วาระที่ 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1 อธิการบดี

ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

รองประธาน

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
3

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธาน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ)
4

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ)
5

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ แทน)
6

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์)
7

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ญ์)
8

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล

กรรมการ

9

อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ

10 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ
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11

รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ

กรรมการ

สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
12

นางสาวอัญชสา แก้วเก้า

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

13

นางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1

รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ยง

ที่ปรึ กษา (ติดราชการ)

2

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล

กรรมการ (ติดราชการ)

3

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย

กรรมการ (ติดราชการ)
เริ่ มประชุมเวลา 09.30 น.

ท่ า นอธิ ก ารบดี ประธานคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลัย ทํา หน้ า ที่ ป ระธาน
ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มีคาํ สั่งที่ 2515/2555 ลงวัน ที่ 17 ธัน วาคม 2555 แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสื บแทนคณะกรรมการฯ ชุดที่แล้วที่ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่

5/2555 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติทปี่ ระชุมครั้งที่ 5/2555
ฝ่ ายเลขานุ การขอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนิ นการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ดังนี้
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1. ตัวบ่งชี้คุณภาพและค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555
1.1 ได้ปรับคํานิยามของตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติ ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ใหม่ ปี การศึกษา 2555 ให้สอดคล้องกับ
นิยามของ QS และ Reuters
1.2 ได้ปรับค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 ตามมติที่ประชุม
1.3 นําเสนอตัวบ่งชี้คุณภาพ และค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้ง
ที่ 10/2555 รวมทั้งได้จดั ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 ให้กบั คณะ/สํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
2. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ มหาวิท ยาลัย ปี การศึ ก ษา 2554 ได้ส่ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพให้กบั ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมิน ซึ่งจะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.2
3. รายงานผลการดําเนิ นงานรอบ 8 เดื อน (เฉพาะตัวบ่ งชี้ เชิ งปริ มาณ) ได้มีการจัดประชุมระหว่างอธิ การบดี กับ
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหารื อแนวทางการเพิ่มผลการดําเนิ นงานในตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ และได้มีรายงานผล
การดําเนินงานรอบ 8 เดือน ต่อ กบม. รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดําเนิ นงานรอบ 10 เดือน และ 12
เดือนต่อกบม.ด้วย
4. การดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ปี การศึ กษา 2555 ได้ดาํ เนิ นงานตามแผนงานประกันคุณภาพการศึ กษา ซึ่ งจะ
เสนอพิจารณาในวาระที่ 4.3
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2555
วาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1 เกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี้ความเป็ นนานาชาติ ปี การศึกษา 2555

ผูช้ ่วยอธิ การบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษา ชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้คุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี การศึกษา 2555 และฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอตัวบ่งชี้คุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึ กษา 2555 ให้
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ ปี การศึกษา 2555 นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จดั ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อคณะ/
สํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2555 และคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน เสนอให้ทบทวนเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ ความเป็ นนานาชาติ ปี การศึ กษา 2555 โดยขอเสนอให้กาํ หนดเกณฑ์แยกระหว่างคณะที่ มีหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ/
นานาชาติกบั คณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติ ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นนานาชาติ ปี การศึกษา 2553 – 2554 ที่รายงาน QS และ Reuter เป็ น ดังนี้
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ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2553

ตัวบ่งชี้

QS

Reuters

QS
ร้อยละ 0.35
(124/35,764)

เกณฑ์เสนอสภาฯ

มธ. 1 ร้อยละของนักศึกษา
ชาวต่างชาติต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
มธ. 2 ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและ
รับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด
มธ.3 ร้ อ ยละของอาจารย์
ช า ว ต่ า ง ช า ติ ต่ อ จํ า น ว น
อาจารย์ท้ งั หมด

ร้อยละ 0.45
(156/34,596)

ร้อยละ 0.82
(285/34,830)

ร้อยละ 1.85

ร้อยละ 1.71
(593/34,596)

-

ร้อยละ 1.85
(661/35,764)

ร้อยละ 1.30

ร้อยละ 7.37
(132/1,792 )

ร้อยละ 5.45
(96/1,761)

ร้อยละ 4.76
(81/1,700.5)

ร้อยละ 12

มธ.4 ร้ อ ยละของอาจารย์
แลกเปลี่ ย นที่ ส่ งออกและ
รับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด

ร้อยละ 7.31
(131/1,792)

-

ร้อยละ 3.70
(63/1,700.5)

ร้อยละ 9

2. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึ กษา จึ งขอเสนอปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ มธ. 1-4 โดยขอเสนอหลักการในการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ดงั กล่าวเป็ น 3 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ประเมินระดับมหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินคณะที่ มี
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ และเกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ
โดยการคิดค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ มธ. 1 และ มธ. 3 ใช้ค่าเฉลี่ยข้อมูลของปี การศึกษา 2553-2554 เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการคิดค่า
คะแนน 3.5 คะแนน และตัวบ่งชี้ มธ. 2 และ มธ. 4 ไม่มีขอ้ มูลในส่ วนของคณะจึ งใช้เกณฑ์การประเมินของปี การศึกษา 2554
เป็ นฐานในการคิด 5 คะแนน ดังนี้

ตัวบ่งชี้/คะแนนการประเมิน

เกณฑ์ระดับ
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมินคณะที่มี
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรนานาชาติ

เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่
มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรนานาชาติ

3.5
คะแนน

5
คะแนน

3.5 คะแนน

5 คะแนน

3.5 คะแนน

5 คะแนน

มธ. 1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

0.40

0.57

0.69

0.98

0.10

0.14

มธ. 2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด

1.78

2.55

2.24

3.20

0.00

0.05

มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด

6.06

8.66

7.16

10.22

0.55

0.79

มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด

5.51

7.86

4.83

6.90

1.15

1.64
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายประกันคุ ณภาพ ขอหารื อ ว่า ในกรณี ค ณะ/หน่ ว ยจัด การเรี ย นการสอนไม่ มีห ลัก สู ต รภาค
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ คงไม่มีชาวต่างชาติมาเรี ยน/เป็ นอาจารย์ จึงขอสอบถามที่ประชุมว่า หากคณะที่ไม่มีหลักสู ตร
ภาคภาษาอังกฤษ/หลักสู ตรนานาชาติ จะต้องประเมิน มธ.1 ร้อยละของนักศึ กษาชาวต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด และ
มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด หรื อไม่
ประธาน เสนอว่า ควรประเมิน มธ.1 และ มธ.3 ทุกคณะแม้จะไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ
2. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล เสนอว่า ระยะเวลาในการนับระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของตัวบ่งชี้
มธ. 2 ร้อยละของนักศึ กษาแลกเปลี่ยนที่ ส่งออกและรั บเข้าต่อนักศึ กษาทั้งหมด และ มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด ควรให้เป็ นระยะสั้นกว่านิยามที่กาํ หนด เนื่องจากในทางปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนมีระยะเวลา
1 เดือน /1 สัปดาห์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่ถูกนับเป็ นผลการดําเนินงาน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า การนับจํานวนนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน ในตัวบ่งชี้มธ.
2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด และ มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก
และรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด ใช้นิยามการนับระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 3 เดือน/ 1 ภาคการศึกษา ตามคํานิยามของ
QS เพื่อประโยชน์ในการรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย
3. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ขอหารื อ การนับจํานวนนักศึกษาหรื ออาจารย์แลกเปลี่ยน นั้น หากมีการทํา
สัญญาระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนกันแบบไม่ต่อเนื่อง คือ ไป – กลับ 2 สัปดาห์ แล้วเว้นมาใหม่อีกรอบ จะนับรวมๆ กันในแต่
ละช่วงเวลา ได้หรื อไม่ จะนับอย่างไร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า หากมีหลักฐานการไป – กลับ ก็น่าจะนับรวมกันไปได้ให้ได้
ระยะเวลาตามคํานิยาม
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง เสนอว่า การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ อาจไปโดยใช้ระยะเวลา
ไม่ถึง 3 เดือน แต่มีระยะเวลาในการเรี ยนเทียบเท่ากับการไปเรี ยน 3 เดือน จึงควรนับจากชัว่ โมงเรี ยน หรื อจะไม่นบั ระยะเวลาใน
การแลกเปลี่ยนก็ได้
5. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า การที่ นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จําเป็ นต้องมีระยะเวลาในการไปใช้
ชีวติ ในต่างประเทศในระยะเวลาหนึ่ง จึงจะได้ประโยชน์
6. ประธาน เสนอให้กาํ หนดตัวบ่งชี้นานาชาติเพิ่มใหม่ โดยจะให้นบั ทุกคนที่มีการแลกเปลี่ยน ทั้งในส่ วนของอาจารย์
และนักศึกษา ที่มาทํากิจกรรม / โครงการ โดยไม่เน้นระยะเวลา เพื่อรวมรวมข้อมูลด้านความเป็ นนานาชาติและส่งเสริ มนโยบาย
ความเป็ นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอว่า ในตัวบ่งชี้ มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด ควรปรับเป็ น “ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเต็มเวลาต่อจํานวนนักศึกษา” และ มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด ควรปรับเป็ น “ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด” เพื่อความชัดเจน
มากขึ้น
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ เสนอให้ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้/คะแนนการประเมิน เกณฑ์ 5
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มธ. 1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย จาก 0.57 ปรับเป็ น 0.50
เกณฑ์การประเมินคณะที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 0.98 ปรับเป็ น 1.00
เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 0.14 ปรับเป็ น 0.10
มธ. 2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย จาก 2.55 ปรับเป็ น 2.50
เกณฑ์การประเมินคณะที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 3.20 ปรับเป็ น 3.50
เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 0.05 ปรับเป็ น 0.10
มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย จาก 8.66 ปรับเป็ น 7.50
เกณฑ์การประเมินคณะที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 10.22 ปรับเป็ น 10.00
เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 0.79 ปรับเป็ น 1.00
มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย จาก 7.86 ปรับเป็ น 7.50
เกณฑ์การประเมินคณะที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 6.90 ปรับเป็ น 7.50
มติทปี่ ระชุม

เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จาก 1.64 ปรับเป็ น 1.50
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้

1. ปรับเกณฑ์ 5 คะแนนในตัวบ่งชี้นานาชาติ ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ เสนอ และแบ่งเกณฑ์
คะแนนเป็ น 3 ระดับ คื อ 1. เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย 2.เกณฑ์การประเมิ นคณะที่ มีหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสู ตร
นานาชาติ 3.เกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ โดยนิยามและรายละเอียดตัวบ่งชี้ยงั คง
เดิม และให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2. เพิ่มตัวบ่งชี้นานาชาติอีกจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ในประเด็นเรื่ องนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์แลกเปลี่ยน โดยให้นบั
ทุกกรณี ที่เป็ นการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และใช้ในปี การศึกษา 2556 ต่อไป
วาระที่ 4.2 แผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2554
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 27-29 สิ งหาคม 2555 และฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
นําผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณามอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว
และมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษาส่ งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ผูร้ ั บผิดชอบจัดทําแผนปรั บปรุ ง
คุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย นั้น
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1. ฝ่ ายต่า งๆ ได้จัดทําแผนปรั บปรุ งคุ ณภาพจากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรด
พิจารณา โดยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประเด็น ฝ่ ายต่างๆ ได้นาํ เสนอในลักษณะของคําชี้แจง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
บางประเด็น ได้นาํ เสนอเป็ นแผนการดําเนิ นการ ซึ่ งได้มีการดําเนิ นการไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ไปบางส่ วนแล้ว (รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารประกอบการประชุม)
2. หลังจากที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุ งคุณภาพฯ แล้ว
ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะส่ ง แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดัง กล่ า วให้ ฝ่ ายต่ า งๆ ดํา เนิ น การตามแผนและมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนฯ ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต ขอแก้ไขเอกสารในหน้าที่ 26 ข้อที่ 4.1 ในส่วนของกําหนดการแล้วเสร็ จ จากเดิม
ระบุ มีนาคม 2556 แก้ไขเป็ น กรกฎาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดาํ เนินการไปจริ ง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
วาระที่ 4.3 ความก้ าวหน้ าในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2555 นั้น ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2555
ดังนี้
1. ประมาณการผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานประมาณการผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่ช้ ี คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
(โดยใช้ข ้อ มู ล สมศ. 1,3,4,5,6,7,14 ณ 31 ธัน วาคม 2555 และประมาณการผลการดํา เนิ น งานจากการประชุ ม ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556) โดยเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้(ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555) ดังนี้
1.1 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า มีผลการประเมินเท่ากับ 4.54 ตํ่ากว่าค่าเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้
4.62 โดยตัวบ่งชี้ที่ผรู ้ ับผิดชอบขอปรับลดการดําเนิ นงาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริ หาร
หลักสูตร จาก 3 ข้อ เป็ น 2 ข้อ และตัวบ่งชี้ สกอ.2.5 จาก 7 ข้อ เป็ น 6 ข้อ
1.2 เมื่ อพิจารณาเฉพาะตัวบ่ งชี้ สมศ. พบว่า มี ผลการประเมินตัวบ่ งชี้ สมศ. 1-11 เท่ ากับ 4.66 สู งกว่าค่า
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ 4.39 และมีผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ทั้งหมด เท่ากับ4.67 สู งกว่าค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ 4.53 ทั้งนี้
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ขอปรับลดประมาณการผลการดําเนิ นการของตัวบ่งชี้ สมศ.2 จาก 4.50 เป็ น 4.20 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)
2. การดําเนิ นงานตามแผนงานประกันคุณภาพการศึ กษาที่ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ดาํ เนิ นการตามแผนที่กาํ หนดไว้หลาย
ประการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. ประธาน สอบถามว่า เหตุใดตัวบ่งชี้สกอ.จึงมีคะแนนน้อยกว่าตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนตัวบ่งชี้ มธ.จึงตํ่ากว่าตัวบ่งชี้
อื่นๆ ฝ่ ายเลขานุ การ ชี้ แจงว่าตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ ได้คะแนนน้อย คือ สกอ.2.1 ที่ เกณฑ์กาํ หนดว่าให้มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์ทุก
หลักสู ตร ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิไม่สามารถดําเนิ นการครบถ้วนทุกหลักสู ตร ส่ วนตัวบ่งชี้ มธ. 1 – 5 เป็ นตัวบ่งชี้ ใหม่ จึ งกําหนดค่า
เป้ าหมายไว้ที่ 4 คะแนน
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต เสนอว่า ยังมีความกังวลในเรื่ องของการประเมินตนเอง ที่ยงั ไม่ผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการ เราต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องเอกสารตามตัวบ่ งชี้ ต่างๆ อย่างครบถ้วน เนื่ องจากในการประเมิ น
คุณภาพภายใน บางครั้งการเข้าตรวจโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอาจไม่ได้เน้นที่การประเมินคุณภาพภายนอก จึ ง
ขอให้ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่ งชี้ ให้ติดตามหลักฐานทุกตัวบ่ งชี้ ว่ามี ครบตามเกณฑ์หรื อไม่ และหลักฐานที่ ใช้อา้ งอิงถูกต้องหรื อไม่
อย่างไร ในการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ จะได้ 0 คะแนนเลย ไม่มีการต่อรองเหมือนการ
ประเมินคุณภาพภายใน
3. ประธาน เสนอให้ต้ งั ทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหลักฐานแบบที่คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายนอกดําเนิ นการ ฝ่ าย
เลขานุ การ ชี้ แจงว่า การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่ วยจัดการเรี ยนการสอน คณะกรรมการประเมินจะประกอบด้วย
บุคคลภายนอก 1 ท่าน และกรรมการภายในอีก 4 ท่าน ซึ่งกรรมการบางท่านเป็ นกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ
ฝ่ ายประกันคุณภาพจะขอให้คณะกรรมการฯเน้นการตรวจข้อมูลหลักฐานและให้แนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ให้ถูกต้องอยูแ่ ล้ว ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า การประเมินคุณภาพภายใน นับเป็ นการซ้อมตรวจข้อมูล
ในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว หากมีปัญหาในเรื่ องใดจะมีการปรับแก้ไขกันได้ทนั เพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก
สมศ. ต่อไป
4. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่เป็ นตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณนั้นได้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นจากสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพแล้ว ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวนับเป็ นปี ปฏิทินอาจมีเพิ่มลดไม่เกิน 10
% แต่สาํ หรับตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการมีรอบการประเมินเป็ นปี การศึกษาซึ่ งยังไม่ครบรอบการประเมิน และยังไมมีการรายงานผล
การดําเนินงานจึงไม่สามารถตรวจล่วงหน้าได้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้

รับทราบประมาณการผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 และความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555
วาระที4่ .4

ค่ าเป้ าหมาย และตัวบ่ งชี้เอกลักษณ์ ของหน่ วยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555

ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับค่าเป้ าหมายและตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของคณะ/สํานัก/
สถาบัน ปี การศึกษา 2555 ดังนี้
ก. ค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
1. เมื่อพิจารณาค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ของคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นที่ตวั บ่งชี้ของสมศ. พบว่า คณะ
ส่ วนใหญ่ (22 คณะ) กําหนดค่าเป้ าหมายในระดับดี (3.51 – 4.50) โดยมีสํานักบัณฑิตอาสาสมัครหน่วยงานเดี ยวที่กาํ หนดค่า
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เป้ าหมายในระดับดี มาก (4.51 ขึ้นไป) และมี 1 คณะ ได้แก่ คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ ที่กาํ หนดเป้ าหมายในระดับพอใช้ (ตํ่ากว่า
3.51) ซึ่งหากได้คะแนนตามเป้ าหมายจะไม่ได้รับการรับรองจากสมศ. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. เมื่อพิจารณาค่าเป้ าหมายเทียบกับประมาณการผลการดําเนิ นงาน โดยใช้คะแนนจริ งของ สมศ.1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ณ
ธันวาคม 2555 ส่วนคะแนนตัวบ่งชี้อื่นใช้คะแนนค่าเป้ าหมายเป็ นฐาน พบว่า ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่เป็ นไปตามค่าเป้ าหมาย
ยกเว้นคณะศิลปศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่า 3.51
3. เมื่ อพิจารณาผลการดําเนิ นงาน (ค่าเป้ าหมาย) เป็ นรายตัวบ่ งชี้ พบว่า ตัวบ่ งชี้ ที่คณะตั้งค่าเป้ าหมายและผลการ
ดําเนิ นงานสู งกว่า 3.51 ทุกคณะ ได้แก่ สมศ.1, สมศ.11, สมศ.13 และสมศ.18.1 ส่ วนตัวบ่งชี้ สมศ.อื่นๆ คณะบางคณะยังมีผล
การดําเนินงาน/ค่าเป้ าหมายตํ่ากว่า 3.51 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยตัวบ่งชี้ที่มีการตั้งค่าเป้ าหมาย
ตํ่ากว่า 3.51 มากหน่ วยงานที่ สุด คือ สมศ.7 (10 หน่ วยงาน) รองลงมา ได้แก่ สมศ.10 (9 หน่ วยงาน), สมศ.9 (9 หน่ วยงาน
ตามลําดับ)
4. เมื่อพิจารณาค่าเป้ าหมายของสถาบันวิจยั พบว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา กําหนดค่าเป้ าหมายในระดับดีมาก
(4.96) ส่วนอีก 2 สถาบันกําหนดค่าเป้ าหมายในระดับดี (3.51- 4.50)
5. เมื่อพิจารณาค่าเป้ าหมายของสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ พบว่า สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการกําหนดค่า
เป้ าหมายสูงกว่า 3.51 ทุกหน่วยงาน ยกเว้น สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม กําหนดค่าเป้ าหมายตํ่ากว่า 3.51
พิจารณาค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้เป็ นรายหน่วยงานได้ที่เอกสารประกอบการประชุม
ข. ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
1. คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ได้เสนอตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน จํานวน 3 – 4 ตัวบ่งชี้
โดยส่วนใหญ่กาํ หนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่
5 การบริ การวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั องค์ประกอบที่ 6 การ
ทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 1 ปรั ชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนิ นงาน และองค์ประกอบที่ 8
การเงิ นและงบประมาณตามลําดับ โดยไม่มีการกําหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
