1
บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในนามของ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและการเมือง” เปนมหาวิทยาลัยประเภทตลาดวิชาแหงแรกในประเทศไทย ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 เปดทําการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ในป พ.ศ. 2492 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรโดยเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ชัดเจนและแยกเปน 4 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ตอมาในป พ.ศ.2495 ไดมีก าร
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” รวมทั้งยกเลิกการใหปริญญาธรรมศาสตร
บัณฑิต ปจจุบันดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ว า “มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตรเ ปน สถาบัน
วิช าการชั้น นํา ของประเทศในระดับ นานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การสรางองคความรู
และการแกปญหาของประเทศ”
ในปจจุบัน โครงสรางองคกรประกอบดวย คณะหรือหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน
23 หนวยงาน สถาบันวิจัย 3 หนวยงาน สํานัก/สถาบันที่ทําหนาที่บริการวิชาการและบริการการศึกษา 6
หนวยงาน หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานกลาง 13 หนวยงาน หนวยงานที่ทําหนาที่อื่นๆ 9 หนวยงาน
ในศูนยการศึกษาตางๆ ประกอบดวย มธ. ทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา โดยอยู
บนพื้นฐานของการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตรใหกับนักศึกษาที่ศึกษาอยูในทุกศูนย
การศึกษาโดยยังคงมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ่งปณิธานและปรัชญาแตดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุงสราง
บัณฑิตที่ไมเห็นแกตัว มีจริยธรรม รักความถูกตองออกมารับใชสังคม ชาวธรรมศาสตรทุกคนไมวาจะ
เรียนคณะไหน จะอยูวิทยาเขตใด จึงลวนแลวแตภาคภูมิใจที่ไดกลาววา “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะ
ธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”
ในป การศึ กษา 2551 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการเรี ยนการสอนรวม 221 โปรแกรม โดยแยกตามระดั บ
การศึกษา เปน 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีจํานวน 107 โปรแกรม (รอยละ 48.42) ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จํานวน 7 โปรแกรม (รอยละ 3.17) ระดับปริญญาโท จํานวน 89 โปรแกรม (รอยละ 40.27) และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 18 โปรแกรม (รอยละ 8.14) และมีนักศึกษาทุกชั้นปรวมกันจํานวนทั้งสิ้น 28,336.5 คน
แบงไดเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 22,967.5 คน (รอยละ 81.05) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 275 คน
(รอยละ 0.97) ระดับปริญญาโท 4,824 คน (รอยละ 17.02) และระดับปริญญาเอก 270 คน (รอยละ 0.95)
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายอาจารยและสายสนับสนุนทั้งหมด 5,151.5 คน แบงเปนบุคลากรของ
หนวยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 2,878 คน (รอยละ 55.76) บุคลากรของหนวยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน จํานวน 350.5 คน (รอยละ 6.79) และบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ จํานวน 1,933 คน (รอยละ
37.45) โดยในสวนของบุคลากรของหนวยงานจัดการเรียนการสอน สามารถแบงยอยไดเปนบุคลากรสาย ก
จํานวน 1,637 คน (รอยละ 56.88) และบุคลากร สาย ข และค 1,243 คน (รอยละ 43.17)
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1. คะแนนการประเมินคุณภาพ
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คะแนนการประเมินภาพรวม
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ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
จากการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีขอตกลงในการประเมินวาเปน
การประเมิ น เฉพาะตั ว บ ง ชี้ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา 41 ตั ว บ ง ชี้ แ ละ
ประเมินเฉพาะเกณฑมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คะแนนเต็ม 3
คะแนน) และการติดตามการดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550 สรุปผลการประเมินไดดังนี้
2. การพัฒนาตามขอเสนอแนะในปที่ผานมา
2.1 การพัฒนาในระดับดีมาก ไดแก
1. การพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
2. การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การบริการหองสมุด
4. ระบบสารสนเทศ
5. การประกันคุณภาพ
2.2 การพัฒนาในระดับดี ไดแก
1. แผนยุทธศาสตร
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแกสังคม
4. การจัดการงบประมาณ
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3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
นอกจากการใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในรายตัวบงชี้แลว คณะกรรมการประเมินุคณภาพได
ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใน 3 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการเรียนการสอน
1) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยประจํา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย และอาจจะจํากัดจํานวนรับของนักศึกษาบางหลักสูตร/โครงการที่รับนักศึกษา
เกินความเหมาะสม
2) กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาจํานวนสูงสุดที่เหมาะสม (Optimal number) เพื่อวาง
แผนการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไป
3) การใช e-learning และใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนยังมีนอย ควรมีเปาหมายการ
เพิ่มจํานวนวิชาที่ใช e-learning และใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมี
นัยสําคัญ โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและมีงบประมาณ ตลอดจนแรงจูงใจสนับสนุนอยาง
พอเพียง
4) ควรดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพเขามาเรียน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายเนนคุณภาพมากกวา
ปริมาณ และควรขยายโครงการขยายโอกาส เชน โครงการนักศึกษาพิการ โครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบท/ เขตเมือง ใหมากขึ้น โดยนํางบประมาณที่ไดจากการเปดสอนโครงการพิเศษมาสนับสนุน
5) ควรพัฒนาทักษะในการใชภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษาและทักษะดาน IT ใหกับ
นักศึกษา
3.2 ดานการวิจัย
1) เพิ่มชองทางการเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธ ผลงานทางวิชาการของอาจารย โดย
จัดทํา E- journal ที่มี peer review ที่มีมาตรฐาน
2) พั ฒ นางานที่ ป รึ ก ษาและงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ รั บ งานจากภายนอกให เ ป น ผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) จัดใหมีโครงการวิจัยขนาดใหญเกี่ยวกับสังคมไทยในโอกาสครบรอบ 75 ป มธ.
4) ใหแรงจูงใจใหมีการรวบรวมขอมูลดานการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น
5) สงเสริมใหอาจารยที่มีศักยภาพดานการวิจัยสูงปลอดจากงานสอน และทําวิจัยอยางเต็มที่
6) วางแผนเตรียมการในการรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ รวมทั้ง ติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7) กําหนดสมรรถนะของความสามารถในการทําวิจัยในป มธ.ครบ 80 ปที่ชัดเจน
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3.3 ดานการบริหารจัดการ
1) การจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยดําเนินงานไดดีมาก แตการดําเนินงานในระดับคณะ/
สํานัก/สถาบันยังไมชัดเจน ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและใหความชวยเหลือหนวยงานในการ
ดําเนินงานการจัดการความรู เพื่อใหเชื่อมโยงกับระดับมหาวิทยาลัย
2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมาวิเคราะหและนํามาปรับปรุงการบริหารงาน
และมีการประมวลผลความพึงพอใจของบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ นําเสนอในภาพรวมใหกับผูบริหาร
ระดับสูง
3) ทบทวนระบบและกลไกเรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ง าน ของหน ว ยงานและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานกับมหาวิทยาลัย
4) กําหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน (เชน ตัวบงชี้ที่สะทอนความเปนนานาชาติ ตัว
บงชี้ที่แสดงจุดเดนในการเปนหนวยงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน)
5) การดูแลความปลอดภัย สิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตศูนยรังสิต เปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยตองดูแลอยางใกลชิดและจริงจัง และประสานงานกับองคกรรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ
6) ปรับปรุงเครื่องมือ เทคโนโลยีของหนวยงานสวนกลางใหทันสมัย
7) การสรางระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงาน เพื่อใชในการบริหารงาน
และการประกันคุณภาพ ในระบบ online
8) มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ ดังตอไปนี้
8.1 ความเสี่ยงในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล Ranking เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเริ่มมาจากการเปนคณะดานสังคมศาสตรเปนสวนใหญมานาน ดังนั้น จึงควรเลือกพัฒนา
ในดานที่มีศักยภาพอยางแทจริงและตอเนื่อง
8.2 ความเสี่ยงดานกายภาพ เชน น้ําทวมที่ทาพระจันทร (หองสมุด) ความปลอดภัยดาน
ชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากรที่ศูนยรังสิตและศูนยลําปาง ควรเพิ่ม CCTV ในบริเวณที่
เปนจุดลอแหลม
8.3 ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ใหเพิ่มมาตรการและแรงจูงใจ เชน
สวัสดิการ โรงเรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนื่อง
8.4 ความเสี่ยงดานการทดแทนบุคลากรระดับบริหาร ใหจัดหลักสูตรพัฒนาผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ
8.5 ความเสี่ยงในการเกิดความไมเขาใจอยางแทจริงของบุคลากรในการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ ใหมีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน
สําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
9) ใชประโยชนจากเครือขาย ศิษยเกาจํานวนมากอยางกวางขวาง
10) เปดชองทางการรับรูปญหาจากบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะศูนยรังสิต

