วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิ การบดี 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ผูเ้ ข้าประชุม
1 รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)
2 ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ)
3 รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
4 รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา
(อาจารย์ ดร.ปารี ยา ณ นคร แทน)
5 รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
(นายณรงค์ เมืองโสภา แทน)
6 รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
(รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชญ์)
7 รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล
8 อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
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รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธี ญะวุฒิ)
10 นางสาวอัญชสา แก้วเก้า
11 นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1 อธิ การบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2 รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ยง
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ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล

รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ (ติดราชการ)
ที่ปรึ กษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

2

4
5

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแถลงว่า เนื่ องจากท่านอธิ การบดีติดราชการจึงมอบหมายให้ทาํ หน้าที่
ประธานการประชุ มของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วัน
ศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 จึ งขอเปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1.1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ กําหนดการประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิ ทธิ ชยั ทัดศรี
ประธานกรรมการ
(รองอธิ การบดีดา้ นนโยบายและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริ ญขวัญ
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
(รองอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิ ทธิ์ วชิรขจร
(คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
6 รองศาสตราจารย์.ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
7. อาจารย์ ดร.กฤติมา เหมวิภาต
(รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
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2. กําหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา 2555 เป็ นวันที่ 21- 23 พฤษภาคม 2556
รวม 3 วัน
3. ประสานงานกับประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพในการกําหนดตารางการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็ นการพบ/สัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารระดับ มหาวิ ทยาลัย รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา
ศิษย์เก่า บุคลากร ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูร้ ับบริ การ โดยใช้สถานที่ท่าพระจันทร์
3.2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
- ช่ วงเช้าเป็ นการเยี่ยมชมหน่ วยงานที่เป็ นตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั และสํานัก/สถาบัน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการตรวจเยี่ยมฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
- ช่ วงบ่าย เป็ นการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการดําเนิ นงาน การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้สถานที่ที่ศูนย์รังสิ ต
3.3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เป็ นการสรุ ปผลการประเมินคุณภาพ และรายงานผลการประเมินฯด้วย
วาจาต่อผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย โดยใช้สถานที่ศูนย์รังสิ ต (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอให้การจัด คณะ/หน่ วยงานที่ เป็ นหน่ วยเยี่ ย มชมในวันที่ 22
พฤษภาคม 2556 ขอให้เลือกหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนที่มีผลการประเมินภายในอยู่ในระดับ
ตํ่า เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองและกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ สมศ. ได้แก่ ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ คณะสหเวช
ศาสตร์ ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
ส่ วนตัวแทนของสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ควรเป็ น สํานักหอสมุด เนื่องจากมีผลการประเมินในระดับ
ดี ตัวแทนของสถาบันวิจยั ได้แก่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
2) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มีขอ้ สังเกตว่า เหตุใดคณะเศรษฐศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นคณะที่เก่าแก่ มีผลการประเมินใน
ระดับไม่ค่อยดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับคณะใหม่ๆ เช่น วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ หรื อวิทยาลัยนวัตกรรม กลับมีผล
การดําเนิ นงานที่ สูงกว่า ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษา ชี้ แจงว่า เนื่ องจากคณะที่ เกิ ดใหม่ มีตวั บ่งชี้ ให้
ประเมิ นได้น้อย เช่ น ในส่ วนของบัณฑิ ตซึ่ งยังไม่มีผูส้ ําเร็ จการศึ กษา ก็จะไม่ตอ้ งประเมิ นในตัวบ่งชี้ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ผูส้ ํา เร็ จการศึ กษา เป็ นต้น และในส่ ว นของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ มีผลการดําเนิ นงานน้อยนั้นยังมี บางตัวบ่ งชี้ ซ่ ึ งอยู่
ระหว่างการอุทธรณ์ผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
