วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั ง้ ที่ 3/2556 วันพฤหัสบดีท่ ี 5 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(นางสุภาพ ดวงไสว แทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี )
6. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(อาจารย์ ดร. ปาริ ยา ณ นคร แทน)
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรี ดี ฤทธิรงค์ แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ)
9. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
10. หัวหน้ างานประกันคุณภาพ
(นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล)
11. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
12. นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา (ติดราชการ)
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2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลําปาง

กรรมการ (ติดราชการ)

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื ้อรักสกุล
5. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

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

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล

กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประธานขอให้ ผ้ ูอํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพชีแ้ จงถึงการยกเลิกคําสัง่
แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชุดเดิมและแต่งตังชุ
้ ดใหม่แทน
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพชี แ้ จงว่า เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับเปลี่ยนการมอบหมายอํานาจหน้ าที่ของรองอธิการบดี และเนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพที่
ทําหน้ าที่ประสานงานการดําเนินงานระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยได้ หมดวาระลง จึงขอเสนอเพิ่มอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุมขอบเขตงานประกันคุณภาพการศึกษาทังใน
้
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังนัน้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยจึงได้ ปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯใหม่ ดังนี ้
1) แต่งตังรองอธิ
้
การบดีฝ่ายวิจยั เพื่อรับผิดชอบและกํากับดูแลตัวบ่งชี ้งานด้ านวิจยั แทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายบริ หารศูนย์ลําปาง
2) แต่งตังรองอธิ
้
การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบและกํากับดูแลตัวบ่งชี ้ด้ านความเป็ นนานาชาติ
ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้เฉพาะของ มธ.
3) แต่งตังผู
้ ้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิต เพื่อรับผิดชอบและกํากับดูแลองค์ประกอบตามอัต
ลักษณ์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้ อมที่มงุ่ ให้ มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ Green Campus
4) ปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจากนางสาววราภรณ์ ไหลนําเจริ ญ เป็ นนางสาวเบญจ
วรรณ เนาวประสิทธิ์
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี แ้ จงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเลื่อนการ
นําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมธ. ปี การศึกษา 2555 ไปในการประชุมครั ง้ ต่อไป เนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ประกอบด้ วยผลการประเมินคุณภาพจากตัวบ่งชี ้สกอ. สมศ.
และมธ. แต่ขณะนีก้ ํ าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนร่ างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สมศ. ซึง่ กระบวนการจะสิ ้นสุดที่การยืนยันและรับรองผลการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ทําให้ ยงั ไม่สามารถทราบผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็ นข้ อมูลล่าสุดในขณะนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครัง้ ต่อไป
1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เป็ นประธาน และคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกจํานวน 15
คน ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากสํ
้
านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ ประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัยในช่วงวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 นัน้ บัดนี ้ ฝ่ ายเลขานุการคณะผู้ประเมินฯส่งร่ างรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ มหาวิทยาลัยแล้ ว มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี ้ของสมศ.ตามพันธ
กิจหลัก (ตัวบ่งชีส้ มศ.1-11) 4.81 คะแนน และมีผลการประเมินตนเองภาพรวม(20 ตัวบ่งชี ้) 4.78 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ซึง่ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ คณะที่มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากมี 10 คณะ คณะที่มีคะแนนในภาพรวมสูงสุด ได้ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ ายประกันคุณภาพได้ ตรวจสอบร่ างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. พบว่า
ยังมีความไม่สอดคล้ องกันในหลายประเด็น ซึง่ มหาวิทยาลัยต้ องแจ้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกแก้ ไขผล
การประเมินคุณภาพก่อนรับร่ างผลการประเมินคุณภาพต่อไป
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2556 โดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
-ไม่มี-
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วาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี แ้ จงว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2555 ซึง่ มหาวิทยาลัยจะต้ องจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพจาก
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ฝ่ ายประกัน
คุณภาพได้ สง่ ข้ อเสนอแนะให้ ฝ่ายต่างๆ ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และขอเสนอแผน
ปรับปรุ งคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยมาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ ประชุม พิ จ ารณาแล้ วสอบถามเพิ่ มเติ มว่า ข้ อสัง เกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยมีเรื่ องที่น่าเป็ นห่วงหรื อไม่อย่างไร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้ ความเห็นว่า ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะส่วนใหญ่จะ
คล้ ายคลึงกับข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะที่ผ่านมา ยกเว้ นเรื่ องเสนอแนะให้ แยกตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ออกจากตัวบ่งชี ้
ของแผนการดําเนินงานประจํา เพื่อนํามาติดตามประเมินผล ปรับปรุ งแผนเชิงกลยุทธ์ให้ มีผลการดําเนินงานในทิศทาง
ที่ดีขึ ้น ซึง่ ฝ่ ายวางแผนได้ กําหนดแผน/กิจกรรม ไว้ ดงั นี ้
1.แยกตัวบ่งชี ้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่กลุ่มที่1 ตัวบ่งชีต้ ามแผนกลยุทธ์ กลุ่มที่ 2 ตัวบ่งชี ต้ ามแผนการ
ดําเนินงานประจํา และ กลุม่ ที่ 3 ตัวบ่งชี ้ร่ วมของแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินการประจํา
2.ติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี ้ทัง้ 3 กลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ ระบบการรายงาน/ติดตาม
ผลตามตัวบ่งชี ้ การประชุมกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รวมถึงการส่งอีเมล์และโทรศัพท์ ติดตามสําหรั บ
หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เพื่อกระตุ้นเตือน และกํากับให้ ผลงานบรรลุเป้าหมายต่อไป
3.ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและรายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติให้ ความเห็นชอบแผนปรับปรุ งคุณภาพของฝ่ ายต่างๆ และให้ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ฝ่ายประกันคุณภาพติดตามการดําเนินงานตามแผน
4.2 การดําเนินการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
4.2.1 ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี แ้ จงว่า เพื่ อให้ การดําเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ ายประกันคุณภาพขอเสนอ
ตัวบ่งชีท้ ี่ใช้ สําหรั บการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา 2556 (ประกอบด้ วย
ตัวชี ้วัด สกอ. สมศ. และ ตัวบ่งชี ้ มธ.) ดังนี ้

