รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 4/2555 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
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)
6

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
7

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ แทน)
4

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย

กรรมการ

3

อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ

8

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ

กรรมการ

สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ

2

9

นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1 รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั

กรรมการ (ติดราชการ)

(รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์)
2

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ

กรรมการ (ติดราชการ)

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

กรรมการ (ติดราชการ)

5

นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ (ติด
ราชการ)

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
ท่านอธิ การบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้ าที่ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอฺธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 โดย สกอ. กําหนดให้
มหาวิทยาลัยจะต้ องมีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเป็ นประจําทุกปี นัน้ ขอรายงานความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 ดังนี ้
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิ ทยาลัย ได้ แก่รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิ น
เป็ นประธาน รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ สม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ เป็ นกรรมการ
และรองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื ้อพันธ์วิริยะกุล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
2. กําหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 เป็ นวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555
รวม 3 วัน และได้ ประสานงานกับประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพในการกําหนดตารางการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี ้
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2.1 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 เป็ นการพบ/สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับมหาวิทยาลัย รวมทังการ
้
สัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา
ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้รับบริ การ โดยใช้ สถานที่ทา่ พระจันทร์
2.2 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
- ช่วงเช้ าเป็ นการเยีย่ มชมหน่วยงานที่เป็ นตัวแทนกลุม่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั และสํานัก/สถาบันสนับสนุน
การจัดการศึกษา และการตรวจเยีย่ มฐานข้ อมูลระดับมหาวิทยาลัย
- ช่วงบ่าย เป็ นการตรวจสอบเอกสารอ้ างอิงผลการดําเนินงาน การสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมจาก
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้ อมูล โดยใช้ สถานที่ที่ศนู ย์รังสิต
2.3 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็ นการสรุปผลการประเมินคุณภาพ และรายงานผลการประเมินฯด้ วย
วาจาต่อผู้บริ หารมหาวิทยาลัย โดยใช้ สถานทีศ่ นู ย์รังสิต
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา ได้ เสนอกํ า หนดการดัง กล่ า วในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11/2555 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 แล้ ว
ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขอหารื อ ที่ ป ระชุ ม ในประเด็ น ของรายขื่ อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่จะต้ องเข้ ารั บการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 27
สิงหาคม 2555 โดยประธานเสนอรายชื่ อกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยที่ ต้องเข้ ารั บการสัม ภาษณ์ ดังนี ้ 1.ดร.วีรวัฒ น์
กาญจนดุล 2. ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี 3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวฒ
ั นาชัย
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการดําเนินการตามข้ อเสนอของที่ประชุม

