วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมโดมบริหาร1 ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
4. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(นางสาวทัศนีย ดาวเรือง แทน)
5. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
6 รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและศูนยพัทยา
(นางสาวสุภาณี แกวมณี แทน)
7. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค แทน)
8. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
(รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท)
9. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนัญ ผลประไพ)
10. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
12. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
13. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
14. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
15. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรินทร สุนิตยสกุล)
16. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
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กรรมการ
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17. นางสาวอัญชสา แกวเกา
ผูไมเขาประชุม
1. รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
รองประธาน (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฝายเลขานุการฯ แจงวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 87/2557 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557
แต งตั้ งผูรั กษาราชการในตํ า แหนงรองอธิการบดี และมีคําสั่งที่ 233/2557 ลงวัน ที่ 10 กุมภาพันธ 2557
เปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ของรองอธิการบดีบางฝาย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย จึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ 450/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2557 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึกษาระดั บมหาวิ ทยาลั ยในสว นของกรรมการโดย
ตําแหนง ไดแก รองอธิกรบดีฝายวางแผนและการคลัง หรือผูแทน เปนรองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหาร
ศูนยรังสิต หรือผูแทน รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา หรือผูแทน เปนรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการ
เรียนรู หรือผูแทน และรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง หรือผูแทน เปนรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย
ลําปางและศูนยพัทยา หรือผูแทน โดยใหมีอํานาจหนาที่และวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ที่เปนทางการ
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ตามที่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไดประเมิน
คุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 โดย ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
เปนประธาน นั้น บัดนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดมีหนังสือ
เลขที่ มศ 0002/(ว) 2577 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษาอยางเปนทางการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับบันทึกดังกลาวเมื่อวันที่ 30มกราคม 2557
และฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานใหอธิการบดีทราบแลว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพระดั บมหาวิทยาลัยของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร ป การศึ กษา
2555 ตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 18 ตัวบงชี้ 20
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ประเด็น สรุปวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับรองมาตรฐานของ สมศ. และมีผลการประเมินตามตัวบงชี้พันธกิจ
หลัก 11 ตัวบงชี้ ไดคะแนน 4.81 อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินตามตัวบงชี้รวม 18 ตัวบงชี้ ไดคะแนน
4.79 อยูในระดับดีมาก
2. ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 23 หนวยงาน
สรุปวา คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนทุกหนวยงาน ไดรับรองมาตรฐานของ สมศ. โดยมีผลการประเมินตาม
ตัวบงชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบงชี้ในระดับดีมาก 9 หนวยงาน และผลการประเมินตามตัวบงชี้รวม 18 ตัวบงชี้ อยูใน
ระดับดีมาก 11 หนวยงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก
สมศ.พร อมข อสังเกตและข อเสนอแนะให ฝายที่เกี่ย วของจัดทําแผนปรับ ปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน
คุ ณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) เพื่ อ รวบรวมนํา เสนอใหคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและจะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใหคณะ/หนวยงาน
จัดการเรียนสอนจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตอไป
1.3 การมอบรางวัลคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน ที่มีผลการประเมินภายนอกรอบ
สาม (สมศ.) สูงสุด
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบใหมอบเงินรางวัลและโลรางวัลแก
หนวยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) สูงสุด 3 หนวยงาน อันดับที่ 1 คณะพยาบาล
ศาสตร มอบเงินรางวัล 100,000 บาท พรอมโลรางวัลอันดับที่ 2 มี 2 หนวยงาน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาบั นเทคโนโลยีน านาชาติ สิริ น ธร มอบเงินรางวัล 50,000 บาท พรอมโล ร างวัล ทั้งนี้ ฝายประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได จั ด พิ ธี ม อบเงิ น รางวั ล และโล ร างวั ล ดั ง กล า ว ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันจันทรที่ 17 มีนาคม 2557 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการฯพิจารณาแลวขอใหแกไขหนาที่ 7
บรรทัดที่ 7 จากดานลาง จากเดิมที่ประชุมใหความเห็นชอบกับการจัดใหความรูอาจารยใหมเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันคุ ณการศึกษา เปน “ที่ ประชุมใหความเห็นชอบกับการจั ดใหความรูอาจารยใหมเ กี่ยวกับเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา”
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556
โดยมีการแกไขเล็กนอย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความกาวหนาในการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ(EdPEx)
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ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วั นที่ 5 กันยายน 2556 ไดมีมติใหความ
เห็นชอบในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีมติให
เริ่ มเกณฑดั งกลาวในโครงการนํ าร อง 6 คณะ ได แก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรั ฐศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตรนั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ ดังนี้
1.ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศEdPEx เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
เปนประธานในการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เขารวม
โครงการ EdPEx 6 คณะ/หนวยงาน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมใหความรูเรื่องเกณฑคุณภาพ EdPEx ใน 2 ระดับ ไดแก
2.1 ระดั บปฏิ บั ติการ ฝ ายประกันคุ ณภาพการศึ กษาและคณะ/หนวยงานที่เขารวมโครงการ
EdPEx ไดรับเชิญจากคณะแพทยศาสตร ใหเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการเขียนรายงานแบบ
TQA คณะแพทยศาสตร” เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ 2557 วิทยากรโดย ศาสตราจารย นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ จาก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.2 ระดับผู บริหาร ฝายประกั นคุ ณภาพการศึกษาไดจัดอบรมโครงการการนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล และเป นผู ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 1. รอง
ศาสตราจารย พญ. ปรียานุช แยมวงษ รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 2. รองศาสตราจารย ดร. สมภพ ประธานธุ
รารั กษ รองคณบดี ฝ ายแผนและพั ฒนาคุ ณภาพ คณะเภสั ชศาสตร และ 3. คุ ณศิ ริ ลั กษณ เกี่ ยวข อง ผู ช วย
ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนฯ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนดําเนินการนํา 6 คณะ/หนวยงานนํารองเดินทางศึกษาดูงาน
ดานการนําเกณฑคุณภาพ EdPEx มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
คณะพยาบาลศาสตร และสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 31 มีนาคม
2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดตอบรับการขอศึกษาดูงานครั้งนี้เรียบรอยแลว
4.นอกจากจั ด อบรมให ค วามรู เ กณฑ คุ ณ ภาพ EdPEx แก ค ณะ/หน ว ยงานนํ า ร อ งภายใน
มหาวิ ทยาลั ยแลว ยังไดรั บ เชิ ญจากมหาวิ ทยาลัย มหิดลในการใหเขารวมฟงอบรม/สัมมนาเกณฑคุณภาพ
EdPEx ในหมวดตางๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดใหบุคลากรภายในอีกดวย
5.ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขอเสนอ (ร า ง) แผนการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น การที่ เ ป น เลิ ศ (EdPEx)สํ า หรั บ หน ว ยงานนํ า ร อ ง 6 คณะ/สถาบั น ประจํ า ป
งบประมาณ 2557-2559 เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวา เหตุผลที่ไปศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากไดรับการแนะนําจาก รองศาสตราจารย แพทยหญิง ปรียานุช แยมวงษ รอง
อธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วามีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะ
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ EdPExมาเปนเวลาเกือบ 10 ปแลว และมีการปรับ
การดําเนินงานใหเรียบงายเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ใหความเห็นวา การดําเนินงานตามเกณฑ
คุณภาพ EdPExแตละสถาบันจะมีความแตกตางกันแลวแตบริบทของสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จะเริ่มที่คณะแพทยศาสตรกอนแลวคอยๆขยายไปสูคณะอื่นๆ และ
ดําเนินการในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการในระดับคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
และหนวยงานสนับสนุน เชน สํานักหอสมุด กองตางๆ
3. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร เห็นวา การดําเนินการตามแนวทางเกณฑคุณภาพ
TQA หรือ EdPEx มีประโยชนในการสรางกรอบวิธีคิดที่เปนเหตุเปนผลในการดําเนินงานขององคกร และไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ EdPEx ดังนี้
3.1 เห็นดวยกับแผนดําเนินงานของฝายประกันคุณภาพการศึกษาที่เริ่มดวยหนวยงานนํารอง
6 หนวยงาน แลวจะขยายไปสูคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนอื่นเพิ่มขึ้น
3.2 ควรเรงพัฒนาผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติเพราะในการพัฒนาผูตรวจประเมิน
รางวั ลคุ ณภาพแห งชาติ แต ละคนจะใชเ วลาประมาณ 2 ป ในการหาประสบการณใหมีความเชี่ย วชาญจน
สามารถนํามาชวยพัฒนาการศึกษาของหนวยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ประชุมใหขอมูลเพิ่ มเติมวาขณะนี้ในมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร มีผูต รวจประเมินรางวั ล
คุ ณภาพแห งชาติ คื อ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิริ ไกร คณะพาณิช ยศาสตร และการบัญ ชี และผู ชว ย
ศาสตราจารย นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ คณะแพทยศาสตร ซึ่งผูชวยศาสตราจารย นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ
เพิ่งสอบเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติได ซึ่งจะตองใชเวลาในการหาประสบการณอีกระยะ
3.3 ในการอบรม/พัฒนาหนวยงานนํารอง 6 คณะ/สถาบัน นั้น เสนอใหคณะ/สถาบันอื่นๆ
เขามารวมสังเกตการณดวย เพื่อเตรียมเขาสูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑคุณภาพ EdPEx
ตอไป และควรมีแผนขยายผลไปยังคณะอื่นๆควบคูกับแผนดําเนินงานของหนวยงานนํารอง 6 คณะ/สถาบัน
3.4 ในแตละคณะควรกําหนดบุคลากรใหมีหนาที่รับผิดชอบงานดานเกณฑคุณภาพ EdPEx
โดยตรง เพื่อใหเปนแกนในการดําเนินงานหรือประสานงานตอไป ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวาระผูบริหาร ทั้งนี้
หากมอบหมายใหผูบริหารเพียงอยางเดียวอาจเกิดปญหาหยุดดําเนินงานหรือชะลอตัวเมื่อผูบริหารหมดวาระ
3.5 การดําเนินงานในรอบปถัดไป ควรทาบทามโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเขา
รวมโครงการเพราะโรงพยาบาลฯมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพของโรงพยาบาล (HA) ซึ่งมีแนวทางตาม
ลักษณะของเกณฑคุณภาพแหงชาติ (TQA)
4. ประธานสอบถามวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะสมัครเขารวมโครงการการนําเกณฑคุณภาพ
EdPExมาใชในการประกันคุณภาพภายในกับ สกอ. ในป พ.ศ. 2557 หรือไม ผูชวยอธิการบดีฝายประกัน
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คุณภาพการศึกษา ชี้แจงวา สกอ.จะเปดรับสมัครและคัดเลือกสถาบันตางๆ (ระดับคณะและระดับสถาบัน) เขา
รวมโครงการการนําเกณฑคุณภาพ EdPExมาใชในการประกันคุณภาพภายใน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557
และเดือนธันวาคม 2557 ในการคัดเลือกจะพิจารณาจากโครงรางองคกร ซึ่งหากคณะใดพรอมสามารถเสนอ
โครงรางองคกรเพื่อสมัครเขารวมโครงการดังกลาวกับสกอ.ได กรณีที่คณะ/หนวยงานสมัครเขารวมโครงการ
การนําเกณฑคุณภาพ (EdPEx) มาใชทดแทนการประกันคุณภาพภายในของสกอ.และผานการคัดเลือกแลว
คณะ/หนวยงานนั้น จะทําการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เพียงรายงานขอมูล Common dataset เขา
ระบบ CHE QA Online ทุกป และเมื่อดําเนินการครบ 4 ปแลวจะตองมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศอยูในระดับตั้งแต 300 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน หากไม
ถึง 300 คะแนนจะตองกลับมาเขาสูระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เชนเดิม
5. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอวา ในการทําแผนขยายผลไปยังคณะ/
หนวยงานอื่นๆจะขอประเมินความสําเร็จของ 6 คณะ/สถาบันนํารองกอน
6. ประธานเสนอวา ในการใหหนวยงานดําเนินการตามแผน Fill the gap โดยใหมีการรายงาน
