วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ผูเขาประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน)
4. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ)
5. รองอธิการบดีฝายวิจัย
(ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
6. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
(อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร แทน)
7. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
(นางสาวสิตานัน ทรัพยสนิ แทน)
8. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(ผูชวยศาสตราจารยชลุ ีพร เกษโกวิท)
9. รองอธิการบดีฝายการคลัง
(รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย)
10. ดร.วีรชัย กูประเสริฐ
11. รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
12. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล
13. รองศาสตราจารย ดร.อนุชาติ พวงสําลี
14. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
15. รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ออนจันทร
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียกมล รัชนกุล
17. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
18. ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
19. หัวหนางานประกันคุณภาพ
(นายจุรนิ ทร สุนิตยสกุล)
20. นางสาวอัญชสา แกวเกา
21. นางสาวนิศารัตน ซอนกลิ่น

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝายบริหารและความยั่งยืน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)
3. รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
5. รองศาสตราจารย ดร.ธีร เจียศิริพงษกุล
6. นางศรีจันทร จันทรชีวะ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสุพิน หิรัณยะวสิต
2. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
3. นางสาวสาริยา นวมจิต
4. นางสาวโสภิตา งามถอย
5. วาที่รอยตรีหญิงไพลิน มีประวัติ

ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รองผูอํานวยสายบริหารฯ
สํานักหอสมุด
หัวหนาฝายยุทธศาสตรและประเมินผล สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล
บุคลากร กองการเจาหนาที่
นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
กลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2558
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ไดดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ดังนี้
1. มีบันทึกที่ ศธ.0516.58/907 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 แจงฝายวิชาการใหดําเนินงานตามมติที่ประชุม
เกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และรายงานความกาวหนาการแกไขหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
ในองคฺประกอบที่ 1 (พิจารณาในวาระที่ 3.1)
2. มี บั น ทึ ก ที่ ศธ.0516.58/ว.899 ลงวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2558 แจ ง มติ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ข อ ร อ งเรี ย น/
การอุทธรณผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ เพื่อแจงใหผูที่เกี่ยของรับทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 และสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558 วันที่ 14
ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.2 เรื่อง การอนุมัติระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2558
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอระบบประกันคุณภาพภายในของ
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2558 ใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย พิจ ารณาในการประชุ ม ครั้ งที่ 20/2558 เมื่ อวัน จั น ทร ที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 ซึ่ ง คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยมีมติใหปรับแกเกณฑ 5 คะแนนของตัวบงชี้มธ. ซึ่งฝายประกันคุณภาพไดปรับแกเกณฑ 5 คะแนนตามมติของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน และตัว
บงชี้ และเกณฑการประเมิ นคุ ณภาพ ป การศึ กษา 2558 ตอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อให ความเห็ นชอบในการประชุ มครั้ง ที่
11/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเรื่องดังกลาว เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาไดแจงเรื่องดังกลาวใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนทราบเปนที่เรียบรอยแลว (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.3 รายงานประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กาวตอไปของระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ดําเนินการที่เปนเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย EdPEx”
หัวหนางานประกั นคุณภาพ รายงานวา ตามที่ไดเชิญคณะ/สํานัก/สถาบัน กองตางๆ เขารวมโครงการสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง “กาวตอไปของระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
EdPEx” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ หองสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตนั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนา พบวา
ความพึงพอใจตอการบรรยายของรองศาสตราจารย ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู ความพึง
พอใจระดับมาก โดยเฉลีย่ อยูที่ 4.32 และ 3.69 ตามลําดับ ประโยชนที่ไดจากการบรรยาย ผูเขารวมสัมมนามีความเห็น/ความ
พึงพอใจระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.49 สวนความรูความเขาใจของผูรวมสัมมนามีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากรับฟงการ
สัมมนา จากเดิมอยูในระดับนอย ที่ 2.38 เพิ่มเปนระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.41 และในสวนของความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ จะนําขอสังเกตจากการประเมินเพื่อไปปรับปรุง
การจัดโครงการอื่นตอไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ทั้งนี้ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานเพิ่มเติมวา นอกจากการเสนอที่ประชุมไดรับทราบผลการ
ประเมินโครงการแลว ตองการเนนย้ําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความจําเปน และเปนหนาที่ของผูบริหารในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx ซึ่งทานอธิการบดีไดเรียนเชิญผูบริหารไดใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมของ
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
1.4 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามอนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ 1531/2558 วันที่ 17 สิงหาคม
2558 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 2150/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงรองอธิการบดี ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความมาตรา
23(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2558 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในสวนของกรรมการโดยตําแหนง คือ จากรองอธิการฝายบริหารทาพระจันทร หรือผูแทน (กรรมการ) เปน รอง
อธิการบดีฝายบริหารและความยั่งยืน หรือผูแทน (กรรมการ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และการรายงานความกาวหนาการดําเนินการ
แกไขหลักสูตรของหนวยงานที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดทําบันทึกที่
ศธ.0516.58/907 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2558 ใหฝายวิชาการพิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุม โดยฝายวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุมดังนี้
1. ประเด็นการเสนอขออนุมัติใหคณาจารยผูมีศักยภาพความพรอมใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดมากกวา
5 คน แตไมเกิน 10 คน ฝายวิชาการเห็นวาเรื่องดังกลาว เปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษาและไมไดเปนการ
กําหนดเกณฑในการปฏิบัติ แตที่ประชุมเห็นวา มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑที่ชัดเจนของผูมีศักยภาพความพรอมใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน แตตองไมเปนการบังคับใหอาจารยมีภาระในการรับเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเพิ่มขึ้น
ฝายวิชาการจึงชี้แจงวาเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดเปลี่ยนเกณฑภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ กลาวคือ ให ผศ.ดร. หรือ รศ.ขึ้นไป ที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 10 คนตอ
ภาคการศึกษาไดแลว โดยไมตองเสนอสภามหาวิทยาลัย ยกเวน กรณี ศ.ดร. ที่จําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวา 10 คน แตไมเกิน
15 คน ตอภาคการศึกษา ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น จึงไมตองดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาว
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่ไมผานการประเมินถึงรอยละ 15 ที่ประชุมมอบหมาย
ใหฝายวิชาการสรุปปญหาการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานระดับหลักสูตร และพิจารณาวามีเกณฑมาตรฐานใดที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประเมินโดยเครงครัดที่ไมสอดคลองกับบริบทของหลักสูตร เพื่อเสนอใหสกอ. พิจารณาตอไป
ฝายวิชาการไดเสนอขอทักทวงในกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2557 ใหทานอธิการบดีพิจารณา กอนเสนอ สกอ.แลว ซึ่งประเด็นสวนใหญที่พบ คือ การใชดุลพินิจของผูประเมินที่เกินกวา
เกณฑตามประกาศของ สกอ., คณะกรรมการใชดุลพินิจกาวลวงในหลักสูตรที่ สกอ. รับทราบและใหความความเห็นชอบแลว
และเกณฑ สกอ. ไมสอดคลองกับสภาพการจัดเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมวา ประเด็นทักทวงเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรในปการศึกษา 2557 ยังไมไดนําเสนอตอสกอ.เพื่อพิจารณา เนื่องจากสกอ.ไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งฝายวิชาการจะทักทวงเรื่องเกณฑมาตรฐานระดับหลักสูตร
พ.ศ. 2558 ดังกลาวดวย จึงจะนําเสนอไปในคราวเดียวกัน
ประเด็นการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ไดมากกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คนนั้น กระทรวง
ศึกษาและสกอ.ไดประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ โดยพิจารณาตามตําแหนงทาง
วิชาการ คือ ตําแหนง ผศ.ดร. หรือ ตําแหนง รศ. ขึ้นไปที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 10 คน
ตอภาคการศึกษาได สวนตําแหนง ศ.ดร. ที่จําเปนตองรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธมากกวา 10 คน แตไมเกิน 15 คน ตอภาค
การศึกษา ฝายวิชาการไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของฝายวิชาการในการดําเนินการแกไขหลักสูตรทีไ่ มผานเกณฑมาตรฐานใน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
หัวหน างานประกั นคุณภาพ รายงานว า ตามที่ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร ได จัดให มี การประเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 ในระหวางวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2558 โดยมี รศ.ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย เปนประธาน
คณะกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดดําเนินการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน และ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอผลการประเมินดังกลาวดวยวาจา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 ดังนี้
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ สกอ. (13 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ทั้งหมด (22 ตัวบงชี)้
องคประกอบ
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
1. การผลิตบัณฑิต
3.84
3.64
4.18
4.09
2. การวิจัย
4.42
4.42
4.33
4.33
3. การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
5.00
5.00
5.00
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
4.00
5.00
4.00
5. การบริหารและการจัดการ
4.22
3.89
4.22
3.89
คะแนนประเมินภาพรวม
4.24
4.01
4.29
4.16
ตัวบงชี้ที่มีการปรับลดคะแนน จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีดังนี้
ประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ตัวบงชี้
หมายเหตุ
ผลลัพธ คะแนน ผลลัพธ
คะแนน
ตัวบงชีส้ กอ. 1.4 การบริการ
6 ขอ
5.00
5 ขอ
4.00
ตัดขอ 5 เนื่องจากไมมีการนําผล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การประเมินไปปรับปรุง และผล
การดําเนินงานไมดีขึ้น
ตัวบงชีส้ กอ. 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

7 ขอ

5.00

5 ขอ

4.00

ตัดขอ 5 เนื่องจากไมมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
ตัดขอ 7 รางวัลที่ไดรับตอง
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวบงชีส้ กอ. 5.1 การบริหารของ