ต่อไป
1.2 การมอบรางวัลคุณภาพ ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาระดับ มหาวิ ท ยาลัย ในการประชุม ครั ง้ ที่ 3/2555 ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณารางวัล คุณ ภาพ
ปี การศึกษา 2554 และให้ จดั งานมอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ จัดงานมอบรางวัลคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2555 โดยมีหน่วยงานที่ได้ รับรางวัล ดังนี ้
คณะแพทยศาสตร์ ได้ รับโล่รางวัลคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 4 และ องค์ประกอบที่ 9
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ รับโล่รางวัลคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 และได้ รับประกาศนียบัตรแนวปฏิบตั ิที่
ดีตัวบ่งชี ้ สมศ.10 ตัวบ่งชี ้ สมศ. 11 และ ตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ได้ รับโล่รางวัล
คุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 6 วิทยาลัยสหวิทยาการได้ รับโล่รางวัลคุณภาพในองค์ประกอบที่ 5 และได้ รับประกาศนียบัตร
แนวปฏิบตั ิที่ดีตวั บ่งชี ้ สกอ. 3.1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ได้ รับประกาศนียบัตรแนวปฏิบตั ิที่ดีตวั บ่งชี ้ สกอ. 7.1
และคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีได้ รับโล่รางวัลคุณภาพองค์ประกอบที่ 8
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ทังนี
้ ้ในส่วนของเอกสารหลักฐานแนวปฏิบตั ิที่ดีต่างๆ จะดําเนินการสแกนและนําไปเผยแพร่ ในระบบ intranet
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อให้ คณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถศึกษาเอกสารเผยแพร่ดงั กล่าวและนําไปเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในการปรับใช้ กบั หน่วยงานของตนเองต่อไป
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 3/2555 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2555 โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 3/2555 วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2555 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบตั ว บ่ ง ชี ค้ ุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555 โดยให้ ตดั ตัวบ่งชี ้เฉพาะบางตัวบ่งชี ้ให้ สอดคล้ องกับประเด็นที่กําหนดเป็ น
เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริ มปี การศึกษา 2555 และให้ กําหนดตัวบ่งชี ้ความเป็ นนานาชาติ เป็ นตัวบ่งชีเ้ ฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2555 เพิ่มเติม รวม 5 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
1) ร้ อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติตอ่ จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
2) ร้ อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่สง่ ออกและรับเข้ าต่อนักศึกษาทังหมด
้
3) ร้ อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติตอ่ จํานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
4) ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลีย่ นที่สง่ ออกและรับเข้ าต่ออาจารย์ทงหมดในหลั
ั้
กสูตรนานาชาติ
5) จํานวนข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจยั และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
เพิ่มขึ ้น และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการจัดทําข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ดังกล่าวนัน้ โดย
ฝ่ ายเลขานุการได้ ดาํ เนินการจัดทําข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเกณฑ์
ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้เฉพาะ มธ. ดังนี ้
1.ขอให้ พิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ความเป็ นนานาชาติ โดยใช้ ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้
กําหนดเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ ผลการดําเนินงานที่ได้ ในปี การศึกษา 2554 เป็ นเกณฑ์ในระดับ 4 คะแนน
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2. เสนอให้ ทบทวนเกณฑ์ ตัวบ่งชีม้ ธ. จํานวน 2 ตัว ดังนี ้ มธ. ร้ อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจํานวนกิจกรรม
ทังหมด
้
จากร้ อยละ 18 เป็ น ร้ อยละ 20 และ มธ ร้ อยละของบทความวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล
Scopus และ web of Science ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา จากร้ อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 30 เนื่องจาก
