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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร ครั้งที2่/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน2557 เวลา 9.30 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

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

1. นางสาวเยาวดี ธรรมทอง 

2. นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม 

3. นางเดือนเพ็ญ แสนสุข 
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ผูไมมาประชุม 

1. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ(ลาประชุม) 
2. หัวหนางานบัณฑิตศึกษา     กรรมการ(ลาประชุม) 
3. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง     กรรมการ(ลาประชุม) 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1 แจงกําหนดการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556
 ประธานฯ ไดแจงกําหนดการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 
2556 โดยมีกําหนดการ 2 วัน ตามกําหนดการดังนี้  

 
กําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตรปการศึกษา 2556 
วันอังคารที่ 16– วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 

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

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการ

ประเมิน และการแบงหนาท่ีรวมท้ังการวิเคราะห SAR เพ่ือสรปุประเด็น ขอสงสัย กําหนด
คําถามเบื้องตน 

09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการฯ พบผูบริหารคณะศิลปศาสตร 

- ประธานคณะกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และช้ีแจงวัตถุประสงค หลักการ 
แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ/ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    -  ผูบริหารสรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 
(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดี จุดท่ีควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป) 

11.00– 12.00 น.  สัมภาษณผูบริหาร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.-30 น. 1. สัมภาษณอาจารย 
   2. สัมภาษณนักศึกษา 
13.30 – 14.00 น. 1. สัมภาษณบุคลากร 
   2. สัมภาษณผูใชบัณฑิต 
14.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โดยเนนติดตามตรวจสอบความกาวหนา

ในการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน ปการศึกษา 2554 และ 2555
และตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีสกอ.กําหนด 

   - คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลท่ีไดจากการตรวจเย่ียมวันแรก 
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วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการฯ เย่ียมชมสถานท่ี/ปจจัยเก้ือหนุน/สังเกตการณการเรียนการสอน(ถาม)ี 
09.30 –11.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
11.00 –12.00น. - คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ป.1 –ป.5) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. - คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา (จดุแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนา) 
- คณะกรรมการฯ จัดทํารางรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

15.30–16.30 น.  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาข้ันตนดวยวาจา 
หมายเหต ุ  พักรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 9.15 น. และชวงบายเวลา15.00 น.   

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอพิจารณา 
 
 2.1 การเตรียมความพรอมเพื่อรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ปการศึกษา 2556  
 ประธานฯ ใหที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นดวยเกี่ยวกับกําหนดการ และการแบง
หนาที่ของกรรมการเก่ียวกับความรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพของแตละองคประกอบตามตาราง ดังนี้ 
 

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

วันอังคารที่ 16 – วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 
หองประชุม ศศ.รส.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น  
(คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธ์ิ 
(ขาราชการบํานาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย 
(คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร นุมทอง  
(คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง 
(คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

กรรมการ 

6. นายรัตนพล  เรืองรัตน 
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร) 

เลขานุการ 

7. นางสาว เบญจวรรณเนาวประสิทธิ์ 
(นักวิชาการศึกษา กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ) 

ผูชวยเลขานุการ 
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การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพ 

องคประกอบ ผูรับผิดชอบ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย,รศ.ดร.กนกพร นุมทอง 
2. การผลิตบัณฑิต  รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธ์ิ, ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธ์ิ, ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง 
4. การวิจัย  รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น  
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม  รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น  
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น  
7. การบริหารและการจัดการ  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย,รศ.ดร.กนกพร นุมทอง 
8. การเงินและงบประมาณ  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย, รศ.ดร.กนกพร นุมทอง 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย, รศ.ดร.กนกพร นุมทอง 
97. องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.)  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย, รศ.ดร.กนกพร นุมทอง 
 
 ประธานฯ ไดชี้แจง และมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบองคประกอบแตละองคใหเตรียมเอกสาร 
และหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือใชในการอางอิงในวันตรวจติดตามตอไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา11.30  น. 
 

    
     นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 
           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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