7 ขอ
5.00
5 ขอ
4.00
ตัดขอ 2 เนื่องจากไมมีหลักเกณฑ
คณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
การวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
ตัดขอ 6 เนื่องจากไมมีแผนบริหาร
เอกลักษณของคณะ
ทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะแจงฝายผูรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนของการปรับปรุงผลการประเมินแตละองคประกอบและตัวบงชี้และการปรับปรุงตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพและเสนอแผนการปรับปรุงคุณภาพใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ผู อํ า นวยการกองส ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า สํ า หรั บ ป ก ารศึ ก ษา 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะดําเนินประกันคุณภาพดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ดังนั้น
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปเปนขอมูลในการจัดทําเปนแผนพัฒนาเพื่อ
การดําเนินการตามเกณฑ EdPEx และรายงานความกาวหนาใหสกอ.รับทราบได

6

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับการใชทรัพยากรรวมกันในฐานเดียวกัน เพื่อใหสามารถกําหนด
ตนทุนตอหนวยที่มาจากฐานการแบงปนทรัพยากร ซึ่งเรื่องดังกลาวทานรองอธิการบดีฝายการคลังมีความเห็นวาขณะนี้
มหาวิทยาลัยยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตองดําเนินการใหทุกหนวยงานมีการจัดทํางบการเงินในระบบ Oracle โดย
ใชผังบัญชี และนโยบายบัญชีเดียวกันกอน ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดตนทุนตอหนวยบนฐานเดียวกันได
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และเห็นชอบ
ใหผูรับผิดชอบรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตอไป
4.2 ผลการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น การที่ เ ป น เลิ ศ (EdPEx) ประจํ า
ปการศึกษา 2557
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 มี
มติเห็นชอบใหใชเกณฑ EdPEx กับหนวยงานจัดการเรียนการสอนรวม 7 หนวยงาน ไดแก คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และวิทยาลัยโลก
คดีศึกษานั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอรายงานความก าวหน าในการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่ อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ ดังนี้
1. ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานดานการนําเกณฑคุณภาพ EdPEx มาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ค ณะพยาบาลศาสตร และสํ า นั กงานประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/เสวนา ในหัวขอตางๆ ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่
ปฏิบัติการของคณะ
2. จัดโครงการ “เสวนาวาดวยเรื่อง EdPEx : ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มธ.ควรใช?” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาดวยเกณฑ EdPEx จากหนวยงานนํารอง 5 หนวยงาน
และโครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่ อง “ก าวต อไปของระบบพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการดํ าเนิ นการที่ เป นเลิ ศของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยเกณฑ EdPEx” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
3. จัดโครงการ “ผูประเมินคุณภาพภายในองคการทางการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx”
4. คณะนํารอง 5 คณะ สมัครเขารวมโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 (EdPEx200) ซึ่งทั้ง 5 หนวยงานไดผานการพิจารณาคัดกรอง (Screening) และคณะ
พยาบาลศาสตรไดรับคัดเลือกใหเขารับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองคการทางการศึกษา
ดวยเกณฑ EdPEx แตทั้ง 5 คณะยังไมผานเกณฑการพิจารณาการเขารวมโครงการ EdPEx200 สําหรับ EdPEx200 ครั้งที่ 3 มี 2
คณะที่สมัครเขาโครงการ คือ คณะพยาบาลศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร
5. คณะรัฐศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ไดเขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (incubation
project)
6. คณะแพทยศาสตร ไดเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ รุนที่ 4 (Cohort4)
7. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Organization Profile of Education Criteria
for Performance Excellence ซึ่งจะทําใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ EdPEx มา
ใชเปนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ไดติดตามการดําเนินงานของทั้ง 7 คณะ ซึ่งแตละคณะไดมีการประชุมเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามบริบทของหนวยงานจากการประเมินตนเองและ
รวมถึงการใชผล Feedback จากผูประเมิน (คณะที่เขาโครงการ EdPEx200)S ตลอดจนมีการศึกษาดูงานและจัดอบรม/สัมมนา
ตางๆ และไดจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx รายงานในระบบ TU QA Online และ CHE QA
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Online ทั้งนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสรุปแผนพัฒนาองคการของแตละคณะในระยะเวลา 3 ป และจะมีการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของคณะทุกๆ 6 เดือน โดยใหคณะรายงานความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยที่ใชเกณฑ EdPEx ในการดําเนินงานอาจใชเวลาในการพัฒนาที่ยาวนาน บางที่อาจถึง 10 ปในการ
พัฒนาใหไดตามเกณฑ
2. หากจะพัฒนาตามเกณฑองคกรควรมีเปาหมายที่ชัดเจนที่จะมุงสูการพัฒนา เพราะลักษณะของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยสวนใหญไมมีความเขมแข็งในการรับงานจากผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ในการสมัครเขารวมโครงการ EdPEx200 เปนความสมัครใจ ซึ่งทั้งในระดับสถาบันหือระดับคณะสามารถสมัคร
ได โดยหนวยงานนํารองของมหาวิทยาลัยไดสมัครเขารวมโครงการในการปการศึกษา 2557 ซึ่งทั้ง 5 หนวยงานนํารองผาน
การ screening ทั้ง 5 หนวยงาน โดยคณะพยาบาลศาสตร เปนคณะเดียวที่ไดรับการตรวจเยี่ยม (150 คะแนน) แตก็ยังไมผาน
โครงการ EdPEx200 โดยคณะพยาบาลศาสตรที่ไมผานการคัดเลือกเนื่องจากแผนการดําเนินงานไมเปนไปตามวิสัยทัศน/พันธ
กิจ สวนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ไมผานการคัดเลือกเนื่องจากแผนกรดําเนินงานยังไมเรียบรอย และการสื่อสาร
ภายในไมทั่วถึง สวนในปการศึกษา 2558 มีคณะที่สมัครเขารวมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3 จํานวน 2 คณะ คือ คณะ
พยาบาลศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร มีเพียงคณะพยาบาลศาสตรเทานั้นที่ผานการ screening รอบแรก
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ประจําปการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาองคกร 3 ปของแตละคณะ
4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
เชิงปริมาณในระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน และสถาบันวิจัย โดยใหหนวยงานรายงานขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ
ในระบบ TU QA Online เปนระยะ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ระดับคณะ สถาบันวิจัย และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
1. ตัวบงชี้เชิงปริมาณใชขอมูลจากคณะ/สถาบันวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลตัวบงชี้ที่มีรอบจัดเก็บขอมูลเปนป
การศึกษา (ตั้งแต 1 สิงหาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ไดแก ตัวบงชี้สกอ.1.2 ,สกอ.1.3 ,มธ.1 ,มธ.2 ,มธ.3 ,มธ.4 ,มธ.5 ,
มธ.6 ,มธ.7 และ มธ.9 ขอมูลที่จัดเก็บเปนปปฏิทิน (ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 2.3, ตัวบงชี้
มธ.8 และมธ.9 และขอมูลที่จัดเก็บเปนปงบประมาณ (ตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558) ไดแก ตัวบงชี้ สกอ.2.2 โดยมี
หนวยงานที่ไมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบันภาษา หนวยงานที่ไมมีผลการดําเนินงานจํานวน
2 หน วยงาน ได แก สถาบั นเอเชี ยตะวัน ออกศึ ก ษา และสถาบั นทรัพ ยากรมนุ ษย สํ าหรั บสถาบั นไทยคดีศึ กษามีผ ลการ
ดําเนินงานในตัวบงชี้ สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จํานวน 2 ผลงาน (0.6/7) 2.14 คะแนน
2. ขอมูลที่คณะ/สถาบันวิจัยรายงานขอมูลผานระบบ TU QA Online ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เบื้องตนกอนนํามาประมวลผลเปนภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งพบปญหา ดังนี้
2.1 บางคณะที่ยังเคยใชการรายงานผานโปรแกรม Excel ยังตองศึกษาวิธีการใชงาน และตองทําความ
เข าใจการทํา งานของระบบ ทํ า ให ก ารรายงานในครั้ง นี้ ยัง มี ผลการดํ าเนิ นงานไมค รบถ ว น คาดว าในการติด ตามผลการ
ดําเนินงานครั้งตอไป ผลการดําเนินงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยนาจะมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น
2.2 ระบบ TU QA Online เปดใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดทดลองใชเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2558 และมี
การจัดอบรมผูใชงานในชวงทดลองใชระบบ เมื่อระบบมีความพรอมมากยิ่งขึ้นก็มีการจัดฝกอบรมผูใชงานอีกครั้งชวงเดือน
ตุลาคม 2558 เพื่อทบทวนและสอบถามปญหาในการใชงานในระยะทดลอง อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวยังมีปญหาดาน
เทคนิคอยูบาง เชน การนําเขาขอมูลอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาผาน Web Service ที่ใชขอมูลจากฐานขอมูลบุคลากร
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ของกองการเจาหนาที่ และฐานขอมูลนักศึกษา จากสํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวนที่ระบบดึงมายังไมถูกตอง ทําให
ขอมูลที่หนวยงานรายงานอาจจะยังไมตรงกับความเปนจริง ซึ่งฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะประสานงานกับกองการ
เจาหนาที่และสํานักทะเบียนและประมวลผล ในการประมวลขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนักศึกษาใหมีความถูกตองตอไป
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณระดับคณะ/หนวยงานจัดการ
เรียนการสอน มีตัวบงชี้ทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้ และ ตัวบงชี้
มธ.8 ตัวบงชี้ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยคะแนนตามตัวบงชี้ทั้งหมดแบบถวงน้ําหนักคะแนนตัวบงชีส้ กอ. 80% และคะแนนตัว
บงชี้ มธ. 20%) พบวา สถาบั นเทคโนโลยีน านาชาติ สิริ นธร มี คะแนนเฉลี่ ยสูง สุด คือ 3.77 คะแนน รองลงมา คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร 3.38 คะแนน และคณะแพทยศาสตร 3.28 คะแนน
(รายละเอียดหนวยงานอื่นๆ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานเพิ่มเติมวา ขอมูลนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพจากคณะ/สํานัก/สถาบัน ซึ่งปกติฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะทําหนังสือไปขอขอมูลใหหนวยงานรายงาน
ขอมูลตามปการศึกษา แตปจจุบันมีระบบ TU QA Online ซึ่งคณะสามารถรายงานขอมูลผานระบบ TU QA Online และ
ระบบจะประมวลผลขอมูลใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ณ ชวงนั้นๆ ไดทันที อีกประเด็นคือ หนวยงานสวนใหญมีผลการ
ดําเนินงานแตยังไมรายงานขอมูลในระบบ TU QA Online หรือผลการดําเนินงานยังไมถึงรอบที่ตองรายงาน ซี่งฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา จะนําเสนอความกาวหนาของผลการดําเนินงานระดับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนและสถาบันวิจัย
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานที่ไดไมควรนํามาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 เปนผลการ
ดําเนินงานทั้งปการศึกษา แตสําหรับผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 เปนเพียงการการรายงานขอมูลในรอบ 6 เดือน
เทานั้น
2. ขอสังเกตคือจํานวนนักศึ กษาทั้งหมด จํานวนอาจารยทั้งหมด ขอมูลผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค จํานวน
อาจารยชาวตางชาติ สาเหตุที่ลดลงมาจากสาเหตุอะไร และขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามตรวจสอบขอมูลให
ครบถวน เชน ผลงานทางวิชาการของอาจารยเปนผลงานทั้งปแลวหรือไม จํานวนเงินสนับสนับสนุนการวิจัย จํานวนกิจกรรม
จิตอาสาที่นักศึกษาจัดตอจํานวนกิจกรรมทั้งหมด วาคณะรายงานขอมูลมาครบถวนหรือไม และขอใหติดตามขอมูลจาก
หนวยงานที่คาดวามีผลการดําเนินงาน แตยังไมรายงานขอมูลเขาสูระบบ TU QA Online
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบผลการดํ า เนิ น งานระดั บ คณะ/หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนและระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ป การศึ ก ษา 2558 ณ 31 ธั น วาคม 2558 และขอให ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษานํ า ข อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบความครบถวนของขอมูล และใหรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
