วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
3. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
4. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค แทน)
5. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(นางโสภิดา อภิธนวิทย แทน)
6. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
7. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
9. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
10. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
11. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
12. นางสาวอัญชสา แกวเกา
ผูไมเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
3. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
4. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
รองประธาน (ติดราชการ)
รองประธาน (ลาประชุม)
กรรมการ (ติดราชการ)
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5 รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลาํ ปางและศูนยพัทยา
(รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท)
6. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(ศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต)
7. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ (ติดราชการ)
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 การดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2558
หัว หน างานประกั น คุ ณภาพ รายงานว า ไดดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้
1. แจงฝายตางๆ เพื่อเสนอกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2556 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) เพิ่มเติมตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามขอ 2
2. มี บั น ทึ ก เลขที่ ศธ.0516.58/152 ลงวั น ที่ 10 มี น าคม2558 เสนอเรื่ องให ค ณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30
มีนาคม 2558 พิจารณารวม 3 เรื่อง ดังนี้
2. 1 แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2556 และจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.) และสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลวโดยฝายประกันคุณภาพ
จะไดแจงใหฝายที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
2.2 คาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพประจําปการศึกษา 2557
2.3 เกณฑตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย (มธ.) ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบันหนวยงานจัดการเรียนการสอน สถาบันวิจัย และหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ
3. มีบันทึกที่ศธ.0516.58/109 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 เสนอเรื่องระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.2 การจัดอบรมผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หั ว หน า งานประกั น คุ ณ ภาพ รายงานว า ตามที่ สกอ. ประกาศใช ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษารอบใหม (เริ่มใชในปการศึกษา 2557) ประกอบดวยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดจัดอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
รวม 3 รุนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง เปนวิทยากร ดังนี้
1. สําหรับผูเขารับการอบรมที่มีประสบการณในการเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
และเป น อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/ประจํ า หลั กสู ต ร มี ป ระสบการณ ในการบริ หารหลั ก สู ต ร จํ า นวน 2 รุ น
ระยะเวลาอบรมรวม 2 วัน สถานที่อบรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
จํานวน 36 คน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 จํานวน 48 คน
2. สําหรับผูเขาอบรมที่ไมมีประสบการณในการเปนผูประเมินคุณภาพภายในมากอน ระยะเวลาการอบรม 3
วั น สถานที่ จั ด อบรม เป น สถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จํ า นวน 1 รุ น ระหว า งวั น ที่ 30 มิ ถุน ายน -2
กรกฎาคม 2558 จํานวนประมาณ 48 คน
สวนผูประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ จะคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/หรือระดับมหาวิทยาลัยมาเขารับการอบรม 1 วัน โดยจะจัดอบรมประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2558
นอกจากนี้ สกอ.ใหมหาวิทยาลัย เสนอชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเพื่อเขารวมอบรม 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรผูประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอชื่อ รองศาสตราจารย
ดร.วีรยา ฉิมออย เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด ใหเปนผูเขารวมโครงการอบรมผูประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตรกับทาง สกอ.
