รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั ง้ ที่ 1/2555 วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ ฤกษ์ งาม แทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(นางสุกญ
ั ญา สวัสดิเวทิน แทน)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ
7. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
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8. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
10. ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา
(นางสาวเบญจวรณ เนาวประสิทธิ์ แทน)
11. หัวหน้ างานประกันคุณภาพการศึกษา
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12. นางสาวปิ่ นนภา ศรี ธญ
ั รัตน์
13. นางสาวสุดใจ สุนทร

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย

ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง

สํานักงานบริ หารการวิจยั
เริ่ มประชุมเวลา 09.30 น.

ท่านอธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้ าที่ประธานใน
ที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การขอเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ.
ประธานชี ้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ ทําบันทึกขอเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ.
โดยเรื่ องดังกล่าวได้ ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2554 โดยเนื ้อหาบันทึกเป็ นการขอเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากปี งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็ น
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และขอใช้ ผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2555 เพียงปี เดียวเป็ นข้ อมูลในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1)
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทําบันทึกไปที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่ออธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการขอใช้ ผลการดําเนินงานปี 2555 เพียงปี
เดียวเป็ นข้ อมูลในการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอีกครัง้
1.2 สมศ. ปรั บเปลี่ ยนคําอธิ บายตั วบ่ งชี ท้ ่ ีใช้ ในการประเมิ นสถานศึ กษา ปี งบประมาณ 2555
(รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2554)
กรรมการและเลขานุการ ชี ้แจงว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
เชิ ญสถาบันอุดมศึกษาที่ มีกําหนดรั บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี งบประมาณ 2555 เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ในการจัดประชุมดังกล่าวสมศ. ได้ แจกคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา
(แก้ ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ซึง่ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย/
เกณฑ์ มาตรฐานของตัวบ่งชี ม้ าเพื่ อโปรดทราบ โดยเกณฑ์ การประเมินที่ มีการปรั บเปลี่ยนใหม่จะทําให้ ผลการ
ดําเนินงานในหลายตัวบ่งชี ้ของมหาวิทยาลัยดีขึ ้น เช่น ตัวบ่งชี ้สมศ.3 -5 มีการปรับค่านํ ้าหนักของผลงานให้ สงู ขึ ้น
และประเด็นเพิ่มเติม คือ ตัวบ่งชี ้สมศ.16.1 สมศ.17 สมศ.18.1 และสมศ.18.2 จากเดิมที่ประเมินเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนเป็ นคณะ/สํานัก/สถาบันจะต้ องรับการประเมินในตัวบ่งชี ้ดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายประกันคุณภาพจะปรับปรุ งคู่มือการจัดเก็บข้ อมูลตัวบ่งชี ้ ปี การศึกษา 2554 และจะจัดประชุม
ชี แ้ จง คณะ/สํ านัก /สถาบัน เกี่ ย วกับ ตัวบ่ ง ชี ้ ปี การศึก ษา 2554 รวมทัง้ การเปลี่ ย นแปลงคํ าอธิ บ าย/ เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี ้ของสมศ. ในวันที่ 31 มกราคม 2555
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(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ชี ้แจงว่า จากนิยามสมศ.ที่มีการปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี ้สมศ.
6 งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้ ประโยชน์ สามารถนับรวมงานวิจัยที่ทําร่ วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติได้ แล้ ว
2. ประธาน เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดําเนินการ เพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี ้
สมศ.และให้ คณะ/สํานัก/สถาบันมีสว่ นร่ วม
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการใน
ระดับนานาชาติ ปี ละ 1-2 ครัง้ /ปี เพื่อเป็ นเวทีในการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา การเตรี ยมรายชื่อ
วารสารทางวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้ อมูล TCI หรื อฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ เพื่ อเป็ นข้ อมูลให้ กับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ซึง่ จะทําให้ คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานสูงขึ ้น
4. ผู้ช่วยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึกษา ชี แ้ จงเพิ่ มเติ มว่า ฝ่ ายประกันคุณ ภาพได้ จัด
ประชุมกับฝ่ ายการนักศึกษา ฝ่ ายวิจยั ฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ การวิชาการเพื่อจัดทําแผนงาน และจะนําแผนงาน
ของฝ่ ายต่างๆ ไปหารื อกับผู้บริ หารคณะ/สํานัก/สถาบันเพื่อการเข้ าร่ วมตามแผนที่ฝ่ายต่างๆกําหนดขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ และ
คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของสมศ.โดยขอให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนเมษายน
2555
วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 4/2554
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 4/2554 โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
4/2554

