รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2555 วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1
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อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ ฤกษ์ งาม แทน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม แทน)
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ แทน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรี สนิท แทน)
อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

ประธานกรรมการ
รองประธาน

1
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รองประธาน
กรรมการ

1
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รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12 นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า
13 นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1 รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง

ที่ปรึกษา (ติดราชการ)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ

กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

2
3
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เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
ท่านอธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้ าที่ประธานใน
ที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ ทําบันทึกขอเลื่อน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. จากปี งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็ นปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ
ขอใช้ ผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2555 เพียงปี เดียวเป็ นข้ อมูลในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม นั น้ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(สมศ.) ได้ มี บั น ทึ ก แจ้ งกลั บ มาว่ า
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ในการประชุมครั ง้ ที่ 1/2555 เมื่อวัน
จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 ได้ มีมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต เลื่อนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาจากปี งบประมาณ 2555 ไปเป็ นงบประมาณ 2556 และใช้ ผลการดําเนินงาน
ของปี การศึกษา 2555 เพียงปี เดียวในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การดําเนินการของฝ่ ายประกันคุณภาพตัง้ แต่ เดือนมกราคม – มีนาคม 2555
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้ งที่ประชุมว่า การดําเนินงานของฝ่ ายประกันคุณภาพ
ตังแต่
้ เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 ได้ ดําเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมที่ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ
คือ โครงการพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ั บผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการจัดเก็บเอกสารอ้ างอิงตัว
บ่งชีค้ ุณภาพ (คณะ/สํานัก/สถาบัน) ที่ได้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยได้ เรี ยนเชิญ รศ.วิจิตพาณี เจริ ญขวัญ
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2553 เป็ นวิทยากร(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
1.3 คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (สืบแทน)
ผู้ช่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษา แจ้ ง ที่ ป ระชุมว่า เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ โครงสร้ างการ
บริ หารงานโดยได้ มีการจัดตังสํ
้ านักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพอยู่ภายใต้ สํานักงานอธิการบดี จึงได้
มีการปรับเปลี่ยนกรรมการ จากผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา เป็ น ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐาน
และประกัน คุณภาพ และหัวหน้ างานประกันคุณ ภาพการศึก ษา เป็ น หัวหน้ างานประกัน คุณภาพ ทํ าหน้ าที่
กรรมการและเลขานุการ ทังนี
้ ้ได้ ปรับเปลี่ยนในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ บุคลากรที่สงั กัดสํานักงานส่งเสริ ม
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มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพมาเป็ นผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร จํ า นวน 2 คน (รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 1.3)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 1/2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2555 วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555 โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 แผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553
ผู้ช่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึก ษา ชี แ้ จงว่า ตามที่ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ รับ การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 ซึง่ มหาวิทยาลัยจะต้ องจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพ
จากข้ อ สังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพ และรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผน
ปรั บ ปรุ งคุณ ภาพ ในรายงานการประเมิน ตนเองเพื่ อรั บการประเมิน คุณ ภาพในปี ถัดไป ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาขอเสนอแผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 ที่