2. หลักสูตรผูประเมินคุณภาพในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
รายชื่อผูเขารวมอบรมจํานวน 6 ทาน โดยพิจารณาผูประเมินที่มีประสบการณในการเปนผูบริหารระดับคณบดี หรือ
รองคณบดี ซึ่งประกอบดวย กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพคือ รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณะ
แพทยศาสตร ศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว คณะทันตแพทยศาสตร รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิ
วิชชญ คณะพยาบาลศาสตร รองศาสตราจารย ดร.กํา พล รุ จิวิ ชชญ คณะสหเวชศาสตร กลุ มสั งคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร คือ ผูชวยศาสตราจารยภรรดา ทามุระ คณะศิลปศาสตร รองศาสตราจารยศุภรัตน รัตนมุขย สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.3 การดําเนินงานโครงการ EdPEx
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ไดดําเนินงานตามโครงการ EdPEx ดังนี้
1. จัดอบรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ใหกับคณะ/สถาบันจัดการเรียนการสอน
นํารองโครงการ EdPEx 5 หนวยงาน (คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี น า น า ช า ติ สิ ริ น ธ ร ) เ มื่ อ วั น ที่ 4 , 1 0 , 1 7 แ ล ะ 1 9 กุ ม ภ า พั น ธ 2 5 5 8 โ ด ย มี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิริไกร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนวิทยากรฝกอบรม
2. คณะ/สถาบันจัดการเรียนการสอนนํารองโครงการ EdPEx ของมหาวิทยาลัย 5 หนวยงาน ไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ EdPEx สงใหสกอ.ประเมินรายงานการประเมินตนเองในวันที่ 31
มีนาคม 2558 และจะทราบผลการพิจารณาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และหลังจากการทราบผลการพิจารณาจะ
ไดรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการซึ่งสกอ. ไดประสานงานเพื่อการตรวจเยี่ยมแลว
3. สกอ.ไดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการนําเกณฑ EdPEx ไปใชในการพัฒนาองคการทาง
การศึกษา” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดย สกอ.ไดมีการประมวลผลการดําเนินงานโครงการและสรุปปญหาที่พบ
จากการดําเนินงานโครงการ พรอมกับเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการพัฒนาองคการ
ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการในการสงเสริมการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการพัฒนาองคการ 2 ชุด คือ
1.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ มีหนาที่ดังนี้
- ผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ EdPEx ไปประยุกตใช
- สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ EdPEx (EdPEx 200)
- พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพองคการทางการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx (EdPEx
Assessor : EA)
- ดําเนินการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพองคกรทางการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx (EdPEx Assessor : EA)
1.2 คณะอนุกรรมการทํางานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ มีหนาที่ดังนี้
- พัฒนาเกณฑ EdPEx ฉบับภาษาไทย
- พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตางๆ (ความเขาใจเกณฑ การนําไปใช การประเมินตนเอง ฯลฯ)
- พัฒนาหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามเกณฑ EdPEx (Organization Assessor : OA)
- ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
ในสวนของการขับเคลื่อนการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการพัฒนาองคการ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป
(2558-2562) ประกอบดวย 3 แผนงาน (สสส.) คือ (1) แผนสรางองคความรู ประกอบดวยการปรับปรุงเกณฑ
ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต จั ด ทํ า องค ค วามรู จั ด ทํ า ข อ มู ล การเปรี ย บเที ย บ การเผยแพร อ งค ค วามรู (2)แผนสนั บ สนุ น
ประกอบดวย จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรอบรมเกณฑ/การนําไปใช จัดอบรมเกณฑ EdPEx จัดทําคูมือการนําไปใช จัด
อบรมผูประเมินภายในองคการ (OA) (3) แผนสงเสริมกระบวนการจัดทําแผน ประกอบดวยจัดทําแผนปฎิบัติการ
การทบทวนแผน และการวางแผนรอบปตอไป
กิจกรรมที่สกอ.จะดําเนินการในเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2558 มีดังนี้
1. การฝกอบรมเกณฑ EdPEx สกอ.จะจัดอบรมใหมหาวิทยาลัยในภาคกลางจํานวน 2 รุน จํานวนรุนละ 60
คน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20-22 เมษายน 2558 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับสิทธิ์การเขาอบรมในรุนที่ 2 จํานวน 3 คน โดยฝายประกันคุณภาพไดพิจารณาสงผูเขา
อบรมดังนี้
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1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา
1.3 อาจารย ดร.กุสุมาวดี อุทิศพันธ ผูช วยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันต
แพทยศาสตร
ลําดับที่ 1.2 - 1.3 เปนคณะฯ ทีแ่ สดงความสนใจจะใชเกณฑ EdPEx เพื่อการพัฒนาองคการ
2. การรับสมัครโครงการบมเพาะ จะเปดรับสมัครในเดือน พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดกติกาการรับสมัคร
จะแจงภายหลัง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558
ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมพิจารณาแลวเสนอขอแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 7 บรรทัดที่ 8 จากดานลางแกไขจาก และปการศึกษา 2559 (Ultimate Goal) เปน “และป
การศึกษา 2559 ซึ่งเปนเปาหมาย Ultimate Goal”
