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บทสรุปผูบริหาร
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการระหวางวันที่ 30
สิ ง หาคม – 2 กั น ยายน 2554 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดศึกษารายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในรอบป
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 30 พฤษภาคม 2554) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม จาก
การสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตผูบริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูรับบริการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งอยูในกลุม
ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโท มี
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 49 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 9 องคประกอบ 23
ตัวบงชี้ สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) จํานวน 18 ตัวบงชี้ และมีการพัฒนาตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) อีก จํานวน 8 ตัวบงชี้
สําหรับการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑตัวบงชี้ของ สกอ. อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ
4.19 ผลการประเมินในภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และผล
การประเมินตามตัวบงชี้ของ มธ. ในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ข

1. คะแนนการประเมินคุณภาพ
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คะแนนประเมินภาพรวม

ตัวบงชี้ สกอ.
(23 ตัวบงชี้)
5.00
ดีมาก

ผลการประเมิน
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2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดเสนอจุดแข็ง และขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ตัวบงชี้ “กระบวนการพัฒนาแผน” ไมไดดําเนินการตามกระบวนการ PDCA อยาง
ครบถวน ควรประเมินผลแผนกลยุทธโดยตรง โดยตัวชี้วัดอาจเปนสวนหนึ่งของการประเมินตาม
ก.พ.ร. ก็ได
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ ทั้งอาจารย นักวิจัย บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษา

ค

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรทําความเขาใจกับคณะ/หนวยงานผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับตัวบงชี้
โดยเฉพาะเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ที่เปนระบบและกลไก
2. ควรมีนโยบายใหแตละหลักสูตรสงเสริมความสามารถดานภาษาใหกับนักศึกษา
3. ควรสํารวจความพึงพอใจดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหครบทุกดาน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและประสบการณในวิชาชีพ
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางหลากหลาย รวมทั้งมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมครบทุกดาน รวมถึงกิจกรรมการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดกิจกรรมทางดานวิชาการใหมาก
ขึ้น โดยอาจรวมกันในทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น เชน การ
ใหหนวยงานจัดหาสถานที่ใหนักศึกษาสําหรับคนควา ทําวิจัย เปนตน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีคณะและสถาบันที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งเปนที่ยอมรับ ทําใหสามารถหา
ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
2. มีนโยบายในการผลักดันและสงเสริมการทําวิจัย โดยใชทั้งการผลักดันในการ
กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และนโยบายจูงใจในการใหรางวัลผลงานตีพิมพ และใหทุนสงเสริมการทํา
วิจัย

ง

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่อาจารย/นักวิจัยสามารถบันทึกขอมูลเฉพาะ
ตนเองได ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยจะสามารถติดตามและนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินผล
เพื่อรายงานใหกับหนวยงานภายนอกไดโดยตรง
2. ควรนําตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยเพื่อประโยชนทางสังคมจาก
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามาเปน Best practice ใหกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
3.

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) ควร

ดําเนินการในเรื่องการขอคํารับรองการใชประโยชนจากงานวิจัยที่หนวยงานภายนอกขอรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย โดยอาจทําเปนแบบฟอรมที่ใหหนวยงานภายนอกกรอกขอมูลไดสะดวก
4. ควรกระตุ น และส ง เสริ ม ให อ าจารย ด า นสั ง คมศาสตร ทํ า วิ จั ย และเผยแพร
ผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความมากขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม โดยไดกําหนดใหการ
บริการวิชาการแกสังคมเปนยุทธศาสตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
2. มีภาพลักษณที่โดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และมีบทบาทเปน
ที่พึ่งใหแกสังคม
3. มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก มีลักษณะที่หลากหลาย และมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับ
4. คณาจารยของมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาตางๆ ทํา
ใหมีการบริการวิชาการทั้งการเปนที่ปรึกษา การฝกอบรม การเปนคณะกรรมการตางๆ เปน
จํานวนมาก
5. มีสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจ
หลักทางดานการใหบริการวิชาการแกสังคม
6. เปนผูนําในการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม โดยเฉพาะในประเด็นของการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาผูพิการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย จนทําใหมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ไดรับการยกยองในระดับชาติ

จ

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยใหครบถวนทั้งมหาวิทยาลัย
2. ควรจัดทําแผนในการเชื่อมโยงและบูรณาการความรูประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพกับการเรียนการสอนและการวิจัยใหชัดเจน และสงเสริมใหอาจารยนําความรูที่ได
จากการบริการวิชาการมาตอยอดสูการเขียนบทความ ตํารา หนังสือ มากขึ้น
3. ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใหห น ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํา เนิ น การบริ ก าร
วิชาการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกอยางตอเนื่อง ใหมากขึ้น
4. ควรใหมีความชัดเจนและปฏิบัติเชนเดียวกันในทุกหนวยงาน ในการกําหนดวา
กิจกรรมหรือโครงการประเภทหรือลักษณะใด ที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี
คณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรนําผลการประเมินการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงใหเห็นเปนรูปธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. องคประกอบสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และ
ใหขอคิดเห็นแกผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มี ค วามต อ เนื่ อ งของนโยบายในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
แม ว า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร สงผลตอความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัยในระยะยาวใหเพิ่ม
สูงขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการพัฒนาระบบและกลไกในการเปนองคกรการ
เรียนรูรวมทั้งคณะตางๆ มีการจัดทํา website เพื่อเผยแพรและแบงปนองคความรูอยางเปน
รูปธรรม
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4. สวนกลางของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน มีการประสานงานในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง ชวยลดความซ้าํ ซอนของการวางแผนและการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเรงดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเงิน ให
ครอบคลุมทุกแหลงที่มาของเงินรายไดและทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลมา
ประกอบการตัดสินใจได
2. ควรมี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและนํ า
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจัดทําแผนในปตอไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
สํานักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติที่ดีในกรจัดทํา
Website เพื่อแบงปนความรู
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีการกระจายอํานาจบริหารการเงินใหหนวยงานรับผิดชอบและมีนโยบาย ซึ่ง
กําหนด ขอบเขตความรับผิดชอบทางการเงินของหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน
2. มีการกําหนดนโยบายการบริหารเงินที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการบริหารเงินอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนากลไกเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ มีระบบสารสนเทศทางบัญชีที่สอดคลอง
เป น มาตรฐานเดี ย วกัน ทั่ ว ทั้ง องค ก ร เพื่ อ ให ฝ า ยบริ ห ารสามารถพิ จ ารณาสภาพการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยในองครวมไดอยางชัดเจน สามารถจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Consolidate ให
เกิดพลังประสานในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ รวมทั้งสามารถแสดงตนทุนตอหนวย (Unit Cost)
ของมหาวิทยาลัยได
2. ควรมีการจัดทําประมาณการลวงหนาทั้งรายไดจากแหลงตางๆ และคาใชจายที่
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรใหครอบคลุมทุกปในวาระผูบริหาร (Rolling Plan) ทั้งนี้ เพื่อให
ติดตามความคืบหนาในการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายบริหารได และสามารถปรับแผนไดทันเวลา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการบริ ห ารนโยบายและยุ ท ธศาสตร เพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหมีลักษณะการบูรณาการ และมีความเปนเอกภาพมากขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการไดใน
ลักษณะมอบหมายใหรองอธิการบดีทานหนึ่งทําหนาที่กํากับ ดูแลภารกิจเฉพาะดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ยังไมไดนําแตละ KPIs
มาดําเนินการตามกระบวนการ PDCA อยางครบถวน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพ โดยเนนในประเด็นสําคัญ ตอไปนี้
ใหผูที่ไดรับมอบหมายดูแลตัวบงชี้ทําความเขาใจเกณฑการประเมิน เพื่อให
มีการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ควรมีการขอความรวมมื อให อาจารยทุกคนของมหาวิทยาลัย เขา รับ การ
ฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สกอ. และส ง เสริ ม ให อ าจารย ข อง
มหาวิทยาลัยออกไปทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพใหกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะที่มีผลการประเมิน “ระดับพอใช” และ “ระดับที่ตองปรับปรุง” มาวิเคราะหประเด็นที่ยังเปน
ปญหาและจุดออนที่ควรไดรับการพัฒนาแกไขอยางเปนรูปธรรม โดยมีผูบริหารที่รับผิดชอบทํา
หนาที่กํากับดูแล และใหการสนับสนุนการดําเนินงานแผนพัฒนาดังกลาว
ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพระดับบุคคล เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับทํา SAR ทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย

……………………..

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร จั ดตั้ งขึ้ นเมื่ อวั นที่ 27 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2477 ในนามของ
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” เปนมหาวิทยาลัยประเภทตลาดวิชาแหงแรกในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 เปดทําการสอนนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ในป พ.ศ. 2492 ไดมีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ชัดเจนและแยกเปน 4 คณะ ไดแก คณะ
นิ ติศาสตร คณะพาณิ ชยศาสตร และการบั ญชี คณะรั ฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ตอมาในป
พ.ศ.2495 ไดมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” รวมทั้งยกเลิกการใหปริญญา
ธรรมศาสตรบัณฑิตอีกดวย
การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มุ ง เน น ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ (Academic
Excellence) และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย งานวิชาการ
อื่น ๆ ในชวงแรกมหาวิทยาลัยเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
โดยมีการจัดตั้งคณะทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวม 8 คณะ ตอมาในป พ.ศ.2529 ซึ่ง
อยูในชวงปลายแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 5 จึงเริ่มพัฒนาและขยายตัวทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเปดวิทยาเขตศูนยรังสิต เพื่อขยายการเรียน
การสอนทางดานวิทยาศาสตรโดยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเปนคณะแรก และให
นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งของทุกคณะศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตเปนป
แรกเชนกัน ในปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน รวม 23
หนวยงาน นอกจากหนวยงานทางดานการจัดการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ
งานด านวิ จั ยเพื่ อสร างสรรค องค ความรู ใหม ๆ และเพื่ อสร างความเข มแข็ งทางวิ ชาการให แก
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานวิจัยจํานวน 3
หนวยงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งหนวยงานจํานวนหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการใหบริการวิชาการ การ
สนับสนุนวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัยอีกดวย (รายละเอียดปรากฏในการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และตั้งแตปการศึกษา 2549 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรีรุนรหัส 2549 ขึ้นไปทุกคนจะตองศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ปที่ศูนยรังสิต ซึ่งจะเปน
ศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรีและศูนยการศึกษาคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยที่ทาพระจันทรจะเปนศูนยกลางการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยชั้นสูง
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ในระดับบัณฑิตศึกษาทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และจะเปนศูนยฝกอบรม การใหบริการ
วิชาการแกสังคม
นอกจากนี้ในป พ.ศ.2538 ไดขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนยพัทยา เพื่อใหเปนศูนย
การศึกษาและบริการทางวิชาการดานการปกครองทองถิ่นแกประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตภาค
พิเศษ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปการศึกษา 2552 เปดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี และสาขานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัย
นวัตกรรม
ในป พ.ศ.2539 ไดขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนยลําปาง เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาออกไปใหกวางขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยยังคงมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ่งปณิธานและ
ปรัชญาแตดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุงสรางบัณฑิตที่ไมเห็นแกตัว มีจริยธรรม รักษาความถูกตอง
รับใชสังคม
ชาวธรรมศาสตร ทุ กคนไม ว าจะเรี ยนคณะไหน จะอยู วิ ทยาเขตใด จึ งล วนแล วแต
ภาคภูมิใจที่ไดกลาววา “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”
1.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน และพันธกิจ
1.2.1 ปรัชญาการศึกษา

ป จ จุ บั น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวและใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน หลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนไทย ความเปนผูนําและ
เสียสละเพื่อสว นรวม มี ความรูทางวิชาการอย างแทจริง มี พื้น ฐานทางป ญญา ความคิดและ
ทัศนคติอันสงเสริมตอการเสาะแสวงหาวิชาความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถวิเคราะห
ปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักตนเองและสภาพแวดลอม สามารถปรับตัวและพัฒนา
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ตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ สามารถนําความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมไป
ใชไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนในการดํารงชีวิต การพัฒนาสังคม และการผดุงไวซึ่งความ
เปนธรรมและความถูกตองของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
มหาวิทยาลัยจะดําเนินบทบาทในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงและชั้นนําของ
ประเทศ และกา วไปสู ค วามเปน มหาวิท ยาลัย ชั ้น แนวหนา ในระดับ สากลโดยเนน การริเ ริ ่ม
สรางสรรคและการทํางานรวมกันเพื่อสรางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนประชาคมทางวิชาการ
อยางแทจริง ดํารงไวซึ่งการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระทางวิชาการและเปนศูนยกลาง
การศึกษาคนควาในศาสตรตาง ๆ เพื่อประโยชนตอสังคมและชาติบานเมือง
1.2.2 วิสัยทัศน

“มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เ ป น สถาบั น วิ ช าการชั้ น นํ า ของประเทศในระดั บ
นานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การสรางองคความรูและการแกปญหาของประเทศ”
1.2.3 พันธกิจ

1. จั ดการศึ กษาด านสังคมศาสตร มนุ ษยศาสตร วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ และคํานึงถึงการกระจายโอกาสใหกับผูดอยโอกาสในการเขาศึกษา การ
จัดการศึกษาใหความสําคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีความรูความสามารถ ยึดมั่นในความเปนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม
2. พัฒนาองคความรูที่จําเปนและเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการวิจัย สหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อจะทําใหใชประโยชนได
อยางแทจริง
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อถายทอดความรูดานวิชาการ และการเรียนรูจาก
บริการวิชาการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยโดยใหความสําคัญกับ
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใหโอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคม
4. สงเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทย การ
สร า งค า นิ ย มที่ เ น น ประโยชน ใ นการดํ า รงชี วิ ต ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ค า นิ ย ม
ประชาธิ ปไตย และความเปน ธรรม รวมทั้ง การสรา งความรูค วามเขา ใจในวั ฒ นธรรมสากลที่
เหมาะสมใหแกประชาคมธรรมศาสตรและสังคม
5. พั ฒ นาประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การ โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิบ าลเพื่ อ ใหก าร
ดํ า เนิ น งานมี คุ ณ ธรรม มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส รั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบได คํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถและการมีสวนรวมของบุคลากร ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
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1.3 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยคลายคลึงกับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการ
ควบคุ ม ดู แลการดํ า เนิน กิ จ การของมหาวิท ยาลัย โดยมีอธิ การบดีเ ป น ผูบริ ห ารสู ง สุ ด โดยมี
หนวยงานตาง ๆ จําแนกตามภารกิจหลักของหนวยงาน ดังนี้
1.4 ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
1.4.1 คณะหรื อ หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่จั ด การเรี ย นการสอน จํ า นวน 23
หนวยงาน โดยสามารถแบงเปนกลุมสาขาวิชา 3 กลุม ดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร
คณะสหเวชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร
- กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 4 คณะ คื อ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
- กลุ มสาขาวิ ชาสั งคมศาสตร /มนุ ษยศาสตร จํ านวน 14 คณะ ได แก คณะ
นิติ ศาสตร คณะพาณิ ชยศาสตร และการบั ญชี คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสั งคม
สงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
1.4.2 สถาบั น วิ จั ย 3 หน ว ยงาน ได แ ก สถาบั น ไทยคดี ศึ ก ษา สถาบั น
ทรัพยากรมนุษย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
1.4.3 สํ านั ก/สถาบั นที่ ทํ าหน าที่ บริ การวิ ชาการและบริ การการศึ กษา 6
หนวยงาน ไดแก สํานักหอสมุด สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
1.4.4 หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานกลาง 13 หนวยงาน ไดแก กองกลาง
กองการเจาหนาที่ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองงาน
ศูนยรังสิต สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต สํานักงานนิติการ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค และสํานักงานบริหารการวิจัย
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1.4.5 หนวยงานที่ทําหนาที่อื่น ๆ 11 หนวยงาน ไดแก สํานักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงาน
จัดการทรัพย สิน สํานั กงานศิษยเก าสั มพันธ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ศูนยอินเดียศึกษา
ศู นย บริ การการกี ฬา ศู นย ศึ กษาความร วมมื อระหว างประเทศแห งมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และศูนยออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.5 การแบงสวนราชการและหนวยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แผนภูมิที่ 1 การแบงสวนราชการและหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สํานักงานอธิการบดี
 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
 กองกลาง
 กองการเจาหนาที่
 กองกิจการนักศึกษา
 กองคลัง
 กองบริการการศึกษา
 กองแผนงาน
 กองงานศูนยรังสิต
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ
 สํานักงานอาคารสถานที่
ศูนยรังสิต
 สํานักงานนิติการ
 สํานักงานประสานศูนย
การศึกษาภูมิภาค
 สํานักงานบริหารการ
วิจัย

คณะ/หนวยงาน
เทียบเทาคณะ
 นิติศาสตร
 พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี
 รัฐศาสตร
 เศรษฐศาสตร
 สังคมสงเคราะหศาสตร
 ศิลปศาสตร
 วารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร
 แพทยศาสตร
 ทันตแพทยศาสตร
 สหเวชศาสตร
 พยาบาลศาสตร
 สาธารณสุขศาสตร
 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
 วิทยาลัยนวัตกรรม
 สถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง
 ศิลปกรรมศาสตร
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
 สถาบันภาษา
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค

หนวยงานอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย

สํานัก/สถาบัน
 สํานักหอสมุด
 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
 สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม
 สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและ
พัฒนา
 สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมธ.
 สถาบันไทยคดีศึกษา
 สถาบันทรัพยากรมนุษย
 สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา
 สถาบันสัญญา ธรรม
ศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย













สํานักพิมพ
โรงพิมพ
ศูนยหนังสือ
สํานักงานจัดการทรัพยสิน
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
โครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา
ศูนยอินเดียศึกษา
ศูนยบริการการกีฬา
ศูนยศึกษาความรวมมือ
ระหวางประเทศแหงมธ.
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนยออสเตรเลียศึกษา

