รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้เข้าประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(อาจารย์ อลิษา สหวัชรินทร์ แทน)
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ แทน)
6. รองศาตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ

ประธานกรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
9. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
(นางสุภาพ ดวงไสว)
10. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
11. นางสาวปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์
12. นางสาวสุดใจ สุนทร

กรรมการ
กรรมการ

รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
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4. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ (ติดราชการ)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

กรรมการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ท่านอธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (สื บแทนและ
เพิ่มเติม)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ 987/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่า ย
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และพร้อม
กันนี้ได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่
1128/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (สืบแทนและเพิ่มเติม )
ประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธาน
3. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา หรือผู้แทน
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการ
สืบแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
กรรมการ
สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
6. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
กรรมการ
สืบแทน รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจนั ทร์ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการขอรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
1. ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ประธานกรรมการ
(ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
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ไทย (ปอมท.) )
2) รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
[รองอธิการบดี(งานด้านแผนและงบประมาณ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
3) รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ
(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวณิชกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
5) อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
( คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
6) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
7) รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
(ผู้อานวยการสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

2. กาหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 เป็นวันที่ 30 สิงหาคม – 2
กันยายน 2554 รวม 4 วัน
3. ประสานงานกับประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพในการกาหนดตารางการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2554 เป็ น การพบ/สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหาร
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณาจารย์ นั ก ศึก ษา ศิษย์เก่ า บุ คลากร ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต และผู้ รั บ บริก าร โดยใช้ สถานที่ ท่ า
พระจันทร์
3.2 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงาน การสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้ อมูล และการตรวจเยี่ยมฐานข้อมูลของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย
โดยใช้สถานที่ศูนย์รังสิต
3.3 วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นการเยี่ยมชมหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย และ
สานัก/สถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอหน่วยงานเยี่ยมชมเอง
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3.4 วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพ และรายงานผลการประเมินด้วย
วาจาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้สถานที่ศูนย์รังสิต
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกาหนดการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ตามที่
ฝ่ายวิชาการเสนอ พร้อมทั้งหน่วยงานที่รับการเยี่ยมชม และประธานเสนอให้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่า
ธรรมทัศน์ นายอภัย จันทนจุลกะ ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย และถ้ากรรมการทั้ง 3 ท่านไม่สะดวกให้
เชิญ ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล หรือศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี เข้ารับการสัมภาษณ์แทน ในส่วนของอดีตผู้บริหาร
ขอให้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี และ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวยเข้ารับการสัมภาษณ์
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกั นคุณ ภาพการศึกษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 3 สิงหาคม 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดาเนินงานตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2554
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้กลุ่มอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
1.1 นาเสนอประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ประกอบไปด้วย
1) ประเด็นที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย
3) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดาเนินการชี้แนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
สังคม ที่จะเป็นตัวบ่งชี้กลุ่มมาตรการส่งเสริมใน 2 ประเด็น ได้แก่
3.1 ประเด็น การเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึก ษาพิ ก ารเข้ ามาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใน
โครงการนักศึกษาผู้พิการ
3.2 ประเด็นพลังงานสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ Green Campus
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบประเด็นดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
1.2 แจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการในตัวบ่งชี้สมศ.16 สมศ.17
สมศ.18.1 และสมศ.18.2 โดยทาบันทึกแจ้งเป็นทางการ และมอบหมายในการประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
2. ตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ.ปีการศึกษา 2554
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2.1 เสนอร่างตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ให้คณะ/สานัก/สถาบันโดยจะนาเสนอความเห็น
ของคณะ/สานัก/สถาบันให้ที่ประชุมพิจารณา ในวาระที่ 4.4
2.2 ขอให้คณะ/สานัก/สถาบัน พิจารณากาหนด/ทบทวนตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
ของคณะ/ส านั ก /สถาบัน ตามนิ ย ามอัตลัก ษณ์ /เอกลั กษณ์ข องสมศ. โดยจะน าเสนอรายละเอียดให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาในวาระที่ 4.5
3. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2554 เพื่อ
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงนิยามตัวบ่งชี้สมศ.และการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้สมศ.
4. ทาบันทึกแจ้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ที่ไม่ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5. เครื อ ข่ ายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามที่ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 ได้มีมติให้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานีที่อยู่ใน
โครงการ 1 มหาวิ ท ยาลั ย 1 จั ง หวั ด นั้ น ฝ่ า ยวิ ช าการได้ ป ระสานกั บ ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย 7 มหาวิทยาลัย ที่อยู่ในโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรั งสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยชินวัตร พบว่า บางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีเครือข่าย QA กับมหาวิทยาลัยอื่นอยู่
แล้ว แต่ก็ยินดีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ทั้งนี้
ฝ่ายวิ ชาการจะได้ป ระสานงานกับ ฝ่ายบริหารศูน ย์รังสิต เพื่อขอรายละเอียดของโครงการ 1 มหาวิ ทยาลัย 1
จั ง หวั ด เพื่ อ ขยายความร่ ว มมื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ และจั ด กิ จกรรมร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 ตามที่ฝ่ายเลขานุการรายงาน
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553
ผู้ช่ วยอธิ ก ารบดีฝ่ ายประกั น คุณ ภาพการศึกษา ชี้ แจงว่ า ตามที่ มหาวิ ทยาลัย ได้จั ดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553 รวม 32 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 4
สิงหาคม 2554 นั้น ฝ่ายวิชาการขอสรุปผลการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553 (คณะ
แพทยศาตร์และศูนย์บริการการกีฬา ใช้ผลการประเมินตนเอง เนื่องจากจัดประเมินในวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม
2554) และประเด็นที่เสนอให้พิจารณา ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
1.1 ในปีการศึกษา 2553 กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพตามประเภทของหน่วยงาน ดังนี้
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หน่วยงาน
สกอ.
สมศ.
มธ.
- คณะ/หน่ ว ยงานจั ด การ
23
14
6
เรียนการสอน
- สถาบันวิจัย
11
7
4
- ส านั ก /สถาบั น สนั บ สนุ น
7
2
3
วิชาการ
1.2 กาหนดเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน เกณฑ์การแปลผลการประเมิน มีดังนี้
คะแนน 0.00-1.50 ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50 ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง

รวม
43
22
12

คะแนน 2.51-3.50 ผลการดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50 ผลการดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 ผลการดาเนินงานระดับดีมาก
1.3 ในการรับรองคุณภาพของสมศ.ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 111) ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และ
2) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา มีหน่วยในการประเมินเป็นคณะหรือหน่วยงาน
เที ย บเท่ าและสถาบัน (มหาวิท ยาลั ย ) ดังนั้ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเพื่ อรั บ รองคุณ ภาพการจั ดการศึก ษาจะ
พิจารณาการรับรองคุณภาพใน 2 ระดับ คือ
2.1) ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.2) ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย)
และสถาบั น จะได้รั บ การรั บ รองเมื่อผลการประเมิน ระดับ สถาบั นได้คะแนนเฉลี่ ยเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและสถาบันที่มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าตั้งแต่ 10 คณะขึ้นไป มีคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไม่
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนทั้งหมด (มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 23 คณะ จะไม่ผ่านการรับรองได้ 2 คณะ)
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
ฝ่ายวิชาการขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ จาแนกตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รวม 23 หน่วยงาน พบว่า
2.1.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด
- ระดับดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 คะแนน ) มี 1 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ (ซึ่งเป็นผล
การประเมินตนเอง)
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- ระดับดี (3.51-4.50 ) จานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ศาสตร์และ
การบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สานักบัณฑิตอาสาสมัคร คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- ระดั บ พอใช้ (2.51-3.50) ได้ แ ก่ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง
- ระดับต้องปรับปรุง ( 1.51-2.50) ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
2.1.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า มีคณะที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของสกอ. ต่า
กว่า 3.51 ได้แก่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ สถาบั น ภาษา วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค์ คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
2.1.3 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. พบว่า คณะที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้สมศ. ต่ากว่า
3.51 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม สานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัต กรรม วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2.2 ผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย
จากผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย 3 หน่วยงาน 7 องค์ประกอบ พบว่า สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มีผลการประเมินสูงสุด (4.89) รองลงมา ได้แก่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (3.77) และสถาบันไทยคดีศึกษา
(3.69) ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. (11 ตัวบ่งชี้) พบว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีผลการประเมิน
เท่ากับ 4.82 สถาบันทรัพยากรมนุษย์มีผลการประเมิน 4.18 สถาบันไทยคดีศึกษา มีผลการประเมิน 3.82
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. (7ตัวบ่งชี้ ) พบว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีผลการประเมิน
เท่ากับ 4.97 สถาบันไทยคดีศึกษา มีผลการประเมิน 3.13 และสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มีผลการประเมิน 2.09
2.3 ผลการประเมินคุณภาพสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
จากผลการประเมินคุณภาพสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5 หน่วยงาน 5องค์ประกอบ พบว่า สานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม มีผลการประเมินสูงสุด (4.59) รองลงมา ได้แก่ สานักทะเบียนและประมวลผล (4.32)
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (4.06) สานักหอสมุด (3.78) และสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมธ.(3.50) ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้สกอ. (7 ตัวบ่งชี้) พบว่า สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีผลการ
ประเมิน 4.25 สานักทะเบียนและประมวลผลมีผลการประเมินเท่ากับ 4.17 สานักหอสมุด มีผลการประเมิน 3.86

