วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมโดมปรีดี พนมยงค ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1.

รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง

ที่ปรึกษา

2.

รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย

กรรมการ (ทําหนาทีป่ ระธาน)

3.

รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต

รองประธาน

(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
4.

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธาน

(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
5.

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัย

กรรมการ

(ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
7.

รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู

กรรมการ

(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
8.

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต

กรรมการ

(นางโสภิดา อภิธนวิทย แทน)
9.

ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

กรรมการ

10. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

กรรมการ

11. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12. หัวหนางานประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
13. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

14. นางสาวอัญชสา แกวเกา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมเขาประชุม
1. อธิการบดี

ประธาน (ติดราชการ)

2 รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลาํ ปางและศูนยพัทยา

กรรมการ (ติดราชการ)
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3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

กรรมการ (ติดราชการ)

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

5. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย ไดรับมอบหมายจากประธาน (อธิการบดี) ใหทําหนาที่ประธานที่
ประชุมกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ความคืบหนาในการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx
หัวหนางานประกันคุณภาพ แจงวา ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) มาอยางตอเนื่องและรายงานความคืบหนามาเปน
ระยะ นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานเพิ่มเติมจากที่ไดรายงานไวในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
1. จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “การจัดทําโครงรางองคกร(Organization Profile) และผลลัพธ
(หมวด 7)” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx” เมื่อ
วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557
3. สงบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน เขารวมโครงการอบรมหลักสูตร “ผูประเมินคุณภาพภายใน
องคการทางการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx รุนที่ 4 (OA Training)” กับ สกอ. เพื่อสรางผูประเมินคุณภาพดวยเกณฑ
EdPEx ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ผูเขารวมอบรม ไดแก
1. รศ.ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

2. รศ.ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย

รองคณบดีฝายการนักศึกษาและสรางเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร

3. รศ.ปกรณ เสริมสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

รองคณบดีฝายบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. รศ.ดร.ธวัชชัย ออนจันทร

ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

6. ผศ.ดร.ปรียกมล รัชนกุล

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร

7. นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

3

หลังจากนั้น จะมีกําหนดฝกตรวจเยี่ ยมที่คณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนหน วยงานที่เข ารวมโครงการตอยอด
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Cohort4) กับสกอ. ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557
4. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีการจัดทําผลลัพธ(หมวด 7) ตามเกณฑ EdPEx” เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2557
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิริไกร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และเปนผูตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแหงชาติ เปนวิทยากรในการอบรม/สัมมนาทุกรายการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557
ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอขอแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 2 บรรทัดที่ 2 จากดานลางแกไขจาก รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เปน “รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2557”
2. หนาที่ 8 บรรทัดที่ 13 จากดานบนแกไขมติที่ประชุมจาก ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพ
คณะ/สํานัก/สถาบัน เปน “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน”
3. หนาที่ 9 บรรทัดที่ 16 แกไขมติที่ประชุมจาก 1.รับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 เปน “1.เห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2556”
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีการ
แกไขตามที่เสนอ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการหารื อระหว า งฝา ยวิ ช าการ สํ า นั กทะเบี ยนและประมวลผล และฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ในการกําหนดวันสง มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เพื่อใหสอดรับกับการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2557
ผูอํา นวยการกองสง เสริ มมาตรฐานและประกันคุ ณภาพ ชี้แจงวา ตามที่ คณะกรรมการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดมีมติใหรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและบริหารศูนยรังสิต จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับการกําหนดวันสง มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7
ใหสอดรับกับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ที่จะมีการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และไมให
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กระทบกับวันการสงผลการสอบในแตละภาคการเรียนการสอน นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดประชุม
รวมกับฝายวิชาการ และสํานักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยที่ประชุมเสนอทางเลือก
ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 เสนอใหจัดทํา มคอ.7 โดยใชผลการจัดการศึกษาเฉพาะภาค 1 และภาค 2 สงวันที่ 13
สิงหาคม 2558 (60 วันนับจากวันสิ้นภาคการศึกษา 2/57) ทั้งนี้การจัดทํา มคอ.7 โดยใชผลการจัดการศึกษาเฉพาะ
ภาค 1 และภาค 2 นี้จะตองหารือกับสกอ. ในการดําเนินการตอไป (จากการสืบคนขอมูลของมหาวิทยาลัยตางๆ
พบวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดวันสง มคอ.7 โดยนับ 60 วันนับจากวันสิ้นสุดภาค 2)
ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรที่ไมมีภาคฤดูรอน ใหสง มคอ.7 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (สามารถดําเนินการ
ไดโดยไมตองหารือสกอ.)
ทางเลือกที่ 2 เสนอใหสง มคอ.7 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยใชผลการจัดการศึกษาภาค 1 ภาค 2
และภาคฤดูรอน โดยในการสง มคอ.7 ขอใหดําเนินการโดยใชขอมูลจากผลการศึกษาในภาค 1 และภาค 2 ไปกอน
แลวนําขอมูลที่เกิดจากผลการศึกษาในภาคฤดูรอนมาใสในภายหลัง แตกอนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
(มีวิชาที่เปดสอนในภาคฤดูรอนประมาณรอยละ 4.3 จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมด)
กรณี นี้ จ ะใช ใ นกรณี ที่ ห ารื อ กั บ สกอ.แล ว สกอ.ให จั ด ทํ า มคอ.7 ที่ ร วมผลการจั ด การศึ ก ษาภาค
ฤดูรอนดวย นอกจากนี้ขอมูลที่รายงานใน มคอ.7 มีขอมูลที่ตองใชจากผลภาคฤดูรอนอยูหลายสวน เชน ขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา เปนตน
ทางเลือกที่ 3 ใชกําหนดการสง มคอ.7 เปนวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามกําหนดเดิมของฝายวิชาการ
และนําผลประเมินหลักสูตรมาใสในรายงานการประเมินคุณภาพคณะกอนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง ใหความเห็นวา แนวทางของสกอ. คือ ตองการใหจัดทํามคอ.7
ใหเสร็จกอนการประเมินคุณภาพคณะ หากดําเนินการไมแลวเสร็จตามกําหนดเมื่อถึงกําหนดเวลาประเมินคุณภาพแลว
จะไมเปนผลดีตอคณะและมหาวิทยาลัย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากแตละคณะมีความแตกตางกันมีวิชาที่เปดสอนคอนขางมาก ประกอบกับบางคณะเปด
สอนภาคฤดูรอน และบางคณะไมไดเปดสอนภาคฤดูรอน การกําหนดสง มคอ.7 ควรกําหนดใหแนนอนตรงกันทุกคณะ
(13 สิงหาคม 2558) สวนคณะใดที่มีเปดสอนภาคฤดูรอน (รอยละ 4.3) อาจพิจารณาติดตาม และเรงรัดการสง มคอ.7
เปนรายกรณี
2. ที่ประชุมเห็นชอบทางเลือกที่ 2 พรอมทั้งใหความเห็นวาคณะที่เปดสอนภาคฤดูรอนตองดําเนินการใหแลว
เสร็จกอนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
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3. สําหรับรายวิชาที่เปนหลักสูตรพื้นฐานที่เปนความรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย เชน วิชา TU.100 ฝาย
วิชาการควรหาวิธีในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 5 เพื่อเปนขอมูลใหคณะจัดทํา มคอ.7
4. ฝายวิชาการควรศึกษาแนวทางการจัดทํามคอ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของ
สถาบันอื่น เพื่อนํามาจัดทําเปนแนวปฏิบัติใหคณะตางๆดําเนินการตอไป
มติการประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบใหฝายวิชาการประสานงานกับคณะในการจัดทํา มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2557 โดยใชผลการ
จัดการศึกษาเฉพาะภาค 1 และภาค 2 เปนขอมูลประกอบการจัดทํา มคอ.7 และกําหนดวันสงมคอ.7 เปนภายในวันที่
13 สิงหาคม 2558 (ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นภาคการศึกษา 2/2557) สวนหลักสูตรที่มีการเปดการเรียนการสอน
ในภาคฤดูรอน ใหประสานงาน และเรงรัดใหคณะจัดสง มคอ.7 และประเมินคุณภาพหลักสูตรกอนการประเมิน
คุณภาพคณะเปนรายหลักสูตร
2. เห็นชอบใหฝายวิชาการประสานงาน/รวบรวมผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ในหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป สงใหคณะสําหรับการจัดทํารายงาน มคอ.7 ของทุกหลักสูตร ทั้งนี้ อาจศึกษาแนวทางการดําเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยอื่นรวมดวย
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2556
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในคณะ/
สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 รวม 26 หนวยงาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6 หนวยงาน(สถาบัน
ภาษา คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะทันตแพทยศาสตร คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) ในระหวางวันที่ 8 กันยายน 2557 – 10 ตุลาคม 2557 นั้น ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/
สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 รวม 32 หนวยงาน มีดังตอไปนี้
1.ผลการประเมินคุณภาพคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินคุณภาพ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน รวม 23 หนวยงาน พบวา
1.1 ผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด มีหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก
(4.51-5.00 ) จํ า นวน 4 หน ว ยงาน ได แ ก 1.สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร

(4.62 คะแนน) 2.คณะ

วิศวกรรมศาสตร (4.61 คะแนน) 3.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (4.53 คะแนน) 4.คณะแพทยศาสตร (4.53
คะแนน) สวนหนวยงานที่เหลืออีก 18 หนวยงาน มีผลประเมินระดับดี (3.51-4.50 ) และวิทยาลัยสหวิทยาการ (3.49)
มีผลการประเมินระดับพอใช
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1.2 ผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้สกอ. มีหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก
(4.51-5.00) จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก 1.คณะแพทยศาสตร (4.86 คะแนน) 2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4.76 คะแนน) 3. สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.74 คะแนน) 4.คณะทันตแพทยศาสตร (4.70 คะแนน) 5.คณะ
พยาบาลศาสตร(4.65 คะแนน) 6.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (4.61 คะแนน) 7. คณะนิติศาสตร (4.54 ) 8.
คณะสาธารณสุขศาสตร (4.51 คะแนน) สวนอีก 15 หนวยงานมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี (3.51-4.50 )
1.3 ผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้สมศ. พบวา มีหนวยงานจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินในระดับดี
มาก 8 หนวยงาน ไดแก 1.คณะวิศวกรรมศาสตร (4.71 คะแนน) 2.คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(4.70 คะแนน)
3.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (4.69คะแนน) 4.คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน(4.65คะแนน) 5.คณะ
พยาบาลศาสตร (4.57 คะแนน) 6.คณะสาธารณสุขศาสตร (4.57คะแนน) 7.สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.55คะแนน)
8. คณะแพทยศาสตร (4.54 คะแนน) สวนอีก 15 หนวยงานมีผลการประเมินระดับดี (3.51-4.50)
1.4 ผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของมธ. พบวา หนวยงานจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินในระดับ
ดีม าก 2 หน ว ยงาน ได แ ก 1.สถาบัน เทคโนโลยี นานาชาติ สิริ น ธร(4.91คะแนน) 2.คณะวิ ศ วกรรมศาสตร (4.69
คะแนน) ผลการประเมินระดับดี (3.51-4.50) 5 หนวยงาน ไดแก 1.คณะเศรษฐศาสตร (4.07) 2.คณะรัฐศาสตร (3.97
คะแนน) 3.คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี (3.90คะแนน) 4. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร (3.76 คะแนน) 5.
วิทยาลัยนวัตกรรมการ(3.69) มีผลประเมินตองปรับปรุง (1.51-2.50) 5 หนวยงาน ไดแก 1.วิทยาลัยสหวิทยาการ
(2.71 คะแนน) 2.คณะศิลปกรรมศาสตร (2.30) 3.คณะสหเวชศาสตร (1.93คะแนน) 4.สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
(1.88 คะแนน) 5.คณะนิตศิ าสตร (1.80 คะแนน) สวนอีก 11 หนวยงานมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช
1.5 คณะที่ถูกติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6 หนวยงาน ดังกลาว ยังมีหนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา
3.51 ในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และ/หรือ องคประกอบที่ 4 การวิจัย อยู 3 หนวยงาน ไดแก สถาบันภาษา
คณะศิลปศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. ผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย
ผลประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย 3 หนวยงาน พบวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีผลการประเมินสูงสุด (4.52
คะแนน) รองลงมา คือ สถาบันไทยคดีศึกษา (4.41 คะแนน) และสถาบันทรัพยากรมนุษย (3.82 คะแนน) (รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม)
3. ผลการประเมินคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
จากผลการประเมินคุณภาพสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 6 หนวยงาน พบวา สถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา มีผลการประเมินสูงสุด (4.76 คะแนน) รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.
และ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม (4.66 คะแนน)
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม)
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จากผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังกลาว พบวา คณะ/สํานัก/สถาบัน มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก และระดับดี ในตัวบงชี้ สกอ. สมศ. สวนตัวบงชี้ มธ. ของหนวยจัดการเรียนการสอนมีผลการ
ดําเนินงานในระดับพอใช ระดับตองปรับปรุง และระดับตองปรับปรุงเรงดวน ในบางตัวบงชี้
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัวบงชี้มธ.1 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาแลกเปลี่ยน)
มหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัดเรื่อง Website ภาษาอังกฤษ ซึ่งไมสะดวกในการสืบคน อาจทําใหมีผลตอการศึกษาขอมูล
เพื่อเขามาแลกเปลี่ยนของนักศึกษาตางชาติ
2. ตัวบงชี้มธ. 3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด (อาจารยตางชาติ หมายถึง อาจารย
ที่ไมมีสัญชาติไทยทั้งหมดที่ไดทําการสอนหรือวิจัยในคณะ/วิทยาลัยของมธ.) แตละคณะจะมีจํานวนอาจารยตางชาติ
แตกตางกันตามพันธกิจ บางคณะมีอาจารยตางชาติเปนอาจารยเต็มเวลา (Full Time) ขณะที่บางคณะมีเฉพาะ
อาจารยตางชาติไมเต็มเวลา(Part Time) หรือบางคณะอาจไมมีอาจารยตางชาติเลยเนื่องจากพันธกิจไมจําเปนตองมี
อาจารยตางชาติ สงผลใหมีผลการประเมินตัวบงชี้มธ.3 อยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน ดังนั้น ควรปรับคํานิยามใน
การนับอาจารยตางชาติไมเต็มเวลา เพื่อประโยชนตอคณะที่ไมจําเปนตองมีอาจารยชาวตางชาติหรือไม
