วาระที่ 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 4 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุม 1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
3. อาจารย์อานาจ ตั้งคีรีพิมาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
6. รองศาสตร์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ
9. นางสาวตุลยา วงศ์สุภา
10. นางอัจฉราพร แปลนนาค
11. นายสยามรัฐ คงทอง
12. รองศาสตราจารย์ เทียนชัย ไชยเศรษฐ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร
14. นายจิระวิทย์ บุตรศรี
15. นางสาวจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและ
มาตรฐานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
แทนรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและมาตรฐาน
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง
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16. อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

กรรมการ

17.

กรรมการ
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30.
31.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
นายยงยุทธ์ พึ่งวงศ์ญาติ
แทนรองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
อาจารย์ ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและมาตรฐาน
การศึกษา สถาบันภาษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรม
นางสาวประภาศิริ ขจรชีพพันธ์งาม
แทนผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
นางพัชรา พรหมเพช็ร
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวปรียาภรณ์ โพธิบัณฑิต
แทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์
แทนผู้อานวยการสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ
แทนผู้อานวยการสานักหอสมุด
นางสาวสาริยา นวมจิตร
แทนผู้อานวยการสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
นางสาวกานติมา พงษ์ศักดิ์
แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
แทนผู้อานวยการสานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม
นางสาวธิญาดา นาคทองอินทร์
แทนผู้อานวยการศูนย์บริการการกีฬา
นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นางสุภาพ ดวงไสว
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

32. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

33. นางสาวอลิศรา ตะวังทัน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
4. รองผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
5. รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
6. ผู้อานวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวหนึ่งฤทัย กลิน่ สน

กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการ
ประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย
และทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม
2553 โดยมีวาระการดาเนินงาน 2 ปี องค์ประกอบส่วนใหญ่มาจากผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอน สถาบันวิจัย และสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการ ที่รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะกรรมการชุ ด นี้ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และ
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สานัก/สถาบัน สานักงาน
อธิการบดี เป็นเครือข่ายเพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดาเนินงานประกันคุณภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สานัก/สถาบัน สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ผลการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2552
ประธาน ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปี
การศึกษา 2552 รวม 31 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -25 สิงหาคม 2553 นั้น ฝ่ายวิชาการได้
สรุปผลการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2552 จานวน 30 หน่วยงาน (วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ ไม่มีผลการประเมินเป็นคะแนน) มาเสนอที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธานชี้ แ จงเพิ่ มเติมว่า ฝ่ายวิ ช าการได้ส่งรายงานการประเมินคุณ ภาพคณะ/ส านั ก /
สถาบันให้กับคณะ/สานัก/สถาบัน และขอให้คณะ/สานัก/สถาบันจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพโดยขอให้เน้นการปรับปรุงในตัวบ่งชี้ที่ได้ 0-1 คะแนน ซึ่งคณะ/สานัก/สถาบันได้ทยอยส่ง
แผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินให้ฝ่ายวิชาการแล้ว
รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอว่ า ควรมี ก ารน า
แผนการปรับปรุงคุณภาพของคณะ/สานัก/สถาบัน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมในกรณีที่มีผล
การประเมินในบางตัวบ่งชี้ที่ได้ 0 – 1 คะแนนในหลายๆหน่วยงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2552
วาระที่ 2.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553
ประธาน ชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2553 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้มีมติ
เห็นชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้คุณภาพจะประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ร่วมที่หน่วยงานใช้
ร่วมกัน และให้คณะ/สานัก/สถาบันกาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ตัว
บ่งชี้ จาแนกตามประเภทของหน่วยงาน ได้ดังนี้
1.1 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 9 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 9 องค์ประกอบ 36+ ตัว
บ่งชี้
1.3 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย 7 องค์ประกอบ 20+ ตัวบ่งชี้
1.4 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5 องค์ประกอบ 10+ ตัวบ่งชี้
2. ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มีความแตกต่างจากตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2552 ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ปรั บ เปลี่ ย นตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ สกอ. ให้ เ ป็ น ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของ สกอ.
2.2 กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพ
ในช่วง พ.ศ. 2554-2558) ในส่วนของตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เนื่องจากในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของ สมศ. จะประเมินโดยใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา ทาให้มีความจาเป็นที่
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จะต้ องก าหนดตัวบ่ งชี้ คุณ ภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ในส่ ว นของตัวบ่ งชี้ เชิ งปริ มาณ ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2553
2.3 ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เฉพาะของ มธ. ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของ มธ. มากขึ้น ดังนี้
2.3.1 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 8 ตัวบ่งชี้ โดย 2 ตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้เดียวกับปี
การศึกษา 2552 ได้แก่ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด (ปริญญาตรี) และ
ร้อยละของวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรีย นการสอน และเพิ่มตัวบ่งชี้ใหม่ 6 ตัวบ่งชี้ ได้แ ก่
คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่ ร้อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์สอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (4 วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า ) ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด
ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้ งระบบให้เรียนได้สาเร็จ ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด และร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด
2.3.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 6 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้เดียวกับ
ตัวบ่ งชี้ คุ ณ ภาพระดับ มหาวิ ทยาลั ย ยกเว้ น ร้อยละของหลั ก สูตรนานาชาติต่อหลั ก สูตรทั้งหมด และ
ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้เรียนได้สาเร็จ
2.3.3 ตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัย 4 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้เดียวกับปีการศึกษา 2552
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลา และร้อยละของงานวิจัยที่มีการประเมิน
ระดับดี และเพิ่มตัวบ่งชี้ใหม่ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.4 ตัวบ่งชี้คุณภาพสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการ 2 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้เดียวกับปี
การศึกษา 2552 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการเพิ่มตัวบ่งชี้ใหม่ 1
ตัวบ่งชี้ คือ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ กาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน (ไม่มีการประเมินคะแนน
พัฒนาการ และคะแนนการบรรลุเป้าหมาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
3.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่ง
อยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนน ทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
กาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้
ทั้งนี้ ในส่วนของตัวบ่งชี้ของสกอ.และสมศ.จะใช้เกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของสกอ.และ
สมศ.ส่วนตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
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เกณฑ์ เ ดี ย วกั น ทุ ก หน่ ว ยงาน ยกเว้ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.4 ร้ อ ยละของโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ม่ เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่จะกาหนดเกณฑ์แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน
4. ค่าเป้ าหมาย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการให้คะแนนการบรรลุ เป้ าหมายแต่ยังคงให้ คณะ/สานัก /
สถาบันกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ เพื่อให้มีเป้าหมายในการดาเนินงาน โดยใช้หลักการเดียวกับปีที่ผ่าน
มา กล่าวคือ 1. ค่าเป้าหมายควรมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2552 และ 2.
ในกรณี ที่ ก าหนดค่ า เป้ า หมายต่ ากว่ า ผลการด าเนิ น งานในปี ก ารศึ ก ษา 2552 ขอให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
ประกอบการพิจารณาด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2553 เป็นการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของ
สกอ.และตัวบ่งชี้ของสมศ.ซึ่งบางตัวบ่งชี้แม้ว่าจะมีชื่อตัวบ่งชี้ใกล้เคียงกับตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2552 แต่
เกณฑ์มาตรฐานจะมีความแตกต่างกั น จึงขอให้ คณะ/ส านั ก/สถาบั นพิ จารณาเกณฑ์มาตรฐานและ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ในรายละเอียดด้วย
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือว่า คณะพยาบาล
ศาสตร์ เ คยก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ่ า นใบประกอบวิ ช าชี พ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของคณะ แต่จากการติดตามตัวบ่งชี้สมศ.ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สมศ.ได้กาหนดตัวบ่งชี้
ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ของ สมศ. คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ยกเลิกการกาหนดตัวบ่งชี้ดังกล่าวจากตัวบ่งชี้
เอกลักษณ์ของคณะ แต่จากการพิจารณาตัวบ่งชี้ของสมศ.ในคู่มือที่ฝ่ายวิชาการแจกในที่ประชุม พบว่า
สมศ.ไม่ได้กาหนดตัวบ่งชี้ดังกล่าวแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอทบทวนการกาหนดตั วบ่งชี้ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ที่เคยเสนอมาอีกครั้งหนึ่ง
3. กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า เนื่องจากตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.เป็นตัวบ่งชี้ที่กาหนด
โดยหน่ วยงานภายนอก ซึ่ ง คงจะปรั บ เปลี่ ย นค าอธิ บ าย/เกณฑ์ ไ ม่ไ ด้ จึ ง ขอให้ ค ณะ/ส านั ก /สถาบั น
พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ มธ.(ตัวบ่งชี้เฉพาะมธ.)ว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายให้คณะ/สานัก/สถาบันพิจารณาร่างคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
และตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส่งกลับฝ่ายวิชาการภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อจัดทาเป็นคู่มือการจัดเก็บ
ข้อมูล ปีการศึกษา 2553 ต่อไป
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2. เห็นชอบให้คณะ/ส านัก/สถาบัน พิ จารณาทบทวนตัวบ่งชี้ ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สานัก/สถาบัน และส่งผลการพิจารณาให้ฝ่ายวิชาการนาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
2.3 การดาเนินการประกันคุณภาพระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553
ประธานชี้แจงว่า ปีการศึกษา 2553 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลายประการ ได้แก่
1.การประกาศ กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ซึ่งมีการกาหนดให้คณะและมหาวิทยาลัยดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหลาย
ประการ
2 . สกอ. ได้ ป รั บ คู่ มื อการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน และเริ่ ม ใช้ คู่ มื อ ใหม่ตั้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2553 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับคู่มือของ สกอ. ดังกล่าวนี้ ทาให้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปในวาระที่ 2.2 แล้ว และการปรับระบบการประกัน
คุณภาพของ สกอ. มีผลต่อการดาเนินงานในระดับคณะ/สานัก/สถาบันที่สาคัญ คือ การกาหนดให้ต้อง
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพที่ เข้มข้น ขึ้น กว่ าการประเมินในช่ วงปี
การศึกษา 2550-2552
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ที่จะประเมินคุณภาพในช่วงปีงบประมาณ
2554-2558 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. นี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพทั้งในระดับ
คณะหรือเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะ
หรือเทียบเท่าอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยรวมของตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ส่วนเกณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากสัดส่วนของคณะหรือเทียบเท่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคณะทั้งหมด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
4. ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่
4.1 การจัดประชุมชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของ สกอ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2553 เพื่อให้คณะ/สานัก/สถาบันได้รับทราบตัวบ่งชี้ของ สกอ. และเตรียมการเพื่อรับกับการปรั บเปลี่ยน
ตัวบ่งชี้ดังกล่าว
4.2 การกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในส่วนที่เป็นตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับ QA-Forum ของ ทปอ.เพื่อมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
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4.3 การประสานงานให้คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในอยู่แล้ว
เข้ ารั บ การอ บ รม ผู้ ป ร ะเ มิ น แ ละ /ห รื อป ระ ธ าน คณ ะ กร รม ก าร ปร ะ เมิ นคุ ณ ภาพ เ พื่ อ ใ ห้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติที่ สกอ.กาหนดในจานวนที่เพียงพอ
4.4 การจัดเตรียมข้อมูลของปีการศึกษา 2552 ในบางตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้รอบสาม
ของ สมศ.ที่มีการถ่วงน้าหนักผลงาน เช่น บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท บทความจาก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ร้อยละของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา เพื่อ
เป็นข้อมูล พื้นฐานในการเปรีย บเทียบผลการดาเนิ นงานกับปี การศึกษา 2553 และเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดค่ า เป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ ปี ก ารศึ ก ษา 2553 ต่ อ ไป (รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง
สรุปได้ดังนี้
1.1 ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะที่มีการแบ่งภาควิชาอย่างชัดเจนก็ควรดาเนินการ
ประกันคุณภาพในระดับภาควิชา มิเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ให้ ข้อมูลว่า ภาควิชาถือเป็นหน่วยงานระดับ
องค์ กร ซึ่งมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์มีห น่วยงานที่จั ดโครงสร้างเป็ นภาควิช าอย่ างชัดเจนไม่มากนั ก
หน่ วยงานที่จั ดโครงสร้างเป็ น ภาควิ ช าอย่ างชั ดเจน ได้แ ก่ คณะศิล ปศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะแพทยศาสตร์ที่มีสถานที่
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย อภิปรายว่า หน่วยงานที่เป็นภาควิชา
คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา แต่ยังมีหน่วยงานระดับสาขาวิชา ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในที่ยังมีข้ออภิปรายว่าจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพหรือไม่ อย่างไร จึงขอเสนอให้
ฝ่ายวิชาการนาเรื่องดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ
แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาเนินการต่อไป
1.4 รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและมาตรฐานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ชี้แ จงว่ า ระดับภาควิช าได้เริ่ มดาเนิน การประกั น คุณภาพระดั บภาควิช าแล้ ว โดยดาเนิ นการเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2
1.5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอว่าการ
ดาเนินการประกันคุณภาพระดับภาควิชาอาจดาเนินการไม่ครบทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
บริบทของคณะ และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะพยาบาลศาสตร์ไม่มีภาควิชาที่เป็นทางการ แต่มีกลุ่ม
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สาขาวิชาซึ่งคณะก็ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับกลุ่มสาขาวิชาและจะมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่
สอดคล้องกับการทางานของกลุ่มสาขาวิชา
1.6 กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า หากคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนจะ
ดาเนิ น การประเมิน คุณภาพภาควิ ช า/สาขาวิ ชาในองค์ป ระกอบใด ควรระบุเหตุผ ลในการพิ จ ารณา
คัดเลือกตัวบ่งชีใ้ ห้ชัดเจนไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพคณะ
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตว่า การขอข้อมูล
ของหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพ ก.พ.ร.
สานักงบประมาณ ยังไม่เป็นระบบมากนัก ทาให้เพิ่มภาระให้กับคณะ ควรหาแนวทางร่วมกันให้การขอ
ข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอว่า เนื่ องจากขณะนี้
สิ้นสุดปีงบประมาณ/ปีปฏิทินของปี 2553 แล้ว จึงควรมีการรายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นปีงบประมาณและปีปฏิทิน เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์แต่ละตัวบ่งชี้ และหากมีปัญหา/
อุปสรรคจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายวิชาการเสนอประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพภาควิชาให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้คณะดาเนินการโดยเร็ว
2. ขอให้คณะ/สานัก/สถาบัน รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่มีรอบการจัดเก็บข้อมูลเป็น
ปีงบประมาณ และปีปฏิทินให้ฝ่ายวิชาการตามที่ที่ประชุมเสนอ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