2. สถาบันวิจยั กําหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการ
แก่ สัง คม องค์ป ระกอบที่ 4 การวิจัย องค์ป ระกอบที่ 6 การทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม องค์ประกอบที่ 1 ปรั ชญา ปณิ ธ าน
วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน และองค์ประกอบที่ 7 การบริ หารจัดการ ตามลําดับ
3. สํา นัก /สถาบัน สนับ สนุ น วิช าการ กํา หนดตัว บ่ ง ชี้ สะท้อ นเอกลัก ษณ์ ข องหน่ ว ยงาน 3 – 4 ตัว บ่ ง ชี้ ใน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
4. จากการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สํานัก/สถาบัน พบประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
4.1 ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ส่ วนหนึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานที่เคยกําหนดเป็ นตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนเอกลักษณ์ ปี การศึกษา 2554 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงาน ปี การศึกษา 2554 แล้ว พบว่า บางตัวบ่งชี้
กําหนดเกณฑ์ 5 คะแนน (ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ในระดับดีมาก) ตํ่ากว่าผลการดําเนิ นงานปี การศึกษา 2554 จึงขอให้หน่วยงานทบทวน
เกณฑ์ 5 คะแนน โดยให้พิจารณาเทียบเคียงกับผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2554 ด้วย
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4.2 ตัวบ่งชี้บางตัวมีความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้สมศ. เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบตั ิงานจริ งในรอบปี ปฏิทิน ของคณะสหเวชศาสตร์ จะมีความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้ สมศ.5
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ จึงขอให้ทบทวนการกําหนดตัวบ่งชี้ ที่มีความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้แล้ว และขอให้กาํ หนดตัวบ่งชี้อื่นทดแทน
4.3 ตัวบ่งชี้บางตัวมีความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้ มธ. กล่าวคือ ตัวบ่งชี้ของสํานัก/สถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้
มธ 9 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อยูแ่ ล้ว ขณะที่ศูนย์บริ การการกีฬา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ที่วดั ความพึงพอใจถึง 3 ตัว มี
ความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้มธ.9 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ จึงขอให้ทบทวนการกําหนดตัวบ่งชี้ของศูนย์บริ การการกีฬา
และขอให้กาํ หนดตัวบ่งชี้อื่นทดแทน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษา ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สําหรับหน่วยงานที่ มีความเสี่ ยงต่อการไม่ผ่าน
การรับรองจาก สมศ. มี 2 หน่วยงาน คือ คณะศิ ลปศาสตร์ และคณะศิ ลปกรรมศาสตร์ ซ่ ึ งฝ่ ายประกันคุณภาพได้เชิ ญผูบ้ ริ หาร
คณะมาหารื อวิธีการแก้ไขปั ญหาแล้วซึ่งน่าจะทําให้ผลการดําเนินงานดีข้ ึน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั นี้
1. รับทราบการกําหนดค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2555
2. ในกรณี ที่คณะกําหนดค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้สมศ. ตํ่ากว่า 3.51 ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดงั กล่าวให้คาํ ปรึ กษาและ
ดูแลคณะนั้นๆ อย่างใกล้ชิด
3. ในกรณี ที่คณะกําหนดค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้สมศ. รายตัวบ่งชี้ ตํ่ากว่า 3.51 ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดงั กล่าวให้
