
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 2/2554

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุม SC9-110 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ผูมาประชุม
1. รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ ประธานกรรมการ
2. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร กรรมการ
3. ผศ.นพพร รัตนชวง กรรมการ
4. อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง กรรมการ
5. อ.ดร.อารีย อินทรนวล กรรมการ
6. อ.ดร.รัชพล พะวงศรัตน กรรมการ
7. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ กรรมการ
8. อ.ดร.พรพิศ ย้ิมประยูร กรรมการ
9. อ.จุรีวรรณ จันเพลา (นางสุกัญญา ศิบุญนันท แทน ) กรรมการ
10. อ.ภัทรพร จินตกานนท กรรมการ
11. อ.สุภณิดา พวงผกา กรรมการ
12. นายวิทยา จาทอง กรรมการ
13. นางจุฑามาศ บุญมา กรรมการ
14. น.ส.สินาพร เจริญศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
15. น.ส.ภัทรวดี ชิณศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. รศ.ดร.จงรักษ       แกวประสิทธิ์ ติดราชการ
2. อ.ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล ติดราชการ
3. อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน ติดราชการ
4. อ.ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ ติดราชการ
5. นางสุวรรณี ศรีนวล ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม

1. อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ
2. น.ส.จิราภรณ วงษจู

เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น.

เร่ืองท่ีประชุม

รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานการประชุมเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้



วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

1.1 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จากนางษราวดี  ไทยพงษ เปนอาจารย ดร.สุชีวัน กรอบทอง และอาจารยภัทรภร  รักเรียน ขอพนจากตําแหนงกรรมการ
ประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 17 มกราคม 2554 เปนตนไป

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการขอลาออกจากตําแหนงกรรมการประกันคุณภาพฯ วาควร
แจงหนวยงานตนสังกัดทราบ เพ่ือใหเสนอชื่อผูอ่ืนแทน หากไมมีการเสนอชื่อแทนผูท่ีลาออก ทางฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
จะไมเสนอแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพฯ เพ่ิม

มติท่ีประชุม รับทราบ

1.2 โครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ประจําป 2555

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ สรุปโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
ประจําป 2555 จํานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจําป 2555 งบประมาณ 80,000 บาท
2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพ งบประมาณ 80,000 บาท
3. โครงการอบรมความรูดานประกันคณุภาพแกบุคลากร งบประมาณ 40,000 บาท
4. โครงการรางวัลคณุภาพสําหรับหนวยงานภายใน งบประมาณ 28,700 บาท

รวมงบประมาณ 228,700 บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

1.3 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร

ประธานขอใหคุณวิทยา  จาทอง ซ่ึงเปนตัวแทนกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการอบรมดานประกันคณุภาพแกบุคลากร
แจงความกาวหนาหนาของโครงการ ซ่ึงกําหนดจะจัดในวันท่ี 29 มีนาคม 2554 คุณวิทยา จาทอง ไดรายงานท่ีประชุม ดังนี้

โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร เรื่อง การทําความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพคณะวิชา จัดขึ้นในวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ หองชัยพฤกษ (SC1-103) โดยมีรองศาสตราจารย
กมลพรรณ นามวงศพรหม อดีตรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ (นางสาววิไลรัตน วิริยะ
วิบูลยกิจ) เปนวิทยากร ซ่ึงจะเปนการใหความรูในระบบและกลไกประกันคุณภาพ ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ การตอบ
ปญหาและขอซักถามเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา จากผูเขารวมโครงการ

มติท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี 2 เร่ืองสืบเนื่อง

2.1 ติดตามความกาวหนาโครงการศึกษาดูงาน

ประธานขอใหอาจารยสุภณิดา พวงผกา ซ่ึงเปนตัวแทนกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการศกึษาดูงานประกันคณุภาพ
แจงความกาวหนาของโครงการศกึษาดงูานประกันคณุภาพ อาจารยสุภณิดา พวงผกา รายงานท่ีประชุม ดังนี้



การศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีกําหนดการ 1 วัน โดยกําหนดเปนชวงวันท่ี 28-29 เมษายน 2554 ซ่ึง
อยูระหวางรอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษาดูงานท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนดการ 1 วัน ซ่ึงทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดวันท่ี
สะดวกในการเขาศึกษาดูงาน คือวันท่ี 2, 5 พฤษภาคม 2554 โดยชวงเชาจะเปนการศึกษาดูงานโดยภาพรวมของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และชวงบายจะเปนการศึกษาดูงานของคณะ สวนคณะท่ีจะเขาศึกษาดูงานทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนผูติดตอ
ประสานงานให

ประธานจึงขอใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา เพ่ือกําหนดวันท่ีจะเขาศึกษาดูงาน ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหลองติดตอเล่ือนกําหนดการศึกษาดูงานท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนชวงวันท่ี 9-13 พฤษภาคม
2554 เนื่องจากตามกําหนดเดิม มีกรรมการบางทานติดคุมสอบภาคฤดูรอน หากเล่ือนไมได ขอเปนวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 สวน
การศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอใหแจงวันท่ีแนนอน ในการประชุมครั้งตอไป

2.2 เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ประจําป 2554
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 7/2553 สรุปแนวทางในการเสนอชื่อวาควรเปน

บุคคลทางดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เชน คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ เปน
ตน และควรคงกรรมการเดิมท่ีประเมินในปท่ีผานมา 1 ทาน และมีการเสนอชื่อไวดังนี้

1. รศ.ดร.อภิสิฎฐ  ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
2. รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
3. รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
4. รศ.ดร.สมศักดิ์   เพียบพรอม ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน
มีเสนอชื่อเพ่ิมอีก 1 คน คือ รศ.สิริกร กาญจนสุนทร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน
ขณะนี้สํานักประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีหนังสือแจงใหคณะ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ

ประเมินฯ เพ่ือเสนออธิการบดีแตงตั้ง ภายในวันจันทรท่ี 21 มีนาคม 2554 ดังนั้นประธานจึงขอใหคณะกรรมการรวมกนัพิจารณา

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ เรียงตามลําดับ ดังนี้
ประธานกรรมการ 1. รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป หรือ

2. รศ.ดร.สมศักดิ์   เพียบพรอม
กรรมการ 1. รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย หรือ

2. รศ.ดร.อภิสิฎฐ  ศงสะเสน
3. รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร

กรรมการเดิม 1. รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น หรือ
2. นางนวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา

หมายเหตุ
1. ยังไมสามารถเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยได เนื่องจากไมมีขอมูลรายชื่อผูผานการ

อบรมผูประเมินฯ บนเว็บไซตของ สกอ.
2. เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ สํานักประกันคณุภาพจะจัดบุคลากรท่ีผานการอบรม

หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ให



วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

3.1 คูมือประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2554

ประธานขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคูมือประเมินคุณภาพหนวยงาน ภายใน คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป 2554 ซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือใหหนวยงานและคณะกรรมการประเมินฯใช เปนแนวทางในการประเมินคุณภาพ
หนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2554 วันท่ี 9-13 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นเพ่ือความถูกตองและสมบูรณ
ของคูมือ จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆ

มติท่ีประชุม แกไขรอบระยะเวลาท่ีเปนปงบประมาณ จากเดิม ตุลาคม 2553- กันยายน 2554 เปน ตุลาคม 2552 - กันยายน
2553 เม่ือจัดทําเลมเสร็จเรียบรอยแลวมอบใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะกรรม
การประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําป 2554 และหัวหนาหนวยงานท่ีรับการประเมิน

3.2 เสนอปญหาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอปญหาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554 เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู ในโครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร วันท่ี 29 มีนาคม 2554 โดยมีกําหนดสงแบบเสนอ
ปญหาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554 ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2554

มติท่ีประชุม เห็นควรแจงเวียนหัวหนาหนวยงาน/ฝาย และผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพเสนอปญหาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพคณะวิชา ประจําป 2554 เพ่ือรวบรวมสงใหวิทยากรมีเวลาเตรียมขอมูลกอน

วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ
4.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดวันประชุม เพ่ือกรรมการจะไดทราบลวงหนาและสามารถวางแผนเขา
ประชุมได

มติท่ีประชุม กําหนดประชุมครั้งท่ี 3/2554 วันจันทร ท่ี 21 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม Sc9 -110

4.2 การปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ป 2554

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา สํานักประกันคุณภาพแจงรายละเอียดการปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ป 2554 (เพ่ิมเติม) ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแจงเวียนทาง AMS e-office เพ่ือใหคณะกรรมการ
ไดรับทราบ และมีความเขาใจถูกตอง

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 กําหนดวันประชุมบุคลากร และผูรับผิดชอบงานดานประกัน

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของหนวยงาน กอนรับการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปะศาสตร
และวิทยาศาสตร ประจําป 2554 จึงกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานวาจะจัดประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพแก
หนวยงานท่ีรับการประเมิน เพ่ือใหมีความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการจัดทํา SAR

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดประชุม ชวงวันท่ี 4-8 เมษายน 2554



เลิกการประชุมเวลา 12.30 น.

น.ส.ภัทรวดี    ชิณศรี
ผูจดรายงานการประชุม


