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(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  

ครั้งที ่2/2558 
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 11.45 น. 

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

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

 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  

1.1 แจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบง ช้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร            
ปการศึกษา 2557 

ประธานไดแจงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                  
ปการศึกษา 2557 ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดแจงใหคณะศิลปศาสตรทราบถึงเร่ืองตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินตัวบงชี้  มธ. ปการศึกษา 2557 ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรศาสตร คร้ังที่ 6/2558 วันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558  ดังนี้   

 

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 
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ตัวบงชี้ 
เกณฑ 5 คะแนน 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.60 0.60 0.60 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0.10 0.20 0.40 

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 0.10 0.30 0.50 

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 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

2.1 พิจารณา (ราง)ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง การจายเงิน
สนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เร่ือง การจายเงินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งฝายประกันคุณภาพไดดําเนินการ
จัดทํ าขึ้ น พรอมทั้ ง แบบเสนอขอรับเ งินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา                          
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558  
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         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเพิ่มเติมขอความของผลการดําเนินงานในสวนของ มธ.8 และ มธ.9 
ดังน้ี 

“3.3 ผลงานที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus 
 บทความที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus ในรอบ 5 ป (ประเมินป 2557 นับ
การอางอิงบทความในป 2553 – 2557) ทั้งน้ี การนับจํานวนการอางอิงดังกลาวใหนับเฉพาะ
การอางอิงบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ภายใน 5 ปปฏิทินเชนกัน แตไมนับการ
อางอิงบทความของตนเอง 
 
3.4 ผลงานประเภทงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐทางศิลปะ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ และการไดรับรางวัลตองเปน
รางวัลของหนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สถาบันวิจัยแหงชาติ สกว. 
หรือหนวยงาน องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ เปนตน 
โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและ
หนวยงาน” 
 

ในสวนของการไดรับเงินสนับสนุน เพ่ิมขอความดังน้ี 
 

“6.4 แนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการความรู  ให ได รับเงินสนับสนุนผลงานละไม เ กิน                     
10,000 บาท 

  6.5 บทความที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus ในรอบ 5 ป ใหไดรับเงินสนับสนุน
บทความละไมเกิน 10,000 บาท ตามหลักเกณฑดังนี้ 
1) จํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตั้งแต 3 คร้ังขึ้นไป       

ในรอบ 5 ป ใหไดรับเงินสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท 
2) จํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus 2 คร้ัง ในรอบ 5 ป       

ใหไดรับเงินสนับสนุนจํานวน 7,000 บาท 
3) จํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus 1 คร้ัง ในรอบ 5 ป      

ใหไดรับเงินสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท 
6.6 งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐทางศิลปะ 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ใหไดรับเงินสนับสนุน ตาม
หลักเกณฑดังน้ี 
1) งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐทางศิลปะ 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ใหไดรับเงินสนับสนุน รางวัลละ    
ไมเกิน 10,000 บาท 

2) งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐทางศิลปะ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ได รับรางวัลระดับนานาชาติ ใหได รับเงินสนับสนุน     
รางวัลละไมเกิน 15,000 บาท” 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการแกไขและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
2.2 พิจารณาคาเปาหมายตามตัวบงชี้ สกอ. คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาเปาหมายตามตัวบงชี้ สกอ. คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 

2557 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ีคุณภาพ ระดับคณะ ปการศึกษา 2557 หนวยวัด 

คาที่เกิดขึ้นจริง คาเปาหมาย     
ปการศึกษา 

2557 
ปการศึกษา 

2555 
ปการศึกษา 

2556 

องคประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต         

  สกอ. 1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

คาเฉลี่ย N/A N/A  2.50 

 
สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 29.96 32.06 32.06 

 

สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ รอยละ 39.66 36.64 38.15 

 

สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา        สัดสวน    17.34: 1 15.92: 1 16.68 

 
สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ขอ 6 6 6 

 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ขอ 6 6 6 

 

มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด รอยละ 0.46 0.22 0.34 

มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออก
และรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน) 

รอยละ 2.45 3.74 3.74 

มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด รอยละ 17.72 20.23 20.23 

มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออก
และรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน) 

รอยละ 1.27 6.39 6.39 

มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอยละ N/A 0.17 0.17 

มธ.7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด รอยละ 50 33.33 41.67 
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องคประกอบที่ 2. การวิจัย         

  สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 6 6 6 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท/คน 25,951.67 23,171.07 24,561.37 

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย รอยละ 22.35 17.41 19.88 

มธ.8 สัดสวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอ
จํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 
 

สัดสวน    N/A N/A 3 : 1 

มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ 
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

