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รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  
ครั้งที ่2/2557 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เวลา 9.30 – 11.00 น. 
ณ หองประชุม ศศ.211 ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

------------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ สินธุประมา   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย   กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา   กรรมการ 
7. อาจารยสังวาลย คงจันทร     กรรมการ 
8. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร     กรรมการ  
9. อาจารยศุภวิทย  ถาวรบุตร     กรรมการ 
10. อาจารยวุฒินันท แกวจันทรเกต ุ    กรรมการ 
11. รักษาราชการในตําแหนงเลขานุการคณะศิลปศาสตร  กรรมการ 
12. รักษาการหัวหนางานนโยบายและแผน    กรรมการ  
13. หัวหนางานศูนยวิจัย      กรรมการ  
14. นายรัตนพล  เรืองรัตน     กรรมการและเลขานุการ 
15. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยศรัญธร ชูทิม    กรรมการ (ลาประชุม) 
2.ผูชวยศาสตราจารยนฤตย น่ิมสมบุญ    กรรมการ (ลาประชุม) 
3.ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล เทียมถนอม    กรรมการ (ลาประชุม) 
4.อาจารยไพลิน ปนสําอาง     กรรมการ (ลาประชุม) 
5. อาจารยนิติพงศ พิเชฐพันธุ     กรรมการ (ลาประชุม) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายสุรชัย เพงงาม 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 

1.1 แจงเร่ืองผลการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 
2 และ 4 ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ       
    ประธานไดแจงแกที่ประชุมเร่ืองผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพใน
องคประกอบที่ 2 และ 4 ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ โดยโครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารวมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
และองคประกอบที่ 4 การวิจัย และนําความรู  ประสบการณที่ไดแลกเปลี่ยนมาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของภาควิชา/โครงการพิเศษ นําแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากภาควิชา
อ่ืน ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และเพื่อใหการดําเนินงานเร่ืองการประกันคุณภาพของคณะศิลป
ศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการจัดโครงการดังกลาว สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคขางตนไดอยางครบถวน 

ที่ประชุมรับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

2.1 พิจารณาตารางกําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/
หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับตารางกําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 โดยที่ประชุมไดเสนอ
ปรับปลี่ยนชวงเวลากําหนดการตรวจประเมินของแตละภาควิชา/โครงการพิเศษ เพ่ือความเหมาะสมและ
ความสะดวกของภาควิชา/โครงการพิเศษนั้นๆ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับตารางกําหนดการดังกลาว 

 
2.2 พิจารณารายช่ือประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเลขานุการ การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเลขานุการ การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 
2556 โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบกับรายชื่อตั้งกลาว และมีการเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ
บางชุดเพ่ือความเหมาะสมในเร่ืองเวลา และความสะดวกของกรรมการแตละทาน และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งตามรายชื่อตอไปนี้ เพ่ือใหคณบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป  
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วัน/เดือน/ป หอง เชา 8.00 – 12.00 น. บาย 13.00 – 16.30 น. 

อังคารที่ 1 เมษายน 2557 ศศ.211 ภาควิชาภาษารัสเซีย โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา 

  รศ.พิมพอําไพ เวนเซล รศ.พิมพอําไพ เวนเซล 

ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท อ.สังวาลย คงจันทร 

รศ.ทัศนีย เมธาพิสิฐ รศ.ทัศนีย เมธาพิสิฐ 

น.ส.เบญจวรรณ เนาวประสิทธ์ิ น.ส.เบญจวรรณ เนาวประสิทธ์ิ 

 ศศ.224 ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

  อ.ดร.กฤติมา เหมวิภาต อ.ดร.กฤติมา เหมวิภาต 

อ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ อ.ศุภวิทย ถาวรบุตร 

อ.สังวาลย คงจันทร อ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ 

นายรัตนพล เรืองรัตน นายชินกฤต คงอยู 

 ศศ.242 ภาควิชาภาษาเยอรมัน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

  อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตต ิ อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตต ิ

อาจารยไพลิน ปนสําอางค อาจารยไพลิน ปนสําอางค 

อ.ศุภวิทย ถาวรบุตร ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท 

น.ส.ภาวรรณ พันธไพโรจน น.ส.ภาวรรณ พันธไพโรจน 
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วัน/เดือน/ป หอง เชา 8.00 – 12.00 น. บาย 13.00 – 16.30 น. 