4.4 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
หัวหนางานประกันคุณภาพ รายงานวา ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2558 เห็นชอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยจะใชระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เห็นชอบใหการดําเนินงานในระดับคณะสามารถใชเกณฑ EdPEx ไดตาม
ความสมัครใจอีก 6 คณะ (คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,คณะวิศวกรรมศาสตร,คณะศิลปกรรมศาสตร,วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย
อึ๊งภากรณ,วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ และคณะสาธารณสุขศาสตร) รวมกับที่อนุมัติไวในปการศึกษา 2557 อีก 7
หนวยงาน (คณะรัฐศาสตร, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะแพทยศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร, คณะทันตแพทยศาสตร,
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา) ทําใหมีหนวยงานระดับคณะที่ใชเกณฑ EdPEx ในปการศึกษา
2558 รวม 13 หนวยงาน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6
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ตุลาคม 2558 เห็นชอบกับแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปงบประมาณ 2559 และแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ประจําปการศึกษา 2558 นั้น
เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานดาน EdPEx ใหกับคณะเปนไปอยางเหมาะสมเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 3
ป (ปการศึกษา 2558-2560) รวมถึงการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยไดผลตามเปาหมายที่เสนอไว 3 ปตอเนื่องเชนกัน
งานประกันคุณภาพไดจัดทําแผนเพื่อการดําเนินงานดังกลาวโดยเพิ่มเติมขอสังเกตจากการจัดสัมมนาในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 เรื่องกาวตอไปของระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
EdPEx ดวยแลวดังตอไปนี้
1.ในระดับคณะ ประกอบดวย
1.1 แผนสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะประจําป
การศึกษา 2558-2560
1.2 แผนติดตาม สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2558 โดยจําแนกเปนหนวยงานEdPEx เดิมและหนวยงานขยายผลในปการศึกษา 2558
2. ในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
2.1 แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา
2558-2560
2.2 แผนการดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามเกณฑ EdPEx
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า
ปการศึกษา 2558
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานเพิ่มเติมวา ในระดับมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการดวยเกณฑ
EdPEx ยังไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดทําแผนการดําเนินการในระยะเวลา 3 ป ซึ่งใน
ปแรกตองรูตัวเอง รูขอดี ขอเสีย กําหนดเปาหมาย เพื่อจัดทําโครงรางองคกร (OP) และนําไปวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนา
สําหรับปที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้น และในปที่ 3 เตรียมตัวรับการประเมิน ซึ่งในระยะแรกสําหรับการจัดทํา
OP จะตองมีการดําเนินงานรวมกันระหวางผูนําองคกร โดยเฉพาะทานอธิการบดี ทานผูบริหารเพื่อวางแผนการจัดทําโครงราง
องคกร (OP) โดยพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดเปาหมายรวมกัน สําหรับการดําเนินงานในระดับคณะ ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุนคณะในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน จัดอบรม/สัมมนาในเกณฑ EdPEx การจัดทําโครงราง
องคกร (OP) โดยเชิญวิทยากรผูมีประสบการณดานเกณฑ EdPEx มาเปนผูบรรยายใหความรู หรือสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนเพื่อสนับสนุนคณะในการดําเนินการตามเกณฑ EdPEx เปนตน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรสมัคร EdPEx200 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานในปที่ 2 ไมควรรอรับการประเมินในปสุดทาย
เพื่อใหมหาวิทยาลัยจะไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินจริง
2. มหาวิทยาลัยควรมีพี่เลี้ยงในการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําโครงรางองคกร (OP)
เพื่อใหรูทิศทางของการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ไดชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น
3. ในการจัดทํา EdPEx ชวงเริ่มตนตองอาศัยการประชุมของผูบริหารระดับสูง ซึ่งตองระดมความคิดของผูบริหารใน
ดําเนินการ เชน การกําหนดตัวบงชี้ผลลัพธใหสอดคลองกัน เพื่อพัฒนาใหเกิดผลการดําเนินการตามเกณฑ EdPEx เปนตน
4. การดําเนินการตามเกณฑ EdPEx ตองใชระยะเวลาและความทุมเทของผูบริหาร จึงควรมีผูรอบรูทางดานเกณฑ
ExPEx ประมาณ 1 – 2 คน และผูมีประสบการณทางดาน EdPEx จากหนวยงานนํารอง จากนั้นนํามาสกัดความรูออกมาเปน
KM และนําไปขยายผลใหหนวยงานอื่นๆ นําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ได
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5. การวางแผนการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ควรเกิดจากการวางแผนของผูบริหารในทุกๆ ฝาย ซึ่งผูบริหารตอง
ประชุมวางแผนและติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ หรือตั้งเปนคณะกรรมการโดยใหผูบริหารเปนคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแผนการดําเนินงานเปนระยะวาจะสามารถดําเนินการตามแผนไดหรือไม
6. ในสวนของปแรกเปนการอบรมเกณฑซึ่งหากจะอบรมเกณฑเพียงครั้งเดียวไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจได
สําหรับเรื่องที่ควรใหสําคัญ คือ การจัดทําโครงรางองคกร (OP) ซึ่งเปนหนาที่ที่ผูบริหารตองดําเนินการใหชัดเจน เพราะหาก
จะเขาโครงการ EdPEx200 มหาวิทยาลัยตองจัดสง OP และตัวชี้วัดผลลัพธ ซึ่งตองดําเนินการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย และตองสามารถตอบคําถามไดวาสิง่ ที่เขียนใน OP นั้น สอดคลองกับวิสัยทัศน หรือนโยบายของผูบริหารอยางไร
การดําเนินการตาม OP ทําใหมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนอยางไร ผูบริหารจึงตองประชุมวางแผนรวมกันเพื่อทําให OP เกิด
ความชัดเจนในการดําเนินการและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสยั ทัศนและความโดดเดนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
ดําเนินงานสัมพันธกับวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยไดวางแผนไว สําหรับตัวชี้วัดผลลัพธตองตอบใหไดวาหากวัดตามการดําเนินงาน
ตามวิสัยทัศนแลว ไดผลลัพธอยางไร ไดกระบวนการจากการวัดตามตัวบงชี้ไดอยางไร สนับสนุนการดําเนินการตามวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยไดอยางไร เปนตน
7. อธิการบดีเสนอใหนดั ประชุมผูบริหารฝายตางๆ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบ EdPEx เพิ่มเติมอีก
2 ครั้ง รวมการประชุมผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในปการศึกษา 2558
จํานวน 3 ครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย และใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหชัดเจนขึ้น
4.5 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2558
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีมติใหนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัย/สถาบันสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อไดขอยุติในเรื่องการจัดสวนงานและการแบงสวน
งานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาเรื่องการจัด
โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดปรับโครงสรางกอง/สํานักงานในสังกัดอธิการบดี สถาบันวิจัย และสถาบัน
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- กอง/สํานักงานในสังกัดอธิการบดี ปรับโครงสรางเปนกลุมหนวยงานภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี
- กลุมหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของอธิการบดี ประกอบดวย ศูนยความเปนเลิศ กลุมบริการ และกลุมวิสาหกิจ
- กลุมคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ประกอบดวยหนวยงานจัดการเรียนการสอน สถาบันวิจัย(เดิม) และสถาบันที่จัดตั้งใหม
ซึ่งเมื่อพิจารณา รายละเอียดหนวยงานที่อยูในสวนงานทั้ง 4 ประเภทกับการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ดําเนินงาน
ในปจจุบันแลว พบวา
1. มีบางหนวยงานที่ยังไมไดอยูในระบบการประกันคุณภาพ ในปจจุบัน กลาวคือ
1.1. สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการใหบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
1.2 สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการจัดการศึกษา ไดแก คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร (ขอเขาระบบ
ประกันคุณภาพในปการศึกษา 2559)
1.3 สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการศึกษาวิจัย ไดแก
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ศูนยความเปนเลิศ
- สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ประกอบดวย ศูนยสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ศูนยตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น แหงมธ. และศูนยการปกครองทองถิ่น
- สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบดวย ศูนยวิจัยคนควาและพัฒนายา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
เพื่อการวิจัยขั้นสูง ศูนยสัตวทดลอง และศูนยทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
1.4 สวนงานที่มีภารกิจหลักดานการบริการวิชาการและบริการสังคม ไดแก
กลุมบริการ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (มีการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
- ศูนยทดสอบ
- โรงเรียนอนุบาลแหงมธ.
กลุมวิสาหกิจ - สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ (รวมสภาธรรมศาสตรสัมพันธและสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ)
1.5 สวนงานที่ถูกปรับใหอยูในกลุมคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน คือ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา (ศูนยอาเซียนศึกษา ,ศูนย
อินเดียศึกษา ,ศูนยรัสเซียศึกษาและเครือรัฐเอกราช ,ศูนยเอเปคและออสเตรเลียศึกษา)
2. หนวยงานที่มีการแบงประเภทของหนวยงานเปลี่ยนแปลงไป คือ
- สถาบันการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (รวมสํานักเสริมศึกษาฯ และสถาบันทรัพยากรมนุษย)
- สํานักงานจัดการทรัพยสินและศูนยบริการการกีฬา (รวมศูนยบริการการกีฬาฯ และสํานักงานจัดการทรัพยสิน)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ประกอบวาระการประชุม)
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอนําเสนอระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงานที่ไมใชคณะ/หนวยงานจัดการ
เรียนการสอน ปการศึกษา 2558 ดังนี้
1. เสนอใหกลุมหนวยงานภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี (กอง/สํานักงานสังกัดอธิการบดีเดิม) และกลุม
หนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของอธิการบดีโดยตรง (กลุมวิสาหกิจ) ใชระบบ ISO เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
จะใชระบบ EdPEx เปนระบบประกันคุณภาพ ซึ่งระบบ ISO จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ในหมวด 6
เรื่องระบบปฏิบัติการ
2. เสนอให ส ถาบั นวิ จั ย สถาบั น สนั บสนุ น วิ ช าการที่ ป รั บโครงสร า งเป น กลุ ม คณะ/วิ ท ยาลั ย/สถาบั น และกลุ ม
หนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของอธิการบดีโดยตรง (กลุมศูนยความเปนเลิศ กลุมบริการ) ใชระบบ IQA ของสกอ. หรือ
EdPEx ตามความสมัครใจเชนเดียวกับคณะ/หนวยงานจัดการศึกษา
3. เสนอใหหนวยงานที่ยังไมเคยดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพมากอน เริ่มดําเนินการในระบบประกันคุณภาพ
โดยใชเกณฑ EdPEx ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
4. สถาบันวิจัย และสถาบันสนับสนุนวิชาการ ที่เลือกใชระบบประกันคุณภาพ IQA ของสกอ. จะใชตัวบงชี้เชนเดียวกับการ
ประเมินคุณภาพในปการศึกษา 2557
5. ในปการศึกษา 2559 ฝายประกันคุณภาพการศึกษามีเปาหมายที่จะใหหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใชเกณฑ
EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือหากจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาอื่นตองเปนระบบ
ที่สามารถสนับสนุนใหการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx ได
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมวา สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม และสถาบันทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะมีการปรับโครงสราง
เปนสถาบันการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ จะยังไมมีการปรับโครงสราง จนกวาผูบริหารของหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งจะหมดวาระการทํางาน จึงจะสามารถปรับโครงสรางรวมกันได
