วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
4. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน แทน)
5. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร)
6. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
(รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท)
7. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนัญ ผลประไพ)
8. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
9. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
10. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
11. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
12. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
13. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรินทร สุนิตยสกุล)
14. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
15. นางสาวอัญชสา แกวเกา
ผูไมเขาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองประธาน (ติดราชการ)

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย และสัมมนา

กรรมการ (ติดราชการ)

3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง

กรรมการ (ติดราชการ)
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ประธานแจงวา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีมติไมรับหลักการรางตัวบงชี้ฯรอบ
สี่ (สมศ.) ทั้งหมด และมีมติใหตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวบงชี้เอง และขอใหผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ นําเสนอรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ผู อํานวยการกองส งเสริ มมาตรฐานและประกั นคุณภาพ ชี้แจงว าตามที่ คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติใหเลื่อน
การพิจารณาวาระรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) มาพิจารณาเปนการเฉพาะในการประชุม
ครั้งนี้ โดยมีมติมอบหมายใหนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
จาก 3 สวน ไดแก 1) ความคิดเห็นจากฝายประกันคุณภาพการศึกษา 2) ความคิดเห็นจากหนวยงานระดับ
คณะ/สํานัก/สถาบันและฝายที่เกี่ยวของ และ 3) ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอเสนอรายละเอียดรางตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของสมศ. 20 ตัวบงชี้ และขอใหที่ประชุมพิจารณาความ
คิดเห็นของฝายประกันคุณภาพการศึกษา ความคิดเห็นของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันและฝายที่
เกี่ยวของ และความคิดเห็นจากผูแทนของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสรุปดังนี้
1) ความคิ ด เห็ น จากฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ชี้ แ จงในภาพรวมว า มี ห ลายตั ว บ ง ชี้ ที่ กํ า หนดประเด็ น พิ จ ารณาเป น ลั ก ษณะการประเมิ น เชิ ง
กระบวนการมากกวาการประเมินผลผลิตและผลกระทบ ซึ่งเห็นวาสมศ.ควรกําหนดตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิต
และผลกระทบเพราะการประเมินกระบวนการจะมีในตัวบงชี้สกอ. มีเกณฑการใหคะแนนที่ใชดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ มีการกําหนดเงื่อนไขการประเมินที่มีการหักคะแนนหรือให 0 คะแนน อาจทําใหเกิดการปกปด
ขอบกพรองที่จะทําใหถูกตัดคะแนน ตัวบงชี้ฯที่เปนผลผลิตควรมีสูตรการคํานวณใหละเอียดเพื่อลดการตีความ
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และการใชดุลยพินิจของผูประเมิน แนวทางการพัฒนาเสนอใหสกอ.และสมศ.หารือเพื่อกําหนดทิศทางการ
ประเมิ น ให ส อดคล องกั น ในส ว นของผู ป ระเมิน คุณภาพ ให คัดเลือกและอบรมผูป ระเมิน ใหมีม าตรฐาน มี
ประสบการณ และเขาใจบริบทของสถาบันที่ประเมิน และขอใหที่ประชุมพิจารณาความเห็นของฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนรายตัวบงชี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2) ความคิดเห็นจากหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันและฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนวยงานสง
ความคิดเห็นเปนรายตัวบงชี้รวม 11 คณะ/สถาบัน และ 2 ฝาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
3) ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบหมาย
ใหรองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย และอาจารย ดร.ยงศักดิ์
ขจรผดุงกิตติ เปนผูแทนเสนอความเห็นดังกลาว ทั้งนี้ สรุปความคิดเห็นในภาพรวมไดดังนี้
รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง ใหความเห็นวา มีขอสังเกตเกี่ยวกับความคุมคา (ตัว
บ งชี้ ที่ 1) การให ความสํ า คั ญ กั บ ระดั บ การศึกษาไมเทากัน (ตัว บงชี้ ที่ 2) ขาดความชัดเจนของเกณฑการ
ประเมิน วัดคารอยละ แตไมปรากฏวาคารอยละเทาไรไดคะแนนเทาไร (ตัวบงชี้ที่ 2, 3, 5, 6 และ7) การ
ประเมินมีแนวโนมใชอัตวิสัยสูง (ดุลยพินิจของผูประเมิน) (ตัวบงชี้ที่ 9, 10 และ11) บางตัวบงชี้อาจเกิดความ
ซ้ําซอนในการประเมินผล (ตัวบงชี้ที่ 13) เรื่องของศิษยเกา รอยละ 5 ไมไดระบุใหชัดเจนวารอยละ 5 ของอะไร
ถาเปนรอยละของจํานวนศิษยเกาตองคํานึงถึงอายุของมหาวิทยาลัยและคณะที่จะถูกประเมินดวย ( ตัวบงชี้ที่ 4)
และประเด็นที่มาของคาในการวัดตัวบงชี้ ซึ่งไมอธิบายถึงที่มาของการกําหนดคาในการประเมิน (ตัวบงชี้ที่ 1,
5, 8 และ12) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
0

0

0

0

รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย ใหความเห็นวา การตั้งเงื่อนไขลดคะแนนไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของตัวบงชี้ แตเปนไปเพื่อตองการใหสถาบันดําเนินการ และในการพิจารณาตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินนั้น สมศ. ควรคํานึงถึงแนวทางในการดําเนินการของสถานศึกษาดวยวาเปนไปไดหรือไม การ
ประเมิ น ที่ กํา หนดการจั ดเก็ บ หลั กฐานเชิ งประจักษ นอกจากจะไมเป น การพัฒ นาสถาบั น แลว ยั งจะเป น
อุปสรรคในการพัฒนาสถาบันอีกดวย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ใหความเห็นวา ตัวบงชี้ฯรอบที่ 4 ของสมศ.ใหความสําคัญกับ
กระบวนการมากขึ้น คํานึงถึงความแตกตางของแตละสถาบันนอยลง เพราะมีการลดคาน้ําหนักของตัวบงชี้อัต
ลักษณลง คําอธิบายบางตัวบงชี้ยังขาดความชัดเจน อาจเกิดปญหาการตีความและความเขาใจไมตรงกันสงผล
ใหผูประเมินใชดุลยพินิจในที่สุด พรอมทั้งเสนอใหเพิ่มตัวบงชี้มาตรการสงเสริมทักษะดานการประมวลความคิด
และการสื่อสารในรูปแบบการเรียบเรียงใหเปนภาษาเอกสารที่ถูกตอง และสงเสริมทักษะดานความคิดริเริ่ม
และความสามารถในการตอยอดนําไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ(รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาร า งตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) และได ใ ห ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางตัวบงชี้คุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ดังนี้
ความเห็นรายตัวบงชี้
1. ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนเปนคนดี เกณฑการประเมินไมสามารถตอบวัตถุประสงคของตัวชี้วัดได
เพราะการทํ า กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน น อกหลักสูตรไมไดห มายถึงเปน คนดี และการเปน คนดี นั้น เปน
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นามธรรม วัด ยาก และเงื่อนไขการลดคะแนนยังไมคํานึงถึงความแตกตางของจํานวนนักศึกษาของแตล ะ
สถาบัน นอกจากนี้ ยังไมคุมคาและคอนขางเปนภาระกับสถาบันที่มีนักศึกษาจํานวนมาก
2. ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร เงื่อนไขการลดคะแนนพิจารณาจาก
คารอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ในระดับบัณฑิตศึกษาจะสวนทางกับการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพหรือไม และการจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรไมเกี่ยวของกับนักศึกษามีความรู
ความสามารถตามหลักสูตรหรือไม นอกจากนี้ เกณฑประเมินที่กําหนดเปนรอยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) นั้น ยังไมกําหนดแนวทางการประเมินนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) วาจะประเมินอยางไร รวมทั้งขาดความชัดเจนของเกณฑการประเมินอีกดวย
3. ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ/เผยแพร เงื่อนไขการกําหนดการให
คะแนนเปน 0 ดวยอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาโท/เอก ทั้งทั่วไป และกรณีอาจารยคุมวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของตัวบงชี้ การควบคุมอัตราสวนของอาจารย/นักศึกษา ควรเปนการ
เฉพาะมิใชนํามาใชเพื่อตัดคะแนนเปน 0 นอกจากนี้การกําหนดจํานวนอาจารย ภาระงานของอาจารยไดมีการ
กําหนดแลวในแตละหลักสูตร ซึ่งอยูในการประเมินโดย สกอ. แลว
4. ตัวบงชี้ที่ 4 ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา เงื่อนไขในการลดคะแนนไมสอดคลองกับ
ประเด็นที่ตองการประเมิน
5. ตัวบงชี้ที่ 6 อาจารยมีการตีพิมพ/เผยแพร และตัวบงชี้ที่ 7 อาจารยมีงานวิจัย/งานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน เงื่อนไขการปรับลดคะแนนจากการคัดลอกผลงาน/ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรใหทาง สมศ. หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะทํางานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องเหลานี้โดยตรง
