วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
5. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
6. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร แทน)
7. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(นางอุษาจรัส เวชพงศา แทน)
8. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(นางนุชรินทร ชะลูดดง แทน)
9. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ)
10. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
11. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
12. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
13. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
14. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรินทร สุนิตยสกุล)
15. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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16. นางสาวอัญชสา แกวเกา
ผูไมเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและศูนยพัทยา
3. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (สืบแทน)
ฝายเลขานุการแจงวา เนื่องจากปการศึกษา 2557 มีตัวบงชี้ใหมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลหลายตัวบงชี้ และมี การเปลี่ ยนแปลงผูรั บผิ ดชอบตัวบงชี้ด านการบริการวิชาการแก สังคมจากเดิมรอง
อธิ การบดี ฝ ายบริ หารศู นย สุ ขศาสตร เป นรองอธิการบดี ฝายวิ จัย (ดํารงตําแหนงกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดั บมหาวิทยาลั ยอยูแลว) ดั งนั้ น เพื่อปรับผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหตรงกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ประการดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่ 29/2558 แตงตั้งรอง
อธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยหรือผูแทน สืบแทน รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร โดยใหมี
อํานาจหนาที่และวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับที่ระบุในคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ 1608/2556
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.2 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาลาออก
ประธานแจงวา เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ ไดขอลาออกจากตําแหนงผูชวย
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใหดํารงตําแหนงเปนผูชวย
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแทน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไปจนกวาจะครบ
วาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.3 ระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557
ฝายเลขานุการแจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่ องมาด ว ยระบบประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ที่คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้นมาตั้งแตปการศึกษา 2543
ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได
ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศดังกลาวไดเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งนี้ อาจเปนระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายระดับอุดมศึกษาของสกอ.จัดทําขึ้น (IQA) หรือเปน
ระบบซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน
ระบบ AUN - QA หรือ EdPEx หรือเปนระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเองโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย แตไมวาจะใชระบบประกันคุณภาพระบบใด ตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตอสกอ. และเปดเผยตอสาธารณะ
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะ
ดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 3 ระดับ คือ
1)ระดับหลักสูตร 2)ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และ 3)ระดับมหาวิทยาลัย โดยแตละระดับมีการดําเนินงาน
ในระบบประกันคุณภาพ ดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรของทุกคณะจะตองดําเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ สกอ.กําหนด
2. การประกันคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
2.1 คณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน เปดโอกาสใหคณะดําเนินการภายใน 2 ระบบ ดังนี้
2.1.1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน(IQA) ตามที่สกอ.กําหนด และมีการเพิ่มเติมตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ยกํ า หนด โดยจะต องมี การจัดสงรายงานการประเมิน ตนเอง และมีการรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ และสงรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) และ/หรือ ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.1.2 ระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence: EdPEx) โดยจะตองมีการประเมินคุณภาพตามระบบ EdPEx และสงขอมูล
พื้นฐาน (Common Data Set) ตามตัวบงชี้ของสกอ. และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานระบบฐานขอมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) และ/หรือ ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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2.2 การประกันคุณภาพภายในระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการประกันคุณภาพตาม
ตั ว บ ง ชี้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร กํ า หนด โดยประกอบด ว ยตั ว บ ง ชี้ ส กอ. ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตั ว บ ง ชี้ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และตัวบงชี้ที่สะทอนพันธกิจหลักของหนวยงาน และมีการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ และสงรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานระบบฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) และ/หรือ ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
(IQA) ตามที่สกอ.กําหนด โดยมีการเพิ่มเติมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในระดั บ
มหาวิทยาลัย และสงรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHE
QA
Online)
และ/หรื อ ระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกป
ทั้งนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 มกราคม 2558 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2
กุมภาพันธ 2558 และจะไดนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสกอ.พิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผูอํ า นวยการกองส ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น คุ ณภาพ ชี้แ จงเพิ่ม เติ มวา หากสกอ.ใหค วาม
เห็ น ชอบในระบบประกั น คุ ณภาพที่ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร เสนอ งานประกัน คุณภาพก็ จ ะดํา เนิน การ
สอบถามและใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนแจงความประสงคที่จะเลือกระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ วาจะใชระบบของสกอ.หรือระบบ EdPEx
ประธานใหความเห็นวา การขยายผลการใชเกณฑ EdPEx เปนระบบประกันคุณภาพภายในไปสูคณะ/
หนวยงานจัดการเรียนการสอนอื่นนอกเหนือจาก 5 คณะนํารอง ขอใหเริ่มปการศึกษา 2558 สําหรับ ปการศึกษา
2557 ใหใชระบบประกันคุณภาพแบบเดิมไปกอน
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ใหความเห็นวา เนื่องจากเกณฑ EdPEx เปนระบบ
ใหมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควรจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของเกณฑEdPEx แกคณะ/
หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่ยังไมไดเขารวมโครงการ EdPEx เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
มติที่ประชุม
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1. ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุมัติระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557 จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. การขยายผลโครงการ EdPEx ขอใหเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2558
1.4 แจงผลการพิจารณาคัดกรอง (Screening)