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาใหมีการแกไขตามที่เสนอ และมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางในการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาระดับหนวยงานจัดการเรียนการสอนเพื่อเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําขอมูลเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑในการใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน อยูในกลุมเพื่อการประเมินคุณภาพในประเภทกลุม ข
หรือ ค2 ที่เนน การผลิต บัณฑิ ตระดั บปริญ ญาตรี และการจัด การเรีย นการสอนระดับ ปริ ญญาโทด วยก็ไ ด หรื อ
ประเภทกลุม ค1 สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่แตกตางมหาวิทยาลัย (กลุม ง) ตาม
ขอเสนอของผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอขอมูลและ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดกลุมการประเมินคุณภาพ ซึ่งพบวาตัวบงชี้ที่มีความแตกตางกันระหวาง
ประเภทกลุม ข หรือ ค2 และประเภทกลุม ง หรือ ค1 มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณ คือ ตัวบงชี้ที่
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตัว
บงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชื้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดทําขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
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1. คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เนนปริญญาตรีเปนหลัก และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมเกินรอย
ละ 10 ที่สามารถจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา ข/ค2 มี 1 คณะคือ คณะศิลปกรรมศาสตร
2. เมื่ อ จั ด ทํ า ข อ มู ล ป ก ารศึ ก ษา 2555 และป ก ารศึ ก ษา 2556 โดยคิ ด คะแนนประเมิ น ตามกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา ข/ค2 และกลุม ค1/ง พบวาตัวบงชี้ที่มีคะแนนแตกตางกันมาก คือ ตัวบงชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค และมีหลายคณะที่ไดประโยชนจากการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ข/ค2 แตเนื่องจาก
ข อ เสนอของฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสนอว า คณะ/หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนที่ จ ะจั ด เข า กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา ข/ค2 ไดตองมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมเกินรอยละ 10 ทําใหมีเพียงคณะศิลปกรรมศาสตร
เทานั้น ที่จะจัดเขากลุมสถาบันอุดมศึกษา ข/ค2 ได (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
หัวหนางานประกันคุณภาพไดเสนอเพิ่มเติมวา จากการหารือกับรองคณบดีของคณะศิลปกรรมศาสตร พบวา
ตัวบงชี้ที่มีปญหาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งหากเปนตัวบงชี้เดิมจะนับที่
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป แตตัวบงชี้ใหมในปการศึกษา 2557 จะนับตั้งแตตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทํา
ใหผลงานของคณะศิลปกรรมศาสตรนับไดมากขึ้น
ผู อํ า นวยการกองส ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า จากการจั ด ทํ า ข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการพิจารณานั้น พบวาตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค มีความแตกตางกันในเรื่อง
ของคาคะแนนคอนขางมาก สวนตัวบงชี้ตัวอื่น เชน ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคา
คะแนนไมแตกตางกันมาก และประกอบกับตัวบงชี้ที่ 2.2 ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นคิดจากคาเฉลี่ยคะแนนจากผลการ
ประเมินระดับคณะ จึงทําใหตัวบงชี้นี้เปนประเด็นหลักในการพิจารณาใหบางคณะสามารถจัดอยูในประเภทกลุม ข
หรือ ค2 ได ประกอบกับขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่วา บางคณะนั้นไมจําเปนตองจัดอยูกลุม
ประเภทเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาหนวยงานที่มีภาระงานในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเปนหลัก ใหเขาอยู
ในประเภทกลุม ข หรือ ค2 หากการที่คณะเลือกกลุมที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยนั้นไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ในระดับมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ใหความเห็นวา หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดั บปริญญาตรีสู งกวาร อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้ง หมด สามารถจัดอยูใหอยูใ น
ประเภทกลุม ข หรือ ค2
3. การจัดกลุมการประเมินดังกลาว เพื่อกําหนดกลุมการประเมินใหสอดคลองกับธรรมชาติและบริบทของ
หนวยงานเทานั้น โดยหนวยงานดังกลาวยังคงตองมีเปาหมายใหมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑในการใหหนวยงานจัดการเรียนการสอน กําหนดกลุมสถาบันในกลุม ข หรือ ค2 ได
จะตองเปนหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเปนหลัก หรือมีพันธกิจหลัก
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอยางชัดเจน
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2. เห็ น ชอบให 5 หน ว ยงาน ได แ ก คณะศิ ล ปศาสตร คณะศิ ล ปกรรมศาสตร สถาบั น ภาษา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปนหนวยงานที่อยูในหลักเกณฑที่
สามารถขออยูในกลุม ข/ค2 เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และตองมีผลการดําเนินงานไม
นอยกวาเดิม สวนในปการศึกษา 2558 ขอพิจารณาจากผลการดําเนินงานอีกครั้ง
3. ใหเสนอมติที่ประชุมดังกลาวให 5 หนวยงานตามขอ 2 พิจารณาวาจะจัดกลุมสถาบันตามมติที่ประชุม
หรือไมและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางปฏิบัติงานและนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายเลขานุการขอเสนอใหเลื่อนวาระนี้ไปประชุมในครั้งถัดไป เนื่องจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ไมสามารถมาเขารวมประชุมครั้งที่ 2/2558 ได
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2558
4.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2558 – 2559 (เฉพาะตัวบงชี้มธ.)