เรื่องดังกลาว รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ใหความเห็นวา เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบายการไปสูนานาชาติ มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาถึงวาเหมาะสมในการจางอาจารยตางชาติใหมาเปนอาจารย
สอนเต็มเวลา โดยอาจแบงสัดสวนการจายคาจางอาจารยตางชาติระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ (สัดสวน 80:20)
หรือ อาจจัดกลุมคณะตามพันธกิจกอนแลวพิจารณาการแบงสัดสวนการจายคาจางอาจารยชาวตางประเทศ ทั้งนี้ ตอง
ใชแผนดําเนินการไปสูนานาชาติของคณะมาประกอบการพิจารณา
3. รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยไมควรปรับเปลี่ยนตัวบงชี้
บอย หากหนวยงานใดที่มีผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ใดคอนขางนอยตองปรับปรุงอยางเรงดวน ก็ควรปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้นนั้ ในปตอไป โดยเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพตอมหาวิทยาลัย และเสนอขอการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อใหมีผลการดําเนินงานดีขึ้น
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ใหความเห็นวา ตัวบงชี้มธ.8 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ควรจะเก็บขอมูลไดมาก เพราะบทความของอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการอางอิงคอนขางมาก อยางไรก็
ตาม รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ไดใหความเห็นวา ตัวบงชี้ดังกลาวจะนับไดก็ตอเมื่อบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิงนั้นปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science หากปรากฏอยูในฐานขอมูลอื่นก็
จะนับไมได
5. ตัวบงชี้มธ.ที่มีผลการดําเนินงานตองปรับปรุง ควรมีการติดตามใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
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มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2556 และผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 และมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาติดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพจากหนวยงานตางๆ
4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีประเด็นนําเสนอ ดังนี้
1. คณะกรรมการประกอบดวยผูประเมินคุณภาพจากบัญชีรายชื่อของสกอ. ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ
วัลย สัตยารักษวิทย เปนประธาน รองศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ, ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง, ผูชวยศาสตราจารย พตท.เภสัชกรนภดล ทองนพเนื้อ, และอาจารยนนทวัฒน
จันทรเจริญ เปนกรรมการ และอาจารย ดร.กฤติมา เหมวิภาต เปนกรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ โดยการตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการ
ดําเนินงาน การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูแทนอาจารย ผูแทนบุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ และไดนําเสนอ
ผลการประเมินดังกลาวดวยวาจา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคประกอบ 52
ตัวบงชี้ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.64) และหากพิจารณาเพราะตัวบงชี้
สกอ. 23 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.58) และตัวบงชี้สมศ.20 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินอยูในระดับ
ดีมาก (4.67)
4. มีตัวบงชี้ที่ถูกปรับลดคะแนน 6 ตัวบงชี้ ไดแก
4.1 สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ถูกตัดผลการ
ดําเนินงานขอ 1 เนื่องจากผูป ระเมินฯไมพบหลักฐานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคฯ ครบทุก
หลักสูตร และตัดผลดําเนินงานขอ 2 เนื่องจากเปนผลสืบเนื่องจากไมมีผลการดําเนินงานในขอ 1 ดังกลาว สงผลใหผล
การดําเนินงานและคะแนนปรับลดลงจาก 6 ขอ 5 คะแนน เปน 4 ขอ 3 คะแนน
4.2 สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เนื่องจากคณะกรรมการประเมินฯ ใหนาํ สถาบันวิจัยมารวมคํานวณดวย และถูกตัดผลดําเนินงานเงินวิจัยภายใน
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ยอดเงินรวม 13,284,000 บาท เพราะวันลงนามในสัญญาไมอยูในปที่
ประเมิน สงผลใหผลการดําเนินงานและคะแนนลดลงจากสัดสวน 490,374.81 (849,819,542.52/1,733) เทากับ
4.45 คะแนน เปนสัดสวน 482,709.49 (836,535,542.52/1,733) เทากับ 4.51 คะแนน
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4.3 ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร เนื่องจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ใหนําสถาบันวิจัยมาคํานวณดวย สงผลใหผลการดําเนินงานและคะแนนลดลงจากรอยละ 30.97
(585.13/1889.5) เทากับ 4.44 คะแนน เปนรอยละ 30.97 (585.13/1889.5) เทากับ 4.39 คะแนน
4.4 มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ถูกตัดผลงานคณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี เนื่องจากเปนรางวัลทีไ่ ดรับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมใชหนวยงานภายนอก สงผล
ใหผลการดําเนินงานลดลงจากรอยละ 3.07 (58/1889.50) เปนรอยละ 3.02 (57/1889.50) โดยไมมีผลตอคะแนน
(5 คะแนน)
4.5 สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถูกตัดขอ 6 เนื่องจากไมมีการสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม สงผลใหผลการดําเนินงานลดลงจาก 6 ขอ เปน 5 ขอ โดยไมมีผลตอ
คะแนน (5คะแนน)
4.6 สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ถูกตัดผลการดําเนินงานขอ 2 เนื่องจาก
การบรรลุเปาหมายตามแผนประจํานอยกวารอยละ 80 สงผลใหผลการดําเนินงานและคะแนนลดลงจาก 5 ขอ 5
คะแนน เปน 4 ขอ 4 คะแนน
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดใหจุดแข็ง และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
