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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา ทอมก ครัง้ท่ี 3/2557 

วนัจนัทรท่ี์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม 401 ชัน้ 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัอยธุยา 

 
ประธานท่ีประชุม 

1.  ดร.นนัทน์  ถาวรงักูร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
คณะกรรมการท่ีประชุม 

2.  คุณวรทั ไชยสนิท จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.  คุณกฤตพฒัน์ อคัคภรูวิงค ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4.  รศ.อุษณยี ์ ค าประกอบ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
5.  รศ.ดร.กมลวลัย ์ ลอืประเสรฐิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

6.  คุณเทวนิทร ์ จนัทรศกัดิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

7.  คุณปิยะชาต ิ โชคพพิฒัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

8.  คุณอรทยั แสงธ ารง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

9.  คุณจนัทรพ์ร สุดจ านงค ์ มหาวทิยาลยับรูพา 

10.  ผศ.ดร.วบิลูย ์ วฒันาธร มหาวทิยาลยัพะเยา 

11.  ดร.ชลธดิา 
(แทน รศ.ดร.สุภกร 

เทพหนิลพั 
พงศบางโพธิ)์ 

มหาวทิยาลยัพะเยา 

12.  พระมหาสุทศัน์ ตสฺิสราวาท ี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

13.  คุณสนธญิาณ รกัษาภกัด ี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

14.  รศ.ดร.ศรชยั ทา้วมติร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

15.  คุณสมัฤทธิ ์ เพชรแกว้ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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16.   ดร.วงศช์นก 
(แทน คุณวนัด ี

จ าเรญิสาร 
บุญลอ้ม 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

17.  รศ.พญ.สุภาวด ี ประคุณหงัสติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

18.  คุณอวยพร เรอืงศร ี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
เลขานุการท่ีประชุม 

19.  คุณสุดเขต แจง้กระจ่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

20.  คุณศศกิร สงขาว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

21.  อาจารยไ์ฉไลฤด ี ยวุนะศริ ิ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

22.  คุณอรญัญา ภู่สนัตพิงษ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่ได้ 
1. ดร.นคร ศรสีุขมุบวรชยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2.  รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพพ์นัธุ ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.  คุณศรินิาถ ทพัแสง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4.  ศ.ดร.วชัระ กสณิฤกษ ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
5.  อาจารยส์ายพณิ วไิลรตัน์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

6.  คุณป่ินปินทัธ ์ ด านุ้ย มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

7.  ผศ.ดร.นิธนิาถ ศุภกาญจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

8.  คุณจนัทนา พรหมศริ ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

9.  คุณกิง่ทอง ยงยทุธมชียั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

10.  รศ.ดร.ยวุด ี รอดจากภยั มหาวทิยาลยับรูพา 

11.  คุณพชิติร มพีจนา มหาวทิยาลยับรูพา 

12.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

13.  รศ.พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

14.  ดร.สมชาต ิ พนาเกษม มหาวทิยาลยัมหดิล 

15.  รศ.กลัณกา สาธติธาดา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

16.  คุณชยัพงศ์ แกลว้กลา้ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

17.  คุณศริขิวญั ปัญสมคดิ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

18.  รศ.ดร.อมรา ชา้งทรพัย ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

19.  รศ.จนัทนี เพชรานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 
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20.  คุณวนัเพญ็ เกดิศร ี สภาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 

 
เริม่ประชุมเวลา 13.28 น. 
 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ความคบืหน้าการพฒันาตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสีข่อง สมศ.  
ตามที ่สมศ. ไดม้กีารพฒันาตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่ทีป่ระชุม     

ทอมก และ ทปอ. ไดร้ว่มจดัท าขอ้เสนอแนะปรบัปรงุตวับ่งชีด้งักล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ ไดส้รุปกจิกรรม
ด าเนินการ โดยสรุปดงันี้ 

 
เวลา กิจกรรม 

25 ต.ค. 56 สมศ. เชญิผูแ้ทนของกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ มาใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อ
ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ ก่อนการประกาศเกณฑอ์ยา่งเป็นทางการ 

8 พ.ย. 56 สมศ. ประกาศเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ในทีป่ระชุมวชิาการนานาชาต ิ 
สมศ. ท าประชาพจิารณ์ตามภมูภิาค โดยก าหนดวนัสิน้สุดการรบัขอ้เสนอแนะวนัที ่31 
ม.ค. 2557 