3.1 การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั ง้ ที่

กรรมการและเลขานุการ ชีแ้ จงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ ดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ดังนี ้
1. นํ า เสนอผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554
2. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครัง้ ที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2554 เมื่อ
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วันที่ 21 พฤศจิ กายน 2554 และได้ ส่งข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยให้ ฝ่ายต่างๆ จัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินแล้ ว
3. ทําบันทึกแจ้ งคณะ/สํานัก/สถาบัน เรื่ อง ทบทวนตัวบ่งชีท้ ี่ สะท้ อนเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ของคณะ/
สํานัก/สถาบัน ซึง่ คณะ/สํานัก/สถาบันได้ ดําเนินการแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 4.1 ตัวบ่งชี ้ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554
4. ยังไม่ได้ ดําเนิ นการจัดสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการ เพื่ อจัดทําแผนดําเนิ นงานเพื่ อเตรี ยมรั บการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยประสบปั ญหาอุทกุ ภัย แต่ได้ ดําเนินการประชุมกับฝ่ าย
ต่ า งๆ เพื่ อ จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานตามองค์ ป ระกอบ/ตัว บ่ ง ชี ข้ องฝ่ ายต่ า งๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตัว บ่ ง ชี ร้ ะดับ
มหาวิทยาลัย และมีแผนจะจัดประชุมกับคณะต่างๆ เพื่อแจ้ งแผนฯระดับมหาวิทยาลัยให้ คณะทราบและมีสว่ นร่ วม
ต่อไป
5. จัดทําข้ อมูลประมาณการผลงานของอาจารย์ นักศึกษา (ตัวบ่งชี ้สมศ.3-7) ปี การศึกษา 2554 เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี ้ดังกล่าว ตามมติที่ประชุม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1)
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เสนอว่า ผลการดําเนินงานตัวบ่งชีส้ มศ.6 จํานวนงานวิจัย
หรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้ ประโยชน์ ให้ ขอความร่ วมมือจากสถาบันวิจยั และให้ คําปรึ กษาแห่งมธ.ในการขอให้
หน่วยงานที่จ้างทําวิจยั รับรองการนํางานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
2. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เสนอให้ ใส่รายละเอียดจํานวนชิ ้นงานของปี การศึกษา 2553 ใน
ตารางตัวบ่งชี ้สมศ.3-5 เพื่อให้ คณะได้ เห็นว่าต้ องการผลงานอีกจํานวนกี่ชิ ้น
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตัวบ่งชี ้สมศ.3 ผลงานของผู้สําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังมีผลงานจํานวนหนึง่ ที่เป็ นสารนิพนธ์ ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีการบังคับให้ ตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ เนื่องจากไม่ได้ กําหนดเป็ นเงื่อนไขในการสําเร็ จการศึกษา จึงควรหาแนวทางในการนําบทความจากสาร
นิพนธ์ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามเกณฑ์ ที่สมศ.กําหนด ทัง้ นี ้ ฝ่ ายประกันคุณภาพได้ เคย
หารื อกับฝ่ ายวิชาการแล้ ว ฝ่ ายวิชาการเสนอให้ ดําเนินการในลักษณะของการจูงใจ ซึง่ ไม่ทราบว่าจะทําให้ ผลการ
ดําเนินงานดีขึ ้นถึง 3.51 หรื อไม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ชี ้แจงว่า เกณฑ์การให้ คะแนนในตัวบ่งชี ้สมศ.3 เกณฑ์ 0.25 คือ
มีการเผยแพร่ ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายความว่า ต้ องเป็ นบทความที่มาจากวิทยานิพนธ์ หรื อ
สารนิพนธ์แล้ วนําไปเผยแพร่ ไม่ใช่การนําสารนิพนธ์เป็ นเล่มไปวางเผยแพร่ ท่ีห้องสมุด
5. ประธาน เสนอให้ กําหนดมาตรการในเชิงบังคับให้ ผ้ ูทําสารนิพนธ์ จะต้ องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ หารื อว่า คณะศิลปศาสตร์ มีปัญหาเรื่ องการนับจํานวนอาจารย์
ประจําเนื่องจากมีอาจารย์จํานวนหนึง่ ที่เป็ นจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึง่ อาจารย์เหล่านี ้ไม่ได้ ทําผลงานวิจยั
เพราะเป็ นอาจารย์ สญ
