วาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั ง้ ที่ 4/2556 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ผู้เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
2. อธิการบดี

ที่ปรึกษา
ประธาน

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

(นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั

กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ ดาวเรื อง แทน)
6. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

กรรมการ

(อาจารย์ ดร. ปาริ ยา ณ นคร แทน)
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรี ดี ฤทธิรงค์ แทน)
8. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิต

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ)
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
11. อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

กรรมการ

12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย

กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล

กรรมการ

14. ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการ

(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)

กรรมการ
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15. หัวหน้ างานประกันคุณภาพ

กรรมการและเลขานุการ

(นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล)
16. นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวอัญชสา แก้ วเก้ า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

รองประธาน (ติดราชการ)

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลําปาง

กรรมการ (ติดราชการ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื ้อรักสกุล

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 (เพิ่มเติม)
ฝ่ ายเลขานุการ ชี แ้ จงว่าตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 ได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ด้ านการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมจากฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิต เป็ นฝ่ ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควร
แต่งตัง้ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ สุขศาสตร์ เป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่และวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับที่ระบุในคําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
1608/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ฝ่ ายเลขานุการ ชีแ้ จงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 ได้ มีมติเห็นชอบให้ เลื่อนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 มาในการประชุมครัง้ นี ้ เนื่องจากขณะนันอยู
้ ่ระหว่างการพิจารณาทบทวนร่ างรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.นัน้ บัดนี ้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้ ส่ง
ร่ างรายงานที่แก้ ไขตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทักท้ วงไปแล้ วมาให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2556 เพื่ อ ยื น ยัน ความถูกต้ องของร่ างรายงานดัง กล่าวเสนอต่อสํานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อจะได้ พิจารณารับรองและส่งผลอย่างเป็ นทางการให้ กบั มหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ ายประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้ งผลการประเมินคุณภาพภายใน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ จดั ให้ มีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 โดย รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิ ชยั ทัดศรี เป็ นประธาน โดยการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ สกอ. สมศ. และ มธ. รวม 50 ตัวบ่งชี ้ อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากในปี การศึกษา 2555 มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รั บการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ใน
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในโดยการใช้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในส่วนของตัวบ่งชี ้ สกอ. และ ตัวบ่งชี ้ มธ. ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้
ประเมินไว้ แต่ในส่วนของตัวบ่งชี ้ สมศ. จะใช้ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องและเป็ นไปปั จจุบัน อันจะนํ าไปเป็ นข้ อมูลพื น้ ฐานในการกํ าหนดเกณฑ์ และเป้าหมายของตัวบ่งชี ส้ ําหรั บ
ประกอบการดําเนินงาน ปี การศึกษา 2556
2. คะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555 ในส่วนของตัวบ่งชี ้ สกอ.
23 ตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 4.53 ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้สมศ.18 ตัวบ่งชี ้ 20 ประเด็น เท่ากับ 4.79 ตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
รวม 50 ตัวบ่งชี ้
เท่ากับ 4.61 (ระดับดีมาก)
3. ในส่วนของการจัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในนัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ ขอให้ ฝ่ายต่างๆ จัดทําแผนปรับปรุ งคุณภาพและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 และได้ ดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 12/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ.
ฝ่ ายเลขานุการ แจ้ งว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ได้ ประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เป็ นประธาน นัน้
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอแจ้ งผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. มาเพื่ อพิ จารณา ดังนี ้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
1. การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555 เป็ นการ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี ้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 18 ตัวบ่งชี ้ 20
ประเด็น ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับการรั บรองมาตรฐานจาก สมศ. โดยมีผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตาม
ตัวบ่งชีพ้ ันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี ้ ได้ คะแนน 4.81 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินตามตัวบ่งชี ร้ วม 18 ตัวบ่งชี ้ ได้
คะแนน 4.79 อยู่ในระดับดีมาก
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2. ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน จํานวน 23 หน่วยงาน สรุ ปว่า คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอนทุกหน่วยงาน ได้ รับรองมาตรฐานของ สมศ. โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี ้ในระดับดีมาก
9 หน่วยงาน และผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้รวม 18 ตัวบ่งชี ้ อยูใ่ นระดับดีมาก 11 หน่วยงาน
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ ให้ จดุ แข็ง และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแต่ละด้ าน
4. ในส่วนของการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) เมื่อได้ รับผลอย่างเป็ นทางการ
จาก สมศ. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการส่งข้ อเสนอแนะข้ อสังเกตให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องจัดทําแผนปรับปรุ ง
คุณ ภาพและฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะรวบรวมนํ า เสนอคณะกรรมการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบต่อไป

