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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร คร้ังที ่3/2558 

วันอังคารที ่14 กรฎาคม 2558 เวลา 9.30 – 11.30 น. 
ณ หองประชุม ศศ.242 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน    กรรมการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังส ี   กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาเนา วรัญู    กรรมการ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณวรรณ กําธรเกียรต ิ   กรรมการ  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราพร แกวกฤษฎางค   กรรมการ  
8. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ  
9. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ  
10. อาจารย ดร.เดโชพล เหมนาไลย    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.ปรัญญา บุนนาค     กรรมการ  
12. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ  
13. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 
14. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
15. อาจารยธาวินี จรัสโชติกุล     กรรมการ 
16. อาจารยนทีพร แกวคง     กรรมการ 
17. อาจารยนํ้าเพชร จินเลิศ     กรรมการ 
18. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
19. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ  
20. อาจารยผณิดา ชื่นมนุษย     กรรมการ  
21. อาจารยนิธิมา เนื่องจํานงค     กรรมการ  
22. อาจารยวรรณกนก พรหมเดชะ    กรรมการ  
23. อาจารยภัทธิพงษ ศิริปญญา     กรรมการ  
24. อาจารยอรสุธี ชัยทองศรี      กรรมการ 
25. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
26. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารยดนยั ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ       กรรมการ (ลาประชุม) 
3. อาจารย ดร.นิพนธ ศศิภานุเดช     กรรมการ (ลาประชุม) 
4. อาจารย ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
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5. อาจารย ดร.สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข   กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ (ลาประชุม) 
8. อาจารยเฉลิมเกียรติ สุขเอียด     กรรมการ (ลาประชุม) 
9. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ (ลาประชุม) 
10. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ (ลาประชุม) 
11. อาจารยพัฒนกิจ ชอบทํากิจ     กรรมการ (ลาประชุม) 
12. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ (ลาประชุม) 
13. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร      กรรมการ (ลาประชุม) 
14. อาจารยสุทธิชล โพธิรังษ ี     กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารย ดร.ปยะนุช วิริเยนะวัตร 
2. อาจารย ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ 
3. อาจารยผองพรรณ  ไกรนรา 
4. นายณัฐวุฒิ สงางาม 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 1.1 ช้ีแจงรายละเอียดการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ปการศึกษา 2557 

 ประธานชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557           
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีองคประกอบของคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตร อยางนอย 3 คน ดังนี้ 
1.1 เปนผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยอื่น (ที่ไดผานกระบวนการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตาม
แนวทางของ สกอ.)  

1.2 เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เกินกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ และอยางนอย 1 คน  
ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

1.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตองมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 



 

3 
 

1.4 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 

1.5 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ           
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวา
หน่ึงหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี                         
และบัณฑิตศึกษา 

1.6 การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ดานวิชาการ/ดานการ
ประกันคุณภาพ หรือเจาหนาที่อ่ืน ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  

 
2. กระบวนการการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย  

1. การนําเสนอผลงานแตละหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
2. การสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
3. การสัมภาษณอาจารยผูสอน จํานวนไมนอยกวา 3 คน  
4. การสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน  

ทั้งน้ี ขอ 3-4 ไมควรซ้ํากับอาจารยประจําหลักสูตร 
5. การสัมภาษณนักศึกษา  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3-5 คน  

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จํานวน 3-5 คน 
6. การตรวจเอกสาร  
7. การเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ถามี) เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน หรืออาจ

นําเสนอเปนรูปถาย ในกรณีของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีการเรียนการสอน ณ 
คณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร 

8. การสรุปผลการประเมินพรอมนําเสนอผลการประเมินดวยวาจาโดยคณะกรรมการประเมินฯ 

9. ระยะเวลาการยื่นอุทธรณผลคะแนนและการสงเอกสารอางอิง/หลักฐานเพ่ิมเติมแก
คณะกรรมการไมเกิน 7 วันนับจากวันประเมิน  

 
 3. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2557 เปนระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม ศศ.รส.211, 
224, 223, 231, 232, 242 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรมีกําหนดเวลา 1 วัน ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.00 น. รวมถึงหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกันในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีรายละเอียดของวันเวลาตรวจประเมิน ดังน้ี 
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วันตรวจประเมิน หลักสูตร 
10 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
11 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฝร่ังเศสศึกษา 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  
    และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

13 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

14 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 

17 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัสเซียศึกษา (ยังไมแนนอน เนื่องจากยังไมได 
    ผูตรวจตรงกับสาขาวิชา) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

18 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) 

19 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร 
   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 

20 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
   และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 

21 สิงหาคม 2558 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและการจัดการ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
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4. การสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
การสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดําเนินการดังน้ี 
4.1 คณะกรรมการประเมินฯ สงรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ ภายใน 1 สัปดาห                   

หลังการตรวจประเมิน (สัปดาหที่ 4 ของเดือนสิงหาคม) กําหนดสงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยสงที่ฝายประกนั
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