8

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มีผลการประเมิน 3.43 และสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมธ.
มีผลการประเมิน 3.00
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. (2 ตัวบ่งชี้) พบว่า สานักทะเบียนและประมวลผลมีผลการประเมิน
เท่ากับ 4.58 สานักเสริมศึกษาและบริการสัง คมมีผลการประเมิน 4.00 สานักหอสมุด 3.86 สถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมธ.มีผลการประเมิน 3.26 และสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มีผลการประเมิน
2.97
3. คะแนนประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานไม่ถึง 3.51 ได้แก่
ตัวบ่งชี้สกอ. ได้แก่ สกอ.2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจั ดการเรี ย นการสอน สกอ.2.8 ระดั บ
ความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สกอ.4.1 ระบบและกลไก
การพั ฒ นางานวิ จั ย หรื องานสร้ างสรรค์ สกอ.5.1ระบบและกลไกการบริ ก ารทางวิช าการแก่ สั งคม สกอ.5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และสกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัว บ่ งชี้ส มศ. ได้แ ก่ สมศ.3 ผลงานของผู้ ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทที่ ได้รั บการตีพิ มพ์ ห รื อ
เผยแพร่ สมศ.4 ผลงานของผู้สาเร็ จการศึก ษาระดับ ปริญญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์ สมศ.5 งานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ สมศ.7 ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.8 การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน และสมศ.15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่ม เติมว่า ถ้าพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 3.51 คะแนน เฉพาะตัวบ่งชี้สมศ.และตัวบ่งชี้ทั้งหมด (สกอ.,สมศ.และมธ.) สามารถสรุปได้ดังนี้
คณะ/สานัก/สถาบัน
จานวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 3.51
ตัวบ่งชี้สมศ.
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด
คณะ/หน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการ
5
10
สอน
สถาบันวิจัย
1
3
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
2
4
ส าหรั บ สาเหตุที่ ผ ลการด าเนิ น งานปี ก ารศึ ก ษา 2553 มีค ะแนนประเมิน ไม่สู งมากเนื่ องมาจากการ
ปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ์ ข องตัวบ่ ง ชี้ ส กอ.และตัวบ่ งชี้ ส มศ.ที่ เพิ่ งประกาศในปี ก ารศึก ษา 2553 และเชื่ อว่ าผลการ
ดาเนินงานจะดีขึ้นในปีถัดไป

