วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
4. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
6. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
7. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
8 รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลาํ ปางและศูนยพัทยา
(รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท)
9. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร)
10. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสขุ ศาสตร
(รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท)
11. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนัญ ผลประไพ)
12. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
13. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
14. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
15. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
16. นางสาวอัญชสา แกวเกา

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
3. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
4. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

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

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวทัศนีย ดาวเรือง

กองบริหารการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ฝายเลขานุการฯ แจงวาตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได
เผยแพรรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) และไดเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ได เ สนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ร า งตั ว บ ง ชี้ ร อบสี่ (สมศ.) ให สมศ. พิ จ ารณาแล ว ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ฉบับลาสุดจากสมศ. ซึ่งจาก
การวิเคราะหรางตัวบงชี้ดังกลาว พบวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปรับ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เกณฑตั ว บ งชี้ ใ นรายละเอี ย ด แต ยั ง ใช กรอบการประเมิ นแบบเดิ ม ไม ได เปลี่ย นแปลงตามที่
มหาวิทยาลัยตางๆ เสนอความคิดเห็น ซึ่งฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดทําขอมูลเปรียบเทียบรางตัวบงชี้ที่ไดรับ
ลาสุดกับรางครั้งแรกมาเพื่อพิจารณาดวย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอนําเสนอ รางตัวบงชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ฉบับลาสุด มาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นวาการพิจารณารางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
อาจสิ้นสุดการพิจารณาสิ้นเดือนเมษายน 2557 และประกาศใชในเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนั้น ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรเสนอตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบม.)เพื่อใหคณะตางๆไดเตรียมการจัดเก็บขอมูลในปการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบรางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ฉบับเดือนมีนาคม 2557
2. มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) รับทราบ ภายหลังจากที่สมศ.ประกาศใชตัวบงชี้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557
1.2 รางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเขารวมประชุมกับคณะทํางานของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดเผยแพร รางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ.2558 – 2562) ใหกับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ที่เขารวมประชุม และสกอ. ยังมีกําหนดจะเผยแพรรายละเอียดเกณฑดังกลาว ในงานสัมมนาวิชาการวันที่ 24
เมษายน 2557 ณ หองแกรนดไดมอนด ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี หลังจากนั้น สกอ.จะจัดประชาพิจารณ
ตัวบงชี้ผานเครือขายของสกอ. โดยในสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูใน กลุมเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน มีกําหนดจัดประชุมประชาพิจารณรางดังกลาว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมมหิตลาธิเบศร
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอนําเสนอ ราง กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายใน และ รา งตัว บงชี้ การประเมินคุ ณภาพภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2557 มาเพื่อโปรด
พิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง ใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพภายในรอบนี้ ระดับการประเมินมี 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร (ตัวบงชี้มาตรฐาน
และ ตัวบงชี้พัฒนา 13 ตัวบงชี้) ระดับคณะมี 8 ตัวบงชี้ และระดับสถาบันมี 9 ตัวบงชี้ ประเด็นที่นากังวล คือ การ
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร เนื่องจากจะประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสวนของตัวบงชี้มาตรฐานที่มีตัวบงชี้ยอย 12 ตัว จะกําหนดเกณฑการประเมินระดับ
“ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานตัวบงชี้ยอยตัวใดตัวหนึ่งจะถือวาไมผานตัวบงชี้มาตรฐาน
2. การประเมินคุณภาพในระดับคณะบางคณะอาจประเมินไมถึง 8 ตัวบงชี้ก็ได ตามบริบทขององคกร
เชน คณะเปดใหม เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตศึกษา เปนตน
3. หลักสูตรวิชาชีพ เชน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร เปนตน หากในปนั้นๆ ไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพแลว สกอ.จะถือวาเปนระบบที่เทียบเคียงไดกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงไมตอง
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรในปนั้นอีก
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวมและที่ปรึกษาการคนควาอิสระ มีการ
กําหนดใหตองมีป ระสบการณ ในการทําวิ จัยที่ ไมใชสว นหนึ่งของการศึ กษาเพื่ อรับ ปริญ ญา ดัง นั้น การที่คณะรั บ
อาจารยใหมเขามาสังกัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตองตรวจสอบ/พิจารณาใหชัดเจนเรื่องการมีประสบการณใน
การวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. เพื่อเปนการแกปญหาเรื่องหลักสูตรไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คณบดีและผู
ดําเนินงานดานหลักสูตร ควรประชุมรวมกันเพื่อหาทางแกไขปรับหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานทุกหลักสูตร
3. เมื่อไดรับรางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557
แลว ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดสงใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนใหความเห็นเกี่ยวกับตัวบงชี้ในราง
คูมือดังกลาวเพือ่ รวบรวมเสนอในการประชาพิจารณ ครั้งที่ 1 ที่เครือขายภาคกลางตอนบนเปนผูรับผิดชอบจัดขึ้นในวันที่
6 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นดวย
โดยขอเสนอใหรองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท และ รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย เปนผูเสนอ
ความคิดเห็นตัวบงชี้และเกณฑการประเมินดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบรางกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 และ
รางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
2. มอบหมายใหรองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท และ รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
เปนตัวแทนของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็นตอตัวบงชี้ในรางคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยขอใหสงความเห็นใหฝายเลขานุการภายในวันที่ 1 พฤษภาคม
2557
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21มีนาคม 2557
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21มีนาคม 2557 โดย
ไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนบริ ห ารสถาบัน ให เ กิด เอกลัก ษณ (สมศ.17)และแผนการปฏิ บั ติง านในประเด็น ที่ เ ป น
มาตรการสงเสริมภายนอก (สมศ.18.2)ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (เฉพาะที่ไมไดรวมกับ มธ.)
ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดเอกลักษณและแผน
กลยุทธ/แผนปฏิบัติงานในประเด็นชี้นํา หรือแกไขปญหาสังคมภายนอก ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่กําหนดแตกตาง
จากมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะให
คณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ควรเพิ่มตัวบงชี้ความสําเร็จระดับโครงการ/กิจกรรม
2. ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ทบทวนความสอดคลองของประเด็นที่กําหนดเปนเอกลักษณ และมาตรการ
สงเสริมภายนอก กับเปาหมายของแผนและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนใหสอดคลองกัน โดยฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาไดมีบันทึกที่ศธ.0516.58/ว172 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 แจงใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการปรับแผน
ตามขอเสนอแนะแลว และคณะ/สํานัก/สถาบันไดดําเนินการตามมติดังกลาวเรียบรอยแลว พรอมจะนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
3. ฝา ยประกั นคุ ณภาพไดต รวจสอบแผนที่หน วยงานปรั บแกแ ลวพบว า คณะเศรษฐศาสตรยื นยั น
ประเด็นเอกลักษณเชนเดิม คือ “วิเคราะหเปน เนนคุณภาพ”สวนสํานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนประเด็น
เอกลักษณ จาก “องคกรแหงการรวมคิด รวมสราง” เปน “ความเปนธรรม” เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยและนําเสนอแผน
ดานความเปนธรรมของหนวยงานเอง
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแผนบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณ (สมศ.17) และแผนการ
ปฏิบัตงิ านในประเด็นที่เปนมาตรการสงเสริมภายนอก (สมศ.18.2) ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (เฉพาะที่ไมไดรวมกับ มธ.)