6. ฝา ยประกั นคุณภาพการศึกษาจะแจง ฝายผู รับผิดชอบจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิ น
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนของการปรับปรุงผลการประเมินแตละองคประกอบและตั วบงชี้ และการ
ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพและเสนอแผนการปรับปรุงคุณภาพให
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2557 ไดมีมติใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระยะยาวในภาพรวม
(แผนฉบับเดียวกัน) โดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มา
พิจารณาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพเปนแผนเดียวกัน
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของผูประเมิน หากที่ประชุมใหความเห็นชอบจะไดแจงใหฝายที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง ใหความเห็นวา ตามที่ตัวบงชี้ 2.7 ถูกปรับลดผลการดําเนินงาน
เนื่องจากไมพบหลักฐานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคครบทุกหลักสูตรนั้น ในการสํารวจคุณลักษณะ
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ของบัณฑิตฯ ตองเก็บเอกสารหลักฐานทุกรายการและทุกหลักสูตร เพื่อใหเห็นถึงการนําผลสํารวจมาใชปรับปรุง
หลักสูตร ดังนั้น ในการเสนอการเปดหลักสูตรใหม ควรกําหนดใหคณะสงรายงานการประเมินหลักสูตรเดิมและ
รายงานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
2. จากขอเสนอแนะของผูประเมิน ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning นั้น ที่ประชุมเห็นวามีการดําเนินการอยูแลว เชน การ
เรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก หรือ การเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ อยางไรก็ตามในเรื่องดังกลาว
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวา เนื่องจากผูประเมินสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning แลว ผูเขารับการสัมภาษณกลุมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนตอบวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ไมตรงกัน จึงทําใหผูประเมินใหขอสังเกตในประเด็นดังกลาว
รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ใหความเห็นวา Active Learning มีความหมายคอนขาง
กวาง แตสรุปคือ การเรียนการสอนแบบผูเรียนตองมีการเตรียมตัวคนควาลวงหนาและมีสวนรวมในชั้นเรียน
3. จากขอเสนอแนะของผูประเมิน ในเรื่องการกํากับการบริหารหลักสูตร และการควบคุมกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นั้น ฝายวิชาการควร
ศึกษาเกี่ยวกับเกณฑการประเมินทั้ง 12 ขอวาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรของคณะตางๆ มีจุดออนในเรื่องใดเพื่อ
นํามาแกไขปญหา
4. ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณาจารย ควรเรงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เพราะสกอ.มีการปรับ
เกณฑการประเมินจากเดิมปการศึกษา 2556 ใหนับอาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารย และรองศาสตราจารย รอยละ
30 ขึ้นไปเทากับ 5 คะแนน ในปการศึกษา 2557 ปรับเปน ใหนับอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย รอยละ 80 ขึ้นไปเทากับ 5 คะแนน (เกณฑสําหรับกลุม ง. สถาบันที่เนนการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
ที่ประชุมใหความเห็นวา ปญหาการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูที่ระบบการขอ
ตําแหนงฯที่มีข้ันตอนมากทําใหอาจารยไมสะดวกในการขอตําแหนงทางวิชาการ จนเปนเหตุใหมีผูขอคอนขางนอย
การขอตําแหนงฯจะใชเวลาประมาณ 2 ปขึ้นไป ทั้งนี้ การใชเวลามาก/นอยนั้นขึ้นอยูกับผูอาน (Reader) ดวย จึงอาจ
สรุป ได วาการขอตําแหน งทางวิ ชาการให ประสบผลสํา เร็ จ ประกอบดว ยผู อา น (Reader) และระบบกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหการขอตําแหนงวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประสบผลสําเร็จมากขึ้น ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย ควรปรับระบบและกลไกการขอตําแหนงทางวิชาการใหรวดเร็วขึ้น พรอมกับอํานวย
ความสะดวกใหกับอาจารยที่ขอตําแหนง โดยจัดทําแบบตรวจเช็ครายการตามขั้นตอนกระบวนการการขอตําแหนง
ทางวิชาการเพื่อใหอาจารยตรวจสอบเอกสารที่ใชในการขอตําแหนงทางวิชาการดวยตนเองในเบื้องตน อันจะเปนการ
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ปองกันเอกสารไมครบถวน รวมถึงมีระบบการรายงานสถานการณการขอตําแหนงทางวิชาการใหผูขอตําแหนงทาง
วิชาการทราบดวย
5. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไมสูงมากนักอาจเนื่องมาจากจํานวนอาจารย
ใหมที่เพิ่มขึ้นเพราะอาจารยใหมจะถูกนํามาเปนตัวหารดวย จึงควรมีแผนการติดตาม กระตุน ใหอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
6. ในดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเปนนานาชาติ ควรดําเนินการปรับปรุงขอบังคับหรือเงื่อนไขของ
หลักสูตรใหสามารถรับนักศึกษาตางชาติไดมากขึ้น
7. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ/การสื่อสาร
ภายในองคกรเกี่ยวกับรายละเอียดตัวบงชี้ใหกับคณาจารยทราบ เพื่อใหคณาจารยตระหนักถึงภารกิจและใหความรวมมือ
มากขึ้นซึ่งจะเปนผลดีตอมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหฝายตางๆนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
วาระที่ 4.3 ตัวบงชี้คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557
ผูอํา นวยการกองสง เสริ มมาตรฐานและประกันคุ ณภาพ ชี้แจงวา ตามที่ คณะกรรมการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. และตัวบงชี้ มธ. นั้น ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สกอ.จะจัดประชุมชี้แจงตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยจากขอมูลที่

