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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  

คร้ังที ่1/2558 
วันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 – 11.45 น. 

ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
------------------------------ 

 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ สินธุประมา    กรรมการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท   กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย    กรรมการ  
6. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา    กรรมการ 
7. อาจารยศุภวิทย  ถาวรบุตร     กรรมการ 
8. อาจารยวุฒินันท แกวจันทรเกตุ     กรรมการ 
9. เลขานุการคณะศิลปศาสตร     กรรมการ 
10. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ  
11. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ  
12. นายรัตนพล  เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวางแผน      รองประธานกรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารยศรัญธร ชูทิม     กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล เทียมถนอม    กรรมการ (ลาประชุม) 
4. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร     กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารยไพลิน ปนสําอางค     กรรมการ (ลาประชุม) 
7. อาจารยนิติพงศ พิเชฐพันธุ     กรรมการ (ลาประชุม) 
 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1: เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
  

1.1 แจงปฏิทินการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
ปการศึกษา 2557 

ประธาน ได แจ ง รายละ เอี ยดปฏิทิน กา ร ดํ าเ นิ น กา รประเมิ น คุณภาพกา รศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 ซ่ึงกําหนดโดยฝายวิชาการรวมกับกองสงเสริมมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายละเอียดดังนี ้

 
กําหนดการ กิจกรรม 

2 กุมภาพันธ 2558 แจงใหคณะทราบกําหนดการประเมินหลักสูตร และประเด็นที่เปนขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในที่ประชุม กบม.  

กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558 รอ Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร หรอื มคอ.7   จาก 
สกอ. เพื่อจัดสงใหคณะ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 ฝายวิชาการอบรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  
หรือ มคอ.7  

27 กรกฎาคม 2558  - ฝายวิชาการสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไปให
คณะ  
- กองบริการการศึกษาสงผลงานอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการใหกับฝาย QA  
- ฝายวางแผนสงขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  ใหฝาย QA เพื่อสงตอใหกับคณะ 

3 สิงหาคม 2558 คณะสง มคอ.7 (SAR) ระดับหลักสูตร ใหฝายวิชาการ 
4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 คณะแตงต้ังคณะกรรมการ และประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   
7 กันยายน 2558 คณะสงรายงาน ดังน้ี 

1. รายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรใหฝายวิชาการ 
2. รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ใหฝาย QA 

8 – 30 กันยายน 2558   ฝาย QA จัดประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
18 กันยายน 2558 ฝายวิชาการสงผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม ใหฝาย QA 
5 ตุลาคม 2558  คณะสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรใหฝายวิชาการ 
12 ตุลาคม 2558  ฝายวิชาการเสนอแนวทางแกไขในกรณีที่หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ใหฝาย QA เพื่อจัดทํา SAR ระดับมหาวิทยาลัย 
13 – 16 ตุลาคม 2558  ฝาย QA เสนอ  SAR ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย 
19 ตุลาคม 2558 ฝาย QA เสนอ  SAR ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
26 ตุลาคม 2558 ฝาย QA เสนอ  SAR ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สัปดาหที่ 2 ของเดือน พฤศจิกายน 2558 จัดประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
30 พฤศจิกายน 2558 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระบบ CHE QA Online 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 แจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ี ที่ใชในการตรวจประเมินภายใน ระดับ
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 

ประธานไดแจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ี ท่ีใชในการตรวจประเมินภายใน ระดับ
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี ้

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
1. การผลิตบัณฑิต สกอ. 1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา        
สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) 
มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) 
มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
มธ.7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

2. การวิจัย สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
มธ.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล 
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. 4.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 แจงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 
2557 (เกณฑใหม/เกณฑเดิม) 

ประธานไดแจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑคะแนนเต็ม 5 รายตัวบงช้ี มธ.1 – มธ.9 ปการศึกษา 2557 - 2559 โดยจําแนก
เกณฑตามหนวยงาน/คณะท่ีไมมีการการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หนวยงาน/คณะท่ีมีการเรียน
การสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 และหนวยงาน/คณะท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 30 รายละเอียดดังนี ้

ตัวบงชี้ 
เกณฑ 5 คะแนน 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ตัวบงช้ีมธ. 1  :  รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

ระดับมหาวิทยาลัย 2.00 3.40 5.00 
คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 30 2.00 3.50 5.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 0.60 1.50 2.50 

คณะที่ไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 0.30 0.60 1.00 

ตัวบงช้ีมธ.2 : รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)  

ระดับมหาวิทยาลัย 4.00 7.00 10.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 30 4.00 7.00 10.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 2.00 3.60 5.00 

คณะที่ไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1.00 1.50 2.00 

ตัวบงช้ีมธ. 3 :  รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด   

ระดับมหาวิทยาลัย 9.00 14.00 20.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 30 11.00 15.00 20.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 7.40 8.70 10.00 

คณะที่ไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1.40 2.70 4.00 

ตัวบงช้ีมธ. 4 : รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 

ระดับมหาวิทยาลัย 9.00 14.00 20.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 30 6.70 13.30 20.00 

คณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 4.80 9.80 15.00 

คณะที่ไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3.30 6.60 10.00 

ตัวบงช้ีมธ.5 : รอยละของวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับมหาวิทยาลัย 0.20 0.30 0.50 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.60 0.60 0.60 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0.10 0.20 0.40 

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 0.10 0.30 0.50 
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ตัวบงชี้ 
เกณฑ 5 คะแนน 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ตัวบงช้ีมธ. 6 :  รอยละจํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU) 
ตอจํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการทั้งหมด  