บทที่ 2
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีคําสั่งที่ 1340/2554 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 ดังมี
รายนามตอไปนี้
1. รองศาสตราจารย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี
กรรมการ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยวิจิตพาณี เจริญขวัญ
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล
5. อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ
กรรมการ
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
กรรมการและเลขานุการ
7. รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
2.2 การวางแผนการประเมิน
2.2.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับมหาวิทยาลัยจัดทําตารางตรวจ
เยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงใหมหาวิทยาลัยทราบลวงหนา เพื่อใหมหาวิทยาลัยนัดหมายบุคคล
ที่คณะกรรมการประเมิน คุณภาพต องการสัมภาษณ หรือแจงหนว ยงานยอยที่ คณะกรรมการ
ประสงคจะเขาประเมินหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถ
เตรียมการอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารที่มหาวิทยาลัยใหในเบื้องตน ไดแก
รายงานการประเมิน ตนเองระดับ มหาวิท ยาลั ย ปการศึ ก ษา 2553 คูมื อการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ป
การศึกษา 2553 และรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ไดรับการเยี่ยมชม
3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต
วิธีการในการประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกัน
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และ
หาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน
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4) แบ ง หน า ที่ ใ ห ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในแต ล ะคนได ศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล ใน
รายละเอียด
5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.2.2 ขอตกลงในการประเมิน
1) ตัวบงชี้คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 49 ตัวบงชี้ จําแนกเปน ตัวบงชี้
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 18 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8 ตัวบงชี้
โดยกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการ ใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน ความหมายของคะแนน
เปนดังนี้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
2.2.3 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
1) ประชุมกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อแจงวัตถุประสงคของการ
ประเมิน และรับฟงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสัมภาษณผูบริหาร
มหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
2) สัมภาษณผูแทนสภามหาวิทยาลัย 3 คน อดีตผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3
คน ผูบริหารหนวยงานในสวนสํานักอธิการบดี 13 คน บุคลากร 36 คน อาจารย 9 คน นักศึกษาที่
เปนกรรมการนักศึกษา/นายกอมธ./ประธานสภานักศึกษา 13 คน นักศึกษาชมรมตาง ๆ 9 คน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 13 คน ศิ ษ ย เ ก า ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา 10 คน ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 7 คน
ผูรับบริการ 11 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 (สรุปบันทึกการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสียตาม
ภาคผนวก ค)
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3) ตรวจสอบเอกสารอางอิงในแตละตัวบงชี้เพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นตนที่ไดจากการ
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมชมระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2554
4) ตรวจเยี่ ย มคณะ/สํ า นั ก /สถาบั น รวม 9 หน ว ยงานในวั น ที่ 1 กั น ยายน 2554
(รายละเอียดปรากฏตามตารางตรวจเยี่ยมในภาคผนวก ก และสรุปบันทึกการเยี่ยมชมหนวยงาน
ตามภาคผนวก ข)
2.2.4 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร คณาจารยของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน ในวันที่ 2 กันยายน 2554
2) สรุ ป รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ จั ด ทํ า รู ป เล ม ส ง ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
2.3 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 กับเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยไดอางอิงไว
2) ตรวจเยี่ ย มสภาพจริ ง และสั ม ภาษณ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น กรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย อดี ต ผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษา อาจารย บุ ค ลากร ศิ ษ ยเ ก า ผู ใ ชบั ณ ฑิ ต
ผูรับบริการ เพื่อสอบถามผลการดําเนินงานจริง
3) สอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
2.4 การประเมินผานระบบ CHE QA Online
ปการศึกษา 2553 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดใหมีการประเมินคุณภาพผาน
ระบบ CHE QA Online โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสามารถเขาสูระบบ CHE QA Online ไดที่
http://acad.tu.ac.th/cheqa ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะกําหนดชื่อผูใช (Username) และ
รหัสผาน (Password) ใหกับผูประเมิน เพื่อใชระหวางการประเมินคุณภาพ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จะกําหนด(Username) และรหัสผาน (Password) ใหแกประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อใชยืนยันผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปที่ สกอ.
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพ
3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคประกอบ 49 ตัวบงชี้ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีผลการประเมินเทากับ 4.10 คะแนน ผลการประเมินเฉพาะตัว
บงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ เทากับ 4.19 และผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของ สมศ. 18 ตัวบงชี้ เทากับ 3.71 และผลการประเมินตัวบงชี้มธ. 8 ตัวบงชี้ เทากับ 4.73
โดยมีผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (จิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม)
สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (ความ
เปนประชาธิปไตย)

บรรลุ
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

คะแนน
ประเมิน

ขอ

8

8

/

5.00

ขอ

2

4

/

4.00

ขอ

2

4

/

4.00

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

2

X

2.00

54.06

/

4.51

24.50

X

4.08

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ขอ

4

สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

53

924.5
1,710

สกอ.2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ

25

419
1,710

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

ขอ

5

7

/

5.00

สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ

6

6

/

4.00

ไมมีผลการดําเนินงานขอ 3
เนื่องจากไมครบทุก
หลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

คะแนน
ประเมิน

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ขอ

6

1

X

1.00

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ

4

5

/

4.00

สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

ขอ

4

5

/

5.00

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ

83

93.46

/

4.67

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

คะแนน
เฉลี่ย

4.25

/

4.25

3,031

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
มีขอ 5 ไมมีผลการ
ดําเนินงานขอ 1,2,3,4,7
เนื่องจากไมครบทุก
หลักสูตรหรือทุกรายวิชา
ไมมีผลการดําเนินงานขอ 1
เนื่องจากดําเนินงานไมครบ
ทุกหลักสูตร

3,243
3.51

ใชผลจากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ

สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย

เปาหมาย

5

ตัวตั้ง

บรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
ประเมิน

ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

276.750

14.59

X

2.92

47.79

/

4.78

4.58

/

3.82

47.69

X

4.11

1,897
42

16.25
34

คาเฉลี่ย
ถวง
น้ําหนัก
คะแนน
เฉลี่ย

4.5

มธ.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด (ปริญญาตรี)

รอยละ

80

4,831

78.98

X

4.65

มธ.3 รอยละของวิชาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน

รอยละ

14

6,117
728

12.73

X

4.24

มธ.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม

7,832.5
1,710.0

50

335,039.75
7,025.00

5,720

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ปรับคะแนนตามเกณฑใหม
สมศ.
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

มธ.4 รอยละของอาจารยที่มีภาระงานสอนเปนไป
ตามเกณฑภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (4 วิชาตอปหรือเทียบเทา)
มธ.5 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตร
ทั้งหมด

หนวยวัด

รอยละ

เปาหมาย

90

ตัวตั้ง

บรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
ประเมิน

ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

1,392

92.37

/

4.97

27.19

/

4.86

1,506.5
รอยละ

27

62.0
228

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร
สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
มธ.6 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
มธ.7 ความสําเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้ง
ระบบใหเรียนไดสําเร็จ

ขอ

6

7

/

5.00

ขอ

5

6

/

5.00

รอยละ

9

21.45

/

5.00

ขอ

7

8

/

5.00

264
1,231

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ

6

5

X

3.00

ขอ

5

6

/

5.00

สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

อัตราสวน
(บาท/คน)