9

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สมศ.จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะผ่าน
เกณฑ์ใหม่แน่นอน และขอให้ฝ่ายวิชาการเช็คผลการดาเนินงานด้านการวิจัยว่ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
หรือไม่อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลตัวบ่งชี้สกอ.พบว่า มีบางหน่วยงานได้
คะแนนต่ากว่า 3 คะแนน เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวบ่งชี้สกอ.ที่คะแนนต่านั้นเกิดมาจากการที่คณะไม่
เข้าใจในนิยามของตัวบ่งชี้ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ และมาตรฐานการให้คะแนนของคณะกรรมการประเมิน และยังพบว่า
ปัญหาตัวบ่งชี้ที่ปีที่ผ่านมาได้คะแนนดีแต่ในปีนี้ได้คะแนนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
ประธานเสนอว่าให้ฝ่ายวิชาการจัดทีมไปที่หน่วยงานที่ได้คะแนนประเมินต่าเพื่อทาความเข้าใจในตัวบ่งชี้
และหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553
2. ให้ฝ่ายวิชาการสรุปคะแนนประเมินของทุกหน่วยงานและเสนอเข้าไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และจะเชิญผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้คะแนนต่าเข้าหารือกับ
อธิการบดีเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการขอนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 จานวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยในส่วนของตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
จะประมวลข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553 รวม 32 หน่วยงาน (ยกเว้น
ข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะประเมินในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของ
คณะ) ส่ ว นตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะเป็ น การรายงานจากผลการด าเนิ น งานของผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ตั ว บ่ ง ชี้ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 มีดังนี้
ตัวบ่งชี้สกอ.
องค์ประกอบ
1 . ป รั ช ญ า ป ณิ ธ า น
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ แ ผ น
ดาเนินการ
2 การผลิตบัณฑิต
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

5.00

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

3.95
4.50

ดี
ดี

คะแนน

ตัวบ่งชี้สมศ.

3.50

ผลการ
ประเมิน
พอใช้

3.31
-

พอใช้
-

คะแนน

ตัวบ่งชี้ทั้งหมด

4.00

ผลการ
ประเมิน
ดี

3.94
4.75

ดี
ดีมาก

คะแนน
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ตัวบ่งชี้สกอ.
องค์ประกอบ
4 การวิจัย

