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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร คร้ังที ่1/2557 

วันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. รักษาราชการในตําแหนงเลขานุการคณะศิลปศาสตร  กรรมการ 
3. หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
4. หัวหนางานการคลัง      กรรมการ 
5. รักษาราชการในตําแหนงหัวหนางานนโยบายและแผน  กรรมการ 
6. รักษาราชการในตําแหนงหัวหนางานพัสด ุ   กรรมการ 
7. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 
8. นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน    กรรมการ 
9. นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา     กรรมการ 
10. นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล    กรรมการ 
11. นางสาวชมพูนุช รุงมา      กรรมการ 
12. นางสาวชนิตา คีมกระโทก     กรรมการ 
13. นางสาวปยะฉัตร รสานนท     กรรมการ 
14. นางสาวปราณี สินก่ัว      กรรมการ  
15. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส     กรรมการ 
16. นางสาวสุภาภรณ เพ็งจันทร     กรรมการ 
17. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง     กรรมการ 
18. นางสาวเสาวธาร เข็มทองคํา     กรรมการ 
19. นายทศพล ถาวร      กรรมการ 
20. นายสิทธิชัย ลัดลอย      กรรมการ 
21. นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา    กรรมการ 
22. นางสาวปานแกว สังดา     กรรมการ 
23. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
24. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นายสุรชัย เพงงาม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ(ลาประชุม) 
2. หัวหนางานบริหารและธุรการ     กรรมการ(ลาประชุม) 
3. หัวหนางานบัณฑิตศึกษา     กรรมการ(ลาประชุม) 
4. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง     กรรมการ(ลาประชุม) 
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 
  ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1 แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา  
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556   
   
  ประธานฯ ไดแจงแกที่ประชุมเร่ืองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/
หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 ซ่ึงไดทางสมศ.ไดสรุปจุดที่ควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะ สงมายังฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร โดยประธานฯ ไดชี้แจงรวมถึงแจง
กําหนดการแลวเสร็จและผูรับผิดชอบสงกลับไปยังทางมหาวิทยาลัยฯแลว  ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได
ตามตารางดังน้ี 

แผนการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ  

จากผลการประเมินภายนอก (1) 
กิจกรรมการดําเนินงาน/คําช้ีแจง 

(2) 
กําหนดการแลวเสร็จ 

(3) 
ผูรับผิดชอบ  

(4) 

(1) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกไดรอยละ 25 อยูในระดับ
ควรปรับปรุงควรสงเสริมสนับสนุนให
บัณฑิตเผยแพรผลงานในระดับ
คุณภาพวารสารฐานขอมูลของ TCI 
หรือ สมศ. หรือระดับนานาชาติมาก
ข้ึน 

คณะศิลปศาสตรมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเผยแพรผลงานในระดับ
คุณภาพวารสารฐานขอมูลของ TCI 
หรือ สมศ. หรือระดับนานาชาติ โดย
ไดดําเนินการสรางแรงจูงใจใน
ลักษณะของการใหผลตอบแทนเปน
ทุนสนับสนุนบทความวิทยานิพนธ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

ปการศึกษา 2557 - 
2558 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

(2) งานวิจัยใชประโยชนมีนอย 
(จํานวน 8 ผลงาน)  
เม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย ที่มี
จํานวนมาก  
(จํานวน 238 คน) คณะฯ ควรสงเสริม
ใหผลงานวิจัยของอาจารยไปใช
ประโยชนใหมากย่ิงขึ้น และควรมีการ
สํารวจความตองการผลงานวิจัยของ
ชุมชนองคกรตางๆ เพื่อมาใชเปน
แนวทางในการสรางผลงานวิจัยที่
สามารถใชประโยชนได 

คณะศิลปศาสตรมีนโยบายผลักดัน
ใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและสามารถนําไปใช
ประโยชนใหมากขึ้น โดยสนับสนุน
ในเชิงทรัพยากรและสรางแรงจูงใจ
ดานการทําวิจัยในลักษณะของการ
ใหผลตอบแทน การปรบัปรุง
ระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินการดาน
วิจัย และสงเสริมใหอาจารยผลิต
งานวิจัยที่สืบเน่ืองจากการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ซึ่งมาจากการ
สํารวจความตองการของชุมชน 
องคกรตางๆ โดยสนับสนุนดาน
งบประมาณและจัดใหมีทุนสนับสนุน

ปการศึกษา 2557 - 
2558 

- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ  
จากผลการประเมินภายนอก (1) 

กิจกรรมการดําเนินงาน/คําช้ีแจง 
(2) 

กําหนดการแลวเสร็จ 
(3) 

ผูรับผิดชอบ  
(4) 