5

ประเภทหน่ วยงาน/ตัวบ่ งชี ้

สกอ.

สมศ

มธ

รวมทัง้ สิน้

1.ระดับมหาวิทยาลัย

23

20

11

54

2.คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน

23

19

10

52

3.สถาบันวิจยั (สถาบันไทยคดี สถาบันทรัพยากรมนุษย์

13

11

1

25

7

3

2

12

และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)
4.สํานักหน่วยงานสนับสนุนบริ หารจัดการทางวิชาการ
(สถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
สํานักทะเบียนแลประมวลผล สํานักหอสมุด สถาบันวิจยั
และให้ คําปรึกษาแห่ง มธ. สํานักเสริ มศึกษาและบริ การ
สังคม และศูนย์บริ การการกีฬา )
ทังนี
้ ้ ตัวบ่งชี ้สกอ.และสมศ. ใช้ ตวั บ่งชี ้เดียวกับที่เคยกําหนดในปี การศึกษา 2555 ดังนัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงขอเสนอตัวบ่งชี ้มธ.ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอน ดังนี ้
1) ตัวบ่งชี ้เฉพาะมธ. มีจํานวน 11 ตัวบ่งชี ้ ส่วนระดับคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนมี 10 ตัวบ่งชี ้ (ไม่
ประเมิน มธ.5 จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ) มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1) ตัวบ่งชี ้มธ.1 ร้ อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติตอ่ จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
ตัวบ่งชี ้มธ.2 ร้ อยละของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าต่อนักศึกษาทังหมด
้
ตัวบ่งชี ้มธ.3 ร้ อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจํานวน
อาจารย์ทงั ้ หมด ตัวบ่งชีม้ ธ.4 ร้ อยละของอาจารย์ แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรั บเข้ าต่ออาจารย์ ทงั ้ หมด เป็ นตัวบ่งชีท้ ี่
กําหนดในปี การศึกษา 2555 แต่ไม่มีการประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากยังไม่ได้
ข้ อสรุ ปเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (ให้ คณะรายงานข้ อมูล)
1.2) ตัวบ่งชี ้มธ.5 จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้
ระดับมหาวิทยาลัย
1.3) ตัวบ่งชีม้ ธ.6 ร้ อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทังหมด และตัวบ่งชีม้ ธ.7
ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (Citation) ในฐานข้ อมูล Scopus หรื อ Web of Science ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจยั ประจํา เป็ นตัวบ่งชี ้ที่กําหนดก่อนปี การศึกษา 2555
1.4) ขอเสนอตัวบ่งชี ้ใหม่ 4 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
- ตัวบ่งชี ้มธ.8 ร้ อยละของจํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติตอ่ จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
- ตัวบ่งชี ้มธ.9 ร้ อยละงานวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้ รับรางวัล
ระดับชาติหรื อนานาชาติตอ่ จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ทังหมด
้
- ตัวบ่งชีม้ ธ.10 ร้ อยละอาจารย์ แลกเปลี่ยนที่ ส่งออกและรั บเข้ าทัง้ หมดต่อจํานวนอาจารย์
ทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
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- ตัวบ่งชี ้มธ.11 ร้ อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนนักศึกษา
ทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าตัวบ่งชี ้มธ.มีจํานวนมากเกินไป ก็ขอเสนอยุบตัวบ่งชี ้
มธ.2 ร้ อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าต่อนักศึกษาทังหมด
้
และตัวบ่งชี ้มธ. 4 ร้ อยละของอาจารย์
แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรั บเข้ าต่อจํานวนอาจารย์ ทงั ้ หมด ซึ่งเป็ นตัวบ่งชีท้ ี่ใช้ ข้อมูลเดียวกับมธ.10 ร้ อยละอาจารย์
แลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) และ ตัวบ่งชี ้มธ.11
ร้ อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนนักศึกษาทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
2) การกําหนดค่านํ ้าหนักและข้ อเสนอในการกําหนดเกณฑ์ 3 คะแนน
2.1) ตัวบ่งชี ้มธ.8 ร้ อยละของจํานวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติตอ่ จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
นําผลงานเฉลีย่ ในปี 2555 ของแต่ละกลุม่ สาขามากําหนดค่านํ ้าหนักและ
เกณฑ์ 3 คะแนน ดังนี ้
กลุ่มสาขา

ร้ อยละของผลงาน
(ถ่ วงนํา้ หนัก)
0.45

ข้ อเสนอในการกําหนด
เกณฑ์ 3 คะแนน
0.50

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

0.03

0.05

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

0.06
0.09

0.07
0.10

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

2.2) ตัวบ่งชี ้มธ.9 ร้ อยละงานวิจยั บทความ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้ รับรางวัลระดับชาติ
หรื อนานาชาติตอ่ จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ทังหมด
้
นําผลงานเฉลี่ยในปี 2555 ของแต่ละกลุม่ สาขามากําหนดค่า
นํ ้าหนักและเกณฑ์ 3 คะแนน ดังนี ้
กลุ่มสาขา

ร้ อยละของผลงาน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.99

ข้ อเสนอในการกําหนด
เกณฑ์ 3 คะแนน
1.00

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.97

3.00

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

0.85
1.42

0.90
1.50

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

2.3) ตัวบ่งชี ้มธ.10 ร้ อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) นําผลงานเฉลี่ยในปี 2555 ของแต่ละกลุม่ สาขามากําหนดค่านํ ้าหนักและเกณฑ์ 3
คะแนน ดังนี ้
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กลุ่มสาขา
กลุม่ ที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ

ร้ อยละของผลงาน
ร้ อยละ 8.01

กลุม่ ที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
ร้ อยละ 6.46
ระดับมหาวิทยาลัย
ร้ อยละ 7.57
หมายเหตุ ผลงานยังไม่ถ่วงนํ ้าหนักตามระยะเวลาการแลกเปลี่ยน

ข้ อเสนอในการกําหนด
เกณฑ์ 3 คะแนน
8.10
6.50
7.60

2.4) ตัวบ่งชี ้มธ.11 ร้ อยละของจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อนักศึกษา
ทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) นําผลงานเฉลี่ยในปี 2555 ของแต่ละกลุม่ สาขามากําหนดค่านํ ้าหนักและ
เกณฑ์ 3 คะแนน ดังนี ้
กลุ่มสาขา
กลุม่ ที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ

ร้ อยละของผลงาน
ร้ อยละ 2.53

กลุม่ ที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
ร้ อยละ 1.70
ระดับมหาวิทยาลัย
ร้ อยละ 2.42
หมายเหตุ ผลงานยังไม่ถ่วงนํ ้าหนักตามระยะเวลาการแลกเปลี่ยน

ข้ อเสนอในการกําหนด
เกณฑ์ 3 คะแนน
2.55
1.75
2.50

3) ตัวบ่งชี ้เฉพาะมธ.ของสถาบันวิจยั เสนอให้ กําหนดเกณฑ์ตวั บ่งชี ้เดียวกันกับปี การศึกษา 2555 ได้ แก่
ตัวบ่งชี ้มธ.8 ระบบการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน
4) ตัวบ่งชี ้เฉพาะมธ.ของสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เสนอให้ กําหนดตัวบ่งชี ้เดียวกับปี การศึกษา
2555 ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้มธ.8 ระบบการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนและ ตัวบ่งชี ้มธ.9 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวบ่งชี ้เฉพาะมธ.ที่เสนอใหม่ 4 ตัว
บ่งชี ้ดังกล่าว นัน้ ผลดําเนินงานที่กําหนดให้ เป็ น 3 คะแนน เป็ นผลงานของปี การศึกษา 2555 เพียงปี เดียว ซึง่ เป็ นผล
ดําเนินงานที่สงู กว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลัง การกําหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการกําหนดที่คอ่ นข้ างท้ าทาย
จึงขอหารื อต่อที่ประชุมว่าจะใช้ ผลดําเนินงานปี การศึกษา 2555 หรื อจะใช้ คา่ เฉลี่ยย้ อนหลัง 3 ปี เป็ นเกณฑ์ 3 คะแนน
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาเสนอให้ ใช้ ผลดําเนินงานปี การศึกษา 2555 เพื่อความท้ าทายในการ
พัฒนา
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2. ตัวบ่งชี ้มธ. 10 ร้ อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนอาจารย์ทงหมด(ไม่
ั้
จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)และ ตัวบ่งชี ้มธ.11 ร้ อยละของจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อ
นักศึกษาทังหมด(ไม่
้
จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) มีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอว่า ขอกําหนดค่านํ ้าหนักของระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ของตัวบ่งชี ้มธ.10 และตัวบ่งชี ้มธ.11 โดยมีการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนที่แตกต่างกันระหว่างคณะ/วิทยาลัยที่มี
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ และคณะ/วิทยาลัยที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ และขอเสนอให้
มีการกําหนดค่านํ ้าหนักของระยะเวลาแลกเปลี่ยนของทังสองตั
้
วบ่งชี ้ เป็ นดังนี ้
ค่ านํา้ หนัก
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน
0.25
ตังแต่
้ 1ชม. – 1 วัน
0.50
มากกว่า 1 วัน – 1 สัปดาห์
0.75
มากกว่า1 สัปดาห์ - 1 เดือน
1.00
มากกว่า 1 เดือน
2.2 ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา ตังข้
้ อสังเกตถึงที่มาของการกําหนดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
และช่วงความห่างของระยะเวลาแลกเปลี่ยนของแต่ละค่านํ ้าหนัก
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรี ดี ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เป็ นโครงการระยะสัน้ 7-10 วัน มีจํานวนมาก ควรปรับระยะเวลาให้ สอดคล้ องกันกับ
สภาพความเป็ นจริ งจะทําให้ เก็บข้ อมูลได้ จํานวนมาก
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบในการเสนอยุบ 2 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ตัวบ่งชีม้ ธ.2 ร้ อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้ าต่อนักศึกษาทังหมดและ
้
ตัวบ่งชี ้มธ.4 ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าต่อจํานวน
อาจารย์ ทงั ้ หมด และให้ ใช้ ตวั บ่งชีม้ ธ.10 ร้ อยละอาจารย์ แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อจํานวนอาจารย์
ทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) และ ตัวบ่งชี ้มธ.11 ร้ อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อ
จํานวนนักศึกษาทังหมด
้
(ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) แทน
2. ให้ ความเห็นชอบตัวบ่งชี ้เฉพาะมธ.ในลําดับที่ 1,3,5,6,7,8,9,10,11 รวม 9 ตัวบ่งชี ้ เป็ นตัวบ่งชี ้ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
3. การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ให้ ใช้ ข้อมูลผลการดําเนินงานจริ งของปี การศึกษา 2555 ปี เดียว โดย
ยังไม่ปัดเศษ เป็ นค่าเท่ากับ 3 คะแนน และให้ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ในการกําหนดให้ เป็ น 5 คะแนนเต็ม แล้ วจึงปั ด
เศษหลังจากเทียบบัญญัติไตรยางศ์แล้ ว ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ที่ 9 ร้ อยละงานวิจยั บทความ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และ
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นักวิจยั ที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติตอ่ จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ทังหมด
้
ให้ ปรับค่าร้ อยละของผลงานถ่วง
นํ ้าหนัก ดังนี ้
กลุ่มสาขา