410,000

411,076.82

/

3.89

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

รอยละ

27

26.31

X

3.43

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

รอยละ

7.10

/

1.78

633,263,842
1,540.5

459.375
1,746

6

124
1,746

ตัดงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอกใน
บางรายการที่ไมสอดคลอง
กับนิยามตัวบงชี้/ไมมีผลตอ
คะแนน

16

ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

หนวยวัด

รอยละ

เปาหมาย

8

ตัวตั้ง

บรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
ประเมิน

ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

100.25

5.74

X

2.87

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

1,746
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม
สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก
สมศ.18.1 พลังงานสิ่งแวดลอมที่มุงใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาไปสู Green Campus

ขอ

4

5

/

5.00

ขอ

4

5

/

5.00

รอยละ

20

27.02

/

4.50

167
618

ขอ

2

3

/

3.00

ขอ

3

3

/

4.00

นับเฉพาะกิจกรรมของ
หนวยงานจัดการเรียนการ
สอน

ปรับคะแนนตามเกณฑใหม
สมศ.
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

สมศ.18.2 การเปดโอกาสใหนักศึกษาพิการเขามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโครงการ
นักศึกษาพิการ
มธ.10 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ไมเก็บ
คาธรรมเนียมตอโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด

ขอ

5

รอยละ

43

927

บรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

5

/

5.00

57.76

/

5.00

1,605

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัดกิจกรรมของ SIIT ที่ไม
เปนไปตามคํานิยามของตัว
บงชี้ จํานวน 79 กิจกรรม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ขอ

3

4

/

4.00

ขอ

3

4

/

4.00

ขอ

3

4

/

4.00

ไมมีผลการดําเนินงานขอ 1
เนื่องจาก PDCA ไมครบ/มี
ผลการดําเนินงานขอ 2-5
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน
สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ขอ

7

7

/

5.00

ขอ

3

5

/

5.00

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

ขอ

4

4

/

4.00

ไมมีผลการดําเนินงานขอ 2
ระบบสารสนเทศดานการเงิน
มีเฉพาะงบแผนดิน ขาดงบ
เงินรายไดในภาพรวม

สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ขอ

5

3

X

3.00

ไมมีผลการดําเนินงานขอ
4,5 และ 6

สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

คะแนน

3.51

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน

คะแนน

3.51

/

4.51

ไมประเมินเปน
ระดับคะแนน

4.51
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ผลการดําเนินงาน
2553
ลําดับที่

องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

บรรลุ = /
ไมบรรลุ =X

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ขอ

6

7

/

5.00

ขอ

7

8

/

4.00

คะแนน

3.51

4.19

/

4.19

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สมศ.15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
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3.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
องคประกอบ
ปจจัย
นําเขา
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมินอยูในระดับ

กระบวน
ผลผลิต
การ

ผลการ
ประเมิน

รวม

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

ผลการ
ประเมิน

รวม

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.00

4.00

ดี

-

5.00

4.00

4.33

ดี

4.20
3.89
-

3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.25
5.00
4.00

5.00
-

3.70
5.00
3.96
5.00
4.00
4.25
5.00
4.00

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

-

-

4.09
2.69
4.13
4.00
4.51
4.19

4.09
2.69
4.13
4.00
4.51
4.19

ดี
พอใช
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

4.31
3.89
-

3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.25
5.00
4.00

4.37
5.00
2.69
4.30
4.00
4.51
-

4.05
5.00
3.33
4.50
4.00
4.30
5.00
4.00

ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

4.12

4.17

5.00

4.19

-

-

3.87

3.87

4.24

4.21

4.10

4.16

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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3.2.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก.ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ข.ดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการ
ประเมิน ปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

-

4.16

4.16

ดี

4.11

5.00

4.38

4.42

ดี

-

4.43

-

4.43

ดี

-

-

4.51

4.51

ดีมาก

-

4.43

4.51

4.44

ดี

4.12

3.78

-

3.88

ดี

-

-

4.05

4.05

ดี

4.27

3.78

4.27

4.11

ดี

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

2.69

2.69

พอใช

-

5.00

2.69

3.62

ดี

4.12

4.17

5.00

4.19

-

-

3.87

3.87

4.24

4.21

4.10

4.16

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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3.2.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองที่ 2 ดาน
กระบวนการภายใน
มุมมองที่ 3 ดานการเงิน
มุมมองที่ 4 ดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมุมมอง
ผลการประเมินอยูใน
ระดับ

กระบวน
ผลผลิต
การ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวม

ผลการ
ประเมิน ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการ
ประเมิน ปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

4.17

5.00

4.29

ดี

-

-

4.14

4.14

ดี

4.11

4.29

4.40

4.34

ดี

4.00

3.89

-

3.90

ดี

-

-

4.12

4.12

ดี

4.43

3.89

4.13

4.04

ดี

3.89

5.00

-

4.44

ดี

-

-

-

-

-

3.89

5.00

-

4.44

ดี

4.29

5.00

-

4.65

ดีมาก

-

-

2.97

2.97

พอใช

4.29

5.00

3.37

3.94

ดี

4.12

4.17

5.00

4.19

-

-

3.87

3.87

ดี

4.24

4.21

4.10

4.16

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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3.2.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