รวบรวมมาจากข้ อเสนอของฝ่ ายต่างๆ มาเพื่อโปรดพิจารณา(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ทัง้ นี ้ หากคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาระดับ มหาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามเห็ น ชอบจะได้ นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป
นอกจากแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 แล้ ว
ฝ่ ายต่ า งๆ ยั ง ได้ เสนอแผนการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2554 มาเพื่ อ
โปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1.เนื่องจากระยะเวลาได้ ล่วงเลยเข้ ามาถึงเดือนเมษายน 2555 และฝ่ ายต่างๆ ก็ได้ มีการดําเนินงานตาม
แผนปรับปรุ งฯ ไปบางส่วนแล้ ว จึงไม่ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก แต่ควรมีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผน และให้ ฝ่ายต่างๆ รายงานความก้ าวหน้ าให้ กบั คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ทราบเป็ นระยะ
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2553 และได้ แจ้ งให้ ผ้ รู ับผิดชอบดําเนินการตามแผนฯ โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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วาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนบริหารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16) และเอกลักษณ์ (สมศ.17)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 17 มกราคม 2555 ได้ มีมติให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทํา
บันทึกถึง คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อให้ พิจารณาว่าจะกําหนดเอกลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร ในกรณีที่
คณะ/สํานัก/สถาบัน กําหนดเอกลักษณ์ที่ตา่ งจากมหาวิทยาลัย ขอให้ เสนอแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป นัน้
ฝ่ ายประกันคุณภาพได้ ดําเนิ นการตามมติที่ประชุมแล้ ว และจากหน่วยงานในระบบประกันคุณภาพ
ทังหมด
้
32 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่กําหนดเอกลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย (ความเป็ นประชาธิปไตย) จํานวน 16
หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่กําหนดเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัย จํานวน 16 หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม) ส่วนอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย สมศ. กํ าหนดให้ 1 มหาวิทยาลัยมี 1 อัต
ลักษณ์ นอกจากนี ้ ฝ่ ายการนักศึกษาในฐานะผู้รับผิ ดชอบตัวบ่งชี ร้ ะดับมหาวิทยาลัย ขอเสนอแผนการบริ หาร
สถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม” และแผนการบริ หารสถาบันให้ เกิดเอกลักษณ์
“ความเป็ นประชาธิ ป ไตย”ซึ่ง เป็ นแผนที่ ผ่ า นการหารื อ กับ คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น แล้ ว มาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ประธานให้ นโยบายว่า ตัวบ่งชี ้ สมศ.16 และ สมศ.17 ควรได้ คะแนน 5 คะแนน เนื่องจากเป็ นประเด็น
ที่ สมศ. เปิ ดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ ได้ เอง และเสนอว่าหากมหาวิทยาลัยคาดว่าจะ
ได้ 5 คะแนนในตัวบ่งชี ้ดังกล่าว ควรให้ คณะ/สํานัก/สถาบัน กําหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ได้
5 คะแนนเช่นเดียวกัน
2. รศ.ดร.ศิริพ ร ขัมภลิขิต และ อ.ดร.ยงศัก ดิ์ ขจรผดุง กิ ตติ เสนอว่า การให้ ค ณะกํ าหนดเอกลักษณ์
เช่ น เดี ย วกับ มหาวิ ท ยาลัย อาจทํ าให้ ค ณะไม่ ไ ด้ แ สดงจุ ด เด่ น หรื อ จุ ด เน้ น ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของคณะ
นอกจากนี ้ ในการรั บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จะประเมินในระดับคณะ ซึ่งคณะจะนําผลการ
ประเมินไปเปรี ยบเทียบกับคณะเดียวกันในสถาบันอื่น จึงควรมีเอกลักษณ์ของคณะ/สํานัก/สถาบันเอง
3. มีบางคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ยงั ไม่ได้ แจ้ งว่าจะกําหนดเอกลักษณ์ตา่ งจากมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร
หากทางคณะไม่สง่ ผลการพิจารณาภายใน วันที่ 18 เมษายน 2555 ถือว่าคณะใช้ เอกลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบแผนการบริ หารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และของคณะ/สํานัก/สถาบัน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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ประสานงานกับคณะ/สํานัก/สถาบันตามข้ อสังเกตของที่ประชุมและให้ นําเสนอแผนการบริ หารสถาบันให้ เกิดอัต
ลักณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ คณะ/สํานัก/สถาบัน ให้ สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป
4.2 แผนการปฏิบัตงิ านในประเด็นที่เป็ นมาตรการส่ งเสริม (สมศ.18.1 และ 18.2)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 17 มกราคม 2555 ได้ มีมติให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทํา
บันทึกถึง คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อให้ พิจารณาว่าจะกําหนดประเด็นที่เป็ นมาตรการส่งเสริ ม ร่ วมกับมหาวิทยาลัยหรื อไม่
อย่างไร ในกรณีที่คณะ/สํานัก/สถาบัน กําหนดประเด็นที่เป็ นมาตรการส่งเสริ ม ที่ตา่ งจากมหาวิทยาลัย ขอให้ เสนอแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป นัน้
ฝ่ ายประกันคุณภาพได้ ดําเนินการตามมติที่ประชุมแล้ ว และ คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน และ
