วาระที่ 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1 อธิการบดี

ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธาน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ)
3

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
4

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
5

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ แทน)
6

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล

กรรมการ

7

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย

กรรมการ

8

อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ

9

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ

กรรมการ

10

รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ

กรรมการ

สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
11

นางสาวอัญชสา แก้วเก้า

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

2

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1 รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ยง
2

รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั

ที่ปรึ กษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

(รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์)
3

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

กรรมการ (ติดราชการ)

5

นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
(ติดราชการ)
เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

ท่ า นอธิ ก ารบดี ประธานคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ มหาวิ ท ยาลัย ทํา หน้า ที่ ป ระธาน
ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ไม่ มี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ตัวบ่ งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 (เฉพาะตัวบ่ งชี้ มธ.)
ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายประกันคุ ณภาพการศึ กษา ชี้ แจงว่า ตามที่ คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึ กษาระดับ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 7 สิ งหาคม 2555 ได้พิจารณาตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 โดยเน้นที่ตวั
บ่งชี้เฉพาะของ มธ. และได้มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ยกร่ างรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของ มธ. ในส่วนที่เป็ นตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติ เสนอคณะกรรมการฯในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
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ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ยกร่ างรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติ รวม 5 ตัวบ่งชี้ มาเพื่อ
เสนอพิจารณา ได้แก่
1. ตัวบ่งชี้ มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
2. ตัวบ่งชี้ มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด
3. ตัวบ่งชี้ มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด
4. ตัวบ่งชี้ มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าในหลักสูตรนานาชาติ
5. ตัวบ่งชี้ มธ.5 จํานวนข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เฉพาะ มธ. เพื่อให้ความเห็นชอบคําอธิ บายและเกณฑ์
การประเมิ น ตัว บ่ ง ชี้ ความเป็ นนานาชาติ 5 ตัว บ่ ง ชี้ ก่ อ นที่ ฝ่ายประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาจะได้เสนอตัวบ่ งชี้ คุ ณภาพ ปี
การศึกษา 2555 ให้คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล สอบถามว่า เหตุใดอาจารย์ต่างชาติจึงมีจาํ นวนมากกว่าอาจารย์
แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้า ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ส่ วนนี้ เป็ นข้อมูลปั จจุบนั จากสํานัก
วิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเข้าใจว่าอาจารย์ชาวต่างชาติเป็ นการนับรวมอาจารย์ชาวต่างชาติกบั อาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า
2) อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิ ตติ สอบถามว่า ตัวบ่ งชี้ มธ.2 ร้อยละของนักศึ กษาแลกเปลี่ยนที่ ส่งออกและ
รับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไว้ ส่ วนตัวบ่งชี้ มธ.ร้อยละของอาจารย์
แลกเปลี่ยนที่แลกเปลี่ยนส่งออกและรับเข้า มีการกําหนดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน จึงขอสอบถาม
ว่าควรมีการปรับให้สอดคล้องกันหรื อไม่
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่า การกําหนดนิ ยามของตัวบ่งชี้ควรอิงกับนิ ยามของ QS ,
Reuter เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่อนั ดับสากล จึงขอตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดว่านิ ยามของ QS , Reuter
เป็ นอย่างไร และเสนอให้ปรับให้สอดคล้องกับนิยามของ QS , Reuter
3) การกําหนด ตัวบ่งชี้ มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าในหลักสูตรนานาชาติ อาจมีปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ ส่งออก เนื่ องจากอาจารย์ในคณะต่างๆ จะสอนทั้งหลักสู ตรปกติและหลักสู ตร
นานาชาติ จึ ง ทํา ให้จ ํา แนกอาจารย์ใ นหลัก สู ต รนานาชาติ ไ ด้ย าก จึ ง ขอเสนอให้ป รั บ เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ร้ อ ยละของอาจารย์
แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด
4) ฝ่ ายเลขานุ การ สอบถามว่าเกณฑ์การประเมิ นสําหรั บคณะที่ มีหลักสู ตรนานาชาติ กับคณะที่ ไม่มีหลักสู ตร
นานาชาติ ค วรจะให้เ กณฑ์เ ดี ย วกัน หรื อ ไม่ เนื่ องจากตัวบ่ ง ชี้ ดัง กล่ า วมี ก ารวัด ทั้ง ระดับ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ที่ประชุมมติให้ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกคณะ
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มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี้
1. ปรับแก้ตวั บ่งชี้ มธ. 4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าในหลักสู ตรนานาชาติ เป็ น ร้อยละ
ของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด
2. ปรับเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ มธ.2, มธ.3 , มธ.4 ดังนี้
2.1 ตัวบ่งชี้ มธ.2 :ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด เกณฑ์การ
ประเมิน คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 1.30
2.2 ตัวบ่งชี้ มธ. 3 :ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม
5 ร้อยละ 12
2.3 ตัวบ่งชี้ มธ. 4 :ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด เกณฑ์
การประเมิน คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 9
3. ใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติเป็ นเกณฑ์เดียวกันทุกคณะ
4. มอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาทบทวนนิ ยามของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับนิ ยามของ QS ,
Reuter
5. ให้เสนอตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
3.2 ค่ าเป้ าหมายตัวบ่ งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 7 สิ งหาคม
2555 ได้พิจารณากําหนดค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ให้ไม่ต่าํ กว่า 4.51 และให้ส่งค่า
เป้ าหมายดังกล่าวให้ผรู ้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมตามค่าเป้ าหมาย
ดังกล่าวนั้น ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาํ เนิ นการตามมติที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบค่าเป้ าหมายตามที่คณะกรมการเสนอ ยกเว้น ในตัวบ่งชี้ สกอ. 2.5 และ ตัวบ่งชี้ สมศ.3 โดยผูร้ ับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ให้เหตุผลประกอบการปรับค่าเป้ าหมาย ดังนี้
1.ตัวบ่ งชี้ สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึ กษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ขอปรั บลดค่าเป้ าหมายผลการ
ดําเนินงานจาก 7 ข้อ เป็ น 6 ข้อ เนื่ องจาก ตามเกณฑ์ขอ้ 6 ต้องมีผลการประเมินคุณภาพของการบริ การในข้อ 2-5 ทุกตัวไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 แต่ปรากฏว่าปี การศึกษาที่ ผ่านมามหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของบริ การจํานวน
หลายหัวข้อที่ต่ าํ กว่า 3.51 แม้จะนําคะแนนแต่ละหัวข้อมาเฉลี่ยรวมแล้วก็มิได้ส่งผลให้คะแนนสู งนัก โดยเฉพาะในเรื่ อง
ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเพียง 3.30 คะแนน จึงขอปรับลดค่าเป้ าหมายเป็ น 6 ข้อ
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2.ตัวบ่ งชี้ สมศ.3 ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโทที่ ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ขอปรั บลดค่า
เป้ าหมายผลการดําเนิ นงานจาก 17.55 เป็ น 15.00 เนื่ องจากการเที ยบข้อมูลผลการดําเนิ นงาน ระหว่างปี การศึ กษา 2553 2554 พบว่ามีผลการดําเนิ นงานลดลง กล่าวคือ จากร้อยละ 14.59 เป็ นร้อยละ 13.70 ดังนั้น ถ้าจะเพิ่มผลการดําเนิ นงานให้
เป็ นร้อยละ 17.55 ในปี การศึ กษา 2555 จะต้องมีผลงานรวมถ่วงนํ้าหนักประมาณ 304 ซึ่ งเป็ นค่าเป้ าหมายที่อาจสู งเกินไป
และดําเนินการได้ค่อนข้างยาก จึงขอปรับลดค่าเป้ าหมายเป็ นร้อยละ 15
ทั้งนี้ หากปรับค่าเป้ าหมายตามที่ผรู ้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ขอปรับ จะทําให้มีคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัว
บ่งชี้) เท่ากับ 4.58 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบสมศ. 1-11 เท่ากับ 4.35 คะแนน
เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. (20 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.50 และคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบทั้งหมด เท่ากับ 4.50
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ฝ่ ายเลขานุ การขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2555 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามลําดับ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ประธานเสนอว่า หากการปรับลดค่าเป้ าหมายผลการดําเนินงานดังกล่าว เกิดจากการคาดการว่าไม่สามารถจะทํา
ผลการดําเนินงานตามค่าเป้ าหมายดังกล่าวได้ ก็ขอให้คงค่าเป้ าหมายไว้ตามเดิม เนื่ องจากไม่มีการปรับลดคะแนนใดๆ หาก
ไม่สามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว จึงขอให้คงค่าเป้ าหมายทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ดงั กล่าวไว้ตามเดิมเพื่อให้เกิดความท้าทายใน
การดําเนินงาน
มติที่ประชุ ม ที่ ป ระชุ มพิ จารณาแล้ว มี ม ติ ให้กาํ หนดค่า เป้ าหมายตามที่ คณะกรรมการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาระดับ
มหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้ งที่ 4 /2555 ให้หลักการไว้ และให้เสนอค่าเป้ าหมายตัวบ่ งชี้ คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555 ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา 2554 ในระหว่างวันที่ 27-29 สิ งหาคม 2555 โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทวีศกั ดิ์ สู ทกวาทิน เป็ นประธาน รองศาสตราจารย์ ทพ.
นพ.ดร.สิ ทธิ ชัย ทัดศรี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ สม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิ พวรรณ ปิ่ นวนิ ชย์กุล ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ เป็ นกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ
เอื้อพันธ์วริ ิ ยะกุล เป็ นกรรมการและเลขานุการ นั้น