ที่ดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มาเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1. เอกลักษณของหนวยงานควรมีความหลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกัน แตที่คณะ/สํานัก/สถาบัน
เสนอมานั้น เหมือนกับมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ
2. ในกรณีของคณะเศรษฐศาสตรควรมีการประสานงานกับคณะใหพิจารณาทบทวนและหากเสนอสภา
มหาวิทยาลัยไมทันการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ประธานจะขอตอสภามหาวิทยาลัยวาคณะ
เศรษฐศาสตรกําลังอยูระหวางการทบทวนประเด็นเอกลักษณและจัดทําแผนดําเนินการสงเสริมเพื่อใหเกิดเอกลักษณที่
จะปรับใหม และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวจะขอใหถือวาสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนกลยุทธใหเกิด
เอกลักษณของคณะเศรษฐศาสตร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับคณะเศรษฐศาสตร ขอใหปรับประเด็นที่
เปนเอกลักษณใหมีลักษณะสอดคลองกับจุดเดน จุดเนน ขององคกร และใหจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานให
สอดคลองกันเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาตอไป
วาระที่ 4.1 ตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556
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ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา คณะ/สํานัก/สถาบัน ที่เขารวมระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
จํานวนทั้งสิ้น 32 หนวยงาน ไดเสนอตัวบงชี้ทสี่ ะทอนเอกลักษณของหนวยงานมาเพื่อพิจารณาจํานวน 30 หนวยงาน
สวนอีก 2 หนวยงาน ไดแก สถาบันทรัพยากรมนุษย (จะนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันฯ วันที่ 25 เมษายน
2557) และศูนยบริการการกีฬา ยังไมเสนอตัวบงชีส้ ะทอนเอกลักษณ ปการศึกษา 2556 เนื่องจากยังไมผา นการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และมีหนวยงานที่เสนอตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณของหนวยงาน โดยยัง
ไมผานคณะกรรมการประจําหนวยงาน 2 หนวยงาน ไดแก คณะรัฐศาสตร (ทราบผลการพิจารณาประมาณวันที่ 25
เมษายน 2557) และสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ. (ทราบผลการพิจารณา วันที่ 24 เมษายน 2557) ทั้งนี้
ฝายเลขานุการฯ ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. หนวยงานที่กําหนดเอกลักษณเหมือนมหาวิทยาลัย มี 14 หนวยงานไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะ
สังคมวิ ทยาและมานุ ษยวิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะสหเวชศาสตร คณะทั นตแพทยศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม สํานักหอสมุด และสํานักทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมด
กําหนดตัวบงชี้เอกลักษณ ไมสอดคลองกับเอกลักษณของหนวยงานที่กําหนดในเรื่อง “ความเปนธรรม” เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่กําหนดเอกลักษณของหนวยงานเอง มีทั้งสิ้น 16 หนวยงาน จํานวน 14 หนวยงานกําหนด
ตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณสอดคลองกับเอกลักษณของหนวยงานที่กําหนด ไดแก คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะแพทยศาสตร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติ สิ รินธร คณะสาธารณสุ ขศาสตร วิ ทยาลั ยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค สถาบั นไทยคดี ศึ กษา สถาบั นเอเชี ย
ตะวันออกศึกษา สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. และสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม สวนอีก 2 หนวยงาน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และ คณะพยาบาลศาสตร กําหนดตัว
บงชี้เอกลักษณไมสอดคลองกับเอกลักษณของหนวยงาน
ฝายเลขานุการฯขอเสนอวา เนื่องจากตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณ (สมศ.) ไมสอดคลองกับเอกลักษณของ
หนวยงาน (สมศ.17) รวมทั้งสิ้น 16 หนวยงาน จึงอาจพิจารณาใหคณะ/สํานัก/สถาบันดังกลาวดําเนินการใน 2
ประการ คือ เพิ่มตัวบงชี้เอกลักษณใหสอดคลองกับเอกลักษณของหนวยงานที่กําหนดหรือ ปรับเอกลักษณขององคกร
ใหสอดคลองกับตัวบงชี้ อยางไรก็ตาม การดําเนินการปรับเอกลักษณใหสอดคลองกับตัวบงชี้อาจไมสามารถดําเนินการ
ไดทันในปการศึกษา 2556 เนื่องจากหนวยงานตองเสนอเอกลักษณและจัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานพิจารณาและจะตองนําเสนอแผนใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาจะนําแผนเอกลักษณ ปการศึกษา 2556 ของหนวยงานที่แตกตางจากมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 28 เมษายน 2557
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ อกลั ก ษณ เ ป น การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในระบบการประเมินคุณภาพภายในของสกอ. และการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
จะไมประเมินตัวบงชี้ดังกลาว ดังนั้น จํานวนตัวบงชี้ที่กําหนดจะมีกี่ตัวก็ได ทั้งนี้อาจกําหนด 1 ตัวบงชี้แตสามารถ
สะทอนเอกลักษณองคกรไดชัดเจนและตรงประเด็นก็ได นอกจากนี้ ตัวบงชี้เอกลักษณยังไมมีอยูในระบบ CHE QA
Online อีกดวยจึงไมตองรายงานขอมูล อยางไรก็ตาม หนวยงานตางๆมักกําหนดตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินงานคอนขางดี
เพื่อนํามาชวยใหคาคะแนนประเมินคุณภาพเฉลี่ยสูงขึ้น