ไดรับอยางไมเปนทางการ สรุปไดวา การประกันคุณภาพ จะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
หนวยงานจัดการเรียนการสอน และระดับมหาวิทยาลัย โดย สกอ.กําหนดใหคณะดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด สวนตัวบงชี้ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย สกอ. เปดโอกาสใหคณะ และมหาวิทยาลัย
สามารถพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ จะใช ตั ว บ ง ชี้ ข อง สกอ. ก็ ไ ด โดยในกรณี ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จะตองสงขอมูล (Common Data Set) ให สกอ.
ผานระบบ CHE QA Online
2. จากแนวทางของ สกอ. ดังกลาว ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน ระดับสถาบันวิจัย ระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ และระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
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2.1.1 คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน จะตองดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามตัว

บงชี้และเกณฑที่ สกอ.กําหนด โดยในตัวบงชี้ระดับหลักสูตรดังกลาว จะมีองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่ง
หากไมผานองคประกอบดังกลาวจะถือวาหลักสูตรนั้นไมไดมาตรฐาน
2.1.2 นอกจากการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรแลว คณะจะตองดําเนินการประกันคุณภาพใน

ระดับคณะ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มีความเห็นวา ตัวบงชี้คุณภาพสกอ.สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาได
จึงขอเสนอใหใชตัวบงชี้ของสกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพระดับคณะ รวมกับตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตัวบงชี้เดียวกับตัวบงชี้ ปการศึกษา 2556 ) จํานวน 8 ตัวบงชี้ รวมตัวบงชี้ระดับคณะ
ทั้งหมด 21 ตัวบงชี้ โดยไมตองเสนอตัวบงชี้เอกลักษณของคณะเพิ่มเติม
2.1.3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีโครงการนํารองการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปน

เลิศ (EdPEx) มาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยในปจจุบันมีหนวยงานนํารอง 5 หนวยงาน ไดแก คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะรัฐศาสตร
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอใหหนวยงานนํารอง
ดังกลาว ดําเนินการตามเกณฑ EdPEx ตอไป (สง SAR และประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx) โดยไมตองประเมิน
ตามตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.และ มธ. แตขอใหสงขอมูล (Common Data Set และขอมูลตามแบบฟอรมการ
จัดเก็บขอมูล) ใหมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปเปนขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยตอไป
และขอใหเปดโอกาสใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก (4.51) ในตัว
บงชี้ สกอ.,สมศ. สามารถเลือกพัฒนาหนวยงานตามเกณฑ EdPEx โดยไมตองใชตัวบงชี้คุณภาพระดับคณะตามตัวบงชี้
สกอ.และ มธ. เชนกัน
ทั้งนี้ หากเห็นชอบกับแนวทางดังกลาว ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะไดนําเสนอเรื่องดังกลาวให
กบม.และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
2.2 ระดับสถาบันวิจัย ขอเสนอใหใชตัวบงชี้ สกอ.ในองคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การ

บริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตัว
บงชี้ที่ 5.1) รวม 6 ตัวบงชี้ รวมกับตัวบงชี้ มธ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา และมธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวม 8 ตัวบงชี้ และขอใหสถาบันวิจัยกําหนดตัวบงชี้ที่
สะทอนเอกลักษณของสถาบัน เพิ่มเติม 3 ตัวบงชี้
2.3 ระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เนื่องจากตัวบงชี้ สกอ. เปนตัวบงชี้ที่เนนคณะ/หนวยงาน

จัดการเรียนการสอน จึงมีตัวบงชี้ สกอ.ที่นํามาปรับใชไดกับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เพียง 1 ตัวบงชี้ คือ ตัว
บงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ซึ่งมีประเด็นที่พิจารณา รวม 7 ประเด็น คือ การจัดทําแผนกลยุทธ การวิเคราะหการเงิน การบริหารความเสี่ยง การ
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บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล การจัดการความรู แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพ
รวมกับตัวบงชี้ มธ. 2 ตัวบงชี้ ไดแก มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และมธ.11 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ทําใหมีตัวบงชี้บังคับ จํานวน 3 ตัวบงชี้ และขอใหสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการกําหนดตัวบงชี้ที่
สะทอนภารกิจหลักของหนวยงาน และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมไมนอยกวา 3 ตัวบงชี้
2.4 ระดับมหาวิทยาลัย เสนอใหใชตัวบงชี้ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้

รวมกับตัวบงชี้ มธ. จํานวน 9 ตัวบงชี้ รวม 22 ตัวบงชี้
3. ตัวบงชี้ มธ. ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่

4/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบใหใชตัวบงชี้ มธ. ปการศึกษา 2557 โดยใชตัวบงชี้เดียวกับปการศึกษา
2556 และใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา ปรับคํานิยามของตัวบงชี้ที่ขับเคลื่อนอันดับสากลใหสอดคลองกับเกณฑ
ของ QS