3) ที่ประชุมเสนอให้การเชิ ญผูแ้ ทนสภามหาวิทยาลัยในการสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้แก่ นายก
สภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. นริ ศ ชัยสูตร ศาสตราจารย์ หิ รัญ รดีศรี และศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
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มติที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุ มรั บทราบกํา หนดการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดับมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555
1.2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึ กษา เรื่ อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้ แจงว่า ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 36 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบตั ิการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา และจัดทําประกาศฯ เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิ การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา มาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาทราบและปฏิบตั ิ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา ขอรายงานข้อมู ล แนวปฏิ บัติ ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ดังนี้
1. สกอ. ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็ น 2 วิธี คือ
1.1 การติ ด ตามตรวจสอบโดยใช้ร ะบบฐานข้อ มู ล ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
1.2 การติดตามตรวจสอบโดยการเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่
2. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยและคณะสําหรับการติ ดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบฐานข้อมูล/เข้า
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4
ด้านการวิจยั หากมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4 ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปจะติดตามโดยใช้
ระบบฐานข้อมูลฯ หากผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4 อยู่ต่ าํ กว่าเกณฑ์กาํ หนด จะติ ดตาม
ตรวจสอบโดยเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่
3. จากผลการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการ
สอน ปี การศึ กษา 2554 โดยพิ จารณาจากตัวบ่ งชี้ สกอ. และ สมศ. พบว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณะที่ มีผลการ
ประเมินองค์ประกอบ 2 และองค์ประกอบที่ 4 อยู่ในข่ายที่ สกอ. จะเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จํานวน 13 คณะ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก สกอ. ได้กาํ หนดลําดับความเร่ งด่วนในการตรวจเยี่ยม ในปี งบประมาณ 2556 เฉพาะ
คณะที่มีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ตํ่ากว่า 3.01 และ/หรื อ องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้อยกว่า 2.51 ทําให้มีคณะที่ สกอ.
จะเข้า ตรวจเยี่ ย มในพื้ น ที่ ในปี งบประมาณ 2556 จํา นวน 5 คณะ ได้แ ก่ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันภาษา และวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่ งจะทําให้คณะดังกล่าวจะได้รับการตรวจ
เยี่ยม ในปี งบประมาณ 2556 รวม 3 รอบ กล่าวคือ การประเมินคุณภาพภายในในเดือนเมษายน 2556 การประเมินคุณภาพ
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ภายนอกรอบสาม สมศ. ในเดือนกรกฎาคม 2556 และการติ ดตามการตรวจสอบจาก สกอ. ภายในปี งบประมาณ 2556
(ภายในเดือนกันยายน 2556) ส่ วนอีก 8 คณะ สกอ. จะเข้าติดตามตรวจสอบในปี งบประมาณ 2557
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์รั งสิ ต เสนอว่า หาก สกอ. จะมาตรวจติ ด ตามคุ ณภาพโดยพิ จารณาจากการ
รายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online เป็ นหลัก ซึ่ งข้อเท็จจริ งทางคณะ/มหาวิทยาลัย พบว่าในเล่มรายงาน
ประเมินตนเองไม่ตรงกับข้อมูลที่ รายงานในระบบ CHE QA Online จึ งขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษายํ้าให้ทุก
หน่วยงานรายงานข้อมูลให้ถกู ต้องและครบถ้วน
กรรมการและเลขานุการ ชี้ แจงว่า ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ฝ่ ายประกันคุ ณภาพการศึ กษา จะเป็ นผูร้ ายงานและให้คณะกรรมการประเมินคุ ณภาพยืนยันผลการ
ประเมิน ดังนั้น สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลที่ รายงานในระบบ CHE QA Online จึ งเป็ นข้อมูลที่ ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึ กษาขอรับข้อเสนอแนะของรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ไปดําเนิ นการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้องและครบถ้วน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง (ไม่ ม)ี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 ร่ างรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอนําเสนอ
ร่ างรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา 2555 จํานวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยในส่ วนของตัวบ่งชี้ เชิ ง
ปริ มาณจะประมวลข้อมูลจากผลการประเมินเบื้องต้นของคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษา 2555 รวม
23 หน่ ว ยงาน ( โดย 19 หน่ ว ยงานได้รั บการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในแล้ว คงเหลื อ คณะอี ก จํา นวน 4 คณะ และ
สถาบันวิจยั 3 หน่วยงาน อยูใ่ นระหว่างการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน) ส่ วนตัวบ่งชี้ เชิ งคุณภาพจะเป็ น
การรายงานจากผลการดําเนินงานของผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 มีดงั นี้
ตัวบ่ งชี้ สกอ.
องค์ ประกอบ
1. ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์
และแผนดําเนินการ