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ เป็ นเกณฑ์ที่คอ่ นข้ างตํ่ากว่าผลการดําเนินงานในปี การศึกษา 2554
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้
เสนอให้ กําหนดตัวบ่งชี ้เรื่ องการได้ รับรางวัลของอาจารย์และนักศึกษา เป็ นตัวบ่งชี ้เฉพาะของ มธ. และคณะ/หน่วยงาน
จัดการเรี ยนการสอน เพิ่มขึ ้นอีก 1 ตัวบ่งชี ้ เนื่องจากการกําหนดเป็ นตัวบ่งชี ้ในระบบประกันคุณภาพ จะเป็ นการกระตุ้นให้
คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนมีการดําเนินการ/ส่งเสริ มให้ อาจารย์ และนักศึกษาเข้ าประกวดเพื่อรั บรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และทําให้ ได้ นกั ศึกษารับเข้ า (input) ที่มีคณ
ุ ภาพ
มากขึ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เสนอว่า ควรให้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี ้ความเป็ นนานาชาติ เนื่องจากฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงและมีข้อมูลอยู่แล้ วจะเข้ าใจตัว
บ่งชี ้ดังกล่าวมากกว่า
2.ประธานเสนอว่า จากการที่ฝ่ายเลขานุการทําข้ อมูลในเกณฑ์ 4 คะแนน และ 5 คะแนนมานัน้ จะสามารถ
ตรวจสอบได้ หรื อไม่วา่ จะต้ องการเพิ่มผลการดําเนินงานกี่คน คือข้ อมูลดิบ ต้ องการเท่าไร
3.ประธานเสนอว่า ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ วิจัย และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น นัน้ การจะเพิ่มข้ อตกลงจากเดิมที่มี 264 สัญญา เป็ น 330 สัญญา ภายในปี เดียวคง
เป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากการที่เรามีสญ
ั ญาหรื อข้ อตกลง 264 สัญญา เกิดจากการสะสมการทําสัญญามาเป็ นระยะเวลานาน
การจะเพิ่มข้ อตกลง จํานวน 66 สัญญานันภายในปี
้
เดียวคงเป็ นไปไมได้ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เสนอว่าตัวบ่งชี ้ที่ 5 นัน้
ควรตัดคําว่า ที่เพิ่มขึ ้น ออก และควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นจํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ วิจยั และ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4.ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา เสนอว่า ควรมีการจัดเก็บข้ อมูลแยกระหว่างรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ และรางวัลทางด้ านวิชาการ (Academic) กับรางวัลที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ (Non –Academic) โดยนับรวมอยู่ใน
ตัวบ่งชี ้เดียวกัน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1.มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุการเสนอตัวบ่งชี ้ความเป็ นนานาชาติทงั ้ 5 ตัวให้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กําหนดนิยามค่า
เป้าหมายและเกณฑ์การประเมินและเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
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2.เพิ่มตัวบ่งชีเ้ รื่ องการได้ รับรางวัลของอาจารย์และนักศึกษาเพิ่มอีก 1 ตัวบ่งชีเ้ พื่อประเมินในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย
3.เห็นชอบให้ ปรับเกณฑ์การประเมินใน 2 ตัวบ่งชี ้เดิม ได้ แก่ มธ. ร้ อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจํานวนกิจกรรม
ทังหมด
้
จากร้ อยละ 18 เป็ น ร้ อยละ 20 และ มธ ร้ อยละของบทความวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล
Scopus และ web of Science ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา จากร้ อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 30
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่ างรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอนําเสนอร่ างรายงาน
การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 จํ านวน 47 ตัวบ่งชี ้ โดยในส่วนของตัวบ่งชีเ้ ชิ งปริ มาณจะ
ประมวลข้ อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554 รวม 32 หน่วยงาน (เนื่องจาก
ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน และยังมีการอุทธรณ์ผลการประเมินอยู่) ส่วนตัวบ่งชี ้
เชิงคุณภาพจะเป็ นการรายงานจากผลการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ร้ ะดับมหาวิทยาลัย จากผลการประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการประเมินของทุกตัวบ่งชี ้ เท่ากับ
4.41คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ถ้ าพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี ้ของสกอ. มีผลการประเมินเท่ากับ 4.39 คะแนน ตัวบ่งชี ้