ร้ อยละของผลงานถ่ วง
นํา้ หนัก (ที่เสนอ)
0.99

ร้ อยละของผลงานถ่ วง
นํา้ หนัก (ปรั บใหม่ )
1.00

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.97

3.00

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

0.85
1.42

0.85
1.45

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

4. ให้ ปรับระยะเวลาแลกเปลี่ยนของค่านํ ้าหนักแต่ละช่วงของตัวบ่งชี ้มธ.10 ร้ อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้ าทัง้ หมดต่อจํานวนอาจารย์ทงั ้ หมด (ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)และ ตัวบ่งชีม้ ธ.11 ร้ อยละของ
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าทังหมดต่
้
อนักศึกษาทังหมด(ไม่
้
จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)เป็ นดังนี ้
ค่ านํา้ หนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน
1 วัน– 7 วัน
ตังแต่
้ 8 วัน – 1 เดือน
ตังแต่
้ 1 เดือน– 3 เดือน
ตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป

5. ให้ ความเห็นชอบตัวบ่งชี ้สถาบันวิจยั และสถาบันสนับสนุนวิชาการตามที่เสนอ
4.2.2 ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอผู้บริ หาร
ระดับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้คุณภาพประจําปี การศึกษา 2556 ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ รู ับผิดชอบจะเหมือนกับปี ที่ผ่าน
มา สําหรับตัวบ่งชี ้เฉพาะของมหาวิทยาลัยที่เสนอใหม่ที่เป็ นตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั และผลงานวิชาการเสนอให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบ ส่วนตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นนานาชาติเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นหารื อเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบที่ 5 การ
บริ การวิชาการแก่สงั คม ที่ในปี การศึกษา 2555 ได้ มีมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิตเป็ นผู้รับผิดชอบ
ประธานให้ ความเห็นว่า องค์ ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม มีการดําเนิ นงานมากที่ กลุ่ม
สาขาวิชาสุขศาสตร์ จึงควรปรับผู้รับผิดชอบจากเดิมรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิต เป็ นรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
1

