
1/5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คร้ังที ่4/2556 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.242 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยยุพิน โภคฐิติยุกต        กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยสีปาน ทรัพยทอง    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ปยวรรณ อัศวราชันย    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.สายัณห กอเสถียรวงศ    กรรมการ 
12. อาจารยกรัณยา ชัยรัตน     กรรมการ 
13. อาจารยกนกขวัญ แกวแท     กรรมการ 
14. อาจารยไกรวุฒิ เจริญศิริ     กรรมการ 
15. อาจารยเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล    กรรมการ 
16. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 
17. อาจารยธาริตา อินทนาม     กรรมการ 
18. อาจารยบัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 
19. อาจารยปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล     กรรมการ 
20. อาจารยวิชยา ปดชามุก     กรรมการ 
21. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร     กรรมการ 
22. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 
23. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 
24. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
25. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี มหณรงคชัย   กรรมการ(ลาประชุม) 
2. อาจารยกติมา พวงชิงงาม     กรรมการ(ลาประชุม) 
3. อาจารยจิราพร พรประภา     กรรมการ(ลาประชุม) 
4. อาจารยจีรวรรณ ศรีวงษ     กรรมการ(ลาประชุม) 
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5. อาจารยภัทธิพงษ  ศิริปญญา     กรรมการ(ลาประชุม) 
6. อาจารยวชิราภรณ รุงโรจนชนาทิพย    กรรมการ(ลาประชุม) 
7. อาจารยจุฑามาศ ประมูลมาก     กรรมการ(ลาประชุม) 
8. อาจารย ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข    กรรมการ(ลาประชุม) 
9. อาจารยวิชนี ศรีสนิท      กรรมการ(ลาประชุม) 
10. อาจารยวันรัก สุวรรณวัฒนา     กรรมการ(ลาประชุม) 
11. อาจารยสิรณัฐ ธรรมธราชัย     กรรมการ(ลาประชุม) 
12. อาจารยสุธิดา วิมุตตติโกศล     กรรมการ(ลาประชุม) 

 
ผูเขารวมประชุม 
  1. อาจารยธาวินี จรัสโชติกุล   
  2. อาจารยนิตยาภรณ พรหมปญญา 
  3. รองศาสตราจารย ดร.ดียู ศรีนราวัฒน 

               
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 
2555 ฉบับของคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกของ สมศ. 

  ประธานฯ แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. คณะศิลปศาสตร  
ปการศึกษา 2555 ฉบับของคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกของ สมศ. แกที่ประชุม ซ่ึงมีรายเอียด
ดังน้ี 

 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้จากการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. คณะศิลปศาสตร  

(ฉบับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากเอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 18/2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556) 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.  ได ประเ มินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 และไดประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร        
เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 น้ัน  

บัดนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแจงผลการประเมินคุณภาพ     
รอบสาม จาก สมศ. (ฉบับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก) จํานวน 18 ตัวบงชี้ 20 ประเด็น 
สรุปวา คณะศิลปศาสตรไดรับรองมาตรฐานของ สมศ. และมีผลประเมินตามตัวบงชี้พันธกิจหลัก 11  
ตัวบงชี้ ไดคะแนน 4.11 อยูในระดับดี และผลการประเมินตามตัวบงชี้รวม 18 ตัวบงชี้ ไดคะแนน 4.28  
อยูในระดับดี จําแนกเปนรายละเอียดตามตัวบงชี้ ดังนี้ 
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ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน   
ดานคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ๔.๘๕ ดีมาก 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

๔.๒๓ ด ี

๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ๔.๗๖ ดีมาก 
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ๓.๐๕ พอใช 
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ๐.๘๔ ตองปรับปรุง

เรงดวน 
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ๑๑ ตัวบงช้ี (๑) ๔.๑๑ ดี 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน (ไมประเมินในระดับคณะ/หนวยงาน
จัดการเรียนการสอน) 