ในการดําเนินงานโครงการ EdPEx200 ของ

สกอ.
ฝายเลขานุการแจงว า ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป ดใหสถาบัน/คณะ
สมัครเขารวมโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาคัดกรอง (Screening) หนวยงานที่เหมาะสมในการนําเกณฑ EdPEx มาใชพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแทนระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในป ก ารศึ ก ษา
2557
นั้ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสงคณะที่อยูในโครงการนํารอง EdPEx ของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 หนวยงาน
ไดแก คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร
และคณะพยาบาลศาสตร สมัครเขารวมโครงการดังกลาว ผลการพิจารณาปรากฏวา หนวยงานของวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผานการพิจารณาคัดกรองทั้ง 5 หนวยงาน ทัง้ นี้ จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมดวยวาจาสกอ.ให
ขอมูลวามีหนวยงานสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้น 53 หนวยงาน ผานการพิจารณาคัดกรอง 13 หนวยงาน
หลังจากประกาศผลการพิจารณาแลวหนวยงานที่เขารวมโครงการ EdPEx กับสกอ.ตองสงรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามเกณฑ EdPEx ภายในวั น ที่ 31 มีน าคม 2558 และสกอ.จะแจงผลการพิจ ารณารายงานการ
ประเมินตนเอง ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งรายงานการประเมินตนเองตองมีคะแนนรวมทุกหมวดไม
ต่ํากวา 150 คะแนน จึงจะกําหนดตรวจเยี่ยม 2 วัน (ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558) สกอ.
จะประกาศผลการตรวจเยี่ยมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งหนวยงานที่ผานการคัดเลือกเขาโครงการ
EdPEx200 ไดตองไดคะแนนไมนอยกวา 200 คะแนน หลังจากนั้น หนวยงานจะตองจัดทําขอมูลสงใหสกอ.ใน
แตละปการศึกษาภายในเดือนกันยายน ไดแก 1. สงรายงานขอมูลพื้นฐาน CDS ใหกับสกอ.ผานระบบ CHE
QA Online 2. แผนพัฒนาคุณภาพจากขอมูลปอนกลับจากการ Site Visit 3. รายงานความกาวหนาตาม
แผนการพัฒนา และรอรับการประเมินตนเองดวยเกณฑ EdPEx จากทีมผูประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อ
ครบกําหนด 4 ป หรือ เมื่อหนวยงานพรอม (เดือนกันยายน 2560 หรือ 2561)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.5 การดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2557
ฝ า ยเลขานุ การแจ ง ว า ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาระดั บ มหาวิท ยาลัย ครั้ ง ที่
5/2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 มีมติมอบใหฝายเลขานุการดําเนินการตามมติที่ประชุม นั้น ฝายเลขานุการ
ขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม ดังนี้
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1. แจงฝายวิชาการกําหนดสง มคอ.7 และดําเนินการจัดสง มคอ.5 วิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะสําหรับ
การจัดทํารายงาน มคอ.7 ตามมติที่ประชุม
2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย รายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. แจงฝายดําเนินการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2556 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
5. แจงเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใหฝายตางๆกําหนดคา
เปาหมายตัวบงชี้ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งนี้
6. ยกรางเกณฑตัวบงชี้ มธ. ปการศึกษา 2557-2559 และจัดประชุมปรึกษาหารือ กับคณะ/สถาบัน
จัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาเกณฑตัวบงชี้มธ. และปรับแกเกณฑตามความเห็นของคณะ ซึ่งจะนําเสนอที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
7. แจงใหสถาบันวิจัยและสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการเสนอตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณ
8. เสนอระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
และเสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
9. เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เปนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยสืบแทนรองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดย
ไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้มธ.) ประจําปการศึกษา 2557
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ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2557 วั น อั ง คารที่ 2 ธั น วาคม 2557 มี ม ติ ใ ห ป รั บ ตั ว บ ง ชี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและไดกําหนดคาเปาหมายสูงสุด(Ultimate Goal) ที่จะบรรลุในปการศึกษา 2559 และ
มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําเกณฑการประเมินปการศึกษา 2557 – 2559 เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) นั้น ฝายประกันคุณภาพไดดําเนินการรางเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้มธ. และ
จัดประชุมหารือกับหนวยงานจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยคณะ/หนวยงานจัดการเรียน
การสอนเห็นชอบกับขอเสนอเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ที่จะบรรลุในปการศึกษา 2559 แตขอใหปรับ
เกณฑ 5 คะแนนในปการศึกษา 2557 ใหอยูในระดับที่ไมสูงจนเกินไป หรือใกลเคียงกับเกณฑ 5 คะแนน ในป
การศึกษา 2556 เนื่องจากขณะนี้ไดเขาสูภาคการศึกษา 2/2557 แลว (เริ่มเก็บขอมูลเดือนสิงหาคม 2557) และได
ขอปรับคํานิยามตัวบงชี้ใหชัดเจนขึ้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการตามขอเสนอจากการประชุมหารือเกณฑตัวบงชี้มธ.
ดังนี้
1. ปรับตัวบงชี้ตามขอเสนอของคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน โดยปรับคํานิยามในตัวบงชี้มธ.2
มธ.4 มธ.5 มธ.9 ใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น
2. ปรับตัวบงชี้มธ.3 มธ.6 มธ.8 ในสวนคํานิยามและวิธีการคํานวณเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ QS
มากยิ่งขึ้น
3. ปรับวิธี การกําหนดกลุมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและหลักสู ตรภาษาอังกฤษ โดย
กํ า หนดว า หากคณะที่ มี ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษมากกว า ร อ ยละ 30 ขึ้ น ไปให อ ยู ใ นกลุ ม หลั ก สู ต รที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษ หากมีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 ใหนับเปนหลักสูตรภาษาไทย
4. ปรับเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้มธ.ในปการศึกษา 2557 - 2559 โดยในปการศึกษา 2557 ปรับ
เกณฑสูงขึ้นจากเกณฑ 5 คะแนนปการศึกษา 2556 แตยังมีความใกลเคียงเกณฑเดิมอยู และเพิ่มเกณฑใหสูง
มากขึ้นในปการศึกษา 2558 เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ในปการศึกษา 2559
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินตัวบงชี้มธ.ที่เกี่ยวของกับความเปนนานาชาติอาจประเมินเฉพาะคณะที่มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ สวนคณะที่มีเฉพาะหลักสูตรภาษาไทยอาจประเมินคุณภาพดวยตัวบงชี้อื่นทดแทน เนื่องจากตัว
บงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเอง ควรกําหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนใหกับคณะตางๆ แตพบวามีหลายคณะที่มี
ปญหากับตัวบงชี้มธ.ลักษณะดังกลาว อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ชี้แจงวา ตัวบงชี้ดังกลาวดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดใหมีขึ้น
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ประธานใหความเห็นวา คณะที่ไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ถาผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้มธ.ที่
เกี่ยวของกับความเปนนานาชาติต่ํา แตไมไดรับผลกระทบจากการประเมินคุณภาพของสกอ.และสมศ. ก็ควร
ดําเนินการตอไป เพื่อการขับเคลื่อนความเปนนานาชาติและใหไดขอมูล QS ดวย
2. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิต ใหความเห็นวา ตัวบงชี้สมศ.18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในดานตางๆ ภายในและภายนอกสถาบันซึ่ง ไมไดนํามากําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพ ในป
การศึกษา 2557 นั้น ควรนํามากําหนดเปนตัวบงชี้มธ.ดวยหรือไม เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับพลังงาน
สิ่งแวดลอมที่มุงใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู Green Campus มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง
3. ตัวบงชี้มธ.8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวน
บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (จํานวนที่อางอิง: จํานวนบทความที่ตีพิมพ) รองอธิการบดีฝายวิจัยให
ความเห็นวา เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหตีพิมพ ดังนั้น หากมีบทความที่ตีพิมพมากก็อาจ
เป น ผลเสี ย ต อตั ว บ ง ชี้ ดั งกล าว เพราะบทความที่ ตี พิ มพ แล ว ต อ งใชเ วลาอีก ระยะกวา จะไดรั บ การอ างอิ ง
(Citation) ซึ่งจะทําใหสัดสวนของการอางอิงตอบทความในฐานขอมูลคอนขางต่ํา
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอใหแบงเกณฑการประเมินออกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
4. รองอธิการบดี ฝายวางแผนและบริหารศู นยรังสิต เสนอใหกําหนดสัดสวนการประเมินคุณภาพ
