรรมการ (ลาประชุม) 
4. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ ์      กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารย ดร.ปรัญญา บุนนาค     กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารย ดร.สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข   กรรมการ (ลาประชุม) 
8. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ     กรรมการ (ลาประชุม) 
9. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ (ลาประชุม) 
10. อาจารยเฉลิมเกียรติ สุขเอียด     กรรมการ (ลาประชุม) 
11. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ (ลาประชุม) 
12. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ (ลาประชุม) 
13. อาจารยผณิดา ชื่นมนุษย     กรรมการ (ลาประชุม) 
14. อาจารยพัฒนกิจ ชอบทํากิจ     กรรมการ (ลาประชุม) 
15. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ศรัญธร ชูทิม 
2. อาจารย ดร.ปยะนุช วิริเยนะวัตร 
3. นายณัฐวุฒิ สงางาม 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 แจงหนาที่ของกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ 
 

 ประธานฯ ไดแจงหนาที่ของกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ โดยมี
ห น า ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว า ง ค ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร  ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น 
การประกันคุณภาพ สรางความเขาใจในการทํางานดานการประกันคุณภาพในสังกัดของตนเอง และมีบทบาท 
ดานตางๆ ในการประกันคุณภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนา เปนผูรับผิดชอบหลักหรือเปนผูรวมจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสังกัด จัดเก็บและใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณะศิลปศาสตร เสนอ
ค วา ม เห็ น อั น เ ป น ป ระ โย ช น ต อ ก า ร ทํ า ง า นด า นก ารป ระ กั นคุณ ภ าพ ก ารศึ กษ า  เ พ่ื อ ให เ กิ ด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2  แจงรายละเอียดแผนกล ยุทธ /แผนการดํา เ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษา              
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
 ประธานฯ ไดแจงรายละเอียดแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรไดพิจารณาเห็นชอบ
แลว ซ่ึงจะเนน 2 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และกลยุทธที่ 2 
พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ด ี 

1.2.1 แผนกลยุทธ (แผนงาน/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ) 
 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โครงการอบรมใหความรูเรื่องระบบ    
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-2561 

ส.ค. – ธ.ค.57 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผูรวมเขารวมโครงการไมต่ํากวา          
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

2. โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู 
แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

ม.ค. – ก.พ.58 
 

ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

3. โครงการเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 : 
ภายในสถาบัน 

ก.พ. – มี.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

4. โครงการเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 : 
ระหวางสถาบัน 

เม.ย. – พ.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

5. โครงการใหความรูดานการประกัน 
คุณภาพ 

ส.ค.57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา, คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงานประกัน

คุณภาพ 

- มีขอมูลองค ความรูในเว็บไซตคณะ 

6. โครงการเทคนิคการเขียน SAR และ 
การจัดหลักฐานตามเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2557 

พ.ค. – มิ.ย.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

7. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจําป 2557 

มิ.ย. – ก.ค. 58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินฯระดับหลักสูตรเพื่อ    
ใชประเมินฯในระดับคณะ 

8. โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) คณะศิลปศาสตรประจําป 2557 

ก.ค. – ส.ค. 58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)       
สงใหสํานักประกันคุณภาพ มธ. 

9. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ   
คณะประจําป 2557 

ก.ย. 58     ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โครงการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
 
 
 

ส.ค.57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีคูมือระบบประกันคุณภาพและ 
Template เพื่อใหหนวยงานในคณะ       
มีแนวทางในการเขียน SAR 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชคูมือไม   
ต่ํากวา 3.51 

2. โครงการประชาสัมพันธงานประกัน
คุณภาพ 

ส.ค.57 – ก.ค.58 คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- มีจดหมายขาวออกตามกําหนด 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขาชม
เว็บไซตงานประกันคุณภาพไมต่ํากวา    
3.51 

3. โครงการหนวยงานตนแบบดานการ
ประกันคุณภาพ 

พ.ค..57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีหนวยงานตนแบบอยางนอย             
1 หนวยงาน 

 
       1.2 .2 แผนการดําเ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2557                       
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) 

 

ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหตุ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (กําหนดคา
เปาหมาย/ผู รับผิดชอบ/นโยบาย/แผนปรับปรุงคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ และแผนปฎิบัติงานประกันคุณภาพ 
ประจําป 2557 ) 

              

  

2 เสนอคาเปาหมายและแผนปฎิบัติการ/แผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําป 2557 ในท่ีประชุมกรรมการคณะ 

              
  

3 ประชุมกรรมการผู รับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับคณะ ( รับทราบ
แนวทางการทํางาน,การเขียน SAR รายตัวบงชี้, การจัดเก็บ
เอกสารท่ีเก่ียวของ ) 

                