ศูนย์สขุ ศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ นพ. จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ) เป็ นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ต่างๆในองค์ประกอบนี ้
1

2

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติให้ ความเห็นชอบกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอ ยกเว้ น ผู้รั บผิ ด ชอบองค์ ป ระกอบที่ 5 การบริ การวิ ช าการแก่สังคม ที่ ประชุมมีมติ มอบหมาย รอง
1
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อธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์ เป็ นผู้รับผิดชอบแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิต และมอบหมายให้ ฝ่าย
1

เลขานุการแจ้ งการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2.3 ค่ าเป้าหมายตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ เสนอค่าเป้าหมายในการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556 โดยคงหลักการเดิม คือ ค่าเป้าหมายต้ องไม่น้อยกว่าผลการ
ดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดยตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณ ให้ ปรับเพิ่มร้ อยละ 5 ส่วนตัวบ่งชี ้เชิงกระบวนการปรับเพิ่ม 1 ข้ อ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติให้ ความเห็นชอบค่าเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา
2556 ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และให้ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป
4.2.4 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติให้ เลื่อนไปในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.3 การนํา EdPex มาใช้ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอนโยบายการนํา EdPEx มาใช้ การดําเนินการประกันคุณภาพ
ทังในระดั
้
บมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบันต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี ้
ข้ อเท็จจริง
ก. เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ เสนอให้ มีการนําเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็ นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ เป็ นทางเลือกให้ สถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการแทนการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ซึง่ คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ได้ กําหนดแนว
ทางการนําเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ ในการประกันคุณภาพภายใน ดังนี ้
คุณสมบัตขิ องผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
1. คณะหรื อสถาบันที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ ต้ องมีผล
การประเมินคุณภาพภายในได้ มาตรฐานในระดับดีมาก หรื อมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามได้ มาตรฐาน
ในระดับดีมาก หากเป็ นการสมัครเข้ าร่ วมโครงการในระดับคณะต้ องได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้ วย ซึง่ จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของสมศ. พบว่า มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ สมบัติที่เข้ าร่ วมโครงการ ดังนี ้
หน่ วยงาน

สกอ.

สมศ.

ทัง้ สกอ และสมศ.

คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน

3 หน่วยงาน

10 หน่วยงาน

2 หน่วยงาน

สถาบันวิจยั

2 หน่วยงาน

-

-
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หน่ วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน

สกอ.

สมศ.

ทัง้ สกอ และสมศ.