ใหมากขึ้น ประกอบกับมีขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยในสวนของตัวบงชี้ มธ. วา ควรกําหนดเปาหมายสูงสุดที่ตองการ (Ultimate Goal) ในแตละตัวบงชี้ โดย
อาจใชการเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลอื่น ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เพราะการกําหนดคาเพิ่มขึ้น
ของผลการดําเนินงานที่มีคะแนนเต็ม 5 ของแตละปไมสูงมากนัก ทําใหไมมีความทาทายในการดําเนินงานและไม
ทราบเปาหมายผลการดําเนินงานทายสุดวาเปนเทาใด ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาทบทวนคํา
นิยามและเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มธ. ดังนี้
3.1 ทบทวนคํานิยาม
- มธ. 2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาแลกเปลี่ยน) ปจจุบนั
นับเฉพาะการแลกเปลี่ยนตามขอตกลงความรวมมือระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย (ซึ่งตรงกับนิยามของ
QS ที่กําหนดใหโครงการแลกเปลี่ยนตองเปนโครงการระหวางมหาวิทยาลัย) แตมีบางคณะเสนอใหนับการ
แลกเปลี่ยนในทุกกรณีไมวาจะมีขอตกลงความรวมมือ (MOU) หรือไมก็ได และหากจะใหตรงกับนิยามของ QS จะตอง
นับการแลกเปลีย่ นที่มีระยะเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
- มธ. 3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด ขอใหระบุใหชัดเจนวา ไมรวมนักวิชาการ
แลกเปลี่ยนหรืออาจารยที่มาเยือนเปนการชั่วคราว ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอื่น (ตามนิยามของ QS) นอกจากนี้ ตาม
นิยามของ QS ใหนับทั้งอาจารยตางชาติที่เปน Full time และอาจารยตางชาติที่เปน Part-time โดยการนับจํานวน
รายหัวอาจารย part-time จะนับ1/3 ของอาจารย Full time และ มีประเด็นหารือวาจํานวนอาจารยตางชาติ
ดังกลาว จะนับทั้งอาจารยตางชาติ Full Time และอาจารยตา งชาติ Part Time ดวยหรือไม
- มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา (ไมจํากัดเวลาแลกเปลี่ยน) หากจะใหตรงกับ
นิยามของ QS จะตองนับการแลกเปลี่ยนที่มีระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน และในการรายงานขอมูลปการศึกษา 2556
มีการนับกรณีการไปดูงานเปนหมูคณะ เปนการแลกเปลีย่ นทีส่ งออก จึงเสนอปรับนิยามใหนบั ไดเฉพาะการไป
แลกเปลี่ยนเพื่อการสอนหรือการวิจัยหรือการเจรจาขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
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- มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
เสนอปรับคํานิยามเกี่ยวกับระดับชาติหรือนานาชาติใหชัดเจนขึน้ และไมนบั รางวัลที่ มธ.จัดโดยไมมีหนวยงาน
ระดับชาติอื่นเขารวม
- มธ.6 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ (มหาวิทยาลัย) QS กําหนด
นิยามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่จะนํามานับได คือ ขอตกลงกับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับสูงสุด 500 อันดับ
จากการจัดอันดับของ QS 3 ปลาสุด
- มธ. 8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science ตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา QS นับการอางอิงยอนหลัง 5 ปประเมิน และนับเฉพาะการอางอิงใน
ฐานขอมูล Scopus เทานั้น
- มธ. 9 รอยละของงานวิจัย บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ เสนอปรับคํานิยามเกี่ยวกับระดับชาติหรือนานาชาติใหชัดเจนขึน้ และไมนบั รางวัลที่ มธ.จัด
โดยไมมีหนวยงานระดับชาติอื่นเขารวม
3.2 เสนอทบทวนเกณฑการประเมินตัวบงชี้ โดยขอใหพิจารณากําหนดผลการดําเนินงานที่เปนเปาหมาย
สูงสุด เปนเกณฑ 5 คะแนน
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 มาเพื่อ
พิจาณาใหความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการประชุม) โดยผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.กําหนดนโยบายเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและเกณฑที่กําหนด
2.กํากับดูแลการดําเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2
ครั้ง
3.ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยเฉพาะตัวบงชี้
ใหม ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานต่ํา หรือตัวบงชี้ที่ยังมีความเขาใจไมตรงกัน
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สงใหฝายประกันคุณภาพเพื่อรวบรวมจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด ขอใหวิเคราะหและ
เสนอแนวทางในการพัฒนาดวย
5.วิเคราะหจุดแข็ง แนวทางการพัฒนา จุดออนและแนวทางการแกไข ในองคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
6.จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน และเขารวมชี้แจง/ตอบขอซักถามจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในประเด็นเกี่ยวกับคํานิยามไมตรงกันระหวาง QA และ QS เชน
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1.1 ตัวบงชี้มธ.2 และ มธ.4 รอยละของนักศึกษา/อาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกหรือรับเขา ตามที่คณะ
เสนอให นับการแลกเปลี่ย นในทุกกรณีไ มวา จะมี ขอตกลงความรว มมือหรือไมก็ไดนั้ น รองอธิการบดี ฝายวิจัย ให
ความเห็นวาการแลกเปลี่ยนควรพิจารณาวามีการดําเนินกิจกรรมหรือไม เชน แลกเปลี่ยนอาจารยเพื่อการสอน การให
คําปรึกษา หรือการสอบวิทยานิพนธ เปนตน ดังนั้น ควรทบทวนในประเด็นการแลกเปลี่ยนนั้นมีการดําเนินกิจกรรม
หรือไม(Active MOU) นอกจากนี้ ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา การไปดูงานไมตรงกับเจตนารมณของคํานิยามของตัว
บงชี้จึงไมนาจะนับได
1.2 ตัวบงชี้มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตออาจารยทั้งหมด การนับอาจารยชาวตางชาติทั้ง Full