15 พ.ย. 56 ประธานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก ส่งอเีมลเพื่อเวยีนขอความเหน็ตวับ่งชีแ้ละ
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม ทอมก ทัง้นี้สามารถ
สรปุเป็นขอ้เสนอแนะภาพรวม ไดแ้ก่  

1. ตวับ่งชีเ้น้น input และ process มเีพยีงตวับ่งชีร้อ้ยละ 20 ทีเ่ป็น output outcome 
2. ตวับ่งชีไ้มท่อ้นคุณภาพตามบรบิทของสถาบนั 
3. ตวับ่งชีไ้มม่รีายละเอยีด ไม่มคี านิยาม เกณฑก์ารประเมนิ 
4. ไมค่วรใชเ้งือ่นไขการลดคะแนน 

26 - 27 พ.ย. 
56 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก ประชุมพจิารณา (รา่ง) ตวับ่งชี ้สมศ. รอบสี ่เพื่อ
จดัท าขอ้เสนอแนะต่อตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพทัง้ในภาพรวมและราย   ตวั
บ่งชี ้

9 ม.ค. 57 ทปอ. แต่งตัง้คณะท างานการพฒันาตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่เพื่อท า
หน้าทีว่เิคราะหแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่อตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพ ตลอดจนการ
ก าหนดเกณฑเ์ทยีบเคยีงของกลุ่มสาขาวชิา 

10 ม.ค. 57 ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก น าเสนอขอ้เสนอแนะภาพรวม
และรายตวับ่งชีต่้อทีป่ระชุม ทปอ. QA Forum 

17 ม.ค. 57 ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก น าเสนอขอ้เสนอแนะภาพรวม
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เวลา กิจกรรม 

และรายตวับ่งชีต่้อทีป่ระชุม ทอมก 

13 ก.พ. 57 สมศ.เชญิอธกิารบดแีละรองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบดา้นการประกนัคุณภาพประชุม
รว่มกนัอภปิรายในแนวทางการขบัเคลื่อนการประกนัคุณภาพตามบทบาทหน้าที่ 

11 ม.ีค. 57 - มกีารประชุมรว่มกนัระหว่าง ทปอ. ทอมก สกอ. และ สมศ. เพื่อพจิารณาแนว
ทางการปรบัปรงุและบรูณาการตวับ่งชีข้อง สกอ. และ สมศ. 

- มกีารนดัประชุมเพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของตวับ่งชีร้ะหว่าง สกอ. และ สม
ศ. ในวนัที ่29 มนีาคม 2557 เบือ้งตน้มกีารนัดประชุมเพื่อน าตวับ่งชีไ้ปศกึษาก่อนใน
วนัที ่20 มนีาคม 2557  

20 ม.ีค. 57 มกีารประชุมรว่มกนัระหว่าง ทปอ. ทอมก สกอ. และ สมศ. เพื่อรบัทราบเกณฑก์าร
ประเมนิของ สกอ. และ สมศ. (สกอ. ไมไ่ดน้ าเกณฑก์ารประเมนิมาเผยแพรใ่นวนัประชุม
ดงักล่าว) 

21 ม.ีค. 57 ทีป่ระชุม ทอมก มคีวามเหน็ว่าควรมกีารปรบัปรงุตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิของ 
สกอ. และ สมศ. ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั โดยเชญิผูเ้กีย่วขอ้ง ทปอ. ทอมก สกอ. และ 
สมศ. มาประชุมรว่มกนั และเหน็ควรใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุม ทปอ. ท าหนงัสอืถงึ สมศ. 
ชะลอการน าตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสีม่าใชป้ระเมนิคุณภาพ จนกว่าจะ
มกีารประชุมรว่มกนัและปรบัปรงุตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิแลว้เสรจ็ 

21 – 22 ม.ีค. 
57 

สมศ.เชญิผูเ้กีย่วขอ้งของสถาบนัอุดมศกึษาเขา้อบรมเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและปรบั
ทศันนคตเิรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา (ในวนัอบรม สมศ. 
ปรบัรปูแบบเป็นการน าเสนอเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่) 

24 ม.ีค. 57 ทีป่ระชุม ทปอ. ท าหนงัสอืถงึ สมศ. ชะลอการน าตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสีม่าใชป้ระเมนิคุณภาพ 