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุมวิสาหกิจ เสนอใหใชระบบประกันคุณภาพภายในดวยระบบ ISO ตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2558 แตตองคํานึงถึง
คาใชจายที่ใชในการพัฒนาระบบ ISO
2. เสนอใหกอง/สํานักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใชระบบประกันคุณภาพภายในดวยระบบ ISO ในภาพรวม ไม
ตองประกันคุณภาพแยกยอยในแตละกอง/สํานักงาน แตใหประกันคุณภาพของทุกกอง/สํานักงานรวมกันเปนของสํานักงาน
อธิการบดีเพียงแหงเดียว
3. หากจะพัฒนาการประกันคุณภาพภายในดวยระบบ EdPEx แลว ทําไมจึงไมใหกอง/สํานักงาน กลุมวิสาหกิจ
ดําเนินการดวยระบบ EdPEx ทั้งหมด ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงวา การดําเนินการตามระบบ EdPEx
จะตองเปนหนวยงานที่มีขนาดใหญและเบ็ดเสร็จในการบริหาร จะทําใหสามารถใชเกณฑ EdPEx ได หากหนวยงานที่ไม
เบ็ดเสร็จในตัวเองจะทําใหไมสามารถตอบขอมูลในบางเรื่อง เชน ลูกคา ไมสามารถนิยามคําวาลูกคาของหนวยงานได ดังนั้นการ
วิเคราะหการดําเนินงานกอง/สํานักงาน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีขนาดเล็กเกินกวาจะพัฒนาดวยระบบ EdPEx แบบเต็ม
ตัวได จึงเสนอให ใชระบบ ISO ที่เนนการพัฒนากระบวนงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับระบบ EdPEx ในหมวด 6 เรื่อง
ระบบปฏิบัติการ
4. โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเฉพาะของโรงเรียนแลว
ควรใหดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพเฉพาะของโรงเรียนตอไป เชนเดียวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมี
ระบบประกันคุณภาพของตนเอง คือ ระบบ HA
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ใหนําเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา
2558 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนหนวยงานใหชัดเจนวาใหหนวยงานใดใชระบบประกันคุณภาพ
ภายในใด เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานพิจารณาระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตนเอง
2. ใหหนวยงานที่ไมไดอยูในระบบประกันคุณภาพ ใหเริ่มดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่หนวยงานเลือกใช
(EdPEx / ISO) ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
3. อนุมัติตัวบงชี้และเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานที่จะเลือกใชเกณฑประเมินคุณภาพตามระบบ IQA ของ
สกอ. ปการศึกษา 2558
4.6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรมศาสตร วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพตาม พรบ.มธ.นอกระบบ
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ฝายประกันคุณภาพไดศึกษาระเบียบขอบังคับวา
ดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไดยกรางระเบียบขอบังคับดังกลาวเพื่อปรับใชใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งรางขอบังคับนี้ยังไมไดลงรายละเอียดวาระบบ และทิศทางในการประกันคุณภาพจะเปนใน
ทิศทางใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูระหวางการพัฒนาระบบ TU QA ซึ่งจะเปนระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอเสนอขอบังคับแบบยังไมไดลงรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งประกอบดวย
สวนที่ 1 รับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย แบงเปน ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก
สวนที่ 2 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
สวนที่ 3 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพออกไปกอน เนื่องจากรอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองแลวเสร็จกอน
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
5.1 แนวทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา 2558
ผูอํานวยการกองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รายงานวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดประกาศแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และฝายประกัน
คุณภาพจะเปนผูสนับสนุนการดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และการประเมินคุณภาพระดับคณะนั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา 2558
ใหดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
1.1.องคประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สกอ.กําหนดไวดังนี้
1) ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอยหนึ่งคนตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน
2) ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษา เปนดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป
1.2 ฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอใหคณะเปนผูรับผิดชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรจํานวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่สกอ.กําหนด ยกเวนขอกําหนดของผูเปนประธานที่ไมจําเปนตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และเปนผูขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสกอ.และ/หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หรือมหาวิทยาลัยอื่น และที่ไดผานกระบวนการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางของสกอ. สามารถเปนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได สวนเลขานุการของคณะขอใหพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่
ดานวิชาการ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือเจาหนาที่ดานการประกันคุณภาพ หรือ
เจาหนาที่ดานอื่นที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
1.3 ใหคณะรับผิดชอบ การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยได
กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยใหจายเงินตามระเบียบฯ
วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
1.4 องคประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ
ฝายประกันคุณภาพขอเสนอใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ มีลักษณะเชนเดียวกับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะของปการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 4 – 5 คน ดังนี้
- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสกอ. ที่อยูในศาสตรเดียวกันกับคณะที่ขอรับการประเมิน โดยขอใหคณะเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ ซึ่งสามารถเสนอชื่อประธานกรรมการทานเดิมซ้ําได
- กรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือภายในสถาบันก็ไดที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของสกอ.หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมโดยใชหลักสูตรของสกอ. และเปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในศาสตรเดียวกัน
กับคณะที่ขอรับการประเมิน เวนแตไมสามารถหาได จะยืดหยุนตามสถานการณ
- เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ขอใหคณะพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ หรือ
เจาหนาที่ดานอื่นที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพภายในระดับคณะ
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1.5 มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยไดกําหนด
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยใหจายเงินตามระเบียบฯ วาดวย
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ดังนี้
2. กระบวนการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
ระดับหลักสูตร
2.1 การประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี กําหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรละ 1 วัน
2.2 การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กํ า หนดกรอบเวลาการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
หลักสูตรละ 1 - 2 วัน ขึ้นกับจํานวนเอกสารหลักฐานของแตละหลักสูตร
ระดับคณะ
2.3 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ กําหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพภายในคณะละ 1 วัน
2.4 กระบวนการในการประเมิ นคุณ ภาพระดั บคณะ ประกอบดวย การนํา เสนอผลการดํา เนิน งานของคณะในป
การศึกษาที่ประเมิน การสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย การตรวจสอบเอกสาร การ
เยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการสรุปผลการประเมินพรอมนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา
ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร จะมีกระบวนการประเมินคุณภาพเชนเดียวกับการประเมิน
คุณภาพระดับคณะ แตนําเสนอภาพรวมของผลงานแตละหลักสูตร การสัมภาษณผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา
3. รูปแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
3.1 รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ฝายวิชาการจะเปนผูพัฒนา Template การรายงานการประเมิน
ตนเองในระดับหลักสูตร ซึ่งคาดวาจะจัดสงใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนภายในเดือนเมษายน 2559 และรวมถึง
การรายงานใน TQF Online
3.2 รายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ (เฉพาะหนวยงานที่ดําเนินงานในระบบ IQA) จะใช Template รายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะเชนเดียวกับปการศึกษา 2557 รวมถึงการรายงานขอมูลในระบบ TU-QA Online เพื่อสงขอมูล
Common Data Set ไปยังระบบ CHE QA Online ของสกอ.
4. รายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
ขอใหคณะสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหฝายวิชาการภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 และสง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 เดือนนับจากวันประเมินคุณภาพ
5. การเสนอแผนพัฒนาคุณภาพในระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
5.1 หลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายในและไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและสงใหฝายวิชาการประมวลผลในภาพรวมภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559
5.2 คณะที่ ได รับการประเมิ นคุ ณภาพภายในและได รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บคณะแล วให จัดทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาประมวลผลในภาพรวมภายใน 1
เดือนหลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในระดับหลักสูตรหากผานเกณฑมาตรฐานระดับสากลแลว ตองแจงการดําเนินการตามระบบมาตรฐานสากลไปยัง
ฝายวิชาการวามีผลการดําเนินการหรือผานการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบสากลนั้นๆ
อยางไร
2. ควรพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดยไมใชตัวบงชี้คุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. หรือให
ตัวบงชี้ตามเกณฑสกอ.เขามาเกี่ยวของนอยที่สุด โดยอาจจัดประชุมกลุมยอย หรือหาผูเชี่ยวชาญในการวางแผนหรือเชี่ยวชาญ
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ดานตัวบงชี้มาชวยในการพัฒนาการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ซึ่งอาจจะเริ่มพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2559
3. การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรในปการศึกษา 2558 ยังอนุโลมใหใชผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน มธ. หรือขึ้นทะเบียนจากมหาวิทยาลัยอื่นจัดอบรมโดย
ใชหลักสูตรของสกอ. เหมือนปการศึกษา 2557 ได แตในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยตองเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากสกอ. จึงตองดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด คือ ผูประเมินตองขึ้น
ทะเบียนจากสกอ.เทานั้น แตในสวนเกณฑของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เกินกวากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันตองดําเนินการตั้งแตปการศึกษา
2558 เปนตนไป ซึ่งเกณฑดังกลาวไดดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2557 แลว
4. สําหรับผูประเมินคุณภาพที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจจะเชิญผูทรงคุณวุฒิที่ไมผานการอบรมเกณฑระดับ
หลักสูตรจากสกอ. มาเปนผูประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรได แตตองเปนผูประเมินที่มีคุณภาพ มีประสบการณ ในการ
ประเมินซึ่งอาจเคยผานการอบรมเกณฑมาตรฐานในรูปแบบอื่นๆ เชน AACSB หรือเกณฑมาตรฐานสากลอื่น เนื่องจากผู
ประเมินสวนใหญเปนอาจารยและอาจไมมีเวลาไปอบรมตามเกณฑของสกอ.ได
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2558
5.2 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น.
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวนิศารัตน ซอนกลิ่น
ผูบันทึกการประชุม
นายจุรินทร สุนิตยสกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

