รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั ง้ ที่ 3/2555 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุม F332 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
ผู้เข้ าประชุม
1

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2

รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง

ที่ปรึกษา

3

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)
5

รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์)
6

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรี สนิท แทน)
7

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ แทน)
8

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการ

2

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
9

นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10 นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ

กรรมการ (ติดราชการ)

3

อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ (ติดราชการ)

4

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

5

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย

กรรมการ (ติดราชการ)

6

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่ มประชุมเวลา 10.30 น.
ท่านอธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้ าที่ประธานใน
ที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554
ฝ่ ายเลขานุการขอแจ้ งเรื่ องการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554 ซึ่งฝ่ าย
ประกันคุณภาพจะต้ องมีการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน/รวมทัง้ สิ ้น 32 หน่วยงาน โดยในปี การศึกษา
2554 จะจัดการประเมินในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ส่วนคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพได้ นําเสนอท่านอธิการลงนามแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 แผนการดําเนินการเพื่อเตรี ยมรั บการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี ้แจงว่า ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพได้ จดั สัมมนา ผู้บริ หาร
เรื่ องการประกันคุณภาพและการเตรี ยมรั บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ในวันที่ 29 -30 พฤษภาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ที่ประชุมได้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับแผนการดําเนินการเพื่อเตรี ยม
รับการประเมินจาก สมศ.เป็ นรายตัวบ่งชี ้ หลังจากการประชุมแล้ วฝ่ ายประกันคุณภาพได้ มาปรั บแผนตามมติที่
ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) และได้ ส่งแผนให้ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวมทัง้
คณะ/สํานัก/สถาบัน ด้ วย เพื่อให้ ดําเนินการตามแผน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 แจ้ งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรื่ องนักศึกษาปริญญาโทแผน ข ให้ ทาํ บทความ
เพื่อตีพมิ พ์ เผยแพร่
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555 ได้ ขอมติคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ให้ นกั ศึกษาปริ ญญาโทแผน ข ทําบทความจากสารนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และตีพิมพ์เท่าที่ทําได้
โดยจะเริ่ มสําหรับนักศึกษาใหม่ในปี 2556 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ เ้ พื่อทําให้ ตวั บ่งชี ้ด้ านผลงานของนักศึกษาปริ ญญาโท
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ สงู ขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2555 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555 โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินงานตามมติท่ ปี ระชุมครั ง้ ที่ 2/2555
ฝ่ ายเลขานุการได้ รายงานการดําเนินงานตามมติที่ประชุม ครัง้ ที่ 2 /2555 ดังนี ้
1. ส่งแผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ กับฝ่ ายต่างๆ
ดําเนินการ
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2. นําเสนอแผนบริ หารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม) แผนการ
ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามเอกลักษณ์ (ความเป็ นประชาธิ ปไตย) และแผนปฏิบัติการในประเด็นที่เป็ นมาตรการ
ส่งเสริ มภายในสถาบัน (พลังงานและสิ่งแวดล้ อม) และมาตรการส่งเสริ มภายนอกสถาบัน(การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาพิการ) รวมทัง้ แผนเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริ มของคณะ/สํานัก/สถาบัน ให้ สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 5/2555 วันที่ 27 พฤษภาคม 2555
3. โครงการรางวัลคุณภาพ ได้ มีการตังคณะกรรมการ
้
4 ชุด เพื่อพิจารณารางวัล ซึ่งฝ่ ายเลขานุการจะ
นําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
4. การจัดสัมมนา ในวัน ที่ 29 -30 พฤษภาคม 2555 และได้ รับ ความร่ วมมือจากผู้บ ริ หารทัง้ ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะเป็ นอย่างมาก
5. แผนการดําเนินงานเพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ได้ ปรับตามมติที่ประชุมและ
ได้ สง่ ไปให้ ฝ่ายต่างๆ พิจารณาปรับแผนและได้ จดั ทําเป็ นเอกสารสัมมนาวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2555 แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมของฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
วาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่ งชีค้ ุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