29 ม.ีค. 57 - มกีารประชุมรว่มกนัระหว่าง ทปอ ทอมก และ สมศ. (สกอ. ขาดประชุม) 
- มกีารจดัท าขอ้เสนอแนะต่อกลไกการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี ่ 
รวมถงึขอ้เสนอแนะภาพรวมและรายตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

17 เม.ย. 57 สกอ. เชญิผูแ้ทน ทปอ. ทอมก และ สมศ. เขา้รว่มรบัฟังตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ
ใหมข่อง สกอ. (สมศ. แสดงความเหน็ทีม่ต่ีอตวับ่งชีข้อง สกอ. ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ไมบ่รูณาการกนัระหว่างตวับ่งชี้) 

2 พ.ค. 57 สมศ. เชญิผูแ้ทนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาบางแห่ง (ไมม่ี
เกณฑก์ารคดัเลอืก) และผูป้ระเมนิคุณภาพมาใหค้วามเหน็ต่อตวับ่งชีข้อง สมศ.  

3 ก.ค. 57  สมศ. ประกาศตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสีท่ี่ผ่านการท าประชา
พจิารณ์ (ฉบบัวนัที ่17 ม.ิย. 2557) ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากจากขอ้เสนอที ่ทปอ. 
และ ทอมก จดัท าใหแ้ก่ สมศ. 

16 ก.ค. 57 ประธานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก ส่งอเีมลเพื่อเวยีนขอความเหน็ตวับ่งชีแ้ละ
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เวลา กิจกรรม 

เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่(ฉบบัวนัที ่17 ม.ิย. 2557) พรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏริปูระบบการประเมนิคุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษา 

18 ก.ค. 57 - มกีารประชุมรว่มกนัระหว่างคณะท างานการพฒันาตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสีก่บัศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนศร ี(ประธานบอรด์ สมศ.) 
เรือ่ง แนวทางการปรบัปรุงกลไกการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่พรอ้มทัง้มกีาร
จดัท าขอ้เสนอเพื่อการปฏริปูระบบการประเมนิคุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาส่งใหแ้ก่ 
คสช. 

- ประธานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก น าเสนอขอ้เสนอเพื่อการปฏริปูระบบ
การประเมนิคุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาแก่ทีร่ะชุม ทอมก โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบให้
ส่งขอ้เสนอดงักล่าวใหแ้ก่ สมศ. และ คสช. 

21 ก.ค. 57 - ทปอ. ส่งเกณฑเ์ทยีบเคยีงตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสี ่ของกลุ่ม
สาขาวชิาต่าง ๆ ใหแ้ก่ สมศ. 

- เครอืขา่ยทัง้ 4 ทีป่ระชุมอธกิารบด ีไดแ้ก่ ทปอ. ทอมก ทปอ.มรภ. และ สสอท. 
ส่งหนงัสอืถงึ คสช. ขอใหม้กีารปรบัปรงุระบบและกลไกการประเมนิคุณภาพ โดยใหม้ี
การระงบัใชห้มวด 6 ของ พรบ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 

 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 
1.2 ความคบืหน้าการเสนอขอ้คดิเหน็ต่อ (รา่ง) คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั 

อุดมศกึษา พ.ศ.2557 (ฉบบัวนัที ่17 มถุินายน 2557)   
 ตามที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่2/2557 ไดจ้ดัท า
ขอ้เสนอแนะต่อคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2557 ฝ่าย
เลขานุการฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุม ทอมก ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2557 วนัศุกรท์ี ่
30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยทีป่ระชุมมมีตใิห้
ส่งขอ้เสนอแนะดงักล่าวใหแ้ก่ทีป่ระชุม ทปอ. และ สกอ. ซึง่ไดด้ าเนินการส่งใหห้น่วยงานทัง้สองในวนัที ่
18 มถุินายน พ.ศ.2557 
 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 
พจิารณารบัรอง (รา่ง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้

ที ่2/2557 วนัองัคารที ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุมพระยาศรวีสิาร
วาจา อาคารส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ทัง้นี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ไดส้่ง (รา่ง) รายงานดงักล่าวผ่านทางระบบอเีมลใหแ้ก่คณะกรรมการฯ
พจิารณา ในวนัจนัทรท์ี ่9 มถุินายน พ.ศ.2557 ซึง่ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้บัขอ้คดิเหน็และเสนอแนะมา
ปรบัแกไ้ข (รา่ง) รายงานการประชุมตามทีเ่สนอ  (เอกสารประกอบการประชุมที ่1) 
 