ของสมศ. มีผลการประเมินเท่ากับ 4.43 คะแนน
ทังนี
้ ้ มีตวั บ่งชี ้ที่มีคะแนนเทียบเกณฑ์ไม่ถึง 3.51 จําแนกได้ ดังนี ้
ตัวบ่ งชีส้ กอ. ได้ แก่ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร สกอ.2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรี ยนการสอน สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ และ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชีส้ มศ. ได้ แก่ สมศ.3 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ สมศ.6
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้ ประโยชน์
โดยขอให้ ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของการเขียนโดยเฉพาะในประเด็นของจุดเด่น แนวทางเสริ ม จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการแก้ ไข เพื่อให้ องค์ประกอบต่าง ๆ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น และในส่วนของผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี ้เพื่อ
ฝ่ ายเลขานุการจะได้ ไปปรับแก้ ข้อมูลตามที่ที่ประชุมให้ ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง เสนอว่า ควรนําเสนอในประเด็นที่มหาวิทยาลัยริ เริ่ มดําเนินการเรื่ อง
การกําหนดตัวบ่งชี ้แบบมุ่งเป้าเพื่อวัดผลงานวิจัย การนําเงินกองทุนวิจัยมาเป็ นตัวตังต้
้ นในการวัดผลงานวิจยั ในแต่ละ
คณะ นําเสนอในส่วนของภาวะผู้นํา การสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั บุคลากร บรรยากาศในการทํางาน การริ เริ่ มใน
เรื่ องส่งเสริ มให้ บคุ ลากรออกกําลังกาย การใช้ เทคโนโลยีในการทํางานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว โดยควรนําเสนอใน
บทสรุปผู้บริ หาร และในตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา
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2. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี ้
2.1 ในบางตัวบ่งชีม้ ีบางข้ อที่มีการเขียนผลการดําเนินงานแต่ทําไม่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีการ
เขียนอธิบายถึงเหตุผลที่ทําไม่ได้ เป็ นสิง่ ที่ดี แต่บางข้ อในบางตัวบ่งชี ้เขียนอธิบายในลักษณะที่ต้องตีความว่าจะนับว่าเป็ น
การดําเนินการได้ ตามเกณฑ์หรื อไม่ ทําให้ ดูยาก ควรจะทําสัญลักษณ์ ให้ กรรมการได้ ทราบว่าข้ อนี ้มหาวิทยาลัยจะนับ
หรื อไม่นบั เป็ นผลการดําเนินงาน เพื่อให้ สะดวกต่อคณะกรรมการประเมิน
2.2 ตัวบ่งชีส้ กอ. 2.1 ควรเขียนระบบการปรับปรุ งหลักสูตรให้ ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขนตอน
ั้
การทํางานที่ชดั เจน
2.4 ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.4 ข้ อ 1 แผนมีสองส่วนคือ แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร โดยปกติจะเข้ าใจว่า
เป็ นแผนพัฒนาบุคลากร การจัดอบรมและพัฒนาอาจารย์ล้วนเป็ นแผนพัฒนาบุคลากรทังสิ
้ ้น แต่แผนบริ หารบุคลากรคือ
แผนที่มีการวางแผนในเรื่ องการบริ หารอัตรากําลัง และการสร้ างบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษี ยณอายุราชการ เป็ นต้ น
ประธานเสนอว่า ให้ แจ้ งผู้รับผิดชอบให้ ไปดําเนินการเพิ่มเพื่อให้ มีแผนบริ หารและแผนพัฒนาครบตามเกณฑ์
2.5 ตัวบ่งชี ้สกอ.2.4 ข้ อ 6 เรื่ องการให้ ความรู้ เรื่ องจรรยาบรรณ การเผยแพร่ กบั การให้ ความรู้ ต่างกัน
การนําจรรยาบรรณขึ ้นเว็บไซต์ การแจกเป็ นแผ่นพับ อยู่ในส่วนของการเผยแพร่ แต่ไม่ใช่การให้ ความรู้ การให้ ความรู้ คือ
การจัดอบรม การสัมมนา แต่ใ นเอกสารอ้ างอิง ไม่มีก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณ ประธาน เสนอว่า ควรชี แ้ จงให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจว่า ต้ องให้ ทงความรู
ั้
้ และเผยแพร่ เรื่ องจรรยาบรรณ ในส่วนของการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
ควรดําเนินการในโครงการ เช่น การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และเขียนอยูใ่ นกําหนดการให้ ชดั เจน เป็ นต้ น
2.6 ตัวบ่งชี ้สกอ.2.6 ข้ อ 3 การจัดทํารายละเอียดรายวิชา ต้ องทําให้ ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา หากมีคณะใดที่ตกในข้ อนี ้ มหาวิทยาลัยก็จะไม่ได้ เช่นกัน เนื่องจากเกณฑ์ระบุวา่ ต้ องมีครบทุกรายวิชาของ
ทุกหลักสูตร ประธาน เสนอว่า หากมีอาจารย์ไม่ทํารายละเอียดรายวิชา คณบดีต้องมีการลงโทษ หากคณบดีไม่ลงโทษก็
ต้ องให้ มหาวิทยาลัยลงโทษ เนื่องจากทําให้ มหาวิทยาลัยไม่ได้ คะแนน และเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องผลประโยชน์ของนักศึกษาด้ วย