ระหวางตัวบงชี้สกอ.และมธ.เปนสัดสวน 80:20 (สกอ.:มธ.)
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตั ว บ ง ชี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ประจํ า ป
การศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน โดยขอใหฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. การกําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้มธ.ที่เกี่ยวของกับอาจารย/นักศึกษาตางชาติ ใหแบงคณะ
ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมคณะที่มีไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเลย กลุมคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต
รอยละ 30 ขึ้นไป และกลุมคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ 30 เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถ
ขับเคลื่อนความเปนนานาชาติได
2. ตัวบงชี้มธ.8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวน
บทความที่ตีพิมพ ในฐานข อมูล Scopus เสนอปรั บลดเกณฑ 5 คะแนนของระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ ป
การศึกษา 2557 จากเดิม 5:1 ปรับเปน 4.50:1 ปการศึกษา 2558 จากเดิม 7:1 ปรับเปน 5.50:1 และป
การศึกษา 2559 (Ultimate Goal) จากเดิม 10:1 ปรับเปน 7.50:1 ซึ่งเปนคาเปาหมายที่มีความเปนไปไดที่จะ
บรรลุ สวนระดับคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน ใหจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกําหนดเกณฑ โดย
เทียบเคียงกับเกณฑของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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3. กําหนดสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมินคุณภาพระหวางตัวบงชี้สกอ.และมธ. เปน 80:20 (สกอ. :
มธ.)
4. ขอใหปรับรายละเอียดหลักเกณฑเพื่อความสมบูรณของตัวบงชี้ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
5. ตั ว บงชี้ และเกณฑการประเมิน คุณภาพที่ป รับ ตามมติที่ประชุมแลว ขอใหเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากผลประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2556 และผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.
ฝ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ชี้ แ จ ง ว า ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557 และฝายประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาได นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพดั ง กล า วเสนอคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. พรอม
ทั้งมอบหมายฝายที่เกี่ยวของใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาว และฝาย
ตางๆที่เกี่ยวของไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสรุปพอสังเขป ไดดังนี้
1. ฝายวางแผน จะกําหนดกลยุทธและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาคมไดรับทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศนที่ชัดเจน เพื่อใหมีเปาหมายที่
ชัดเจนรวมกัน
2. ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย พัฒนาบุคลากร วิเคราะห
อัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สรางระบบกลไกเพื่อผลักดันการขอตําแหนงวิชาการ
รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑการรับอาจารย จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ใหความรูบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทุกชองทาง เกี่ยวกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลักดันใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
3. ฝายวิชาการ กํากับการบริหารหลักสูตรและควบคุมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning กําหนดแนวทางการเรียนการสอนแบบ
บริการสังคม (Service Learning) สงเสริมการเพิ่มทักษะความรูดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
4. ฝายการนักศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามเอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning) รวมกับฝายวิชาการ
รวมทั้งการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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5. ฝายวิจัย สรางระบบกลไกเพื่อสงเสริมสนับสนุน การสรางผลงานวิจัย/งานวิชาการของอาจารยที่มี
คุณภาพ การตีพิมพผลงานของอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูลของสกอ.และสมศ. ผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
6. ฝา ยการคลั ง มี ก ารวิ เ คราะห ก ารเงิ น แนวทางการลงทุน เพื่อ รองรั บ การออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย
7. ฝายวิเทศสัมพันธ สงเสริมและสรางบรรยากาศนานาชาติใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
8. ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส งเสริ มและพัฒ นาความรู ความเขา ใจเกี่ ย วกับ ระบบประกั น
คุณภาพการศึ กษาในระดั บ มหาวิ ทยาลัย (ฝายตางๆ) คณะ/สํานัก/สถาบันใหทัดเทีย มกัน ดูแลการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองที่สะทอนผลการดําเนินงานที่สําคัญของแตละตัวบงชี้ และมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การพัฒนา
9. ฝ า ยบริ หารศูน ยรั งสิต จัดทํ าแผนพัฒนาเพื่อนําไปสูการเปน มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable
University)
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯมาเพื่อพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกต
และขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกบางเรื่ อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการดําเนินการอยูแลว เชน ในประเด็นการจัดหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินการใหมีบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย ยกตัวอยาง การจัดทําปายบอกทางภาษาอังกฤษ
Website ภาษาอังกฤษ มี Lounge สํ าหรั บนักศึกษาตางชาติ และยังมีน โยบายสนับสนุนทุน การศึกษาให
นักศึกษา Asian อีกดวย อยางไรก็ตาม สิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลวอาจยังไมเพียงพอ นอกจากนี้ ตามที่
ผูประเมิ นคุ ณภาพภายนอกเสนอให มหาวิ ทยาลั ยจั ดทํ าแผนส งเสริ มและสนั บสนุ นการนํ าผลงานทางวิ ชาการไป
ประกอบการขอตําแหนงวิชาการ นั้น ก็มีการดําเนินการอยูแลว ทั้งการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย การมี
ระบบกลไกการแจงเตือน การสรางระบบแรงจูงใจ เพื่อการกระตุนใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ
2.จากแผนพัฒนาคุณภาพของฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ที่จะทําใหบุคลากรเห็นภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามวิสัยทัศน “เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียในการผลิตบัณฑิต สรางองค
ความรูและแกปญหาของประเทศโดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของประชาชน” ที่ชัดเจนขึ้นในอีก 10-20
ปขางหนา นั้น ที่ประชุมขอใหจัดทําแผนพัฒนา ดังนี้
2.1 ขอใหกองการเจาหนาที่จัดฉาย VDO/วีดีทัศน แนะนํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโอกาส
ปฐมนิเทศอาจารย/บุคลากรใหม
2.2 ขอใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย ในกลุมอาจารย และกลุมบุคลากร โดยนําวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในตางประเทศมาเรียนรู
รวมกัน อันจะทําใหมีมุมมองมากขึ้น
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3. ในประเด็นการขับเคลื่อนระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้น ที่ประชุมเสนอ
แผนพัฒนา
3.1 ขอใหเรียนเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรอบรม เชน รองศาสตราจารย แพทยหญิง
วัลลี สัตยาศัย (อาจารยเกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร) เนื่องจากเปนผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการ
สอนแบบ PBL ซึ่งมีลักษณะการเรียนการสอนแบบเดียวกับ Active Learning
3.2 ใหทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3.3 ใหฝายการนักศึกษาจัดทําแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ Active Learning
4. ขอใหฝายวิเทศสัมพันธเสนอแผนพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสงเสริมการจัดหลักสูตร
นานาชาติใหมีกิจกรรมและบรรยากาศนานาชาติมากขึ้น
5. มอบหมายใหฝายวิชาการจัดทําแผนพัฒนาดานการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และทักษะภาษาอังกฤษดานวิชาชีพในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
6. มอบหมายใหฝายการนักศึกษาและการเรียนรูจัดทําแผนพัฒนาเพิ่มในเรื่อง
6.1 การทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหสามารถสะทอนสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
6.2 แผนพัฒ นาดานการฝกงานใหมีจํานวนหนว ยกิ ตของการฝ กงานมากขึ้ น และการเชิ ญ
ผูปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ มาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงานในสายอาชีพตามขอเสนอของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
7. มอบหมายใหฝายบริหารทาพระจันทรจัดทําแผนพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยดาน
อาคารสถานที่และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทาพระจันทร โดยการตรวจสอบระบบกลองวงจรปด การ
ตรวจสอบแสงสวางทางเดินระหวางอาคาร