งานวิจัยที่มาจากการบริการวิชาการ
แกสังคม 

(3) โครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการมีนอย ควรเพิ่มโครงการ
บริการวิชาการใหมากขึ้นและ
หลากหลายเพื่อใหครอบคลุมทุกสาขา 

คณะศิลปศาสตรมีโครงการบริการ
วิชาการที่ผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมากเม่ือ
เทียบกับคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
อยางไรก็ตามคณะฯยังคงดําเนินงาน
โดยมีโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการใหมากขึ้นและจัดใหมี
ความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
ทุกสาขา 

ปการศึกษา 2555 - 
2559 

- รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม 

(4) ทบทวนการเขียนผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
สวนของผลกระทบที่กอใหเกิด
ประโยชนใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากข้ึน 

คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการ
ทบทวนการเขียนผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการที่เสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนโดยใหเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรมในสวนที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่กอใหเกิดประโยชน 

ปการศึกษา 2556 
เปนตนไป 

- รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม 

(5) การสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษา
และบุคลากรเพื่อใหเกิดจิตสํานึกตอ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยัง
ไมชัดเจน คณะฯ ควรจัดทําแบบ
สํารวจและประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาและบุคลากรหลังจากที่เขา
รวมโครงการ/กิจกรรม 

คณะศิปลศาสตรดําเนินการจัดทํา
แบบสํารวจและประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาและบุคลากรเพื่อใหทราบ
ผลของการเกิดจิตสํานึกตอการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลังจากที่
เขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2556 
เปนตนไป 

- คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(6) มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และตําแหนงทางวิชาการนอย ควรมี
กลยุทธและมาตราการในการพัฒนา
คณาจารยทั้งทางดานคุณวุฒิ และ
ผลงานวิชาการมากขึ้น โดยปรับภาระ
งานใหเอ้ือตอการพัฒนาอาจารย 

คณะศิลปศาสตรดําเนินการโดย
จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย พรอม
สรางระบบและกลไกในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย
ขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น คณะฯสรางแรงจูงใจดังกลาว
ในลักษณะของการใหผลตอบแทน 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหคณาจารยศึกษาตอเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ การดําเนินงานดังกลาวมี
ระบบการติดตามความกาวหนา
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงสรางแรงจูงใจ
ในการทําผลงานของอาจาย ซึ่งมีทั้ง
การใหผลตอบแทนและการปรับลด
ภาระงานใหเหมาะสมและเอ้ือตอ
การพัฒนาอาจาย 

ปการศกึษา 2556 
เปนตนไป 

- รองคณบดีฝาย
บริหารทั่วไป 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ  
จากผลการประเมินภายนอก (1) 

กิจกรรมการดําเนินงาน/คําช้ีแจง 
(2) 

กําหนดการแลวเสร็จ 
(3) 

ผูรับผิดชอบ  
(4) 

(7) มีอาจายชาวตางประเทศสวนหน่ึง
เปนอาจายประจําภาควิชาหรือ
สาขาวิชา ควรเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เชน สกอ. และสม
ศ. ไมควรนําอาจารยเหลานี้มานับรวม
เปนอาจารยประจํา 

คณะศิลปศาสตรเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษากรณีคณะฯมี
อาจารยชาวตางประเทศจํานวนมาก
ไมควรนําอาจารยดังกลาวมานับรวม
เปนอาจารยประจํา 

ปการศึกษา 2556 
เปนตนไป 

- คณบดี 

(8) ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่
รองรับอัตลักษณ 
"จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ
สังคม" เปนของคณะโดยตรงการนําผล
การพัฒนาตามวิชา TU 100 ซึ่งเปน
โครงการของมหาวิทยาลัยเปนสวน
หนึ่งเทานั้น และจัดกิจกรรมให
หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาเขารวม
ไดมากข้ึน 

คณะศิลปศาสตรดําเนินการจัดใหมี
โครงการกิจกรรมที่รองรับอัตลักษณ 
"จิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ตอสังคม" โดยดําเนินการทั้งในระดับ
คณะและภาควิชา และเปนกิจกรรม
ที่มีความหลากหลายเปนประจําและ
ตอเน่ืองตลอดมา 

ระยะเวลาดําเนินการ
ตอเนื่องตลอดมาถึงป
การศึกษาปจจุบัน 
(2556) และปตอไป 

- รองคณบดีฝาย
การนักศึกษา 

(9) ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่ใชความ
เชี่ยวชาญของคณะไปชวยชี้นําปองกัน 
หรือแกปญหาสังคมในมาตรการ
ประเด็นชี้นําภายใน "Green 
Campus" ของมหาวิทยาลัย 
นอกเหนือจากโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศิลปศาสตรดําเนินการจัดใหมี
โครงการ/กิจกรรมที่ใชความ
เชี่ยวชาญของคณะไปชวยชี้นํา 
ปองกันหรือแกปญหาสังคมใน
มาตรการประเด็นชี้นําภายใน 
"Green Campus" นอกจาก
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ปการศึกษา 2556 
เปนตนไป 