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ไดใหความเห็นชอบตัวบงชี้มธ. และเกณฑการประเมินตัว
บงชี้มธ. ปการศึกษา 2557 และฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดเสนอตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้มธ.
ประจําปการศึกษา 2557 ใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558
นั้น เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2559 ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอเสนอใหในปการศึกษา 2558 – 2559 ใชตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ เฉพาะตัวบงชี้มธ.
เหมือนตัวบงชี้ในปการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เกณฑการประเมินตัวบงชี้ใหเปนไปที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 โดยมี
การกําหนดคาเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ที่ตองการบรรลุในปการศึกษา 2559 และกําหนดเกณฑปการศึกษา
2559 เทากับ Ultimate Goal และมีการกําหนดเกณฑของปการศึกษา 2557 – 2559 โดยใชหลักการเพิ่มคะแนน
จากปการศึกษา 2556 คือ ปการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2556 รอยละ 13 ปการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้น
จากปการศึกษา 2556 รอยละ 56 ปการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2556 รอยละ 100
2. คาน้ําหนักในการประเมินผลในภาพรวมของตัวบงชี้ทั้งหมด
2.1 ปการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน ขอเสนอกําหนดคา
น้ําหนักของตัวบงชี้สกอ. 80% ตัวบงชี้มธ. 20% โดยจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชีท้ ั้งหมดในรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ สวนในระบบ CHE QA Online จะรายงานเฉพาะตัวบงชี้สกอ. สถาบันวิจัย และ
สํานักสถาบันสนับสนุนวิชาการ กําหนดคาน้ําหนักการประเมินผลในภาพรวมแบบ 1 : 1 : 1 คือคาน้ําหนักตัวบงชี้สกอ.
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ตัวบงชี้มธ. ตัวบงชี้เอกลักษณของหนวยงานเทากัน โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ และรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
2.2 ปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
กําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้สกอ. และตัวบงชี้มธ. เหมือนปการศึกษา 2557 โดยจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ทั้งหมดในรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ สวนในระบบ CHE QA Online จะรายงานเฉพาะตัวบงชี้
สกอ.
สถาบันวิจัย กําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้สกอ. 60% ตัวบงชี้มธ. 20% และตัวบงชี้เอกลักษณของสถาบัน
20% โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ กําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้สกอ. 20% ตัวบงชี้มธ. 40% และตัวบงชี้
เอกลักษณของสถาบัน 40% โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. ในสวนของตัวบงชี้ของสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการนั้น ขอเสนอประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ
3.1 ตัวบงชี้มธ.11 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ขอใหปรับเกณฑ 5 คะแนน เปนรอยละ 85 เทากับ 5
คะแนน หรือ 4.25 คะแนนมีคาเทากับ 5 คะแนน ใหเทากับเกณฑของ กพร. ในปจจุบัน
3.2 ตัวบงชี้มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับตัวบงชี้สกอ.