6

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพได้ด ํา เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ง จากการตรวจสอบเอกสารอ้า งอิ ง ผลการ
ดําเนิ นงาน การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึ กษา ศิษย์เก่า บุคลากร
ผูร้ ับบริ การ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนการเยี่ยมชมหน่ วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวม 8 หน่ วยงาน และได้นาํ เสนอผลการ
ประเมินดังกล่าวด้วยวาจา ในวันที่ 29 สิ งหาคม 2555
2.ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอนําเสนอคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึ กษา
2554 ดังนี้
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ สมศ. (20 ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ท้ งั หมด (47 ตัวบ่งชี้)

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

ตนเอง
1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ

ตนเอง

คณะกรรมการ

ตนเอง

คณะกรรมการ

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

2. การเรี ยนการสอน

4.09

4.09

3.73

3.73

3.95

3.95

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

4. การวิจยั

4.07

4.07

3.11

3.11

3.79

3.79

5. การบริ การวิชาการแก่สงั คม

5.00

5.00

5.00

5.00

4.66

4.66

6. การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

7.การบริ หารและการจัดการ

5.00

4.25

4.70

4.70

4.90

4.40

8. การเงินและงบประมาณ

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.00

4.00

4.52

4.39

4.00

4.00

-

-

4.85

4.85

4.85

4.85

4.52

4.39

4.31

4.30

4.43

4.37

และแผนดําเนินการ

10 องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)
คะแนนประเมินภาพรวม

ทั้งนี้ มีตวั บ่งชี้ที่มีการปรับลดคะแนน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู ้
ที่มหาวิทยาลัยประเมินตนเองได้ 5 ข้อ 5 คะแนน แต่คณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณาแล้วตัดผลการดําเนิ นงานข้อ 35 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยจึงปรับลดผลการดําเนินงานเป็ น 2 ข้อ ทําให้ได้คะแนนประเมิน
2 คะแนน
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้จุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
4. การดําเนินการต่อไป คือ การจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพจากข้อผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในส่วนของการปรับปรุ งผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และการปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพและเสนอแผนการปรั บปรุ งคุ ณภาพให้คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
2. ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
3. มอบหมายผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น การจัด ทํา แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระดับ
มหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติดงั นี้
1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
2. ให้ฝ่ายเลขานุ การนําข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเสนอให้ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดาํ เนิ นการจัดทําแผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมิ น
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และนําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 8 เดือน (เฉพาะตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณ)
ฝ่ ายเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตัวบ่งชี้ของ สมศ.ที่เป็ นตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณส่วนหนึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ที่มี
รอบการจัดเก็บข้อมูลเป็ นปี ปฏิทิน ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ขอให้คณะ/สํานัก/สถาบันรายงานผลการดําเนิ นงาน
รอบ 8 เดื อน (1 มกราคม 2555-31 สิ ง หาคม 2555) ( ณ วัน ที่ 5 ตุ ลาคม 2555 มี 1 คณะที่ ยงั ไม่ ได้ส่ง รายงานผลการ
ดําเนิ นงาน) ประกอบกับกองแผนงานได้สํารวจภาวะการมี งานทําของบัณฑิต รุ่ นปี การศึ กษา 2554 ที่ รับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรไปเมื่อเดือนสิ งหาคม 2555 จึงได้รายงานผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดงั กล่าวด้วย
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึ งขอรายงานข้อมูลพร้อมทั้งประมาณการผลการดําเนิ นงาน เพื่อให้เป็ นไปตาม
ค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ปี การศึกษา 2555 ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน

ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

73.62%

3.68

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้

หมายเหตุ

บรรลุเป้ าหมาย

4.80

918

ข้อมูลกองแผนงานส่วนนี้เป็ นการสํารวจข้อมูลรอบแรกในวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร จะมีการสํารวจซํ้าอีก
ครั้งให้ตอบกลับมาภายในกุมภาพันธ์ 2556
ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้

หมายเหตุ

บรรลุเป้ าหมาย
41

16.55%

3.31

3.51

(เป็ นจํานวน
ผลงานโดยคิดจาก

เป็ นผลระดับ มธ.

ค่านํ้าหนัก 0.25)
ข้อมูลส่ วนนี้ มาจากคณะ/หน่วยจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการให้นักศึ กษาเร่ งตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์ โดย
ผลงานดังกล่าวมี ระยะเวลาที่ จะสามารถตี พิมพ์ได้อีกเพียง 3 เดื อน เนื่ องจากตัวบ่ งชี้ น้ ี นับผลงานตีพิมพ์ในปี ปฏิ ทิน ซึ่ ง
สํานักงานบริ หารการวิจยั จะมีการจัดเวทีนาํ เสนอผลงานนักศึกษาในเดือนธันวาคม 2555
ตัวบ่งชี้ สมศ 4 ผลงานของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้

หมายเหตุ

บรรลุเป้ าหมาย
ในระดับคณะมีบาง

62.50

5.00

5.00

-

หน่วยงานที่ตอ้ งมี
การเพิ่มผลงาน

ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 การพัฒนา
คณาจารย์

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิม่ ขึ้นเพื่อให้

หมายเหตุ

บรรลุเป้ าหมาย
ในระดับคณะมีบาง

4.72

3.94

3.90

-

หน่วยงานที่ตอ้ งมี
การเพิ่มผลงาน
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย
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20.10

2.98

3.51

หมายเหตุ

(เป็ นจํานวน

คะแนนระดับ มธ.
เป็ นคะแนนที่

ผลงานโดยคิดจาก คํานวณจากค่าเฉลี่ย
ค่านํ้าหนัก 0.25) ทุกคณะ

จํานวนงานวิจยั ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คะแนนระดับ มธ.เป็ นคะแนนที่คาํ นวณจากค่าเฉลี่ยทุกคณะ บาง
คณะยังไม่ส่งหรื อแสดงผลงานเป็ น 0
ตัวบ่งชี้ สมศ.6 งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงาน8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

5.27

1.32

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้

หมายเหตุ

บรรลุเป้ าหมาย

3.51
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ผลงานส่ วนนี้ เป็ นในเรื่ องการขอหนังสื อรับรองผลงานการนําไปใช้ประโยชน์หรื อหนังสื อตรวจรั บงาน ณ
ปั จจุบนั มี 89 เรื่ อง
ตัวบ่งชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน 8 เดือน
ผลการ

คะแนน

ดําเนินงาน

ประเมิน

ค่า
เป้ าหมาย

ผลงานที่ตอ้ ง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย
195

4.11

2.05

3.51

หมายเหตุ

(เป็ นจํานวน

ในระดับคณะมีบาง
หน่วยงานที่ตอ้ งมี

ผลงานโดยคิดจาก การเพิ่มผลงาน
ค่านํ้าหนัก 0.25)

ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการรอบ 8 เดือน (ตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ) และประมาณการผลการดําเนิ นงานเพื่อให้เป็ นไป
ตามค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ปี การศึกษา 2555
2. พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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- ประธานเสนอว่ า ให้ ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประสานงานกั บ กองแผนงานให้ นํ า เรื่ องนี้ เข้า
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อขอให้คณะเข้ามาช่ วยติดต่อนักศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสํารวจอีกครั้ งว่า ณ
ปั จจุบนั นักศึกษามีงานทําหรื อไม่.
2. ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
-

