วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
5. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
6. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(นางอุษาจรัส เวชพงศา แทน)
7. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(นางสาวไพศิษฐฏา กมลคุปติภักดี แทน)
8. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
9. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
10. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
11. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรินทร สุนิตยสกุล)
12. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
13. นางสาวอัญชสา แกวเกา

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมเขาประชุม
1.
2.
3
4.

รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและศูนยพัทยา
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร

รองประธาน (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
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5. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
7. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย

กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การดําเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2557
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการตามมติที่ประชุมนั้น ฝาย
เลขานุการไดดําเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. แผนบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณ (สมศ.17) คณะเศรษฐศาสตร ขอใชเอกลักษณเดิม คื อ
“วิเคราะหเปนเนนคุณภาพ” และจะขอทบทวนในปการศึกษาถัดไป
2. มีบันทึกแจงคณะ/สํานัก/สถาบัน เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณของคณะ/สํานัก/
สถาบั น และค า เป า หมายตั ว บ งชี้ คุณภาพ เรีย บรอยแลว เมื่อ วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยกําหนดให
หนวยงานที่กําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายไมถูกตองตามหลักเกณฑทบทวนใหมใหเหมาะสมในปการศึกษา
ถัดไป
3. แจงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบ 9 เดือน ให
ผูบริหารฝายตางๆรับทราบ และเสนอแนวทางการเพิ่มผลงาน ในกรณีที่ยังไมบรรลุเปาหมายฝายตางๆไดเสนอ
แนวทางการเพิ่มผลดําเนินงานในวาระที่ 3.1
4. นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรอบ 9 เดือน ตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณาในการประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ไดให
สถาบั นอุ ดมศึ กษาประชาพิ จารณ ตัวบ งชี้ และเกณฑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
นอกจากนี้ สมศ.ไดเผยแพรตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ที่ผานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน
2557 ทางเว็บไซต สมศ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียตั้งขอสังเกตและ
สอบถามในประเด็ นต างๆที่ไม ชั ดเจนเกี่ ยวกั บเกณฑ และคําอธิบายตัวบงชี้ โดยใหสงประเด็นกลั บมาให สมศ.
พิจารณาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557นั้น
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ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงนําเสนอตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
(พ.ศ.2559-2563) มาเพื่อใหที่ประชุมทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาชี้ แ จงข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า คณะกรรมการบริ ห าร
สํานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี นัด ประชุมหารือรว มกั นกั บที่ ประชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยตางๆ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาในตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และในสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนดจะจัดชี้แจงรางตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และรางตัวบงชี้การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ที่จ ะ
ประกาศใชในปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยในสวนรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ไดเรียนเชิญรองศาสตราจารย
ศรีสมรัก อินทุจันทรยง เปนวิทยากร
ประธานเสนอใหเชิญเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน เขารวมประชุม