ฝ่ ายเลขานุการขอรายงานผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่ งชี ค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจํ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 4 เ ป็ น ข้ อ มู ล เ บื ้ อ ง ต้ น ที่ ม า จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง ฝ่ า ย ต่ า ง ๆ
ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ที่เป็ นเชิงกระบวนการและในส่วนของตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณ รวบรวม
มาจาก SAR ของคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยที่ยงั ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน เนื่องจากเพิ่งเริ่ มการประเมิน
คุณภาพเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555 ในส่วนของการประเมินตนเอง ณ วันนี ้ จะมีผลการประเมินคุณภาพตัว
บ่งชี ้สกอ. อยู่ที่ 4.33 อยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี ้สมศ. 4.48 อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน และตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
(ตัวบ่งชี ้สกอ
สมศ และ มธ.) 4.44
ตัวบ่ งชี ท้ ี่ มีผ ลการดํ าเนิ น งานที่ ยัง ไม่ถึง 3.51 มี อยู่ 6 ตัว ก็ คื อ สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริ ห าร
หลักสูตร ซึง่ ฝ่ ายวิชาการประเมินว่าได้ 2 ข้ อ 2 คะแนน ส่วน 2.6 ประเมินว่าได้ 4 ข้ อ 3 คะแนน และ สกอ.7.2 ได้
3 คะแนน ส่วน ตัวบ่งชี ้ สมศ มี สมศ.3 สมศ 6 สมศ7 ที่ยงั ได้ คะแนนไม่ถงึ 3.51
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ที่ประชุมได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. ตัวบ่งชี ้ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตรทําได้ เพียง 2 คะแนน เนื่องจากประเด็นนีเ้ กณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. จะต้ องมีการดําเนินงานครบทุกหลักสูตร และเท่าที่ผ่านมา การดําเนินงานของคณะจะมีข้อที่ไม่
สามารถดําเนินการได้ บางหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมขอให้ ฝ่ายวิชาการในฐานะผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ดังกล่าว
หาแนวทางเพิ่มผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี ้ดังกล่าว
2. ประธานเสนอว่า เมื่อพิจารณาคะแนนการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2554 ที่ได้ คะแนน 4.44 ดังนัน้
ในปี การศึกษา 2555 ขอให้ ตงค่
ั ้ าเป้าหมายในระดับดีมาก (4.51 ขึ ้นไป) และขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพไปศึกษาว่า
หากจะทําให้ การประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก จะต้ องมีแผนการดําเนินการอย่างไร จะขอรับความสนับสนุน
จากฝ่ ายบริ หารในเรื่ องใด
มติท่ ีป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบผลการประเมิ น คุณ ภาพตามตัวบ่ ง ชี ค้ ุณ ภาพการศึก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 และให้ ฝ่ายประกันคุณภาพจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2554 เสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2555 (เฉพาะตัวบ่ งชีเ้ ฉพาะของ มธ.)
ฝ่ ายเลขานุการ ขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาในส่วนของตัวบ่งชี ้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
จะกําหนดเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 ดังนี ้
1.ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
1.1 เสนอให้ ตัด ตัวบ่ ง ชี ้ มธ.2 ความสํ าเร็ จ ในการดูแ ลนัก ศึก ษาพิ ก ารทัง้ ระบบให้ เ รี ย นได้ สํ าเร็ จ
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนประเด็นชี ้นํา ป้องกันและแก้ ปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน ปี การศึกษา
2555 จาก การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาพิการ เป็ น Service Learning
1.2 เสนอให้ ตดั ตัวบ่งชี ้ มธ.4 ร้ อยละของโครงการบริ การวิชาการด้ านประชาธิปไตยต่อโครงการบริ การ
วิชาการทังหมด
้
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนประเด็นเอกลักษณ์ ปี การศึกษา 2555 จาก ความเป็ น
ประชาธิปไตย เป็ น ความเป็ นธรรม
1.3 เสนอให้ เพิ่มตัวบ่งชี ้ที่แสดงความเป็ นนานาชาติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
นโยบายของท่ านอธิ การบดี และเพื่ อ การจัดอันดับสากล โดยขอเสนอตัวบ่ง ชี ท้ ี่ แสดงความเป็ นนานาชาติ ใ ห้
พิจารณา โดย มีทงหมด
ั้
5 ตัวบ่งชี ้
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1) ร้ อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติตอ่ จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
2) ร้ อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าต่อนักศึกษาทังหมด(เป็
้
นตัวชี ้วัดแผนกล
ยุทธ มธ. กําหนดค่าเป้าหมายปี งบประมาณ 2555 ≥6)
3) ร้ อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติตอ่ จํานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
4) ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าต่ออาจารย์ทงหมดในหลั
ั้
กสูตรนานาชาติ
(เป็ นตัวชี ้วัดแผนกลยุทธ มธ. กําหนดค่าเป้าหมายปี งบประมาณ 2555 ร้ อยละ 30)
5) จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ วิจยั และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย(รวมถึงข้ อตกลง
ระดับคณะ) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี ้แจงว่า ตัวบ่งชี ้ที่แสดงความเป็ นนานาชาติ จะสอดคล้ อง
กับนโยบายของอธิ การบดีท่ี จะเน้ นเรื่ องการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย จิตสาธารณะ และความเป็ นนานาชาติ เมื่อ
พิจารณาในตัวบ่งชี ้ร่ วมทังหมดที
้
่ต้องถูกประเมิน ยังไม่มีตวั บ่งชี ้ความเป็ นนานาชาติ เพราะฉะนันหากต้
้
องการให้
ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนในประเด็น ความเป็ นนานาชาติ ก็ควรที่จะกําหนดเป็ นตัวบ่งชี ้ มธ. และตัวบ่งชี ้ของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน ด้ วย นอกจากนีใ้ นการรายงานข้ อมูลกับหน่วยงานจัดอันดับสากล เช่น QS Reuters ก็
สามารถนําข้ อมูลดังกล่าวไปรายงานได้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ พิจารณาข้ อมูลที่ QS และ Reuter
ต้ องการข้ อมูลอะไรที่เป็ นตัวหลักๆ เพื่อตอบโจทย์ของการทํา ranking ก็เป็ นตัวบ่งชี ้ที่นําเสนอ ทังหมด
้
5 ตัวบ่งชี ้
ดังกล่าว
ที่ประชุมได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. การกําหนดตัวบ่งชีท้ ี่เพิ่มเติม ควรมีการสํารวจผลงานก่อนว่ามีจํานวนมากน้ อยอย่างไร หากกําหนด
เป็ นตัวชีว้ ดั แล้ วมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถทําได้ หรื อไม่อย่างไร หากตัวบ่งชีด้ งั กล่าว
แสดงออกสูส่ าธารณะจะทําให้ เสียชื่อเสียงเกียรติภูมิหรื อไม่อย่างไร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า
ตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมจะมีผลต่อคะแนนของตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
แต่จะไม่มีผลต่อการประเมินคุณภาพจาก สมศ.
2. ในส่วนของการทํารายละเอียดตัวบ่งชี เ้ พิ่มเติมทัง้ 5 ตัวบ่งชีน้ ัน้ ควรกําหนดนิยามที่มีความหมาย
ครอบคลุมตามผลงานที่มหาวิทยาลัยมี และควรมีการกําหนดเกณฑ์ การประเมินที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
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3. การกําหนดให้ สถาบันวิจัย เพิ่มตัวบ่งชี ้ สมศ. 9 ผลการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
หรื อองค์กรภายนอก เป็ นเรื่ องที่ไปเพิ่มบทบาทให้ กบั สถาบันวิจยั เรื่ องบริ การสังคม ถ้ าสถาบันวิจยั เอางานวิจยั ของ
สถาบันไปช่วยเหลือชุมชน สร้ างความเข้ มแข็งไว้ กับชุมชน จะเป็ นประโยชน์ อย่างมากกับสถาบัน ชุมชน สังคม
และส่งผลมาที่สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพชี ้แจงทําความเข้ าใจให้ กบั สถาบันวิจยั ให้
เข้ าใจในประเด็นดังกล่าวชัดเจนขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมเห็นชอบมีมติดังนี ้
1. กําหนดตัวบ่ งชี ้ ปี การศึกษา 2555 โดยใช้ ตัวบ่ งชีส้ กอ. สมศ. และมธ. เช่ นเดียวกับตัวบ่ งชีป้ ี
การศึกษา 2554 โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
1.1 ตัด ตัวบ่ ง ชี ้ มธ.2 ความสํ าเร็ จในการดูแ ลนัก ศึก ษาพิ ก ารทัง้ ระบบให้ เ รี ย นได้ สํ าเร็ จ เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนประเด็นชีน้ ํา ป้องกันและแก้ ปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน ปี การศึกษา 2555
จาก การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาพิการ เป็ น Service Learning
1.2 ตัดตัวบ่งชี ้ มธ.4 ร้ อยละของโครงการบริ การวิชาการด้ านประชาธิปไตยต่อโครงการบริ การวิชาการ
ทังหมด
้
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนประเด็นเอกลักษณ์ ปี การศึกษา 2555 จาก ความเป็ น
ประชาธิปไตย เป็ น ความเป็ นธรรม
1.3 เพิ่มตัวบ่งชี ้ที่แสดงความเป็ นนานาชาติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นโยบาย
ของท่านอธิการบดี และเพื่อการจัดอันดับสากล ทังหมด
้
5 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชี ้ที่ 5 จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือ
ทางวิชาการ วิจัย และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย(รวมถึงข้ อตกลงระดับคณะ) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
เพิ่มขึ ้น กําหนดให้ เป็ นตัวบ่งชี ้ระดับมหาวิทยาลัยเท่านัน้
1.4 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มตัวบ่งชี ้ที่แสดงความเป็ นนานาชาติ
ที่สอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ที่ 5)
1.5 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับสถาบันวิจยั เพิ่มตัวบ่งชี ้ สมศ. 9 ผลการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก
2. มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุก ารยกร่ า งคํ า อธิ บ ายตัวบ่ ง ชี แ้ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตัว บ่ ง ชี ค้ วามเป็ น
นานาชาติเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
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4.3 ความก้ า วหน้ า ในการดําเนิ นการตามแผนปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพจากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553
ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอรายงานความก้ าวหน้ าของแผนปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปี 2553 เพื่อนําไปใส่ในรายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2554 เป็ นการรายงานผลการ
ดําเนินงานจากฝ่ ายต่างๆ โดยภาพรวมแล้ วส่วนใหญ่สามารถดําเนินงานตามแผน
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุม รั บทราบการดําเนิ น งานตามแผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมิ นคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553
วาระที่ 4.4 ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพ ปี การศึกษา 2554
ฝ่ ายเลขานุการได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2555 วันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการรางวัล
คุณภาพ ปี การศึกษา 2554 โดยคัดเลือกหน่วยงานที่แนวปฏิบตั ิที่ดีจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา
2553 มาพิจารณาให้ รางวัลคุณภาพ นันมหาวิ
้
ทยาลัยได้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณารางวัลคุณภาพ จํานวน 4
ชุด เพื่อพิจารณารางวัลคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 สรุ ปผลการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