8. การกํ า กั บ และติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพ ให เ ป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยไมตองตั้งคณะกรรมการชุดใหม
มติที่ประชุม
1. มอบหมายใหฝายตางๆปรับแผนพัฒนาคุณภาพตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบตอไป
2. ขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโดยแยกคําชี้แจงผลการดําเนินงานที่
ดําเนินการอยูแลวออกจากแผนพัฒนาคุณภาพตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
4.2 คาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดมีมติใหกําหนดตัวบงชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา
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2557 เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.และ มธ. นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดขอใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้ ปการศึกษา 2557 และฝายที่รับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัยได
เสนอคาเปาหมายดังกลาวมาแลว จึงขอเสนอประเด็นหารือ ดังนี้
1. ฝายวิเทศสัมพันธขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษากําหนดคาเปาหมายให เนื่องจากฝายประกัน
คุ ณ ภาพฯเป น ผู ร วบรวมข อมู ล และเป น ตั ว บ ง ชี้ เ ชิ ง ปริ มาณทั้ ง หมด ฝา ยประกั น คุ ณภาพฯจึง ขอเสนอค า
เป า หมายของฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ โดยมี ห ลั ก การกํ า หนดค า เป า หมายสํ า หรั บ ตั ว บ ง ชี้ เ ชิ ง ปริ ม าณที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคํานิยามใหเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 สวนกรณีเปนตัวบงชี้ มธ.
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมินจะกําหนดคาเปาหมายเทากับคะแนนประเมิน 4 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้
มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด และตัวบงชี้ มธ.6 รอยละจํานวนขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU) ตอจํานวนขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการทั้งหมด
2. ตัวบงชี้สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน เปนตัวบงชี้ที่มีการกําหนดผูรับผิดชอบรวมกันหลายฝาย โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ
เปนรายขอ ทั้งนี้ ในสวนของเกณฑขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน ฝายการคลังเสนอวาเนื่องจากเกณฑ
ดังกลาวเปนเกณฑใหม ที่จะตองมีการเตรียมการในหลายประการ และอาจไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
ในปการศึกษา 2557 จึงขอใหกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้ดังกลาวเปน 6 ขอ 4 คะแนน
3. จากคาเปาหมายที่ผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยเสนอ ทําใหคาเปาหมายตัวบงชี้ สกอ. เทากับ
4.45 คะแนน คาเปาหมายตัวบงชี้ มธ. เทากับ 4.22 คะแนน และคาเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด (สกอ., มธ.)
เทากับ 4.36 คะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูแทนฝายวิชาการ ชี้แจงวา ตัวบงชี้สกอ.5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ขอกําหนดคาเปาหมาย ปการศึกษา 2557 เทากับ 4 ขอ 4 คะแนน เนื่องจากป 2557 อยูในระหวางการพัฒนา
กระบวนการ (On Process) จึงยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกขอ
2. ผู แ ทนฝ า ยบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย ชี้แ จงว า ตั ว บ งชี้ ที่ 1.2 อาจารยป ระจําสถาบัน ที่ มีคุ ณวุ ฒิ
ปริญญาเอก ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2557 มีจํานวนเทากับรอยละ 60.28 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2557 (31
กรกฎาคม 2558) คาดวาจะบรรลุเปาหมายรอยละ 60.40 สวนตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ มีอาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการประมาณ 900 คน และอยูระหวางขอประมาณ 90 คน ซึ่ง
จะตองเรงรัดใหผูมีคุณสมบัติที่จะขอตําแหนงทางวิชาการเรงดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ เมื่อสิ้นสุดป
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การศึกษา 2557 (31 กรกฎาคม 2558) ผลดําเนินการนาจะสูงขึ้น อยางไรก็ตามที่ประชุมใหความเห็นวา ควร
ปรับระบบกลไกการขอตําแหนงทางวิชาการใหสะดวกมากขึ้น
3. รองอธิการบดี ฝา ยวิ จัย ตั้ งข อสั งเกตวา ตัวบงชี้มธ.8 สัดสว นของจํานวนการอางอิง (Citation)
บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (จํานวนที่อางอิง: จํานวน
บทความที่ตีพิมพ) เนื่องจากมีการสนับสนุนใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus มากขึ้น