สถาบันวิจัย ได้ กําหนดประเด็นชี ้นํา หรื อแก้ ปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัย (สมศ.18.1) ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
24 หน่วยงาน และภายนอกมหาวิทยาลัย (สมศ.18.2) ร่ วมกับมหาวิทยาลัย 18 หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ สมศ. 18.1 ขอเสนอแผนการปฏิบตั ิงานใน
ประเด็นชี ้นํา หรื อแก้ ไขปั ญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัย “พลังงานสิ่งแวดล้ อมที่ม่งุ ให้ มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่
Green Campus” ซึง่ เป็ นแผนที่ผ่านการหารื อกับหน่วยงานที่กําหนดประเด็นชี ้นํา หรื อแก้ ไขปั ญหาสังคมร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยแล้ ว มาเพื่อโปรดพิจารณา และ ฝ่ ายการนักศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ สมศ.18.2 ขอเสนอ
แผนการปฏิ บัติงานในประเด็นชี น้ ํา หรื อแก้ ไขปั ญหาสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย “การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา
พิ ก าร” ซึ่ ง เป็ นแผนที่ ผ่ า นการหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ กํ า หนดประเด็ น ชี น้ ํ า หรื อ แก้ ไขปั ญหาสัง คม ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยแล้ ว มาเพื่อโปรดพิจารณาเช่นกัน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ประเด็นมาตรการส่งเสริ มภายในสถาบัน (สมศ.181.1) ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็ น “พลังงาน
สิ่งแวดล้ อมที่ม่งุ ให้ มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ Green Campus” เป็ นประเด็นที่ทุกหน่วยงานควรดําเนินงานกับ
มหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมเสนอให้ ปรับมาตรการส่งเสริ มภายใน ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ที่กําหนดเรื่ อง การ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกอาสาสมัครภายใน มธ. เป็ นเรื่ อง “พลังงานสิ่งแวดล้ อมที่ม่งุ ให้ มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ Green
Campus”
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบแผนการปฏิบตั ิงานในประเด็นที่เป็ นมาตรการส่งเสริ ม (สมศ.
18.1 และ 18.2) ของมหาวิทยาลัย โดยขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับคณะ/สํานัก/สถาบัน
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ในการกําหนดประเด็นที่เป็ นมาตรการส่งเสริ มภายในสถาบัน เป็ น “พลังงานสิ่งแวดล้ อมที่มงุ่ ให้ มหาวิทยาลัย
พัฒนาไปสู่ Green Campus”และให้ นําเสนอแผนการปฏิบตั ิงานในประเด็นที่เป็ นมาตรการส่งเสริ มของ
มหาวิทยาลัยและ คณะ/สํานัก/สถาบัน ให้ สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป
4.3 โครงการรางวัลคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอโครงการรางวัล
คุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปี การศึกษา 2553 ทังนี
้ ้จะมีการกําหนดรางวัล และขอให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เป็ น
กรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล โดยจะขอให้ หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2553 มาให้ ฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณาหาแนวปฏิบตั ิที่ดี จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ในส่วนของ การให้ รางวัล การกําหนดเกณฑ์การพิจารณารางวัล และการกําหนดคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. รศ. ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย เสนอให้ ฝ่ายเลขานุการทําหน้ าที่กลัน่ กรองเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานนําเสนอใน
เบื ้องต้ นและเสนอหน่วยงานที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี 3 อันดับเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
2. รศ. ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต เสนอให้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเป็ นองค์ประกอบ
3. การให้ รางวัล ควรจะให้ เป็ นโล่ และเป็ นเงินรางวัล องค์ประกอบละ 20,00-30,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ จดั โครงการรางวัลคุณภาพตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ โดย
ขอให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการต่อไป
4.4 การสัมมนาผู้บริหารเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ท่านอธิการบดีได้ สงั่ การให้ ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดการสัมมนาผู้บริ หารเรื่ องการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ โดยมีวิทยากร 2 ท่านที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ ในส่วนของตัวบ่งชี ้
สมศ และ สกอ. วันแรกจะเป็ นการอธิบายตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และในส่วนวันที่สอง จะเป็ นการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อหาแนวทางจัดทําแผนเพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ในช่วงครึ่ ง
วันบ่าย จะเป็ นการประชุมผู้บริ หารระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการดําเนินงานรอบปี ครึ่งของอธิการบดี จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณากําหนดการสัมมนาดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1.
ประธานขอให้ ผ้ บู ริ หารคือ คณบดี หรื อ รองคณบดีที่รับผิดชอบด้ านการประกันคุณภาพ
โดยตรงเข้ าร่ วมการสัมมนาในครัง้ นี ้
2.