- รองคณบดีฝาย
บริหารทั่วไป 

(1) ระบุจุดที่ควรพัฒนาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
(2) ระบุแผนการดําเนินงานในประเด็นที่ระบุใน (1) ในกรณีที่มีการดําเนินงานในประเด็นที่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพไดใหขอเสนอแนะไวแลว โปรดชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน 
(3) ระบุกําหนดเวลาที่คาดวาแผนการดําเนินงานจะแลวเสร็จ 
(4) ระบุชื่อหนวยงานระดับกอง/สํานักงาน/ฝาย 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 แจงกําหนดการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 
และการสงเอกสารอางอิง 

 
ประธานฯ ไดแจงแกที่ประชุมเร่ืองกําหนดการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร 

ปการศึกษา 2556 ซึ่งเปนกําหนดการของทางมหาวิทยาลัยฯ ตามตารางดังน้ี 
 

ปฏิทินการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน  ปการศึกษา 2556 
กําหนดการ กิจกรรม 

1 มิถุนายน 2556- 31 กรกฎาคม 

2557 

หนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพตามตัวบงชี ้

มีนาคม 2557    ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณที่มีรอบจัดเก็บ

ตามปปฏิทิน  

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)  และปงบประมาณ (1 ตุลาคม 

2555 – 30 กันยายน 2556)  

 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของตัวบงชี้เชิงกระบวนการ 

รอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2556 – 28 กุมภาพันธ 2557) 

มิถุนายน 2557 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของตัวบงชี้เชิงกระบวนการ 

รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

29 สิงหาคม 2557 คณะ/สํานัก/สถาบัน สงรายงานการประเมินตนเอง 

กันยายน – ตุลาคม 2557  ประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน 

กันยายน 2557  จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

ตนเดือนพฤศจิกายน 2557 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 2 . 1  พิจารณา ติดตามการจั ดทํ ารายงานการประ เ มินตนเอง  คณะศิลปศาสตร  
ปการศึกษา 2556 
 

ประธานฯ ใหที่ประชุมพิจารณาติดตามการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร  
ปการศึกษา 2556  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติกําหนดรายละเอียดรวมถึงวันสงตามตาราง ดังนี้ 
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แผนงาน/กําหนดการสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

งาน กําหนดสง 
1. ผูรับผิดชอบสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแตละองคประกอบ 
หรือตัวบงช้ีที่รับผิดชอบใหงานประกันคุณภาพการศึกษา 

16 มิถุนายน 2557 

2. งานประกันคุณภาพการศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ในแตละองคประกอบหรือตัวบงชี้ใหรองคณบดีแตละฝายและคณะกรรมการนโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตรตรวจ/ใหขอเสนอแนะหรือคําแนะนํา 

20 มิถุนายน 2557 

3. คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาตรสงคืนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

30 มิถุนายน 2557 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ที่คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตรตรวจ 
แลวใหผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบหรือตัวบงชี้แกไข (หากมี) 

4 กรกฎาคม 2557 

5. ผูรับผิดชอบสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแตละองคประกอบหรือตัวบงชี้ 
ที่แกไขแลวใหงานประกันคุณภาพการศึกษา 

15 กรกฎาคม 2557 

6. ผูรับผิดชอบสงเอกสาร/หลักฐาน ในแตละองคประกอบหรือตัวบงช้ี (จัดเขาแฟม)  
ใหงานประกันคุณภาพการศึกษาพรอมตารางภาคผนวกของตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

31 กรกฎาคม 2557 

7. คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตรตรวจเอกสาร 
ที่หองงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหวางวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2557 

8. ผูรับผิดชอบแตละองคประกอบหรือตัวบงชี้แกไขเอกสาร/หลักฐาน (หากมี) พรอมสง 
ใหงานประกันคุณภาพการศึกษา 

15 สิงหาคม 2557 

9. สแกนเอกสาร/หลักฐานเขาสูระบบใหเสร็จสิ้นโดยผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ 29 สิงหาคม 2557 

10. นํารายงานการประเมินตนเองเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 25 สิงหาคม 2557 

11. สงรายงานการประเมินตนเองใหงานประกันคุณภาพ กองสงเสริมมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ มธ. 

29 สิงหาคม 2557 

12. รอเขารับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ กันยายน - ตุลาคม 2557 

* ทั้งน้ีเพื่อใหกําหนดการสงรายงานการประเมินตนเอง(SAR) สอดคลองกับปฎิทินการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 

              
               นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 

           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