1.มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ

4.00

-

-

4.00

ดี

-

-

-

-

-

4.00

-

-

4.00

ดี

(2) ดานวิชาการ

4.29

2.67

-

3.32

พอใช

-

-

3.82

3.82

ดี

4.48

3.25

4.34

3.95

ดี

(3) ดานการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.20

4.33
3.90

-

4.33
3.97

ดี
ดี

-

-

4.18
4.10

4.18
4.10

ดี
ดี

4.36

4.33
4.00

4.17
4.26

4.28
4.14

ดี
ดี

-

4.67

5.00

4.75

ดีมาก

-

-

4.16

4.16

ดี

4.11

4.67

4.47

4.49

ดี

(2) ดานการวิจัย

3.89

4.00

-

3.96

ดี

-

-

2.69

2.69

พอใช

3.89

4.00

2.69

3.33

พอใช

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.13

4.13

ดี

-

5.00

4.30

4.50

ดี

(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
นําเขา

กระบวน
ผลผลิต
การ

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

4.00

4.00

ดี

-

4.00

4.00

4.00

ดี

3.89

4.50

5.00

4.49

ดี

-

-

3.78

3.78

ดี

4.00

4.50

4.05

4.18

ดี

4.12

4.17

5.00

4.19

-

-

3.87

3.87

4.24

4.21

4.10

4.16

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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บทที่ 4
จุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ตัวบงชี้ “กระบวนการพัฒนาแผน” มีการดําเนินการตามกระบวนการ PDCA อยาง
ครบถวน กลาวคือ ในขั้นตอนที่ 1-6 ตั้งแต 1) เริ่มมีการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 2) การ
ถายทอดแผนสูทุกหนวยงานภายใน 3) การแปลงแผนกลยุทธไปเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งมี
4 ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ 6) การติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป ใ ช ห ลั ก ฐ า น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งถายทอดมาเปน
แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยตามระบบ ก.พ.ร. อยางไรก็ดีในขั้นตอนที่ 7 ซึ่งตองมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ เพื่อรายงานตอผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัยไดใชผล
การประเมิน ก.พ.ร. เปนการประเมินผลแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และในทํานองเดียวกันใน
ขั้นตอนที่ 8 ซึ่งตองนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ก็เปนผลของการนําขอเสนอแนะจากการนําเสนอผลการ
ประเมิน ก.พ.ร. ตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมการประเมินตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 ทั้งหมด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรประเมินผลแผนกลยุทธ
โดยตรง โดยตัวชี้วัดอาจเปนสวนหนึ่งของการประเมินตาม ก.พ.ร. ก็ได
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ ทั้งอาจารย นักวิจัย บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรทําความเขาใจกับคณะ/หนวยงานผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับตัวบงชี้
โดยเฉพาะเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ที่เปนระบบและกลไก เพื่อคณะ/หนวยงานผลิตบัณฑิต
สามารถบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินของตัวบงชี้
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายใหแตละหลักสูตรสงเสริมความสามารถดานภาษา
ใหกับนักศึกษา
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3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรสํ า รวจความพึ ง พอใจดา นบริ ก ารสิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่
จําเปนใหครบทุกดาน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและ
ประสบการณในวิชาชีพใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางหลากหลาย รวมทั้งมีการสนับสนุน
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได ทํ า กิ จ กรรมครบทุ ก ด า น รวมถึ ง กิ จ กรรมการส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดกิจกรรมทางดาน
วิชาการใหมากขึ้น โดยอาจรวมกันในทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเปนการแบงปนความรู และเกิดการมีสวนรวมระหวางคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น เชน การ
ใหหนวยงานจัดหาสถานที่ใหนักศึกษาสําหรับคนควา ทําวิจัย เปนตน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีคณะและสถาบันที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งเปนที่ยอมรับ ทํา
ใหสามารถหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการผลักดันและสงเสริมการทําวิจัย

โดยใชทั้งการ

ผลักดันในการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา และนโยบายจูงใจในการใหรางวัลผลงานตีพิมพ และใหทุน
สงเสริมการทําวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่อาจารย/นักวิจัยสามารถบันทึก
ขอมูลเฉพาะตนเองได ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยจะสามารถติดตามและนําขอมูลมาวิเคราะหและ
ประเมินผลเพื่อรายงานใหกับหนวยงานภายนอกไดโดยตรง ไมตองขอขอมูลซ้ําซอน
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2. มหาวิทยาลัยควรนําตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยเพื่อประโยชน
ทางสังคมจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามาเปน Best practice ใหกับหนวยงานอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัย
3.