1.4 การดําเนินการตามมติท่ ปี ระชุมครั ง้ ที่ 3/2556
ฝ่ ายเลขานุการ แจ้ งว่าตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั ง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 ได้ มีมติมอบให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการตามมติที่ประชุม นัน้
เลขานุการฯ ได้ ดําเนินการตามมติ ดังนี ้
1. ได้ นําแผนการปรั บปรุ งคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
เสนอพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (กบม.) ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 18/2556 วัน ที่ 18
พฤศจิกายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 แล้ ว
2. มีบนั ทึก ศธ.0816.58/1017 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ด้ าน
การบริ การแก่สงั คม แจ้ งให้ ฝ่ายศูนย์สขุ ศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบองค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม แทน
ฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิต พร้ อมจัดทําคําสัง่ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ (ตามคําสัง่ มธ.ที่ 1064/56 และ2061/56)
3. มี บั น ทึ ก ศธ.0816.58/ว.1017 ลงวั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2556 แจ้ งผู้ รั บ ผิ ด ชอบตัว บ่ ง ชี ร้ ะดั บ
มหาวิทยาลัย และขอให้ ทบทวนค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ที่รับผิดชอบรายละเอียดตามวาระ 3.1
4. มีบนั ทึก ศธ.0816.58/1081 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึงคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
สถาบันวิจยั สถาบันสนับสนุนวิชาการ รวม 9 หน่วยงาน ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีมติให้ เข้ าร่ วม
โครงการพัฒนาคุณภาพสูค่ วามเป็ นเลิศ (EdPEx) เพื่อเสนอแผนการดําเนินการให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ รายละเอียดตาม
วาระ 3.2
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 3/2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 โดยไม่มีการแก้ ไข
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพตัวบ่ งชี ้ มธ. ปี การศึกษา 2556
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชีแ้ จงว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ กําหนดตัวบ่งชี ้
เฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การกําหนดตัวบ่งชี ้ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบันวิจยั และสถาบันสนับสนุน มีทงสิ
ั ้ ้น 11 ตัวบ่งชี ้
ใช้ ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี ้ (มธ.1-มธ.9) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 8 ตัวบ่งชี ้ (มธ.1-มธ.5
และมธ.7-มธ.9) สถาบันวิจยั 1 ตัวบ่งชี ้ (มธ.10) และสถาบันสนับสนุนการศึกษา 2 ตัวบ่งชี ้ (มธ.10-มธ.11)
2. ตัวบ่งชี ้มธ.2, มธ.4, มธ.5, มธ.9 เป็ นตัวบ่งชี ้ใหม่ที่กําหนดในปี การศึกษา 2556 ส่วนตัวบ่งชี ้มธ.8 เป็ นตัว
บ่งชี ้ที่กําหนดมาก่อนในปี การศึกษา 2555 และตัวบ่งชี ้มธ.1, มธ.3 เป็ นตัวบ่งชี ้ที่กําหนดในปี การศึกษา 2555 แต่ไม่มีการ
ประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากยังไม่ได้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
3. หลักเกณฑ์ การประเมินตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ใ้ หม่ มธ.2, มธ.4, มธ.5, มธ.9 ใช้ ผลการดําเนิ นงานของ
ปี การศึกษา 2555 เป็ นคะแนน 3 คะแนน แล้ วเทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้ เป็ นคะแนน 5 คะแนน ส่วนตัวบ่งชี ้เดิม มธ.1, มธ.
3, มธ.6, มธ.7, มธ.8 ใช้ ผลการดําเนินงานของปี การศึกษา 2555 เป็ นคะแนน 4 คะแนน แล้ วเทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้ เป็ น
คะแนน 5 คะแนน และมีการกําหนดเกณฑ์ของตัวบ่งชี ้มธ.4 แยกตามคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ จดั ทําข้ อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ตามมติที่ประชุมและ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิชยเศรษฐกุล ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวน
ตัวบ่งชีม้ ธ.4 ร้ อยละของอาจารย์ แลกเปลี่ยนที่ ส่งออกและรั บเข้ าทัง้ หมด (ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) เนื่องจาก
เกณฑ์ การให้ คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนนที่ เสนอ นัน้ เกณฑ์ การให้ คะแนนระดับคณะที่ ไม่มีหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษสูงกว่าคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทัง้ นี ้ โดยหลักการแล้ วเกณฑ์การให้ คะแนนคณะที่ไม่มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษไม่ควรมากกว่าคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชีแ้ จงว่า ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา
ข้ อ มูล เสนอภายใต้ ข้ อ มูล จากคณะ ซึ่ง ในปี การศึก ษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง เป็ นคณะที่ ไ ม่ มี ห ลัก สูต ร
ภาษาอังกฤษ มีผลการดําเนินงานค่อนข้ างสูงมาก (ร้ อยละ 51.38) กว่าคณะอื่นๆ จึงทําให้ ผลการคํานวณเป็ นไปตามที่
เสนอ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอรับไปตรวจสอบข้ อมูลใหม่อีกครัง้
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2. ที่ประชุมตังข้
้ อสังเกตว่า ตัวบ่งชี ้มธ.4 ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าทังหมด
้
(ไม่
จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) การนับอาจารย์ ชาวต่างประเทศที่ แลกเปลี่ยนเข้ ามาจะนับทัง้ หมดที่ แลกเปลี่ยน หรื อ นับ
เฉพาะที่ทําข้ อตกลงความมือระหว่างกัน หากต้ องการนับทัง้ หมด เพื่อให้ มีผลดําเนินงานสูง ควรปรับคําอธิ บายตัวบ่งชี ้
โดยตัดประโยค “กับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกันกับคณะ/วิทยาลัย/โครงการนานาชาติของมธ.”
3. ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการกําหนดเกณฑ์ การให้