คะแนน
5

ตัวบ่ งชี้ สมศ.

ตัวบ่ งชี้ มธ.

ตัวบ่ งชี้ท้ ังหมด

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ดีมาก
5
ดีมาก
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ตัวบ่ งชี้ สกอ.
องค์ ประกอบ
2 การผลิตบัณฑิต
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจยั
5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน
4.21
5
4.84
5
5

ตัวบ่ งชี้ สมศ.

ตัวบ่ งชี้ มธ.

ตัวบ่ งชี้ท้ ังหมด

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ดี
4.55
ดีมาก
4.08
ดี
4.27
ดี
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
ดีมาก
4.58
ดีมาก
5
ดีมาก
4.75
ดีมาก
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

7 การบริ หารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ

5
5

ดีมาก
ดีมาก

4.94
-

ดีมาก
-

-

9 ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพ
97 อัตลักษณ์

4

ดี

4.66

ดีมาก

-

-

4.87

ดีมาก

-

รวม

4.66

ดีมาก

4.77

ดีมาก

4.34

-

4.98
5

ดีมาก
ดีมาก

4

ดี

-

4.87

ดีมาก

ดี

4.66

ดีมาก

จากผลการประเมิ นตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา 2555 พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการ
ประเมินของทุกตัวบ่งชี้ ระดับดีมาก ( 4.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ ของ สกอ. มีผล
การประเมินระดับดีมาก (4.66 คะแนน )และ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.77 คะแนน) และมีคะแนน
เฉพาะสมศ. 1- สมศ. 11 เท่ากับ 4.78 คะแนน
ทั้งนี้ มีตวั บ่งชี้ที่มีคะแนนเทียบเกณฑ์ไม่ถึง 3.51 ในปี การศึกษา 2555 มีเพียงตัวบ่งชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไก
การพั ฒ นาและบริ หารหลั ก สู ต ร (3 คะแนน) และ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจั ด การเรี ยนการสอน
(3 คะแนน) ในส่ วนตัวบ่งชี้ ของ สมศ. ปี การศึกษา 2555 มีคะแนนการประเมินเทียบเกณฑ์แล้วเกินกว่า 3.51 ในทุกตัว
บ่งชี้
หากพิจารณาการบรรลุเป้ าหมาย มีตวั บ่งชี้ ที่ผลการดําเนิ นงานไม่บรรลุตามค่าเป้ าหมายที่กาํ หนด จํานวน 9 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ (1) สกอ.2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ (เป้ าหมาย ร้อยละ 25 ผลดําเนิ นงาน ร้อยละ 23.51) (2)
สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (เป้ าหมาย 7 ข้อ ผลดําเนิ นงาน 6 ข้อ) (3) สมศ.1
บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี (เป้ าหมาย ร้อยละ 96 ผลดําเนิ นงาน ร้อยละ 91.93)
(4) สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (เป้ าหมาย ค่าเฉลี่ย
4.50 ผลดําเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.28) (5) สมศ.4 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
(เป้ าหมาย ร้อยละ 100 ผลดําเนิ นงาน ร้ อยละ 75.66) (6) สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ (เป้ าหมาย ค่าเฉลี่ ย 4.69 ผล
ดําเนิ นงาน ค่าเฉลี่ย 4.67) (7) สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
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ประจํา (เป้ าหมาย 425,000 บาท ผลดําเนิ นงาน 400,481.72 บาท) (8) สมศ.5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตี พิมพ์เ ผยแพร่ (เป้ าหมาย ร้ อยละ 32 ผลดํา เนิ นงาน ร้ อยละ 26.44) และ (9) สมศ.18.2 ผลการชี้ นาํ ป้ องกัน หรื อ
แก้ปัญหาทางสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน “การบริ การชุ มชนผ่านการเรี ยนการสอน (Service Learning)
(เป้ าหมาย 5 ข้อ ผลดําเนินงาน 4 ข้อ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา 2555 กับผลการประเมิ นคุ ณภาพ ปี
การศึกษา 2554 พบว่า ผลการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2555 สูงกว่าผลการประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 ดังนี้
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี้ สกอ.

