รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้เข้าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
6. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
(นางสุภาพ ดวงไสว)
7. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
8. นางสาวปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์
9. นางสาวสุดใจ สุนทร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
5. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

รองประธานทาหน้าที่ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
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รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ สมศ.1, สมศ.3 - สมศ.7
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการได้นาเสนอผลการดาเนินงานและ
คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี,
สมศ.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ , สมศ.4 ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ , สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่, สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และ สมศ.7 ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวของปี
การศึกษา 2552 – 2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.1) และสืบเนื่องจากผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวท่านอธิการบดีได้เรียนเชิญผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่มีผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ สมศ. 3 - สมศ. 7 ในปีการศึกษา 2552-2553 เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.80 เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เพื่อหารือแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ตัวบ่งชี้ดัง กล่าวมีผลการดาเนินงานที่
ดีขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมระหว่างท่านอธิการบดีกับผู้บริหารของคณะ 10 คณะมาเพื่อ
โปรดพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้สมศ.1, สมศ.3-7 ปีการศึกษา 2552-2553
ของคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรับทราบสรุปการประชุมที่ท่านอธิการบดีได้หารือกับ 10
คณะที่มีผลการดาเนินงานค่อนข้างต่าในตัวบ่งชี้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
1.2 ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้
สถาบันการศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในส่งให้สกอ.และเผยแพร่
ต่อสาธารณชนภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน (ภายในเดือนกันยายน 2554)
โดยในปีการศึกษา 2553 กาหนดให้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตั้งแต่ระดับ คณะ/สานัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHE QA Online ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ฝ่ ายวิชาการจึง ขอเสนอปฏิทินงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อให้สามารถจั ดส่ง
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ให้สกอ.ได้ตามกาหนด (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณานั้น รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ขอแก้
รายงานการประชุม หน้า 6 วาระที่ 4.1 การดาเนินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้จั ดทารายงานการประชุ ม ตามข้อเสนอของรองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจั นทร์ยง มาเพื่อโปรด
พิจารณา(เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฉบับที่มีการแก้ไขโดยรองศาสตราจารย์ศรีสมรั ก
อินทุจันทร์ยง
วาระที่ 3 เรื่องการดาเนินงานตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2554
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2554วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้
1.แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 การกาหนดให้
การด าเนิ น การในตั ว บ่ง ชี้ ที่ 2.5 ห้ องสมุ ด อุ ป กรณ์ก ารศึ กษาและสภาพแวดล้ อ มการเรีย นรู้ เป็ น การ
ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะนาคะแนนระดับมหาวิทยาลัย เป็นผลการประเมิ นตัวบ่งชี้
ดังกล่าวในระดับคณะ ให้คณะ/สานัก/สถาบันทราบและดาเนินการในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
2.เพิ่มตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา
2553 โดยได้แจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ ศธ.0516.06/ว446 ลงวันที่
22 มีนาคม 2554 และได้แจ้ ง คณะ/ส านัก /สถาบันดาเนินการในการประชุ ม คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณ ภาพ ครั้ง ที่ 2/2554 วันที่ 28 กุม ภาพันธ์ 2554 และขอให้คณะ/สานัก /สถาบันพิจ ารณา
กาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้เพิ่มเติมด้วย
3. ฝ่ายวิชาการได้ประชุ มกับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
จัดทารายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ที่
เป็นคณะที่ดาเนินการประกันคุณภาพตามระบบ TQA เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการประชุม
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายในของ 2 คณะดังกล่าว ฝ่ายวิชาการได้หารือ
กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ข้อมูลว่าจะต้องมีการประเมินคุณภาพของ 2 คณะดังกล่าว
ตามระบบของ สกอ. ผ่านระบบ Che QA Online เช่นเดียวกับคณะอื่น ๆ
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4. ฝ่ายวิชาการได้ประชุมร่วมกับฝ่ายวางแผน เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และ
ตัวบ่งชี้กลุ่มมาตรการส่งเสริม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 และนาเสนอผลการประชุมในวาระที่ 4.4
5. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ยั ง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลั ยมหิดลตามมติที่ประชุม แต่จะขอเข้าร่วมเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
รายงาน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ได้แก่
1. ควรมีการจัดสัมมนาเพื่อนาเสนอการดาเนินการประกั นคุณภาพตามระบบ TQA ซึ่งปัจจุบันมี
คณะแพทยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ดาเนินการตามระบบดังกล่าว
2. การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษานั้น ที่ประชุมเสนอ
ให้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ในโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
วาระที่ 4.1 ตัวบ่งชี้กลุ่มอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้สมศ.16, 17 และ 18)
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่ อ งจากส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนคาอธิบายตัวบ่งชี้ในกลุ่มอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมบางประการ ได้แก่
1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน แยกเป็น 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ โดยไม่ต้องประเมินในระดับคณะ
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
2. ตัว บ่ง ชี้ สมศ. 17 ผลการพัฒ นาตามจุ ดเน้นและจุ ดเด่นที่ส่ง ผลสะท้ อนเป็น เอกลัก ษณ์ของ
สถาบัน จากที่ให้ประเมินทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็น ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้
หรือไม่ก็ได้ หากจะประเมินต้องเป็นเอกลักษณ์ของคณะโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
3. ตัวบ่งชี้ สมศ. 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ จากที่ให้ประเมิน
ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็น ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ประเด็นที่กาหนดเป็นอั ตลักษณ์ จุดเน้น และประเด็นชี้นาสังคม และนโยบายการ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 16-18 ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
1.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เป็น 2 ตัวบ่งชี้ ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่าย
วางแผนจึงได้หารือกัน และเสนอประเด็นที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย ได้แก่ จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญที่จะพัฒนาผู้เรียน/บัณฑิตให้มีความ
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เป็นจิตสาธารณะ ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องประเมินทั้งตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 และ สมศ. 16.2 ขอ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว
1.2 ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. 17 ฝ่ า ยวิ ช าการและฝ่ า ยวางแผนได้ ห ารื อ กั น และเสนอประเด็ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประชาธิปไตย ตามมติของที่ประชุม แต่เนื่องจาก สมศ. กาหนดว่า ใน
ระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ ก็ได้ จึงขอหารือว่าจะกาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
1.3 ตัวบ่งชี้ สมศ. 18 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวางแผนได้หารือกัน และเสนอประเด็นที่เป็นการชี้นา
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ ใน 2 เรื่อง ได้แก่ ผู้พิการ และด้านพลังงาน
(Green Campus) แต่เนื่องจาก สมศ. กาหนดว่า ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ ก็ได้ จึงขอ
หารือว่าจะกาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
มติที่ประชุม
1.1 เห็นชอบให้กาหนดประเด็นที่แสดงอัตลักษณ์ของมธ. (สมศ.16) ได้แก่ จิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
1.2 เห็นชอบให้กาหนดประเด็นที่แสดงจุ ดเน้นและจุ ดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ.17) ได้แก่ ประชาธิปไตย มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ
1.3 เห็นชอบให้กาหนดประเด็นชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม (สมศ.18) 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้พิการ 2)
พลังงาน (Green Campus) มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นที่ 1
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นที่ 2
1.4 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยเสนอกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ จุดเน้น และชี้นาสังคมดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมเดือน
พฤษภาคม 2554
1.5 มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้คณะ/สานัก/สถาบันทราบ
2. ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการชี้นา ป้อ งกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคม กับตัวบ่งชี้ มธ.
ตามที่ตัวบ่งชี้คุณภาพของ มธ. ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้สมศ.
และตัวบ่งชี้ มธ. โดยให้คณะ/สานัก/สถาบันกาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สานัก/สถาบัน
อย่างน้ อย 3 ตัวบ่ง ชี้ นั้ น ฝ่ ายวิช าการ ขอเสนอให้ทบทวนตัว บ่ง ชี้ มธ. ปี การศึก ษา 2554 ให้ มี ความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม กับตัว
บ่งชี้ มธ. โดยเสนอให้ทบทวนตัวบ่งชี้ มธ. ปีการศึกษา 2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) และ
กาหนดตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ จิตอาสา ประชาธิปไตย การให้โอกาสแก่ผู้พิการ และ Green Campus เป็นตัวบ่งชี้
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มธ. ที่กาหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประเมินเป็น
ตัวบ่งชี้ มธ. เพื่อให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ มธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1) ให้กาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ.ปีการศึกษา 2554 ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้กลุ่ม เอกลักษณ์
สมศ. โดยเสนอให้กาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะปีการศึกษา 2554 ดังนี้
สนับ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
มธ.
คณะ
วิจัย
สนุน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรม
/
/
นักศึกษาทั้งหมด
มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้
/
เรียนได้สาเร็จ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
มธ.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้าน
ประชาธิปไตย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