5 หน่วยงาน

-

-

แนวการทางการดําเนินการ
1. คณะหรื อสถาบันที่เข้ าร่ วมโครงการต้ องมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศเมื่อสมัครเข้ าร่ วมโครงการในระดับตังแต่
้ 200 ขึ ้นไปจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
2. ผู้บริ หารในทุกระดับจะต้ องมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศและให้ การ
สนับสนุนโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้ องทุกด้ านและให้ ความร่ วมมือในการดําเนินงานในขันตอนต่
้
างๆ ของโครงการ
3. ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการเข้ าร่ วมโครงการ คณะหรื อสถาบันต้ องทําจัดทํารายงานความก้ าวหน้ า
ของผลการดําเนินงานหรื อรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ (EdPEx) และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปี การศึกษาใน
รู ปแบบ PDF ไฟล์ เพื่อจะได้ พิจารณานําเข้ าสู่ระบบฐานข้ อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) ต่อไป
4. คณะวิชาหรื อสถาบันที่เข้ าร่ วมโครงการต้ องจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานตามรายการข้ อมูลพื ้นฐานที่อยู่ใน
ระบบข้ อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) และรายงานผ่านระบบดังกล่าวส่ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปี การศึกษา
5. เมื่อดําเนินงานครบ 4 ปี คณะหรื อสถาบันที่เข้ าร่ วมโครงการ ต้ องมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศอยู่ในระดับตังแต่
้ 300 คะแนนขึ ้นไป จากคะแนน 1,000 คะแนนและหากมีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็ นเลิศอยู่ในระดับ 350 คะแนนขึ ้นไป สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะมี
มาตรการส่งเสริ มให้ สมัครเข้ ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
6. ในกรณี ต ลอดระยะเวลา 4 ปี นั บ แต่ เ ข้ าร่ ว มโครงการ หากคณะ/สถาบั น ไม่ นํ า ส่ ง รายงาน
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินการ หรื อผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศในทุกปี
การศึก ษาหรื อ เมื่ อ ครบระยะเวลาสี่ปี คณะวิ ช า/สถาบันไม่แ สดงความก้ าวหน้ าโดยมี ผลการประเมิ น ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศน้ อยกว่า 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน คณะวิชาหรื อสถาบันที่เข้ า
ร่ วมโครงการต้ องมาดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการ
ประกันคุณภาพที่กําหนดไว้ ในฐานข้ อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online )
7. การดําเนินการตามเกณฑ์ข้างต้ นสามารถเริ่ มดําเนินการได้ ตงแต่
ั ้ ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป
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ข. การนํา EdPEx มาใช้ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางในการนํา EdPEx มาใช้ ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ปี การศึกษา 2556 ดังนี ้
1. เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการใหม่ จึงเสนอให้ จดั กิจกรรมในการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ให้ ความสําคัญกับความนํา EdPEx มาใช้ ทดแทนการทํา IQA ในระบบปกติ
2. ให้ คณะ/สํานัก/ถาบัน ที่มีคณ
ุ สมบัติที่สามารถเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวได้ สมัครเข้ าร่ วมโครงการตาม
ความสมัครใจ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ประสานงานกับ สกอ. ให้
ทังนี