4.2 คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตรใชเปนขอมูลในการประเมินระดับคณะ และสง
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ 7 
กันยายน 2558 

4 . 3  ค ณะส ง รา ย ง านก ารประ เมิ น คุณ ภาพ ภาย ในระดั บห ลั กสู ต ร ให ฝ า ย วิ ช า การ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ 7 กันยายน 2558 

4.4 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร สงรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรไปยังประธานหลักสูตร ในวันที่ 7 กันยายน 2558 

4.5 หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา                    
คณะศิลปศาสตร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 

4.6 คณะสงแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรใหฝายวิชาการในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2557 
 

08.30 -09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการประเมิน 
   และการแบงหนาที่รวมทั้งการวิเคราะห SAR เพ่ือสรุปประเด็น ขอสงสัย  

กําหนดคําถามเบื้องตน 
09.30 -10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
10.30 -11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารยประจําหลักสูตร........... คณะศิลปศาสตร 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจง 

วัตถุประสงค หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
- อาจารยประจําหลักสูตร สรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2557 (ภาพรวม 
จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดี จุดควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป) 

11.00 -12.00 น.  สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.00 น.  1. สัมภาษณอาจารยผูสอน, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   2. สัมภาษณนักศึกษา 
14.00 – 14.30 น. เยี่ยมชมหนวยงาน หองเรียน/หองปฏิบัติการ 
14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
   - ป 1 – ป 2 
   - จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
   - คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพ 



 

6 
 

15.30 -16.00 น.  รายงานผลการตรวจประเมินขั้นตนดวยวาจา 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่มในหองประชุม เวลา 9.15 น. และเวลา 15.00 น. 
    
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 รายละเอียดกําหนดการสง มคอ.7 และการจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิง 
 

 ประธานฯ ไดแจงรายละเอียดกําหนดการสง มคอ.7 และการจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิง ซ่ึง
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. รายละเอียดกําหนดการรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) 

กําหนดการ กิจกรรม 

20  กรกฎาคม 2558 หลักสูตรสง มคอ.7 (SAR) และแบบฟอรมการเก็บขอมูลตามตัว

บงช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ใหฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

21  กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2558 หลักสูตรจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิง 

3 สิงหาคม 2558 ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร สง มคอ.7 (SAR) ใหมหาวิทยาลัย 

10 – 21 สิงหาคม 2558 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

7 วัน หลังการประเมินหลักสูตร สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นอุทธรณผลคะแนนและการสงเอกสารอางอิง/

หลักฐานเพ่ิมเติมแกคณะกรรมการประเมินฯ 

10 วัน หลังการประเมินหลักสูตร เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ สงรายงานการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตรใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

30 กันยายน 2558 หลักสูตรสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรให

ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร 

 

2. การสงรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรดําเนินการสงรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)และแบบฟอรมการเก็บขอมูล

ตามตัวบงช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรใน

วันที ่20 กรกฏาคม 2558 ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

1) จัดสงเปนเอกสาร แบงออกเปน 3 สวน คือ 

- รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)และสวนสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

- รายละเอียดแบบฟอรมการเก็บขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

และแบบฟอรมการเก็บขอมูลตามตัวบงช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 
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หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดแบบฟอรมการเก็บขอมูลประกอบการรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี, โท, เอก 

- รายการเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

หมายเหตุ โปรดดูตัวอยางเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี, โท, เอกและดาวนโหลดไดที่เว็บไซตประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร 

2) แผนบันทึกขอมูล (CD) ประกอบดวยไฟล เอกสารในขอ 1) ทั้งหมด โดยสงที่                  

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ช้ัน 3 หอง ศศ.310 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต 

 

3. การจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิง 

 หลักสูตรจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิงประกอบดวย 

1) จัดทําขอมูลเอกสารประกอบดวยหมายเลขและช่ือเอกสาร ตามตัวอยางรายการเอกสาร

หลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรซึ่งแบงตามหมวดของการ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ดังนี้  

- การกํากับมาตรฐานของหลักสูตร (องคประกอบที่ 1/ตัวบงช้ีที่ 1.1) 

- หมวดที่ 2 อาจารย (องคประกอบที่ 4 อาจารย) 

- หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องคประกอบที่ 3 นักศึกษาและองคประกอบที่ 2 บัณฑิต) 

- หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

                                 (องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน) 

- หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร (องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

หมายเหตุโปรดดูตัวอยางเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี, โท, เอกและดาวนโหลดไดที่เว็บไซตประกันคุณภาพการศึกษา             

คณะศิลปศาสตร 

2) การจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารอางอิง หลักสูตรดําเนินการจัดเรียงและทําดัชนีตามรายการ

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในขอ  1) และนํา

หลักฐาน/เอกสารอางอิงดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการฯในวันประเมิน 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 

 
                  นายรัตนพล เรืองรัตน 
             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