5.1 ขอที่ 6 เรื่อง การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร จึงขอหารือวาจะ
ตัดตัวบงชี้มธ.10 หรือไม อยางไร
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สถาบันวิจัยและสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ มีตัวบงชี้มธ. 2 ตัวบงชี้เทากัน จึงควรมีคาน้ําหนักใน
การประเมินคุณภาพที่เทากัน โดยเสนอใหคิดคาน้ําหนักในสวนของตัวบงชี้มธ. 20%
2. ตัวบงชี้มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
เกณฑระดับมหาวิทยาลัยสูงกวาเกณฑระดับคณะ ซึ่งเกณฑของระดับมหาวิทยาลัยนั้น ไมควรจะสูงกวาเกณฑในระดับ
คณะ เพราะการรวบรวมขอมูลมาจากผลการดําเนินงานในระดับคณะ ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกัน
คุณภาพแจงวาเนื่องจากตัวบงชี้จะนับรวมผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ที่ฝายวิเทศสัมพันธเปนผูดําเนินการดวย จึงทํา
ใหผลการดําเนินงานในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัยสูงกวาได
3. สืบเนื่องจากมีการกําหนดคาน้ําหนักหรือสัดสวนในการประเมินเปนปแรก ควรจะใหโอกาสหนวยงาน
ทดลองใชกอน ในปการศึกษา 2557 ซึ่งหากไมเหมาะสมสามารถทบทวนได ในปถัดไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบการกํ า หนดค า น้ํ า หนั ก ในการประเมิ น คุ ณ ภาพคณะ/หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน
สถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
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2. ปรับเกณฑตัวบงชี้มธ.11 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เกณฑคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 85
ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป และใหกําหนดตัวบงชี้มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เปนตัวบงชี้
สําหรับสถาบันวิจัยและสถาบันสนับสนุนวิชาการ
4.3 ตัวบงชี้เอกลักษณของสํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 มีมติให สถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
ใชตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้สกอ. และตัวบงชี้มธ. และให
เสนอตัวบงชี้เอกลักษณของสถาบันอยางนอย 3 ตัวบงชี้นั้น สถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ จํานวน
9 หนวยงาน ไดเสนอตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณของหนวยงาน ซึ่งสวนใหญเปนตัวบงชี้เดิมที่ใชในปการศึกษา 2556
และสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว แตก็มีหนวยงานที่เสนอไมสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 2 หนวยงาน คือ สถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ดังนี้
1. สถาบันทรัพยากรมนุษย ตัวบงชี้ที่ไมสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด มีจํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้
สทม. 2 เปนตัวบงชี้ที่ซ้ําซอนกับตัวบงชี้สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย และตัวบงชี้สทม. 3
เปนตัวบงชี้ที่วัดความพึงพอใจของบุคลากร
2. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตัวบงชี้ที่ไมสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้
สถาบันเอเชียฯ 4 สะทอนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันฯ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการกําหนดตัวบงชี้ และตัว
บงชี้ที่ 2 เปนสวนหนึ่งของตัวบงชี้สกอ.3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัวบงชี้เอกลักษณของสํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557 ตามที่หนวยงานเสนอ
ยกเวนตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณของสถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ดังนี้
1. สถาบันทรัพยากรมนุษย ไมเห็นชอบในตัวบงชี้สทม.2 และตัวบงชี้สทม. 3 โดยขอใหสถาบันเสนอตัว
บงชี้เพิ่มเติมที่สอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 1) ตัวบงชี้ตองสะทอนผลการดําเนินงานที่สนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัย และ 2) ตัวบงชี้ตองสะทอนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน
2. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไมเห็นชอบในตัวบงชี้สถาบันเอเชียฯ 4 โดยเสนอแนวทางในการจัดทํา
ตัวบงชี้ 2 แนวทาง คือ 1) สถาบันไมใชตัวบงชี้นี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน
ตัวบงชี้เพิ่มเติมอยางนอย 3 ตัวบงชี้) หรือ 2) กําหนดตัวบงชี้อื่นทดแทน