คะแนนของตัวบ่งชี ้ใหม่ (มธ.2 มธ.4 มธ.5 และ มธ.9) และตัวบ่งชี ้เดิม (มธ.1 มธ.3 มธ.6 มธ.7 และ มธ.8) เนื่องจากมี
การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนโดยใช้ หลักการที่ตา่ งกัน กล่าวคือ ตัวบ่งชี ้ใหม่ใช้ ข้อมูลปี การศึกษา 2555 เป็ นฐานใน
การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 3 คะแนน ส่วนตัวบ่งชี ้เดิมใช้ ข้อมูลปี การศึกษา 2555 เป็ นฐานในการกําหนดเกณฑ์
การให้ คะแนน 4 คะแนน
4. ประธานเสนอให้ ตัวบ่งชีม้ ธ.9 ร้ อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และ
นักวิจยั ที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ เป็ น ตัวบ่งชี ้ของสถาบันวิจยั ในปี การศึกษา 2556
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิตตังข้
้ อสังเกตว่า ตัวบ่งชี ้มธ.6 จํานวนข้ อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ จากข้ อมูล ที่ ผ่านมาพบว่าข้ อตกลงฯ บางข้ อตกลงมี การดําเนิ นกิ จ กรรมอย่าง
ต่อเนื่อง แต่บางข้ อตกลงไม่มีการดําเนินกิจกรรม อาจเป็ นความเสี่ยงที่จะทํ าให้ มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานไม่ถึง
เกณฑ์ที่กําหนดให้ เป็ น 5 คะแนน
อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ให้ ความเห็นว่า การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนขึ ้นกับวัตถุประสงค์
ของการกําหนด เช่น การกําหนดเพื่อกระตุ้นให้ พฒ
ั นา ควรกําหนดให้ อยู่ในระดับที่ท้าทาย หรื อ หากต้ องการให้ คณะ
สามารถดําเนินการได้ และได้ คะแนนตามตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิราชการ อาจกําหนดให้ อยู่ในระดับที่ไม่ท้าทายมากนัก
มติท่ ปี ระชุมที่ประชุมมีมติให้ ความเห็นชอบ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบการกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพประจําปี การศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน สถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ โดยขอให้ ปรั บการกําหนด
เกณฑ์การให้ คะแนนโดยใช้ ข้อมูลปี การศึกษา 2555 เป็ นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 4 คะแนน ทังตั
้ วบ่งชี ้
เดิมและตัวบ่งชี ้ใหม่ (มธ.1-มธ.9) ส่วนตัวบ่งชี ้ มธ.10-มธ.11 ให้ ความเห็นชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เสนอ
2. ตัวบ่งชี ้มธ. 4 ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ าทัง้ หมด (ไม่จํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
ขอให้ ดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพิ จารณาทบทวนข้ อมูลของเกณฑ์ การให้ คะแนน ในระดับ
คณะอีกครัง้ โดยมีหลักการว่าคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรมีคะแนนตํ่ากว่าคณะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2.2 ปรับคําอธิบายตัวบ่งชี ้โดยตัดประโยค “กับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง
กันกับคณะ/วิทยาลัย/โครงการนานาชาติของมธ.”
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3. กําหนดตัวบ่งชีม้ ธ.9 ร้ อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ เป็ น ตัวบ่งชี ้ของสถาบันวิจยั ในปี การศึกษา 2556 พร้ อมทังกํ
้ าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน
4. เมื่อฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามมติการประชุมข้ อ 1-3 แล้ วให้ นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
3.2 ค่ าเป้าหมายตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาชี ้แจงว่าตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั ง้ ที่ 3/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 เห็ นชอบให้ กําหนดค่าเป้ าหมายตัวบ่ง ชี ้
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556 โดยให้ ปรับผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้เชิงคุณภาพเพิ่ม 1 ข้ อ และตัวบ่งชี ้
เชิงปริ มาณเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 ของผลการดําเนินงานในปี การศึกษา 2555 และฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ มีบนั ทึก
ที่ ศธ.0516.58/ว.1073 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ขอให้ ผ้ ูรับผิดชอบตัวบ่งชีร้ ะดับมหาวิทยาลัยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมตามค่าเป้าหมายดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี ้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีร้ ะดับมหาวิทยาลัย ได้ ให้ ความ
เห็นชอบค่าเป้าหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ ยกเว้ น
1. ฝ่ ายวิชาการ เสนอว่าในส่วนของตัวบ่งชี ้ สกอ.2.1, สกอ.2.5 และ สกอ.2.6 การกําหนดค่าเป้าหมายมี
ความเป็ นไปได้ น้อยมาก เนื่องจาก
1.1 สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร ปรั บค่าเป้าหมายจาก 2 ข้ อ เป็ น 3 ข้ อ
เนื่ องจากตามเกณฑ์ ในข้ อ 3 กํ าหนดให้ ทุกหลักสูตรต้ องมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี ผ้ ลการดําเนิ นงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่ทําได้ ยากมาก
หากมีเพียง 1 หลักสูตรไม่ประเมินผลก็ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย และมีบางคณะแจ้ งว่าจะไม่ดําเนินการตามกรอบ TQF
1.2 สกอ.2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ปรับค่าเป้าหมายจาก 6
ข้ อ เป็ น 7 ข้ อ เนื่องจากเกณฑ์ ประเมินข้ อ 6 ระบุว่า ต้ องมีผลการประเมินคุณภาพของบริ การทัง้ 4 ด้ าน กล่าวคือ
1) ด้ านการให้ บริ การห้ องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้ อื่นๆ 2) ด้ านกายภาพ 3) ด้ านการให้ บริ การสิ่งอํานวยความสะดวก
และ 4) ด้ านการให้ บริ การสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบ ไม่ตํ่ากว่า
3.51 คะแนน ที่ผ่านมาผลประเมินด้ านที่ 4 ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน มาโดยตลอด ผลประเมินที่ดีที่สดุ คือ 3.42 คะแนน
อีกทังเป็