ในวาระนี้ดวย เพื่อใหคณะ/สํานัก/สถาบันรับทราบและเตรียมความพรอม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
โดยขอใหแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 3 บรรทัดที่ 18 จากดานบน จากเดิม “หากไมผานตัวบงชี้ยอยตัวใดตัวหนึ่งจะถือวาไมผาน
ตัวบงชี้มาตรฐาน” แกไขเปน “หากหลักสูตรใดไมผานตัวบงชี้ตัวใดตัวหนึ่งจะถือวาหลักสูตรนั้นไมไดมาตรฐาน”
2. หนาที่ 3 บรรทัดที่ 23 จากดานลางเพิ่มประโยค“แตจะตองมีการเทียบเคียงกับเกณฑของสกอ.”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 แนวทางการเพิ่มผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2556
ผูช ว ยอธิ การบดี ฝ า ยประกั น คุณภาพการศึกษาชี้แจงวา ตามที่ฝายประกัน คุณภาพการศึกษาได
นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดั บมหาวิ ทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ 2/2557 เมื่ อวั นที่ 23 เมษายน 2557 และที่
ประชุมมีมติใหแจงผลการดําเนินงานระดับคณะ/สถาบันวิจัย รอบ 9 เดือน ใหฝายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยรับทราบและหาแนวทางเพิ่มผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ นั้น ฝายประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาได ส ง บั น ทึ ก ให ฝ า ยผู รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะในส ว นของตั ว บ ง ชี้ เ ชิ ง ปริ ม าณ 5 ฝ า ย ในการนี้ มี ฝ า ย
ผูรับผิดชอบสงกลับ 3 ฝาย โดยใหแนวทางการเพิ่มผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ดังนี้
1. ฝายบริหารศูนยสุขศาสตรที่รับผิดชอบตัวบงชี้ดานบริการวิชาการแกสังคม เสนอใหคณะวางแผน
และจัดทําปฏิทินการดําเนินงานรวมทั้งประชุมกับผูที่เกี่ยวของกอนที่จะเสนอโครงการ และใหคณะเสนอเฉพาะ
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โครงการที่ คณะสามารถกระทํ า ได และเสนอใหมีก ารประชุมรว มกัน ระหวางมหาวิทยาลัย และคณะที่จั ด
โครงการบริการทาวิชาการแกสังคม เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
2. ฝายวิจัยที่รับผิดชอบตัวบงชี้ดานวิจัย เสนอวาจะสงเสริมใหมีการตีพิมพผลงานเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
ชองทางในการตีพิมพผลงานโดยการแสวงหาเครือขายและเผยแพรใหนักศึกษารับทราบ สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยการ
มีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงาน สําหรับผลงานอาจารย
จะมีการเพิ่มแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย การจัดทําวารสารทางวิชาการ และการเผยแพรผลงานวิจัยดีเดน จัด
เวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3. ฝายวิเทศสัมพันธที่รับผิดชอบตัวบงชี้ความเปนนานาชาติ เสนอแผนการดําเนินงานในระยะยาว
เพื่อดําเนินงานเพิ่ม MOU กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ การสงเสริมทุนแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
จํานวนอาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ในสวนของฝายวิชาการ แจงวาไมเสนอแนวทางการเพิ่มผลการดําเนินงานในสวนของการเพิ่ม
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และฝาย
การนักศึกษาไมเสนอแนวทางการเพิ่มผลการดําเนินงานเนื่องจากผลการดําเนินงานดานกิจกรรมจิตอาสาบรรลุ
ตามเปาหมาย และมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ฝายประกันคุณภาพการศึกษามีขอสังเกต ดังนี้
1.ขอชี้แจงของฝายบริหารศูนยสุขศาสตร เกี่ยวกับคณะที่มีคะแนนนอยในตัวบงชี้ สมศ.8,สมศ.9
และเสนอใหคณะดําเนินการเฉพาะกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได นั้น หากจัดโครงการจํานวนนอยทําใหผล
การดําเนินงานในตัวบงชี้นี้ดีขึ้น แตสิ่งที่อาจทําใหผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดังกลาวลดลงคือการเลื่อน/ลด
จัดโครงการดังกลาวจะมีผลตอการนําความรูจากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยไดแลวเสร็จในปการศึกษา 2556 หรือไม
2.แนวทางของฝายวิเทศสัมพันธและฝายวิจัยเปนแนวทางในการเพิ่มผลการดําเนินงานในอนาคต
โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่ฝายวิจัยเปนผูรับผิดชอบ เนื่องจากในปจจุบันไดสิ้นสุดรอบการจัดเก็บขอมูลแลว (ปปฏิทิน)
จึงไมมีผลตอคะแนนที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทางที่ฝายผูรับผิดชอบตัวบงชี้เสนอ
วาระที่ 3.2 แผนบริหารสถาบันตามเอกลักษณ (สมศ.17) ของคณะศิลปกรรมศาสตร