เพื่ อทํ าหน า ที่ ส อดส องดู แลจริ ย ธรรมของอาจารย ซึ่งเปน กลไกในการสรางมาตรฐานการศึกษา และเปน
แบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
6. ตัวบงชี้ที่ 8 อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ควรมีคําอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับ
การละทิ้งการสอน และการนําความรูมาขยายผล นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตวาเกณฑการประเมิน กําหนด
จํานวนชั่วโมงในการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณมากเกินไป และยังมีเงื่อนไขปรับลดคะแนนหากมีการละทิ้ง
การสอน
7. ตัวบงชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง ไมควรมีเพราะซ้ําซอนกับตัวบงชี้ของสกอ.
8. ตัวบงชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เกณฑการประเมินกําหนดจํานวนชั่วโมงใน
การเพิ่มพูนความรู/ ประสบการณมากเกิ นไป และควรกําหนดใหมีรายละเอียดการติด ตามการนําความรู/
ประสบการณที่ได มาใชประโยชนเชนเดียวกับของอาจารย อยางนอยในรูปของรายงานหรือสรุปผลสิ่งที่ไดรับ
จากการเพิ่มพูนความรู
9. ตัวบงชี้ที่ 13 การบริการวิชาการที่สงผลตอสถานศึกษา และตัวบงชี้ที่ 14 การบริการวิชาการ
ที่สงผลตอชุมชน/สังคม ไมควรมีเงื่อนไขการลดคะแนนจากการพบวาโครงการที่ทําสงผลกระทบทางลบ
เนื่องจากอาจเกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับเกณฑในการตัดสินวาอยางไรถือวาเปนผลกระทบทางลบ
10. ตัวบงชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ หากตองการคงเงื่อนไขการลดคะแนนจากการพบวามี
การดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการประเมินภายนอกเทานั้น ควรระบุเกณฑวาทําอยางไรจึงไมเขาขายการ
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ดําเนิ นการในลั กษณะดั งกลา วใหชั ดเจน เพื่อไมใหเกิดผลการตัดสิน ที่แตกตางกัน ที่มาจากดุล ยพินิจ ของ
กรรมการคนละชุด
11. ตัวบงชี้ที่ 19 มาตรการสงเสริม นอกเหนือไปจากความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ควรมี
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับการสรางศักยภาพของ
ประเทศใหมีความทันสมัย ทันโลก และมีความเปนสากล ตัวอยางเชน ทักษะการประมวลความคิดและสื่อสาร
ในรูปแบบการเขียนเอกสาร ทักษะดานความคิดริเริ่มและการวิจัยเพื่อใหเกิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ
ความเห็นในภาพรวม
12. ฝ า ยประกั น คุ ณภาพการศึ กษา ใหความเห็น วาควรเพิ่มตัว บงชี้เพื่อขับ เคลื่อนความเปน
นานาชาติที่สอดคลองกับตัวบงชี้การจัดอันดับสากลของ QS และ Thomson Reuters ที่ประชุมเห็นวาเปน
นโยบายของแตละมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ ไมควรนําเสนอตอ สมศ. และ ทปอ.
13. การกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้ฯรอบสี่
คว รคํ านึ ง ถึ งบทบา ทหน าที่ ตา มพระรา ช บั ญญั ติ กา รศึ กษาว าจะกํ าหน ดตั ว บ งชี้ เพื่ อพั ฒน า
หรือปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางใด ทั้งนี้ สมศ. กําหนดหลักการวาจะประเมินผลผลิตและผลกระทบตามพันธกิจ
ของสถานศึกษาเปนหลัก แตตัวบงชี้รอบสี่ มีหลายตัวบงชี้ที่กําหนดเกณฑการประเมินในลักษณะของตัวบงชี้
เชิงคุณภาพ ที่กําหนดเกณฑเปน “ประเด็นพิจารณา” ซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินกระบวนการมากกวาการ
ประเมินผลผลิตและผลกระทบ ดังนั้น สมศ. จึงควรทบทวนตัวบงชี้ฯ รอบสี่ใหเปนตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิต
และผลกระทบ โดยการประเมินผลผลิต ควรประเมินจาก performance indicator และการประเมินผล
กระทบควรประเมินจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
14 สมศ.ไมควรเปลี่ยนตัวบงชี้ทุกรอบที่มีการประเมิน หากตัวบงชี้เดิมยังสามารถใชประเมิน
คุณภาพไดอยูก็ควรใชตัวบงชี้เดิมเพื่อเปรียบเทียบและนําไปสูการพัฒนา เวนแตตัวบงชี้เดิมไมเหมาะสมหรือ
จําเปนตองพัฒนาตัวบงชี้ใหมเพื่อแกไขปญหาจึงเปลี่ยนตัวบงชี้