2. เนื่ อ งจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสมศ.ไมได ดํ า เนิ น การทุ ก ป และมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรเพิ่งรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ปการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นไปเมื่อ 1-5 กรกฎาคม 2556
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ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงเสนอใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ไมประเมินคุณภาพตัวบงชี้
สมศ.16 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1) และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.16.2) สมศ.17
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน และสมศ.18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) และผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) และพิจารณาทบทวนใหมในปการศึกษา 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ า แผนเอกลั กษณ ป ก ารศึ ก ษา 2556 ของหน ว ยงานที่ แ ตกต า งจาก
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 28 เมษายน 2557
2. ปการศึกษา 2556 ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ใชตัวบงชี้เอกลักษณตามที่เสนอไปกอน สวนปการศึกษา
2557 ขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน พิจารณาทบทวนตัวบงชี้เอกลักษณและเอกลักษณองคกรใหมีความสอดคลองกัน
วาระที่ 4.2 คาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556
ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน เสนอคาเปาหมาย
ตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2556 โดยมีหลักการกําหนดคาเปาหมายเชนเดียวกับปที่ผานมา กลาวคือ
1. ในกรณีตัวบงชี้ที่เคยเปนตัวบงชี้ ปการศึกษา 2555 คาเปาหมายควรมีคามากกวาหรือเทากับผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2555 หรือคาเฉลี่ยผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป
2. ในกรณีที่เปนตัวบงชี้ใหม ขอใหพิจารณากําหนดคาเปาหมาย โดยพิจารณาความเปนไปไดในการ
ดําเนินงาน
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบการกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพของคณะ/สํานัก/
สถาบัน ตามหลักการดังกลาวพบวา
1. ในสวนของตัวบงชี้เดิม คณะ/สํานัก/สถาบัน จะกําหนดคาเปาหมายสวนใหญเปนไปตามหลักการที่
กําหนด โดยตัวบงชี้ที่มีคาเปาหมายลดลงจะเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณ สําหรับตัวบงชี้ มธ. ที่เปนตัวบงชี้ที่กําหนดใหมในป
การศึกษา 2556 การกําหนดคาเปาหมายไมเปนไปตามหลักการ และมีบางหนวยงานที่กําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้
เปน 0 เชน วิทยาลัยสหวิทยาการ (ตัวบงชี้ มธ.1 และ มธ.4) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน (มธ.8 และ มธ.9)
โดยคณะไดมีการชี้แจงเหตุผลของการกําหนดคาเปาหมายไมเปนไปตามหลักการมาดวย (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
2. กรณีตัวบงชี้ มธ. บางคณะรายงานผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป ในลักษณะที่ไมไดนําขอมูลมาถวง
น้ําหนักทําใหการกําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้ มธ. บางตัวบงชี้ไมเปนไปตามหลักการ
ทั้ ง นี้ มี คณะ/สํ านั ก/สถาบั นเสนอค าเป าหมายโดยยั งไม ผ านคณะกรรมการประจํ าคณะ จํ านวน 4
หนวยงาน ไดแก คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.สําหรับ
สถาบันทรัพยากรมนุษย และศูนยบริการการกีฬา ยังไมไดเสนอคาเปาหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบคาเปาหมายปการศึกษา 2556 ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ตามที่เสนอ
2. ขอใหฝายเลขานุการแจงคณะ/สํานัก/สถาบันเพื่อกําหนดคาเปาหมาย ปการศึกษา 2557 ตาม
หลักเกณฑที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
วาระที่ 4.3 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน
ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิง
ปริมาณในระดับคณะ/สถาบันวิจัย และตัวบงชี้เชิงกระบวนการในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ดังนี้
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1. ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ ซึ่งประกอบดวยขอมูลตัวบงชี้ที่มีรอบการจัดเก็บขอมูลเปนป
การศึกษา (ตั้งแต 1 มิถุนายน 2556 – 28 กุมภาพันธ 2557) ขอมูลที่จัดเก็บเปนปปฏิทิน (ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2556) และขอมูลที่จัดเก็บเปนปงบประมาณ (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ซึ่งไดมีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑหรือไม กอนนํามารายงานใหที่ประชุมรับทราบ
2. การรายงานผลการดํา เนิ นงานรอบ 9 เดื อน พบว า ผูรั บผิ ดชอบตัว บง ชี้ระดั บมหาวิท ยาลัย ได
รายงานผลการดํ าเนินงานตามตัว บงชี้เชิง กระบวนการมาอยางครบถวน สว นระดับคณะ ซึ่งต องรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวบงชี้เชิงปริมาณ มีหนวยงานที่ไมรายงานผลการดําเนินงาน 2 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยสหวิทยาการ
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จึงไมนํา 2 หนวยงานดังกลาวมาคํานวณในตัวบงชี้เชิงปริมาณ นอกจากนี้
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มีการรายงานขอมูลเพียงบางสวน จึงคํานวณเฉพาะตัวบงชี้ที่รายงานเทานั้น (สมศ.3,
สมศ.4, มธ.1, มธ.2 และ มธ.7)
3. ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ประกอบดวย สกอ. สมศ.