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที ่2/2557 โดยไมม่กีารปรบัแกไ้ข  
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง3.1  การจดัท ารายช่ือคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของ
สถาบนั 
           ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่4/2556 เหน็ชอบให้
มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูผูป้ระเมนิระหว่างสถาบนัสมาชกิของ ทอมก เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ต่ละสถาบนัใช้
ประกอบการเชญิผูป้ระเมนิหรอืผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละสถาบนั 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท าแบบฟอรม์รวบรวมรายชื่อผูท้รงคุณวุฒแิละส่งใหส้ถาบนัสมาชกิในวนัที ่10 
มกราคม 2557 เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 อกีทัง้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่1/2557 เหน็ควร
ใหฝ่้ายเลขานุการฯ รวบรวมขอ้มลูผูป้ระเมนิทีไ่ดจ้ากทุกสถาบนัน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก เพื่อพจิารณาอกีครัง้ก่อนเผยแพรบ่น site ของคณะกรรมการฯ โดย
ฝ่ายเลขานุการจะส่งขอ้มลูรายชื่อดงักล่าวใหค้ณะกรรมการทุกท่านพจิารณาภายในวนัที ่4 สงิหาคม 
พ.ศ.2557 และขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งรายชื่อดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2557 เพื่อทีฝ่่ายเลขานุการจะ upload รายชื่อคณะกรรมการขึน้ใน site 
ของคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก 
 กรณทีี ่สกอ. ประกาศว่าจะใชคู้่มอืการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา พ.ศ.2553 เป็น
เกณฑก์ารประเมนิสถาบนัรอบการประเมนิปี 2556 เป็นปีสุดทา้ย จะส่งผลใหผู้ป้ระเมนิกลุ่มดงักล่าวไม่มี
คุณสมบตัเิป็นผูป้ระเมนิต่อได ้ทีป่ระชุมเหน็ว่าหากมกีารอบรมผูป้ระเมนิใหมห่รอืการขึน้ทะเบยีนผู้
ประเมนิ ใหม้กีารปรบัปรงุขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนั  
 

มติท่ีประชุม  
1. ใหทุ้กมหาวทิยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งของรายชื่อผูป้ระเมนิอกีครัง้ ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2557 ก่อนเผยแพร่บน site ของคณะกรรมการฯ   
2. กรณทีีม่หาวทิยาลยัใดด าเนินการตรวจประเมนิคุณภาพภายในเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

และมขีอ้มลูผูป้ระเมนิใหม ่สถาบนัสามารถเพิม่รายชื่อผูป้ระเมนิและส่งมายงัฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2557 

3. กรณทีีม่หาวทิยาลยัมกีารอบรมผูป้ระเมนิใหมห่รอืการขึน้ทะเบยีนผูป้ระเมนิอนั
เนื่องจากเกณฑก์ารประเมนิใหม ่ใหม้กีารปรบัปรงุขอ้มลูรายชื่อผูป้ระเมนิใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 
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วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
4.1 การเกบ็ค่าลงทะเบียนเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเจ้าภาพประชุม

คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา ทอมก 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก เป็นหนึ่งในคณะท างาน เพื่อแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในเรือ่งทีอ่ยูใ่นขอบขา่ยความสนใจรว่มกนัระหว่างมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ดา้นประกนั
คุณภาพ โดยก าหนดใหม้กีารประชุม 1 ครัง้ในทุก ๆ 3 เดอืน และมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็น
เจา้ภาพในกลุ่มมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสมาชกิ 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ทอมก ในคราวประชุมครัง้ที ่1/2557 วนัที ่24 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557 ไดม้กีารหยบิยกกรณกีารประชุมทีม่หาวทิยาลยัต่างจงัหวดั และก าหนดใหใ้ชเ้วลา 
2 วนั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเจา้ภาพมคี่าใชจ้่ายดา้นอาหารและการเดนิทางค่อนขา้งสงู นอกจากนี้ในการ
ประชุมบ่อยครัง้ทีม่หีวัขอ้ทีน่่าสนใจจะมผีูเ้ขา้รว่มจ านวนหน่ึงทีไ่มใ่ช่คณะกรรมการฯ แต่เป็นผู้
สงัเกตการณ์และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่เป็นการเพิม่ภาระค่าใชจ้า่ยอกีทางหนึ่ง 
 ทีป่ระชุมไดอ้ภปิรายและเหน็ว่าไมค่วรก าหนดใหม้กีารเกบ็ค่าลงทะเบยีน ยกเวน้กรณทีี่
สถาบนัเจา้ภาพจดัใหม้กีารศกึษาดงูานหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีน่่าสนใจ และมผีูป้ระสงคเ์ขา้รว่ม
จ านวนหน่ึงทีไ่มใ่ช่คณะกรรมการฯ ใหข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของสถาบนัเจา้ภาพในการจดัเกบ็
ค่าลงทะเบยีน โดยจดัท าเป็นโครงการสมัมนาเพื่อสะดวกต่อการเบกิจ่ายของสถาบนัทีเ่ขา้รว่ม หรอืเสนอ
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากทีป่ระชุม ทอมก 
 