รอยละ N/A 0.19 0.19 

องคประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ       

  สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
 

ขอ 5 5 6 

องคประกอบที่ 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

  
สกอ. 4.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 6 6 6 

องคประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ         

  
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

ขอ N/A N/A 6 

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ขอ N/A N/A 5 

 
         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

2.2 พิจารณา (ราง) รายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน และแบบฟอรมที่ใชประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) รายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน และแบบฟอรมที่ใช
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยที่
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ประชุมไดพิจารณารายการเอกสารอางอิง/หลักฐาน และแบบฟอรมดังกลาวแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
และมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการเผยแพรใหแกผูรับผิดชอบหลักสูตรในทุกหลักสูตรตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ  

3.1 การเปลี่ยนแปลงกําหนดสง มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

ประธานไดแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกําหนดสง มคอ.7 ปการศึกษา 2557 ซ่ึงฝาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแจงคณะศิลปศาสตร ตามบันทึกที่ ศธ.0516.06/ว.519 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

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 หรือ มคอ.7   จาก สกอ. 
เพื่อจัดสงใหคณะ 

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

27 กรกฎาคม 2558  - ฝายวิชาการสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไปใหคณะ  
- กองบริการการศึกษาสงผลงานอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการใหกับฝาย QA  
- ฝายวางแผนสงขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  ใหฝาย QA เพื่อสงตอใหกับคณะ 

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

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

8 – 30 กันยายน 2558   ฝาย QA จัดประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
18 กันยายน 2558 ฝายวิชาการสงผลการดําเนินงานในตัวบงช้ี สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ใหฝาย QA 
5 ตุลาคม 2558  คณะสงแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินหลักสูตรใหฝายวิชาการ 
12 ตุลาคม 2558  ฝายวิชาการเสนอแนวทางแกไขในกรณีที่หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให

ฝาย 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 
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 ที่ประชุม รับทราบ และมีมติใหแจงรายละเ อียดการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดสง  มคอ .7                           
แกคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตอไป 

3.2 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมประชุมและพบปะคณะกรรมการฯ 
รวมถึงตอบขอซักถามเกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมประชุมและพบปะคณะกรรมการฯ รวมถึง
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยที่ประชุม
ไดซักถามและแสดงความคิดเห็นตอนโยบายการดําเนินการดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นดังนี้ 

1) ระบบการจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดอธิบายถึงการดําเนินการของกอง
สงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ โดยระบบดังกลาวจะ
เปนการรวมเอาระบบจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึง การจัดเก็บขอมูล QS การจัดเก็บขอมูล กพร. ซ่ึงอาจใชขอมูลรวมกันได  

2) การอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และความชัดเจนของนิยามตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดชี้แจงถึงเร่ืองการอบรมผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา และความชัดเจนของนิยามตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

2.1 การอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทัง้ในระดับหลักสูตรและระดับคณะนั้น  
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรทั้งหมด 3 รุน ดวยกัน โดยใน 2 รุนแรก จะเปนการอบรมใหกับผูประเมินคุณภาพที่ขึ้น
ทะเบียนเปนผูตรวจ สกอ. เดิม และอีก 1 รุน เปนการอบรมสําหรับผูประเมินระดับหลักสูตรที่  
ยังไมมีประสบการณ โดยฝายประกันคุณภาพไดเชิญวิทยากรจาก สกอ. ซ่ึงในปการศึกษา 2557 
น้ี ผูประเมินที่ผานการอบรมดังกลาว จะยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรที่ สกอ. รับรองได โดยทาง สกอ. จะจัดการอบรมที่ สกอ. รับรองและขึ้นทะเบียน
ผูตรวจประเมินอีกคร้ังในปการศึกษา 2558 สวนในระดับคณะน้ัน สกอ. เปนผูจัดการอบรม
เฉพาะในระดับประธานคณะกรรมการผูประเมิน ฝายประกันคุณภาพจึงจัดอบรมในสวนของ
กรรมการผูตรวจประเมินระดับคณะเองอีก 1 รุน  
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2.2 ความชัดเจนของนิยามตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน ในระดับ
หลักสูตร ฝายประกันคุณภาพการศึกษารวมกับฝายวิชาการไดดําเนินการจัดทําแนวทางการเขียน
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร และแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร โดยอาจทําเปน 
check list เพื่อใหมีความชัดเจนในการประเมิน ทั้งน้ี แนวทางการประเมินและมาตรฐานในการ
ใหคะแนนทั้งในระดับหลักสูตรและในระดับคณะใหยึดตามแนวทางการประเมินตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 ของ สกอ. เปนหลัก  

 

เลิกประชุมเวลา 11.45  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


