
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ครั้งท่ี 1/2559 

วันศุกรท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา             ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท   กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชัระ สินธุประมา    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 

7. อาจารยกรัณยา ชัยรัตน     กรรมการ 

8. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 

9. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร      กรรมการ 

10. หัวหนางานนโยบายและแผน      กรรมการ 

11. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 

12. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและเลขานุการ 

13. นายภทรพล คหนันทเสวี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย   กรรมการ (ลาประชุม) 

2. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล เทียมถนอม    กรรมการ (ลาประชุม) 

3. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร     กรรมการ (ลาประชุม) 

4. เลขานุการคณะศิลปศาสตร     กรรมการ (ลาประชุม) 

 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 ปฏิทินการดําเนินงานระดับคณะ/หลักสูตร ปการศึกษา 2558 
 ประธ านแจ ง ร ายละ เ อี ยด เ รื่ อ งปฏิ ทินการดํ า เนิ น ง านระดับคณะ/หลั กสู ตร  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558  ดังนี้ 



2 
 

ปฏิทินการดําเนินงานระดับคณะ/ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 
 

กําหนดการ กิจกรรม 

1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 คณะ/สํานัก/สถาบันดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพท่ีกําหนด 

1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน และสถาบันวิจัย รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common data 

set ผานระบบ TU QA Online เปนระยะ เพ่ือฝาย QA จะติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ 

TU QA Online ทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ตามลําดับ 

มี.ค. – เม.ย. 59 ฝายวิชาการแจงรายละเอียด Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร              

ใหคณะทราบ 

ก.ค. 59  ฝายวิชาการสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร วิชาศึกษาท่ัวไป  ใหคณะ 

3 ส.ค. 59  คณะสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ใหฝายวิชาการ 

4 ส.ค. – 4 ก.ย. 59 คณะแตงตั้งคณะกรรมการ และประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

7 ก.ย. 59  หนวยงานสงรายงานดังน้ี 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรใหฝายวิชาการ 

2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (IQA สกอ.) ใหฝาย QA 

12 – 30 ก.ย. 59 ฝาย QA ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (IQA สกอ.) 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน Common data set ระดับคณะของหนวยงานท่ีใช

ระบบประกันคุณภาพในระบบสากลอ่ืน ในระบบ TU QA Online และเตรียมสงเขาระบบ              

CHE QA Online 

5 ต.ค. 59  คณะสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรใหฝายวิชาการ 

20 ต.ค. 59 หนวยงานท่ีใชระบบประกันคุณภาพสากลอ่ืน (EdPEx, EQUIS) รายงานผลการดําเนินงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ระหวาง 26 -30 ต.ค. 59 ฝาย QA จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พิจารณา เรื่อง 

ดังตอไปน้ี 

1) ผลการประเมินระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

2 )  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น ท่ี ใ ช ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ส า ก ล อ่ื น                       

(EdPEx, EQUIS) 

3) รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 

ต.ค. – พ.ย. 59 ฝายวิชาการนําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เสนอตอกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ตามลําดับ 
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กําหนดการ กิจกรรม 

พ.ย. 59 ฝาย QA เสนอรายงาน ตอ กบม. และสภา มธ. ดังน้ี 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (IQA สกอ.) 

2) ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีใชระบบประกันคุณภาพสากลอ่ืน (EdPEx, EQUIS) 

3) รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 

28 พ.ย. 59 ฝาย QA รายงานผลการดําเนินงานตอ สกอ. 

 
หมายเหต :  

1. คณะท่ีใชเกณฑ EdPEx มี 13 หนวยงาน 

 1.1) 7 หนวยงานไดแก คณะรัฐศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ใชเกณฑ EdPEx ตั้งแต

ปการศึกษา 2557 

 1.2) 6 หนวยงาน ไดแก คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึง

ภากรณ คณะสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ใชเกณฑ EdPEx ตั้งแตป

การศึกษา 2558 

2. คณะพานิชยศาสตรและการบัญชี ใชเกณฑ EQUIS ตั้งแตปการศึกษา 2558 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 
2.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 

 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร                     
คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2558 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีองคประกอบของ
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร อยางนอย 3 คน ดังนี้ 

1.1  เปนผู ข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู ข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน (ท่ีไดผานกระบวนการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน

ตามแนวทางของ สกอ.) 

1.2  เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเกินกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ และอยางนอย 1 คน

ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมินและประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

1.3  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

1.4  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

1.5  คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรระดับปริญญาเอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได

มากกวาหนึ่งหลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.6  การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ีดานวิชาการ/ดานการ

ประกันคุณภาพ หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 

 
 2. กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินระดับหลักสูตร 
   2.1 หลักสูตรเลือกวันประเมินตามชวงเวลาท่ีคณะกําหนด โดยใหประธานหลักสูตร/
หลักสูตร เสนอรายชื่ออาจารยท่ีทําหนาท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน หรือหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนจัดข้ึน (ป 2558 - 2559) จํานวนอยางนอย 3 คน มาท่ี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร เพ่ือจัดทําประกาศแตงตั้งโดยมีกรรมการอยางนอย 1 คน 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับสาขาวิชา ท้ังนี้ ผูประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวา 
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1 หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
   2.2 หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผูประเมินเอง โดยคํานึงถึงผูประเมินท่ีมีคุณภาพในการ
ประเมิน เขาใจเกณฑการประเมิน รับฟงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร หลักสูตรสามารถทาบทามและเสนอชื่อคณะกรรมการการประเมินชุดเดิมไดตาม
รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557                        
(ปการศึกษาท่ีผานมา) 
   2.3 หากหลักสูตรตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ท้ังชุดหรือเปน
รายบุคคลสําหรับการประเมิน ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถดาวนโหลดขอมูลผูประเมินได
จากเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 
   2.4 สําหรับเลขานุการคณะกรรมการ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 
จะจัดและพิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ี ดานวิชาการ/ดานการประกันคุณภาพ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหแตละหลักสูตร 
 
