วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 3 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
4. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)
5. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปริยา ณ นคร แทน)
6. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธนิ ันท วิศเวศวร)
7. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(นางสาวสุรัสวดี อาจนนทลา แทน)
8. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ)
9. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
10. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
11. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
13. นางสาวอัญชสา แกวเกา
14. นางสาวนิศารัตน ซอนกลิ่น
ผูไมเขาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)

กรรมการทําหนาที่แทนประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธาน (ติดราชการ)
ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
รองประธาน (ติดราชการ)
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4. รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลาํ ปางและศูนยพัทยา
(รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท)
5. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย มอบใหรองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย กรรมการเปนประธานการประชุมกลาวเปดประชุมและขอใหที่
ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย (สืบแทน)
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ไดแตงตั้งนางสาวนิศารัตน ซอนกลิ่น สืบแทนนางสาวเบญจวรรณ
เนาวประสิ ท ธิ์ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น กรรมการและผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ตามอํานาจหนาที่และวาระการดํารงตําแหนงเชนเดีย วกับที่ระบุในคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
1068/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.2 การดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2558
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ไดดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหหนวยงานจัดการเรียนการสอน 7
หนวยงานคือ คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และวิ ทยาลั ยโลกคดีศึ กษา ใชเกณฑคุ ณภาพการศึกษาสูความเป นเลิ ศ
(EdPEx) เปนระบบประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2557
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค
สถาบันภาษา และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง อยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษาเดิมเหมือนกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557
3. มีบันทึกที่ศธ.0516.58/227 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 แจงฝายวิชาการใหดําเนินงานตามมติที่ประชุม
เกี่ยวกับผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานในระดับหลักสูตร (พิจารณาใน
วาระ 3.1)
4. มีบันทึกที่ศธ.0516.58/ว.228 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 แจงผลการพิจารณาตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบันวิจัย
และสถาบันสนับสนุนวิชาการ (พิจารณาในวาระ3.2)
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5. ไดติดตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ยังไมไดจัดสง
แผนดังกลาวรวม 6 หนวยงาน คือ คณะนิติศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิริธร สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และศูนยบริการการกีฬา (พิจารณาในวาระ 3.3)
6. หลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ไดดําเนินการ
จัดทําระเบียบเพื่อใหฝายการคลังพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.3 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ EdPEx
หัวหนางานประกันคุณภาพ ขอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ EdPEx ดังนี้
1. คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร
และคณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการจัดสงรายงานการประเมินตนเองเพื่อให สกอ.พิจารณาและกําหนดวันตรวจเยี่ยม
ตามโครงการ EdPEx 200 มีเพียงคณะพยาบาลศาสตรท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม โดยจะทราบผลการคัดเลือกเขาโครงการ
EdPEx 200 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
2. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และคณะทันตแพทยศาสตร สมัครใจที่จะใชเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
EdPEx เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
3. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 22 มิถุนายน 2558 อนุมัติใหคณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สามารถใชเกณฑ EdPEx เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งปการศึกษา 2557
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดเสวนา เรื่อง “EdPEx ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ มธ.ควรใช?”