2554
1. ปรั ชญา ปณิ ธาน วัต ถุประสงค์ 5
และแผนดําเนินการ
2 การผลิตบัณฑิต
4.09
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5
4 การวิจยั
4.07
5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5
6 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ 5
วัฒนธรรม
7 การบริ หารและการจัดการ
5
8 การเงินและงบประมาณ
5
9 ระบบและกลไกการประกั น 4
คุณภาพ
97 อัตลักษณ์
-

ตัวบ่ งชี้ สมศ.

ตัวบ่ งชี้ มธ.

ตัวบ่ งชี้ท้ ังหมด

2555
5

2554
-

2555
-

2554
-

2555
-

2554
5

2555
5

4.21
5
4.84
5
5

3.73
3.11
5
5

4.55
4.58
5
5

5
5
3.30
-

4.08
5
5
-

3.95
5
3.79
4.66
5

4.27
5
4.75
5
5

5
5
4

4.70
4.52

4.94
4.66

-

-

4.90
5
4

4.98
5
4

-

4.85

4.87

-

-

4.85

4.87

รวม
4.52 4.66 4.31
4.77 4.57 4.34
4.43
4.66
ทั้งนี้ รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะเป็ นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนส่ ง
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผลการประเมิ นตนเองดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดปี การศึ กษา แต่ มหาวิทยาลัยมีความ
จําเป็ นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยให้เสร็ จสิ้ น ภายในเดือนเมษายน 2556 เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยที่จะประเมินคุณภาพในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้แล้วเสร็ จภายในเดื อนพฤษภาคม 2556
ดังนั้น หากผลการดําเนิ นงานของตัวบ่งชี้ เชิ งปริ มาณบางตัวบ่งชี้ ที่มีรอบการจัดเก็บข้อมูลเป็ นปี การศึกษา ก็จะสามารถ
เพิ่มผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเองฉบับรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้
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ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ดังนี้
1.ประธานขอหารื อว่าจะปรับค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ได้หรื อไม่ เนื่ องจากผลการดําเนิ นงานในปี การศึ กษา 2555 นี้ ยงั ไม่
บรรลุเป้ าหมาย เนื่องจากในปี นี้ได้ให้คณะเป็ นผูด้ าํ เนินการสํารวจทําให้ขอ้ มูลน้อยกว่าที่กองแผนงานเคยดําเนินการ
กรรมการและเลขานุ การ ชี้ แจงว่า การปรั บค่ าเป้ าหมายจะต้องนํา เสนอสภามหาวิ ทยาลัย พิ จารณาอนุ มตั ิ
เนื่องจากเป็ นค่าเป้ าหมายที่ผา่ นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล เสนอว่า การไม่บรรลุค่าเป้ าหมายไม่มีผลต่อคะแนนจึงขอให้คง
ค่าเป้ าหมายเช่นเดิม
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอว่า การประเมินคุณภาพบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้
บัณฑิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประเมินบัณฑิตได้คะแนนน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น ในการส่ งแบบสํารวจ
ให้ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตควรส่ งให้ผปู ้ ระเมินให้ถกู ต้อง
2.รองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการดําเนิ นงานขององค์ประกอบที่ 9 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี
การศึกษา 2554 ยังได้คะแนน 4 คะแนนเท่าเดิม
ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษา ชี้ แจงว่า องค์ประกอบที่ 9 มี 1 ตัวบ่งชี้ คื อตัวบ่งชี้ ที่ สกอ.9.1
ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน มี เกณฑ์ท้ งั หมด 9 ข้อ ถ้าจะได้ 5 คะแนนต้องได้ 9 ข้อ ซึ่ งใน
รายงานนี้ ประเมินตนเองว่ายังไม่ได้ดาํ เนิ นการในข้อ 9 คือ การมีแนวปฏิบตั ิ ที่ดีดา้ นการประกันคุณภาพหรื อมีงานวิจยั
ด้านการประกันคุณภาพ อย่างไรก็ตาม คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และส่ งมาให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นใช้ได้ และคณะยังได้
อยู่ในระหว่า งการจัด ทํา งานวิ จัย เกี่ ย วกับการนํา เกณฑ์การประกันคุ ณ ภาพมาผนวกกับเกณฑ์การประเมิ นความดี
ความชอบ การทําภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์ หากเกณฑ์ความดีความชอบสามารถส่ งเสริ มให้การประกันคุณภาพดีข้ ึน
ได้ เนื่ องจากอาจารย์จะสนใจและใส่ ใจในเรื่ องการประเมินดังกล่าวมากกว่า จึ งสมควรนํามาผสมผสานให้เป็ นเรื่ อง
เดียวกัน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ดีข้ ึน ซึ่ งงานวิจยั ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ
นอกจากนี้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ก็ได้นาํ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้รับรางวัลคุณภาพไปแสดงไว้ใน website
เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น หากที่ประชุ มเห็นชอบ ก็จะเพิ่มผลการดําเนิ นงานของตัวบ่งชี้ สกอ.
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็ น 9 ข้อ 5 คะแนน
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอว่า ควรให้ระบบการประกันคุ ณภาพอยู่ในงานประจํา มี ระบบ
สารสนเทศให้ทุกคนนําผลงานเข้าระบบไม่ใช่ การประกันคุ ณภาพโดยการทําเอกสาร จึ งเสนอฝ่ ายประกันคุ ณภาพ
การศึกษาคิดหาแนวทางว่า ทําอย่างไรให้การประกันคุณภาพอยู่ในระบบงานประจําที่ทุกคนไม่ตอ้ งเตรี ยมตัว สามารถ
แสดงผลงานได้ตลอดเวลา และข้อมูลอยู่ฐานข้อมูลในระดับคณะเพื่อให้การทํางานเป็ นระบบ สามารถแสดงข้อมูลได้
ตลอดเวลา
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อาจารย์ ดร.ยงศัก ดิ์ ขจรผดุ ง กิ ต ติ เสนอว่า ควรลงทุ น สร้ า งฐานข้อ มู ล ด้า นประกัน คุ ณ ภาพให้ค รบทุ ก
องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานนําข้อมูลไปใช้ มีความหลากหลายควรลงทุน เพื่อให้ได้เหมือนกับระบบ