/

/

/

/

มธ.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

-

-

/

/

-

-

-

/

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (สนับสนุน)
มธ.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2553 ที่ถูกตัดออก ได้แก่ มธ.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่, มธ.2
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด(ปริญญาตรี), มธ.3 ร้อยละของวิชาที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน, มธ.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด (4 วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า), มธ.5 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อ
หลักสูตรทั้งหมด, มธ.8 ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลา มธ.9 ร้อยละของงานวิจัยที่มีการประเมิน
ระดับดี (เฉพาะสถาบันวิจัย ),มธ.10ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด, มธ.12 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เฉพาะสานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ)
2) ให้ฝ่ายวิชาการเสนอ ร่าง ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ให้คณะ/สานัก/สถาบันพิจารณา
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วาระที่ 4.2 ความก้ า วหน้า ในการด าเนินการตามแผนปรับ ปรุงคุณภาพระดับ มหาวิ ท ยาลัย ปี
การศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการจัดส่งแผนปรับปรุง
คุณภาพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2554 ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการแล้ว และผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ได้
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพฯ มาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพฯ และขอให้
ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดาเนิ นการประเด็นที่ยัง ไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้าในการ
ดาเนินการตามแผนปรับปรุงฯ (ส่วนที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ) ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 4.3 ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการขอให้คณะ/สานัก/สถาบัน เสนอค่าเป้าหมาย
ตัว บ่ ง ชี้ คุณ ภาพ ปี ก ารศึก ษา 2553 มาให้ ฝ่ า ยวิ ช าการพิ จ ารณา โดยมี ห ลั ก การก าหนดค่ า เป้ า หมาย
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ
1. ในกรณีตัวบ่งชี้ที่เคยเป็นตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2552 ค่าเป้าหมายควรมีค่าไม่น้อยกว่าผลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2552 หรือค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
2. ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ใหม่ ขอให้พิจารณากาหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การดาเนินงาน และเกณฑ์การรับรองคณะ/มหาวิทยาลัยของ สมศ. ที่กาหนดเกณฑ์การรับรองไว้ที่ 3.51
3. ในกรณีกาหนดค่าเป้าหมายไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ขอให้ชี้แจงเหตุผล
ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบการกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพของคณะ/สานัก/สถาบัน ตาม
หลักการดังกล่าว และได้มีบันทึกขอให้คณะ/สานัก/สถาบันทบทวนค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตาม
หลั ก การที่ ก าหนด รวมทั้ ง ขอให้ ค ณะ/ส านั ก /สถาบั น ก าหนดค่ า เป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ข อง สมศ. ที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 มีมติให้กาหนด
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติมด้วย ( ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 มี 4 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง
ค่าเป้าหมายครบถ้วน ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ )
เมื่อวิเคราะห์การกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ของคณะ/สานัก/สถาบัน พบว่า
1. ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ เดิม คณะ/สานัก/สถาบัน จะกาหนดค่าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นไปตาม
หลักการที่กาหนด อย่างไรก็ตาม มีบางตัวบ่งชี้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ 4 คะแนน
2. ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ใหม่ ที่เป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. มีการกาหนดค่าเป้าหมายส่วนใหญ่ มากกว่า
เกณฑ์ 3 คะแนน
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3. ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ สมศ. คณะ/สานัก/สถาบัน จะกาหนดค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้เ ชิงปริมาณ
ไม่ถึงเกณฑ์ 4 คะแนน ส่วนตัวบ่ง ชี้เชิงกระบวนการ ก็ยังมีบางหน่วยงานที่กาหนดค่าเป้าหมายไม่ถึง 4
คะแนน ทั้งนี้ เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ของ สมศ. มีเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างยาก บางตัวบ่งชี้มีคาอธิบายตัว
บ่งชี้ที่ยังไม่ชัดเจน และฝ่ายวิชาการเพิ่งแจ้งตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทาให้คณะ/สานัก/สถาบันดาเนินการไม่ทันใน
ปีการศึกษานี้ จึงขอกาหนดค่าเป้าหมายที่ไม่ถึงเกณฑ์ 4 คะแนน
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553 มา
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเฉพาะการกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามหลักการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2553
ตามที่หน่วยงานเสนอ
วาระที่ 5.1 การดาเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ชี้แจงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้นาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มากาหนดเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 นั้น เนื่องจาก สมศ. ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ และคาอธิบายตัวบ่งชี้หลายประการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งฝ่ายวิชาการจะได้ชี้แจงการเปลี่ยนคาอธิบายตัว
บ่งชี้ของ สมศ. ให้คณะ/สานัก/สถาบัน และผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยทราบและดาเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิชาการ ขอหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคาอธิบายตัวบ่งชี้ ของสมศ. และ
ประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการในปีการศึกษา 2553 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 และ สมศ. 4 เนื่องจาก สมศ. ได้ปรับรอบปีการจัดเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว จากปีปฏิทิน เป็นให้เลือกได้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลเป็นปีปฏิทินหรือปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการจึงเสนอ
ให้จัดเก็บข้อมูลเป็นปีการศึกษา ซึ่ง เป็นรอบปีที่เคยจัดเก็บอยู่เดิม และสอดคล้องกับการดาเนินงานของตัว
บ่งชี้ดังกล่าวที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในช่วงปลายปีการศึกษา
2. ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะ
แล้ว อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่เสนอให้พิจารณา กล่าวคือ การประเมินสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ยังไม่มี
การประเมินเป็นคะแนน ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ กาลังพัฒนารูปแบบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นคะแนนอยู่ จึงขอหารือว่า ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ในปีการศึกษา 2553 จะ
ให้รายงานอย่างไร
3. ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ประเมินทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ซึ่งมีประเด็นที่เสนอให้พิจารณาเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ สมศ. 12
ในประเด็นของการไม่มีการประเมินเป็นคะแนน และประเด็นของการที่ในปีการศึกษา 2553 ไม่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี /ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมินตาม
ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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3.1 ในส่วนของคะแนนการประเมินอธิการบดี คณบดี /ผู้อานวยการสานัก/สถาบันที่มีการประเมิน
ในปัจจุบัน นั้น จะระบุผลการประเมินเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ ดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง และต้องปรับปรุง
ซึ่ ง หากเที ย บกั บ คะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น คุ ณ ภาพของ สมศ. ที่ ก าหนดระดั บ คุ ณ ภาพไว้ 5 ระดั บ
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