คะแนน
3.96

ผลการ
ประเมิน
ดี

ตัวบ่งชี้สมศ.
คะแนน
2.29

ผลการ
ประเมิน
ต้อง
ปรับปรุง
พอใช้

ตัวบ่งชี้ทั้งหมด
คะแนน
3.12

ผลการ
ประเมิน
พอใช้

5 การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ 4.00
ดี
3.47
3.84
ดี
สังคม
6 การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ 3.00
พอใช้
4.50
ดี
4.00
ดี
วัฒนธรรม
7 การบริหารและการจัดการ
4.75
ดีมาก
4.51*
ดีมาก
4.70
ดีมาก
8 การเงินและงบประมาณ
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
9 ระบบและกลไกการประกั น 4.00
ดี
4.19
ดี
4.10
ดี
คุณภาพ
รวม
4.19
ดี
3.44
พอใช้
4.00
ดี
* ไม่มีผลการดาเนินงาน สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
จากผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผล
การประเมินของทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.00คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ. มี
ผลการประเมินเท่ากับ 4.19 คะแนน ตัวบ่งชี้ของสมศ. มีผลการประเมินเท่ากับ 3.44 คะแนน
ทั้งนี้ มีตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเทียบเกณฑ์ไม่ถึง 3.51 จาแนกได้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้สกอ. ได้แก่ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ.4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสกอ.6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้สมศ. ได้แก่ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (ความเป็นประชาธิปไตย) สมศ.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ สมศ.4 ผลงานของผู้สาเร็ จการศึก ษาระดับ ปริญญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์ สมศ.5 งานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ สมศ.7 ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.8 การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก และสมศ.18.1 พลังงานสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ Green Campus
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้ ง นี้ ฝ่ ายวิ ช าการจะเสนอรายงานการประเมิน ตนเองระดับ มหาวิ ท ยาลั ย ต่อคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 15/2554 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
8/2554 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ต่อไป
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในตัวบ่งชี้เชิงปริมาณจะเป็นการนาผล
การดาเนินงานของแต่ละคณะมารวมกันเพื่อเป็ นผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีบางตัวบ่งชี้ที่
คะแนนประเมินต่า
รองศาตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวบ่งชี้สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยลัยประเมิน 5 ข้อ 3 คะแนน มีผลการดาเนินงานข้อ 1-5 แต่ในเกณฑ์ข้อ 6
และ 7 ผลการดาเนินงานน่าจะเป็นของแต่ละคณะ/สานัก/สถาบันจึงขอให้กลับไปทบทวนเพื่อจะได้เพิ่มคะแนนใน
ตัวบ่งชี้ดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
2553
วาระที่ 4.3 การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสมศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยจะ
เป็นการนาผลการประเมินของคณะ/สานัก/สถาบันมาเป็นโจทย์ในการจัดทาแผน โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนา และจะเน้นที่ตัวบ่งชี้สมศ.ที่มีปัญหา เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสามของสมศ.การสัมมนาดังกล่าวหวัง
ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้แต่ละคณะ
ประธานให้ความเห็นว่า ในเดือนตุลาคมจะมีการเพิ่มเงินวิจัย และมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การแปลเพื่อ
จะให้มีส่วนช่วยให้ในการแปลความวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการนาเสนอผลงานที่ต่างประเทศ จึงอยาก
ได้ข้อมูลว่าในแต่ละคณะยังต้องการผลงานเพิ่มอีกเท่าไรเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ 3.51 คะแนน
ในด้านการจัดสัมมนาขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะเชิญใครไปสัมมนา เช่น ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และเนื้อหาที่จะไปสัมมนาขอให้ระบุให้ชัดเจน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะจัดโดยเน้นตัวบ่งชี้ที่คะแนนประเมิน
ต่า ตัวที่เป็นปัญหาและทาความเข้าใจนิยามตัวบ่งชี้ และจะมีตุ๊กตาให้หน่วยงานไปกาหนดเป็นแผน ปัญหาเรื่องตัว
บ่งชี้ที่เป็นการดาเนินความสาเร็จของแผนซึ่งมีในหลายตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ด้านศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอให้ฝ่ายเลขานุการที่ไปประเมินคณะ/สานัก/สถาบันสรุปตัวบ่งชี้
ที่เป็นปัญหาเพื่อเตรียมไปในการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามที่เสนอ โดยประธานขอให้ไปจัดประชุมที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
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วาระที่ 4.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 (เฉพาะตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง 3/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 มีมติกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2554 และขอให้คณะ/สานัก/สถาบันพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ดังกล่าวนั้น
ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ มี บั น ทึ ก ให้ ค ณะ/ส านั ก /สถาบั น พิ จ ารณาความเหมาะสมของร่ า ง ตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 โดยให้คณะ/สานัก/สถาบัน และส่งความเห็นกลับมายังฝ่ายวิชาการ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ขอให้พิจารณา ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้
เรียนได้สาเร็จ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
มธ.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย

มธ.

