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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ครั้งที่  3/2557 

วันพฤหัสบดทีี่  16  ตุลาคม  2557 
ณ หองประชุมช้ัน 2 (ศศ. 211) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 
 
ผูมาประชุม 

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

ผูไมมาประชุม 
1. หัวหนางานบัณฑิตศึกษา     กรรมการ (ลาประชุม) 
2. นางสาวสุภาภรณ เพ็งจันทร    กรรมการ (ลาประชุม) 

 
เริ่มประชุม  เวลา 9 : 30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่แจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1 แจงผลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 
          ป ระธ าน ได แ จ ง ร าย ล ะ เอี ย ด เ ร่ื อ ง ผ ล ผ ล ก า รติ ด ต า ม ต รวจส อ บ คุณ ภา พ ก า รศึ กษ า                              
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 โดยภาพรวม และแยกแตละองคประกอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
คะแนน 
สกอ. 

คะแนน  
สมศ.  

คะแนน 
มธ. 

คะแนน 
ศศ. 

คะแนนทุกตัว
บงชี้ 

ผลการประเมิน
รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินการ 

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.  การทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม  

5.00 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ  5.00 - - - 5.00 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ  5.00 - - - 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

5.00 4.40 - - 5.00 ดีมาก 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 

4.40 4.13 3.27 5.00 4.17 ดี 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 แจงแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ปการศึกษา 2557 

ประธานแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา           
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.1 แผนกลยุทธ (แผนงาน/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ) 
 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. โครงการอบรมใหความรูเรื่องระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-
2561 

ส.ค. – ธ.ค.57 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผูรวมเขารวมโครงการไมต่ํากวา          
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

2. โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ม.ค. – ก.พ.58 
 

ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

3. โครงการเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1 : ภายในสถาบัน 

ก.พ. – มี.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

4. โครงการเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาครั้งที่ 2 : ระหวางสถาบัน 

เม.ย. – พ.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชงานไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

5. โครงการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพ 

ส.ค.57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา, 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ 

- มีขอมูลองค ความรูในเว็บไซตคณะ 

6. โครงการเทคนิคการเขียน SAR 
และการจัดหลักฐานตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2557 

พ.ค. – มิ.ย.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมต่ํากวา 3.51 

7. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป 
2557 

มิ.ย. – ก.ค. 58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินฯระดับหลักสูตรเพื่อ
ใชประเมินฯในระดับคณะ 
 

8. โครงการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร
ประจําป 2557 

ก.ค. – ส.ค. 58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สง
ใหสํานักประกันคุณภาพ มธ. 

9. โครงการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ประจําป 2557 

ก.ย. 58     ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. โครงการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
 
 
 

ส.ค.57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีคูมือระบบประกันคุณภาพและ 
Template เพื่อใหหนวยงานในคณะมี
แนวทางในการเขียน SAR 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชคูมือไม
ต่ํากวา 3.51 

2. โครงการประชาสัมพันธงานประกัน
คุณภาพ 

ส.ค.57 – ก.ค.58 คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- มีจดหมายขาวออกตามกําหนด 
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขาชม
เว็บไซตงานประกันคุณภาพไมต่ํากวา 
3.51 

3. โครงการหนวยงานตนแบบดาน
การประกันคุณภาพ 

พ.ค..57 – ก.ค.58 ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีหนวยงานตนแบบอยางนอย 1 
หนวยงาน 

 
       1.2.2 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557                       
และการจัดเก็บขอมูลของสวนงานตางๆที่เกี่ยวของ          
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) 

 

ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหต ุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (กําหนดคา
เปาหมาย/ผู รับผิดชอบ/นโยบาย/แผนปรับปรุงคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ และแผนปฎิบัติงานประกันคุณภาพ 
ประจําป 2557 ) 

              

  
2 เสนอคาเปาหมายและแผนปฎิบัติการ/แผนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําป 2557 ในท่ีประชุมกรรมการคณะ 
              

  
3 ประชุมกรรมการผู รับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับคณะ ( รับทราบ

แนวทางการทํางาน,การเ ขียน SAR รายตัวบงชี้, การจัดเก็บ
เอกสารท่ีเก่ียวของ ) 

                

4 คณะกรรมการชุดตาง ๆ สงแผนกลยุทธหรือแผนปฎิบัติงาน (ฉบับ
ปรับปรุง)/ผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้สงแผนการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

              - แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที  
11 (2555-2559)  
- แผนปฏิบัติราชการประจําป คณะ
ศิลปศาสตร ป 2558    
- แผนบริหารอัตรากําลังและพัฒนา
บุคลากร       
- แผนยุทธศาสตรฝายการนักศึกษา   
- แผนงานวิจัย    
- แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก
สังคม  ประจําปการศึกษา  2557     
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
- แผนการจัดการความรู   
- แผนระบบสารสนเทศ   
- แผนกลยุทธทางการเงิน              
- แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ 
ประจําปการศึกษา  2557   

5 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (ติดตามผลการ
ดําเนินการ) 
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ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหต ุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี/โครงการพิเศษสงผลการดําเนินงาน 
- รอบ 6   เดือน (สําหรับปการศึกษา) 
- รอบ 11  เดือน (สําหรับปปฏิทิน) 
- รอบ 12  เดือน (สําหรับปงบประมาณ) 

               

7 ประชุมภาควิชา/ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี/โครงการพิเศษ (รายงานผล
การดําเนินงานรอบ 6, 11, และ 12 เดือน ตามขอ 6/รับฟง
ปญหา/อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแกไข 

               

8 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ( รับฟงผลการ
ดําเนินงานรอบ 6, 11, และ 12 เดือน ตามขอ6/รับฟงปญหา/
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแกไข 

               

9 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะเพ่ือสรุปรูปแบบ
และรายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2557 

               

10 ประชุมภาควิชา/โครงการพิเศษ ช้ีแจงรูปแบบและรายละเอียดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําป 2557 

               

11 ภาควิชา/โครงการพิเศษ/ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีระดับหลักสูตรสงราง
รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับปการศึกษา/สง
เปน File ขอมูลทาง E-mail ) 

               

12 สัมมนาคณะกรรมการระดับภาควิชา/โครงการพิเศษและ
ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ระดับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันและนําไปปรับปรุงแกไข) 
 

               

13 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจําป 2557 แก
ภาควิชา 

               

14 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร ประจําป 2557 

               

15 สงตารางกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 ใหแกภาควิชา 

               

16 ภาควิชา/หลักสูตรสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                
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ลําดับ กิจกรรม 
2557 2558 

หมายเหต ุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ประเมินระดับหลักสูตร                

18 ประชุมผู รับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะจัดทํารางรายงานการ
ประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (สําหรับปการศึกษา) 

               

19 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะสงรางรายงานการประเมินตนเอง 
ใหรองคณบดีท่ีรับผิดชอบพิจารณา 

               

20 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับคณะสงรางรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) พรอมเอกสารหลักฐาน 

               

21 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (ตรวจราง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ 

               

22 สงรางรายงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะตรวจแก
ใหผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้แกไข 

               

23 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีแกไขแลวภายในเวลาท่ี
กําหนด พรอมเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) 

               

24 สรุปผลการดําเนินงาน/รับรองรายงานการประเมินตนเองในท่ี
ประชุมกรรมการคณะ 

               

25 คณะฯ สงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย                

26 ประเมินระดับคณะ                

 
หมายเหตุ 
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 เปนผลการดําเนินงาน 
- ปงบประมาณ 2557 (ต.ค.2556 - ก.ย.2557) 
- ปปฎิทิน 2557 (ม.ค.2557 - ธ.ค.2557) 
- ปการศึกษา 2557 (ส.ค.2557 -ก.ค.2558) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 2.1 แจงรายละเอียดการเก็บขอมูลตัวบงชี้ของแตละงานและเกณฑการประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายในของ สกอ. รอบใหม พ.ศ. 2557 – 2561 
 ประธานชี้แจงรายละเอียดการเก็บขอมูลตัวบงชี้ของแตละงานและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. รอบใหม พ.ศ. 2557 - 2561 โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับหนาที่ของแตละหนวยงาน
ที่ตองรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและขอมูลวามีชนิดใดบาง และรายละเอียดตัวบงชี้ที่เปนตัวบงชี้เดิมที่
ยังคงอยู รวมถึงตัวบงชี้ใหมที่เพ่ิมขึ้นมา โดยวิธีการเก็บขอมูลใหใชรูปแบบการเก็บเปนไฟล แทนการเก็บเปน
เอกสาร เพ่ือลดปริมาณกระดาษที่ไมจําเปนและงายตอการจัดเก็บและการนําไปใช 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับรายละเอียดการเก็บขอมูลตัวบงชี้ของแตละงานและเกณฑการ
ประกันคุณภาพฯ ดังกลาว 
       
เลิกประชุมเวลา   11 : 25 น. 
 
 
                                                           
                       นายสุรชัย เพงงาม  
                               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม      
 


