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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ครั้งที ่1/2557 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.242 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ สินธุประมา   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย   กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
6. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 
7. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร     กรรมการ  
8. อาจารยศุภวิทย  ถาวรบุตร     กรรมการ 
9. อาจารยวุฒินันท แกวจันทรเกต ุ    กรรมการ 
10. รักษาราชการในตําแหนงเลขานุการคณะศิลปศาสตร  กรรมการ 
11. รักษาการหัวหนางานนโยบายและแผน    กรรมการ  
12. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ  
13. นายรัตนพล  เรืองรัตน     กรรมการและเลขานุการ 
14. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท   กรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารยศรัญธร ชูทิม    กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารยนฤตย น่ิมสมบุญ    กรรมการ (ลาประชุม) 
4. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล เทียมถนอม    กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารยไพลิน ปนสําอาง     กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารยนิติพงศ พิเชฐพันธุ     กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยธเนศ ปุรณสุธีมงคล 
2. อาจารยกรัณยา ชัยรัตน 
3. นายสุรชัย เพงงาม 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

1.1 พิจารณากําหนดการ แนวทาง และรายละเอียดการตรวจประเมินภายใน ระดับภาควิชา/
โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับกําหนดการ แนวทาง และรายละเอียดการตรวจ
ประเมินภายใน ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 แลว ที่ประชุมมีมติ
กําหนดแนวทางการตรวจประเมินภายใน ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2556 ดังนี้    

 องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

 องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
โดยในองคประกอบที่ 2 จะเพ่ิมการตรวจประเมินตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา และองคประกอบที่ 4 ในตัวบงชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ให
ภาควิชารายงานผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ดังกลาวของภาควิชาดวย แตจะไมคิดคะแนนในตัวบงชี้น้ี 
และจะใชคะแนนจากการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 มาคํานวณใหแทน
เม่ือมีการตรวจประเมินในระดับคณะเรียบรอยแลว 

 
และที่ประชุมไดพิจารณาเก่ียวกับกําหนดการ ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร  

ปการศึกษา 2556 แลว ที่ประชุมมีมติใหเปนการตรวจแบบหนวยงานละคร่ึงวัน ตามรูปแบบกําหนดการ
ตอไปน้ี 
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กําหนดการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 

คณะศิลปศาสตร ประจําการศึกษา 2556 

วันพุธที่ ... เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ณ หอง ศศ. รส...... 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

เวลา 8.30-12.00 น.  : ภาควิชา...... 

8.30-9.30 น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพ่ือทําความเขาใจในวิธีการประเมิน และการแบง
หนาท่ีรวมท้ังการวิเคราะห SAR ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย 
กําหนดคําถามเบื้องตน 

9.30-10.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ พบหัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการพิเศษ 

-ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และช้ีแจงวัตถุประสงค 
หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

-หัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการพิเศษ สรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 
(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติท่ีดี จุดท่ีควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป) 

10.00-11.30 น. ตรวจเอกสารและสรุปผลการประเมิน 

11.30-12.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจา 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

เวลา 13.00-16.30 น.  : ภาควิชา...... 

13.00-14.00 น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพ่ือทําความเขาใจในวิธีการประเมิน และการแบง
หนาท่ีรวมท้ังการวิเคราะห SAR ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย 
กําหนดคําถามเบื้องตน 

14.00-14.30 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ พบหัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการพิเศษ 

-ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และช้ีแจงวัตถุประสงค 
หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

-หัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการพิเศษ สรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 
(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติท่ีดี จุดท่ีควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป) 

14.30-16.00 น. ตรวจเอกสารและสรุปผลการประเมนิ 

16.00-16.30 น. รายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจา 

 
 
 
 
 



4 

 

และที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารและรายละเอียดการตรวจประเมินภายใน ระดับ
ภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2556 ตามเอกสารหมายเลข 1 – 4 แลว ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบกับเอกสารและรายละเอียดการตรวจประเมินภายในดังกลาว โดยมอบหมายใหฝาย
เลขานุการจัดทําเอกสารและทําบันทึกขอวันและเวลาวางของประธานกรรมการ กรรมการ และ
เลขานุการการตรวจ และจัดทําตารางกําหนดการตรวจประเมินฯ เพ่ือนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคร้ัง
ถัดไป 

  
เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


