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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร คร้ังที ่2/2558 

วันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 11.00 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.ดรุณวรรณ กําธรเกียรต ิ   กรรมการ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราพร แกวกฤษฎางค   กรรมการ  
7. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ       กรรมการ  
8. อาจารย ดร.เดโชพล เหมนาไลย     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.นิพนธ ศศิภานุเดช     กรรมการ 
10. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ  
11. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 
12. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ 
13. อาจารยเฉลิมเกียรติ สุขเอียด     กรรมการ  
14. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
15. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ  
16. อาจารยธาวินี จรัสโชติกุล     กรรมการ 
17. อาจารยนํ้าเพชร จินเลิศ     กรรมการ 
18. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
19. อาจารยผณิดา ชื่นมนุษย     กรรมการ  
20. อาจารยภัทธิพงษ ศิริปญญา     กรรมการ  
21. อาจารยสุทธิชล โพธิรังษ ี     กรรมการ 
22. อาจารยอรสุธี ชัยทองศรี      กรรมการ 
23. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
24. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน    กรรมการ (ลาประชุม)  
2. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ (ลาประชุม) 
4. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ (ลาประชุม) 
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5. อาจารย ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารย ดร.ปรัญญา บุนนาค     กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารย ดร.สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข   กรรมการ (ลาประชุม) 
8. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
9. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ (ลาประชุม) 
10. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ (ลาประชุม) 
11. อาจารยพัฒนกิจ ชอบทํากิจ     กรรมการ (ลาประชุม) 
12. อาจารยนิธิมา เนื่องจํานงค     กรรมการ (ลาประชุม) 
13. อาจารยวรรณกนก พรหมเดชะ    กรรมการ (ลาประชุม) 
14. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ (ลาประชุม) 
15. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร      กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารย ดร.ปยะนุช วิริเยนะวัตร 
2. อาจารย ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ 
3. อาจารยมรกตวงศ ภูมิพลับ 
4. นางโสภิต ปราณีราษฎร 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 แจงปฏิทินการจัดทําและสง มคอ.7 ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
 ประธานฯ แจงปฏิทินการจัดทําและสง มคอ.7 ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557
รายละเอียดดังนี้ 
 

ปฏิทินการจัดทําและสง มคอ. 7 (SAR) ระดับหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
กําหนดการ กิจกรรม 

3 และ 8 มิถุนายน 2558 คณะจัดอบรมใหความรูการเขียน มคอ.7 (SAR) 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 หลักสูตรจัดทํา มคอ.7 (SAR) 
15 มิถุนายน 2558 คณะจัดสงแบบฟอรมขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใหหลักสูตรใชเปน

ขอมูลเขียนผลการดําเนินงาน 
15 กรกฎาคม 2558 คณะจัดสงขอมูลตอไปนี ้

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
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กําหนดการ กิจกรรม 
2. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
3. ผลการประเมินการสอน จําแนกตามรายหลักสูตร ภาคการศึกษา 

1/2557 และ 2/2557 
4. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาตอ    

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2557 
5. สัดสวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
6. ผลงานอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการ 

20 กรกฎาคม 2558 หลักสูตรสง มคอ.7 (SAR) และแบบฟอรมการเก็บขอมูลตาม      
ตั ว บ ง ชี้  ส ก อ .  ร ะดั บ หลั ก สู ต ร  ป ก า รศึ กษ า  2557  ใ ห              
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

21 กรกฎาคม– 3 สิงหาคม 2558 หลักสูตรจัดเตรียมเอกสารอางอิง/หลักฐาน 
3 สิงหาคม 2558 ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร สง มคอ.7 (SAR) ใหมหาวิทยาลัย 
4 สิงหาคม 2558– 4 กันยายน 2558 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
30 กันยายน 2558 หลักสูตรสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรให

ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ป
การศึกษา 2557  
 
 ประธานฯ ได แ จ งแนวทางก ารประเ มินคุณภาพการศึกษ าภายใน  ระดับหลั กสูต ร                   
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 
1) เพ่ือเตรียมความพรอมและตรวจสอบผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และดําเนินงานใหหลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 

2) เพ่ือใหหลักสูตรตางๆของคณะนําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหมีมาตรฐานและไดรับการรับรอง 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่
เก่ียวกับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารยและตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนน
กระบวนการเกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู เ รียน สําหรับ
องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรมีทั้งหมด 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ดังตอไปน้ี 
 

