วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมโดมบริหาร 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
(นางนิกัญญา สุขรัตนี แทน)
8. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธนิ ันท วิศเวศวร)
9. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
(รองศาสตราจารย นพ.จิตตินัดด หะวานนท)
10. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ)
11. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
12. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
13. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
14. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒ)ิ
15. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
16. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
17. นางสาวอัญชสา แกวเกา

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1 รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลาํ ปางและศูนยพัทยา
2. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ แจงวา ไดดําเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
1. นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือนตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2557 วันที่18 สิงหาคม 2557
2. มีบันทึกที่ ศธ 0516.58/ว 428 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 แจงมติที่ประชุมวาระที่พิจารณาที่กลุม
สถาบันวิจัย (สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา) ขอปรับลดเกณฑ 5
คะแนนในตัวบงชี้สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
3. มีบันทึกที่ ศธ 0516.58/427 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 แจงผลการพิจารณามติที่ประชุมวาระของ
คณะศิลปกรรมศาสตรขอเปลี่ยนประเด็นเอกลักษณจากเดิมที่รวมกับมหาวิทยาลัยเปนการสรางสรรคเปนสังคม โดยที่
ประชุมมีมติใหใชเอกลักษณเดียวกับมหาวิทยาลัย
4. มีบันทึกที่ ศธ 0516.58/382 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 แจงมติที่ประชุมรับทราบการที่คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีอยูระหวางการดําเนินการในเรื่องของรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ The Association
to Advance Collegiate of Business (AACSB) และเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรักษาสถานภาพจากการที่คณะ
ไดรับการรับรองจาก European Quality Improvement System (EQUIS) ในป 2558 จึงทําใหมีบุคลากรไมเพียง
พอที่จะดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557
ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยไมมี
การแกไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาหารือกับสํานักทะเบียนและประมวลผลถึงการกําหนดวันสิ้นภาคการศึกษา นั้น ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาขอรายงานผลการหารือกับสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
1. สํ า นั กทะเบี ย นและประมวลผล ชี้แ จงว า ไม ส ามารถเลื่ อนกํ าหนดการป ด ภาคการศึ กษาดัง กล า วได
เนื่องจากวันปดภาคการศึกษาจะเปนวันเดียวกับวันที่สําเร็จการศึกษา ถาหากเลื่อนกําหนดการปดภาคการศึกษา
ออกไปจะมีผลตอวันที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา
2. เมื่อพิจารณาปฏิทินปการศึกษา 2556 แลว กําหนดการปดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสํานัก
ทะเบียน เปนดังนี้
ภาคการศึกษา 2556
วันปดภาคการศึกษา
ภาค 1/2556
22 กันยายน 2556
ภาค 2/2556
23 กุมภาพันธ 2557
ภาคฤดูรอน 1
15 พฤษภาคม 2557
ภาคฤดูรอน 2
11 กรกฎาคม 2557
3. ฝายวิชาการไดกําหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาวันจัดทํา มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 โดย
นับวันสิ้นสุดภาคการศึกษาเปนวันกอนเปดภาคการศึกษาถัดไป และวันสิ้นสุดปการศึกษาเปนวันกอนเปดภาค
การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป โดยไดกําหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของปการศึกษา 2556 ดังนี้
ภาคการศึกษา
วันเปดภาคการศึกษา
วันปดภาคการศึกษา
วันสิ้นสุด
ภาค 1/2556
3 มิถุนายน 2556
22 กันยายน 2556
3 พฤศจิกายน 2556
ภาค 2/2556
4 พฤศจิกายน 2556
23 กุมภาพันธ 2557
23 มีนาคม 2557
ภาคฤดูรอน 1
24 มีนาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
ภาคฤดูรอน 2
2 มิถุนายน 2557
11 กรกฎาคม 2557
17 สิงหาคม 2557
วันสิ้นสุดปการศึกษา 2556
17 สิงหาคม 2557
และการกําหนดสง มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เปนดังนี้