4 คณะกรรมการชุดตาง ๆ สงแผนกลยุทธหรือแผนปฎิบัติงาน (ฉบับ
ปรับปรุง)/ผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้สงแผนการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีท่ีรับผิดชอบ 

              - แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที  
11 (2555-2559)  
- แผนปฏิบัติราชการประจําป คณะ
ศิลปศาสตร ป 2558    
- แผนบริหารอัตรากําลังและพัฒนา
บุคลากร       
- แผนยุทธศาสตรฝายการนักศึกษา   
- แผนงานวิจัย    
- แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก
สังคม  ประจําปการศึกษา  2557     
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
- แผนการจัดการความรู   
- แผนระบบสารสนเทศ   
- แผนกลยุทธทางการเงิน              
- แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ 
ประจําปการศึกษา  2557   

5 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (ติดตามผลการ
ดําเนินการ) 
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ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหตุ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/โครงการพิเศษสงผลการดําเนินงาน 
- รอบ 6   เดือน (สําหรับปการศึกษา) 
- รอบ 11  เดือน (สําหรับปปฏิทิน) 
- รอบ 12  เดือน (สําหรับปงบประมาณ) 

               

7 ประชุมภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/โครงการพิเศษ (รายงานผล
การดําเนินงานรอบ 6, 11, และ 12 เ ดือน ตามขอ 6/รับฟง
ปญหา/อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแกไข 

               

8 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ (รับฟงผลการ
ดําเนินงานรอบ 6, 11, และ 12 เดือน ตามขอ6/รับฟงปญหา/
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแกไข 

               

9 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะเพ่ือสรุปรูปแบบ
และรายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2557 

               

10 ประชุมภาควิชา/โครงการพิเศษ ชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําป 2557 

               

11 ภาควิชา/โครงการพิเศษ/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับหลักสูตรสงราง
รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับปการศึกษา/สง
เปน File ขอมูลทาง E-mail ) 

               

12 สัมมนาคณะกรรมการระดับภาควิชา/โครงการพิเศษและ
ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ีระดับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันและนําไปปรับปรุงแกไข) 
 

               

13 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจําป 2557 แก
ภาควิชา 

               

14 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร ประจําป 2557 

               

15 สงตารางกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 ใหแกภาควิชา 
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ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหตุ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ภาควิชา/หลักสูตรสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                
17 ประเมินระดับหลักสูตร                
18 ประชุมผู รับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับคณะจัดทํารางรายงานการ

ประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับปการศึกษา) 
               

19 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะสงรางรายงานการประเมินตนเอง 
ใหรองคณบดีท่ีรับผิดชอบพิจารณา 

               

20 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะสงรางรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) พรอมเอกสารหลักฐาน 

               

21 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (ตรวจราง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

               

22 สงรางรายงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะตรวจแก
ใหผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้แกไข 

               

23 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีแกไขแลวภายในเวลาท่ี
กําหนด พรอมเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) 

               

24 สรุปผลการดําเนินงาน/รับรองรายงานการประเมินตนเองในท่ี
ประชุมกรรมการคณะ 

               

25 คณะฯ สงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย                
26 ประเมินระดับคณะ                

หมายเหตุ 
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 เปนผลการดําเนินงาน 
- ปงบประมาณ 2557 (ต.ค.2556 - ก.ย.2557) 
- ปปฎิทิน 2557 (ม.ค.2557 - ธ.ค.2557) 
- ปการศึกษา 2557 (ส.ค.2557 - ก.ค.2558) 
 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 แจงรายละเอียดเกณฑมาตรฐาน และรายละเอียดตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
รอบใหม พ.ศ.2557 – 2561 (ระดับหลักสูตร) 
 
 ประธานฯ ไดแจงรายละเอียดเกณฑมาตรฐาน และรายละเอียดตัวบงชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. รอบใหม พ.ศ.2557 – 2561  แตเน่ืองจากเกณฑมาตรฐาน และรายละเอียดตัวบงชี้ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหมน้ัน ยังเปนฉบับรางอยู จึงทําใหขอมูลตางๆน้ันยังไมชัดเจน ทั้งน้ี
ตองรอการชี้แจงจากทาง สกอ. อยางเปนทางการกอน โดยที่ประชุมไดหารือในประเด็นนี้และไดมอบหมาย
ใหฝายเลขานุการสงแบบฟอรมหลักฐานตางๆ รวมถึงรายละเอียดการไดมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ สกอ. เพ่ือใหแตละหลักสูตรตรวจสอบผลการดําเนินงานวา
เปนไปตามเกณฑฯ ดังกลาวครบถวนหรือไม หากไมเปนไปตามเกณฑฯ หลักสูตรจะมีแนวทางการแกปญหา
อยางไร  โดยสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาและ
เตรียมพรอมรับการประเมินภายในระดับหลักสูตรตอไป 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 

    
 
                  นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


