
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2556 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556  เวลา 12.00-13.30 น.  

ณ ห้องประชุม SC9-110  อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ     ประธานกรรมการ 
2. รศ.อัจฉรยิา   ปราบอริพ่าย     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สิทธิพงษ์   รักตะเมธากลู     กรรมการ 
4. ผศ.นพพร   รัตนช่วง     กรรมการ 
5. อ.ภัทรพร   จินตกานนท์     กรรมการ 
6. อ.ดร.สจุิตรา       แสนหาญ     กรรมการ 
7. อ.ดร.พัชน ี   วิชิตพันธ์ุ       กรรมการ 
8. อ.วิไลลักษณ ์   ขวัญยืน      กรรมการ 
9. อ.จุรีวรรณ   จันพลา      กรรมการ 
10. นางสุวรรณ ี   ศรีนวล      กรรมการและเลขานุการ 
11. น.ส.สินาพร   เจริญศักดิ ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.จิราพร   สามสีเนยีม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      

1. รศ.ดร.จงรักษ์   แก้วประสิทธ์ิ     ติดราชการ 
2. รศ.พิศมัย   หาญมงคลพิพัฒน์     ติดราชการ 
3. รศ.สกาวรัตน์      จงพัฒนากร     ติดราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา 12.00 น. 

เร่ืองท่ีประชุม 

 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

 
วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
             1.1   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  
    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และ ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตและ 
ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม SC9-110 และขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่งข้อมูลภายในวัน
ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ด้วย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2   เร่ืองสืบเนื่อง 
              2.1   แนวทางการด าเนินการโครงการรางวัลคุณภาพ 
                    ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการโครงการรางวัลคุณภาพ ประจ าปี 2556 โดยพิจารณา
จากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2555 วาระที่ 3.1 การด าเนินการโครงการรางวัลคุณภาพ ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมไปแล้ว ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้
 - ก าหนดการ  
  -  แนวทางการพิจารณาให้คะแนน และแบบฟอร์ม  
                          - เงินรางวัลในแต่ละประเภท 
 



มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
 ก าหนดการ  

 พ.ย. 2555  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อก าหนดรายละเอียดของโครงกา   
 ม.ค. 2556   เสนอ มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

    ม.ค. 2556  ประชาสมัพันธ์ข้อมูลทางระบบ AMS e-office และบนเว็บไซต์ของคณะฯ  
    ก.พ. 2556 ขออนุมัติโครงการ  
   1 ก.ค. 2556 วันสุดท้าย ท่ีหน่วยงานยื่นแบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วม  
 2 ส.ค. 2556   คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส่งผลการตัดสินผลงานรางวัลรางวลัคุณภาพ 3 ประเภท (ยกเว้น 
  ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี) 

 9 ส.ค. 2556   ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณารางวลัคุณภาพ  
 16 ส.ค. 2556 คณะกรรมการประกันคุณภาพสรปุผลการตัดสินประเภทแนวปฏิบัตทิี่ดี 
 19 ส.ค. 2556 ประกาศผลรางวัลคณุภาพ ทุกประเภท  
 31 ส.ค. 2556 หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลประเภทแนวปฏิบตัิที่ดีน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลทุกประเภท 

  ก.ย. 2556 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
  แนวทางการพิจารณาใหค้ะแนน  

   1) รางวัลภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศและ
หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินรองลงมาจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทั้งนี้รวมทุกองค์ประกอบต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (หน่วยงาน
ต้องส่งรายงานการประเมินคุณภาพ หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณา) 

  2) รางวัลรายองค์ประกอบคณุภาพ (หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมไดอ้งค์ประกอบเดียวเท่านั้น) 
  -  รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะ

พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่หน่วยงานแสดงในแบบฟอร์ม   โดยต้องมีค่าเฉลี่ยในองค์ประกอบที่
เสนอขอรับรางวัลไม่น้อยกว่า 4.51 (หน่วยงานต้องยื่นแบบแสดงความจ านงตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้) 

  -  รางวัลพัฒนาการดีเด่น คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะพิจารณา
จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่หน่วยงานแสดงในแบบฟอร์ม    โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่าน
มา กรณีปีท่ีผ่านมาไม่มีผลการประเมินจะไม่พิจารณา  (หน่วยงานต้องยื่นแบบแสดงความจ านงตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้) 