2.1 ตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.1 ข้ อที่ 6 ต้ องเขียนหลักธรรมาภิบาลให้ ครบทัง้ 10 ข้ อ โดยต้ องยกตัวอย่างการ
บริ หารตามหลักดังกล่าวด้ วย เพื่อให้ เห็นความเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน
3. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เสนอว่า การตรวจประเมินคุณภาพภายในขึ ้นอยูก่ บั คณะกรรมการประเมิน
แต่ละชุดว่ามีความละเอียดมากน้ อยอย่างไร หากคณะกรรมการประเมินที่มีความละเอียดค่อนข้ างมาก และมหาวิทยาลัย
ดําเนินการได้ ไม่ครบตามเกณฑ์ คณะกรรมการประเมินมีสทิ ธิตดั คะแนนในข้ อนันๆ
้ ได้ มหาวิทยาลัยจึงควรจะเตรี ยมความ
พร้ อมไว้
4. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจันทร์ ยง เสนอว่า ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยในส่วนของ
ตัวบ่งชี ้ สมศ.6 ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ปัญหาเกิ ดในระดับคณะ กล่าวคือ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มีรายชื่ อ
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งานวิ จั ย 18 เรื่ อง แต่ มี ห ลั ก ฐานการรั บ รองการนํ า ไปใช้ ประโยชน์ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และให้ คํ า ปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งให้ 2 เรื่ อง ซึ่งคณะได้ มีการประสานงานแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่ได้ หลักฐานอ้ างอิง ประธาน ขอให้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับสถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ องการส่งผลงานวิจยั ที่นําไปใช้ ประโยชน์เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้น
5. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง เสนอว่า มีประเด็นในตัวบ่งชี ้ 4.3 เงินสนับสนุนวิจยั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน ที่สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทําข้ อมูลเงินวิจยั ที่ผา่ น TURAC มาเฉพาะ
ในส่วนของชื่อผลงานวิจยั จํานวนเงินแบบรวมทังหมดไม่
้
แจงในแต่ละโครงการ แต่ไม่มีหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สัญญา
จ้ าง เป็ นต้ น เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาตรวจสอบจะไม่นบั ผลงานให้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจน
ประ ธา นชี แ้ จง เพิ่ มเติ มว่ า ต าม มติ ของ คณ ะกร รม กา รอํ า นว ยกา รสถา บั น วิ จั ย และ ให้ คํ า ปรึ ก ษา แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติว่าห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลการเงินกับหน่วยงานภายนอก แต่เนื่องจากข้ อมูลการเงินในแต่ละ
รายโครงการต้ องนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย TURAC จะต้ องให้ ข้อมูลทังหมดกั
้
บ
หน่วยงานภายใน มหาวิท ยาลัย ประธาน ขอให้ ผ้ ูช่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกันคุณ ภาพการศึก ษา ไปประสานงานกับ
สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่ องดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
1. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อเสนอแนะของที่ประชุมไปเพิ่มเติมในรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2554
2. ในส่วนของตัวบ่งชี ้ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่า 3.51 นันได้
้ มีการแก้ ไขไปแล้ วในบางส่วนซึ่งน่าจะส่งผลให้ ผล
การดําเนินงานในปี การศึกษา 2555 ดีขึ ้นตามลําดับ
3. มอบหมายให้ ผ้ ูช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับสถาบันวิจัยและให้ คําปรึ กษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นที่ที่ประชุมตังข้
้ อสังเกตต่อไป
4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554
ฝ่ ายเลขานุการ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ กําหนดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา
2554 รวม 32 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2555 นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554 รวม 32 หน่วยงาน (คณะนิติศาสตร์ ,คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,สถาบันวิจัยและให้ คําปรึ กษาแห่ง มธ., สถาบันภาษา,คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, และ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ใช้ ผลการประเมินตนเอง เนื่องจากจัดประเมินในวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555)
จากผลการประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน รวม 23 หน่วยงาน พบว่า ผลการดําเนินงานระดับ
คณะดีขึ ้น ไม่มีหน่วยงานที่อยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี ้ สกอ. พบว่า มีคณะที่มีผลการประเมิน
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ตามตัวบ่งชีข้ องสกอ. ตํ่ากว่า 3.51 จํานวน 6 คณะ ได้ แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี ้ของ สมศ. พบว่า คณะที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้สมศ. ตํ่ากว่า 3.51 จํานวน 5
คณะ ได้ แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ และคณะทันต
แพทยศาสตร์ และเมื่ อ พิ จ ารณาทัง้ ตัว บ่ ง ชี ้ สกอ. และตัว บ่ ง ชี ้ สมศ. พบว่ า คณะที่ มี ผ ลการประเมิ น ตามตัว บ่ ง ชี ้
ทัง้ สองกลุ่ ม ตํ่ า กว่ า 3.51 จํ า นวน 3 คณะ ได้ แก่ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลัย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค์
และคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจยั 3 หน่วยงาน มีผลการดําเนินงานในระดับดี และ ผล
การประเมินคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน มีศนู ย์บริ การการกีฬา ที่มีผลการประเมินค่อนข้ างตํ่า
มาก คือ 2.18
นอกจากนี ้ ฝ่ ายเลขานุการในฐานะที่ทําหน้ าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/
สถาบัน ขอหารื อประเด็นที่พบจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. กรณีการประเมินตัวบ่ งชีท้ ่ ใี ช้ ผลการประเมินร่ วมกับมหาวิทยาลัย ได้ แก่ ตัวบ่ งชีก้ ลุ่มอัตลักษณ์
ข้ อ เท็ จจริ ง ในกรณี ท่ีค ณะ/สํา นัก/สถาบัน ใช้ อัตลักษณ์ เอกลัก ษณ์ แ ละ/หรื อมาตรการส่ง เสริ มร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย สมศ. กําหนดว่าจะต้ องมีการรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ของหน่วยงานและแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด้ วย แต่จากการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน พบว่า หน่วยงานไม่มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานอ้ างอิงผลการดําเนินงาน โดยเขียนเพียงแต่ว่าร่ วมกับมหาวิทยาลัย ทําให้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพในหลายหน่วยงาน ประเมินตัวบ่งชี ้ดังกล่าวเป็ น 0 คะแนน
ข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
1.1 ในปี การศึกษา 2555 ให้ ผ้ รู ับผิดชอบตัวบ่งชี ้ระดับมหาวิทยาลัย ร่ วมกับฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
ทําความเข้ าใจกับหน่วยงานให้ ชดั เจน ว่าต้ องทําอย่างไร
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า ให้ จดั ทําแบบฟอร์ มกลางให้ กบั ทุกหน่วยงาน ในส่วนที่เป็ นตัวบ่งชี ้ที่
หน่วยงานต้ องใช้ ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิดความชัดเจน
1.3 เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาในปี การศึกษา 2554นี ้ ให้ ฝ่ายการนักศึกษาประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละ
รายคณะ ในส่วนตัวบ่งชี ้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ที่ฝ่ายการนักศึกษารับผิดชอบ
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2. การประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี ท้ ่ ี 8.1 ระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ เกณฑ์ ข้ อ 6 มี ห น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ ีสถาบัน
กําหนด
ข้ อเท็จจริ ง มีบางคณะที่ไม่ได้ รับการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในในปี ที่ประเมิน ทําให้ ไม่ได้ คะแนน
ในตัวบ่งชี ้นี ้ ทําให้ คณะขอหารื อว่าจะทําอย่างไรให้ ได้ คะแนนในข้ อนี ้
ข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
2.1 รองอธิ การบดีฝ่ายการคลังและวางแผน แจ้ งว่า ในปี การศึกษา 2555 จะกํ าหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบภายในทุกคณะให้ ครบ โดยจะตรวจประเด็นซึง่ เป็ นสาระสําคัญ ในส่วนของผู้ตรวจสอบ
ภายนอกได้ เริ่ มดําเนินการหาผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็ นส่วนกลางมาให้ คณะใช้ ร่วมกัน
2.2 รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง เสนอให้ เขียนคําอธิบายว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงาน
ของรั ฐ อยู่ภายใต้ สํานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิน ซึ่งจะเข้ าตรวจหรื อไม่ก็ได้ ดังนัน้ จึงไม่ใช่สาระสําคัญที่จะทําให้ ต้องตัด
คะแนนในข้ อนี ้ ประเด็นการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย หากมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละคณะไปสู่
สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ก็ถือว่ามีการดําเนินงานตามเกณฑ์แล้ ว โดยไม่ต้องรอให้ ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เข้ าไปตรวจ
3 การประเมินตัวบ่ งชีเ้ ชิงปริมาณ
ข้ อเท็จจริ ง การประเมินตัวบ่งชี ้ สมศ. 3 และ สมศ. 4 ในกรณีที่ไม่มีผ้ สู ําเร็ จการศึกษา จะไม่ประเมินตัวบ่งชี ้
ดังกล่าว แต่คณะกรรมการประเมินคุณภาพบางคณะ มีการประเมิน และให้ 0 คะแนน
ข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
1.หากคณะใดมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาโท-เอก แต่ไม่มีผ้ ูสําเร็ จการศึกษาในปี นัน้ ก็ไม่ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้ สมศ.3-4 เนื่องจากคําอธิบายของ สมศ. ได้ ระบุวา่ หากไม่มีผ้ สู าํ เร็ จการศึกษา คือไม่มีตวั หารจะต้ องไม่ถกู
ประเมิน แต่หากมีผ้ สู าํ เร็ จการศึกษา แต่ไม่มีผลการดําเนินงาน แบบนี ้ต้ องประเมิน
ข้ อเท็จจริ ง
ตัวบ่งชี ้ สมศ.8 เนื่องจากตัวหารของตัวบ่งชี ้นี ้ เป็ นจํานวนโครงการบริ การวิชาการที่สภาสถาบันอนุมตั ิ ซึ่งในปี
การศึกษา 2554 นี ้ ฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิต ไม่ได้ นําจํานวนโครงการบริ การวิชาการให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ (จะเสนอ
อนุมตั ิของปี การศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป) ทําให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพบางคณะ ไม่ให้ คะแนนตัวบ่งชี ้นี ้ เนื่องจาก
โครงการบริ การวิชาการไม่ได้ รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในขณะที่บางคณะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะใช้
โครงการบริ การวิชาการที่อยูใ่ นแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว
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ข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
1.รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง ชี ้แจงว่า ประเด็นเรื่ องการบริ การวิชาการแก่สงั คมในแต่ละโครงการ
จะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่ องใหม่ เนื่องจากหากทุกคณะทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ ดงั กล่าว
จะต้ องนําเข้ า สภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจํ าปี ซึ่งก็ คื อแผนที่ถอดมาจากแผนกลยุท ธ์ ยกเว้ นเป็ น
โครงการใหม่ที่นําเสนอในปี นัน้ อาจจะไม่ได้ นําเข้ าสภามหาวิทยาลัย แต่ประเด็นอยูท่ ี่ว่าโครงการดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิ
ไม่ใช่การประเมินที่คณะกรรมการยอมให้ แต่ต้องยอมรับในหลักการว่า โครงการทุกโครงการต้ องผ่านการอนุมตั ิจากสภา
มหาวิทยาลัย แต่จะอนุมตั ิในปี ไหนเป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่ประเด็นเรื่ องการตีความ ฝ่ ายเลขานุการชี ้แจงว่า คณะไม่ทราบ
ว่าจะหาหลักฐานการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยอย่างไร เนื่องจากไม่ทราบว่าอนุมตั ิตงแต่
ั ้ ปีไหน เป็ นต้ น
2. ประธานขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะทําความเข้ าใจให้ กบั ทุกหน่วยงานในเรื่ องตัวบ่งชี ้ โดยเฉพาะ
ในส่วนของตัวบ่งชี ้ สมศ.
4. การประเมินตัวบ่ งชีเ้ อกลักษณ์ ของหน่ วยงาน
ข้ อเท็จจริ ง ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้ ให้ ความเห็นชอบตัวบ่งชี ้
คุณภาพ ปี การศึกษา 2554 และได้ กําหนดหลักการให้ คณะ/สํานัก/สถาบันต้ องประเมินตัวบ่งชี ้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน อย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้ นัน้ ในการประเมินคุณภาพภายในบางคณะ คณะกรรมการฯ ไม่ประเมินตัวบ่งชี ้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน ซึง่ ทําให้ ผลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงานนัน้ ๆ มีจํานวนตัวบ่งชี ้ไม่เท่ากับหน่วยงานอื่น
ข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
1. การประเมินตัวบ่งชี ้เอกลักษณ์ของหน่วยงานมีผลกระทบต่อการประเมินในตัวบ่งชี ้ที่ 9.1 ข้ อ 3 ซึ่งหากคณะ
ไม่ประเมินตัวบ่งชี เ้ อกลัก ษณ์ ก็จะไม่ไ ด้ คะแนนในข้ อดังกล่าว ประธานจึงขอให้ ผ้ ูช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ประสานงานกับคณะ เป็ นรายคณะไป