้ นการประเมินจากความคิดเห็นของผู้ตอบ ซึง่ อยู่นอกเหนือการควบคุม
1.3 สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน ปรั บค่าเป้าหมายจาก 4 ข้ อ เป็ น 5 ข้ อ
เนื่องจากตามเกณฑ์ ข้อ 2, 6 และ 7 กําหนดให้ ต้องทํ าได้ ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร หากมีเพียง 1 วิชา มิได้
ดําเนินการก็ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
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2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ มี ก ารขอปรั บ ค่ า เป้ าหมาย ต่ า งไปจากที่ ค ณะกรรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ตัวบ่งชี ้ สมศ.3 ผลงานของผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้ รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 25.88 ฝ่ ายวิจยั ขอปรับเป็ น 25.00 เนื่องจากเป็ นค่าเป้าหมาย
ที่มากกว่าผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา (ร้ อยละ 24.65) และผลการดําเนินงานที่ได้ คา่ คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
2.2 องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม ตัวบ่งชี ้ สมศ.8 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์
จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
81.87 ฝ่ ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์ ขอปรับเป็ น 80.00 เนื่องจากผลการดําเนินงานในปี การศึกษา 2555 ประเมินได้ ร้อยละ
79.31 (จากการประเมิ น ตนเอง) แต่ห ลัง ประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
ประเมินได้ ร้อยละ 77.97 ซึง่ ปรับลดลงประกอบกับมีการเปลี่ยนหลักการจัดโครงการโดยให้ แต่ละคณะเป็ นผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ ายวิจยั ขอให้ พิจารณา ดังนี ้
3.1 ให้ ทบทวนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้มธ.6 ร้ อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ รับ
รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ เนื่องจากฝ่ ายวิจยั ไม่ได้ กํากับดูแลในเรื่ องวิทยานิพนธ์ และงานวิจยั การของนักศึกษา
3.2 เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ตัวบ่ ง ชี เ้ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความชัด เจนมากยิ่ ง ขึ น้ จาก มธ.9 ร้ อยละของงานวิ จัย
บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และนักวิชาการที่ ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ เป็ น ร้ อยละของ
งานวิจยั บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักวิชาการที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์และนักวิจยั ประจํา
ทังนี
้ ้ หากปรับค่าเป้าหมายตามที่ผ้ รู ับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ขอปรับ จะทําให้ มีคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ของ สกอ.(23
ตัวบ่งชี ้) เท่ากับ 4.72 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ของทุกองค์ประกอบสมศ. 1 - 11 เท่ากับ 4.89 คะแนน
เฉพาะตัวบ่งชี ้ของ สมศ. (20 ตัวบ่งชี ้) เท่ากับ 4.86 และคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ของทุกองค์ประกอบทังหมด
้
เท่ากับ 4.72
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวบ่งชี ้ที่ 2.6 อาจ
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากต้ องมีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร โดยเฉพาะเกณฑ์ข้อ 2
ที่กําหนดให้ ทกุ รายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนามก่อนการเปิ ดสอน
ในแต่ภาคการศึกษา และ ข้ อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
ที่ปรึ กษาให้ ความเห็นว่าตัวบ่งชี ้ในองค์ประกอบที่ 2 ส่วนมากจะมีคะแนนตํ่ากว่าองค์ประกอบอื่น เพราะ
ทุกหลักสูตรต้ องดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน TQF ยกตัวอย่างเช่น สกอ.2.1 ระบบกลไกการพัฒนาและบริ หาร
หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการผลักดันให้ คณาจารย์ จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามเกณฑ์ มาตรฐาน TQF
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เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการประเมินคุณภาพในปี การศึกษา 2558 ซึ่งจะประเมินใน
ระดับหลักสูตร
ประธานให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้ วยกับความคิดเห็นของที่ ปรึ กษาเกี่ ยวกับมาตรการผลักดันให้
คณาจารย์ ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยให้ กําหนดเป็ นมาตรการเชิงบวกและเชิงลบเพื่อการบริ หารใน
ระดับมหาวิทยาลัย และหากยังไม่ดําเนินการให้ กําหนดมาตรการในระดับคณะด้ วย นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
อาจารย์ดําเนินการ และเป็ นการลดภาระการจัดทําเอกสารของอาจารย์ ฝ่ ายวิชาการควรหาแนวทางดําเนินการตาม
กรอบ TQF อย่างง่าย นอกจากนี ้ ฝ่ ายวิชาการต้ องมีข้อมูลแสดงให้ เห็นว่าในปั จจุบันมีจํานวนรายวิชาและจํานวน
หลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF มากน้ อยเพียงใด
2. ประธานให้ ความเห็นว่า หากพิจารณาจากพันธกิจแล้ ว ฝ่ ายวิชาการควรเป็ นผู้กํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่ อง
วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ของนักศึกษา จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบตัวบ่งชี ้มธ.6 ร้ อยละของ
วิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ แทนฝ่ ายวิจัย โดยการขับเคลื่อน
และกระตุ้นเพื่อให้ เกิดผลการดําเนินงาน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวบ่งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556 ตามที่เสนอ
ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ สกอ.2.1 สกอ.2.5 สกอ.2.6 สมศ.3 และ สมศ.8 ดังนี ้
1.1 กําหนดค่าเป้าหมาย ปี การศึกษา 2556 ตัวบ่งชี ้ สกอ.2.1 เท่ากับ 2 ข้ อ ตัวบ่งชี ้ สกอ.2.5 เท่ากับ
6 ข้ อ และ ตัวบ่งชี ้ สกอ.2.6 เท่ากับ 4 ข้ อ