ไมประเมิน ไมประเมิน 

๑๓. การปฏบิัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ๔.๕๑ ด ี
๑๔. การพัฒนาคณาจารย ๓.๐๑ พอใช 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ๔.๑๙ ด ี
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ๔.๓๔ ด ี
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม   
๑๘. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ   
     ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายใน ๕.๐๐ ดีมาก 
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ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

สถาบัน 
     ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอก
สถาบัน 

๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ๑๘ ตัวบงช้ี (๒) ๔.๒๘ ดี 
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ตองไดคาเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 2.1 พิจารณาเรื่องการสงขอมูลจากฝายตางๆ ใหภาควิชา/โครงการพิเศษ เพื่อนําไปจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการสงขอมูลจากฝายตางๆ ใหภาควิชา/โครงการพิเศษ เพื่อนําไป
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โดยที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการสงขอมูล จาก เดิม 
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เปน วันที่ 16 มกราคม 2557 เนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอนและการ
ติดตอราชการจากกรณีการชุมนุมทางการเมือง 
 
 2.2 พิจารณารายการเอกสารอางอิงที่ภาควิชา/โครงการพิเศษ ตองสงไฟลใหคณะฯ 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายการเอกสารอางอิงที่ภาควิชา/โครงการพิเศษ  
ตองสงไฟลใหคณะฯ ดังน้ี 

ภาควิช า/ โค รงการพิ เ ศษ ส ง ข อ มู ล รายการ เอกสารอ างอิ งที่ มี ไฟล อยู แ ล ว ให กับ 
คณะศิลปศาสตร โดยอาจสงเปนไฟล Word หรือ PDF หรือ สแกน ดังรายการเอกสารอางอิงตอไปน้ี 

1. รายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ

ดําเนินงานของหลักสูตรและทวนสอบ 
- รายงานการประชุมภาควิชาวาดวยเร่ืองการรายงานผลการไปฝกอบรม/ดูงาน/ประชมุ/

สัมมนา 
- รายงานการประชุมภาควิชาวาดวยเร่ืองจรรยาบรรณอาจารย 

2. ขอมูลการเขารับการพัฒนาทางวิชาการประจําปของอาจารยประจําทุกคน 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
5. เอกสารรายงานความสําเร็จของแผน 

- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย/รายงานการประชุม 
- รายงานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย 
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6. เอกสารการประชาสัมพันธขาวสารเร่ืองการประชุมวิชาการ/การสัมมนาทางวิชาการประจําป 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ (ภาควิชา/โครงการพิเศษ 
สงเอกสารตัวอยาง 1-2 เร่ือง) 

 รายการเอกสารอางอิงขางตน ภาควิชา/โครงการพิเศษจัดสงโดยบันทึกลงแผน CD สงวันตรวจ
ประเมินระดับภาควิชา/ โครงการพิเศษ และโปรดสงตามกําหนดเวลาเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตรตอไป 
 
 2.3 พิจารณาเร่ืองการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพจากภาควิชา/โครงการพิเศษ รอบที่ 
1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพจากภาควิชา/
โครงการพิเศษ รอบที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 แตมีบางภาควิชา/โครงการพิเศษ ยังรวบรวมขอมูล
ไมครบ  โดยที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหภาควิชา/โครงการพิเศษ จัดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม เพื่อให 
ผลการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 3.1 พิจารณาเรื่องการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
ภาควิชา/โครงการพิเศษ 

 ประธานฯ เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางภาควิชา/โครงการพิเศษ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บหลักฐานอางอิงของแตละภาควิชาใหเปนไปอยางถูกตองและ
สอดคลองในแตละตัวบงชี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดอบรมเปน
ระยะเวลา 2 วัน และวันที่เสนอใหจัดสัมมนา คือ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ และวันพุธ ที่ 12 
กุมภาพันธ 2557 เพื่อใหกรรมการและผูเขารวมอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสนอแนะ
ขอคิดเห็นตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชา/โครงการพิเศษตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 

               นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 
           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