ั ญาจ้ าง 1- 2 ปี จึงทําให้ คณะมีผลงานจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ ประจํา
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อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากเกณฑ์การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้ นบั จากอาจารย์ที่มีสญ
ั ญา
จ้ าง ไม่น้อยกว่า 9 เดือนจึงต้ องนับอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็ นอาจารย์ประจํา
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมรั บทราบการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2554 และมอบหมายให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษานําผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้สมศ.37 พร้ อมทังรายชื
้
่อวารสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรายชื่อวารสารทังหมดที
้
่อยู่ในฐานข้ อมูล TCI เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
3.2 ตัวบ่ งชี ้ มธ. ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 4/2554 วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2554 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบตั ว บ่ ง ชี ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2554 โดยประกอบด้ วย ตัวบ่งชีข้ อง สกอ. ตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. และตัวบ่งชี ้เฉพาะของ มธ. นัน้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ตามที่ได้ แจ้ งให้
ทราบในวาระที่ 1.2 ทําให้ มีการปรั บเพิ่มตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. สําหรับคณะ/
สํานัก/สถาบัน เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
1. ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน เพิ่มตัวบ่งชี ้ สมศ. 16.1 , สมศ. 17 สมศ. 18.1 และ สมศ.
18.2
2. ระดับสถาบันวิจยั เพิ่มตัวบ่งชี ้ สมศ. 17 สมศ. 18.1 และ สมศ. 18.2
3. ระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เพิ่มตัวบ่งชี ้ สมศ. 17
จากการเพิ่มตัวบ่งชี ้คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ดังกล่าว ทําให้ จํานวนตัวบ่งชี ้ของหน่วยงานต่าง ๆ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
สกอ.
สมศ.
มธ.
รวม
46
ระดับมหาวิทยาลัย
23
20
3
43
ระดับ คณะ/หน่ วยงานจัด การเรี ย น
23
19
1
การสอน
23
ระดับสถาบันวิจยั
12
10
1
12
ระดั บ สํ า นั ก /สถาบั น สนั บ สนุ น
7
3
2
วิชาการ
หมายเหตุ ไม่รวมตัวบ่งชี ้เอกลักษณ์/ภารกิจหลัก
นอกจากนี ้ ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยข้ อ เสนอของคณะกรรมการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ส่รู ะดับสากล ขอเสนอตัวบ่งชี เ้ ฉพาะของ มธ. สําหรั บประเมินระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน เพิ่มเติมอีก 1 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation)
ในฐานข้ อมูล Scopus และ Web of Science ต่ออาจารย์ประจํา เนื่องจากตัวบ่งชี ้ดังกล่าวสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้
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การจัดอันดับระดับสากล และสะท้ อนการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับหากกําหนดเป็ นตัว
บ่งชีก้ ็จะทําให้ การจัดเก็บข้ อมูลมีความครบถ้ วนมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ สมศ.เคยกําหนดตัวบ่งชีร้ ้ อยละของบทความที่
ได้ รับการอ้ างอิง (citation) ใน refereed journal หรื อในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. และ มหาวิทยาลัยเคยกําหนดตัวบ่งชี ้ดังกล่าวเป็ นตัวบ่งชี ้
เฉพาะของ มธ. จนถึงปี การศึกษา 2552
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ขอความเห็นในการกําหนดเกณฑ์ 5 คะแนน ในตัวบ่งชี ้
ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล Scopus และ Web of Science ต่ออาจารย์
ประจํา ซึง่ จากข้ อมูล 3 ปี ย้ อนหลัง มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
ร้ อยละของบทความวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล
Scopus ต่ ออาจารย์ ประจํา
ปี 2551