้ ้ ในส่วนของสถาบันวิจยั และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการนัน้ เนื่องจาก ตัวบ่งชี ้ สกอ., สมศ.
ส่วนใหญ่ จะเป็ นตัวบ่งชี ท้ ี่เหมาะกับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน และสกอ.ไม่ได้ บังคับให้ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ CHE-Online เหมือนกับระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน และมหาวิทยาลัย
ประกอบกับสถาบันวิ จัย และสํ านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก
ติดต่อกันหลายปี จึงเสนอให้ ส่งเสริ มให้ สถาบันวิจัย สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เข้ าโครงการ EdPEx เพื่อที่จะ
สามารถกําหนดตัวบ่งชี ้ และวิธีการดําเนินงานสูค่ วามเป็ นเลิศได้ ตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. ในระดับมหาวิทยาลัย ขอเสนอให้ นําเกณฑ์ EdPEx มาทดลองดําเนิ นการ (ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ EdPEx) ควบคู่ไปกับการดําเนินการประกันคุณภาพในระบบปกติ ในปี การศึกษา 2556 และหากมีผล
การประเมินมากกว่า 200 คะแนน จะเสนอเข้ าโครงการในปี การศึกษา 2557 หากมีผลการประเมินน้ อยกว่า 200
คะแนน จะขอให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณากําหนดนโยบายต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า การทํา EdPEx เป็ นความสมัครใจ
พร้ อมทังให้
้ ความเห็นว่า การทํา EdPEx ค่อนข้ างยาก เนื่องจากจะกําหนดวิธีการประเมินเป็ น 7 องค์ประกอบและแต่
ละองค์ประกอบต้ องมีการบูรณาการกันด้ วย โดยไม่ได้ กําหนดตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพมาให้ คณะ/หน่วยงานจะต้ องตีความ
และกําหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพเองให้ ตรงกับพันธกิจและจุดเด่นของคณะ/หน่วยงาน ดังนัน้ ควรดําเนินงานในลักษณะ
โครงการนํ าร่ อง โดยขอความสมัครใจจากหน่วยงานเข้ าร่ วมโครงการก่อน 3-4 หน่วยงาน เมื่อโครงการประสบ
ความสําเร็ จแล้ วจึงขยายผลต่อไป ซึง่ ประธานให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากให้ ดําเนินการในระดับหน่วยงานแล้ ว ก็ควร
ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยด้ วย
2. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ ให้ ความเห็ น ว่ า หากระดั บ
มหาวิทยาลัยจะลองเข้ าร่ วมโครงการจะต้ องมีแบ่งงานให้ ทุกฝ่ ายร่ วมดําเนินงาน ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
แผนงาน บุคลากร คลัง เป็ นต้ น
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3. หากให้ หน่วยงานใดๆเข้ าร่ วมโครงการ มหาวิทยาลัยควรให้ การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานละ
200,000 บาท
4. ที่ประชุมพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรคัดเลือกหน่วยงานที่มีคณ
ุ สมบัติและพร้ อมที่จะเข้ าร่ วมโครงการ
โดยให้ มี ทุก กลุ่ม เป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมโครงการ คื อ หน่ ว ยงานที่ จัด การเรี ย นการสอน แบ่ ง เป็ นกลุ่ม สาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2 หน่วยงาน และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ 2 หน่วยงาน กลุม่ สถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา 2 หน่วยงาน และสถาบันวิจยั 1 หน่วยงาน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบการทดลองดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ(EdPEx) ใน
ระดับมหาวิทยาลัย
2. ให้ ความเห็นชอบการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ(EdPEx) ในระดับ
คณะ/สํานัก/สถาบันเข้ าร่ วมโครงการ โดยเลือกตัวแทนของกลุม่ ดังนี ้
กลุ่มสาขา