มติท่ีประชุม  
1. ไมค่วรก าหนดใหม้กีารเกบ็ค่าลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุมหรอืผูร้ว่มแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นการประชุม 
2. กรณทีีเ่ป็นการศกึษาดงูานหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีน่่าสนใจ และมผีู้

ประสงคเ์ขา้รว่มจ านวนหน่ึงทีไ่มใ่ช่คณะกรรมการฯ ใหข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของ
สถาบนัเจา้ภาพในการจดัเกบ็ค่าลงทะเบยีน โดยจดัท าเป็นโครงการสมัมนาเพื่อ
สะดวกต่อการเบกิจ่ายของสถาบนัทีเ่ขา้รว่ม หรอืเสนอขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณจากทีป่ระชุม ทอมก 

 
4.2 การสรรหาประธานคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา ทอมก ซ่ึงมีวาระด ารง

ต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 
 ตามค าสัง่ทีป่ระชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ที่1/2556 เรือ่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ทอมก จะมวีาระด ารงต าแหน่งสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2557 ทัง้นี้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึเหน็ควรมกีารเลอืกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
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ประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ชุดใหม ่ซึง่จะมวีาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ.2558 – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559) 
 ทีป่ระชุม ทอมก ไดก้ าหนดแนวทางการด ารงต าแหน่งของประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 2 ปี ไมส่ามารถด ารงต าแหน่งสองวาระตดิต่อกนัได ้
การเลอืกผูด้ ารงต าแหน่งใหเ้รยีงตามล าดบัอกัษรของมหาวทิยาลยั นอกจากนี้ประธานของคณะกรรมการ
แต่ละชุดจะตอ้งไม่ซ ้ามหาวทิยาลยักนั ซึง่ปัจจบุนัมผีูแ้ทนสถาบนัท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการแต่ละ
ชุด ดงันี้ 
 

คณะกรรมการ ประธาน 

1. ทีป่ระชุมนกักฎหมายมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

2. การประกนัคุณภาพการศกึษา ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

3. ระบบตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ม.ทกัษณิ 

4. ระบบบุคลากร ม.ทกัษณิ 

5. เครอืขา่ยประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์ร ทอมก ม.วลยัลกัษณ์ 

6. การเงนิและงบประมาณ ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

7. ความรว่มมอืดา้นวชิาการ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 
ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายและแสดงเจตนาว่าเนื่องดว้ยประธานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ชุด

ปัจจบุนัปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ ีกอปรกบัช่วงระยะเวลานี้อยู่ระหว่างการปฏริปูระบบการประกนัคุณภาพของ
ประเทศ ซึง่ตอ้งประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบัคณะท างานพฒันาตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสีข่อง ทปอ. ซึง่ม ีผศ.ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท ์เป็นประธาน ทีป่ระชุมจงึเสนอให ้ดร.นนัทน์ ถาวรงั
กูร ด ารงต าแหน่งประธานฯ ต่ออกี 1 วาระ  