การประกันคุณภาพ ฐานข้อมูลเดียวกันหมดควรมี เพื่อให้การทํางานเป็ นระบบ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ หาร ศู น ย์ รั ง สิ ต เสนอให้ ฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปศึ ก ษาดู ง านของ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีการจัดการเอกสารในลักษณะ paper less ทุ กอย่างอยู่บนฐานข้อมูลเดี ยวกันหมดทั้ง
มหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอให้ จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานผลงานด้านความดีความชอบ
โดยให้อาจารย์ทุกคนรายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลเดี ยวกันและมีการประเมิ นผลความดี ความชอบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว หากอาจารย์ไม่รายงานก็จะไม่ปรากฏคะแนนประเมิน เพื่ อให้อาจารย์ตอ้ งรั บผิดชอบหน้าที่ ของ
ตนเอง และมหาวิ ท ยาลัย สามารถนําข้อ มูลที่ ร ายงานมาเป็ นข้อมูลการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาได้ต่ อไป แต่ ต ้อง
ออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถตอบโจทย์ได้
ประธาน ขอให้ที่ประชุ มพิ จารณา ประเด็นของจุ ดเด่ น แนวทางเสริ ม จุ ดที่ ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไ ข
เพื่อให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน ดังนี้
1.รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ตั้งข้อสังเกตว่า องค์ประกอบที่ 1 หลักฐานอ้างอิงมีการการดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ อย่างไร
ฝ่ ายเลขานุ การ ชี้ แจงว่า มี ประเด็นเรื่ องการกําหนดแผน เนื่ องจากมี การปรั บแผน 28 มี นาคม 2554 แต่ มา
ถ่ายทอดแผน 8 มีนาคม 2553 ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การได้แจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบในการเขี ยนรายงานประเมินตนเองทราบและ
แก้ไขแล้ว
ประธาน เสนอว่า องค์ประกอบที่ 1 ควรเขียนเพิ่มเติมในส่ วนของการวางแผนพร้อมทั้งในวาระการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยทุ กครั้ ง มหาวิทยาลัยมี การปรั บแผนกลยุทธ์ และทิ ศทางการพัฒ นาของมหาวิ ทยาลัย โดยการตั้ง
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปช่วยศึกษารายละเอียดวิเคราะห์และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็ นตัวเชื่อมที่สาํ คัญ มีการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันที่ชดั เจน และควรมีการเพิ่มเติมการเขียนแผนที่ทาํ แบบ
มุ่งเป้ าด้วย
2.รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล มีขอ้ สังเกตเรื่ องรู ปแบบการจัดทําหัวข้อ จุดแข็ง ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ควรรวมข้อสังเกตและแนวทางพัฒนาไปด้วยกัน และมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
3.รองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ เสนอว่า องค์ประกอบที่ 2 มี จุดแข็งมาก แต่ ผลการดําเนิ นงานอยู่ในระดับตํ่า
เนื่องจากติดเรื่ อง TQF
ประธานเสนอเรื่ อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผูน้ าํ การพัฒนาหลักสู ตรใหม่ Double Major หลักสู ตรตรี
ควบโท ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร Sandwich Program เรื่ องเหล่านี้ควรนําไปเขียนในรายงาน
4.รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล มีขอ้ สังเกต หน้า 30 ส่ งที่เขียนน่าจะเป็ นแนวทางพัฒนา ควร
จะบอกว่า ทุนวิจยั น้อย สัดส่ วนเงินวิจยั ภายนอกต่อเงินวิจยั ภายใน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย เป้ าหมายคืออะไร ต้องเขียนให้
ชัดเจน นําตัวเลขมายืนยัน
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ประธานเสนอเพิ่มเติม ในองค์ประกอบที่ 4 จุดอ่อนการกระจุกตัวของอาจารย์ผทู ้ าํ วิจยั
5.รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต แจ้งว่า องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่ งชี้ สกอ.5.2 กระบวนการบริ การทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในหน้า 182 เป็ นกระบวนการ PDCA มีการตั้งกรรมการโครงการบริ การสังคม มี
แนวทางให้ทอ้ งถิ่นนําเสนอแนวทางที่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ มีการเซ็นสัญญาระหว่างท่าโขลง ต้อง
เขียนกระบวนการให้ละเอียด จะขอให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ชดั เจนขึ้น
6.ประธาน แจ้งว่า ในประเด็นเรื่ องการเงิ นและงบประมาณ ภาษาดูห้วนๆ เขี ยนไม่ชัดเจน ควรเพิ่ มเติ มใน
ประเด็นเรื่ อง การใช้ระบบ การโอนเงิ นผ่านบัญชี ไม่ถือเงิ นสด ใช้บตั รอิเล็คทรอนิ ค นํามาใส่ เพิ่มเติ ม และเรื่ องการ
ลงทุน มีการจ้างบริ ษทั บริ หารเงินลงทุนจากภายนอกทําให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น การบริ หารจัดการที่มีการกระจาย
ความเสี่ ยง เรื่ องบริ หารการเงินจะเป็ นตัวอย่างให้กบั คนอื่นด้วย นําเงินที่ได้มาบริ หารครึ่ งหนึ่ งของมหาวิทยาลัยที่ มีอยู่
สามารถนําเงินของหน่วยงานมาลงทุนร่ วมกัน เสนอเรื่ องนี้ ให้ผชู ้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการคลัง พิจารณาให้อีกครั้งหนึ่ ง ใช้
ระบบ ไฮครอเปอเรต ประเด็นเรื่ องระเบี ยบการเงินใหม่ที่ออกมาเพื่อเปิ ดบัญชี ได้ในระดับคณะ เงิ นไม่กระจัดกระจาย
การบริ หารการเงินต้องเป็ นส่ วนกลางที่คณะ การใช้จ่ายต้องเป็ นหน่วยงานส่ วนกลางบริ หาร ทุกคนมีสิทธิ ใช้เงินแม้จะ
ไม่ได้หามา
7. ประธาน แจ้งต่อที่ ประชุมว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จะรายงานข้อมูลผลงานอาจารย์เข้าระบบ