time และ Part time (1/3 ของอาจารยตางชาติ Full time) ดังเชน QS นั้นจะมีขอเสียสําหรับ QA คือ ถานับ
อาจารยตางชาติเขากับอาจารยประจํา จํานวนอาจารยดังกลาวจะถูกนําไปเปนตัวหารผลงานอีกหลายตัวบงชี้ซึ่งจะทํา
ใหผลการดําเนินงานลดลงตามตัวบงชี้นั้นๆ การกําหนดเกณฑการนับอาจารยจะกําหนดอยางไรใหเหมาะสม โดยไม
กําหนดตามนัยของกฎหมาย
รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ใหความความเห็นวา ควรนับทัง้ หมดเหมือน QS โดย
อาจนําภาระงานของอาจารยตา งชาติมาเปนตัวกําหนดในการนับก็ได เชน ภาระงานสอน การใหคําปรึกษา การบริการ
วิชาการ หากมากกวาหรือเทากับ 6 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา ควรจะนับเปนอาจารย Part time ไดหมด และ
อาจารยตางชาติดังกลาวตองไมสังกัดสถาบันอื่น (หากมีสังกัดกับสถาบันอื่นจะกลายเปนอาจารยแลกเปลี่ยน)
รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ใหความเห็นวา หากเปนทางสายวิชาชีพดานการแพทย
ถามีการจางใหมาทําหนาที่อาจารยก็จะนับหมดเปน Full time ทันที โดยยึดสัญญาจางเปนหลัก
2 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ใหความเห็นวาตัวบงชี้มธ.มีจุดประสงคเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนไปสูความเปนสากลของคณะ ดังนัน้ คํานิยาม ตัวบงชี้มธ.6 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ อาจไมตอง
ตรงกับ QS ก็ได
3. ตัวบงชี้มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
หนวยงานระดับชาติหมายถึง หนวยงานระดับกรมขึ้นไป และควรจัดรวมกันตั้งแต 3 หนวยงานขึ้นไป ไมควรจัดงาน
เพื่อมอบรางวัลใหแกนักศึกษาเอง คณะกรรมการประเมินมักจะพิจารณาสภาพการแขงขันในการใหรางวัล
4. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เสนอขอแกไขผูรับผิดชอบตัวบงชี้ สกอ. 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จากเดิม รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน รองอธิการบดีฝา ยบริหารทรัพยากรมนุษยและ
กฎหมาย เปนผูรับผิดชอบ
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ใน
ระดับคณะ/หนวยงานที่จดั การเรียนการสอน 2 ระบบ คือ ระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ.
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(IQA) พัฒนาขึ้น และระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)ตอสภามหาวิทยาลัย และ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสกอ.ตอไป
2. มอบหมายให ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา นํ า ข อ สั ง เกตจากที่ ป ระชุ ม ไปปรั บ ตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเหมาะสม โดยปรับคําอธิบายตัวบงชี้มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารย
ทั้งหมด โดยใหนับรวมทั้งอาจารยตางชาติเต็มเวลา (Full Time) และอาจารยตางชาติปฏิบัติงานไมเต็มเวลา (Part
Time) และปรับตัวบงชี้มธ. 6 จากจํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ เปน “รอยละ
จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU)”
3. ที่ประชุมเห็นชอบในการกําหนดเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ของตัวบงชี้มธ.ระดับมหาวิทยาลัย
ดังนี้
ตัวบงชี้

Ultimate Goal ระดับมหาวิทยาลัย

มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

5%

มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา

10%

ทั้งหมด (ไมจาํ กัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนทั้งหมด

20%

มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา

20%

ทั้งหมด (ไมจาํ กัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาที่

0.50%

ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
มธ.6 รอยละจํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ

Active MOU

สถาบันในตางประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU)

80%

มธ.7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม

35%

นักศึกษาทั้งหมด
มธ.8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation) บทความใน

1:10

ฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนบทความทีต่ ีพิมพในฐานขอมูล
Scopus
มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ

5%

ของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรบั รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. มอบหมาย รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต นัดประชุมฝายวิเทศสัมพันธ และคณะ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับตัวบงชี้มธ. และเกณฑการประเมินตัวบงชี้มธ.
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5. ที่ประชุมใหความเห็นชอบการกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ฝา ยเลขานุการเสนอ
และเห็นชอบการปรับแก ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ สกอ. 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ จาก รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ เปน รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย
6. เนื่องจากไดมีการมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายเปนผูร ับผิดชอบตัว
บงชี้ระดับมหาวิทยาลัย จึงขอใหแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยกรมนุษยและกฎหมายเปนกรรมการเพิ่มเติม
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น.
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