พุธที่ 2 เมษายน 2557 ศศ.211 โครงการรัสเซียศึกษา ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

  รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย 

รศ.สีปาน ทรัพยทอง ผศ.ภรรดา ทามุระ 

อ.ดนยา ตันติสันติสม อ.ศุภลัคน เตชะพงศธร 

นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย 

 ศศ.224 ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร 

  รศ.พิมพอําไพ เวนเซล รศ.พิมพอําไพ เวนเซล 

ผศ.ภรรดา ทามุระ ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา 

อ.ชนยา ดานสวัสดิ ์ รศ.สีปาน ทรัพยทอง 

นายรัตนพล เรืองรัตน นายรัตนพล เรืองรัตน 

 ศศ.242 BEC ภาควิชาปรัชญา 

  อ.ดร.กฤติมา เหมวิภาต อ.ดร.กฤติมา เหมวิภาต 

ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา อ.ดนยา ตันติสันติสม 

รศ.วัลลภา วิทยารักษ อ.ชนยา ดานสวัสดิ ์

น.ส.วราภรณ ไหลนําเจริญ น.ส.วราภรณ ไหลนําเจริญ 
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วัน/เดือน/ป หอง เชา 8.00 – 12.00 น. บาย 13.00 – 16.30 น. 

พฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557 ศศ.211 ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาภาษาญี่ปุน 

  ผศ.นฤตย นิ่มสมบุญ อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตต ิ

อ.ดร.ตอพงศ แจมทวี ผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา 

อ.ศุภลัคน เตชะพงศธร อ.เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล 

น.ส.อัญชสา แกวเกา น.ส.อัญชสา แกวเกา 

 ศศ.224 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาจีน 

  อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตต ิ รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น 

ผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา ผศ.ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย 

ผศ.ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย ผศ.ชัชวาล เทียมถนอม 

น.ส.กุลพรรณ จันทรแกว นายชินกฤต คงอยู 

 ศศ.242 ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภูมิศาสตร 

  รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น รศ.พิมพอําไพ เวนเซล 

อ.บัณฑูร ราชมณี อ.ปุญชรัศม์ิ เตชะวชิรกุล 

ผศ.วิรังรอง บุญนุช อ.ดร.ตอพงศ แจมทวี 

นายชินกฤต คงอยู น.ส.กุลพรรณ จันทรแกว 
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2.3 พิจารณารายช่ือคณะกรรมการกองอํานวยการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับรายชื่อคณะกรรมการกองอํานวยการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายชื่อที่ประธานคณะกรรมการฯที่ประธานเสนอ และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตามรายชื่อตอไปนี้ เพ่ือใหคณบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

1. รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
2. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชระ สินธุประมา 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิรจิตต เดชอมรชัย 
5. ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา 
6. ผูชวยศาสตราจารยนฤตย น่ิมสมบุญ 
7. ผูชวยศาสตราจารยศรัญธร ชูทิม 
8. อาจารยศุภวิทย ถาวรบุตร 
9. อาจารยสังวาลย คงจันทร 
10. อาจารยศุภลัคน เตชะพงศธร 
11. อาจารยวุฒินันท แกวจันทรเกต ุ
12. นายชินกฤต คงอยู 
13. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง 
14. นายรัตนพล เรืองรัตน 
15. นายนิติรัฐ อนิวรรตนกูล 
16. นายสุรชัย เพงงาม 

 
เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

               นายรัตนพล เรืองรัตน 
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