หมดเป็ นรายไตรมาส คือ ทุก 3 เดือน ซึ่ งรายงานโดยเลขานุการภาควิชา และสิ่ งที่กองแผนงานดําเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั
คือ การนําเงิ นที่ได้จากการตัดเงิ นโครงการบริ การสังคม และรายได้จากนักศึกษา (ค่าหน่วยกิ ตที่ เพิ่มขึ้น) ส่ วนเพิ่ม
ไม่ได้เอาเข้าระบบเดิ มแต่ นาํ มาทําเพื่ อเป้ าหมายโดยเฉพาะคื อการส่ งอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ไปพัฒนาตนเอง และมี การ
กําหนดเป็ นตัวชี้วดั หน่วยงาน เงินค่าหน่วยกิตที่เพิ่มไม่ได้ส่งกลับไปที่คณะแต่เอามาจัดทําเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย มี
การนําตัวบ่งชี้ของ สมศ สกอ มธ มารวมกัน เป็ นการลงนามระหว่างอธิ การบดีและคณบดี เพื่อทําตัวชี้ วดั ให้สาํ เร็ จและ
จะมีรางวัลให้ ทั้งสองเส้นทางประมาณ 50 ล้าน ซึ่ งส่ งกลับไปให้คณะ มองว่าเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของมหาวิทยาลัย
8.การออกงบการเงิ นรวม มีขอ้ สังเกต หน้า 382 เรื่ องการออกงบการเงิ นยังไม่สามารถทําได้ ประธาน แจ้งว่า
ในปัจจุบนั สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้ว
9.รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล มีขอ้ สังเกตใน องค์ประกอบที่ 5 มีความร่ วมมือกับหน่วยงาน
อะไร ส่ งผลต่อชุมชนอย่างไร รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ชี้ แจงว่า ควรเขียนด้านผลกระทบให้กบั ชุมชนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
10.ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า ในองค์ประกอบที่ 3 จุดแข็งที่ เขียนเหมือนเป็ นหน้าที่มากกว่าคื องานประจําที่ทาํ
แต่ควรนําจุดแข็งสัก 3 – 4 ข้อที่เด่นนํามาเขียนเป็ นนวัตกรรม การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ สิ่ งที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ได้ทาํ
แต่เราทํา นัน่ เรี ยกว่าจุดแข็ง การเชื่อมโยงกิจกรรมการบริ การสังคมกับการเรี ยน การสอน ประเด็นของวิชา TU 100 ซึ่ ง
เรื่ องนี้ได้ขยายวงไปกว้างมาก สิ่ งเหล่านี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การสนับสนุนเรื่ องอุปกรณ์อาํ นวย
ความสะดวกของนักศึกษา จํานวนทุนการศึกษาที่มีการจัดสรรให้กบั นักศึกษา ศูนย์ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการ เป็ น
ต้น
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11.รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มีขอ้ สังเกต เรื่ องประเด็นศิษย์เก่ามีบทบาทกับกิจกรรมนักศึกษาน้อยเกินไปนั้น
มีความเห็นว่า ศิษย์เก่ามีบทบาทในด้านอื่นๆ มีการให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือกิจกรรมนักศึกษาใน
ด้านต่างๆ อีกด้วย
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล เสนอเรื่ อง การปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทํากิจกรรม
เรื่ อง ธรรมศาสตร์ ทาํ นา องค์ประกอบที่ 4 หน้า 378 โครงการที่ เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงานภายนอก เมื่อ
สร้างผลผลิตขึ้นมาได้ ควรมีการยกตัวอย่างให้ชดั เจน
12.ที่ประชุมเสนอจุดแข็งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคือ
1.ศิษย์เก่าประสบความสําเร็ จในชีวิต และช่วยเหลือมหาวิทยาลัย มีครอบครัวที่ดี ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย
2.มีความหลากหลายความคิด มีเสรี ภาพและสามารถนําเสนอ ทุกคนกล้าที่ จะเสนอความคิดเห็นในเวทีต่างๆ
เป็ นแหล่งในการสร้างนวัตกรรม กล้าคิดนอกกรอบ เป็ นผูน้ าํ เรื่ องหลักสูตร นานาชาติ ประชาธิ ปไตย
3.มีโครงการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม มีนโยบายเรื่ อง นํ้าประปาที่ดูแลโดยเอกชน
การเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ
4.สภามหาวิทยาลัยมีความยืดหยุน่ ให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปได้ภายใต้ทิศทางในกรอบของหน่วยงาน
ของรัฐ
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาไปได้ดีและเร็ ว เป็ นผูน้ าํ ได้ภายใน 20 ปี
6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานภายนอก สกว. เจนีวา
7.คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญชี ได้รั บการรั บรองระดับโลก ที่ ถือว่า หลักสู ต ร กิ จกรรม เป็ นไปตาม
มาตรฐาน นักศึกษาได้รับรางวัลค่อนข้างมาก
8. มีความคิดริ เริ่ มให้เกิดหลักสูตรนานาชาติ โดยขอให้แสดงร้อยละของหลักสูตรนานาชาติให้ชดั เจน
มติประชุ ม ที่ ประชุ มมี มติ ให้นาํ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ ประชุ มไปให้ปรั บการเขี ยนรายงานการ
ประเมินตนเองในส่ วนของจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา เพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํ านัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จดั
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555 รวม 32 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน –
29 เมษายน 2556 นั้น ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี
การศึ กษา 2555 รวม 32 หน่ วยงาน (คณะนิ ติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน คณะสหเวชศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ สํานักหอสมุด สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึ กษา สถาบัน
ประมวลข้อมูลการศึกษาเพื่อการพัฒนา สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม สํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันวิจยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. และสถาบันไทยคดีศึกษา ใช้ผลการประเมินตนเอง เนื่ องจากกําหนดประเมินในวันที่ 17-29
เมษายน 2556) ดังนี้