ดว้ยขอ้จ ากดัของแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดใหป้ระธานฯ ไมส่ามารถด ารงต าแหน่งสองวาระ
ตดิต่อกนัได ้ดว้ยเจตนาทีต่้องการใหผู้แ้ทนของสถาบนัต่าง ๆ มโีอกาสน าความรู ้ความสามารถ เขา้มา
ช่วยปฏบิตังิาน อกีทัง้ ดร.นนัทน์ ถาวรงักูร ยงัคงด ารงต าแหน่งเลขานุการของทีป่ระชุม QA Forum ของ 
ทปอ. จงึท าใหค้ณะกรรมการมัน่ใจไดว้่าการประสานงานเพื่อผลกัดนัการปฏริปูระบบการประกนัคุณภาพ
ของประเทศจะด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ดว้ยเหตุนี้ ทีป่ระชุมไดม้กีารอภปิรายและเหน็ควรมกีารเสนอชื่อผูท้ีเ่หมาะสมเขา้มารบั
ต าแหน่งประธานฯ ท่านใหม่ ไดแ้ก่  

รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพพ์นัธุ์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศ.ดร.วชัระ กสณิฤกษ์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
รศ.พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์  มหาวทิยาลยัมหดิล 
รศ.จนัทนี เพชรานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ทัง้นี้ ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัมหดิลไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมภายหลงัจากโทรศพัทส์อบถาม 
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รศ.พญ.ปรยีานุช แยม้วงษ์ เนื่องดว้ยมหาวทิยาลยัมหดิลอยูร่ะหว่างการสรรหาอธกิารบด ีจงึขอไมร่บัการ
เสนอชื่อดงักล่าว นอกจากนี้ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 3 ท่านทีเ่หลอื ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ ทีป่ระชุม
จงึเสนอใหผู้แ้ทนของสถาบนัทีถู่กเสนอชื่อขา้งตน้กลบัไปทาบทามบุคคลดงักล่าวเขา้รบัต าแหน่งประธาน
ฯ ส าหรบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัซึง่ไม่มผีูแ้ทนเขา้ประชุม ทีป่ระชุม
มอบใหฝ่้ายเลขานุการประสานงานไปยงัผูแ้ทนของสถาบนั 

 
มติท่ีประชุม  

1. มอบใหผู้แ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชุมจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
กลบัไปทาบทาม รศ.ดร.วมิลวรรณ พมิพนัธุ ์และศ.ดร.วชัระ กสนิกฤกษ์ เขา้รบัต าแหน่ง
ประธานฯ ท่านใหม่ 

2. มอบใหฝ่้ายเลขานุการฯ ประสานงานกบัผูแ้ทนของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  
เจา้คุณทหารลาดกระบงัด าเนินการทาบทาม รศ.จนัทนี เพชรานนท ์เขา้รบัต าแหน่ง
ประธานฯ ท่านใหม่ 

  
4.3 การก าหนดประเดน็การประชุมคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา ทอมก ครัง้

ท่ี 4/2557 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
  ตามทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพการประชุมคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่4/2557 ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 ผูแ้ทนของจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัไดน้ าเสนอวนัประชุมและรปูแบบกจิกรรม ดงันี้ 

1. เสนอวนัประชุม ไดแ้ก่ วนัที ่17 18 24 และ 25 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 เบือ้งตน้ที่
ประชุมเลอืกวนัประชุมเป็นวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 

2. เสนอรปูแบบกจิกรรมช่วงเชา้เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งฐานขอ้มลู CUCIS ซึง่เป็น
ฐานขอ้มลูในการบรหิารและการประเมนิหลกัสตูร และช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่4/2557 โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบกบัรปูแบบกจิกรรมดงักล่าว 
 

มติท่ีประชุม  
1. เบือ้งตน้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่

4/2557 ในวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยใหฝ่้าย
เลขานุการฯ ประสานงานกบัสถาบนัทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

2. ก าหนดกจิกรรมในช่วงเชา้เป็นกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่งฐานขอ้มลู CUCIS ซึง่
เป็นฐานขอ้มลูในการบรหิารและการประเมนิหลกัสตูร และช่วงบ่ายเป็นการประชุม
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ทอมก ครัง้ที ่4/2557 

