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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครังท ี /2556 

วันพฤหัสบดีที  มกราคม พ.ศ.  เวลา .  – .  น. 

ณ ห้องประชุม ศศ.  ชัน  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

------------------------------ 

 

ผู ้มาประชุม 

. รักษาราชการในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา  ประธานกรรมการ 

. รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง    กรรมการ 

. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา   กรรมการ 

. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา   กรรมการ 

. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 

. อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ    กรรมการ 

. อาจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ    กรรมการ  

. อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์    กรรมการ 

. อาจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์    กรรมการ 

. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ    กรรมการ 

. อาจารย์กรัณยา ชัยรัตน ์     กรรมการ 

. อาจารย์ไกรวุฒิ เจริญศิริ     กรรมการ 

. อาจารย์ธาริตา อินทนาม     กรรมการ 

. อาจารย์ธเนศ ปุรณสุธีมงคล     กรรมการ 

. อาจารย์บัณฑูร ราชมณี     กรรมการ 

. อาจารย์วิชนี ศรีสนิท      กรรมการ 

. อาจารย์วิชยา ปิดชามุก     กรรมการ 

. อาจารย์สุธิดา วิมุตติโกศล     กรรมการ 

. ห ัวหน้างานศูนย์วิจัย      กรรมการ 

. นางสาวนันทวัน อยู่อาศรมกรรมการ     กรรมการ 

. รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผนกรรมการ   กรรมการ 

. นายรัตนพล เรืองรัตน ์     กรรมการ 
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ผู ้ ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์    กรรมการ (ลาประชุม) 

2. รองศาสตราจารย์สุมาลี มหณรงค์ชัย    กรรมการ (ลาประชุม) 

3. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิมประสิทธิ   กรรมการ (ลาประชุม) 

4. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ    กรรมการ (ลาประชุม) 

5. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ ์   กรรมการ (ลาประชุม) 

6. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช    กรรมการ (ลาประชุม) 

7. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุภศรี กาหยี    กรรมการ (ลาประชุม) 

8. อาจารย์ ดร.สายัณห์ กอเสถียรวงศ์    กรรมการ (ลาประชุม) 

9. อาจารย์เกตุชพรรณ์ คําพุฒ     กรรมการ (ลาประชุม) 

10. อาจารย์เกียรติศักดิ  จ ังเจริญจิตต์กุล    กรรมการ (ลาประชุม) 

11. อาจารย์จีรวรรณ ศรีวงษ์     กรรมการ (ลาประชุม) 

12. อาจารย์ปุญชรัศมิ  เตชะวชิรกุล    กรรมการ (ลาประชุม) 

13. อาจารย์อนุชิต ตู ้มณีจินดา     กรรมการ (ลาประชุม) 

14. อาจารย์วชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์    กรรมการ (ลาประชุม) 

15. อาจารย์วันรัก สุวรรณวฒันา     กรรมการ (ลาประชุม) 

16. อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร     กรรมการ (ลาประชุม) 

17. อาจารย์พัฒนกิจ ชอบทํากิจ     กรรมการ (ลาประชุม) 

 

ผู ้ เข้าร่วมประชุม 

1. รักษาราชการในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง 

2. นายอธิคม หนุนภักดี 

 

เริมประชุมเวลา .   น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ทีประชุมพิจารณาในเรืองต่าง ๆ  ดังต่อไปน ี

 
ระเบียบวาระที : เรืองเสนอเพือพิจารณา 
 
 .  พิจารณาการติดตามการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชา/

โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
 ทีประชุมพิจารณาเรืองการติดตามการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชา/

โครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  แล้วมีมติให้ภาควิชา/โครงการพิเศษ  
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ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี ในองค์ประกอบที  และองค์ประกอบที  

โดยยึดรูปแบบและจํานวนตัวบ่งชี ของการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง ระดับภาควิชา/โครงการ

พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  และให้มีกําหนดส่งภายในวันที  มกราคม  

ทีงานศูนย์วิจัย 

 

.  พิจารณาการคัดเลือกประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะศิลป

ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
ประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาการคัดเลือกประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ คณะศิลป

ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
 ทีประชุมได้มีมติมอบหมายให้ประธานทําการทาบทามประธานกรรมการ เมือประธาน

กรรมการตอบรับเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารจัดทํากําหนดการตรวจประเมินฯ และคัดเลือก

คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯต่อไป 

 

.  พิจารณากําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการ

พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
ทีประชุมพิจารณากําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ 

คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  แล้ว มีมติให้เลือนการพิจารณากําหนดการตรวจประเมินฯ

ออกไปก่อน เนืองจากต้องรอการตอบรับการทาบทามของประธานกรรมการ และเมือประธาน

กรรมการตอบรับเรียบร้อยแล้วจะนํามาพิจารณาในทีประชุมครั งถัดไป 

 
เลิกประชุมเวลา .   น. 

 

             นายรัตนพล เรืองรัตน ์

        ผู ้จดบันทึกรายงานการประชุม 


