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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร คร้ังที ่4/2556 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2556 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. หัวหนางานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
5. รักษาราชการในตําแหนงหัวหนางานนโยบายและแผน  กรรมการ 
6. รักษาราชการในตําแหนงหัวหนางานพัสด ุ   กรรมการ 
7. หัวหนางานเทคโนโลยีทางการศึกษา    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. นางสาวภัทราพร กลิ่นเกษร     กรรมการ 
15. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส     กรรมการ 
16. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง     กรรมการ 
17. นายทศพล ถาวร      กรรมการ 
18. นายสิทธิชัย ลัดลอย      กรรมการ 
19. นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา    กรรมการ 
20. นางสาวปานแกว สังดา     กรรมการ 
21. นายรัตนพล เรืองรัตน      กรรมการและเลขานุการ 
22. นายอธิคม หนุนภักด ี                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
23. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
ผูไมมาประชุม 

1. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ   รองประธานกรรมการ(ลาประชุม) 
2. หัวหนางานการคลัง      กรรมการ(ลาประชุม) 
3. หัวหนางานบัณฑิตศึกษา     กรรมการ(ลาประชุม) 
4. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ(ลาประชุม) 
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5. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง     กรรมการ(ลาประชุม) 
6. นางสาวสุภาภรณ เพ็งจันทร     กรรมการ(ลาประชุม) 
7. นางสาวเสาวธาร เข็มทองคํา     กรรมการ(ลาประชุม) 

               
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1 แจงผลการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. 
 ประธานไดแจงแกที่ประชุมเ ร่ืองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.          
คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2555 ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้จากการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. คณะศิลปศาสตร  
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 

 

ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน   
ดานคุณภาพบัณฑิต   
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 4.85 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.23 ด ี

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  4.76 ดีมาก 
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 2.50 ตองปรับปรุง 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  3.05 พอใช 
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0.84 ตองปรับปรุง

เรงดวน 
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5.00 ดีมาก 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5.00 ดีมาก 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1) 4.11 ดี 
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ตัวบงช้ี 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน (ไมประเมินในระดับคณะ/หนวยงาน
จัดการเรียนการสอน) 

ไมประเมิน ไมประเมิน 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.26 ด ี
14. การพัฒนาคณาจารย 3.01 พอใช 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.19 ด ี
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ   
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 5.00 ดีมาก 
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.34 ด ี
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 5.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม   
18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ   
     18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน 

5.00 ดีมาก 

     18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2) 4.26 ดี 
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดคาเฉลี่ย ≥ 3.51  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 2.1 พิจารณารายละเอียดตัวบงช้ีและเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับรายละเอียดตัวบงชี้และเอกสารอางอิงในแตละ
องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 แลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ     
การแบงรายละเอียดตัวบงชี้และการแบงผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ โดยที่ประชุมใหความเห็นเพ่ิมเติม   
เร่ืองการจัดเก็บเอกสารอางอิง โดยใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้น้ันๆจัดเอกสารอางอิงในรูปแบบแฟมเอกสาร 
และสแกนเปนไฟลอิเล็กทรอนิค เพ่ือความสะดวกในการรวมรวมและสะดวกในการนําไฟลเอกสารทั้งหมด
เขาสูระบบ CHE QA-Online ปการศึกษา 2556 ของ สกอ. ตอไป 
 
 2.2 พิจารณาปฏิทินการทํางานการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
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ประธานเสนอใหที่ ประชุม พิจารณาเ ก่ียว กับปฏิทินการทํ างานการประกันคุณภาพ                  
ปการศึกษา 2556 ของฝายสํานักงานเลขานุการคณะฯ แลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับปฏิทินการทํางาน
ดังกลาว โดยขอใหฝายตางๆดําเนินการทยอยเก็บเอกสารอางอิงตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