องคประกอบในการประกันคุณภาพ ตัวบงชี ้
1. การกํากับมาตรฐาน 1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.2การไดงานทํ าห รือผลงานวิ จัยของผูสํา เ ร็จ
การศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา 
3.2การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.2คุณภาพอาจารย 
4.3ผลที่เกิดกับอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 5.1สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  
5.3การประเมินผูเรียน 
5.4ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 
รายงานการประเมินตนเอง(มคอ.7) 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เปนรายงานฉบับเดียวกัน 
 รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประกอบดวยหมวดตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ
องคประกอบ/ตัวบงชี้ ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 อาจารย 
 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร ขอมูล 
   ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 การจัดทําขอมูลแบบฟอรมเชิงปริมาณและการจัดเก็บเอกสารอางอิง/หลักฐาน
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 

 ประธานกลาวถึงเร่ืองการจัดทําขอมูลแบบฟอรมเชิงปริมาณและการจัดเก็บเอกสารอางอิง/
หลักฐาน ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 
2557 โดยการจัดทําแบบฟอรมขอมูลเชิงปริมาณนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูล และจัดสงขอมูลของแตละหลักสูตรใหหัวหนาภาควิชา โดยแตละหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองหรือเพ่ิมเติมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

 แบบฟอรมการเก็บขอมูล (จัดเรียงตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ ซ่ึงมีขอมูล/ผลการดําเนินการ
ครบถวนปรากฏอยูในแบบฟอรมน้ันๆ) 
  
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม รายละเอียด 

1 ตารางพื้นฐาน 1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด ปการศึกษา 2557 
2 ตารางพื้นฐาน 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2557 
3 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 1.1-1 

ระดับหลักสูตร(ปริญญาตรี) 
การไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

4 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 1.1-2
ระดับหลักสูตร 
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต -
ปริญญาโท) 

การไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 

5 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 1.1-3
ระดับหลักสูตร (ปริญญาเอก) 

การไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 

6 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

7 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 2.2-1
ระดับหลักสูตร(ปริญญาตรี) 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

8 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 2.2–2
ระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร พ.ศ. 2557 

9 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 2.2–3
ระดับหลักสูตร (ปริญญาเอก) 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพ.ศ. 2557 

10 แบบฟอรมที่  สกอ. 3.2ระดับ
หลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
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ลําดับ ช่ือแบบฟอรม รายละเอียด 
11 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 4.1-1

ระดับหลักสูตร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่รับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในดานตางๆ ปการศึกษา 2557 

12 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 4.1-2
ระดับหลักสูตร 

โครงการพัฒนาคณาจารย ปการศึกษา 2557 
 

13 แบบฟอรมตัวบงชี้ สกอ. 4.1-3
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินการสอน จําแนกตามรายหลักสูตร ภาคการศึกษา 
1/2557 และ 2/2557 

14 แบบฟอรมตัวบงชี้  สกอ.4.2 
ระดับหลักสูตร 

คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร................. ปการศึกษา 
2557 

15 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 5.2 
ระดับหลักสูตร 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับหลักสูตรปการศึกษา 
2557 

16 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 6.1-1 
ระดับหลักสูตร 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูปการศึกษา 2557 

17 แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 6.1-2 
ระดับหลักสูตร 

สัดสวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 

 
หมายเหตุ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบดวยแบบฟอรมลําดับที่ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12,  
  13, 14,  15, 16,  17 จํานวน 13 แบบฟอรม 
  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบดวยแบบฟอรมลําดับที่ 1, 2, 4, 6, 10, 
  11, 12, 13, 14,  15, 16,  17 จํานวน 12 แบบฟอรม 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบดวยแบบฟอรมลําดับที่ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12,  
  13, 14,  15, 16,  17 จํานวน 13 แบบฟอรม 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ประกอบดวยแบบฟอรมลําดับที่ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
  13, 14, 15, 16, 17 จํานวน 13 แบบฟอรม 
 
 ทั้งน้ี ในสวนวิธีการจัดเอกสารอางอิง/หลักฐานนั้น ใหแตละหลักสูตรจัดเอกสารตามองคประกอบ/
ตัวบงชี้ และจัดทําขอมูลเอกสารประกอบดวยหมายเลขและชื่อเอกสารโดยแยกตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ 
ตามลําดับ 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 

    
                  นายรัตนพล เรืองรัตน 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