และ มธ. จํ านวน 48 ตั ว บง ชี้ มี คะแนนรวมของทุ กตั ว บง ชี้ ของทุ กองค ป ระกอบทั้ ง หมด เทา กั บ 4.01 มีผ ลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี
ตัวบงชี้
คะแนนประเมิน
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ สกอ.
4.15
ดี
ตัวบงชี้ สมศ.
3.92
ดี
ตัวบงชี้ มธ.
3.79
ดี
ตัวบงชี้ทั้งหมด
4.01
ดี
ทั้งนี้ตัวบงชี้ที่ไมนํามาคํานวณในผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ไดแก สมศ.1 สมศ.2 และ สมศ. 16.2
เนื่องจากขอมูลดังกลาวจะไดผลการดําเนินงานในชวงสิ้นปการศึกษา และ สมศ.13 ไมอยูในรอบการประเมิน สําหรับ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดใชขอมูลของปการศึกษา 2555 มาเปนฐานในการคํานวณ
4. ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เทียบกับคาเปาหมาย
คาเปาหมายเสนอสภา คาเปาหมายเฉพาะ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่รายงาน
รอบ 9 เดือน
ตัวบงชี้ สกอ.
4.68
4.68
4.15
ตัวบงชี้ สมศ.
4.86
4.87
3.92
ตัวบงชี้ มธ.
4.14
4.14
3.79
ตัวบงชี้ทั้งหมด
4.66
4.64
4.01
เมื่อพิจารณาแลว พบวา ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือนเมื่อเทียบกับคาเปาหมาย มีตัวบงชี้ที่บรรลุตาม
เปาหมาย จํานวน 16 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ทั้งหมด 48 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ไมบรรลุตามเปาหมาย ในรอบ 9 เดือน
ไดแก
สกอ.1.1, สกอ.2.2, สกอ.2.3, สกอ. 2.5, สกอ.3.2, สกอ.6.1, สกอ.7.1, สกอ.7.2, สกอ.7.3, สกอ.8.1
และ สกอ.9.1
- สมศ.3, สมศ.4, สมศ.14, สมศ.5, สมศ.6, สมศ.7, สมศ.9, สมศ.10, สมศ.11, สมศ.12, สมศ.15, สมศ.16.1,
สมศ.17, สมศ.18.1 และ สมศ.18.2
มธ.1, มธ.4, มธ.5, มธ.6, มธ.7 และ มธ.8
ทั้งนี้ มีตัวบงชี้ 7 ตัวบงชี้ที่มีรอบการจัดเก็บขอมูลเปนปปฏิทินและปงบประมาณ ซึ่งผลการดําเนินงาน
ดังกลาวสิ้นสุดรอบการจัดเก็บขอมูลแลว ทําใหขอมูลอาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับขอมูลที่จัดเก็บ
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ตามปการศึกษา ซึ่งจะกําหนดใหหนวยงานและฝายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย รายงานขอมูลรอบ 12
เดือน ใหทราบอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานคอนขางสูงเนื่องจากสมศ.มาประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (สมศ.) เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา จึงทําใหทุกหนวยงานพยายามรายงานขอมูลอยางเต็มที่
แตในปการศึกษา 2556 ไมมีปจจัยดังกลาวขอมูลอาจนอยกวาปที่ผานมา
2. ตัวบงชี้ที่เก็บขอมูลตามรอบปปฏิทินและปงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานไปแลว แตยัง
ไมบรรลุเปาหมาย ถึงแมวาจะไมสามารถดําเนินงานเพิ่มเติมได แตก็เก็บขอมูลเพิ่มเติมได เพราะอาจมีขอมูลที่ตกคางที่
ยังไมไดรายงานผลการดําเนินงาน
3. สําหรับคณะที่มีปญหาในตัวบงชี้ใดๆ ขณะนี้ยังพอมีเวลาประสานงานใหจัดทําแผนดําเนินงานแกไข
สวนที่ยังบกพรองหรือจัดเก็บขอมูลใหครบถวน โดยที่ปรึกษาเสนอวาการกระตุนใหคณะรายงานขอมูลเพิ่มเติมอาจทํา
โดยแจงใหคณะทราบวาหากมีผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 4 การวิจัย ต่ํา
มาก สกอ.อาจเขามาตรวจติดตามการดําเนินงานที่คณะ
4. ตัวบงชี้เฉพาะของ มธ.ตองพยายามดําเนินการใหไดตามเปาหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
1. มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานําผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือนที่รวบรวมจากคณะ/
สํานัก/สถาบันสงใหฝายตางๆที่รับผิดชอบแตละตัวบงชี้เพื่อรับทราบสถานการณของผลการดําเนินงานและเสนอเพิ่ม
ผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
2.มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาสงผลการตรวจสอบขอมูลเชิงปริมาณใหคณะและแจงให
คณะทราบเรื่องการตรวจติดตามหากมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 และ 4 ต่ํา
วาระที่ 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภายนอกรอบสาม (สมศ.)
ฝายเลขานุการฯชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไดประเมินคุณภาพ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ เปนประธาน และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ไดมีหนังสือเลขที่ มศ 0002/(ว) 2577 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556 เรื่องแจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาอยางเปนทางการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. นั้น
ฝายเลขานุการ ขอเสนอแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่รวบรวม
จากฝายตางๆที่เกี่ยวของ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) พรอมทั้งขอมูลและความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แผนการพัฒนาคุณภาพดังกลาว สวนหนึ่งจะมีลักษณะของการชี้แจงวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใน
ประเด็นที่เปนขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อยูแลว โดยที่ไมไดนําเสนอกิจกรรมใหม
2. ระยะเวลาการดําเนินงานกิจกรรมสวนใหญกําหนดแลวเสร็จในปการศึกษา 2557 ในขณะที่ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน นาจะเปนขอเสนอใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (สมศ. จะเขามาประเมินคุณภาพ
ภายนอก 3 – 5 ป/ครั้ง) จึงขอหารือวาจะกําหนดเปนแผนตอเนือ่ ง 3 – 5 ป หรือไม อยางไร
3. ควรมี ก ลไกในการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒนาคุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของ สมศ. ทั้งนี้ ในการติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. จากการพิจารณาตารางแผนการพัฒนาคุณภาพพบวา แผนพัฒนาที่ฝายตางๆสงมาสวนใหญเปนคํา
ชี้แจงการดําเนินงาน มิใชแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ควรมีลักษณะเปนแผนสงเสริมใหเกิดการพัฒนา มีรายละเอียดที่
ชัดเจน ยกตัวอยางเชน เรื่องการเนนการจัดการศึกษาที่สงเสริมการวิจัยระดับสูง (สอดคลองกับมหาวิทยาลัยวิจัย) ควร
ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มุ ง สู การตี พิ ม พ ใ นวารสารที่ อยู ใ นฐานข อมู ล นานาชาติ การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาควรมีความชัดเจน เชน การจัด coaching นักศึกษาอยางไร เพื่อใหเกิดการตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูลนานาชาติ เปนตน
3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ มีหลายประเด็น มหาวิทยาลัยควรกําหนดให
จัดทําแผนพัฒนาเฉพาะบางเรื่องที่เปนประเด็นใหญและสําคัญ
4. เนื่องจากจะมีการประกาศใชตัวบงชี้ใหมของสกอ.และสมศ. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ควร
รวมถึงแผนพัฒนาเพื่อการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ใหมดวย
มติการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระยะยาวในภาพรวม (แผนฉบับเดียวกัน) โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) และเกณฑตัวบงชี้ใหม (สกอ.และสมศ.) มาพิจารณาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพเปนแผนเดียวกัน
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรที่ 30 มิถุนายน 2557
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