1.2 เห็นชอบการปรั บค่าเป้าหมายเป็ นจํานวนเต็ม ในตัวบ่งชีส้ มศ.3 (ค่าเป้าหมายเท่ากับ 25.00)
และ สมศ.8 (ค่าเป้าหมายเท่ากับ 80.00) ตามที่ผ้ รู ับผิดชอบตัวบ่งชี ้เสนอ
2. การดําเนินการเกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน TQF
2.1 มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการเสนอวาระการประชุมเกี่ ยวกับ “การกํ าหนดมาตรการผลักดันให้
อาจารย์ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF ให้ มากขึน้ โดยกําหนดเป็ นมาตรการเชิงบวกและเชิงลบ” ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.) ทังนี
้ ้ ให้ ตงมาตรการใน
ั้
2 ระดับ คือ ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
และในการนําเสนอเรื่ องนอกจากกําหนดมาตรการเชิงลบ ควรให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลปั จจุบนั ของการดําเนินงาน
TQF ด้ วย
3. มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการรั บผิดชอบตัวบ่งชี ้ มธ.6 ร้ อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติ แทนฝ่ ายวิจยั
4. ให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่ อตัวบ่งชี ม้ ธ.9 จากเดิม เป็ น ร้ อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักวิชาการที่ได้ รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติตอ่ จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา
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3.3 แผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ก. การเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี แ้ จงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบในการนําระบบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ โดยใช้ เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่ อการดําเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
(EdPEx) มาใช้ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ ความเห็นชอบในการนําโครงการดังกล่าวมาใช้ ในระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน โดยเสนอจากตัวแทนกลุม่ ต่างๆ 9 หน่วยงาน ได้ แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิริน ธร คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
สํานักหอสมุด สถาบันวิจัยและให้ คําปรึ กษาแห่งมธ. และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึก ษาได้ ป ระสานกับหน่ วยงานดัง กล่าวถึง ความพร้ อมในการเข้ าร่ วมโครงการฯ พบว่า การตอบรั บเข้ าร่ วม
โครงการฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. ตอบรับจะเข้ าร่ วมโครงการฯ ในปี การศึกษา 2556 มี 6 หน่วยงาน ได้ แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี คณะรัฐศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4) คณะแพทยศาสตร์ 5) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร 6) คณะพยาบาลศาสตร์ (โดยจะเริ่ มที่ศนู ย์เด็กปฐมวัยก่อนที่จะขยายผลไปสูค่ ณะในปี ถัดไป)
2. ไม่ขอเข้ าร่ วมโครงการฯ เนื่องจากยินดีที่จะใช้ ระบบ IQA อยู่ ได้ แก่ สํานักหอสมุด และสถาบันวิจัย
และให้ คําปรึกษาแห่งมธ.
3. ขอศึกษาระบบเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ไปก่อนในระยะแรก
และจะให้ คําตอบกับมหาวิทยาลัยอีกครัง้ หลังการเรี ยนรู้ และเข้ าใจระบบแล้ ว ได้ แก่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ทัง้ นี ้ ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมครั ง้ นี แ้ ล้ วจะเข้ าร่ วม
ประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่ออธิบายทํา
ความเข้ าใจระบบเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
สําหรั บการดําเนินงานตามเกณฑ์ คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ในระดับ
มหาวิทยาลัยนัน้ เนื่องจากมีหน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนตอบรับการเข้ าร่ วมโครงการฯ เป็ นจํานวนมาก ประกอบ
กับเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็ นเรื่ องใหม่ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกับคณะเพื่อเริ่ มดําเนินการใน
ระดับมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2557
ข. แผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแผนดําเนินการโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยใช้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ให้ ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะนําเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เป็ นเลิศ (EdPEx) มาใช้ พฒ
ั นาการจัดการศึกษา โดยดําเนิ นการเป็ นการภายใน
ก่อนที่จะสมัครเข้ าร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระยะต่อไป
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์ เสนอให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ าร่ วมประชุมกับ
หน่วยงานที่เข้ าร่ วมโครงการฯในการประชุมทําความเข้ าใจร่ วมกันถึงแนวทางดําเนินงาน
3. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ สุขศาสตร์ ให้ ความเห็นว่าในการดําเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศ ควรเสนอให้ คณะกําหนดบุคคลรั บผิดชอบโดยตรง (Key Person) ทัง้ ในระดับผู้บริ หาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ยัง เสนอให้ การจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่ องเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ (EdPEx) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่ม
ระดับผู้บริ หาร เพื่อชี ้แจงทําความเข้ าใจถึงภาพรวมและความสําคัญของ EdPEx และ 2) กลุ่มระดับผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อ
จัดอบรมให้ ความรู้ โดยเจาะลึกในแต่ละหมวด
4. ประธานให้ ความเห็นว่า ตามที่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จะขอศึกษาข้ อมูลการดําเนินงาน
EdPEx ก่อนนัน้ เห็นควรให้ มีการประสานงานกับสถาบันฯให้ เข้ าร่ วมโครงฯเพื่อเป็ นตัวแทนของกลุ่มสถาบันวิจยั ใน