คําปรึ กษาและดูแลคณะนั้นๆ อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน
4. เห็นชอบตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยตัวบ่งชี้ที่มีความซํ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้ สมศ,มธ.
ขอให้หน่วยงานทบทวนกลับมาใหม่เพื่อให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
วาระที่ 5.1 ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้
1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ) ได้เชิญประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อหารื อเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 โดย สมศ. เสนอให้มีการปรับปรุ งตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสี่ โดยใช้ตวั บ่ งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบสามเป็ นฐานในการ
พิจารณา ซึ่ง สมศ. ได้แบ่งตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ไม่มีค่าอํานาจจําแนก ได้แก่ สมศ. 8,9,10,11,16.1,17,18.1,18.2
2. ตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น ได้แก่ สมศ. 3,4,5,6,7
3. ตัวบ่งชี้คงเดิม ได้แก่ สมศ. 1,14,15
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4. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ค่าเฉลี่ยจาก Rating Scale ได้แก่ สมศ. 2,12,13,16.2 ให้เปลี่ยนจาก Self-Report เป็ นวิจยั เชิ ง
สํารวจ และขอให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อนําส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ สมศ. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
2. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้สอบถามความเห็ นจากคณะเกี่ ยวกับตัวบ่งชี้ คุณภาพอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อส่ ง
ข้อมูลให้ ทปอ. ประกอบการประชุมกับ สมศ. เมื่ อวันที่ 17 มกราคม 2556 ซึ่ งคณะได้เสนอความเห็ นสรุ ปได้ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
3. ที่ประชุม Quality Assurance Forum ได้เชิญผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีวาระการประชุมเรื่ องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดว้ ย ซึ่ งที่ประชุมได้กาํ หนดให้มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เสนอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะให้กบั ที่ประชุม Quality Assurance Forum และจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าวในวันที่ 12 และ 18 มี นาคม 2556 เพื่ อที่ จะส่ งข้อมู ลให้ สมศ. ได้ภ ายในวัน ที่ 20 มี น าคม 2556 ทั้ง นี้ ใ นส่ วนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ ายประกันคุ ณภาพจะได้ทาํ บันทึ กสอบถามจากคณะ/สํานัก/สถาบันอย่างเป็ นทางการ ก่ อนที่ จะ
ประมวลความเห็นส่งให้ที่ประชุม Quality Assurance Forum ต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ สมศ.1 ที่มีประเด็นว่า การกําหนดเกณฑ์ 5 คะแนน เป็ น ร้อยละ 100 เป็ นเกณฑ์ท่ีสูงเกินไปสําหรับบางคณะ
ขอให้ยกตัวอย่างคณะให้ชดั เจน
2. ตัวบ่งชี้ สมศ.5 ประเด็นเรื่ องงานวิจยั ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ไม่ให้นับผลงานของอาจารย์ที่ทาํ ร่ วมกับนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็ นผลงานของอาจารย์ เป็ นปั ญหาของสายวิทยาศาสตร์ อาจารย์จะทํางานวิจยั ร่ วมกับนักศึกษา แต่เวลานับ สมศ.
ให้นบั เป็ นผลงานของนักศึกษาใน สมศ. 3 (กรณี นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท) และสมศ. 4 (กรณี นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอก) นั้น
ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ในคณะสายวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะไม่สามารถไปหาเงินมาทําวิจยั ได้เนื่ องจากในเรื่ องความน่าเชื่อถือพร้อมทั้ง
ประสบการณ์ ส่ วนใหญ่งานวิจยั จะมาจากอาจารย์และในโครงการวิจยั 1 เรื่ อง อาจารย์จะแบ่งหัวข้อให้นกั ศึกษาประมาณ 3-4
คนนําไปค้นคว้าเพื่อทําเป็ นผลงานวิทยานิ พนธ์เพื่อสําเร็ จการศึ กษา ดังนั้น ในกรณี น้ ี จึ งควรเสนอให้นับเป็ นผลงานของทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา แต่อาจแบ่งสัดส่วนกันได้
2.2.ในอี กกรณี หนึ่ ง อาจารย์มีงานวิจัยและให้นักศึ กษาเป็ นผูช้ ่วยวิจยั นั้น ควรนับเป็ นผลงานอาจารย์ เนื่ องจากชื่ อ
งานวิจยั ชื่อแรกคืออาจารย์ นักศึกษาเป็ นชื่อที่สองนั้น (ผูช้ ่วยทําวิจยั ) นักศึกษาไม่ควรจะนับเป็ นผลงานของตนเอง แต่นกั ศึกษา
สามารถนําไปนับเป็ นผลงานที่ทาํ ให้จบการศึกษาได้ แต่ผลงานการตีพิมพ์ที่นบั ใน สมศ. ควรเป็ นของอาจารย์
2.3 ประธาน ชี้ แจงว่า ประเด็นที่ หารื อกันนี้ เคยหารื อกันในที่ ประชุ ม ทปอ. และมี มติ เสนอประเด็นนี้ ให้ สมศ.
พิจารณาแล้ว จึงควรตรวจสอบจาก สมศ. อีกครั้งว่าทาง สมศ.ยอมให้นบั ผลงานนักศึกษาและอาจารย์ต้ งั แต่การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามเลยหรื อไม่
3. จํานวนอาจารย์ประจํา มีประเด็นหารื อ ดังนี้
3.1 กรณี อาจารย์ชาวต่าง ประเทศซึ่งมีประเด็นของสถาบันภาษา และคณะศิลปศาสตร์ ที่มีอาจารย์ชาวต่างประเทศอยู่
จํานวนมาก ประเด็นคือ อาจารย์ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มาสอนแต่ไม่มีผลงานวิจยั และวัตถุประสงค์ในการจ้างอาจารย์
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ชาวต่างชาติ คือ การจ้างมาสอนไม่ได้ให้มาทําวิจยั ทําให้อาจารย์ตา่ งประเทศไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ ไม่มีผลงานวิจยั แต่ถูก
นับเป็ นตัวหารด้วย แต่การมีอาจารย์ชาวต่างประเทศจะดีสาํ หรับตัวบ่งชี้ มธ. เรื่ องความเป็ นนานาชาติ
3.2 กรณี ระบบอาจารย์คูข่ นาน อาจารย์เหล่านี้มาทําวิจยั จะนับเป็ นอาจารย์ที่ทาํ วิจยั อีกหลายปี ข้างหน้าจะมีอีกกลุ่มใน
คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอหารื อว่าจะนับอาจารย์เหล่านี้ เป็ นอาจารย์ประจําหรื อไม่ อย่างไร
3.3 อาจารย์ปริ ญญาตรี ไม่นาํ มานับได้หรื อไม่
3.4 ฝ่ ายเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามปกติของเกณฑ์ สมศ. นั้น นับอาจารย์ตามสัญญาจ้าง คือต้องมีอายุงานตามที่กาํ หนด
3.5 ที่ประชุมมีความเห็นว่า จะต้องมีการวิเคราะห์ให้ละเอียดว่า หากจะเสนอให้ไม่นบั อาจารย์ประเภทใด จะทําให้ได้/
เสี ยผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ใดอย่างไร จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยหลักการ คือ หากจะนับอาจารย์ตามนิยามแบบใด ก็ตอ้ งนับด้วยนิยามเดียวกันทุกตัวบ่งชี้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสรุ ปประเด็นจากที่ประชุม เสนอที่ประชุม QA- Forum ของทปอ. ต่อไป
วาระที่ 5.2

กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ ายเลขานุการขอเสนอให้จดั ประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. โดยมีวาระหลัก คือ การ
พิจารณาร่ างรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติกาํ หนดการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
นางสาวอัญชสา แก้วเก้า
บันทึกการประชุม
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ตรวจรายงานการประชุม

