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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ครั้งที่  1/2558 
วันศุกรที่  13  มีนาคม  2558 

ณ หองประชุมช้ัน 2 (ศศ. 211) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
 
 
ผูมาประชุม 

1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศิลปศาสตร    กรรมการ 
3. หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารและธุรการ    กรรมการ 
5. หัวหนางานการคลัง      กรรมการ  
6. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ 
7. หัวหนางานพัสด ุ      กรรมการ 
8. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 
9. หัวหนางานวิเทศสมัพันธ      กรรมการ 
10. รักษาการหัวหนาโครงการบริการสังคม    กรรมการ 
11. นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา     กรรมการ 
12. นางสาวชมพูนุช รุงมา      กรรมการ 
13. นางสาวปยะฉัตร รสานนท     กรรมการ 
14. นางสาวปราณี สินกั่ว      กรรมการ 
15. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง     กรรมการ 
16. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส     กรรมการ 
17. นางสาวสุภาภรณ เพ็งจันทร    กรรมการ 
18. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง     กรรมการ 
19. นางสาวเสาวธาร เข็มทองคํา     กรรมการ 
20. นางสาวพัชรภรณ ทับทิมเทศ     กรรมการ 
21. นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา    กรรมการ 
22. นางรชยา ดลลัชนัย      กรรมการ 
23. นางสาวอัญชลิน คูรัตน      กรรมการ 
24. นางสาวรุงทิวา แสงแกว      กรรมการ 
25. นางสาววดี กสิโสภา     กรรมการ 
26. นายณัฐวุฒิ สงางาม      กรรมการ  
27. นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณบัตร     กรรมการ 
28. นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม     กรรมการ 
29. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
30. นายสุรชัย เพงงาม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
2. หัวหนางานบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
3. นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน    กรรมการ 
4. นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล    กรรมการ 
5. นางสาวชนิตา คีมกระโทก     กรรมการ 
6. นายสิทธิชัย ลัดลอย     กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางโสภิต ปราณีราษฎร 
2. นางสาวอัญชลี สรอยนอย 

 
เริ่มประชุม  เวลา 9 : 30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 แจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีที่ใชในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 
          ประธานไดชี้แจงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่ใชในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 ในแตละ
องคประกอบเปนแบบใดบาง และมีตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ใดบางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
รายละเอียดของแตละตัวบงชี้ในระดับหลักสูตรและคณะ มีดังน้ี  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 
 

ตัวบงช้ีระดับหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน  สกอ. 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

2. บัณฑิต สกอ. 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
สกอ. 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา สกอ. 3.1 การรับนักศึกษา 

สกอ. 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

สกอ. 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย สกอ. 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

สกอ. 4.2 คุณภาพอาจารย 
สกอ. 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน               
การประเมินผูเรียน 

สกอ. 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

สกอ. 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สกอ. 5.3 การประเมินผูเรียน 

สกอ. 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู สกอ. 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงช้ีระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. การผลิตบัณฑิต สกอ. 1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา       
สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด             
(ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 
มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 

มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด                
(ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 
มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

มธ.7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

2. การวิจัย สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
มธ . 8  รอยละของบทความวิ จัยที่ ไ ด รับการอ าง อิ ง  (Citation)                        
ในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐของอาจารย
และนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
สกอ. 4.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 แจงรายละเอียดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 
(เกณฑใหม/เกณฑเดิม) 

ประธานแจงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 
2557 วามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแตละตัวบงชี้ที่แตกตางไปจากเดิมรวมถึงเกณฑเดิมวาปรับเปลี่ยน
อยางไรบาง  และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ดังกลาว  
  
 ที่ประชุมรับทราบ 
       
 

1.3 แจงปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร               
ปการศึกษา 2557 

ประธานแจงกําหนดการการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ                     
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557  
 

ปฏิทินการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
  ปการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร 

กําหนดการ กิจกรรม 
1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 
2558 

หนวยงานของคณะดําเ นินงานเ ก่ียวกับการประกันคุณภาพ                 
ตามตัวบงชี้ 

10 กุมภาพันธ 2558 คณะทราบกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะจากบันทึกขอความที่ ศธ.0516.06/179 ลง
วันที่  29 มกราคม 2558 เร่ือง ปฏิทินการดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

16 กุมภาพันธ 2558 คณะติดตามความกาวหนาในการดําเ นินงานของตัวบงชี้ เชิง
กระบวนการรอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558) และ
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กําหนดการ กิจกรรม 
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณที่มีรอบจัดเก็บตาม
ปปฎิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) ปงบประมาณ (1 
ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) และปการศึกษา (สิงหาคม 
2557 – กรกฎาคม 2558) 

มีนาคม 2558 คณะขอใหผู รับผิดชอบองคประกอบหรือตัวบงชี้ระดับคณะเร่ิม
ดําเนินการสแกนเอกสาร/หลักฐานเขาสูระบบอินทราเน็ต (สิ้นสุดการ
ดําเนินการ 31 กรกฎาคม 2558 ) 

มีนาคม 2558 คณะจัดสง Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ ใหแกผูรับผิดชอบแตละองคประกอบหรือตัวบงชี้ 

29 กรกฎาคม 2558 คณะติดตามความกาวหนาในการดําเ นินงานของตัวบงชี้ เชิง
กระบวนการ รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 
2558) และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณที่มีรอบ
จัดเก็บตามปการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 

10 สิงหาคม 2558 ผูรับผิดชอบองคประกอบหรือตัวบงชี้ระดับคณะสงรางรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ใหแกคณะพรอมเอกสารหลักฐาน 

11 สิงหาคม 2558 คณะส งรายงานการประเมินตนเอง ให รองคณบดี /ประธาน
คณะกรรมการ/คณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับคณะฯ             
ที่รับผิดชอบองคประกอบหรือตัวบงชี้พิจารณา 

17 – 21 สิงหาคม 2558 ปรับแกรางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
24 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดําเนินงาน/รับรองรายงานการประเมินตนเองในที่ประชุม

กรรมการคณะ 
7 กันยายน 2558 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหฝาย QA ของมหาวิทยาลัย 
8 - 30 กันยายน 2558 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 
      ที่ประชุมรับทราบ 
  

1.4 แจงเร่ืองการจัดเก็บเอกสารอางอิง/หลักฐาน และการใชงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ออนไลน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 

 ประธานชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถึงการจัดเก็บเอกสารอางอิง/หลักฐาน และการใชงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 และขอมูลหลักฐานของแตละ
หนวยงานของผูรับผิดชอบที่ตองดําเนินการเขาสูระบบ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 แจงผลการรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามตัวบงช้ีเชิงกระบวนการ/เชิงปริมาณ 
รอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2557  
 ประธานแจงผลการรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามตัวบงชี้เชิงกระบวนการ/เชิงปริมาณ 
รอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2557 ของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบวามีการดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดบาง และ
แตละหนวยงานยังขาดเอกสารในสวนใดบาง หรือตองมีเอกสารที่ตองเพ่ิมเติมหรือแกไขในรายละเอียดแตละ
ตัวบงชี้ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 2.1 การจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
  ประธานชี้แจงรายละเอียดการจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 
ใหแกผูรับผิดชอบ ในองคประกอบหรือตัวบงช้ีท่ีเก่ียวของ   
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับการจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร                        
ปการศึกษา 2557 
       
เลิกประชุมเวลา   11 : 25 น. 
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                               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม      
 