ผู ช ว ยอธิ การบดี ฝ า ยประกั น คุ ณภาพการศึ กษา ชี้แ จงวา ตามที่ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาระดั บ มหาวิ ทยาลั ย และสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1/2557 วัน ที่ 21 มีน าคม 2557 และครั้ง ที่
4/2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ตามลําดับ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานตัวบงชี้
สมศ.17 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน น และจุ ด เด น ที่ ส ง ผลสะท อ นเป น เอกลั ก ษณ ข องสถาบั น ทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลั ย และระดับคณะ/สํานัก/สถาบั น โดยมีห นวยงานที่กําหนดเอกลักษณความเป นธรรมเหมือน
มหาวิทยาลัย 15 หนวยงาน และกําหนดแตกตางจากมหาวิทยาลัย 17 หนวยงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 23
เมษายน 2557 ไดใหความเห็นชอบตัวบงชี้เอกลักษณของหนวยงานตามที่เสนอในปการศึกษา 2556 และให
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พิจารณาทบทวนประเด็น ความสอดคล องสําหรั บหนว ยงานที่กําหนดเอกลักษณองคกรกับตัวบงชี้สะทอน
เอกลักษณไมสอดคลองกัน ในปการศึกษา 2557 นั้น
คณะศิลปกรรมศาสตร ไดขออนุมัติเปลี่ยนเอกลักษณของหนวยงาน(สมศ.17) จากเดิม “ความเปน
ธรรม” เปน “การสรางสรรคเพื่อสังคม” เพื่อใหสอดคลองกับตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณของคณะ 3 ตัว ไดแก
ศก. 1 มีกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางลักษณะเฉพาะในการสรางสรรคงานของนักศึกษา ศก.2 มีการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานการวิจัย และสรางสรรคงานจากภูมิปญญาทองถิ่น ศก.3 มีการสงเสริม
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางสังคมสรางสรรค และจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมและ/หรือ
สิ่งแวดลอม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอว า เกณฑ ม าตรฐาน สมศ.17 ข อ ที่ 1
กําหนดใหการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา ต องผา นความเห็น ชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการเสนอดังกลาว ควรเสนอกอนสิ้น สุดป
การศึกษานั้นๆ แตคณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติแผนงานการบริหารคณะใหเกิดเอกลักษณ “การสรางสรรค
เพื่อสังคม” เปนการเสนอขออนุมัติใชตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนต นไป ซึ่ งขณะนี้ใกลสิ้น สุดปการศึกษา
2556 แลว นอกจากนี้เกณฑมาตรฐานสมศ.17 จะตองมีการดําเนินงานอีกหลายประการจึงจะไดคะแนน ดังนั้น
การใหเปลี่ยนเอกลักษณเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรอาจดําเนินงานตามแผนใหเกิดผลตาม
เอกลักษณไมทัน
2. จากการพิจารณาแผนกลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานฯที่เสนอยังขาดกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อ
ผลักดันใหเปนไปตามเอกลักษณที่กําหนด
มติ ที่ประชุม ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ใหคณะศิล ปกรรมศาสตรใชเอกลักษณรว มกับ มหาวิทยาลัย คือ
“ความเปนธรรม” ในปการศึกษา 2556 และใหพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนเอกลักษณในปการศึกษา 2557
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ประกอบดวย สกอ. สมศ. และ มธ. จํานวน 48 ตัวบงชี้ มีคะแนนรวมของทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบทั้งหมด เทากับ 4.35 (ระดับดี) โดยไมนําผลการดําเนินงานสมศ.1 สมศ.2 และ สมศ.16.2
มาคํานวณ เพราะจะไดผลการดําเนินงานในชวงสิ้นปการศึกษา และ สมศ.13 เพราะไมอยูในรอบการประเมิน
ใชขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของปการศึกษา 2555 มาเปนฐานในการ
คํานวณ (ผลการดําเนินงานดังกลาว ยังขาดขอมูลเชิงปริมาณของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
เมื่อเทียบผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน กับรอบ 9 เดือน และคาเปาหมาย พบวา รอบ 12 เดือน
มีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้นกวารอบ 9 เดือน อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับคาเปาหมายพบวา มีตัวบงชี้ที่บรรลุ
ตามเปาหมาย จํานวน 27 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ทั้งหมด 48 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่ไมบรรลุตามเปาหมาย ในรอบ 12
เดือน ไดแก สกอ.2.2, สกอ.2.3,สกอ. 2.5,สกอ.6.1,สกอ.7.3, สกอ.9.1สมศ.3, สมศ.4, สมศ.14, สมศ.5, สมศ.