12

1. ผลการประเมินคุณภาพคณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน รวม 23 หน่วยงาน พบว่า
1.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท้ งั หมด
- ระดับดี มาก (มากกว่าหรื อเท่ากับ 4.51 คะแนน) มี 7 คณะ ได้แก่ คณะนิ ติศาสตร์ (4.60 คะแนน)
(เป็ นผลการประเมิ นตนเอง) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (4.65 คะแนน) คณะรัฐศาสตร์ (4.62 คะแนน) คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (4.70 คะแนน) คณะพยาบาลศาสตร์ (4.53 คะแนน) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(4.57 คะแนน) (เป็ นผลการประเมินตนเอง) และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (4.55 คะแนน)
- ระดับดี (3.51-4.50 คะแนน) จํานวน 16 คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ (3.89 คะแนน) คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (4.31 คะแนน) คณะศิ ลปศาสตร์ (4.16 คะแนน) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (4.48
คะแนน) (เป็ นผลการประเมินตนเอง) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (4.10 คะแนน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.39
คะแนน) คณะแพทยศาสตร์ (4.47 คะแนน) คณะสหเวชศาสตร์ (4.37 คะแนน) คณะทันตแพทยศาสตร์ (4.42 คะแนน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (3.93 คะแนน) คณะสถาปั ตยกรรมและการผังเมือง (4.14 คะแนน) วิทยาลัยสหวิทยาการ (4.11
คะแนน) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.40 คะแนน) สถาบันภาษา (4.17 คะแนน) วิทยาลัยนวัตกรรม (4.19 คะแนน) และ
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ (4.28 คะแนน) รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
1.2 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปี การศึกษา 2555 มีผลการประเมิน ดังนี้
- ระดับดี มาก (มากกว่า หรื อเท่ า กับ 4.51 คะแนน) จํา นวน 5 คณะ ดังนี้ คณะนิ ติ ศ าสตร์ (4.79
คะแนน) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (4.63 คะแนน) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (4.70 คะแนน)
คณะสหเวชศาสตร์ (4.51 คะแนน) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (4.57 คะแนน) (เป็ นผลการประเมินตนเอง)
- ระดับดี (3.51-4.50 คะแนน) จํานวน 18 คณะ ดังนี้ คณะรั ฐศาสตร์ (4.45 คะแนน) คณะ
เศรษฐศาสตร์ (3.65 คะแนน) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (4.34 คะแนน) คณะศิลปศาสตร์ (4.20 คะแนน) คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา (3.96 คะแนน) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (4.41 คะแนน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.09
คะแนน) คณะแพทยศาสตร์ (4.38 คะแนน) คณะทันตแพทยศาสตร์ (4.46 คะแนน) คณะพยาบาลศาสตร์ (4.41 คะแนน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (3.59 คะแนน) คณะสถาปั ตยกรรมและการผังเมือง (3.77 คะแนน) วิทยาลัยสหวิทยาการ (3.89
คะแนน) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.32 คะแนน) สถาบันภาษา (3.96 คะแนน) วิทยาลัยนวัตกรรม (3.98 คะแนน) คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ (4.48 คะแนน) และวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ (4.32 คะแนน) รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม
1.3 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ปี การศึกษา 2555 มีผลการประเมิน ดังนี้
1.3.1 ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้
- ระดับดีมาก (มากกว่าหรื อเท่ากับ 4.51 คะแนน) จํานวน 10 ดังนี้ คณะนิ ติศาสตร์ (4.55 คะแนน)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี (4.59 คะแนน) คณะรัฐศาสตร์ (4.71 คะแนน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.72
คะแนน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.55 คะแนน) คณะแพทยศาสตร์ (4.54 คะแนน) คณะพยาบาลศาสตร์ (4.70 คะแนน)
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สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.62 คะแนน) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร (4.58 คะแนน) (เป็ นผลการประเมิ น
ตนเอง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (4.52 คะแนน)
- ระดับดี (3.51-4.50 คะแนน) จํานวน 13 คณะ ดังนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ (4.00 คะแนน) คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (4.46 คะแนน) คณะศิ ลปศาสตร์ (4.12 คะแนน) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (4.45
คะแนน) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (4.36 คะแนน) คณะสหเวชศาสตร์ (4.16 คะแนน) คณะทันตแพทยศาสตร์
(4.20 คะแนน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (4.28 คะแนน) คณะสถาปั ตยกรรมและการผังเมือง (4.50 คะแนน) วิทยาลัยสห
วิทยาการ (4.29 คะแนน) สถาบันภาษา (4.48 คะแนน) วิทยาลัยนวัตกรรม (4.22 คะแนน) และวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี
พนมยงค์ (4.39 คะแนน)
1.3.2 ผลการประเมิน สมศ. 1- สมศ.11
- ระดับดี มาก (มากกว่า หรื อเท่ า กับ 4.51 คะแนน) จํา นวน 8 คณะ ดังนี้ คณะรั ฐศาสตร์ (4.68
คะแนน) คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา (4.72 คะแนน) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (4.81 คะแนน) คณะ
พยาบาลศาสตร์ (4.83 คะแนน) คณะสถาปั ตยกรรมและการผังเมือง (4.61 คะแนน) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.73
คะแนน) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร (4.66 คะแนน) (เป็ นผลการประเมินตนเอง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(4.82 คะแนน)
- ระดับดี (3.51-4.50 คะแนน) จํานวน 15 คณะ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ (4.32 คะแนน) (ใช้ผลประเมิน
ตนเอง) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (4.47 คะแนน) คณะเศรษฐศาสตร์ (3.47 คะแนน) คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ (4.28 คะแนน) คณะศิ ลปศาสตร์ (3.99 คะแนน) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (4.43 คะแนน) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (4.46 คะแนน) คณะแพทยศาสตร์ (4.42 คะแนน) คณะสหเวชศาสตร์ (4.20 คะแนน) คณะทันต
แพทยศาสตร์ (4.03 คะแนน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (4.46 คะแนน) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง (4.50 คะแนน)
วิทยาลัยสหวิทยาการ (4.35 คะแนน) สถาบันภาษา (4.47 คะแนน) วิทยาลัยนวัตกรรม (4.09 คะแนน) และวิทยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์ (4.12 คะแนน)รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
2. ผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจยั
จากผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจยั 3 หน่วยงาน 8 องค์ประกอบ และทั้ง 3 หน่วยงานนี้ ใช้ผลการประเมิน
ตนเอง เนื่ องจากกําหนดการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในช่ วงวันที่ 17-29 เมษายน 2556 พบว่า สถาบันเอเชี ย
ตะวันออกศึ กษา มีผลการประเมินสู งสุ ด (4.97 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ สถาบันไทยคดี ศึกษา (4.71 คะแนน) และ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (4.62 คะแนน)