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-14.30 น. ณ หองประชุมแพทยโดม 2 คณะแพทยศาสตร เพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณจาก 5 คณะนํารองทีเ่ ขาโครงการ EdPEx สําหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา EdPEx เทียบเคียงกับ IQA ในปการศึกษา 2558
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดประสานงานหนวยงานนํารองโครงการ EdPEx เพื่อสมัครเขารวมโครงการ
บมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Incubation Project) กับสกอ. โดยมี 3 หนวยงานที่สมัครใจเขารวม
โครงการ คือ คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งผานการพิจารณาใหเขารวม
โครงการจํานวน 2 หนวยงาน คือ คณะรัฐศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
6. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดประสานงาน กับ ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร เปนกับวิทยากรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เกณฑ EdPEx การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)ใหกับคณะทันตแพทยศาสตร และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.4 สกอ.แจงผลการพิจารณา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา สกอ. มีบันทึกที่ ศธ.0506(3)/6162 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 เมษายน
2558 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานการแกไขหลักสูตรของหนวยงานที่ไมผานเกณฑมาตรฐานใน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา รายงานความกาวหนาการดําเนินงานการแกไขหลักสูตรของหนวยงานที่ไม
ผานเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ดังนี้
1. ฝายวิชาการไดหารือกับผูบริหารของ 11 หนวยงานที่หลักสูตรไมผานเกณฑในองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ซึ่งมีแนวทางแกไขคือ
1.1. หลักสูตรที่จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ ใหคณะดําเนินการจัดจางอาจารยตาม
สัญญาจางเพิ่ม
1.2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีภาระเกินเกณฑใหดําเนินการ คือ รวบรวมรายชื่อ
อาจารยผูที่มีศักยภาพความพรอม เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสามารถรับนักศึกษาไดมากกวา 5 คน แตไม
เกิน 10 คน พรอมทั้งสํารวจรายชื่อนักศึกษาที่ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระเสนอเพื่อขอ
อนุมัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากบัญชีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
1.3. อาจารยผูส อบวิท ยานิ พนธ ที่ไม ใชอาจารยประจํา ให ทําเรื่ องเสนอสภามหาวิ ทยาลัยแตงตั้ งเป น
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.4. ในการประชุมภาควิชา/สาขาวิชา ใหบรรจุวาระการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกครั้ง
1.5 แจงใหอาจารยจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ใหครบถวนทุกรายวิชาที่เปดสอน
2. การติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรตามแนวทางในขอที่ 1 นั้น สามารถทําให 65 หลักสูตรที่ไมผาน
เกณฑ องค ประกอบที่ 1 นั้ นผ านเกณฑ ได จะเหลื อเพี ยง 2 หลั กสู ตร คื อ ศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยา
อุตสาหกรรมและองคการ และสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ที่ยังไมผานเกณฑเนื่องจากคณะขอปดหลักสูตรไปแลว
3. ฝายวิชาการไดรายงานผลการติดตามการดําเนินงานขางตนต อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การเสนอขออนุมัติใหคณาจารยผูมีศักยภาพความพรอม ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดมากกวา
5 คน แต ไ ม เกิ น 10 คน ได ดํ า เนิ น การตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ขอ 10 ที่กําหนดวาผูมีศักยภาพความพรอม คือ นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพรอมดาน
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยางตอเนื่องในการผลิตผลงานหรือไม อยางไร
2. การขออนุมัติถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากบัญชีรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
จะมีผลกระทบตอนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หรือไม
และหากจะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธแลว จะมีความ
สมเหตุสมผลของการทําหนาที่อาจารยปรึกษาวิทยานิพนธหรือไม
3..ในกรณีที่มีการขออนุมัติปดหลักสูตร แตยังมีนักศึกษาคงคาง หลักสูตรดังกลาวตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรและมีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จนกวานักศึกษาทั้งหมดจะสําเร็จ
การศึกษา โดยใหรายงานและประเมินในตัวบงชี้ที่ไดมีการดําเนินการ
4. หากมาตรการที่ฝายวิชาการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐานดังกลาว เปนการ
ดําเนินการในลักษณะของการแกปญหาเฉพาะหนาเปนการชั่วคราว ขอใหแจงใหคณะทราบ และใหคณะไดดําเนินการ
แกไขปญหาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยางแทจริง ภายในปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนปสุดทายที่ สกอ. จะเขามา
ตรวจเยี่ยมเพื่อใหการรับรองหลักสูตร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหฝายวิชาการรับขอสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการตอไป
3.2 ตัวบงชี้เอกลักษณของสถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ไดมีมติใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงสถาบันทรัพยากรมนุษย
และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ใหทบทวนตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณของสถาบันนั้น สถาบันทรัพยากรมนุษย และ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไดทบทวนและแกไขตัวบงชี้เอกลักษณตามมติที่ประชุมดังนี้
สถาบันทรัพยากรมนุษย เสนอตัวบงชีเ้ อกลักษณเพิ่มเติมทดแทนตัวบงชี้ทเี่ ดิม จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้สทม.2
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก และตัวบงชี้สทม.3 การสรางและสงเสริมความเปน
ประชากรอาเซียน สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน และสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม)
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไดเลือกดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเสนอ คือ ไมนําตัวบงชี้สถาบันเอเชียฯ.4 : จํานวนครั้งในการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มาใช
ในการประเมิน
นอกจากนั้นยังมีหนวยงานที่ขอแกไขตัวบงชี้เอกลักษณ ดังนี้
สํานักหอสมุด ขอเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้ และเกณฑ 5 คะแนน เพื่อใหครอบคลุมงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
มากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้สห.1 บริการสงเสริมการใชระบบ MyCat เพื่อสนับสนุนการจัด
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปน ตัวบงชี้สห.1 บริการสงเสริมการใชระบบ MyCat เพื่อสนับสนุนการ
จัดทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมิน 5 คะแนน
ของตัวบงชี้เอกลักษณทั้ง 3 ตัวบงชี้ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณประจําปการศึกษา 2557 ของสถาบันทรัพยากรมนุษย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา สํานักหอสมุด และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.3 รายงานความกาวหนาการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา
2556 ของคณะ/สํานัก/สถาบัน
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดมีบันทึกที่ศธ.0516.58/ ว.295 ลง
วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่ อติ ด ตามเรื่ องดั ง กล า วและมี หน ว ยงานที่ ส ง แผนฯ 2 หน ว ยงาน ได แ ก คณะสั ง คม
สงเคราะหศาสตร และสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และยังไมรายงานอีก 4 หนวยงาน ไดแก
คณะนิติศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และศูนยบริการการกีฬา
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา และใหดําเนินการติดตามแผนพัฒนาฯ ของหนวยงานที่ยังไมรายขอมูล คือ คณะนิติศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และศูนยบริการการกีฬา
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางปฏิบัติงานและนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาอยางตอเนื่อง พบวาปญหาของการประกันคุณภาพการศึกษาสวนใหญมีตัวบงชี้ที่ไมสามารถสะทอนความมี
คุณภาพไดอยางแทจริง และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเมินเปนประจําทุกปนั้นไมไดมาตรฐานตามที่ควรจะเปน
อีก ทั้ ง ยัง เป น การสร างภาระงานแก อาจารย ที่ รั บผิ ด ชอบการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ดั งนั้ น การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควรมีลักษณะในการประกันคุณภาพการศึกษาคูกับการพัฒนาคุณภาพ บน
พื้นฐานหลักการของความเขาใจบริบทในการดําเนินงาน การเคารพการตัดสินใจของผูดําเนินงานและผูประเมินผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงานได
โดยมี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านและนโยบายด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ส ะท อ นสภาพความเป น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-QA) คือ
1. ปญหา : ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปจจุบันไมสะทอนใหเกิดคุณภาพไดอยางแทจริง เกณฑ
ในการประเมินมีการเปลี่ยนบอยโดยไมแจงใหทราบลวงหนาและไมมีมาตรฐาน และเปนภาระของอาจารยที่ตองมาทํา
หนาที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. แนวปฏิบัติ/นโยบาย : สรางและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ
สรางมาตรฐานที่เปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเอง และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการทํางานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. วิธีดําเนินการ : ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีในปจจุบัน และยกรางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น ทําประชาพิจารณ ทดลองใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเสนอใชเทียบเคียงเปดเปนทางเลือกใหกับหนวยงานมากขึ้น จากนั้นนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปสรางเครือขาย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหระบบสามารถ
เดินหนาตอไปได
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4 แผนงานและระยะเวลา : ปการศึกษา 2557 ทบทวนตัวบงชี้ที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทั้ง
เดินสาย และรับการประเมินรวมกัน ปการศึกษา 2558 ยกราง รับฟงความคิดเห็น ทดลองใช และจัดประชาพิจารณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2559 สามารถใชระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการเทียบเคียงได และขยายเครือขายในตางสถาบัน
5. เปาหมาย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงบนความเปนอัตลักษณและ
เอกลักษณของ “ธรรมศาสตร” พรอมทั้งมีความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง
รูปแบบในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเชื่อมโยงทุกระดับบนพื้นฐานและ
หลักการที่เชื่อมโยงกัน ไมซ้ําซอนกัน และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระดับชาติ หลักการประเมินเนนลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตัวบงชี้ไมมาก และเก็บขอมูลเปนประจําทุกป
2. ระดับมหาวิทยาลัย หลักการประเมินเนนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ตัวบงชี้สามารถวัดคุณภาพ
ไดจริง และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป
3. ระดับคณะ/หนวยงาน เนนการประเมินคุณภาพตามอัตลักษณของคณะ ตัวบงชี้เนนการมีสวนรวมของการ
ดําเนินงานภายใน และรับการประเมินคุณภาพทุก 3 – 5 ป
4. ระดับภาควิชา หลักการคือประเมินคุณภาพตามจุดมุงหมายในการจัดตั้งภาควิชา โดยตัวบงชี้อาจสงผล
กระทบถึงการดําเนินงานทําใหอาจมีบทลงโทษ สําหรับการดําเนินงานที่ม็เปนไปเปาหมายที่มุงหวัง คณะกรรมการที่
ตรวจประเมินคุณภาพควรเปนกรรมการชุดเดิม เพื่อใหคําแนะนําและติดตามผลการดําเนินงานที่แทจริง
5. ระดับหลักสูตร หลักการประเมินเนนบัณฑิตเปนสําคัญ โดยตัวบงชี้จะคํานึงถึงเปาหมายมากกวากระบวนการ
และการประเมินเนนการใหขอแนะนําจากคณะกรรมการมากกวาคะแนนในการประเมินคุณภาพ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เห็นวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควรตองมีระบบประกันคุณภาพ
ของเปนตัวเอง เพราะจากการที่มหาวิทยาลัยไดประกันคุณภาพตามระบบ IQA ของสกอ.นั้น พบวามีภาระงานเพิ่มมาก
ขึ้น และเห็นดวยใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะใหการสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางเต็มที่ แตขณะเดียวกันในระหวางการพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยจะตองมีการประกัน
คุณภาพ โดยที่ ยังสามารถตอบคําถามจากภายนอกไดว ามหาวิทยาลั ยก็ยังมี การดํ าเนินการในเรื่องของการประกั น
คุณภาพตามระบบที่สกอ.ยอมรับไดอยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยที่มีระบบประกันคุณภาพเปนของตัวเอง มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังตองใชระบบ IQA ในการประกันคุณภาพรวมดวย และระบบประกันคุณภาพที่จะพัฒนาขึ้นตองมี
ความแตกตางจากระบบประกันคุณภาพที่มีอยูเ ดิม และตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกดวย
3. ตองมั่นใจวาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเองตองเปนระบบที่ไมเปนการเพิ่มภาระใหกับผูดําเนินการ
4. ระบบประกันคุณภาพควรจะเปนระบบที่มีภาระงานต่ําสุดเทาที่จะทําได และตองลดภาระงานดานเอกสารให
นอยลงดวย
5. ระบบประกันคุณภาพที่จะพัฒนาขึ้นควรจะตองศึกษาและเรียนรูจากมหาวิทยาลัยที่มีระบบประกันคุณภาพ
ของตัวเองมากอน เพื่อที่จะไดเห็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเปน
ระบบที่ยอมรับในระดับชาติตอไป
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหพัฒนาระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-QA) และ
นําเสนอเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-QA) โดยใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหาร ศูนยรังสิต เปน
ประธานตอไป
4.2 ระบบการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2558
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา การดําเนินการเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพในปการศึกษา 2558 นั้นมีการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่หลากหลาย จึงขอหารือเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2558 โดยเสนอขอมูลเพื่อการพิจารณา ดังนี้
1. ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ส ถาบั น เลื อกใช อาจเป น ระบบที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสกอ.จั ด ทํ า ขึ้ น หรื อ เป น ระบบที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล หรื อ เป น ระบบที่ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาของสกอ.พิจารณาใหความเห็นชอบ ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกดําเนินการ
(เฉพาะหนวยงานจัดการเรียนการสอน) มีดังนี้
ระดับการประเมินคุณภาพภายใน
ระบบคุณภาพที่สามารถเลือกใชได
1.ระดับหลักสูตร

IQAของสกอ.,AUNQA และระบบ อื่น เชน
AACSB,TedQual,NASPAA,EPAS

2.ระดับคณะวิชา

IQAของสกอ.,EdPEx,ระบบอื่นๆ เชน EQUIS

3.ระดับมหาวิทยาลัย

IQAของสกอ.,EdPExและระบบอื่น ๆ

2. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพ CUPT QA และมีมติเห็นชอบ
ขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยสถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แหง และมหาวิทยาลัยสงฆ อีก 2 แหง นําระบบ CUPT QA
ไปใชแทนระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ในปการศึกษา 2558 เปนตนไป โดยขอใหแตละสถาบันนําระบบการประกัน
คุณภาพ CUPT QAเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ แลวเสนอ สกอ.พิจารณาตอไป โดยระบบ CUPT QA มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. ระดับหลักสูตรใชเกณฑ AUN-QA เปนแนวทาง หรือแนวทางอื่นที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ทุกหลักสูตรยังตองดําเนินการในตัวบงชี้ที่ 1.1 (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) ซึ่งรวมถึง
บั น ทึ กเพิ่ ม เติ ม ที่ เกี่ ย วข องกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ พ.ศ.2552
(TQF:HD)
2. ระดับคณะ/สถาบันใช CUPT indicators ที่ไดจากการบูรณาการเกณฑ สกอ.และสมศ. รวมทั้งใหแต
ละมหาวิทยาลัยมีอิสระในเลือกชุดตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพดวย
3. ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบประกันคุณภาพภายในดังนี้
3.1 ระดับมหาวิทยาลัย ใชระบบ IQA
3.2 ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน จะประเมินในระดับหลักสูตรตามระบบของ IQA และ
ระดับคณะแบงเปน 2 ระบบ คือ 1)ระบบ IQA และ 2)ระบบ EdPEx
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3.3 ระดับสถาบันวิจัย ใชกรอบการประเมินคุณภาพที่สกอ.พัฒนาขึ้น และตัวบงชี้มธ. โดยยกเวนตัว
บงชี้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และใหสถาบันกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณของหนวยงาน
3.4 ระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ใชตัวบงชี้ สกอ.เฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและตัว
บงชี้ มธ. และใหสํานัก/สถาบัน กําหนดตัวบงชี้สะทอนอัตลักษณเพิ่มเติมอยางนอย 3 ตัวบงชี้
3.5 กอง/สํานักงานในสํานักงานอธิการบดี ใชกรอบแนวทางสกอ.เปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ใช
เฉพาะสําหรับหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และใหกอง/สํานักงานเสนอตัวบงชี้ที่สะทอนพันธกิจเพิ่มเติม
4. รางขอบังคับฯ วาดวยการจัดสวนงานและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแบงสวน
งานของมหาวิทยาลัยเปน 5 ประเภท ไดแก (1)สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการใหบริการและสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย (2)สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการจัดการศึกษา (3)สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการศึกษาวิจัย (4)สวนงาน
ที่มีภารกิจหลักดานการบริการวิชาการและบริการสังคม (5)สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการใหบริการที่มีการดําเนินงาน
ในลักษณะวิสาหกิจ ซึ่งในสวนงานทั้ง 5 ประเภทมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ คือ (1) บางหนวยงานยัง
ไมไดเขาสูระบบประกันคุณภาพ (2)หนวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของสวนงาน
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ระดับคณะ ควรใชเกณฑ EdPEx เนื่องจากเกณฑ EdPEx มีลักษณะของการพัฒนาคุณภาพ โดยหนวยงาน
สามารถที่ จะพั ฒนาตั วบ งชี้ ที่ เหมาะสมกั บหน วยงาน ไม ต องมี เอกสารหลั กฐานอ างอิ งจํ านวนมาก การพิ จารณาของ
คณะกรรมการประเมิน จะพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองจํานวน 50 – 100 หนา และการเยี่ยมชมหนวยงานเปน
สําคัญ
2. การที่มหาวิทยาลัยจะประเมินคุณภาพในระบบ EdPEx ควรจะเรงพัฒนาใหทุกคณะของมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานระบบ EdPEx ดวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1.ระดับมหาวิทยาลัย จะใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแตปการศึกษา
2558 เปนตนไป
2.ระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน จะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1) ระดั บ หลั ก สู ต ร สามารถดํ า เนิ น การได 2 ระบบ ได แ ก (1)ระบบประกั น คุ ณ ภาพของสกอ.