3. มอบหมายใหฝายเลขานุการประสานงานกับสถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาทบทวนตัวบงชี้เอกลักษณตามมติที่ประชุมและนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.4 แผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 จากผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
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หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการกํากับติดตามใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน ทั้ง 32 หนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 และตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวา 3.51 (โดย
เฉพาะตัวบงชี้มธ.) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา/ปรังปรุงการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2557 พบวา
1. มีคณะที่สงแผนพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 26 หนวยงาน ที่ยังไมสงแผนพัฒนาคุณภาพ 6 หนวยงาน
ไดแก คณะนิติศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร สถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และศูนยบริการการกีฬา
2. คณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโดยเนนแนวทางการแกไขปรับปรุง ในแตละองคประกอบ
ตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการ สวนการพัฒนาคุณภาพในสวนตัวบงชี้ที่มีคะแนนประเมินต่ํากวา
3.51 มีเพียง 4 หนวยงาน คือ คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร และสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร ที่เสนอแผนเทานั้น
3. ในสวนของตัวบงชี้มธ. ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิจัย
และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้น คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดมีการจัดทําแผนในเรื่องดังกลาว ดังนี้
3.1 ในสวนของความเปนนานาชาติ มีการเสนอ 1. เปดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
2. ใหมีการ
จัดสรรทุนใหกับนักศึกษา สนับสนุนคาใชจายใหกับอาจารย 3. เพิ่มการประชาสัมพันธที่สงเสริมใหไดจํานวนนักศึกษา
และอาจารยตางชาติมากขึ้น 4. การทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย ที่มาจากคณะหรือหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน 5.นําผลงานของนักศึกษาที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว เขา
นําเสนอในระดับนานาชาติเพื่อสรางการยอมรับ
3.2 ดา นความเปน มหาวิ ทยาลั ย วิจั ย มีการเสนอ 1. หาแหล ง ทุน วิจั ยจากตา งประเทศหรือจัด ทํ า
ผลงานวิจัยที่เปนภาษาตางประเทศสําหรับตีพิมพหรือเผยแพร 2. ปรับปรุงระบบและกลไกในการอางอิง ในฐานขอมูล
Scopus หรือ Web of science ใหกลุมวิชามีสวนรวมในการจัดสรรเวลา ควบคุมและกํากับการตีพิมพในฐานขอมูล
นานาชาติเพื่อใหมีการอางอิงมากขึ้น 3.สํารวจความตองการการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความวิจัย
และหัวขอการอบรม และจัดอบรมอยางตอเนื่อง 4. เพิ่มชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยในฐานขอมูลของคณะและ
หนาเว็ปไซต
3.3 ในสวนของความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มีการเสนอใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ประเภทจิตอาสาเพิ่มขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 ของคณะ/สํานัก/
สถาบัน
2. มอบหมายให ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติด ตามหนวยงานที่ ยังไมไดสงแผนพั ฒนาคุณภาพ และ
นําเสนอผลการติดตามในการประชุมครั้งตอไป
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4.5 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตั้งแตปการศึกษา 2552 และมีการจายคาตอบแทนผูประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
และระดับคณะ โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553) นั้น เนื่องจากในปการศึกษา
2557 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพภายใน เปน 3 ระดับ คือ การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบฯ
ยังไมมีหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนใหกับผูประเมินในระดับหลักสูตร
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเกณฑและ
อัตราการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสํารวจหลักเกณฑและอัตราการจายเงินในระดับภาควิชาและคณะของ
มหาวิทยาลัยอื่น (สวนระดับหลักสูตรยังไมมีการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนเพราะประเมินปแรก)
2. ฝายประกันคุ ณภาพขอเสนอทางเลือกในการกํ าหนดหลั กเกณฑแ ละอัตราการจายเงินคาตอบแทนผู
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเปน 3 แนวทาง คือ