    3) รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี  คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาจาก
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยหน่วยงานที่มีคะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ  และหน่วยงานที่มีคะแนนรวม
รองลงมาจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (หน่วยงานต้องยื่นแบบแสดงความจ านง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้) 
     4) รางวัลชมเชย คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะพิจารณาจาก ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง ความสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเอง ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และการจัด
เอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหา เป็นต้น (กรรมการพิจารณาให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้)  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  แบบฟอร์ม 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล 

ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 
ประเภทที่ 2 : รายองค์ประกอบ  
(รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น) 

ช่ือองค์ประกอบท่ีขอรับรางวัล : ……………………………………………………………….………………………………… 
ช่ือหน่วยงาน : ........................................................................................................................................... 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย  
2555 

ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการด าเนิน 
งานเทียบกับเป้าหมาย  

( + /- ) 

          
          
          
          
          
          
          

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล 
ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 

ประเภทที่ 2 : รายองค์ประกอบ  
(รางวัลพัฒนาการดีเด่น) 

ช่ือองค์ประกอบท่ีขอรับรางวัล : ……………………………………………………………….……………………………………………… 
ช่ือหน่วยงาน : ........................................................................................................................................................ 
 

 
ตัวบ่งชี ้

 

เป้าหมาย 
2555 

ผลการ
ด าเนิน 

งาน 2555 

ผลการด าเนิน 
งานเทียบกับ
เป้าหมาย  
( + /- ) 

ผลการด าเนิน 
งานเทียบกับป ี

ที่ผ่านมา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เทียบกับปีที่ผ่านมา 

พัฒนาการ 
( +/ - ) 

2554 2555 2554 2555 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล 

ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 
ประเภทที่ 3 : แนวปฏิบัติที่ดี  

ช่ือผลงาน : ..................................................................................................................................... 
ช่ือหน่วยงานท่ีสังกัด : ..................................................................................................................... 

1. แผนงาน และเปา้หมายของหน่วยงาน 
...................................................................................................................................................................... 

2.  วิธีการด าเนินงาน  
...................................................................................................................................................................... 
2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
...................................................................................................................................................................... 
2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 
...................................................................................................................................................................... 

3. การส่งเสริมการกระจายความรู ้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
...................................................................................................................................................................... 

4. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
...................................................................................................................................................................... 

5. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
...................................................................................................................................................................... 

6. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
..................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ................................................................... 

(......................................................) 
วันท่ี.............................................. 

                           
แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล 

ส าหรับหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2556 
ประเภทที่ 4 : รางวัลชมเชย 

หน่วยงาน 

ประเด็นการพิจารณา 

การประชมุ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
(คะแนนเต็ม 10) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง 
(คะแนนเต็ม 10) 

ความสมบูรณ์
ของ SAR 

(คะแนนเต็ม 10) 

ความถูกต้อง 
สมบูรณ ์ของ

เอกสารหลักฐาน 
(คะแนนเต็ม 10) 

การจัดเอกสาร
หลักฐานสะดวก
ต่อการค้นหา 

(คะแนนเต็ม 10) 

รวมคะแนน 
(คะแนนเต็ม 50) 

วิทยาศาสตร์       
คณิตศาสตร์       
ศิลปศาสตร์       
เคมี       
ฟิสิกส์       
จุลชีววิทยา       
คอมพิวเตอร์       
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์       
สังคมศาสตร์       
อุตสาหกรรมบริการ 
และนวัตกรรมภาษา 

      

ส านักงานเลขานุการ       
ส่วนงานจัดการศึกษา       
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

      



 

  แบบพิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อขอรับรางวัล ประเภทที่ 4 รางวัลชมเชย ที่ประชุมเห็นควรให้ก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนของแต่ละประเด็น และมีมติให้คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะประเด็นที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้รางวัล จากเดิมซึ่งมี 
5 ประเด็น  และเสนอเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละประเด็นด้วย   โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2555 ที่ฝ่าย
เลขานุการ 
 

 เงินรางวัลในแต่ละประเภท 
1)  ประเภทภาพรวมองค์ประกอบ มี 2 รางวัล และแยกตามประเภทหน่วยงาน เป็น 4 รางวัล ดังนี้  

- รางวัลชนะเลิศหน่วยงานสายวิชา  ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท 
- รางวัลชนะเลิศหน่วยงานสนับสนุน  ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานสายวิชา  ได้รับเงินรางวัล  2,500  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานสนบัสนุน  ได้รับเงินรางวัล   2,500  บาท 

2) ประเภทรายองค์ประกอบ ม ี2 รางวัล ดังนี้  
  -  รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น    ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท 
  -  รางวัลพัฒนาการดีเด่น   ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท 