รอบต่อไป เนื่องจากในรอบแรกนี ้หน่วยงานที่เข้ าร่ วมเป็ นหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. ให้ ความเห็นชอบในการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ โดยใช้ เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของ 6 คณะ ได้ แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะ
รั ฐ ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ นธร คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ และให้ ความเห็นชอบที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะเริ่ มดําเนินงานที่ศนู ย์เด็กปฐมวัยก่อนที่จะขยายผลไป
ดําเนินการที่คณะ
2. รับทราบการไม่เข้ าร่ วมโครงการฯ (EdPEx) ของสถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่งมธ. และสํานักหอสมุด
3. ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปรั บแผนการดําเนินงานโดยให้ มีการจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่ อง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศแก่หน่วยงานที่เข้ าร่ วมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุม่ ผู้บริ หาร และกลุม่ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ EdPEx โดยตรง
4. ขอให้ ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษา เสนอของบประมาณดํ า เนิ น งานโครงการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยใช้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ต่อมหาวิทยาลัย
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3.4 ร่ าง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษา
หัวหน้ างานประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ครั ง้ ที่ 3/2556 มีมติเห็นชอบร่ าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกัน
คุณภาพการศึก ษา และขอให้ เพิ่ มเติ ม ข้ อความในร่ าง ข้ อบัง คับฯ เกี่ ย วกับ การให้ รางวัลแก่ หน่ วยงานที่ มี ผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพดีเยี่ยม และมีมาตรการขันตํ
้ ่ากับหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพตํ่าไว้ ในร่ าง
ดังกล่าว และให้ มานําเสนอในการประชุมครัง้ นี ้ นัน้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงเพิ่มเติมในร่ างข้ อบังคับฯ ข้ อ 11
และ 12 ดังนี ้
ข้ อ 11 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในหรื อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตํ่ากว่าระดับพอใช้ ผู้บริ หารหน่วยงานนันจะต้
้
องให้ คํารับรองการปรับปรุ งคุณภาพต่อสภามหาวิทยาลัย และรายงาน
ผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน จนกว่าระดับคุณภาพจะสูงขึ ้น
ข้ อ 12 ให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรรางวัล เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ มีผลการประเมินคุณภาพภายในหรื อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมากหรื อสูงกว่าไม่เกินสามรางวัล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วที่ปรึกษาตังข้
้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อ 11 คําว่า “จะต้ องให้ คํารั บรองการปรับปรุ งคุณภาพต่อสภามหาวิทยาลัย” นัน้ ในระบบประกัน
คุณภาพจะไม่มีการจัดทํ าคํารั บรอง แต่จะจัดทํ าแผนปรั บปรุ งคุณภาพ จึงเสนอให้ ปรั บเป็ นการจัดทํ าแผนพัฒนา
คุณภาพ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจนกว่าระดับคุณภาพจะสูงขึ ้น
ส่วนคําว่า “ตํ่ากว่าระดับพอใช้ ” นัน้ ควรปรับเป็ น “ตํ่ากว่าระดับดี” ซึง่ หมายถึงระดับพอใช้ ที่จะต้ องมี
การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเรื่ องแนว
ปฏิบตั ิการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. ข้ อ 12 เสนอตัด “หรื อสูงกว่า” ในท้ ายร่ างข้ อบังคับออก เนื่องจากระดับดีมากเป็ นระดับที่สงู สุดแล้ ว
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุม มีมติให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มเติมร่ าง ข้ อบังคับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.... โดยให้ ปรั บถ้ อยคําในร่ าง
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ.... ดังนี ้
1. ส่วนที่ 3 ข้ อ 11 จากเดิม เป็ น หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในหรื อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตํ่ากว่าระดับดี ผู้บริ หารหน่วยงานนันจะต้
้
องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัยจนกว่าระดับคุณภาพจะสูงขึ ้น
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2. ส่วนที่ 3 ข้ อ 12 ให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยจัดสรร
รางวัล เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในหรื อผล
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมากไม่เกินสามรางวัล
วาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรั บรอบปี การดําเนินงานการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ได้ มีมติในการเตรี ยมความพร้ อมมหาวิทยาลัยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ด้ วยการเลื่อนการเปิ ดภาคเรี ยนให้ เป็ น
สากล ทําให้ ต้องเปลี่ยนจากการเปิ ดภาคเรี ยนในเดือนมิถนุ ายน เป็ น ต้ นเดือนสิงหาคม ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557 นัน้
จากมติของที่ประชุมอธิ การบดีดงั กล่าว ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอปรับรอบปี การดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ปี การศึกษา 2556 เป็ น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 (รวม 14 เดือน) ส่วนรอบปี
การดําเนินงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2557 เป็ น 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 และทําให้ มีการปรับ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในให้ สอดคล้ องกับรอบปี การประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556 ดังนี ้
กิจกรรม