2.1. การจายคาตอบแทนแบบคาบเวลา ในอัตราภาคเวลาละ 1,200 บาท เชนเดียวกับคาตอบแทน
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ กรณีที่เปนผูประเมินภายนอกใหจายคาพาหนะในการเดินทาง วันละ 500 บาท
2.2. การจ า ยค า ตอบแทนแบบเหมาจ า ย ในอั ต ราคนละ 2,400 บาทต อ 1 หลั กสู ต ร (โดยมี
สมมุติฐานวา การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จัดการประเมินไมเกิน 1 วัน) กรณีที่เปนผูประเมินภายนอก
ใหจายคาพาหนะในการเดินทาง วันละ 500 บาท
2.3. การจ า ยค า ตอบแทนแบบเหมาจ า ย โดยแยกเป น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ดังนี้
- ระดับปริญญาตรีในอัตราคนละ 2,400 บาท กรณีที่เปนผูประเมินภายนอกใหจายคาพาหนะใน
การเดินทาง วันละ 500 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราคนละ 3,600 บาท กรณีที่เปนผูประเมินภายนอกใหจายคาพาหนะใน
การเดินทาง วันละ 500 บาท ซึ่งการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการจายใน
อัตราที่สูงกวา เนื่องจากการตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะในตัวบงชี้องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานมีความยาก
และซับซอนกวาการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3. องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดใหผูประเมิน
ตองเปนผูที่ผานการอบรมของสกอ. และมีสัดสวนเปนบุคคลภายนอกกึ่งหนึ่ง แตสกอ.มีขอจํากัดไมสามารถอบรมผู
ประเมินใหเพียงพอได ดังนั้นในปการศึกษา 2557 จึงอนุโลมใหเชิญผูประเมินจากภายนอกและภายในที่ผานการอบรม
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หลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. หรือบุคคลของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีกระบวนการพัฒนาผูประเมินคุณภาพ
ภายในที่ฝายประกันคุณภาพใหการยอมรับ หรือผูที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดอบรมใหเปนองคประกอบของคณะกรรมการประเมินโดย
อนุโลม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
1. ใหจายคาตอบแทนคณะกรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในลักษณะเหมาจายเปนราย
หลักสูตร โดยจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี เนื่องจากการ
ตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะในตัวบงชี้องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานมีความยากและซับซอนกวาการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาตรีในอัตราคนละ 2,400 บาท กรณีที่เปนผูประเมินภายนอกใหจายคาพาหนะใน
การเดินทาง วันละ 500 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราคนละ 3,600 บาท กรณีที่เปนผูประเมินภายนอกใหจายคาพาหนะใน
การเดินทาง วันละ 500 บาท
2. ให ค ณะหรื อสํ า นัก หรื อสถาบั น จ า ยเงิน ค า ตอบแทนแก ค ณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดั บ
หลักสูตรดวยเงินงบประมาณรายจายจากเงินไดรายไดของคณะหรือสํานักหรือสถาบัน แลวแตกรณี
3. มอบหมายใหฝายเลขานุการยกรางระเบียบหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตอไป
4.6 ผลการประเมินตนเองในเบื้องตนระดับหลักสูตรในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ของคณะ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ชี้แจงวา ผลการประเมินตนเอง 253 หลักสูตร วามีความพรอมตามเกณฑ
ในองคประกอบที่ 1 จํานวน 12 ตัวบงชี้หรือไม พบวามี 201 หลักสูตร (79%) ที่รายงานผลภายในวันที่ 31 มีนาคม
2558 มี 152 หลักสูตร (76%) ที่ผานเกณฑครบทั้ง 12 ตัวบงชี้ อีก 49 หลักสูตร (24%) ที่ไมผานเกณฑ หากพิจารณา
เปนรายหนวยงานผลประเมิน 26 หนวยงาน ปรากฏวายังไมรายงาน 5 หนวยงาน ที่รายงานแลว 21 หนวยงาน มี 8
หนวยงาน ที่มีหลักสูตรไมผานเกณฑ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงเพิ่มเติมวา รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุ
จันทรยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอวาควรสอบทานหลักสูตรที่
ประเมินตนเองวาผานเกณฑการประเมิน เนื่องจาก ผูประเมินอาจยังไมเขาใจหลักเกณฑที่ถูกตอง
มติที่ประชุม
1. เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองในเบื้องตนระดับหลักสูตร พบวา มี 49 หลักสูตรที่รายงานวา
ยังไมผานเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งหากมีการประเมินคุณภาพภายในผานระบบ
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ฐานขอมูล CHE QA Online ที่เปนระบบที่เผยแพรขอมูลใหสาธารณชนทราบ จะทําใหมีผลกระทบตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ ประชุม หารือกับคณบดีคณะ/หนวยงานจัดการ