6, สมศ.7, สมศ.10, สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2, มธ.1,มธ.4, และ มธ.8
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นอกจากนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากตัวบงชี้เชิง
กระบวนการมีผลการประเมินเทากับปการศึกษา 2555 ประมาณการผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2556 คาดวาจะได 4.52 คะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มีหลายตัวบงชี้ที่ผลการดําเนินงานยังต่ํากวาเปาหมายอยูมาก เชน สกอ.2.2 สกอ.6.1 สกอ.7.3
สกอ.9.1 สมศ.18.1 และ สมศ.18.2
ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู ชี้แจงวา ตัวบงชี้สกอ. 6.1 ไมสามารถดําเนินการได
ครบทุกขอเพราะไมสามารถหาผลการดําเนินงานไดถึงเกณฑขอ 6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิล ปะและวัฒ นธรรมและมีผลงานเป นที่ ยอมรับ ในระดับชาติ และหลังจากนี้จะกลับ ไปพิจารณาเรื่อง
การบูรณาการวามีคณะใดดําเนินการไดถึงเกณฑขอที่ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดาน
การทํ านุบํารุงศิ ลปะและวั ฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนั กศึกษา และนํามาเสนอใน
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุมใหความเห็นวา ตัวบงชี้สกอ. 6.1 หากดําเนินการได 5 ขอ ก็จะได 5 คะแนนแลว จึงไมตอง
มีผลดําเนินการเรื่องการสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมก็ได
2. การนับจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2556 ซึ่งมี 14 เดือน (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม
2557) บางคณะอาจยังไมชัดเจน ควรแจงใหคณะทราบถึงหลักการนับที่ถูกตองดวย เรื่องดังกลาว ผูอํานวยการ
กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพใหความเห็นวา วิธีการนับจํานวนอาจารยจะปรากฏในคูมืออยาง
ละเอียด จึงขอใหพิจารณาจากคูมือเปนหลัก
3. ประธานเสนอวา ตัวบงชี้สมศ.16.1 และ สมศ.18.2 ควรไดคะแนน 5 คะแนน เชนเดียวกับป
การศึกษา 2555
มติ ที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ เ ห็ น ชอบผลการดําเนิน งานรอบ 12 เดื อน และขอใหผูที่รับ ผิดชอบตัว บงชี้ห า
แนวทางเพิ่มผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
วาระที่ 4.2 ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
หัวหนางานประกันคุณภาพ ชี้แจงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่
25 พฤศจิ กายน 2556 มี มติ เ ห็ น ชอบแผนปรับ ปรุงคุ ณภาพจากผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ป ก ารศึ ก ษา 2555 และ ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได ส ง แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพฯให
ผูรับผิดชอบดําเนินการแลว และฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอขอมูลการรายงานความกาวหนา
ของแผนปรับปรุงคุณภาพฯของผูรับผิดชอบฝายตางๆ (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งพบวาฝายตางๆ ได
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวรอยละ 80 ของแผน จึงคาดวา แผนปรับปรุง
คุณภาพฯ ดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ และจะรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวในรายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยตอไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ที่ปรึกษาตั้งขอสังเกตวา ตามที่ผูประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 ไดให
ข อเสนอแนะ ในองค ป ระกอบที่ 2 ว า “เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ควบคุม ติดตามและประเมิน
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ตามหมวด 7 ข อ 7 ของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 โดย
คณะกรรมการดังกลาวควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ผูใชบัณฑิต” นั้น ที่ปรึกษาใหความเห็นวา การควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ควรเปนหนาที่
ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบ
TQF ที่ ทั้งนี้ จะพิจารณาวาไดมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแลวหรือไมจากการพิจารณา มคอ.7 และ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่รั บผิดชอบควบคุมกํากับ โดยไมจํ าเปนตองแตงตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูใชบัณฑิต
2. ที่ปรึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมวา เวลาดําเนินการในการทํามคอ. นั้น มคอ.3 และ มคอ.4 จะทําอยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา สวนมคอ.5 และ มคอ.6 จะทําภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน และมคอ.7 ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร จะทําภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปการศึกษา ซึ่งตามปฏิทินปการศึกษา ปการศึกษา 2557 กําหนดวันปดภาค 1/2557 คือ วันที่ 7 ธันวาคม