ประธานอภิปรายว่า มี การแก้ไขปั ญหาเรื่ องนี้ กันเป็ นระยะเวลาหนึ่ งแล้ว เหตุใดผลการดําเนิ นงานจึ งไม่

เป็ นไปตามเป้ าหมาย รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่ามีการเปลี่ยนเกณฑ์การสําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโท ให้มีการ
ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ แต่เริ่ มใช้ในปี การศึกษา 2556 ประธาน สอบถามว่า คณะรู ้ปัญหานี้ รู้แล้วทํา
อย่างไร ฝ่ ายเลขานุ การ ชี้แจงว่า ในบางคณะที่ มีผลดําเนิ นงานในบางตัวบ่งชี้ ต่าํ เนื่ องจากมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
จํานวนมากก็จะพยายามเพิ่มผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อให้ผลการดําเนินงานในภาพรวมสูงกว่า 3.51
-

ประธานสอบถามว่า ในการสัมมนาผูบ้ ริ หารเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อให้ตวั บ่งชี้ของสมศ. บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ไม่ทราบว่าฝ่ ายต่างๆ ได้ดาํ เนิ นการตาม
แผนหรื อไม่ อย่างไร
3. ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์
-

ประธาน สอบถามว่า ข้อมูลเรื่ องอาจารย์มีขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ฝ่ ายเลขานุ การ แจ้งว่า นับเป็ น

ปี การศึกษา ประธานแจ้งว่าในส่วนนี้ก็จะนับคนที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นได้อีก ตัวบ่งชี้น้ ีควรจะได้ที่ 4 คะแนน
-

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า ในส่วนของคณะที่มีปัญหาน่าจะเป็ นคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษา

ซึ่งมีจาํ นวนอาจารย์ชาวต่างชาติมาก แต่มีการขอตําแหน่งทางวิชาการน้อย
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
1. รับทราบผลการดําเนินการรอบ 8 เดือน (ตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ) และประมาณการผลการดําเนิ นงานเพื่อให้เป็ นไป
ตามค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ปี การศึกษา 2555
2. ประธานขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับฝ่ ายที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ยงั มีปัญหาเพื่อติดตามผล
การดําเนิ นงานในแต่ละฝ่ ายอีกครั้ง เพื่อทราบผลการดําเนิ นงาน ณ ปั จจุบนั ที่ แท้จริ ง รวมถึงปั ญหาอุปสรรคที่ มีแผนการ
ดําเนินงานไว้แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายได้
4.3 การดําเนินงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2555
ฝ่ ายเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปี การศึกษา 2555 เป็ นปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประกอบกับจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
พบว่ามี ป ระเด็น ที่ ควรมี การดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งเพื่ อให้มีผ ลการดํา เนิ นการเป็ นไปตามค่า เป้ าหมายที่ กาํ หนด ดัง นั้น
นอกเหนือจากแผนการดําเนินการ เพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปี งบประมาณ 2556 ซึ่ งเป็ นแผนที่
ได้จากการสัมมนาผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 แล้ว ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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การศึ กษา จึ งขอเสนอแผนการดําเนิ นการประกันคุณภาพ ปี การศึ กษา 2555 ซึ่ งจะเป็ นแผนที่ ดาํ เนิ นการโดยฝ่ ายประกัน
คุณภาพการศึกษา และขอความร่ วมมือจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยด้วย ดังนี้
1. การปรับปรุ งผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อให้เป็ นไปตามค่าเป้ าหมาย ปี การศึกษา 2555และข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
2. การทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. เสนอให้มีการดําเนินการดังนี้
2.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของคณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ ยวกับตัวบ่งชี้ เชิ ง
ปริ มาณ ทั้งในส่ วนของคํานิ ยาม ค่านํ้าหนักผลงาน การสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้ว น โดยจะเชิ ญบรรณารั กษ์ของสํานักหอสมุดที่ มีค วามเชี่ ยวชาญด้านการสื บค้น ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาเป็ นวิทยากรร่ วม
3. การทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ
3.1 การค้นหาแนวปฏิ บัติที่ดีของการดําเนิ นงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่ เป็ นปั ญหาร่ วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอน การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
จากงานวิจยั เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ การบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน การบูรณา
การงานบริ การวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั การประเมินความสําเร็ จของแผน การประเมินผลสําเร็ จของการบูรณาการ เป็ น
ต้น ผ่านการประกวดรางวัลคุณภาพ ในประเด็นตามที่กล่าวข้างต้น และนําแนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้รับรางวัลคุณภาพมาเผยแพร่
3.2 จัดทําตัวอย่างเอกสารอ้างอิงผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย ร่ วมพิจารณาตัวอย่างเอกสารอ้างอิงผลการดําเนิ นงาน รวมทั้ง จัดทําตัวอย่าง หรื อ template เอกสารที่ ได้
คะแนน/ถูกตัดคะแนน และเผยแพร่ ให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์
3.3 จัดประชุมผูร้ ับผิดชอบในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทําความเข้าใจใน
การเขียนอธิบายผลการดําเนินงาน รวมทั้งการอ้างอิงเอกสารอ้างอิงให้สอดคล้องกับเกณฑ์
4. การร่ วมประชุมกับคณะ/สํานัก/สถาบันเป็ นรายหน่วยงาน เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และแนวทางในการเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน โดยเน้นที่ตวั บ่งชี้ สมศ.
5. การเพิ่มความร่ วมมือระหว่างผูร้ ับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่ วยงาน โดยเฉพาะในบางตัวบ่งชี้ ที่
คณะ/หน่วยงานมักจะรายงานว่าใช้ผลการดําเนินงานร่ วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารและการตัดสิ นใจ และตัวบ่งชี้ในกลุ่มอัตลักษณ์ของ สมศ. ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สมศ. 16,17,18.1 และ 18.2 เพื่อให้คณะมี
ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานกับ มหาวิท ยาลัย ในทุ ก เกณฑ์ม าตรฐาน โดยขอให้ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบระดับ มหาวิท ยาลัย มี ก าร
ประสานงานกับคณะ/หน่ วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตกลงหรื อแบ่งหน้าที่ในการดําเนิ นงานให้ชดั เจน และ/หรื อจัดทําผลการ
ดําเนินงานในส่วนของคณะ/หน่วยงาน (อาจทําเป็ นตัวอย่าง) และเผยแพร่ ให้คณะได้ใช้ประโยชน์ก่อนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้คะแนนในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเท่ากับมหาวิทยาลัย
6. การสร้ างเครื อข่ายการประกันคุ ณภาพการศึ กษากับสถาบันอุดมศึ กษาอื่ น เช่ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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นอกจากนี้ ยังมีแผนการดําเนิ นงานในส่ วนที่ เป็ นงานประจําที่ ฝ่ายประกันคุณภาพ ดําเนิ นการอยู่แล้ว เช่น การ
เสนอตัวบ่งชี้ ปี การศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย การจัดประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555
การประเมินคุณภาพภายในคณะสํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555 การเตรี ยมรับการพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. เป็ นต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555 เป็ นไปตามค่าเป้ าหมาย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย เสนอว่า จะวางแนวทางอย่างไรในการจัดทําเล่มรายงานประเมินตนเอง
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฝ่ ายเลขานุการ แจ้งว่า ปี นี้ ว่ามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 2 ฉบับ
ทั้งฉบับประเมินคุณภาพภายใน (สมศ+ สกอ+มธ) และฉบับที่ สอง จะมี เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. โดยมีการกําหนดให้คณะ/
สํานัก/สถาบัน ส่ งรายงานการประเมินตนเองในเดือนมีนาคม 2556 ดังนั้น ในส่ วนของตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการควรจะเร่ ง
ดํา เนิ น การโดยเฉพาะการนํา ผลการดํา เนิ น งานมาปรั บ ปรุ ง และกรณี ที่ ก ระบวนการดํา เนิ น การไม่ ทัน สามารถนํา
กระบวนการดําเนินงานซึ่งกระทําอยูต่ ่อเนื่องหรื อคาดว่าจะดําเนิ นการได้แล้วเสร็ จเมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษามารายงานไปก่อน
ทั้งนี้ มีการแจ้งปฏิทินดังกล่าวให้กบั คณะ/สํานัก/สถาบัน ทราบในเบื้องต้นแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการประชุมชี้แจง
ตัวบ่งชี้คุณภาพกับคณะ/สํานัก/สถาบัน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
นางสาวอัญชสา แก้วเก้า
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