กิจกรรม

ขอกําหนด

1. การจัดทํามคอ.5/มคอ.6 สําหรับ ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
วิชาที่เปดสอน
การศึกษาทีเ่ ปดสอน
- ภาค 1/2556
- ภาค 2/2556
- ภาคฤดูรอน 1/2556
- ภาคฤดูรอน 2/2556

ช วงเวลาดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ไปตาม
ขอกําหนด

- วันที่ 2 ธันวาคม 2556
- วันที่ 22 เมษายน 2557
- วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- วันที่ 16 กันยายน 2557
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ช วงเวลาดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ไปตาม
ขอกําหนด
2. การจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค - วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ดําเนินการของหลักสูตร
การศึกษาที่เปดสอน/ครบ 4 ป
กิจกรรม

ขอกําหนด

3. จากกําหนดสง มคอ. ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังกลาว สงผลใหการประเมินคุณภาพภายในคณะ/
หนวยงานจัดการเรียนการสอน(ดําเนินการประมาณเดือนกันยายน-ตนเดือนตุลาคม) ในตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ซึ่งจะตองพิจารณาวามีการประเมินผลงานตามตัวบงชี้ ผลดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.7) หรือไม อยางไร) ไมสามารถประเมินได เนื่องจากคณะแจงวาอยูระหวาง
การดําเนินการจัดทํา มคอ.7 เพื่อสงใหฝายวิชาการภายใน 16 ตุลาคม 2557
4. เนื่องจากในปการศึกษา 2557 จะตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และเนื่องจากการประกัน
คุณภาพหลักสูตรเปนผลของการประกันคุณภาพคณะ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเรื่องกําหนดวันสง
มคอ.7 ปการศึกษา 2557 ใหรองรับการประกันคุณภาพหลักสูตรตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ชี้แจงวา การสงมคอ.7 จะดําเนินการไดตองเสร็จสิ้นกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลทั้งหมด ซึ่งการกําหนดสง มคอ.7 จะตองกําหนดใหสัมพันธกับวันสงผลการสอบ และ
วันปดภาคการศึกษาดวย การกําหนดสงมคอ.ของฝายวิชาการจึงกําหนดเพื่อใหคณะมีเวลาทํามคอ.ใหมากที่สุด
2. ฝายวิชาการกําหนดวันสงมคอ.7 ในปการศึกษา 2557 เปนวันที่ 16 ตุลาคม 2558 (กําหนดจากวันสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 17 สิงหาคม 2558)
3. ในสวนของการประเมินคุณภาพ สกอ. กําหนดใหมหาวิทยาลัยสงรายงานการประเมินตนเองให สกอ.
ภายใน 120 วัน นับจากวันปดภาคการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2556 กําหนดใหสงภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ง
ทําใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน วันที่ 8 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557
หลังจากนั้นจะเปน การประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ประมาณเดือนพฤศจิ กายน 2557 และสงผลการประเมิ น
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยให สกอ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการสง มคอ.7 ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้น
กอนการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังนั้น ในปการศึกษา 2557 หากกําหนดวันสง มคอ.7 ในวันที่
16 ตุลาคม 2558 จะไมทันกับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
4. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอวา การทํา มคอ.7 จะตองได มคอ.5 และ มคอ.6 มา
ครบทุกวิชา และ มคอ. 5- 6 จะทําไดเมื่อทําคะแนนสอบเสร็จแลว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการสงผลสอบ 4 รอบ
ทําใหการจัดทํา มคอ.5-6 สามารถเลื่อนเวลาไปไดถึงการสงผลสอบรอบที่ 4 ทําใหเวลาทํา มคอ.7 ลาชา จึงเปนไปได
หรือไม ที่จะเรงรัดการสงผลสอบใหเร็วขึ้นเพื่อใหการสง มคอ.7 ทําไดเร็วขึ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองประธาน (รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต) นัดประชุม
ระหวางฝายวิชาการ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และสํานักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการกําหนดวันสง
มคอ.7 ปการศึกษา 2557 โดยใหสามารถรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร และไมใหมีผลกระทบกับกําหนดการ
สงผลการสอบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอรางรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2556 ดังนี้
1. รายงานการประเมินตนเอง เปนการประเมินตนเองจากตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 10
