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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  

คร้ังที ่4/2557 
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 – 11.00 น. 

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

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

 
 

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

1.1 แจงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 
   ประธาน ได แจง รายละ เ อียดเ รื่ องผลการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการ ศึกษา                              
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 ซึ่งรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพในวันอังคารท่ี 16 – วันพุธที่ 17 
กันยายน 2557 หองประชุม ศศ.รส.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี
คะแนนในภาพรวม และแยกแตละองคประกอบ ดังนี ้

 

องคประกอบ คะแนน สกอ. คะแนน สมศ.  คะแนน มธ. คะแนน ศศ. 
คะแนนทุก  
ตัวบงชี้ 

ผลการ
ประเมินรวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

4.00 - - - 4.00 ดี 

2.  การผลิตบัณฑิต 4.07 3.42 4.01 5.00 4.03 ดี 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  4.50 - 5.00 - 4.67 ดีมาก 

4.  การวิจัย  3.52 2.85 0.57 - 2.53 พอใช 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม  5.00 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

6.  การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  5.00 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ  5.00 - - - 5.00 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ  5.00 - - - 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 4.40 - - 5.00 ดีมาก 

97. องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.) - 4.85 - - 4.85 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

4.40 4.13 3.27 5.00 4.17 ดี 

 
    โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดใหขอเสนอแนะในภาพรวม รายละเอียด

ดังตอไปนี ้

1. คณะควรจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของอาจารยในการเขียนผลงานทางวิชาการ

เพ่ือตีพิมพและเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

2. คณะควรพิจารณาสัดสวนภาระงานของอาจารย ไดแก การสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการ

ใหนํามาทดแทนกันได ในชวงเวลาท่ียืดหยุนเพื่อใหอาจารยสามารถวางแผนการพัฒนาทางวิชาการของตนได

ลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือจะนําไปสูตําแหนงวิชาการที่กาวหนาข้ึน 

3. คณะควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกาและมีการประชาสัมพันธ

ไปยังศิษยเกาอยางเปนรูปธรรมและท่ัวถึง 

4. คณะควรสงเสริมใหหนวยงานภายนอกนําความรูจากการวิจัยของอาจารยในคณะไปใชประโยชน

ใหมากข้ึน และมีหลักฐานการใชประโยชนในดานตางๆอยางชัดเจน 

5. คณะควรอบรมใหความรูเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยใหกับอาจารย 
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ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 แจงรายละเอียดเกณฑมาตรฐานและรายละเอียดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
รอบใหม พ.ศ. 2557 - 2561 

 ประธานฯ ไดแจงรายละเอียดเกณฑมาตรฐาน และรายละเอียดตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. รอบใหม พ.ศ.2557 – 2561  เนื่องจากเกณฑมาตรฐาน และรายละเอียดตัวบงช้ี ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบใหมนั้นยังเปนฉบับรางอยู จึงทําใหขอมูลตางๆนั้นยังไมชัดเจน ท้ังนี้ตองรอการช้ีแจงจาก
ทาง สกอ. อยางเปนทางการกอน โดยที่ประชุมไดหารือในประเด็นนี้และแสดงความกังวลเรื่องการที่หลักสูตรของ
คณะจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และไดมอบหมายใหฝายเลขานุการสง
แบบฟอรมหลักฐานตางๆ กรอกรายละเอียดการไดมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ และแนะนําใหนัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/
โครงการพิเศษ เพ่ือประชุมทําความเขาใจและเตรียมความพรอมตอไป 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2: เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  พิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร     
ปการศึกษา 2556 

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 โดยท่ีประชุมไดหารือในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวางและมีมติเห็นชอบกับ
แผนปรับปรุงคุณภาพจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 ตามท่ี
เสนอ โดยใหแกไขในสวนของ องคประกอบท่ี 3 ประเด็นการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรูแกศิษยเกา โดยให
รายละเอียดการวิเคราะหตนเองวา “คณะฯมกีารจัดกิจกรรมใหแกศิษยเกาและนักศึกษาเปนประจํา แตยังไมมี
โครงการท่ีจัดใหแกศิษยเกาโดยตรง และการจัดกิจกรรมเปนไปไดยากเนื่องจากศิษยเกาของคณะมีความ
หลากหลายและไมไดมีหลักสูตรที่เนนวิชาชีพ” และใหนําแผนฯดังกลาวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 
 

2.2  พิจารณาแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร         
ปการศึกษา 2557 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยจะเนน  2 กลยุทธ คือ 1.พัฒนาระบบและกลไก            
การประกันคุณภาพการศึกษา และ 2.พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี ซ่ึงแผนดังกลาว จะประกอบดวย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ และ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รวมถึงระยะเวลาท่ีจะดําเนินการตามแผนงานดังกลาวในปการศึกษา 2557 อีกดวย ท้ังนี้    
ท่ีประชุมไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษา          
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 ตามท่ีเสนอ และใหนําแผนฯดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ     
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