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั นี ้
1.รั บ ทราบผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในระดับ คณะ/สํา นัก /สถาบัน ปี การศึก ษา 2554 และให้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2.ที่ประชุมมีมติให้ ประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2554 โดยใช้ หลักเกณฑ์ ดังนี ้
2.1 ตัวบ่งชี อ้ ตั ลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริ มที่คณะ/หน่วยงานใช้ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้ ฝ่ายที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
2.2 การประเมินตัวบ่งชี ้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้ อ 6 ให้ หน่วยงานผ่านเกณฑ์ข้อ 6
ทุกหน่วยงาน
2.3 การประเมินตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณ มีรายละเอียด ดังนี ้
- ตัวบ่งชี ้ สมศ.3 และ สมศ.4 หากไม่มีผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาในปี นันตั
้ วบ่งชี ้ดังกล่าวจะไม่ต้องถูกประเมิน - ตัวบ่งชี ้ สมศ.8 โครงการบริ การวิชาการที่เป็ นตัวหารต้ องผ่านการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยทุกโครงการ
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2.4 การประเมินตัวบ่งชี ้เอกลักษณ์ของหน่วยงาน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการประเมินในตัวบ่งชี ้ที่ 9.1 ข้ อ 3
ซึ่งเป็ นผลคะแนนในภาพรวมระดับคณะ ขอให้ ผ้ ูช่วยฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะที่ไม่มีการ
ประเมินตัวบ่งชี ้ดังกล่าว ชี ้แจงให้ กบั คณบดีในคณะนันๆ
้ รับทราบถึงปั ญหา เป็ นรายคณะไป
3. ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี ้ทังหมดว่
้
า มีประเด็นใดหรื อเกณฑ์ขอใดที่ต้อง
นําเข้ าสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ อนุมตั ิ ขอให้ รวบรวมและเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้ อมกันในคราวเดียวทังหมด
้
4.3 ค่ าเป้าหมายตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษา แจ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ตามที่ ค ณะกรรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2555 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ได้ เสนอให้ กําหนดค่าเป้าหมายตัว
บ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ให้ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.51 ขึ ้นไป) นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอร่างค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 มาเพื่อโปรดพิจารณา โดยหลักการในการ
กําหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1.ในกรณีที่เป็ นตัวบ่งชี ้ที่มีผลการดําเนินงานในปี การศึกษา 2554 มากกว่า 4.51 จะกําหนดค่าเป้าหมายไม่ตํ่า
กว่าผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2554
2. ในกรณี ที่เ ป็ นตัว บ่ง ชี ก้ ระบวนการ ที่ มี ผลการดํ า เนิน งาน ปี การศึก ษา 2554 ดี กว่า 4.51 จะกํ าหนดค่า
เป้าหมายสูงกว่าผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2554 โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ในการดําเนินงาน
3. ในกรณีที่เป็ นตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณที่มีผลการดําเนินงานปี การศึกษา 2554 ตํ่ากว่า 3.51 จะกําหนดค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี ้ 3.51 ขึ ้นไป
4. ในกรณี ที่เป็ นตัวบ่งชี ้ มธ. ที่กําหนดเพิ่มเติมในปี การศึกษา 2555 จะกํ าหนดค่าเป้าหมายเท่ากับคะแนน
ประเมิน 4 คะแนน
จากหลักการดังกล่าว ทําให้ ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้ สกอ. เท่ากับ 4.58 คะแนน ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้ สมศ. 1 – 11
เท่ากับ 4.52 คะแนน ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้ สมศ.ทังหมด
้
เท่ากับ 4.58 คะแนน และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
(สกอ. , สม
ศ. ,มธ.) เท่ากับ 4.54 คะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการกําหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว และขอให้ ฝ่ายเลขานุการนําค่าเป้าหมาย
เสนอให้ กับผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการกํ าหนดค่าเป้าหมาย
ดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม
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