องคประกอบ 52 ตัวบงชี้ โดยในสวนของตัวบงชี้เชิงปริมาณจะประมวลขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน ที่รับการประเมินคุณภาพภายในตั้งแตวันที่ 8 – 19 กันยายน 2557 จํานวน 15 หนวยงาน และ
ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 จํานวน 17 หนวยงาน (เนื่องจาก
ขณะนี้อยูในระหวางการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน และยังมีการอุทธรณผลการประเมินอยู) สวนตัว
บงชี้เชิงคุณภาพจะเปนการรายงานจากผลการดําเนินงานของผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย
2. ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 ภาพรวมทุกตัวบงชี้ (สกอ. สมศ.และมธ.)อยู
ในระดับดีมาก มีคะแนนประเมิน เทากับ 4.64 คะแนน(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยมีองคประกอบที่มีผลการ
ประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี ม าก 7 องค ป ระกอบ ได แ ก องค ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค และแผน
ดําเนินการ (5.00) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(5.00) องคประกอบที่ 4 การวิจัย(4.59)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม(5.00) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(5.00)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ(5.00) และองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ(5.00) และอีก 3
องคประกอบมีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(4.39) องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ(4.00) และองคประกอบที่ 97 อัตลักษณ(4.46)
3. ถาพิจารณาเฉพาะตั วบ งชี้ ของสกอ. มีผลการประเมินเท ากับ 4.62 คะแนน ตั วบ งชี้ ของสมศ. มีผลการ
ประเมินเทากับ 4.63 คะแนน และตัวบงชี้ มธ. มีผลประเมินเทากับ 4.71 คะแนน
ทั้งนี้ มีตัวบงชี้ที่มีคะแนนเทียบเกณฑไมถึง 3.51 ไดแก สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และ มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
4. เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 กับผลการประเมินคุณภาพ ป
การศึ กษา 2556 พบว า ปการศึ กษา 2556 สูงกว า ป การศึกษา 2555 ในภาพรวม (4.64 และ 4.61 ตามลํ าดั บ)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (4.39 และ 4.18 ตามลําดับ) และองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
(5.00 และ 4.83 ตามลําดับ)
ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 ที่นอยกวา ปการศึกษา 2555 มีองคประกอบที่ 4 การวิจัย และ
องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ สวนองคประกอบอื่นๆมีผลการประเมินเทากันระหวางปการศึกษา 2556 และ 2555
ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 ไดมีขอสังเกต
และขอเสนอแนะใหปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งวิธีการเขียนรายงาน การเก็บ
รวบรวม วิเคราะห และการนําเสนอขอมูลที่เปนสาระสําคัญ เพื่อใหผูบริหารที่เกี่ยวของไดนําไปใชในการตัดสินใจดาน
นโยบาย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดสงขอสังเกตและประเด็นที่พบในรางรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิท ยาลั ย ให ฝ ายผู รับผิ ด ชอบตั วบ ง ชี้ระดั บมหาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิน การ ปรับ แก รายงานการประเมิ นตนเองดั บ
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มหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานมากขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ซึ่งแตละฝายที่เกี่ยวของสวนใหญไดดําเนินการแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ประเด็นที่ควรระวัง คือ การอธิบายผลการดําเนินงานไมตรงกับเกณฑการประเมิน และการอางอิงเอกสาร
หลักฐานไมตรงกับเนื้อหาคําอธิบายผลการดําเนินงาน เชน สกอ.1.1 ขอ 7 และ ขอ 8
2. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานไมเต็ม 5 คะแนน เนื่องจาก
องคประกอบที่ 9 มีเพียง 1 ตัวบงชี้และจะไดคะแนนเต็ม 5 ตองดําเนินการใหครบทั้ง 9 ขอ โดยขอ 5 จะไดคะแนน
ตองมีผลการพัฒนาทุกตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ ซึ่งแผนกลยุทธของ มธ. ประกอบดวย 53 ตัวบงชี้ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
สูงขึ้นไมครบทุกตัวบงชี้
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอใหผูที่จะสงขอมูลเพิ่มเติม/ปรับผลดําเนินงานตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของจัดสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงรางรายงานการ
ประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 ตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 และขอใหดําเนินการตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
4.2 ผลการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวา ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด
ใหมีการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 รวม 26 หนวยงาน และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6 หนวยงาน (สถาบันภาษา คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ในระหวางวันที่ 8 กันยายน 2557 – 10 ตุลาคม 2557 นั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 รวม
32 หนวยงาน ดังนี้ (ทั้งนี้ จากหนวยงานที่มีการประเมินคุณภาพ ทั้งหมด 32 หนวยงาน ขอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ จํานวน 14 หนวยงาน สวนอีก 18 หนวยงานเปนผลจากการประเมินตนเอง เนื่องจากขณะนี้อยูในชวงของ
การประเมินคุณภาพ)
1.ผลการประเมินคุณภาพคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินคุณภาพ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน รวม 23 หนวยงาน พบวา ผลการประเมินตัว
บงชี้ทั้งหมดในภาพรวม (สกอ., สมศ.และมธ.) มีหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก
(4.51-5.00 ) จํ า นวน 5 หน ว ยงาน ได แ ก 1.สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร* (4.76 คะแนน) 2.คณะ
วิศวกรรมศาสตร (4.57 คะแนน) 3.คณะสังคมสงเคราะหศาสตร* (4.56 คะแนน) 4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
(4.54 คะแนน) 5.คณะแพทยศาสตร*(4.53 คะแนน) สวนหนวยงานที่เหลืออีก 18 หนวยงาน มีผลประเมินระดับดี
(3.51-4.50 ) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. ผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย
จากผลประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย 3 หนวยงาน 8 องคประกอบ พบวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มี
ผลการประเมินสูงสุด (4.52 คะแนน) รองลงมา คือ สถาบันไทยคดีศึกษา (4.41 คะแนน) และสถาบันทรัพยากรมนุษย
(3.59 คะแนน) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม)
3. ผลการประเมินคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสํ า นั ก /สถาบั น สนั บ สนุ น วิ ช าการ 6 หน ว ยงาน 6 องค ป ระกอบ พบว า
สถาบั น ประมวลข อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการพั ฒ นา* มี ผ ลการประเมิ น สู ง สุ ด (4.83 คะแนน) รองลงมา คื อ
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สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม* (4.82 คะแนน) สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.* (4.81 คะแนน) สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล(4.65 คะแนน) ศูนยบริการการกีฬา(4.47คะแนน) และสํานักหอสมุด(4.22 คะแนน)
หมายเหตุ * หมายถึง ใชผลการประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. ขอสังเกตที่พบในการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556
4.1 สถาบันภาษา คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และวิทยาลัยสหวิทยาการ เปนคณะที่ถูก
ติด ตามตรวจสอบในป ก ารศึ กษา 2556 ยั ง คงมี ผ ลการประเมิ น ในองค ป ระกอบที่ 2 การผลิต บั ณ ฑิ ต และ/หรื อ
องคประกอบที่ 4 ต่ํากวา 3.51 ซึ่งทําใหจะตองมีการติดตามตรวจสอบในพื้นที่ตามเกณฑของสกอ. ในปการศึกษา
2557 โดยมีผลการประเมินปการศึกษา 2556 ดังนี้
หนวยงาน
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 4
1. สถาบันภาษา
3.09
3.06
2. คณะศิลปศาสตร
3.82
3.18
3. คณะศิลปกรรมศาสตร
3.43
3.57
4 วิทยาลัยสหวิทยาการ
3.60
3.37*
หมายเหตุ * หมายถึงผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง
4.2 ตั ว บง ชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพั ฒนาและบริหารหลั กสูต ร พบว า หลายคณะมีการดํา เนิน การ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ซึ่งจะมีผล
ตอการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2557 ที่จะมีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
4.3 ผลการประเมินคุณภาพยังขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูประเมิน เชน ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ขอ 7 มีการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ มีบาง
คณะไดคะแนนจากการมีเพียงการพัฒนานักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ แตยังไมไดมีการนําบทความ
จากวิทยานิพนธไปตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ตัวบงชี้ที่ 4.2 ขอ 2 บางคณะได จากการจดสิทธิบัตร ตัวบงชี้ 9.1
ขอ9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใชประโยชน บางหนวยงานไดคะแนนโดยที่แนวปฏิบัตินั้น ไมใชแนวปฏิบัติที่ดีและไมไดนําไปเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน
4.4 ผลการประเมินคุณภาพในสวนที่เปนตัวบงชี้มธ. มีหลายคณะที่มีผลการดําเนินงานในระดับพอใช ตอง
ปรับปรุง และตองปรับปรุงเรงดวน และยังมีปญหาเรื่องการตีความคํานิยามของตัวบงชี้มธ. เชน มธ.3 รอยละของ
อาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด อาจารยตางชาติที่นํามานับไดจะตองเปนอาจารยที่มีสัญญาจาง และ
จะตองนับรวมในอาจารยประจําทั้งหมดที่เปนตัวหารของตัวบงชี้อื่นๆดวยหรือไม มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และ
งานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ บางคณะนําการตอบรับการนําเสนอ Paper ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติมานับ ซึ่งไมตรงกับคํานิยามวาเปนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัวบงชี้ มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด บางคณะที่ไมมีอาจารยชาวตางชาติ
เลย ทําใหผลการดําเนินงานเทากับ 0 ซึ่งเปนผลเสียตอคณะ มหาวิทยาลัยอาจชวยคณะเหลานี้โดยการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนหรือ share อาจารยชาวตางประเทศรวมกัน
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมวาตัวบงชี้มธ.เปนตัวบงชี้ใหมเพิ่งใชเปนปแรก
ผลการดําเนินงานจึงยังนอยอยูและคาดวาจะสูงขึ้นในปถัดไป เพราะคณะมีเวลาเตรียมการมากขึ้น
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2. เนื่องจากตัวบงชี้ มธ. สวนใหญเปนตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
การจัดอันดับ QS ดังนั้น ในประเด็นของความชัดเจนเรื่องคํานิยามตัวบงชี้ มธ. นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะขอ
ปรับคํานิยามของตัวบงชี้มธ. ในสวนของตัวบงชี้ที่จะตองขับเคลื่อนการจัดอันดับ QS ใหสอดคลองกันมากขึ้น
3. การที่จะใหอาจารยชาวตางประเทศใหมาทํางานที่มหาวิทยาลัยได จะตองมีแรงจูงใจเรื่องสิทธิประโยชน
เหมือนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ไดหรือไม อยางไร รองอธิการบดีฝายวิจัย ใหความเห็นวา หากจะใหไดสิทธิ
ประโยชนเรื่องตางๆเทียบเทากับอาจารยประจําคนไทย ก็ตองเปนอาจารยประจํา หากเปน Visiting Professor
ระเบียบมหาวิทยาลัยยังไมเอื้ออํานวยใหกระทําได อยางไรก็ตาม รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ให
ความเห็นวา เพื่อเปนแรงจูงใจควรใหสิทธิประโยชนกับ Visiting Professor ดวย แมวาจะไมเทากับอาจารยประจําก็
ตาม
4. กรณี ที่ อ าจารย ช าวต า งประเทศมาทํ า งานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ผลงานของอาจารย ท า นนั้ น จะนั บ ให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยไดหรือไม อยางไร รองอธิการบดีฝายวิจัย ใหความเห็นวาการนับผลงานจะนับที่องคกร
หลักที่อาจารยทานนั้นสังกัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน และขอใหนําขอสังเกตและขอเสนอไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
4.3 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ชี้ แ จงว า ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และกําหนดการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2556 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย
ประธานกรรมการ
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)
2. รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. รองศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร
กรรมการ
(คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
4. รองศาสตราจารย.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
กรรมการ
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
5. อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ
กรรมการ
(ขาราชการบํานาญ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
6 ผูชวยศาสตราจารย พตท.เภสัชกรนภดล ทองนพเนื้อ
กรรมการ
7. อาจารย ดร.กฤติมา เหมวิภาต
กรรมการและเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย)
ทั้ง นี้ ฝ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา จะขอทาบทามผู ป ระเมิ น ทา นอื่ น แทนรองศาสตราจารย ดร.วศิ น
อิงคพัฒนากุล เนื่องจากติดภารกิจไมสามารถมาประเมินคุณภาพไดทั้ง 3 วัน
2. กําหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 เปนวันที่ 17-19 พฤศจิกายน
2557 รวม 3 วัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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2.1 วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สัมภาษณผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากร ผูใชบัณฑิต และผูรับบริการ โดยใชสถานที่
ทาพระจันทร
2.2 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
- ชวงเชาเปนการเยี่ยมชมหนวยงานที่เปนตัวแทนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบัน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการตรวจเยี่ยมฐานขอมูลระดับมหาวิทยาลัย
- ชวงบาย เปนการตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน การสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใชสถานที่ที่ศูนยรังสิต
2.3 วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพ และรายงานผลการ
ประเมินฯดวยวาจาตอผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยใชสถานที่ศูนยรังสิต
ฝายประกันคุณภาพขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินฯ ใหขอเสนอแนะหนวยงานที่เปนตัวแทน
สําหรับเยี่ยมชม และเสนอรายชื่อผูแทนสภามหาวิทยาลัยสําหรับการสัมภาษณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
2. เห็นชอบหนวยงานสําหรับใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเยี่ยมชม 5 หนวยงาน
ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สํานักหอสมุด และ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
3. เห็ น ชอบให เ รี ย นเชิ ญ ผู แ ทนสภามหาวิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ การสั ม ภาษณ จํ า นวน 4 ท า น ดั ง นี้
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี และ นายสุจริต
ปจฉิมนันท
4. เห็นชอบใหเพิ่มการสัมภาษณผูอํานวยการกอง/สํานักงานในกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
4.4 ตัวบงชี้คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงวา ในปการศึกษา 2557 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอหลักการการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ดังนี้
1. ในปการศึกษา 2557 นี้ สกอ.จะประกาศใชตัวบงชี้คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557-2561 ดังนี้
1.1 ระดับการประเมิน ประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย
1.2 ตัวบงชี้ กําหนดตัวบงชี้แยกตามระดับการประเมิน
1.3 องคประกอบ มี 5 องคประกอบ
2. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้ สกอ.ดังกลาว ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.แลว และรัฐบาลมีมติใหชลอการประกาศใชตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ของ สมศ. ออกไปกอน ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอใหกําหนดตัวบงชี้คุณภาพภายใน ปการศึกษา
2557 ใหประกอบดวย ตัวบงชี้ของ สกอ. และตัวบงชี้ของ มธ.
3. จากขอเสนอดังกลาว จะทําใหตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2557 เปนดังนี้
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3.1 ตัวบงชี้คุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. 5 องคประกอบ ไดแก 1. คุณภาพบัณฑิต
2. นักศึกษา 3. อาจารย 4. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ 5. การควบคุม
กํากับมาตรฐาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
3.2ตัวบงชี้คุณภาพระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนประกอบดวยตัวบงชี้ สกอ. 5 องคประกอบ
11 ตัวบงชี้ ไดแก 1. คุณภาพบัณฑิต (6 ตัวบงชี้) 2. การวิจัย (3 ตัวบงชี้) 3. การบริการวิชาการ (1 ตัวบงชี้) 4. การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้) 5. การบริหารจัดการ ( 2 ตัวบงชี้) และตัวบงชี้ มธ 8 ตัวบงชี้ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
3.3 ตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพระดั บ สถาบั น วิ จั ย ประกอบด ว ยตั ว บ ง ชี้ สกอ. ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถาบั น วิ จั ย 4
องคประกอบ 6 ตัวบงชี้ ไดแก 1. การวิจัย ( 3 ตัวบงชี้) 2. การบริการวิชาการ (1 ตัวบงชี้) 3. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้) 4. การบริหารจัดการ (1 ตัวบงชี้) และตัวบงชี้ มธ. 1 ตัวบงชี้ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
3.4 ตัวบงชี้คุณภาพระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เนื่องจากตัวบงชี้การประกันคุณภาพของ สกอ.