15. การกําหนดตัวบงชี้ ควรคํานึงถึงตนทุนในการบริหารจัดการ (Administrative Cost) แตตัวบงชี้
ฯ รอบสี่บางตัวบงชี้กอใหเกิดตนทุนการบริหารและการตรวจสอบขอมูลเปนจํานวนมาก แตผลที่ไดอาจไมได
บรรลุหลักการการประเมินของ สมศ.
16. ตัวบงชี้ฯรอบสี่จะมีเกณฑการใหคะแนน เปน 2 สวน สวนหนึ่งจะไดคะแนนตามประเด็น
พิจารณา 2 คะแนน และหลักฐานเชิงประจักษ 3 คะแนน ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษสวนใหญจะเปนการใช
ดุลพินิจของกรรมการประเมิน หรือไดคะแนนจากการสัมภาษณ ซึ่งการใชดุลพินิจของกรรมการประเมินหรือ
จากการสัมภาษณ เปนวิธีการที่อัตวิสัย (subjective) และไมเปนระบบเทาที่ควร ดังนั้น หากจะกําหนดเกณฑ
การประเมินตัวบงชี้ ในลักษณะของการกําหนด “ประเด็นเพื่อพิจารณา” ควรนําประเด็นเหลานั้น ไปอยูใน
เกณฑ 5 คะแนนเช น เดี ย วกั บ การประเมิ น รอบสาม และพยายามกํา หนดเกณฑที่ ล ดการใชดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการประเมินใหมากที่สุด
17. เกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ. รอบสี่ ใชเกณฑเดียวกันกับมหาวิทยาลัยทุกประเภทโดยไม
คํานึงถึงการแบงกลุมของมหาวิทยาลัย เชน กรณีมหาวิทยาลัยกลุม ง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา จึงควรใหความสําคัญกับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับปริญญาตรี แตบางตัวบงชี้ เชน ตัวบงชี้ที่ 2
ใหคะแนนระดับปริญญาตรีมากกวาระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน
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18. สกอ. และ สมศ. ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดตัวบงชี้การประเมิน ควรหารือเพื่อ
กําหนดทิศทางการประเมินใหสอดคลองกัน เชน หาก สกอ. จะประเมินในระดับหลักสูตร ก็ควรหารือ/แจง
ขอมูลกั บ สมศ. เพื่ อกําหนดทิศทางการประเมินใหส อดคล องกัน และควรมีตัวแทนจาก สกอ. ร วมเป น
คณะกรรมการพัฒนาตัวบงชี้ของ สมศ. เพื่อใหมีการเชื่อมโยงขอมูลในการกําหนดตัวบงชี้รวมกัน ไมใหเกิด
ความซ้ําซอน และเปนไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.ใหความเห็นชอบขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
2. มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานความเห็นเกี่ยวกับรางตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) โดยจัดทําความคิดเห็นเสนอ 2 สวน คือ 1.หลักการ 2.รายตัวบงชี้
ทั้งนี้ ใหเพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอในที่ประชุม
ครั้งนี้ดวย และใหจัดสงสรุปรายงานความเห็นฯสงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.)
และ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภายในเดือนมกราคม 2557
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การใหความรูอาจารยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กลาววา คณาจารยสวนใหญไมทราบเรื่องการประกัน
คุณภาพและสิ่งที่ตองดําเนินการ อยางชัดเจน ขอหารือที่ประชุมวา ควรดําเนินการอยางไรใหคณาจารยไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนการกระตุนใหคณาจารยเรงทําผลงานเพื่อจะไดเกิดผลดําเนินงานมากขึ้น
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ใหความเห็นวา อาจดําเนินการไดหลายวิธี และ
ยกตัวอยางคณะสาธารณสุขศาสตร มีการจัดบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไวในการปฐมนิเทศ
อาจารยใหม เปนประจําทุกป ซึ่งอาจารยที่เขาใหมก็จะไดรับทราบในตอนนั้น
ประธานให ความเห็ น เพิ่ มเติ มวา นอกจากจัดบรรยายเรื่องประกัน คุณภาพการศึกษาในการ
ปฐมนิเทศอาจารยใหมระดับคณะแลว ควรจัดในระดับมหาวิทยาลัยดวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหความเห็นชอบกับการจัดใหความรูอาจารยใหมเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณการศึกษา
ในการปฐมนิเทศอาจารยใหมทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูต รวจรายงานการประชุม