ฝ่ายวิช าการ ขอเสนอให้นาระดับคุณภาพของ สมศ. มาพิจารณาในการแปลงผลการประเมิ น
ผู้บริหาร ให้เป็นคะแนน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระดับคุณภาพของ สมศ. กาหนดเป็นช่วงคะแนน จึงขอ
หารือว่าจะกาหนดคะแนนให้กับผลการประเมินผู้บริหารที่กาหนดเป็น 5 ระดับดังกล่าวอย่างไร
4. ขอปรั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ สถาบั น วิ จั ย ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
สถาบันวิจัยที่ไม่มีพันธกิจในเรื่องการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา กล่าวคือ
4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ขอปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 จาก มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน เป็น มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับงานบริ การวิชาการ
และ/หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบัน
4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ,4 และ 5 ดังนี้
เกณฑ์เดิม
เกณฑ์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ ข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ และวัฒนธรรมกับการวิจัยและ/หรือการบริการ
กิจกรรมนักศึกษา
ทางวิชาการ
ข้อ 4 มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการ ข้อ 4 มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิจัยและ/หรือการบริการทางวิชาการ
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เกณฑ์เดิม
เกณฑ์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร ข้อ 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ณาการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
กับการวิจัยและ/หรือการบริการทางวิชาการ
นักศึกษา
5. วิทยาลัยนานาชาติป รีดี พนมยงค์ ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 2.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้เปิดดาเนินการอย่าง
เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่ส อดคล้องกับกระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการที่ต้องอาศัยระยะ
เวลานานในการดาเนินการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบปรับรอบปีการจัดเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ส มศ.3 และสมศ.4 ตามรอบปีปฏิทินเป็นปี
การศึกษา
2) มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ ดาเนินการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม 5 ประเด็นตามที่ สมศ.กาหนด
3.1) ผลการประเมินผู้บริหารให้ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ใน
กรณีไม่มีผลการประเมินดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมินตามประกาศมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้ถือว่าไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้
3.2) กาหนดหลั กการแปลงคะแนนของผลการประเมิ นอธิการบดี คณบดี /ผู้อานวยการสานัก /
สถาบัน ที่มีการประเมินในลักษณะของระดับคุณภาพ ให้เป็นคะแนน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ดีเด่น
5
ดีมาก
4.51
ดี
3.51
ปานกลาง
2.51
ต้องปรับปรุง
1.51
3.3) เนื่องจากจะต้องมี รายงานผลการประเมินตัวบ่ง ชี้ ดัง กล่าวทุกปี ขอเสนอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
3.4) เห็นชอบให้ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สมศ.12,
สมศ.16.1 สมศ.17 และสมศ.18
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4. เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ตัวบ่งชี้สถาบันวิจัย ตัวบ่งชี้สกอ.4.1 และ สกอ.6.1 ให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบันวิจัยที่ไม่มีพันธกิจในเรื่องการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5. ไม่ยกเว้นให้วิทยานานาชาติปรีดี พนมยงค์ไม่ ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่กาหนดให้ประเมินในทุกคณะ และวิทยาลัยมีอาจารย์สัญญา
จ้างที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ส ามารถนับรวมเป็นอาจารย์ประจาของวิทยาลัย ประกอบกับเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าว ให้วิทยาลัยสามารถเลือกประเมินได้เป็น 2 แนวทาง คือ
1) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จึงขอให้วิทยาลัยเลือกประเมินจากแนวทางใดก็ได้
วาระที่ 5.2 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
กรรมการและเลขานุการเสนอให้กาหนดการประชุมครั้งต่อไป ในปลายเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ที่ได้ข้อมูลมาจากรายงานการประเมินตนเองคณะ/
ส านั ก /สถาบั น (คณะ/ส านัก /สถาบั น ส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเองให้ ฝ่า ยวิช าการ ภายในวั นที่ 20
มิถุนายน 2554)
มติที่ประชุม กาหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนิน งานตามตั ว บ่ง ชี้ คุ ณ ภาพ ปี ก ารศึ กษา 2553 ก่ อนที่ จ ะเสนอรายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