ความกาวหนาเปนระยะทุกรอบ 6 เดือน นั้น ควรมีการใหหนวยงานประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ใน
เบื้องตนดวย
7. ประธานใหความเห็นวา ควรจัดหาผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติมาเปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานนํารองทั้ง 6 คณะ/สถาบัน และขณะเดียวกันก็ตองเรงพัฒนา
อาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพดวย เพื่อจะไดมาชวยนําเกณฑ
คุณภาพ EdPExมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสําเร็จจนครบทุกหนวยงาน
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร ใหความเห็นเพิ่มเติมวา อัตราคาตอบแทนของผูตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติคอนขางสูง หากตองการประหยัดงบประมาณ
ขอเสนอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติเอง โดยเชิญผูตรวจ
รางวัล คุณภาพแหงชาติที่เ ปน บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามาเป นวิทยากรหรื อมาชว ยเป นพี่ เลี้ย งใหกับ
หนวยงานนํารองในการนําเกณฑคุณภาพ EdPEx มาใชในการประกันคุณภาพภายในคณะหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
8. ประธานขอให เ ชิ ญผู ต รวจประเมิ น รางวั ล คุ ณภาพแห ง มาบรรยายเกี่ ย วกั บ การนํ า เกณฑ
คุณภาพ EdPEx มาใช ในการประกัน คุ ณภาพภายใน/พั ฒนาการศึ กษา ในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยภายในภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเกณฑคุณภาพ EdPEx
มติที่ประชุม
1. รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx)
2. ใหความเห็นชอบแผนดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ EdPEx สําหรับหนวยงานนํารอง 6
คณะ/สถาบั น ประจํ าป งบประมาณ 2557-2559 โดยขอใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ป ระชุมไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
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3. ขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนขยายผลโครงการเกณฑคุณภาพ EdPEx ไปที่
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนอื่นๆ
4. มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญวิทยากรที่เปนผูประเมินรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ มาบรรยายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในชวงเดือนพฤษภาคม 2557
วาระ 3.2 รางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ฝายเลขานุการรายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้ งที่ 5/2556 วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2556 มี มติใหสงความเห็ นเกี่ยวกับ รางตัว บงชี้การประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
พิจารณา และตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงชี้การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ และมี ม ติ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ส อบถามความเห็ น จาก คณะ/
หนวยงานจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุมคณะทางดานสายสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
เพื่อจัดทําเกณฑเทียบเคียงและรวบรวมนําเสนอตอที่ประชุม 3 ฝาย ไดแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ตอไป นั้น ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาสรุปความเห็นเกี่ยวกับรางตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังกลาว มาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
และเกณฑเทียบเคียงสําหรับคณะทางดานสายสังคมศาสตร
วาระที่ 4.1 ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการชี้แจงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2555 และ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสงแผนปรับปรุงคุณภาพฯใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
แลวนั้น และฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดมีบันทึกติดตามใหผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพฯ และจัดทํารายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามแผน มา
พิจารณาในที่ประชุม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)ทั้งนี้ จากพิจารณาการดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากทุกฝาย ณ เดือนกุมภาพันธ 2557 พบวามีการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
คุณภาพฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ 70 ของแผน โดยมีทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน และบาง
กิจ กรรมมี การปรั บ กิ จ กรรม/ระยะเวลาการดําเนิน งานซึ่งฝายที่รับ ผิดชอบก็ไดมีแนวทาง/ระยะเวลาการ