2557 และในการสอบปลายภาค คือ วันที่ 8 – 9 , 11 - 28 ธันวาคม 2557 ดังนั้น หากกําหนดวันสิ้นสุดภาค
การศึกษา กําหนดเปนวันที่ 7 ธันวาคม 2557 การทํามคอ. 5 มคอ.6 จะตองทําเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม
2558 ซึ่งเพิ่งเลยวันสอบปลายภาคมา 2 สัปดาห จึงควรกําหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษาเลื่อนออกไปหลังวัน
สอบไล เพื่อจะไดใหอาจารยมีเวลาทํามคอ. 5 และ มคอ.6
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษายังมีขอสังเกตวา วันสิ้นสุดภาคการศึกษา หมายถึงวันใดเพื่อนํามากําหนด
เปนวันเริ่มนับการทํามคอ. ควรตรวจสอบกับสํานักทะเบียนและประมวลผลใหชัดเจน เพื่อมิใหมีผลกระทบกับ
การดําเนินงานดานอื่นๆของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมรับทราบการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
2. ในสวนขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2555 ในองคประกอบที่ 2 เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการไมจําเปนตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ ผูใชบัณฑิต แตควรเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง
3. มอบหมายให ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหารื อ กั บ สํ า นั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลถึงการกําหนดวันสิ้นภาคการศึกษา
วาระที่ 4.3 ความคืบหนาในการดําเนินการตามเกณฑ EdPEx
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานตอเนื่องจากที่ไดรายงานความ
คืบหนาในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 ดังนี้
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1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําโครงรางองคกร (Organization Profile) ใหกับคณะ/
หน ว ยงานนํ า ร อง 6 คณะ ในวั น ที่ 18 เมษายน 2557 โดยมี ผู ชว ยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิ ริ ไกร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติมา
วิทยากร
2. วันที่ 18 เมษายน 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญใหมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
สมั ครเข า ร ว มโครงการต อ ยอดคุ ณ ภาพการศึ กษาสู ค วามเปน เลิ ศ รุ น ที่ 4 (Cohort4) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได
พิจารณาเสนอคณะแพทยศาสตรเขารวมโครงการฯ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตอบรับให
คณะแพทยศาสตรเขารวมโครงการดังกลาว
3. สกอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 25562557 เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 เพื่อใหคณะ/สถาบันที่เขารวม Cohort4 ไดฝกเขียนโครงรางองคกร
และหมวดตางๆ ฝกคนหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาองคการ ซึ่งคณะแพทยศาสตรไดนําแนวทางมา
ปรับปรุงและจัดทํารางรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ของคณะเสนอสกอ.เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2557
4. สกอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินองคการดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ EdPEx เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2557 โดยมี Dr.Callingo ผูเชี่ยวชาญชาญ
ชาวตางประเทศเปนวิทยากร เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ EdPEx มีการฝกเขียนแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับปรุงองคการและการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ฝก
การคนหาจุดแข็งและจุดออนในหมวดตางๆ และสกอ.กําหนดใหผูเขารวมประชุมฯสงแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อ
การปรับปรุงองคการในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หลังจากนั้น สกอ.จะจัดใหคณะ/สถาบันที่เขารวม Cohort4
เขาพบ Dr.Callingo เพื่อหารือปญหาตางๆในการดําเนินงาน EdPEx ในระหวางวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557
และมี แผนให Cohort4 ส งรายงานการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ EdPEx ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง หลั งจากพบ
Dr.Callingo ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2558
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอรางแผนการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx สําหรับคณะ/
หนวยงานนํารอง 6 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2557-2559 ที่ปรับหลังจากนําเสนอในการประชุมฯครั้งที่
1/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 เนื่องจากฝายประกันคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายที่จะเสนอโครงรางองคกร
(OP) และผลลัพธ (หมวด7) ของคณะนํารองใหสกอ.พิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการ EdPEx200 ที่จะ
