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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ครั้งที ่3/2558 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย    กรรมการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ สินธุประมา   กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
6. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ  
7. อาจารยศุภวิทย  ถาวรบุตร     กรรมการ 
8. อาจารยนิติพงศ พิเชฐพันธุ     กรรมการ  
9. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ  
10. นายรัตนพล  เรืองรัตน     กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวางแผน      รองประธานกรรมการ (ลาประชุม) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท   กรรมการ (ลาประชุม) 
3. ผูชวยศาสตราจารยศรัญธร ชูทิม    กรรมการ (ลาประชุม) 
4. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล เทียมถนอม    กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร     กรรมการ (ลาประชุม) 
6. อาจารยไพลิน ปนสําอางค     กรรมการ (ลาประชุม) 
7. เลขานุการคณะศิลปศาสตร     กรรมการ (ลาประชุม) 
8. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ (ลาประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  

1.1 แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 

 ประธานไดแจงรายละเอียดเร่ืองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร      
ปการศึกษา 2557 ซึ่งรับการประเมินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2557 หองประชุม ศศ.รส.211    
ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีคะแนนในภาพรวม และแยกแตละ
องคประกอบ ดังนี้ 
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องคประกอบ 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ท้ังหมด 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต 
2.46 5.00 2.03 3.23 พอใช 4.77 - 5.00 4.85 ดีมาก 3.78 5.00 4.01 4.04 ดี  

องคประกอบท่ี 2 การ

วิจัย 
5.00 4.00 1.66 3.55 ดี - - 2.81 2.81 พอใช 5.00 4.00 2.43 3.26 พอใช  

องคประกอบท่ี 3 การ

บริการวิชาการ 
- 5.00 - 5.00 ดีมาก - - - - - - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 การ

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก - - - - - - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การ

บริหารจัดการ 
- 4.50 - 4.50 ดี - - - - - - 4.50 - 4.50 ดี  

รวมคะแนนประเมิน 12.38 33.00 3.69 49.06  19.09 0.00 15.62 34.71  31.47 33.00 19.30 83.77   
จํานวนตัวบงชี้ 4.00 7.00 2.00 13.00  4.00 0.00 4.00 8.00  8.00 7.00 6.00 21.00   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ 3.09 4.71 1.84 3.77 ดี 4.77 - 3.90 4.34 ดี 3.93 4.71 3.22 3.99 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

ทุกองคประกอบ (สกอ.

80% มธ.20%) 
   3.02 พอใช    0.87 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

   3.89 ดี  

ผลการประเมินอยูใน
ระดับ 

พอใช ดีมาก 
ตอง

ปรับปรุง   ดีมาก - ดี   ดี ดีมาก พอใช    
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 โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดให ขอเสนอแนะในภาพรวม 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ระดับคณะ 
1. ขอใหคณะจัดเจาหนาที่มาชวยในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตร 
2. ในการประเมินความดีความชอบของอาจารยควรพิจารณาจากการมีสวนรวมในงานของคณะฯ ดวย 
เชน การประกันคุณภาพฯ งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ 
3. ขอใหขยายเวลาการใชหองศูนยการเรียนรูของระดับบัณฑิตศึกษา และหอง Common room สําหรับ
ระดับปริญญาตรี ในชวงสอบ 
 
ระดับมหาวิทยาลัย 
1. ฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยควรมีความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน และใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับเกณฑการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรแกอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

2.1 พิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 ดังตอไปน้ี 
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แผนปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 
หนวยงาน คณะศิลปศาสตร  

รายงาน ณ วันท่ี 22 กันยายน 2558  

1. สรุปจุดท่ีควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 

2. สรุปจุดท่ีควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

3. การวิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. งบประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

(KPI) ของแนวทางการ 8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน 
แกไข/ปรับปรุง     

องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต 

                

  1. ควรกํากับติดตามใหการ
ดําเนินการของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
ทุกหลักสูตร 