 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
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5.1 ข้อเสนอโครงสร้างการประกนัคณุภาพการศึกษา 
  ตามที ่เครอืข่ายทัง้ 4 ทีป่ระชุมอธกิารบด ีไดแ้ก่ ทปอ. ทอมก ทปอ.มรภ. และ สสอท. ได้
จดัส่งหนงัสอืขอ้เสนอเพื่อการปฏริปูการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศกึษาถงึ คสช. โดยมขีอ้เสนอแนะ
เรง่ด่วน ไดแ้ก่ (1) ใหม้กีารระงบัใชห้มวด 6 เรือ่ง “มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา” ของ 
พรบ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ในระดบัอุดมศกึษาเป็นการชัว่คราว เพื่อใหเ้กดิการทบทวนบทบาท
และหน้าทีข่ององคก์รต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของประเทศ และ (2) ควร
จดัการใหม้รีะบบฐานขอ้มลูดา้นการศกึษาของประเทศ  
  จากหนงัสอืฉบบัดงักล่าวเป็นผลสบืเนื่องให ้สมศ. ตอ้งชะลอการประกาศตวับ่งชีแ้ละการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสีร่ะดบัอุดมศกึษาออกไปจนกว่า สมศ. จะเสนอเรือ่งเขา้คณะรฐัมนตรเีมือ่
มกีารจดัตัง้รฐับาลแลว้ ทัง้นี้ สมศ. เชญิคณะท างานการพฒันาตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ
สีเ่ขา้รว่มประชุมในวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ.2557 เพื่อหารอืแนวทางการปรบัปรงุระบบการประเมนิ
คุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษา 
  ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายเพื่อใหค้วามเหน็ประกอบการประชุมในวนัดงักล่าว โดยทีป่ระชุมมี
ความเหน็ว่าการปรบัปรงุระบบการประเมนิคุณภาพควรเริม่ตน้จากการปรบัโครงสรา้งการประกนั
คุณภาพการศกึษาของทัง้ประเทศก่อนเป็นล าดบัแรก โดยสามารถสรปุประเดน็ไดด้งันี้ 

1. ควรมกีารจดัท าฐานขอ้มลูกลางโดยมกีารส่วนรว่มกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
สกอ. สมศ. และ ทปอ. เพื่อรว่มกนัออกแบบใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และลดภาระการรวบรวม
ขอ้มลูเพื่อการประกนัคุณภาพ 

2. ควรออกแบบระบบประกนัคุณภาพทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทีเ่กดิจากการบรูณาการรว่มกนั
ระหว่างสกอ. สมศ. โดยมกีารรบัฟังขอ้มลูจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการรบัการประเมนิ เช่น ทปอ.  

3. หากมกีารแบ่งกลุ่มสถาบนั ควรค านึงถงึธรรมชาตแิละบรบิทของแต่ละสถาบนัทีม่คีวาม
แตกต่างกนั โดย สกอ. และ สมศ. ควรพจิารณาก าหนดกลุ่มสถาบนัใหส้อดคลอ้งกนั เช่น การแบ่งกลุ่ม
สถาบนัตามจดุเน้นของมหาวทิยาลยั 

4. ควรใหม้กีลไกการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรเป็นการประกนัคุณภาพขัน้ต ่าทีทุ่กสถาบนั
ตอ้งด าเนินการ แต่ควรมแีผนการด าเนินการทีช่ดัเจน เนื่องจากหลกัสตูรในประเทศมเีป็นจ านวนมาก 
และเชื่อว่าไมส่ามารถด าเนินการประเมนิอยา่งมคีุณภาพไดส้ าเรจ็ภายใน 1 ปี และควรมกีารประเมนิ
ทางเลอืก เช่น ระดบัสากล หรอืสมาคมวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีุณภาพ 

5. ระบบการประกนัคุณภาพทีมุ่ง่การบรหิารระดบัองคก์รขอใหม้ทีางเลอืกตามความตอ้ง
ของสถาบนั โดยขัน้ต ่าควรเป็นเกณฑท์ี ่สกอ. และ สมศ. ก าหนดรว่มกนัอย่างมบีรูณาการ ส าหรบั
มหาวทิยาลยัทีม่พีฒันาการ ควรมโีอกาสเลอืกระบบการบรหิารไดโ้ดยอสิระตามที ่สกอ. และ สมศ. 
พจิารณายอมรบัรว่มกนั 

ทัง้นี้ หากมขีอ้ยตุใินเรือ่งระบบแลว้ ต่อไปจะเป็นการแบ่งบทบาทหน้าทีเ่พื่อการประกนั
คุณภาพทีเ่หมาะสมระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สกอ. สมศ. และหน่วยงานหรอืองคก์รทางดา้น
วชิาชพี 
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มติท่ีประชุม เหน็ชอบตามขอ้สรปุประเดน็การอภปิรายของทีป่ระชุม 

 
 
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

นางสาวศศกิร  สงขาว 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
นายสุดเขต  แจง้กระจา่ง 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