ระดับมหาวิทยาลัย 45.00 60.00 80.00 

ตัวบงช้ีมธ. 7 :  รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน 35.00 36.00 37.00 

ตัวบงช้ีมธ.8 :  สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนบทความที่ตีพิมพใน
ฐานขอมูล Scopus(จํานวนที่อางอิง : จํานวนบทความที่ตีพิมพ) 

ระดับมหาวิทยาลัย  4.5 : 1 5.5 : 1 7.5 : 1 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 5.5 : 1 6.5 : 1 8.5 : 1 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 : 1 6 : 1 8 : 1 

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 : 1 4 : 1 6 : 1 

ตัวบงช้ีมธ. 9  :  รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ระดับมหาวิทยาลัย 2.20 3.60 5.00 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 2.20 2.40 2.50 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.00 7.00 10.00 

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 1.20 1.80 2.50 

ระดับสถาบันวิจัย 0.30 1.10 2.50 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกําหนดใหคณะศิลปศาสตรประเมินตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในตัวบงช้ีท่ี มธ.1 – มธ.5 และ มธ.7 – มธ.9 รวม 8 ตัวบงช้ี และใชเกณฑมาตรฐาน

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในกลุมหนวยงาน/คณะท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 

ดังตารางขางตน 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2: เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 พิจารณาผูรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวบงชี้ ในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557  
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ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาผูรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวบงช้ี ในการดําเนินงานจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 ตามรางท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ผูรับผิดชอบพิจารณา/ตรวจองคประกอบหรือตัวบงชี้ใน 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 

 
องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
     1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ผศ.ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย, ผศ.ชัชวาล เทียมถนอม 

องคประกอบที ่2 การวิจัย 
      2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
           หรืองานสรางสรรค 

 

ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท, อ.ไพลิน ปนสําอางค 

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
      3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 
ผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      4.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผศ.ศรัญธร ชูทิม, อ.สังวาลย คงจันทร 

องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
      5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม 
           ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ 
           เอกลักษณของคณะ 

 
อ.ศุภวิทย ถาวรบุตร, ผศ.นฤตย น่ิมสมบุญ 

      5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา, อ.ศุภลัคน เตชะพงศธร,   
อ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ 

 
         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับรายละเอียดผูรับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจองคประกอบหรือ      
ตัวบงช้ีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557
ดังกลาว 

 
2.2 พิจารณา(ราง)รายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา(ราง)รายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน ท่ีใชประกอบการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา 
รายละเอียดแบบฟอรมการเก็บขอมูลตางๆ ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองยังไมชัดเจน และ
ไมสามารถพิจารณารายละเอียดตางๆไดทันในท่ีประชุม จึงมีมติใหฝายเลขานุการ จัดสงเอกสาร (ราง)รายการ
เอกสารอางอิง/หลักฐาน ที่ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร   
ปการศึกษา 2557 และแบบฟอรมการเก็บขอมูลตางๆ ใหคณะกรรมการทุกทานทางอีเมล เพ่ือใหคณะกรรมการ
ไดศึกษาและนํามาพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังถัดไป 
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ระเบียบวาระที่ 3: เร่ืองอ่ืนๆ  

3.1 การอบรมกรรมการผูตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ตามหลักสูตรการอบรมของ สกอ. 

ประธานไดแจงเรื่องการจัดอบรมผูตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ตามหลักสูตรการอบรมของ สกอ. ซ่ึง
จัดโดย กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดจะจัดข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคม 2558 เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินรายหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนี้     
เมื่อไดรับหนังสือเชิญเขารวมการอบรมและกําหนดการที่แนนอนจากกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะแจงแกผูตรวจประเมินเดิมของคณะฯ และ       
ผูประสงคจะเขารวมการอบรมผูตรวจประเมินตอไป  

ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

ประธานไดนําเสนอ (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ฉบับไมเปนทางการ      
ซ่ึง สกอ. กําหนดใหจัดทําในรูปแบบของ มคอ.7 โดยมีการแทรกขอมูลท่ีใชในการตรวจประเมินตามตัวบงช้ี    
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นถึงรายละเอียดการเขียนผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในสวนตางๆ อยางกวางขวาง และเสนอให
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนผลการดําเนินงานดังกลาว โดย
อาจเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจาก สกอ. เปนผูบรรยาย เพื่อใหแตละหลักสูตรสามารถดําเนินการเขียนผลการ
ดําเนินการตามตัวบงช้ีไดอยางถูกตองครบถวนตอไป ทั้งนี้ประธานใหความเห็นวากําหนดการจัดโครงการอบรม
นั้น อาจจัดในชวงเดือนพฤษภาคม 2558 

อนึ่ง ท่ีประชุมไดมอบหมายใหฝายเลขานุการสงไฟล (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) ใหแกคณะกรรมการทุกทานทางอีเมล เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดทราบถึงรูปแบบการดําเนินการ
และเตรียมขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการในเบ้ืองตน 
 
3.3 การจัดทําประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง การจายเงินสนับสนุนการทําผลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานแจงเรื่องการจัดทําประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การจายเงิน
สนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินของคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 ไดกําหนดใน “หมวดท่ี 5 การจายเงินสนับสนุนการทําผลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 19 ใหคณะจายเงินสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ในอัตราผลงานละไมเกิน 50,000 บาท ตามอัตราท่ีคณะประกาศ” โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษา    
จะดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การจายเงินสนับสนุนการ
ทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา และนําเขาเปนวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมครั้งถัดไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา 11.45  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