คณะ/หน่ วยงาน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ

1. คณะพาณิชยศาสตร์

มนุษยศาสตร์

2. คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา

1. สํานักหอสมุด
2. สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่ง มธ.

สถาบันวิจยั

1. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

3. เสนอมหาวิทยาลัยขออนุมตั ิการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ(EdPEx) หน่วยงานละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน) รวม 9 หน่วยงาน
4.4 “ร่ าง”ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.....
หัวหน้ างานประกันคุณภาพ ชีแ้ จงว่า ตามร่ างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ......ใน
มาตรา 54 วรรค 2 กํ าหนดให้ มหาวิทยาลัยจัดทําข้ อบังคับ ว่า ด้ วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่ อเตรี ยมไว้ รองรั บเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอยกร่ าง
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ข้ อบังคับโดยนํ าหลักการประกันคุณภาพการศึกษาจากกฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้ วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนิ นการที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดําเนิ นการใน
ปั จจุบนั มาเพื่อพิจารณาหากได้ รับความเห็นชอบจะนําเสนอให้ คณะกรรมการร่ างกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อไป(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธานให้ ความเห็นว่า เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพมีความหมายมากยิ่งขึน้ ในเชิงการ
พัฒนาองค์กร ในร่ างข้ อบังคับดังกล่าว ควรกําหนดเรื่ องการให้ รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานงานดีเด่น และ
มีมาตรการลงโทษแก่หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานตํ่า
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบ “ร่ าง”ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ..... ตามที่เสนอ
2. ให้ เพิ่มเติม การให้ รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพดีเยี่ยม และมาตรการขันตํ
้ ่ากับ
หน่ วยงานที่ มี ผ ลการดํ าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพตํ่ าไว้ ใ น“ร่ าง”ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.....ด้ วย และให้ มานําเสนอในการ
ประชุมครัง้ ต่อไป
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผู้บนั ทึกการประชุม
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

