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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ครั้งท่ี  1/2559 

วันพฤหัสบดท่ีี  24  มีนาคม  2559 
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. หัวหนางานพัสดุ      กรรมการ 
8. หัวหนางานวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
9. รักษาการหัวหนาโครงการบริการสังคม    กรรมการ 
10. รักษาการหัวหนางานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
11. นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน    กรรมการ 
12. นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา     กรรมการ 
13. นางสาวปยะฉัตร รสานนท     กรรมการ 
14. นางสาวปราณี สินก่ัว      กรรมการ 
15. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส     กรรมการ 
16. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง     กรรมการ 
17. นางสาวสุภาภรณ เพ็งจันทร    กรรมการ 
18. นางสาวเสาวธาร เข็มทองคํา     กรรมการ 
19. นางสาวพัชรภรณ ทับทิมเทศ     กรรมการ 
20. นางสาวอัญชลิน คูรัตน      กรรมการ 
21. นางสาวรุงทิวา แสงแกว      กรรมการ 
22. นางสาววดี กสิโสภา     กรรมการ 
23. นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณบัตร     กรรมการ 
24. นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม     กรรมการ 
25. นางสาวอัญชลี สรอยนอย     กรรมการ 
26. นายสุรชัย เพงงาม     กรรมการและเลขานุการ 
27. นายภทรพล คหนันทเสวี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
2. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ 
3. นางสาวชมพูนุช รุงมา      กรรมการ 
4. นางสาวชนิตา คีมกระโทก     กรรมการ 
5. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง     กรรมการ 
6. นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา    กรรมการ 
7. นางรชยา ดลลัชนัย      กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ สงางาม      กรรมการ 
9. นายสิทธิชัย ลัดลอย     กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิตติคุณ ทองกาบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 9 : 30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1   การจัดเก็บขอมูลของฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ป 2559 
  ประธานไดแจงเรื่อง ระบบการเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร 
ในป 2559 จากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะรายงานขอมูลตัวบงชี้คุณภาพในระบบ TU QA Online 
ท ั้งน ี้เพ่ือใหการรายงานขอมูลเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิผล ฝายประกันคุณภาพการศึกษา             
คณะศิลปศาสตร จึงกําหนดการเก็บขอมูลเปนรอบ โดยขอมูลท่ีจัดเก็บประกอบดวยตัวบงชี้เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของ สกอ. มธ. และ QS เทานั้น สวนรอบระยะเวลาการจัดเก็บและแบบฟอรมเปนไปตาม
รอบท่ีฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดเพ่ือใหสามารถรายงานขอมูลเขาสูระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไดทัน
กรอบเวลา และขอใหผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ/ตัวบงชี้สงขอมูลตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2  ปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558   
 ประธานไดแจงปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558 ใหท่ีประชุมรับทราบ 
 

กําหนดการ กิจกรรม 
1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 หนวยงานของคณะดําเนินการประกันคุณภาพตามตัวบงช้ี 

 
มี.ค. 59 คณะติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของตัวบงช้ีเชิงปริมาณและเชิง

กระบวนการรอบ 6 เดือน 
 

มี.ค. 59 เปนตนไป – ก.ค. 59 คณะขอใหผูรับผิดชอบองคประกอบหรือตัวบงช้ีระดับคณะเริ่มดําเนินการ
สแกนเอกสาร/หลักฐานเขาสูระบบอินทราเน็ต (สิ้นสุดการดําเนินการ 29 
กรกฎาคม 2559) 
 

เม.ย. 59 คณะจัดสง Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะใหแก
ผูรับผิดชอบแตละองคประกอบหรือตัวบงช้ี 
 

ก.ค. 59 คณะติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของตัวบงช้ีเชิงปริมาณและ
กระบวนการรอบ 12 เดือน 
 

1 ส.ค. 59 ผูรับผิดชอบองคประกอบหรือตัวบงช้ีระดับคณะสง (ราง) รายงานการประเมิน
ตนเองใหแกคณะพรอมเอกสารหลักฐาน/สง (ราง) รายงานการประเมินตนเอง
ใหแกรองคณบดีท่ีเก่ียวของและคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร 
 

9 – 19 ส.ค. 59 ปรับแก (ราง) รายงานการประเมนิตนเอง 
 

29 ส.ค. 59 สรุปผลการดําเนินงาน/รับรองรายงานการประเมินตนเองในท่ีประชุม
กรรมการบริหารคณะ 
 

7 ก.ย. 59 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหฝาย QA ของมหาวิทยาลัย 
 

12 – 30 ก.ย. 59 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
                       นายสุรชัย เพงงาม  
                               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม      
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