ปี 2552

ค่ าเฉลี่ย 3 ปี

ปี 2553

ร้ อยละ 23.00
ร้ อยละ 19.6
ร้ อยละ 5.44
ร้ อยละ 16.21
กรรมการและเลขานุการ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2553 มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้ อมูล Web of science
จํานวน 393 ชิ ้น ส่วนฐานข้ อมูล Scopus มีจํานวน 89 ชิ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั มีความเห็นว่าการเพิ่มตัวบ่งชี ้ร้ อยละของบทความวิจยั ที่
ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล Scopus และ Web of Science ต่ออาจารย์ประจําจะเป็ นการกระตุ้นให้
อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานเพิ่มมากขึ ้น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ เสนอว่า ในการดําเนินงานตัวบ่งชี ้สมศ.16.1 สมศ.17 สมศ.18.1
และสมศ.18.2 ขอให้ มหาวิทยาลัยให้ คําแนะนําในการดําเนินงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันด้ วย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ชี แ้ จงว่านิ ยามของตัวบ่ง ชี อ้ ัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ระบุว่า 1
มหาวิทยาลัยควรจะมี 1 อัตลักษณ์ แต่เอกลักษณ์ สามารถแตกต่างกันได้ ซึ่งจะเป็ นผลดีในการดําเนินงานในตัว
บ่งชี ้ดังกล่าว
4. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เสนอว่า ยังไม่นําตัวบ่งชี ้ สมศ.16.1 สมศ.17 สมศ.18.1 และสมศ.
18.2 มาคิดคะแนนกับตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
5. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีร้อยละของบทความวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ในการกําหนดเกณฑ์ 3 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 3 ปี อาจจะเป็ นการยากที่จะสามารถทําผลการดําเนินงานได้
ถึงร้ อยละ 16
6. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ช า วาณิ ชยเศรษฐกุล เสนอว่า ควรนับจํ านวนบทความวิ จัยที่ ได้ รับการ
อ้ างอิงในฐานข้ อมูลอื่นๆ ด้ วย ซึง่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า หากจะนับฐานข้ อมูลอื่น
จะไม่ช่วยในเรื่ องการจัดอันดับของ QS และ Thomson Reuters
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ ความเห็นชอบตัวบ่งชี ้คุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2554 โดยเพิ่ม
ตัวบ่งชี ้มธ.ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล Scopus และ Web of Science ต่อ
อาจารย์ประจํา เป็ นตัวบ่งชี ้เฉพาะของมธ.ในปี การศึกษา 2554 โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน เท่ากับ
ร้ อยละ 15 และให้ เสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 ตัวบ่ งชีท้ ่ สี ะท้ อนเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ได้ มีมติให้ คณะ/สํานัก/สถาบันชี ้แจง
เอกลัก ษณ์ / อัต ลัก ษณ์ ข องหน่ว ยงาน และทบทวนการกํา หนดตัว บ่ง ชี เ้ พิ่ ม เติม ของหน่ว ยงานให้ ส อดคล้ อ ง
กับอัตลักษณ์ และ/หรื อเอกลักษณ์ของหน่วยงานนัน้ คณะ/สํานัก/สถาบันได้ สง่ ผลการพิจารณามาแล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1
กรรมการและเลขานุการ ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ กําหนดตัวบ่งชี ต้ รงกับเอกลักษณ์ ของ
หน่วยงาน แต่ยงั มีบางหน่วยงาน ได้ แก่
1. คณะนิติศาสตร์ กําหนดเอกลักษณ์ว่าเป็ น Wisdom (การนําภูมิปัญญาที่มีอยู่ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่
ถูกต้ อง) แต่ตวั บ่งชี ้เอกลักษณ์ที่คณะกําหนดมานัน้ พบว่า เป็ นตัวบ่งชี ้ของสกอ.
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดอัตลักษณ์ของคณะแต่ไม่ได้ กําหนดเอกลักษณ์
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ กํ าหนดตัวบ่งชี อ้ ตั ลักษณ์ แต่ไม่แจ้ งว่าเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ของคณะคือ
อะไร
4. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ระบุว่าเอกลักษณ์ ของสถาบันคือการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายใน
สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา แต่ตัวบ่งชี เ้ อกลักษณ์ ที่ส ถาบันกํ าหนดเป็ นเรื่ ององค์ ความรู้ ด้ านเอเชี ย การจัด
กิจกรรม มีเพียงตัวบ่งชี ้เดียวที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ คือ จํานวนครัง้ ในการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรในสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษา (สมศ.) ได้ ป รั บ เปลี่ย นเกณฑ์ ก ารประเมิน ตัวบ่ง ชี ส้ มศ.16 ผลการบริ ห ารสถาบัน ให้ เ กิ ด
อัต ลักษณ์ และสมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน จากการ
ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเป็ น ให้ ประเมินทังในระดั
้
บมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
โดย สมศ. กําหนดให้ 1 มหาวิทยาลัย มี 1 อัตลักษณ์ ส่วนเอกลักษณ์นนั ้ สมศ.กําหนดให้ เอกลักษณ์ ของคณะอาจ
เหมือนหรื อแตกต่าง หรื อส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
คณะจะดําเนินการแยกหรื อดําเนินการร่ วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
การคิดคะแนน
1) กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ ผล
การประเมินจะพิจารณาข้ อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีสว่ นร่ วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
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2) กรณีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตา่ งจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ

คณะด้ วย
ซึ่งจากข้ อมูลที่มี พบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานกําหนดอัตลักษณ์ เรื่ องจิตอาสา ซึ่งเป็ นตัวเดียวกันกับของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกต ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ พ ร ขัมภลิ ขิ ต เอกลัก ษณ์ ข องสถาบัน เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร และ
ศูนย์บริ การการกีฬา ระบุว่ามีการบริ หารงานเป็ นอิสระโดยไม่ใช้ ข้อบังคับและงบประมาณของราชการ น่าจะเป็ น
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
น/ศูนย์มากกว่า ควรมองว่าเป็ นจุดเด่นในด้ านการบริ หารมากกว่า
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า อัตลักษณ์สมศ.กําหนดไว้ อยู่แล้ วว่าจะประเมิน
ในระดับมหาวิทยาลัย และจะดูว่าคณะดําเนิ นการตามมหาวิทยาลัยหรื อไม่ ถ้ าคณะไม่ได้ ดําเนิ นการตามอัต
ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยก็จะไม่นบั ว่ามีผลการดําเนินงาน อีกทังคณะอาจไม่
้
รับทราบความชัดเจนของอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงเข้ าใจว่า จิตอาสา และประชาธิปไตย คือ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย อาจจะ
ต้ องทําความเข้ าใจกับหน่วยงานอีกครัง้ และหาวิธีการให้ คณะเข้ ามาร่ วมในเรื่ องดังกล่าว
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกําหนดเอกลักษณ์ คือ
ประชาธิ ปไตย แต่หลายหน่วยงานไม่ได้ เน้ นเอกลักษณ์ ด้านประชาธิ ปไตย มีเพี ยงบางหน่วยงาน เช่น คณะ
รัฐศาสตร์
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบตัวบ่งชี ้เอกลักษณ์ ปี การศึกษา 2554 ของคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยให้ ฝ่ายประกัน
คุณภาพทําบันทึกถึงหน่วยงานที่มีประเด็นเรื่ องเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ให้ ทบทวนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
2. ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพทําความเข้ าใจกับหน่วยงานถึงเรื่ อง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ และตัวบ่งชี ้
สมศ.16 และสมศ.17
3. ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพทําบันทึกถึงคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อให้ คณะ/สํานัก/สถาบัน พิจารณา
กําหนดเอกลักษณ์ (สมศ.17) เพื่อที่จะได้ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
4.2 แผนการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ปี การศึกษา 2553 และแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี แ้ จงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอแผน
ปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2554
ส่วนแผนการปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินฯ และแผนการดําเนินงานในองค์ประกอบอื่นๆ นัน้ อยู่
ระหว่างการดําเนินการของฝ่ ายต่างๆ ซึง่ คาดว่าแผนทังหมดจะแล้
้
วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2555 และจะเสนอ
ท่านอธิการบดี/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบกับแผนการปรับปรุ งคุณภาพของฝ่ ายประกันคุณภาพ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1.1 การจัดประชุมคณะที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับพอใช้ และระดับที่ต้องปรับปรุ งโดยเชิญท่าน
อธิการบดีเป็ นประธานนัน้ ขอให้ จดั คณะละ 1 ชัว่ โมง กําหนดวันละ 3 คณะ
1.2 การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน เห็นชอบให้ เชิญ คณบดี รองคณบดี ผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยเข้ าร่ วม โดยให้ เสนอเรื่ องดังกล่าวเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดวัน และ
ขอให้ จดั ที่ศนู ย์พทั ยา