ระยะเวลา

1.หน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี ้

1 มิถนุ ายน 2556- 31 กรกฎาคม 2557

2.ติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานตาม

ธันวาคม 2556

ตัวบ่งชี ้ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

มีนาคม 2557

3.คณะ/สํานัก/สถาบัน ส่งรายงานการประเมินตนเอง

29 สิงหาคม 2557

4.ประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน

กันยายน – ตุลาคม 2557

5.จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย

กันยายน 2557

6.ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

กลางเดือนตุลาคม 2557

7.ส่งรายงานการประเมินตนเอง (ฉบับหลังประเมิน)

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557

ของคณะ/มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHE QA Online
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรั บรอบปี การดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556 และให้ ความ
เห็นชอบปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556 และให้ นําเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป
4.2 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2557
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป็ นประจําทุกปี อย่างต่อเนื่อง นัน้ เพื่อให้ การดําเนินงานของฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีกรอบระยะเวลาการดําเนิ นกิ จกรรมที่ ชัดเจน เพื่ อเป็ นเครื่ องมือการดําเนิ นงาน
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ติดตามการดําเนินงาน การประสานงานกับคณะ/สํานัก/สถาบัน และประสานงานกับบุคคล หรื อหน่วยงานภายนอก
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอ แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ปี งบประมาณ 2557 โดยมีแผนงาน
ย่อยรวม 7 ด้ าน ดังนี ้
1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
2. การติดตามและประเมินผลคุณภาพภายใน
3. การติดตามและประเมินผลคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.
4. การสร้ างเครื อข่ายการประกันคุณภาพภายนอก
5. การสร้ างเครื อข่ายการประกันคุณภาพภายใน
6. โครงการการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ EdPEx
7. งานวิจยั ด้ านการประกันคุณภาพ /การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี งบประมาณ 2557 โดยให้ ปรับ
แผนงานติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในข้ อ 13 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ ปรับระยะเวลาดําเนินการ
จากเดิมดําเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็ นดําเนินการในวันประเมินคุณภาพภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน
4.3 การดําเนินการประกันคุณภาพของคณะ/หน่ วยงานจัดการเรี ยนการสอนที่เปิ ดใหม่
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ จดั ตังหน่
้ วยงานจัดการเรี ยนการสอนใหม่ 3 หน่วยงาน ได้ แก่ 1. คณะเภสัชศาสตร์ 2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ (ในการประชุมครั ง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555) 3. วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา (ในการ
ประชุมครั ง้ ที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนที่จัดตัง้ ใหม่ต้องเข้ าสู่ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2556 อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
ประสานงานกับคณะตังใหม่
้ ดงั กล่าวเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยแต่ละหน่วยงานมีความเห็น ดังนี ้
1. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมตั ิยกเว้ นการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นเวลา 3 ปี
(2556-2558) เนื่องจากเป็ นคณะใหม่จึงอยู่ในช่วงเตรี ยมความพร้ อมด้ านต่างๆ ได้ แก่ การเรี ยนการสอน การบริ หาร
จัดการ และการจัดทําฐานข้ อมูล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. วิทยาลัยแพทย์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จากการประสานงานด้ วยวาจาว่า วิทยาลัยขอเข้ าร่ วมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทังระบบ
้
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป
3. วิ ท ยาลัย โลกคดี ศึก ษา จะเข้ าร่ วมระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษา แต่ ข อรั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
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ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอหลักการพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้ าสู่ระบบประกันคุณภาพว่า