 3. กําหนดการตรวจประเมิน 
   3.1 การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร กําหนดกรอบเวลาในการประเมิน   
หลักสูตรละ 1 วัน 
   3.2 ระยะเวลาการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คือ วันท่ี 1 – 11 สิงหาคม 2559 
 
 4. กระบวนการประเมินคุณภาพ 
   การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมีกระบวนการประกอบดวยการนําเสนอผล
การดําเนินงานในภาพรวมของแตละหลักสูตร การสัมภาษณผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดแก อาจารย นักศึกษา 
 
 5. การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   คณะรับผิดชอบการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยจายเงินตามระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

- เหมาจายในอัตราคนละ 2,400 บาท สําหรับการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 

- เหมาจายในอัตราคนละ 3,600 บาท สําหรับการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หรือเทียบเทา        

- เลขานุการคณะกรรมการใหจายในอัตราไมเกิน 500 บาท 

- จายคาพาหนะแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรในอัตราวันละ 500 บาท/คน 

 สําหรับการจายคาพาหนะ หากหลักสูตรใดไมไดจัดรถตูรับสงอาจารยคณะกรรมการ 

ขอใหแจงฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร เพ่ือจะไดจัดเตรียมคาพาหนะใหแกหลักสูตร 

นอกเหนือจากคาตรวจประเมิน   
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 6. รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
   คณะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในวันท่ี 7 กันยายน 2559 
 
 7. การจัดสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร 
  หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายในและไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรแลว ขอใหจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินและสงใหฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ือจัดสงฝายวิชาการของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 
 
 2.2 ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                  
ปการศึกษา 2558 
 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดเก่ียวปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปการศึกษา 2558 รวมถึงกําหนดการตรวจประเมินและการเลือก
วันตรวจของแตละหลักสูตร ดังนี้ 
 

ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2558 
 

กําหนดการ กิจกรรม 

1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 หลักสูตรดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพท่ีกําหนด 

ม.ีค. – เม.ย. 59 ฝายวิชาการรวมกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร จัดอบรมใหความรูการเขียน 
มคอ.7 หรือรายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

พ.ค. – ก.ค. 59 หลักสูตรจัดทํา มคอ.7 หรือรายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร  

พ.ค. – 1 ก.ค. 59 หลักสูตรกําหนดวันประเมินฯ พรอมเสนอรายช่ืออาจารยท่ีทําหนาท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท่ีผาน
การอบรมหลักสูตรผูประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน หริอหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรืหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนจัดข้ึน (ตั้งแตป 
2558 -2559) จํานวนอยางนอย 3 คน มาท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร เพ่ือ
จัดทําประกาศแตงตั้ง โดยมีกรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวของกับสาขาวิชา และ
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 ชุด สามารถประเมินไดมากกวา 1 หลักสูตร หากเปน
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         ท้ังน้ี ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ไดจัดทําขอมูลรายช่ือคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 ท่ีผานมา ใหหลักสูตร
พิจารณาคัดเลือกผูประเมินท่ีมีคุณภาพในการประเมิน เขาใจหลักเกณฑการประเมิน รับฟงความ
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กําหนดการ กิจกรรม 

คิดเห็น และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถ
ทาบทามและเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินชุดเดิมหรือหากตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
คณะกรรมการประเมินฯ ท้ังชุดหรือเปนรายบุคคลสําหรับการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2558 
หลักสูตรสามารถดาวนโหลดขอมูลผูประเมินไดจากเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลป
ศาสตร 
          สําหรับเลขานุการคณะกรรมการ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร จะจัดและ
พิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ีดานวิชาการ/ดานประกันคุณภาพ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหแตละหลักสูตร 

4 ก.ค. – 8 ก.ค. 59 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

11 ก.ค. – 31 ก.ค. 59 หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการประเมินฯ โดยสงจดหมายเชิญและรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร หรือ มคอ. 7 แกผูประเมิน 

18 ก.ค. – 22 ก.ค. 59 

 

หลักสูตรสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ. 7 พรอม CD บันทึกไฟลขอมูลแกฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  เพ่ือใชเปนขอมูลดําเนินงานในสวนของการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 

3 ส.ค. 59 ฝายวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร สงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือ 
มคอ. 7 แกฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1 ส.ค. – 11 ส.ค. 59 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

7 ก.ย. 59 คณะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ใหฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรตางๆ ของคณะ 

8 ก.ย. 59 หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร และนําผลการประเมินไปใชในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

30 ก.ย. 59 หลักสูตรสงแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตร ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา                
คณะศิลปศาสตร เพ่ือจัดสงฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 ปฏิทินการดําเนินงานระดับหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558 และมีขอเสนอแนะจากการท่ีหลักสูตรเปนผูจัดทําจดหมาย
เชิญเปนใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการจัดทําจดหมายเชิญคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ จัดสงใหแกหลักสูตร 
 
 2.3 หลักเกณฑการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 
 ประธานกลาววา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
ของคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2558 หมวด 5 การจายเงินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอ 19 ใหคณะจายเงินสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในอัตราผลงาน
ละไมเกิน 50,000 บาท ตามอัตราท่ีคณะประกาศ โดยขอใหจัดทําเปนประกาศทุกป 
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 จากนั้น ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา หลักเกณฑการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑการจายเงินดังกลาวและมีขอเสนอแนะให
ปรับแกสํานวนภาษาในรางประกาศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
จายเงินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 

               นายสรุชัย เพงงาม 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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