 3)  ประเภทแนวปฏิบัติทีด่ี มี 2 รางวัล  
  -  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล  2,500 บาท 

 4)  ประเภทชมเชย      ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งหมด          26,500  บาท 
 
 2.2  แนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน 

                 ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา คณะกรรมการประเมินคณุภาพหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมี 2 
ประเภท ได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ (จ าแนกกลุ่มรับผิดชอบตามองค์ประกอบ) 2) คณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงาน  โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
 

- คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ 
กลุ่ม 1  กลุ่ม 2  กลุ่ม 3  

1. รศ.จิตราภรณ   ธวัชพันธุ ์
2. รศ.ดร.จงรักษ์   แก้วประสิทธิ ์
3. รศ.ชุติมณฑน์   บุญมาก 
4. รศ.พิศมัย       หาญมงคลพิพัฒน์ 
5. นางสุวรรณ ี    ศรีนวล 
6. นางภัณฑิรา    มงคลจุฑา 
7. ผศ.ดร.มาลี     ศรีสดสุข                             
8. ผศ.วลี           สงสุวงค์                                               
9. น.ส.จิราพร     สามสีเนียม                     

 1. รศ.อัจฉริยา        ปราบอริพา่ย 
 2. อ.วิไลลักษณ ์      ขวัญยืน 
 3. รศ.ศิริภ้ทรา         เหมือนมาลยั 
 4. รศ.วิรัตน์           สุวรรณาภิชาต ิ
 5. อ.ดร.วันเพ็ญ      เหล่าศรีไพบูลย์ 
 6. อ.จุรีวรรณ         จันพลา 
 7. อ.ดร.อารีย ์        อินทร์นวล 
 8. อ.นงพงา           จรัสโสภณ 
 9. ผศ.ดร.สิทธิพงศ์    รักตะเมธากูล        
 10. ผศ.นพพร          รัตนช่วง 
 11. น.ส.สินาพร       เจริญศักดิ์                                            

  1. รศ.สกาวรัตน   จงพัฒนากร 
  2. รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์   
  3. อ.ดร.พัชนี      วิชิตพันธุ ์
  4. อ.ดร.สุจิตรา    แสนหาญ 
  5. อ.บุศยรินทร์    กองแกว้   
  6. อ.ดร.บุญเดช    เบิกฟ้า               
  7. อ.สุภณิดา        พวงผกา  
  8. น.ส.รวีวรรณ     เกตุประสาท                                                                                                                                                                      

1. ประเมินสายวิชาองค์ 1, 7, 8 และ 9  
(รวม 7 ตัวบ่งชี)้ 
2. ประเมินหน่วยงานสนับสนุน องค์ 1, 3, 4 และ 5  
(รวม 7 ตัวบ่งชี้ + 2 ตัวบ่งชี้ทีไ่ม่เหมือนสายวิชา  
มก. 3.4 และ 3.5) 

1. ประเมินสายวิชา องค์ 2 ( 9 ตัวบ่งชี้บังคับ) 
และองค์ 6 ( 1 ตัวบ่งชี้ มี 4 หน่วยงานทีเ่ลือก)  

1. ประเมินสายวิชาองค์ 4 ( 2 ตัวบ่งชี้บงัคับ)  
และองค์ 5  (3 ตัวบ่งชี้เลือก )         
2. ประเมินหน่วยงานสนับสนุน องค์ 2 ( ศสวท. 
10, สนล. 3 และ ส่วนงาน 2 ตัวบ่งชี)้   
และองค์ 6 ( 1 ตัวบ่งชี้ ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 
 



 
- คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน  

   ตามที่ประธานได้แจ้งเวียน (ร่าง) คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 (อ้างอิง 
NQ0YKLET) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายช่ือกรรมการสรุปผล
การประเมินคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งการแก้ไขที่ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 นั้น จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่างแก้ไข) คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555  โดยมีหลักการว่ากรรมการ
ต้องไม่ใช่บุคลากรในหน่วยงานที่รับการประเมิน และไม่ใช่กรรมการประเมินตามองค์ประกอบในกลุ่มเดียวกัน จึงแก้ไขเป็นข้อความสีแดง 
และเพิ่มช่ือเลขานุการ ดังข้อความสีเขียว ตามรายละเอียดดังนี ้
 

   (ร่างแกไ้ข)  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555  ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
หน่วยงาน รายชื่อ หน้าที่ 

1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ (เคม)ี    ประธาน 
รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาต ิ(คณิต) กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

2. สายวิชาคณิตศาสตร์ 
รศ.สกาวรัตน์  จงพัฒนากร (คอม)   ประธาน 
ผศ.วลี  สงสุวงศ์ (บริหาร) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

3. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ่าย (คอม) ประธาน 
อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ้า (เคมี)  กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

4. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  รักตะเมธากูล (คณิต) ประธาน 
อ.ดร.อารีย์  อินทร์นวล (จุล) กรรมการ 
น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

5. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 
อ.วิไลลักษณ์  ขวัญยืน (เคมี)  ประธาน 
อ.ดร.บุศยรินทร์  กองแกว้ (บรหิาร) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

6. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
อ.ดร.สุจิตรา  แสนหาญ (คณิต) ประธาน 
รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  (คอม) กรรมการ 
น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

7. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ 
อ.จุรีวรรณ  จันพลา (บริหาร) ประธาน 
ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข (จุล) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

8. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ์ (วิทย์) ประธาน 
อ.ดร.วันเพ็ญ  เหล่าศรีไพบูลย ์(เคมี) กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

9. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
ผศ.นพพร  รัตนช่วง (ฟิสิกส์) ประธาน 
รศ.ชุติมณฑน์  บุญมาก (คอม) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

10. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ (คอม) ประธาน 
รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์ (จุล) กรรมการ 
น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

11. ส านักงานเลขานุการ 
รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

อ.ดร.นงพงา  จรัสโสภณ (เคม)ี กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

12. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถา่ยทอดเทคโนโลย ี
รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

นางสุวรรณี  ศรีนวล  (สนล.) กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

13. โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  (สนล.) กรรมการ 

น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 
 

 



 
มติท่ีประชุม เห็นควรแก้ไข คณะกรรมการประเมินคุณภาพโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เนื่องจาก ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  รักตะเมธากูล  
และ อ.ดร.อารีย์ อินทร์นวล เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม 2 ดังนั้นจึงให้สลับ อ.ดร.อารีย์ อินทร์นวล กับ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ 
ซึ่งเป็นกรรมการประเมินคุณภาพโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา จึงแก้ไขเป็น ดังนี ้และให้เวียนร่างแก้ไข 
นี้ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้งก่อนที่จะเสนอแต่งตั้ง พร้อมท้ังระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการทั้ง 2 ประเภทให้ชัดเจนด้วย 

(ร่างแก้ไข) คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555  ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2556 

หน่วยงาน รายชื่อ หน้าที่ 

1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ (เคม)ี ประธาน 

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาต ิ(คณิต) กรรมการ 

น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

2. สายวิชาคณิตศาสตร์ 

รศ.สกาวรัตน์  จงพัฒนากร (คอม) ประธาน 

ผศ.วลี  สงสุวงศ์ (บริหาร) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

3. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ่าย (คอม) ประธาน 
อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ้า (เคมี)  กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

4. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  รักตะเมธากูล (คณิต) ประธาน 

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์ (จุล) กรรมการ 

น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

5. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ 
อ.วิไลลักษณ์  ขวัญยืน (เคมี) ประธาน 
อ.ดร.บุศยรินทร์  กองแกว้ (บรหิาร) กรรมการ 

น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

6. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
อ.ดร.สุจิตรา  แสนหาญ (คณิต) ประธาน 
รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  (คอม) กรรมการ 
น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

7.โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร์ 
อ.จุรีวรรณ จันพลา (บริหาร) ประธาน 
ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข (จุล) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

8. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ์ (วิทย์) ประธาน 
อ.ดร.วันเพ็ญ  เหล่าศรีไพบูลย ์(เคมี) กรรมการ 
น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

9. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ 
ผศ.นพพร  รัตนช่วง (ฟิสิกส์) ประธาน 

รศ.ชุติมณฑน์  บุญมาก (คอม) กรรมการ 
น.ส.สินาพร  เจริญศักดิ ์ เลขานุการ 

10. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ (คอม) ประธาน 
อ.ดร.อารีย์  อินทร์นวล (จุล) กรรมการ 
น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 

11. ส านักงานเลขานุการ 
รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

อ.ดร.นงพงา  จรัสโสภณ (เคม)ี กรรมการ 

น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

12. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

นางสุวรรณี  ศรีนวล  (สนล.) กรรมการ 

น.ส.จิราพร  สามสีเนียม เลขานุการ 

13. โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา 
รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์(วิทย์) ประธาน 

นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  (สนล.) กรรมการ 

น.ส.รวีวรรณ  เกตุประสาท เลขานุการ 
 



 
 
วาระที่ 3  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 

 
 น.ส.จิราพร  สามสีเนียม 
 ผู้จดรายงานการประชุม

 

 