  คณะฯ กํากับติดตามใหการ
ดําเนินการของหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทุก
หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท่ีผานการ
ประเมินคุณภาพ 

ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายวิชาการ งานบริการ
การศึกษา        
งานบัณฑิตศึกษา 

1. ควรเรงรัดและผลักดันให
อาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น  

2. ควรสนับสนุนและสงเสริมให
อาจารยเพ่ิมคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น 

   คณะฯ สงเสริมอาจารย โดย
สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอท้ังใน
และตางประเทศ 

จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารและ
ธุรการ 

      คณะฯ สงเสริมใหอาจารยทํา
ผลงานวิชาการและขอตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น 

จํานวนอาจารยขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายบริหาร
ท่ัวไป 

งานบริหารและ
ธุรการ 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย                 

1. สงเสริมใหอาจารยขอทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ใหเพ่ิมมากข้ึน 

    คณะฯ สงเสริมใหอาจารยขอทุน
วิจัยภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 

จํานวนเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายวิจัยและ
พัฒนา 

งานศูนยวิจัย 

  1.ควรสนับสนุนและสงเสริมให
อาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการใหมากขึ้น 

  คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยผลิตผลงานทางวิชาการให
มากขึ้น 

จํานวนผลงานทางวิชาการ ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายวิจัยและ
พัฒนา 

งานศูนยวิจัย 

องคประกอบท่ี 3         
การบริการวิชาการ 

                

  1. ควรเพ่ิมสัดสวนของโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมแบบให
เปลาใหมากขึ้น 

  คณะฯ มีการเพ่ิมจํานวนโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมแบบให
เปลา 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมแบบใหเปลา 

ปการศึกษา 
2558 เปนตนไป 

  รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม 

งานโครงการ
บริการวิชาการแก
สังคม 
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โดยที่ประชุมไดหารือในเร่ืองดังกลาวอยางกวางขวางและมีมติเห็นชอบกับแผนปรับปรุงคุณภาพ
ตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557      
ตามที่เสนอ และใหนําแผนฯดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
ตอไป 

2.2 การเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 
 

 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 ตามที่ฝายประกันคุณภาพ กองสงเสริมมาตรฐานและประกัน

คุณภาพไดมีบันทึกขอความที่ ศธ.0516.58/ว674 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558  เร่ืองระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังน้ี 

 1. ระดับมหาวิทยาลัย ใชระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

 2. ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน จะใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

  2.1 ระดับหลักสูตร สามารถดําเนินการได 2 ระบบ ไดแก 

   (1) ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. (IQA สกอ.) 

   (2) ระบบประกันคุณภาพสากลที่ใหการรับรองหลักสูตรน้ันแลว เชน AUN QA 

  2.2 ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการได 2 ระบบ ไดแก 

   (1) ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. (IQA สกอ.) 

   (2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

 โดยในระดับหลักสูตรและระดับคณะ มหาวิทยาลัยขอใหคณะพิจารณาเลือกระบบที่เหมาะสมกับ

หนวยงานและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาและสงแบบตอบรับใหฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกระบบประกันคุณภาพของ สกอ. (IQA สกอ.) ทั้งในระดับหลักสูตร

และระดับคณะ และจะเลือกใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ใน

ปการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหให นํามติดังกลาวนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ  

3 . 1  พิจ ารณาแผนกล ยุทธ /แผนการดํ า เ นินงานการประกัน คุณภาพการ ศึกษา               
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2558 โดยจะเนน 2 กลยุทธ  คือ 1 .พัฒนาระบบและกลไก                 
การประกันคุณภาพการศึกษา และ 2.พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม    
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ที่เปนแบบอยางที่ดี ซึ่งแผนดังกลาว จะประกอบดวย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ 
ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมถึงระยะเวลาที่จะดําเนินการตามแผนงานดังกลาวในปการศึกษา 
2558 อีกดวย ทั้งน้ี ที่ประชุมไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2558 ตามที่เสนอ และใหนําแผนฯดังกลาวเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