คณะ

วิจัย

สนับ
สนุน

/

/

-

-

/

-

-

-

/

/

/

/

-

-

/

/

-

-

-

/

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มธ.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (สนับสนุน)
มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.4
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการ
เรียนการสอนจะมี 2 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานที่ตอบมาจะเห็นชอบตัวบ่งชี้มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อ
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ยกเว้น ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย มี
หน่วยงานไม่เห็นชอบ 11 หน่วยงาน เห็นชอบเพียง 6 หน่วยงานเท่านั้น
ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย ให้ปรับ
เป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย และให้กาหนดตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย (โดยขอข้อมูล
จากคณะ/สานัก/สถาบัน) ส่วนในระดับคณะ/สานัก/สถาบันอาจเปิดโอกาสให้คณะ/สานัก/สถาบันเลือกกาหนดตัว
บ่งชี้ด้านประชาธิปไตยตัวอื่นทดแทนได้ตามบริบทของคณะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ดังนี้
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มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด จากข้อมูลเฉลี่ย ปีการศึกษา 2552-2553
พบว่า มีร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 17.80 จึงขอเสนอให้ทบทวน
เกณฑ์ที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คะแนน เป็นร้อยละ 18 เพื่อให้คณะให้ความสาคัญกับกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็น
การสะท้อนการให้ความสาคัญของอัตลักษณ์มธ.และจิตสาธารณะ
มธ.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย จากข้อมูลของคณะ/สานัก/สถาบัน พบว่า มี
ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการด้านประชาธิปไตยต่อกิจกรรมทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 1.35 (ซึ่งเป็นผลการ
ดาเนินงานที่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน) อย่างไรก็ตามหากจะกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าว (คะแนน 5
คะแนน) โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานเฉลี่ยปี 2552-2553 ก็ดูเหมือนมหาวิทยาลัยไม่ให้ความสาคัญ กับ
กิจกรรมการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอให้กาหนดเกณฑ์ 5 คะแนนของมธ.3 ร้อย
ละของกิจกรรมบริการวิชาการด้านประชาธิปไตยที่ร้อยละ 10
สาหรับตัวบ่งชี้มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้เรียนได้สาเร็จ ตัวบ่งชี้มธ.4 ระบบ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และตัวบ่งชี้มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอให้พิจารณาเกณฑ์
มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขอเสนอ
ให้ใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้คะแนน 5 คะแนน เท่ากับ 5 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้เรียนสาเร็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย มีประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มธ.2 ความสาเร็จในการ
ดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบได้เรียนสาเร็จ ในเกณฑ์ข้อ 8 โดยเสนอให้ปรับเป็นอีก 1 ตัวบ่งชี้ โดยแยกเป็นตัวบ่งชี้
เชิงปริมาณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เสนอให้ปรับเกณฑ์เป็น ทาให้นักศึกษาพิการทีมีผลการ
เรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของจานวนนักศึกษาพิการทั้งหมด
ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอให้กาหนดตัวบ่งชี้ไว้ที่ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้มธ.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตัวบ่งชี้ดังกล่าวปรับมาจากตัวบ่งชี้สกอ.2.4 โดยปรับให้เหมาะกับ
สถาบันวิจัย และสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เสนอให้ใส่หมายเหตุที่มธ.4 ในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ว่ามาจากตัวบ่งชี้สกอ.2.4
ตัวบ่งชี้มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ฝ่ายเลขานุการ เสนอปรับเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน เท่ากับ 5
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
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1. ตัวบ่งชี้มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ประเมินระดับคณะ/
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบเกณฑ์การประเมินร้อยละ 18 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2. ตัวบ่งชี้มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้เรียนได้สาเร็จ เห็นชอบปรับ
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 8 เป็น ทาให้นักศึกษาพิการทีมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของ
จานวนนักศึกษาพิการทั้งหมด
3. ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการด้านประชาธิปไตย เห็นชอบให้ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย
4. ตัวบ่งชี้มธ.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เห็นชอบเกณฑ์การประเมิน
5. มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การประเมินตามที่เสนอ
วาระที่ 4.5 ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า คณะ/สานัก/สถาบันได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 โดยตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบ่ งชี้เดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่
จากการประเมินในปีการศึกษา 2553 พบว่า ผู้ประเมินที่ประเมินหน่วยงานไม่ทราบว่าเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของ
คณะ/สานัก/สถาบันคืออะไร ทาให้ข้อมูลที่เสนอในที่ประชุมครั้งนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าตัวบ่งชี้ที่คณะ/สานัก/
สถาบันกาหนดมาสะท้อนเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร
ที่ประชุมอภิปรายตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สานัก/สถาบันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเสนอให้ฝ่ายเลขานุการทาบันทึกสอบถามหน่วยงานถึงความเป็น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เสนอให้ อธิบายคาว่าเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ว่าหมายถึง
อะไร และส่งตัวอย่างตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับบันทึก
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอว่าการยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความชัดเจน เช่น
อัต ลั กษณ์ ข องมธ.อยากได้ นัก ศึก ษาที่ มีจิตสาธารณะ มหาวิ ท ยาลั ย จึงก าหนดกิ จกรรมจิ ตอาสา ในส่ วนของ
เอกลักษณ์เรื่องความเป็นประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยกาหนดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ ชี้แจงว่า การระบุเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของคณะจะยากตรงการ
กาหนดให้เป็นตัวบ่งชี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการทาบันทึกให้คณะ/สานัก/สถาบันระบุเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน และนาเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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