อาจทําใหสัดสวนของการอางอิงนอยลง จึงควรปรับลดคาเปาหมายปการศึกษา 2557 เพื่อใหมีความเปนไปได
ในการบรรลุเปาหมาย
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
โดย ขอใหฝ า ยประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา ปรับ คาเปาหมาย ตัว บงชี้ มธ.8 สัด สว นของจํานวนการอ างอิ ง
(Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus (จํานวนที่
อางอิง: จํานวนบทความที่ตีพิมพ) จากเดิม 5:1 เปน 4.50:1 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
2. มอบหมายฝายวิชาการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย หรือคณะ กระตุนเตือน/เรงรัดใหผูมีคุณสมบัติ
ขอตําแหนงทางวิชาการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
4.3 ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัย
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอหารือเกี่ยวกับเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค(ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เดิม) ตัวบงชี้สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย และตัวบงชี้ มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้
1.ตัวบงชี้ สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เดิม)
1.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกําหนดใหเกณฑการประเมินที่ 5 คะแนนของตัวบงชี้ดังกลาว
กําหนดตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 เปนดังนี้ สถาบันไทยคดีศึกษา 690,000 บาทขึ้นไปตอคน สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย 1,400,000 บาทขึ้นไปตอคน และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 470,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่
8 กรกฎาคม 2557 ไดมกี ารทบทวนการกําหนดเกณฑ 5 คะแนน ปการศึกษา 2556 ของตัวบงชี้สกอ.2.2 และ
มีมติใหกําหนดเกณฑปการศึกษา 2556 ไวเชนเดิม และใหทบทวนในปการศึกษา 2557
1.3 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลัง (ปการศึกษา 25532556 ) ซึ่งสถาบันไทยคดีศึกษา และสถาบันทรั พยากรมนุษยมีแนวโนมผลคะแนนลดลงจาก ปการศึกษา
2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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1.4 ในการประเมินในระบบ CHE QA Online จัดกลุมสถาบันวิจัยอยูในกลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ซึ่งเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.2.2 ของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนด
เกณฑ 5 คะแนน เทากับ 100,000 บาท/คนขึ้นไป
1.5 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอปรับเกณฑ 5 คะแนนเต็มของตัวบงชี้ดังกลาว โดย
เสนอทางเลือก ดังนี้
1) ใชผลเฉลี่ย 3 ปการศึกษา (2554-2556) เปนฐานในการกําหนดเกณฑ 5 คะแนน โดยใหผล
การดําเนินงานเฉลี่ย 3 ป เปน 3 คะแนน และเทียบบัญญัติไตรยางศ เปน 5 คะแนน
2) ใชผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 เปนฐานในการกําหนดเกณฑ 5 คะแนน โดยใหผลการ
ดําเนินงานป 2556 เปน 3 คะแนน และเทียบบัญญัติไตรยางศ เปน 5 คะแนน
3) กําหนดคะแนนเต็ม 5 เทากับ 100,000 บาท/คนเทากับคณะในกลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
4) ทางเลือกอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. ตัวบงชี้สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอใหใชเกณฑ 5 คะแนน เชนเดียวกับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร(กลุม ค1 และ ง)
3. ตัวบงชี้ มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2.1 ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้กําหนดในปการศึกษา 2556 โดยกําหนดเกณฑ 5 คะแนนที่ รอยละ 8
(ซึ่งเปนการกําหนดเกณฑจากผลงานขั้นต่ําของหนวยงาน หนวยละ 1 ผลงาน)
2.2 การกําหนดคาเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของตัวบงชี้มธ. 9 ที่ตองการบรรลุในป
การศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย เปนรอยละ 5 จึงขอเสนอเกณฑ 5 คะแนน ตัวบงชี้ มธ.9 ของสถาบันวิจัย
ปการศึกษา 2557 -2559 เปนรอยละ 0.30, 1.10 และ 2.5 ตามลําดับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกําหนดเกณฑ 5 คะแนน ปการศึกษา 2557 ของสถาบันวิจัยใน 3 ตัวบงชี้ ดังนี้
1. ตัวบงชี้ สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ใหใชทางเลือกที่ 2 กลาวคือ ใชผลการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2556 เปนฐานในการกําหนดเกณฑ 5 คะแนน โดยใหผลการดําเนินงานป 2556 เปน 3
คะแนน และเทียบบัญญัติไตรยางศ เปน 5 คะแนน ดังนี้
เกณฑป 56