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ดําเนินงานที่ชัดเจน จึงคาดวาแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จและรายงาน
ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพปตอไปรับทราบได
มติ ที่ประชุ ม ที่ป ระชุ มให ความเห็ นชอบผลการดําเนิน งานตามแผนปรับ ปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
วาระที่ 4.2 แผนบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.16) เอกลักษณ (สมศ.17) และแผนการปฏิบัติงาน
ในประเด็นที่เปนมาตรการสงเสริมภายนอก (สมศ.18.2) ระดับมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวาตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน และสม
ศ.18 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ ใหประเมินทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ/หนวยงานเทียบเทา โดยสมศ. กํ าหนดให 1 มหาวิทยาลัย มี 1 อั ตลักษณ นั้น ในปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังคงอัตลักษณ เอกลักษณ และ ประเด็นชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายนอกสถาบันเหมือนปที่ผานมากลาวคือ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “จิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม” เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “ความเปนธรรม” และ กําหนด
ประเด็นชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายนอกสถาบัน คือ “ ดานการเรียน
โดยการบริการสังคม (Service Learning)” จึงขอใหฝายการศึกษานําเสนอแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการเรื่อง
ดังกลาวในปการศึกษา 2556
1

1

1

1

1

อาจารย ดร.ปริ ย า ณ นคร ผู ช ว ยอธิ การบดี ฝ ายการนั กศึ กษา เสนอแผนกลยุ ทธ /แผนการ
ปฏิบัติงานเรื่องการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม” แผนงาน
การบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณ “ความเปนธรรม” และแผนปฏิบัติงานในประเด็นที่เปนมาตรการสงเสริม
ภายนอกดานการเรียนโดยบริการสังคม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ใหความเห็นวา จากแผนกลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานที่
เสนอทั้ง 3 ตัวบงชี้ (สมศ.16 สมศ.17 และ สมศ.18.2) มีตัวบงชี้ที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จในภาพรวมของแผน
และตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมในแตละโครงการเพียงตัวบงชี้เดียว คือ สมศ.18.2 สวน สมศ.16 และ 17
มีตัวบงชี้ความสําเร็จในภาพรวมของแผน ควรใหเพิ่มตัวบงชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมแตละโครงการดวย
2. ตัวบงชี้ สมศ.17 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย (ความเปนธรรม) ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ใหความเห็นวา แผนกลยุทธมี
การกําหนดคํานิยาม “ความเปนธรรม” ไวอยางชัดเจน ขอเสนอใหกําหนดคํานิยาม “ความเปนธรรม” ที่
ปรากฏในแผนกลยุทธไปไวในคูมือจัดเก็บขอมูลดวย
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2.2 รองอธิ การบดี ฝ า ยบริห ารสุขศาสตร ตั้งขอสังเกตวา ตัว บงชี้ส มศ.17 กลยุ ทธ ข อ 4
“สรางหลักสูตรที่มีความโดดเดนตามที่มธ.เชี่ยวชาญและแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นใหสังคมเพื่อนําสังคม
ออกจากวิกฤตและเสนอทางเลือกใหสังคมในปญหาตางๆ” นั้น ควรสื่อสารใหคณะไดรับทราบจะไดดําเนินการ
ไดตามบทบาทของคณะ
ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ชี้แจงวา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่กําหนด
มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเรื่องความเปนธรรม ดังนั้นจึงกําหนดวิชาพื้นฐาน มธ.100 วิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อปลูกฝงความเปนธรรมใหกับนักศึกษาทุกคณะทุกคน สวน โครงการ/
กิจกรรม ขอ 2 สงเสริมการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมกับวิชาชีพและ
วิ ช าการของคณะ นั้ น ยั งไม ส ามารถดํ า เนิ น การได ครบทุ กคณะ โดยสามารถดํา เนิน การได ในคณะที่ เป น
หลักสูตรวิชาชีพเทานั้น สวนการสื่อสารบทบาทของคณะไดรับทราบและดําเนินการผานที่ประชุมรองคณบดี
ฝายการนักศึกษา
3. รองอธิการบดีฝายบริหารสุขศาสตร ตั้งขอสังเกตวา ตัวบงชี้ สมศ.18.2 กําหนดประเด็นชี้นํา
ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายนอกสถาบัน คือ “ ดานการเรียนโดยการ
บริการสังคม (Service Learning)” นั้น สังคมหรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ
ใหบริการมีขอบเขตเพียงใด ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ชี้แจงวา การใหบริการสังคม/ชุมชนจะเนน
ดําเนินการรวมกับฝายการนักศึกษาที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย ใหความเห็นวา ตัวบงชี้ สมศ. 16 สมศ.17 และ สมศ.