ที่ประชุมเสนอให้ เลื่อนช่วงเวลาการอธิบาย เรื่ องความเป็ นมาของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ สนและกระชั
ั้
บเนื่องจากผู้บริ หารทราบอยู่แล้ ว ในส่วนของการอธิ บายตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ ต่างๆ ที่ยัง
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เป็ นข้ อสังเกตเป็ นส่วนที่น่าจะสําคัญมากกว่า จึงขอให้ ปรับเวลาเป็ นสามชัว่ โมง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูบริ หารหรื อฝ่ าย
ประกันคุณภาพซักถามข้ อคําถามต่างๆ
3.
ประธานขอให้ ฝ่ ายเลขานุการพิ จารณาเรื่ อ งการจัดทํ าเอกสารประกอบให้ มีความ
ครบถ้ วนและชัดเจนดูง่าย โดยควรสรุ ปตัวบ่งชี ้ให้ อยู่ในแผ่นเดียวกัน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษานําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่
ประชุมไปปรับกําหนดการสัมมนา และเตรี ยมเอกสารประกอบการสัมมนาต่อไป
วาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
5.1แผนการดําเนินงานเพื่อเตรี ยมรั บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปี งบประมาณ
2556
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอแผนเพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ
สมศ โดยขอเสนอแนวทางที่ฝ่ายประกันคุณภาพได้ มีความคิดว่า ฝ่ ายใดควรทําอย่างไรเพื่อให้ คะแนนในแต่ละตัว
บ่งชี ้ของ สมศ มีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด จึงขออนุญาตให้ ที่ประชุม
พิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี ้ หากที่ประชุมเห็นชอบจะนําเสนอให้ ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบพิจารณาว่าสามารถ
ดําเนินการได้ หรื อไม่ อย่างไร และจะเพิ่มเติมแผนในเรื่ องใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานฯ รายตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1.สมศ 1 ขอให้ เพิ่มประเด็นให้ คณะให้ ความสําคัญกับการอธิบายวิธีการกรอกรายละเอียดใน
แบบสอบถามการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อให้ ได้ ผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น และขอให้ มีจดั เก็บข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์
email เพื่อติดต่อกับบัณฑิต เพื่อติดตามสํารวจซํ ้าให้ ได้ ความเป็ นตัวแทนอย่างน้ อย ร้ อยละ 20 ตามที่สมศ
กําหนด
2. สมศ 2 ขอให้ พิจารณาเรื่ องข้ อคําถามที่จะสอบถามผู้ใช้ บณ
ั ฑิต การที่มีข้อคําถามจํานวนมากสร้ าง
ภาระให้ กบั ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทําให้ ไม่อยากกรอกข้ อมูล จึงขอให้ มีจํานวนข้ อคําถามให้ น้อยลงแต่มีความครบถ้ วนตาม
เกณฑ์ที่กําหนด\
3. สมศ.3 ฝ่ ายวิจยั ขอปรับกําหนดการจัดประชุมวิชาการ เป็ นเดือนสิงหาคม 2555
4. สมศ. 5 เพิ่มประเด็นการที่มหาวิทยาลัยออกข้ อบังคับให้ อาจารย์ทกุ คนต้ องมีผลงานทางวิชาการ
5. สมศ.7 เพิ่มเติมทุนสนับสนุนการเขียนตํารา การเขียนบทความทางวิชาการ / ให้ หาสํานักพิมพ์ที่มี
reader และ หรื อขอความร่ วมมือกับสํานักพิมพ์เพื่อขอให้ มี reader และนําเสนอสํานักพิมพ์ที่มี reader ให้ กบั
อาจารย์เพื่อให้ อาจารย์ไปตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์นนๆ
ั ้ เพื่อให้ สามารถนับผลงานได้
6. สมศ 9 เพิ่มเติมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ผ่านวิชา Service learning รับผิดชอบโดยฝ่ ายการ
นักศึกษา
7.สมศ. 13 การประเมินอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน กรณีที่ยงั ไม่ถงึ รอบประเมินให้ ใช้
ผลการประเมินของผู้บริ หารเดิม
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับร่ างแผนฯ และ
เสนอให้ ฝ่ายต่างๆ พิจารณาความเป็ นไปได้ และเพิ่มเติมแผนฯของฝ่ าย และเสนอเป็ นเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการในโครงการสัมมนาผู้บริ หารเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
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