(IQAสกอ.)หรือ (2) ระบบประกันคุณภาพสากลที่ใหการรับรองหลักสูตรนั้นแลว เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN
QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพทีไ่ ดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตร
ทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร)
2.2) ระดับคณะ /หนวยงานจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการภายใน 2 ระบบ คือ (1)ระบบ
ประกันคุณภาพของ สกอ.(IQAสกอ.) หรือ (2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
โดยตามความสมัครใจ และมีเปาหมายที่จะใหหนวยงานจัดการเรียนการสอนทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชระบบ
EdPEx ภายในปการศึกษา 2560
3.ระดับสถาบันวิจัย/หนวยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อไดขอยุติการจัดสวนงานและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยแลว
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4. คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร หากมีการจัดการเรียนการสอนแลว ตองทําการประเมินคุณภาพในระดับ
หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2558
5.มอบหมายให ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสนอระบบประกั น คุ ณ ภาพตามมติ ที่ ป ระชุ ม ต อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
4.3 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ไดดําเนินการติดตามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยมีตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชขอมูลจากคณะ/สถาบันวิจัย ที่จัดเก็บขอมูลตามรอบปการศึกษา รอบปปฏิทิน
และรอบปงบประมาณ โดยมีหนวยงานที่ไมรายงานขอมูล คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมีบางหนวยงานที่
รายงานขอมูลไมครบทุกตัวบงชี้ สวนตัวบงชี้เชิงกระบวนการใชขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการของผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยไมคิดตัวบงชี้สกอ.1.1 เนื่องจากตองรอผลประเมินในระดับหลักสูตร
จากขอมูลดังกลาว ขอนําเสนอผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน และขอสังเกตตางๆดังนี้
1.ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยรอบ 9 เดือน ประกอบดวยสกอ. และ มธ. จํานวน
21 ตัวบงชี้ โดยมีวิธีการคํานวณ 2 รูปแบบ ไดแก 1)การคํานวณแบบแบงสัดสวน 80:20 (สกอ. : มธ.) มีผลการประเมิน
ตัวบงชี้ทั้งหมด (21 ตัวบงชี้) เทากับ 3.40 คะแนน อยูในระดับพอใช และ 2)การคํานวณแบบไมแบงสัดสวน มีผลการ
ประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด (21 ตัวบงชี้) เทากับ 3.42 คะแนน อยูในระดับพอใช
2. ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เมื่อเทียบกับคาเปาหมายพบวา มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายจํานวน 4 ตัวบงชี้
คือ มธ.5 ,มธ.6 ,สกอ.2.1 และสกอ.5.1
3.รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล โดยเฉพาะตัวบงชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งใช
ปงบประมาณ 2558 ในการจัดเก็บขอมูล แตคณะ/สถาบันวิจัยสวนใหญรายงานขอมูลในปการงบประมาณ 2557
4.จากการตรวจสอบรายละเอียดขอมูลพบวามีปญหาการตีความตามนิยามตัวบงชี้ โดยเฉพาะขอมูลผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
นอกจากนี้ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษามีการนําเสนอผลการดําเนินงานของระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัยผานระบบ TU-QA Online
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ TU-QA Online วาควรมี Benchmarks
หรือกราฟแสดง Trend ของผลการดําเนินงานเพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูบริหาร และเพื่อการวางแผนการ
ดําเนินงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกับผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยรอบ 9 เดือนป
การศึกษา 2557 และใหฝายประกันคุณภาพการศึกษารับขอสังเกตไปพิจารณาปรับปรุงระบบ TU-QA Online ตาม
ขอเสนอของที่ประชุม
4.4 ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
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ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดมีบันทึก
ติ ด ตามให ผู รั บ ผิ ด ชอบรายงานความก า วหน า ในการดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ และจั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามแผน ครั้งที่ 1 ณ 31 พฤษภาคม 2558 มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม)
เมื่อพิจารณารายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพฯจากทุกฝาย ณ เดือนพฤษภาคม
2558 พบวา มี 7 ฝายที่รายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ ไดแก ฝายบริหารศูนยรังสิต ฝายวางแผน ฝาย
บริหารทาพระจันทร ฝายวิชาการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู ฝายวิเทศสัมพันธ และ
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับฝายที่รายงานในที่ประชุม มี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลัง และฝายวิจัย จากรายงาน