หน่ วยงานที่ได้ รับรางวัลคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์

และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ และมีหน่วยงานที่ได้ รับประกาศนียบัตรได้ แก่
วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในตัวบ่งชี ้สกอ. 3.1

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั

คณะแพทยศาสตร์

องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม

วิทยาลัยสหวิทยาการ
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องค์ ประกอบ

หน่ วยงานที่ได้ รับรางวัลคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และมีหน่วยงานที่ได้ รับ
ประกาศนียบัตรได้ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี
ในตัวบ่งชี ้สมศ.10 และ ตัวบ่งชี ้สมศ. 11

องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

ไม่มีหน่วยงานใดได้ รับรางวัลคุณภาพ แต่มีการให้
ประกาศนียบัตรแก่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ที่มีแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในตัวบ่งชี ้สกอ. 7.1 และ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มี
แนวปฏิบตั ิที่ดีในตัวบ่งชี ้สกอ. 7.2

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์

ที่ประชุมได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. มีข้อเสนอแนะเรื่ องการจัดการโครงการรางวัลคุณภาพในครัง้ นี ้ เห็นว่าเป็ นการกําหนดให้ รางวัลเป็ น
รายองค์ประกอบโดยทุกหน่วยงานที่นําเสนอผลงานต้ องมีคณ
ุ สมบัติคือ มีคะแนนเต็มหรื อคะแนนสูงสุดในแต่ละ
ตัวบ่งชี ้ถึงจะนําเสนอผลงานได้ แต่เมื่อได้ พิจารณาหลักฐานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่นําเสนอผลงานปรากฏว่า
การที่ได้ คะแนนเต็ม 5 ในแต่ละตัวบ่งชี ้นัน้ ไม่สะท้ อนถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีอย่างแท้ จริ ง และการพิจารณาจากผลการ
ดําเนิ นงานในแต่ละตัวบ่ง ชี ้ แต่ได้ รางวัลเป็ นองค์ ป ระกอบนัน้ ทํ าให้ เกิ ดการพิ จารณาได้ ลําบาก เนื่ องจากทุก
หน่วยงานไม่ได้ คะแนนเต็มในทุกตัวบ่งชี ้ทังองค์
้ ประกอบ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ
ครั ง้ นี ้ ขอให้ ปรั บ ข้ อ ความในโล่ ที่ ม อบรางวัล สํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ช นะเลิ ศ ในองค์ ป ระกอบจะมอบเป็ น
ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดีกบั หน่วยงาน
2. การมอบรางวัลในคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ควรจัดให้ กระชับ
หน่วยงานใดได้ หลายรางวัล ควรมอบรางวัลเพียงครัง้ เดียวพร้ อมกัน
3. ขอให้ จดั ทําโล่รางวัลเป็ นอคิลิคสีในเนื ้อเป็ นสีฟ้า
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มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบผลการพิ จ ารณารางวั ล คุ ณ ภาพ ปี การศึ ก ษา 2554และให้ จั ด งาน
มอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
ที่ประชุมกําหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไปวันที่ 7
สิงหาคม 25555 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