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. (12 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา มีผลการประเมินเท่ากับ
(5.00) รองลงมาได้แก่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (4.92 คะแนน) และสถาบันไทยคดีศึกษา (4.71 คะแนน)
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. (10 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึ กษา มีผลการประเมินเท่ากับ
(4.92 คะแนน) สถาบันไทยคดีศึกษา (4.60 คะแนน) และสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ( 4.12 คะแนน) รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารประกอบการประชุม
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3. ผลการประเมินคุณภาพสํ านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
จากผลการประเมินคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5 หน่วยงาน 6 องค์ประกอบ (ไม่รวมศูนย์บริ การ
การกี ฬา เนื่ องจากยังไม่ส่ งรายงานการประเมิ นตนเอง) และทั้ง 5 หน่ วยงานนี้ ใช้ผลการประเมิ นตนเอง เนื่ องจาก
กําหนดการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในช่วงวันที่ 17-29 เมษายน 2556 พบว่า สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
มีผลการประเมิ นสู งสุ ด (4.95 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่ อการศึ กษาและการพัฒนา (4.85
คะแนน) สํานักหอสมุด (4.80 คะแนน) สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ. (4.72 คะแนน) สํานักทะเบี ยนและ
ประมวลผล (4.59 คะแนน)
ซึ่ งเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. (7 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมและสํานักทะเบียน
และประมวลผลมีผลการประเมินสู งสุ ด (5.00 คะแนน) รองลงมาได้แก่ สํานักหอสมุด สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษา
แห่ง มธ. และสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มีผลการประเมินเท่ากัน (4.86 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ สมศ (3 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมมีผลการประเมินสู งสุ ด (5.00
คะแนน) สํา นักหอสมุ ดมี ผลการประเมิ นเท่ า กับ 4.43 สถาบันวิ จยั และให้ค าํ ปรึ กษาแห่ ง มธ. สํา นักทะเบี ยนและ
ประมวลผล และสถาบัน ประมวลข้อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการพัฒ นามี ผ ลการประเมิ น เท่ า กัน (4.00 คะแนน)
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
4. ประเด็นที่เป็ นข้ อหารือจากการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํ านัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
4.1 การประเมินตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณ
4.1.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 ผลการนําความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั
- ยังคงมีบางคณะที่จาํ นวนโครงการบริ การวิชาการมีมากกว่าที่ฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต เสนอขออนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2555 โดยคณะได้นาํ โครงการบริ การวิชาการจากแผนงบประมาณและแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี 2555 ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเช่นกันมานับรวมด้วย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ชี้ แจงว่า เนื่ องจากเป็ นผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ สมศ.8 ผลการนําความรู ้และ
ประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั มหาวิทยาลัยพยายามให้ทุก
คณะดําเนิ นโครงการตามที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ เพื่อให้ตวั หารน้อยที่สุดแต่ไม่ได้ต้ งั เป้ าไว้ที่ร้อยละ 100 แต่
หากคณะดําเนิ นการมากกว่าที่เคยเสนอในสภามหาวิทยาลัย แต่โครงการนั้นอยู่ในแผนของคณะ ก็สามารถดําเนิ นการ
ได้ และหากโครงการไม่ตอบโจทย์กไ็ ม่เป็ นปัญหาเพราะเกณฑ์ 5 คะแนน อยูท่ ี่ร้อยละ 30 ซึ่ งคิดว่าน่าจะผ่านอยูแ่ ล้ว
4.1.2 การรายงานผลการดําเนิ นงานด้า นการวิ จยั (สมศ. 5 และ 7) มี ปัญหาในการตี ค วามว่า เป็ น
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการ และการลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed ซึ่ งคณะคิดค่านํ้าหนัก 1
คะแนน แต่เนื่องจาก Pubmed ไม่ได้เป็ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติเหมือน Scopus, ISI, SJR จึงนับค่านํ้าหนักได้ 0.75
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า บทความที่ ตีพิมพ์ใน Pubmed นับค่านํ้าหนัก 1.00
จึงขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษาไปดูว่า ในฐานข้อมูลในการจัดอันดับวารสาร SJR จะมีการจัดอันดับควอไทต์
วารสารต่างๆ ที่อยูใ่ นฐานข้อมูล และฐานข้อมูลในโลกนี้ ไม่ได้มีแต่เฉพาะ Scopus, ISI เท่านั้น มีฐานข้อมูลอื่นๆ อีก ใน
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ค่านํ้าหนัก 1 จะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ อยู่ในควอไทต์ที่ 1 หรื อ 2 อยากให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นําวารสารที่
พบใน Pubmed ไปหาในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ว่ามีวารสารใดอยู่ในฐานดังกล่าวเพื่อนําไปนําเป็ นค่า
นํ้าหนัก 1 ได้ และแจ้งเวียนรายชื่อวารสารดังกล่าวให้กบั ทุกคณะ หากจะตีพิมพ์ให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีรายชื่อตามนี้
4.1.3 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ในค่านํ้าหนัก 1 (ตําราหรื อหนังสื อที่ใช้ใน
การขอผลงานวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ งทางวิชาการแล้ว ) จะนับจากวันที่ ผลงานทาง
วิชาการที่ ได้รับการรั บรองคุ ณภาพ ซึ่ งงานตําแหน่ งทางวิชาการ กองบริ การการศึ กษา จะนับวันที่ ผลงานได้รับการ
รับรองคุณภาพ ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ แต่มีหลายคณะที่มีการรายงานผลงานที่ ไม่อยู่ใน
รอบปี และรายงานผลตามวันที่อาจารย์ยื่นขอตําแหน่งวิชาการกับคณะ
4.2 ประเด็นที่คณะเสนอเพิม่ เติม
4.2.1 การกําหนดตัวบ่ งชี้ หากเป็ นไปได้หน่ วยงานขอให้กาํ หนดล่วงหน้าหรื อจัดทําเป็ นเล่มคู่มือ
ล่วงหน้า 2 ปี และแจ้งให้หน่วยงานทราบให้เร็ วขึ้น
4.2.2 การกําหนดตัวบ่งชี้ เฉพาะของมหาวิทยาลัย (ปี การศึกษา 2555 ความเป็ นนานาชาติ ) มีจาํ นวน
มากเกินไป และหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการตามตัวบ่งชี้บางตัวได้
4.2.3 ในกรณี ที่หน่วยงานเข้าร่ วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าร่ วมนําเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมระดับชาติ ส่ วนกลางไม่ส่งเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการประเมินให้หน่วยงาน
4.2.4 หน่ วยงานขอให้มหาวิ ทยาลัย ต่ อ รองกับ สกอ. สมศ. เรื่ องการรั บ รองฐานข้อมู ลทางสาย
สังคมศาสตร์ที่อาจารย์ส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้สามารถคิดค่านํ้าหนักได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
ปิ ดประชุมเวลา 16.05 น.
นางสาวอัญชสา แก้วเก้า
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธี ญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