2. ขอให้ ฝ่ ายต่ า งๆ เสนอแผนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 และแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2554 เสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.3 ประเด็นที่กาํ หนดเป็ นมาตรการส่ งเสริม (สมศ.18)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ สมศ.18 ผลการชี ้นํา ป้องกันหรื อแก้ ปัญหาของสังคม
ในด้ านต่างๆ จากประเมินเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย เป็ นให้ ประเมินทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า โดยคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถกําหนดมาตรการส่งเสริ มเหมือนหรื อแตกต่างกับมาตรการ
ส่งเสริ มของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ทัง้ นี ้ สมศ. ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ การคิดคะแนนของตัวบ่งชี ้ สมศ.18 ในกรณี ที่คณะกําหนดมาตรการ
ส่งเสริ มเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ผลการประเมินจะพิจารณาข้ อมูลในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีสว่ นร่ วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีที่คณะกําหนดมาตรการส่งเสริ มที่
ต่างจากมหาวิทยาลัย ขอให้ เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า
โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั ง้ ที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ได้ กําหนด
ประเด็นการชี ้นํา ป้องกันหรื อแก้ ปัญหาของสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ประเด็น ได้ แก่ การเปิ ดโอกาส
ให้ นกั ศึกษาพิการ และพลังงานและสิ่งแวดล้ อม (Green Campus)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 ได้ พิจารณาทบทวนมาตรการส่งเสริ ม (สมศ.18.2) ในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมได้ นําเสนอให้ ปรับประเด็นการชี ้นํา ป้องกันหรื อแก้ ปัญหาของสังคมในประเด็นการเปิ ด
โอกาสให้ นัก ศึก ษาพิ ก าร โดยเสนอประเด็ น การชี น้ ํ า ป้ องกัน หรื อ แก้ ปั ญ หาของสัง คม ที่ จ ะดํ าเนิ น การในปี
การศึกษา 2555 เป็ น “การบริ หารจัดการศูนย์พกั พิง”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ สรุ ปได้ ดงั นี ้
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1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เสนอว่า รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา จัดทําโครงการฟื น้ ฟู
ชุมชน โดยให้ นกั ศึกษาเข้ าไปทําวิจยั เป็ น Service learning ซึง่ มีนกั ศึกษาในหลายคณะให้ ความสนใจ เช่น คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยควรจะใช้ โครงการฟื น้ ฟูชมุ ชนเป็ นมาตรการส่งเสริ มในปี การศึกษา 2555
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต เสนอว่า มาตรการส่งเสริ มควรจะเป็ นเรื่ องที่ทํากับชุมชนเพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืน ทําให้ ชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองได้ จึงเห็นด้ วยกับโครงการฟื น้ ฟูชมุ ชน
3. ประธานเสนอว่าควรเพิ่มเรื่ องการฟื น้ ฟูชมุ ชนหลังนํ ้าท่วมเข้ าไปในโครงการดังกล่าวด้ วย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ฝ่ายประกันคุณภาพทําบันทึกแจ้ งคณะ/สํานัก/สถาบัน ในการกําหนดตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริ ม
ว่าจะดําเนินการร่ วมกับมหาวิทยาลัยหรื อไม่อย่างไร และประสานงานกับฝ่ ายที่รับผิดชอบ ในระดับที่เป็ นมาตรการ
ส่งเสริ ม ปี การศึกษา 2554 เพื่อประสานกับคณะที่เลือกมาตรการส่งเสริ มเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยต่อไป
2. เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นประเด็ น การชี น้ ํ า ป้ องกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาของสัง คมภายนอกมหาวิ ท ยาลัย
ปี การศึกษา 2555 เป็ นการให้ บริ การชุมชน (Service Learning)

ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.

นางสาวปิ่ นนภา ศรี ธญ
ั รัตน์
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