ปการศึกษา 2557-2561 เนนการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและหนวยงานจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ตัว
บงชี้ สกอ. ที่เกี่ยวของกับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ จะมีเพียง 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารของหนวยงานเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และตัวบงชี้ มธ. 1 ตัวบงชี้ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอหารือวาจะมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมในการประกันคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
หรือไม อยางไร ทั้งนี้ จากการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มีการกําหนดองคประกอบ/ตัวบงชี้ของสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เพิ่มขึ้น 1
องคประกอบ ไดแก การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน ( 1 ตัวบงชี้ คือ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการดําเนินงาน)
3.5 ตัวบงชี้คุณภาพระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ประกอบดวยตัวบงชี้ สกอ. 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้
ไดแก 1. คุณภาพบัณฑิต (3 ตัวบงชี้) 2. การวิจัย (3 ตัวบงชี้) 3. การบริการวิชาการ (1 ตัวบงชี้) 4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้) 5. การบริหารจัดการ ( 2 ตัวบงชี้) และตัวบงชี้ มธ 9 ตัวบงชี้ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
4. ในช ว งป ก ารศึ ก ษา 2553-2556 มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให ค ณะ/หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน
สถาบันวิจัยและสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ กําหนดตัวบงชี้ท่ีสะทอนเอกลักษณ/ภารกิจหลักของหนวยงาน
อยางนอย 3 ตัวบงชี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอหารือวา ในปการศึกษา 2557 จะมีการกําหนดใหหนวยงาน
ตาง ๆ กําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณ/ภารกิจหลักของหนวยงาน หรือไม อยางไร ทั้งนี้ ในสวนของฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา มีความเห็นวา สําหรับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ควรจะมีการกําหนดตัวบงชี้ภารกิจหลักของ
หนวยงาน เนื่องจากสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ไมไดมีพันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชนเดียวกับคณะ /สถาบันวิจัย (ไมมีภารกิจดานการเรียนการสอน)
5. ในสวนของตัวบงชี้ มธ. ตามที่ไดเสนอไวในหลักการในขอ 2 ขางตน วา ขอเสนอใหใชตัวบงชี้เดียวกับตัว
บงชี้ ปการศึกษา 2556 แตฝายประกันคุณภาพจะขอเสนอทบทวนคําอธิบายตัวบงชี้ โดยพยายามจะปรับใหสอดคลอง
กับนิยามของ QS และทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นกวาปการศึกษา 2556 รวมทั้งจะเสนอขอมูลของปการศึกษา
2556 ประกอบการทบทวนเกณฑการประเมินตัวบงชี้ตอไป
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6. หากพิจารณาเปรียบเทียบตัวบงชี้ ปการศึกษา 2556 กับ ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2557 จะพบวา ตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. สวนใหญจะอยูในตัวบงชี้ สกอ.ใหม แลว ยกเวนในสวนขององคประกอบ
ที่ 97 องคประกอบอัตลักษณของ สมศ.
ทั้งนี้ สกอ. ยังไมไดประกาศตัวบงชี้ สกอ. อยางเปนทางการ ทําใหยังไมทราบเกณฑการประเมินในแตละตัว
บงชี้ที่แนนอน ซึ่งเมื่อ สกอ.ประกาศใชตัวบงชี้อยางเปนทางการแลว ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะไดเสนอแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการฯพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใหอิสระกับสถาบัน ซึ่งจะวัดคุณภาพการวางระบบประกัน
คุณภาพของหนวยงานเอง กรอบใหญจะเปนการประกันคุณภาพหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน สําหรับหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการใหกําหนดตัวบงชี้ของตนเองตามพันธกิจโดยแตละที่ไมจําเปนตองเหมือนกัน แตตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. กรณีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมของคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน หากเกณฑไมไดกําหนดใหมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมก็ไมตองกําหนดเพื่อใหคณะไปทําประกันคุณภาพหลักสูตร
3. ตัวบงชี้บางตัวมีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน ตัวบงชี้ 3.9 การ
บริหารจัดการของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุมสถาบัน ทั้งนี้หนวยงานสนับสนุนควรจะมี
บทบาทสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบันวิจัย/สถาบันสนับสนุนวิชาการไมควรกําหนดหลายตัวบงชี้ ควร
กําหนดตัวบงชี้ที่สามารถสะทอนตัวตนขององคกรได และสัมพันธกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
5. การประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอาจมีปญหาควรเรงดําเนินการแกไข เนื่องจาก
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และสารนิพนธในบางหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
พ.ศ.2548
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหกําหนดตัวบงชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 เฉพาะตัวบงชี้สกอ.และมธ.
สําหรับระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานจัดการเรียนการสอน สวนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ/สถาบันวิจัยจะกําหนด
ตัวบงชี้ที่เนนการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