เปดรับสมัครประมาณเดือนธันวาคม 2557 จึงกําหนดใหคณะนํารองทั้ง 6 คณะ สงโครงรางองคกรและผลลัพธ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําโครงรางองคกรและ
ผลลัพธ ในเดือนสิงหาคม 2557 เพื่อใหคณะนํารองสามารถจัดทําโครงรางองคกรและผลลัพธที่เหมาะสมใน
การสงใหสกอ.พิจารณาเขารวมโครงการ EdPEx200 ได
นอกจากนี้ ผูช ว ยอธิ การบดี ฝ า ยประกันคุ ณภาพการศึกษา ขอใหท่ีป ระชุมพิจ ารณาเรื่องคณะ
พาณิช ยศาสตร และการบัญ ชีขอยุ ติการดํา เนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)
เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการขอรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ The Association to Advance
Collegiate of Business (AACSB) ซึ่งตองทํารายงานและดําเนินการตางๆใหบรรลุกลยุทธที่ไดกําหนดไว
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ประกอบกับคณะมีภารกิจเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรักษาสถานภาพจากการที่คณะไดรับการรับรองจาก
European Quality Improvement System (EQUIS) ในป 2558 ซึ่งการดําเนินการของคณะพาณิชยศาสตร
ดังกลาวมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่เนนเรื่องการไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับนานาชาติที่มี Impact Factor ที่สูง สงผลใหคณะมีบุคลากรไมเพียงพอที่จะดําเนินการเรื่อง EdPEx
ในขณะนี้
ประธาน ใหความเห็นวาการดําเนินการสองเรื่องดังกลาวของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปน
การดําเนินการในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความครอบคลุม EdPEx จึงสามารถใหยุติได อยางไรก็ตามหนวยงานที่
เขารวมโครงการนํารอง EdPEx จะเหลือ 5 หนวยงาน อาจสอบถามหนวยงานจัดการเรียนการสอนอื่นๆวามี
ความประสงคจะเขารวมโครงการฯหรือไม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาในการดําเนินงาน EdPEx
2. เห็นชอบรางแผนดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ประจําปงบประมาณ 2557-2559
3. เห็นชอบใหคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชียุติการเขารวมโครงการนํารอง EdPEx
วาระที่ 4.4 กลุมสถาบันวิจัยขอใหปรับลดเกณฑ 5 คะแนนในตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกั นคุ ณภาพ ชี้ แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให กลุ ม
สถาบันวิจัย (สถาบันไทยคดีศึกษา, สถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา) ไดรับการประเมิน
คุณภาพในองคประกอบที่ 4 การวิจัย โดยตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอนักวิจัย
ประจํา มีการกําหนดเกณฑการประเมินที่ 5 คะแนน เชนเดียวกับปการศึกษา 2553 - 2555 คือ
สถาบัน
5 คะแนน
สถาบันไทยคดีศึกษา
690,000 บาทขึ้นไปตอคน
สถาบันทรัพยากรมนุษย
1,400,000 บาทขึ้นไปตอคน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 470,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสถาบันวิจัยทั้ง 3 หนวยงานขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้
ดังกลาว โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
1. ดานปจจัยภายนอก มีการตัดลดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทย ในปจจุบันมีแนวโนมที่ภาครัฐและเอกชนจะจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยลดลง การ
พิจารณาทุน งบประมาณกองทุ นมหาวิทยาลัยไม ไดกําหนดน้ําหนั กความสําคัญแยกตามกลุมสาขาวิช า แต
จัด สรรทุ น สว นใหญ ให ความสํ า คั ญ กับ โครงการทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มากกวากลุมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงทําใหโอกาสที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยกวากลุม
สาขาวิทยาศาสตร และเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย กําหนดใหนักวิจัยเปนหัวหนา
โครงการวิจัยหรือเสนอหัวขอวิจัยเพียงครั้งละ 1 โครงการเทานั้น
2. ดานปจจัยภายใน ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป ในปการศึกษา 2554 - 2556 สถาบันไทยคดี
ศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย ไมสามารถบรรลุเกณฑ 5 คะแนน สวนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไม
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สามารถบรรลุเกณฑ 5 คะแนนในป 2556 นักวิจัยของสถาบันมีภารกิจดานอื่นๆ เชน งานดานบริการวิชาการ
การเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน ประกอบกับจํานวนนักวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอจํานวนเงิน
วิจัย กลาวคือ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีจํานวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นในปงบประมาณ 2556 จาก 4 คนเปน
10 คน สถาบันไทยคดีศึกษา จํานวนนักวิจัยมี 7 คน สวนใหญเปนนักวิจัยรุนกลางและรุนใหม สวนนักวิจัย
อาวุโสที่มีเครือขายและมีความสามารถในการแสวงหาทุนไดเกษียณอายุราชการไปเปนสวนใหญ สวนสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย มีนักวิจัยเพิ่มขึ้นจาก 3 คน เปน 4 คนในปการศึกษา 2556
