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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คร้ังที ่3/2556 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยยุพิน โภคฐิติยุกต    กรรมการ  
3. รองศาสตราจารยสุมาลี มหณรงคชัย    กรรมการ  
4. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ 
8. อาจารย ดร.ปยวรรณ อัศวราชันย    กรรมการ  
9. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ     กรรมการ 
10. อาจารย ดร.สายันห กอเสถียรวงศ    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข    กรรมการ 
12. อาจารยกรัณยา ชัยรัตน     กรรมการ 
13. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ  
14. อาจารยจิราพร พรประภา     กรรมการ 
15. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ 
16. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
17. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ 
18. อาจารยวิชยา ปดชามุก     กรรมการ 
19. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร     กรรมการ 
20. อาจารยสิรณัฐ ธรรมธราชัย     กรรมการ 
21. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 
22. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
23. นายอธิคม หนุนภักด ี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธาน (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ ์   กรรมการ (ลาประชุม) 
3. อาจารยกติมา พวงชิงงาม     กรรมการ (ลาประชุม) 
4. อาจารยกนกขวัญ แกวแท     กรรมการ (ลาประชุม) 
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5. อาจารยไกรวุฒิ เจริญศิริ     กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ (ลาประชุม) 
8. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ (ลาประชุม) 
9. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
10. อาจารยภัทธิพงษ ศิริปญญา     กรรมการ (ลาประชุม) 
11. อาจารยวชิราภรณ รุงโรจนชนาทิพย    กรรมการ (ลาประชุม) 
12. อาจารยวันรัก สุวรรณวัฒนา     กรรมการ (ลาประชุม) 
13. อาจารยสุธิดา วิมุตติโกศล     กรรมการ (ลาประชุม) 
14. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยวิรังรอง บุญนุช 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1 แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2555 
 
 ประธานไดแจงแกที่ประชุมเ ร่ืองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.          
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2555 ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้จากการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. คณะศิลปศาสตร  
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 

 

ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน   
ดานคุณภาพบัณฑิต   
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 4.85 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.23 ด ี

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  4.76 ดีมาก 
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 2.50 ตองปรับปรุง 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  3.05 พอใช 
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ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0.84 ตองปรับปรุง
เรงดวน 

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5.00 ดีมาก 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5.00 ดีมาก 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1) 4.11 ดี 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน (ไมประเมินในระดับคณะ/หนวยงาน
จัดการเรียนการสอน) 

ไมประเมิน ไมประเมิน 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.26 ด ี
14. การพัฒนาคณาจารย 3.01 พอใช 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.19 ด ี
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ   
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลกัษณ 5.00 ดีมาก 
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.34 ด ี
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 5.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม   
18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ   
     18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน 

5.00 ดีมาก 

     18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2) 4.26 ดี 
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดคาเฉลี่ย ≥ 3.51  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 แจงปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของภาควิชา/โครงการพิเศษ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของภาควิชา/โครงการพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม 

1 ก.ค.-56 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพระดับคณะฯ (กําหนดคาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ/นโยบาย) 

2 ส.ค.-56 
ประชุมกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะ (รับทราบแนวทางการทํางาน, การเชียน 
SAR                รายตัวบงชี,้การจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวของ) 

3 25-พ.ย.-56 ภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/โครงการพิเศษสงผลการดําเนินงาน 
    รอบ 6   เดือน  (สําหรับปการศึกษา) 
    รอบ 11 เดือน  (สําหรับปปฏิทิน) 
    รอบ 12 เดือน  (สําหรับปงบประมาณ) 

4 ธ.ค.-56 
ประชุมภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/โครงการพิเศษ(รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6,11
และ 12 เดือน ตามขอ 6/รับฟงปญหา/อุปสรรคเพ่ือหาแนวทางแกไข) 

5 ธ.ค.-ม.ค.56 
ประชุมภาควิชา/โครงการพิเศษ ชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา ประจําป 2556 

6 ม.ค.-57 
ประชุมภาควิชา/โครงการพิเศษ/ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะฯ เพ่ือรวมจัดทํารางรายงาน
การประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับปการศึกษา) 

7 มี.ค.-57 
ภาควิชา/โครงการพิเศษ สงรางรายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับป
การศึกษา/สงเปน File ขอมูล ทาง E-mail / เฉพาะผลการดําเนินงานไมรวมบทนํา) 

8 มี.ค.-57 
สัมมนาคณะกรรมการระดับภาควิชา/โครงการพิเศษและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะเพื่อ
พิจารณาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันและนําไปปรับปรุงแกไข 

9 มี.ค.-เม.ย.57 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา ประจําป 2556 แกภาควิชา 

10 เม.ย.-57 สงตารางกําหนดประเมินการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2556 ใหแกภาควิชา 

11 เม.ย.-57 ภาควิชาสงรายงานการประเมินตนเอง 

12 เม.ย.-57 ประเมินภาควิชา 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 2.1 พิจารณาแนวทางและการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของภาควิชา/โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2556 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางและการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของภาควิชา/โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2556 ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นและมีมติ
ให ภาควิชา/โครงการพิเศษ ทําการตรวจประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 
2 และองคประกอบที่ 4 เหมือนเดิม โดยประธานไดแจงแกภาควิชา/โครงการพิเศษในเร่ืองเอกสารอางอิง
ของตัวบงชี้ตางๆ ที่มีความสําคัญ ดังน้ี 

1). เอกสารอางอิงที่มีความสําคัญในตัวบงชี้ตางๆ  
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
องคประกอบที่ 2 
2.4 –ขอ 6  มีการประเมินความสําเร็จ 

ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 -รายงานการประเมินความสําเร็จ 

ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย 

2.4 –ขอ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 -รายงานการประชุม…..(เกี่ยวกับ
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย) 

2.6 –ขอ 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 -บทความวิจัย/รายงานการวิจัย 
-เคาโครงรายวิชา 

2.7 –ขอ 5  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

 -โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษา 

2.7 –ขอ 7  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
การจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการ
นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  
 

 -กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธ 
-บทความตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

2.8 –ขอ 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
การการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยระบุตัวช้ีวัดและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ/มีผลการประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 90  ของตัวบงช้ี 

 -โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม 
-ผลการประเมิน 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
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             นายรัตนพล เรืองรัตน 
        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