18.2 หากใหกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธ/แผนการปฏิบัติงาน ระดับ
มหาวิทยาลัย ก็ตองใหกําหนดในระดับคณะ/สํานัก/สถาบันดวย
1

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. ให ความเห็น ชอบแผนกลยุ ทธ/แผนปฏิบัติการ ตัว บงชี้ สมศ.16 ผลการบริห ารสถาบัน ให
เกิดอัตลักษณ (จิตสาธารณะและความความรับผิดชอบสังคม) สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (ความเปนธรรม) และ สมศ.18.2 กําหนดประเด็นชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายนอกสถาบัน (ดานการเรียนโดยการบริการสังคม (Service
Learning)) สําหรับปการศึกษา 2556
2. ขอให ฝ ายการนั กศึ กษาเพิ่มเติมตัว บงชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจ กรรมในแผนกลยุ ทธ /
แผนปฏิบัติการของตัวบงชี้ สมศ.16 สมศ.17
1

1

วาระที่ 4.3 แผนบริหารสถาบัน ให เ กิด เอกลักษณ (สมศ.17)และแผนการปฏิบัติงานในประเด็น ที่เ ปน
มาตรการสงเสริมภายนอก (สมศ.18.2) ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (เฉพาะที่ไมไดรวมกับ มธ.)
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพชี้แจงวา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการบริหารสถาบันให
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เกิดอัตลักษณ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน และสม
ศ.18 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ ใหประเมินทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ/หนวยงานเทียบเทา โดย สมศ.17 และสมศ.18.2 อาจเหมือนหรือแตกตางกับของมหาวิทยาลัยก็ได กรณี
ที่คณะ/หนวยงานเทียบเทา กําหนดไวแตกตางจากมหาวิทยาลัย หนวยงานไดนําเสนอแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติ
งานของหนวยงานมาเพื่อพิจารณา และจะไดนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป ดังนี้
1. ตัวบงชี้ สมศ.17 จากคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 32 หนวยงาน มีหนวยงานที่
กําหนดเอกลักษณรวมกับมหาวิทยาลัย (ความเปนธรรม) จํานวน 18 หนวยงาน และมีหนวยงานที่กําหนดตาง
จากมหาวิทยาลัย จํานวน 14 หนวยงาน ไดแก คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมือ ง สํ า นั ก บั ณ ฑิ ต อาสาสมั ค ร สถาบั น ภาษา สถาบั น เทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
และสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. ตัวบงชี้ สมศ.18.2 จากคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนและสถาบันวิจัยจํานวน 26
หนวยงาน มีหนวยงานที่กําหนดประเด็นชี้นํา หรือแกปญหาสังคมภายนอกเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย จํานวน
19 หนวยงาน และมีหนวยงานที่กําหนดตางจากมหาวิทยาลัย จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก คณะเศรษฐศาสตร
คณะแพทยศาสตร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา และสถาบันทรัพยากรมนุษย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากอัตลักษณเปนการสะทอนบุคลิกและลักษณะของผูเรียน สวนเอกลักษณจะเปนการ
สะทอนจุดเดน จุดเนน ขององคกร ยังมีบางคณะกําหนดเอกลักษณขององคกรเปนลักษณะของผูเรียนอยู เชน
คณะเศรษฐศาสตร กําหนดเอกลักษณเปน “วิเคราะหเปน เนนคุณภาพ” คณะสาธารณสุขศาสตร กําหนด