3. การกําหนดเกณฑ 5 คะแนน ของตัวบงชี้ สกอ.4.3 กําหนดขึ้นจากการรวบรวมผลงานระหวางป
การศึกษา 2550 - 2552 ซึ่งในขณะนั้นอยูในชวงเศรษฐกิจดี มีทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป น จํ า นวนมาก นอกจากนี้ ในส ว นของสถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่กํ า หนดเกณฑ 5 คะแนน อยู ที่
1,400,000 บาท นั้น มีการรวมยอดเงินที่ไดรับจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษาไว
4. กลุมสถาบันวิจัยขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนการปรับเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้
เกณฑ 5
เหตุผล
สถาบันวิจัย
คะแนน
1. สถาบันไทยคดีศึกษา
225,000บาท เป น จํ า นวน 3 เท า ของเกณฑ 5 คะแนนของกลุ ม ด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่กําหนดไว 75,000 บาท และ
ใกล เ คีย งกับ จํานวนงบประมาณสนับ สนุ น ที่ส ถาบั นไทยคดี
ศึกษาไดรับโครงการละ 100,000 - 300,000 บาท
2. สถาบันทรัพยากรมนุษย 580,000 บาท เปนคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนการวิจัยยอนหลัง 3 ป
3. สถาบันเอเชียตะวันออก 225,000 บาท เป น จํ า นวน 3 เท า ของเกณฑ 5 คะแนนของกลุ ม ด า น
ศึกษา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่กําหนดไว 75,000 บาท และ
ใกลเคียงกับผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปของสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปการศึกษา (2553 2555) ของ 3 สถาบันฯ สวนปการศึกษา 2556 เปนขอมูลการประเมินตนเองของสถาบันฯ สรุปไดดังนี้
1. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเปนหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานเต็ม 5 คะแนน ในปการศึกษา
2553-2555 สถาบันทรัพยากรมนุษยมีผลการดําเนินงานเต็ม 5 คะแนน ในปการศึกษา 2553 และ 2554 สวน
สถาบันไทยคดีศึกษา มีผลการดําเนินงานที่คะแนนเต็ม 5 คะแนนในปการศึกษา 2553 เพียงปการศึกษาเดียว
แตหากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานเฉพาะปการศึกษา 2556 พบวาทั้ง 3 สถาบันไมมีสถาบันใดที่มีผล
การดําเนินงานที่ได 5 คะแนนเต็ม แตสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาก็ยังมีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับเกณฑ
5 คะแนนเต็ม
2. หากพิจารณาจากแนวโนมของทุนวิจัยพบวาสถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันไทยคดีศึกษามี
แนวโนมผลดําเนินงานลดลง สวนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามีแนวโนมที่ผลการดําเนินงานลดลงแตยังคง
ใกลเคียงกับเกณฑระดับ 5 คะแนน
3. นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา ขอเสนอของสถาบันวิจัยทั้ง 3 แหง เสนอหลักเกณฑการกําหนด
เกณฑ ที่ ได 5 คะแนนจากแหล งข อมู ล ที่ แ ตกต างกั น กล า วคื อ สถาบั น ไทยคดี ศึ ก ษา และ สถาบัน เอเชี ย
ตะวันออกศึกษา เสนอเกณฑ 5 คะแนน จาก 3 เทาของเกณฑตัวบงชี้ สกอ.4.3 ของหนวยงานในกลุมสาขาวิชา

11

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (75,000บาท:คน x 3 เปนเงิน 225,000 บาท) สวนสถาบันทรัพยากรมนุษย
กําหนดเกณฑ 5 คะแนนจากเงินสนับสนุนการวิจัยยอนหลังเฉลี่ย 3 ป (เปนเงิน 580,000 บาท)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สกอ.ไมประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย แตผลดําเนินงานของสถาบันวิจัยจะเปนสวนหนึ่งของผล
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. ปกติเกณฑ การประเมินคุ ณภาพที่ ผานคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลวจะไมมีการปรับลดเกณฑอีก ยกเวนแตจะมีผลการดําเนินงานหรื อ
เหตุผลที่ชัดเจนวาสามารถดําเนินงานตามเกณฑนั้นๆได ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ดังกลาว
ยอนหลัง 3 ป จาก 3 สถาบัน พบวา ผลการดําเนินงานอยูในระดับ 5 คะแนน(ดีมาก) 2 หนวยงาน และอยูใน
ระดับดี 1 หนวยงาน
3. การกําหนดเกณฑการประเมิน ควรกําหนดตั้งแตตนปการศึกษา การขอปรับลดเกณฑในชวงทาย
ปการศึกษา จึงไมนากระทําได
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ในการประชุมเดือนตุลาคม 2557 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
จะไดนําเสนอเรื่องดังกลาวเพื่อพิจารณาในการประชุมตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหคงเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ 5 คะแนน ของตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคตอนักวิจัยประจํา สําหรับสถาบันวิจัย 3 หนวยงาน ไวเชนเดิม ดังนี้ สถาบันไทยคดี
ศึกษา เทากับ 690,000 บาทขึ้นไปตอคน สถาบันทรัพยากรมนุษย เทากับ 1,400,000 บาทขึ้นไปตอคน และ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 470,000 บาทขึ้นไปตอคน
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
เลิกประชุม เวลา 10.45 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ผูต รวจรายงานการประชุม