หน่วยงานควรเข้ าสูร่ ะบบประกันคุณภาพตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดรับนักศึกษา/เริ่ มจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ คณะเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา เริ่ มรับนักศึกษา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2556 จึงควรเริ่ มดําเนินการในระบบประกันคุณภาพตังแต่
้
ปี การศึกษา 2556 แต่เนื่ องจากขณะนี เ้ ริ่ มภาค 2/2556 แล้ ว จึงขอเสนอให้ มีการประเมินคุณภาพภายใน 3 คณะ
ดังกล่าว ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
มติท่ ีประชุม ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบให้ มีการประเมินคุณภาพภายใน 3 คณะที่ เปิ ดใหม่ ได้ แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ,
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป และ
เห็นชอบในการมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์ ประสานงานและสื่อสารกับคณะเภสัชศาสตร์ ใน
การดําเนินระบบประกันคุณภาพ และรับประเมินคุณภาพภายใน ในปี การศึกษา 2557
4.4 การให้ รางวัลแก่ หน่ วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) สูงสุด
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชีแ้ จงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) แล้ วปรากฏว่า
คณะที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชีพ้ นั ธกิจหลัก 11
ตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 4.92 (ดีมาก) และผลการประเมินเฉลี่ย 18 ตัวบ่งชี ้ (20 ประเด็น) เท่ากับ 4.78 (ดีมาก) นัน้ เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจสําหรับหน่วยงานที่คะแนนประเมินสูงสุด มหาวิทยาลัยควรพิจารณารางวัลพร้ อมกับกําหนดพิธีมอบ
รางวัลให้ กบั หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ จดั สรรเงินและโล่ห์รางวัลแก่คณะที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ โดยมอบเงิน
รางวัลให้ หน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุด 100,000 บาท (คณะพยาบาลศาสตร์ ) ผลคะแนนรองลงมา มี 2 หน่วยงานๆ ละ
50,000 บาท (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
3. เห็นชอบให้ มอบเงิ นรางวัลและโล่ห์แก่หน่วยงานที่ ได้ รับรางวัลในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (กบม.)
4. ขอให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอของบประมาณสําหรับเงินรางวัลและโล่ห์ตอ่ มหาวิทยาลัย
4.5 ร่ างตัวบ่ งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชี ้แจงว่า ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจําปี
พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีการนําเสนอร่ างตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
เพื่อทําประชาพิจารณ์ รับฟั งความเห็น ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง และจะปิ ดรับข้ อเสนอแนะใน
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วันที่ 31 มกราคม 2557 ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ และ
คณบดี/ผู้อํานวยการ คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน /สถาบันวิจัย/สํานักสถาบันสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) มีหน่วยงานที่
สะท้ อนข้ อสังเกตหรื อข้ อเสนอแนะโดยสรุ ปดังนี ้
1. กลุ่มตัวบ่งชีส้ ่วนใหญ่ขาดรายละเอียดหรื อความชัดเจนในการประเมิน หรื อการกําหนดเงื่อนไขการ
ประเมินไม่เหมาะสม
2. กลุม่ ตัวบ่งชี ้ที่เสนอให้ ตดั ออกเนื่องจากซํ ้าซ้ อนกับตัวบ่งชี ้ของ สกอ. หรื อไม่สามารถวัดหรื อส่งผลการ
ประเมินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุม่ ตัวบ่งชี ้ใหม่ เกณฑ์ขาดความชัดเจน เสนอให้ กลับไปใช้ เกณฑ์ตวั บ่งชี ้เดิม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติท่ ปี ระชุม
1. ที่ประชุมมีมติให้ นดั ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 5/2556
เพื่อพิจารณาเรื่ องตัวบ่งชี ้สมศ.รอบสี่ เป็ นการเฉพาะในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.
2. มีมติมอบหมายให้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้สมศ.รอบสี่ ใน
3 กลุ่ ม ความคิ ด เห็ น ได้ แ ก่ 1.ฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 2. คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น และฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3.
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ศรี สมรั ก อินทุจนั ทร์ ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้ อย และอาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็ นผู้แทนเสนอความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อ
นํามาพิจารณาในที่ประชุม
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
ผู้บนั ทึกการประชุม
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