เอกลั ก ษณ เ ป น “นั ก สาธารณสุ ข เพื่อ สั ง คม” ซึ่ ง มีลั กษณะเปน การกํ าหนดอั ตลั กษณ ขององค ก รมากกว า
เอกลักษณ
2. เอกลักษณองคกรควรเปนภาพลักษณที่บุคคลภายนอกมองเขาไปและรูสึกไดวาองคกรเปน
อย างนั้ น หรื อการมองอย า งคาดหวั ง ว า จะไดรั บ จากองคก รนั้ น สํ านั กทะเบี ย นและประมวลผล กํ าหนด
เอกลักษณองคกรเปน “องคกรแหงการรวมคิด รวมสราง” ซึ่งที่ประชุมเห็นวายังไมสะทอนจุดเดน จุดเนน ที่
เปนเอกลักษณขององคกร ทั้งนี้ที่ประชุมยกตัวอยางเอกลักษณองคกรของสํานักทะเบียนฯ เชน องคกรแหง
ความรวดเร็ว แมนยํา เปนตน
3. ที่ประชุมใหความเห็นวา จากการพิจารณาเอกลักษณขององคกร เปาหมาย และตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จของแผนกลยุทธในการสงเสริม พบวา มีความไมสอดคลองกันในหลายหนวยงาน ยกตัวอยางเชน
คณะพยาบาลศาสตร กํา หนดเอกลักษณขององคกรเปน “การสรางเสริมสุขภาพ” กําหนด
เป าหมายเปน “ประชาชนไดรับบริการสุขภาพอยางมี คุณคา คุ ณธรรม และไดมาตรฐานวิช าชีพ” ขณะที่
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กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนเปนการมีรายวิชา/หัวขอการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ และการมีโครงการดานการสรางเสริมสุขภาพในองคกร
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กําหนดเอกลักษณเปน “ความเปนนานาชาติโดยไมแบงแยก
เชื้อชาติและยึดมั่นในความคิดที่ชนทุกชาติอยูรวมกันอยางสันติในโลกได” เปาหมาย คือ 1. บัณฑิตมีคุณธรรม
และมีคุณภาพไดมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 2. ชุมชนและสังคมไดรับบริการวิชาการ
ด านไทยศึ กษา จี น ศึ ก ษา อาเซี ย นศึ ก ษา และอิน เดีย ศึก ษาที่มี คุณ ภาพ สอดคล องกับ ความตอ งการและ
เหมาะสม 3. อาจารย บุคลากรและนักศึกษา มีความตระหนักในเรื่องความเปนธรรมศาสตรและมีบทบาทใน
การสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและพัฒนาสังคม หนวยงานควรทบทวนความสอดคลองของประเด็นที่
กําหนดเปนเอกลักษณ และมาตรการสงเสริมภายนอก กับเปาหมายของแผนและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
ใหความสอดคลองกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. ใหคณะเศรษฐศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และ สํานักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา
ทบทวนประเด็นที่เปนเอกลักษณใหเปนการสะทอนจุดเดน จุดเนนขององคกร (สมศ.17)
2. ใหทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน ทบทวนความสอดคลองของประเด็นที่กําหนดเปนเอกลักษณ (สม
ศ.17) และมาตรการสงเสริมภายนอก (สมศ.18.2) กับเปาหมายของแผนและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนให
ความสอดคลองกัน
3. ใหกํ าหนดตั ว บ งชี้วั ด ความสําเร็จ ของแผนใน 2 ระดับ คือ 1 ตัว บ งชี้ วัดความสํา เร็จ ของ
แผนการดําเนินงานในภาพรวม และ 2. ตัวบงชี้ความสําเร็จระดับโครงการ/กิจกรรม (ตัวบงชี้ สมศ.16 สมศ.17
และสมศ.18.2) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
4. ขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับคณะพิจารณาดําเนินการตามขอที่ 1,2
และ 3 เพื่อนําเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2557
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันพุธที่ 23 เมษายน 2557
เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูต รวจรายงานการประชุม