เรี ย นการสอนเป น รายหน ว ยงาน โดยเน น ที่ หน ว ยงานที่ ร ายงานว า หลั ก สู ต รยั ง ไม ผ า นมาตรฐานตามเกณฑ ใ น
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใหหลักสูตรดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2. มอบหมายใหฝายวิชาการนําเสนอเรื่องผลการประเมินตนเองในเบื้องตนระดับหลักสูตร ในองคประกอบที่
1 การกํากับมาตรฐาน ของคณะ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เปนวาระเพื่อพิจารณา ในวันที่ 18
พฤษภาคม 2558
3. มอบหมายใหฝายวิชาการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานการแกไขหลักสูตรของหนวยงานที่ไมผาน
ตามเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2558

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 สถาบันทรัพยากรมนุษยขอใหทบทวนตัวบงชี้ สกอ.4.1(ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) เปนตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
ผูอํา นวยการกองส ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ ชี้ แ จงว า สถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อเสนอให
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกําหนดใหตัวบงชี้สกอ.4.1 (ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) เปนตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันทรัพยากรมนุษย เนื่องจากสถาบันฯ
เปนสถาบันวิจัยที่มีภารกิจหลักในดานการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเมื่อปการศึกษา 2556 สถาบันฯ เคยประเมินตัว
บงชี้ในลักษณะนี้แล ว แตอาจเปนภาระของสถาบันฯ ในการดําเนินงานให มีกิจกรรมในการทํ านุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสถาบันทรัพยากรมนุษย ไมนําตัวบงชี้สกอ.4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปการศึกษา 2557
5.2 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขอใหทบทวนการกําหนดเกณฑ5คะแนนในการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติใหกําหนดเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้
สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยใชผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 เปนฐานในการกําหนด
เกณฑ 5 คะแนน โดยใหผลการดําเนินงานป 2556 เปน 3 คะแนน และเทียบบัญญัติไตรยางค เปน 5 คะแนน ซึ่งสงผล
ใหสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เกณฑ 5 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 470,000 บาท เปน 700,000 บาทนั้น สถาบันเอเชีย
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ตัวนออกศึกษา จึงขอเสนอใหทบทวนการปรับเกณฑ 5 คะแนนตัวบงชี้ สกอ.2.2 ของสถาบันเอเชียตะวันนอกศึกษาเปน
2 แนวทาง คือ
1. ขอใชผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 (422,352.94) เทากับคะแนนเต็ม 5 จึงเทากับ 420,000 บาท
(ปดเศษ)
2. กําหนดเกณฑกลางสําหรับสถาบันวิจัยใหเปนเกณฑเดียวกัน เชนเดียวกับคณะ ซึ่งไมไดคํานวณจากผล
การดําเนินงานและจํานวนนักวิจัยในปใดปหนึ่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับลดเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ของ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยกําหนดเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้เทากับ 420,000 บาท/คน
5.3 คณะแพทยศาสตรขอความเห็นชอบในการใชเกณฑคุณภาพของ WFME (World Federation for
Medical Education) เปนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
รองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รายงานวา ที่ประชุมกลุมสถาบันแพทยศาสตรมีมติ
รวมกันใหคณะแพทยศาสตรทุกสถาบัน ใชระบบการประเมินคุณภาพระดับคณะตามระบบ EdPEx และในการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรใหใชการประเมินคุณภาพตามระบบ WFME (World Federation for Medical
Education) ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานในระดับโลกเพื่อการประเมินหลักสูตร ซึ่งทางกลุมสถาบันแพทยศาสตร และ
แพทยสภา จะเสนอไปยังสกอ. เพื่อขออนุมัติใหใชเกณฑของ WFME ในการประเมินระดับหลักสูตร สวนคณะ
แพทยศาสตรของแตละมหาวิทยาลัย จะตองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะใชระบบดังกลาวตั้งแตปการศึกษา 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะแพทยศาสตรเสนอ ใชระบบ WFME เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2558 โดยใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหเห็นชอบ
ตอไป
5.4 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
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