ผลการดําเนินงาน
ป 2556

3 คะแนน

5 คะแนน

1. สถาบันไทยคดีศึกษา

690,000.00

228,571.43

230,000

380,000

2. สถาบันทรัพยากร

1,400,000.00

296,700.00

300,000

500,000

สถาบัน
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สถาบัน

เกณฑป 56

ผลการดําเนินงาน
ป 2556

3 คะแนน

5 คะแนน

3. สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

470,000.00

422,352.94

420,000

700,000

มนุษย

2. ตัวบงชี้สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจั ย มีมติเห็นชอบใหกําหนดเกณฑ 5
คะแนนของสถาบันวิจัยเชนเดียวกับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (กลุม ค1 และ ง) กลาวคือ รอย
ละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5
เทากับ รอยละ 40 ขึ้นไป
3. ตัวบงชี้ มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา มีมติเห็นชอบการกําหนดเกณฑ 5
คะแนน ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ กลาวคือ ปการศึกษา 2557 -2559 เปนรอยละ 0.30, 1.10
และ 2.50 ตามลําดับ
4.4 หลักเกณฑการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาสําหรับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2556 ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา “มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดใหคณะ/สถาบันจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหปริญญาอยูในกลุม ข” ที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
โท โดยไมกระทบภาพรวมการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อใหคณะ/สถาบันนั้นๆ ดําเนินภารกิจและไดรับการ
ประเมินที่สอดคลองกับธรรมชาติของศาสตร นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอขอสรุปและความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2551 กําหนด
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) คือ
กลุม ก. วิทยาลัยชุมชน (ต่ํากวาปริญญาตรี)
กลุม ข. สถาบันเนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค. สถาบันเฉพาะทาง แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1.สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 2.สถาบัน
ที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก
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2. สกอ.ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไวสําหรับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
ดังกลาว โดยการกําหนดเกณฑการประเมินดวยตัวบงชี้บางตัวแตกตางกันตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา โดย
สําหรับตัวบงชี้ ปการศึกษา 2557 มีการกําหนดเกณฑการประเมิน 5 คะแนนของกลุม ค1/ง สูงกวากลุม ข/ค2
ในเรื่องอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค และผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง และใหคณะ/สถาบันที่
จัดการเรียนการสอนทุกหนวยงานอยูในกลุม ง เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย
4. จากขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับ มหาวิทยาลัย ที่ใหมหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาจัดใหบางคณะอยูในกลุม ข เพื่อใหคณะนั้นๆ ดําเนินภารกิจและไดรับการประเมินที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของศาสตรโดยไมกระทบกับภาพรวมของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอ
เสนอหลั กเกณฑในการพิ จ ารณาจั ดให คณะ/สถาบัน จัดการเรีย นการสอนเลือกกลุมสถาบัน ที่แตกตางจาก
มหาวิทยาลัยได ดังนี้
1) เปนคณะ/สถาบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปนเปนหลัก (รอยละ....)
2) เปนคณะ/สถาบันจัดการเรียนการสอนที่แสดงเจตนาตอมหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ
3) กําหนดใหมีคณะที่มีกลุมสถาบันแตกตางจากมหาวิทยาลัยไดไมเกินรอยละ 10
4) หากมี คณะ/สถาบัน จั ดการเรีย นการสอนที่ประสงคจ ะกําหนดกลุมสถาบัน แตกตางจาก
มหาวิทยาลัย เกินกวารอยละ 10 ขอใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตัดสินกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
5) เสนอคณะ/สถาบั น จั ดการเรีย นการสอนที่ ป ระสงคจ ะกําหนดกลุมสถาบัน แตกตางจาก
มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอสกอ.พิจารณาตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากหลักเกณฑที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอคณะที่สามารถเลือกกลุมสถาบันที่แตกตาง
จากมหาวิทยาลัยได คือ คณะศิลปกรรมศาสตร เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเปน
หลัก
2. หากคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนเลือกกลุมสถาบันที่เหมาะสม ก็จะทําใหผลการประเมิน
คุณภาพของคณะสูงขึ้น แตห ากมี หลายคณะเลือกกลุมที่ตางจากมหาวิทยาลัยก็จะทําใหการขับเคลื่อนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ได ย ากขึ้ น ดั งนั้ น ก อ นที่ จ ะพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ที่ จ ะให คณะเลื อ กกลุ ม สถาบั น ที่ ต า งจาก
มหาวิทยาลัยได ควรนําขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมามาพิจารณากอน
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานําขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลังของ
คณะตางๆ 3-5 ป ในตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินคะแนนเต็ม 5 แตกตางกันระหวางกลุม ค1/ง และกลุม ข/ค2
มาเสนอในการประชุมครั้งตอไป เพื่อที่คณะกรรมการจะไดพิจารณาวาจะใหคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการ
สอนเลือกกลุมสถาบันแตกตางจากมหาวิทยาลัยหรือไม และมีหลักเกณฑอยางไร
4.5 แผนดําเนินการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2558
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปน
ประจําทุกปอยางตอเนื่อง นั้น เพื่อใหการดําเนินงานของฝายประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมี
กรอบระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อเป นเครื่องมื อการดําเนิ นงานติดตามการดําเนินงานการ
ประสานงานกับคณะ/สํานัก/สถาบัน และประสานกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ฝายประกันคุณภาพจึงขอ
เสนอ แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2558 ดังนี้
1.แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.แผนงานติดตามผลกการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพภายใน
3.แผนงานการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและการใหความรูดานการประกันคุณภาพ
4.แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)
5.แผนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
6.แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากสกอ.ไดดําเนินการปรับตัว
บงชี้สกอ.ใหมทั้งหมด มีระบบใดหรือไมที่จะชวยปรับขอมูลที่คณะรายงานเขากับระบบ CHE QA Online เพื่อ
ประหยัดเวลาใหสามารถดําเนินการไดทันเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ใหความเห็นวา คณะตางๆควรประกันคุณภาพ
การศึกษาดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) เพื่อจะไดเปนอิสระจากการเลือก
กลุ ม สถาบั น และประเมิ น คุ ณ ภาพตามกลุ ม สถาบัน โดยเสนอใหเชิ ญ บุ คลากรของสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ มี
ประสบการณในการประกันคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx มาเลาประสบการณใหคณะตางๆไดรับทราบ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2558 และขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาปรับแผนตามขอสังเกตของที่ประชุม
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วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา
13.30 น.
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูต รวจรายงานการประชุม