ความกา วหน าพบวา ไดดํ าเนินงานตามระยะเวลาที่กํา หนด และคาดว า แผนพัฒนาคุณ ภาพฯ ดังกลา วจะสามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จและรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวในรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยได
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
4.5 คาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพ คณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันจันทรที่ 30
มีน าคม 2558 มีค วามเห็ น ชอบกั บเป าหมายการดํา เนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาของมหาวิท ยาลัย ประจํ า ป
การศึกษา 2557 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ตัวบงชี้เชิงกระบวนการ ที่เปนตัวบงชี้ใหมของ สกอ. ฝายที่รับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดตามความเปนไปได โดยเทียบเคียงกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณ กําหนดหลักการในการกําหนดคาเปาหมาย ดังนี้
2.1 ตัวบงชี้สกอ. ควรมีคาเปาหมายเทากับหรือมากกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556
2.2 ตัวบงชี้มธ. ตัวบงชี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมินจะกําหนดคาเปาหมายเทากับคะแนนประเมิน 4
คะแนน ไดแก ตัวบงชี้มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด และตัวบงชี้ มธ.6 รอยละจํานวน
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU) ตอจํานวนขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการทั้งหมด สวนตัวบงชี้ที่ไมมีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการประเมิน กําหนดคาเปาหมายจากผลการ
ดําเนินงานป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 5
เพื่อใหผลการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2557 ในระดับมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะตัว
บงชี้เชิงปริมาณที่ผลงานของทุกหนวยงานจะรวมเปนผลการดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงไดขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน เสนอคาเปาหมายตัวบงชี้คุ ณภาพ ป การศึกษา 2557 มาใหฝ ายประกั น
คุณภาพการศึกษาพิจารณา โดยมีหลักการกําหนดคาเปาหมาย เชนเดียวกับของมหาวิทยาลัย หากกรณีที่กําหนดคา
เปาหมายต่ํากวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบการกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพของคณะ/สํานัก/สถาบัน พบวา
1. คณะ/หนวยงานจัดการเรียนสอน และสถาบันวิจัย
1.1 คณะที่ไมไดเสนอคาเปาหมาย คือ วิทยาลัยสหวิทยาการ
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1.2 คณะที่เสนอคาเปาหมายมาที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจํ า คณะ จํ า นวน 4 หน ว ยงาน ได แ ก คณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร
1.3 คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ เปนคณะที่จะเขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2557 เปนปแรก จึงกําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานที่คาดวาจะทําได
1.4 ตัว บ งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจั ดการหลักสูต รโดยรวม ตัว บ งชี้ สกอ.1.4 จํ า นวนนั กศึกษาเต็ม เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ตัวบงชี้สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบงชี้สกอ.1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบงชี้มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน) และตัวบงชี้มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด เปนตัวบงชี้ที่คณะ/หนวยงาน
จัดการเรียนการสอนบางหนวยงานไมเสนอคาเปาหมาย
1.5 ตัวบงชี้สกอ. และตัวบงชี้มธ. ที่กําหนดคาเปาหมายไมสอดคลองกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสวน
ใหญเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณ 11 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้สกอ.1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้สกอ.1.3
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตัวบงชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้สกอ.
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตัวบงชี้มธ.1 รอยละของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ตัว
บงชี้มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) ตัวบงชี้มธ.3 รอย
ละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมด ตัวบงชี้มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา
ทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) ตัวบงชี้มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวบงชี้มธ.8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง(Citation)บทความในฐานขอมูล Scopus ตอ
จํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ตัวบงชี้มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐของ
อาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 6 หนวยงาน ไดเสนอคาเปาหมายที่สอดคลองกับหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหความเห็นชอบคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพ คณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557 และให
ประสานงานกับคณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ฝี ายประกันคุณภาพกําหนด
4.6 ผลการประเมินตนเองระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน รายงาน
ผลการประเมินตนเองในรอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2557 – เมษายน 2558) นั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอรายงานผล
การประเมิ นตนเองของคณะ/สํ านัก/สถาบั นรอบ 9 เดื อน ป การศึกษา 2557 ตามตั วบ งชี้สกอ. และตัวบ งชี้ มธ. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
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1.1 คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่ประเมินตามตัวบงชี้สกอ. และตัวบงชี้มธ.มีจํานวน 19 หนวยงาน โดย
หนวยงานที่รายงานขอมูลครบทั้ง 21 ตัวบงชี้มีจํานวน 5 หนวยงาน หนวยงานที่รายงานขอมูลตามตารางประเมินตนเองแต
ไมครบทุกตัวบงชี้มีจํานวน 9 หนวยงาน และหนวยงานที่รายงานเฉพาะตัวบงชี้เชิงปริมาณและไมสงตารางประเมินตนเองมี
จํานวน 5 หนวยงาน
1.2 ผลการประเมินคุณภาพคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน คิดตามคาน้ําหนักตัวบงชี้สกอ.รอยละ 80 และ
ตัวบงชี้มธ.รอยละ 20 พบวา
1.2.1 คณะที่รายงานขอมูลตามตารางประเมินตนเองครบ 21 ตัวบงชี้ จํานวน 5 หนวยงาน พบวา
หนวยงานที่ผลประเมินอยูในระดับดี 1 หนวยงาน คือ คณะสหเวชศาสตร (3.81 คะแนน) หนวยงานที่ผลประเมินอยูใน
ระดั บ พอใช 3 หน ว ยงาน คื อ คณะศิ ล ปศาสตร (3.45 คะแนน) คณะศิ ล ปกรรมศาสตร (3.45 คะแนน) วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ (3.18 คะแนน) หนวยงานที่ผลประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 1 หนวยงาน คือ
สถาบันภาษา
1.2.2 คณะที่รายงานขอมูลตามตารางประเมินตนเอง แตขาดบางตัวบงชี้ จํานวน 9 หนวยงาน มีผล
การประเมิน ดังนี้ ผลประเมินอยูในระดับดี 4 หนวยงาน คือ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน (3.56 คะแนน,20
ตัวบงชี้) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (4.17 คะแนน, 20 ตัวบงชี้) คณะวิศวกรรมศาสตร (4.25 คะแนน,19 ตัว
บงชี้) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (4.01 คะแนน, 19 ตัวบงชี้) ผลประเมินอยูในระดับพอใช จํานวน 4 หนวยงาน คือ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง (2.86 คะแนน, 19 ตัวบงชี้) วิทยาลัยนวัตกรรม (3.31 คะแนน, 20 ตัวบงชี้)
คณะสาธารณสุขศาสตร (3.06 คะแนน, 19 ตัวบงชี้) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค (3.25 คะแนน, 20 ตัวบงชี้) สวน
คณะเศรษฐศาสตร (1.93 คะแนน, 20 ตัวบงชี้) ผลประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง
1.2.3 คณะที่ใชผลการดําเนินงานเฉพาะตัวบงชีเ้ ชิงปริมาณ จํานวน 5 หนวยงาน พบวาหนวยงานที่ผล
ประเมิน อยู ในระดั บดี 2 หน วยงาน คือ คณะนิ ติศ าสตร (3.68 คะแนน) คณะพาณิ ช ยศาสตร และการบั ญชี (3.90
คะแนน) หนวยงานที่ผลประเมินอยูในระดับพอใช 1 หนวยงาน คือ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร (2.95 คะแนน)
หนวยงานที่ผลประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 2 หนวยงาน คือ วิทยาลัยสหวิทยาการ (1.71 คะแนน) และคณะเภสัช
ศาสตร (1.79 คะแนน)
2. สถาบันวิจัย
จากผลประเมินคุณภาพสถาบันวิจัย จํานวน 3 หนวยงาน พบวา สถาบันไทยคดีศึกษา มีผลการประเมินระดับ
พอใช (2.96 คะแนน) สถาบันทรัพยากรมนุษย มีผลการประเมินระดับตองปรับปรุง (2.36 คะแนน) สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มีผลการประเมินระดับพอใช (2.63 คะแนน)

3. สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ทั้งหมดพบวา สถาบันสนับสนุนที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
2 หนวยงาน คือ ศูนยบริการการกีฬา และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (5.00 คะแนน)
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สถาบันสนับสนุนที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี 2 หนวยงาน คือ สํานักทะเบียนและประมวลผล และสถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (4.50 คะแนน) สถาบันสนับสนุนที่มีผลการดําเนินงานในระดับพอใช 1 หนวยงาน
คือ สํานักหอสมุด (3.00 คะแนน) ทั้งนี้ผลการดําเนินการดังกลาวยังไมรวมตัวบงชี้เอกลักษณของหนวยงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับผลการประเมินตนเองระดับคณะ/สํานัก/สถาบันปการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน
(1 สิงหาคม 2557 – 30 เมษายน 2558)
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
5.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น.

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

นางสาวนิศารัตน ซอนกลิ่น
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