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) ควร

ดําเนินการในเรื่องการขอคํารับรองการใชประโยชนจากงานวิจัยที่หนวยงานภายนอกขอรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย โดยอาจทําเปนแบบฟอรมที่ใหหนวยงานภายนอกกรอกขอมูลไดสะดวก
4. มหาวิทยาลัยควรกระตุนและสงเสริมใหอาจารยดานสังคมศาสตรทําวิจัยและ
เผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความมากขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม โดยไดกําหนดใหการ
บริการวิชาการแกสังคมเปนยุทธศาสตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่โดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และ
มีบทบาทเปนที่พึ่งใหแกสังคม
3. มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก มีลักษณะที่หลากหลาย และมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับ
4. คณาจารยของมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาตางๆ ทํา
ใหมีการบริการวิชาการทั้งการเปนที่ปรึกษา การฝกอบรม การเปนคณะกรรมการตางๆ เปน
จํานวนมาก
5. มีสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจ
หลักทางดานการใหบริการวิชาการแกสังคม
6. เปนผูนําในการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม โดยเฉพาะในประเด็นของการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาผูพิการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย จนทําใหมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ไดรับการยกยองในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยยังไมครบถวน โดยมหาวิทยาลัยควรนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยใหคณะตางๆ ไดนําไปใช
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2. การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย ควรจัดทําแผนในการเชื่อมโยงและบูรณาการความรูประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางชัดเจน และสงเสริมให
อาจารยนําความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาตอยอดสูการเขียนบทความ ตํารา หนังสือ มาก
ขึ้น
3. ควรสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของมหาวิทยาลั ยมีการดําเนินการบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกอยางตอเนื่อง ใหมากขึ้น
4. ควรใหมีความชัดเจนและปฏิบัติเชนเดียวกันในทุกหนวยงาน ในการกําหนดวา
กิจกรรมหรือโครงการประเภทหรือลักษณะใด ที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
5. ควรเพิ่มเกณฑการประเมิน ตัวบงชี้ มธ.10 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่
ไมเก็บคาธรรมเนียมตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด จากคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 43 เปนจาก
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 50
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี
คณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรนําผลการประเมินการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงใหเห็นเปนรูปธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1.องคประกอบสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และ
ใหขอคิดเห็นแกผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีความตอเนื่องของนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร สงผลตอความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัยในระยะยาวใหเพิ่มสูงขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการพัฒนาระบบและกลไกในการเปนองคกรการ
เรียนรูรวมทั้งคณะตาง ๆ มีการจัดทํา Website เพื่อเผยแพรและแบงปนองคความรูอยางเปน
รูปธรรม
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4. สวนกลางของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน มีการประสานงานในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง ชวยลดความซ้าํ ซอนของการวางแผนและการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเรงดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเงิน ให
ครอบคลุมทุกแหลงที่มาของเงินรายไดและทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลมา
ประกอบการตัดสินใจได
2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ แลว แตยังมิได
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมาจัดทําแผนในปตอไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
สํานักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย มีความคิดสรางสรรคในการจัดทํา
Website เพื่อแบงปนความรู มีการระบุความรู และเปาหมายอยางชัดเจน มีรูปแบบที่สรางสรรค
ทํ า ให มี ค วามน า สนใจเหมาะสมสํา หรั บ กลุ ม เป า หมาย สามารถกระตุน ใหเ กิด การตั้ง คํ า ถาม
(Inquiry) และการสนทนา (Dialog) และเชื่อมโยงผลงานกับมหาวิทยาลัยไดอยางดี
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีการกระจายอํานาจบริหารการเงินใหหนวยงานรับผิดชอบและมีนโยบาย ซึ่ง
กําหนด ขอบเขตความรับผิดชอบทางการเงินของหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน
2. มีการกําหนดนโยบายการบริหารเงินที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการบริหารเงินอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนากลไกเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ มีระบบสารสนเทศทางบัญชี
ที่สอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้งองคกร เพื่อให
1.1 ฝายบริหารสามารถพิจารณาเห็นสภาพการเงินของมหาวิทยาลัยในองครวม
ไดอยางชัดเจน และสามารถจัดสรรงบประมาณในลักษณะ consolidate ใหเกิดพลังประสานใน
การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดสูงสุด
1.2 สามารถแสดงตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ของมหาวิทยาลัยได
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2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารเงิ น โดยใช ก ลไก การจั ด ทํ า แผน
งบประมาณ แตอยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําประมาณการลวงหนาทั้งรายไดจาก
แหลงตางๆ และคาใชจายที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรใหครอบคลุมทุกปในวาระผูบริหาร
(Rolling Plan) ทั้งนี้ เพื่อใหติดตามความคืบหนาในการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายบริหารได และ
สามารถปรับแผนไดทันเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. โครงสรางการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษากับงานนโยบาย และแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแยกจากกัน กลาวคือ งานประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดกองบริการการศึกษา ในขณะที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร (โดยเฉพาะระบบงาน
ก.พ.ร.) สังกัดกองแผนงาน นอกจากนี้ ทั้งสองกองยังถูกกํากับดูแลโดยรองอธิการบดีคนละฝาย ทํา
ใหการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร (ทั้งระบบ QA และระบบ ก.พ.ร.) ขาด
การบูรณาการและขาดความเปนเอกภาพ และยังรบกวนการทํางานของคณะตาง ๆ เนื่องจากคณะ
ตองจัดทํารายงานตอบสนองแต ละหนว ยงานซึ่ง กํ ากับดูแลแตละระบบ ซึ่ ง ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจากคณะในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน
มหาวิ ท ยาลัยควรปรั บปรุงโครงสรางการบริหารนโยบายและยุ ทธศาสตรเ พื่ อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีลักษณะการบูรณาการและมีความเปนเอกภาพมากขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการ
ไดในลักษณะมอบหมายใหรองอธิการบดีทานหนึ่งทําหนาที่กํากับ ดูแลภารกิจเฉพาะดานนโยบาย
และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ดูแลทั้งระบบ QA ในกองบริการการศึกษา และดูแล
ทั้งระบบ กพร.ในกองแผนงาน)
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ยังไมไดนําแตละ KPIs
มาดําเนินการตามกระบวนการ PDCA อยางครบถวน จะเห็นไดจากรายงานการประเมินตนเองมี
ลักษณะเปนการรวบรวมหลักฐานการทํางานหลายเรื่องมาใชแสดงวามีการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนของ KPIs ตัวเดียวกัน ซึ่งขาดความตอเนื่องและบางครั้งไมสอดคลองกับเกณฑประเมิน
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยเนนในประเด็นสําคัญ
ตอไปนี้
2.1 ควรใหผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลตัวบงชี้ทําความเขาใจเกณฑการประเมินเพื่อให
มีการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
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2.2 ควรขอความรวมมือใหอาจารยทุกคนของมหาวิทยาลัย เขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสงเสริมใหอาจารยของมหาวิทยาลัยออกไป
ทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพใหกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอาจารยรับรู
และใหความรวมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
2.3 พิ จ ารณาในภาพรวมของทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในอยูใน “ระดับดี” 15 คณะ คณะที่มีผลประเมินใน “ระดับพอใช” 7 คณะ และมี 1
คณะที่ผลการประเมินอยูใน “ระดับที่ตองปรับปรุง” ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 7 คณะซึ่งอยูในระดับพอใช และ 1 คณะที่ผลการประเมินอยูในระดับที่
ตองปรับปรุงมาวิเคราะหประเด็นที่ยังเปนปญหาและจุดออนที่ควรไดรับการพัฒนาแกไข ทั้ง 8
คณะดั ง กล า วอย า งเป น รู ป ธรรม โดยมี ผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล และให ก าร
สนับสนุนการดําเนินงานแผนพัฒนาดังกลาว
2.4 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพระดับบุคคล เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลสําหรับทํา SAR ทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย

.............................................................

ภาคผนวก ก

ก-1
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2553
วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
วัน เวลา
กิจกรรม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 พบผูบริหารและสัมภาษณ (ณ ทาพระจันทร)
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
09.00 – 10.30 น. เปดประชุม
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
- กลาวตอนรับและนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2553 โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
- ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินและแนะนําคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
โดย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รองศาสตราจารย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
ผูเขารวมประชุม : รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี/ผูอํานวยการคณะ สํานัก สถาบัน
- สัมภาษณผูบริหารในประเด็นเชิงนโยบาย/ภาพรวม
10.45- 12.00 น. สัมภาษณผูบริหาร
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
รศ.ทวีศักดิ์
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย,
รศ.วิจิตพาณี, อ.นนทวัฒน
รศ.ดร.ระวีวรรณ,รศ.ดร.วีรยา
ผศ.ดร.ทิพวรรณ
-ฝายวิชาการ
-ฝายวางแผนและการคลัง
-ฝายบริหาร ทาพระจันทร
-ฝายการนักศึกษา
-ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย -ฝายบริหาร ศูนยรังสิต
-ฝายบริการวิชาการและวิจัย -ฝายประกันคุณภาพการศึกษา -ฝายบริหาร ศูนยลําปาง
-ฝายวิเทศสัมพันธ
-ฝายบริหาร ศูนยพัทยา
-ฝายศิษยเกาสัมพันธ
-ฝายบริหารทั่วไป
ณ หองประชุมสัญญา ธรรม- ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ณ หองประชุมสํานักงาน
ศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม
ชั้น 1 ตึกโดม
อธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดม มธ.
มธ. ทาพระจันทร
มธ. ทาพระจันทร
ทาพระจันทร
13.00- 16.30 น. สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
รศ.ทวีศักดิ์
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย,
รศ.วิจิตพาณี, อ.นนทวัฒน
รศ.ดร.ระวีวรรณ, รศ.ดร.วีรยา
ผศ. ดร.ทิพวรรณ
13.00 – 13.45 น. - ผูแทนสภามหาวิทยาลัย
- ผูใชบัณฑิต (นายจาง)
- ผูแทนชมรมดานบําเพ็ญ
(ณ หองรับรอง มธ.)
ประโยชน ชมรมศิลปวัฒนธรรม
ชมรมกีฬา
13.45 – 14.30 น
- อดีตผูบริหาร มธ
- ผูรับบริการ
- กรรมการนศ./นายกอมธ./
.(ณ หองรับรอง มธ.)
ประธานสภานักศึกษา
14.30 – 15.15 น. - ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน - ศิษยเกา
- นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา
และผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี

ก-2
วัน เวลา
กิจกรรม
วันอังคาร 30 สิงหาคม 2554 (ณ ทาพระจันทร)
15.15 – 16.00 น. - คณาจารย
-บุคลากร
ณ หองประชุมสัญญา ธรรม- ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ณ หองประชุมประกอบ หุตะศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม
ชั้น 1 ตึกโดม
สิงห ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค 1
มธ. ทาพระจันทร
มธ. ทาพระจันทร
มธ. ทาพระจันทร
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

วัน เวลา
กิจกรรม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ตรวจสอบเอกสาร และระบบฐานขอมูล มธ.
(ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต)
08.00 - 09.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
09.30 -16.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พิจารณารายงานการประเมินตนเอง พรอมตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานการดําเนินงาน โดยแบงคณะกรรมการฯออกเปน 3 ทีม
หนวยงานทีเ่ ปนผูรับผิดชอบ
รวมจํานวน
คณะกรรมการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้
ทีมที่ 1
องคประกอบที่ 1
-ฝายวางแผนและการคลัง
4 ตัวบงชี้
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค -ฝายบริหาร ทาพระจันทร
รศ.ทวีศักดิ์
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย, และแผนดําเนินการ
-ฝายการนักศึกษา
ผศ. ดร.ทิพวรรณ
-ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
-ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
องคประกอบที่ 7 การบริหาร -ฝายวางแผนและการคลัง
6 ตัวบงชี้
และการจัดการ
-ฝายบริหาร ทาพระจันทร
-ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
-ฝายวิชาการ
-ฝายบริการวิชาการและวิจัย
-สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
พัฒนา
องคประกอบที่ 8 การเงิน
-ฝายวางแผนและการคลัง
1 ตัวบงชี้
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและ -ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
2 ตัวบงชี้
กลไกการประกันคุณภาพ
รวม 14 ตัวบงชี้
13.00 – 14.00 น. เยี่ยมชมระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หองประชุมสปข. อาคารวิทยบริการ

ก-3
วัน เวลา
กิจกรรม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ตรวจสอบเอกสาร และระบบฐานขอมูล มธ.
(ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต)
หนวยงานทีเ่ ปนผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ระดับมหาวิทยาลัย
ทีมที่ 2
องคประกอบที่ 2 การผลิต
-ฝายวิชาการ
รศ.ดร.ระวีวรรณ,
บัณฑิต
-ฝายบริการวิชาการและวิจัย
รศ.ดร.วีรยา
-ฝายวางแผนและการคลัง
-ฝายการนักศึกษา
-ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
-ฝายบริหาร ทาพระจันทร
-ฝายบริหาร ศูนยรังสิต
-ฝายบริหาร ศูนยลําปาง
-ฝายบริหาร ศูนยพัทยา
-สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
พัฒนา
-สํานักหอสมุด
-ประธานสภาอาจารย
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
-ฝายบริการวิชาการและวิจัย
13.00 – 14.00 น.
ทีมที่ 3
รศ.วิจิตพาณี,
อ.นนทวัฒน

13.00 – 14.00 น.
16.00 – 17.00 น.

รวมจํานวน
ตัวบงชี้
18 ตัวบงชี้

6 ตัวบงชี้
รวม 24 ตัวบงชี้
เยี่ยมชมระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หองประชุมสปข. อาคารวิทยบริการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
-ฝายการนักศึกษา
4 ตัวบงชี้
การพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 5 การบริการ -ฝายบริการวิชาการและวิจัย
7 ตัวบงชี้
ทางวิชาการแกสังคม
-ฝายการนักศึกษา
-ฝายบริหารทั่วไป
-ฝายบริหาร ศูนยรังสิต
-ฝายบริหาร ทาพระจันทร
-ฝายบริหาร ศูนยลําปาง
-ฝายบริหาร ศูนยพัทยา
องคประกอบที่ 6 การทํานุ
-ฝายการนักศึกษา
3 ตัวบงชี้
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-ฝายบริหาร ศูนยรังสิต
รวม 14 ตัวบงชี้
เยี่ยมชมระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หองประชุมสปข. อาคารวิทยบริการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกกลุม ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต

ก-4

วัน เวลา
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เยี่ยมชมคณะ/สํานัก/สถาบัน
(ทีมที่ 1) ณ ศูนยรังสิต
รศ.ทวีศักดิ์, ผศ.ดร.ทิพวรรณ , รศ.ดร.วีรยา
08.00 – 08.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประชุมรวมกัน ณ หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ.ศูนยรังสิต
09.00 – 10.30 น. - คณะนิติศาสตร
ณ หองประชุม 402 ชั้น 4
10.30 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.

15.00 – 16.30 น.

- คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ชั้น 5
- คณะเศรษฐศาสตร
ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ ชั้น 4

ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมหนวยงาน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต
(ทีมที่ 3) ณ ศูนยรังสิต
รศ.ดร.ระวีวรรณ,รศ.วิจิตพาณี
08.00 – 08.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประชุมรวมกัน ณ หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ.ศูนยรังสิต
09.00 – 10.30 น. - สํานักทะเบียนและประมวลผล
ณ หองประชุม ชั้น 2
10.30 – 12.00 น. - สํานักหอสมุด
ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
13.00 – 14.30 น. - สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ณ หองจัดประชุม 4
15.00 – 16.30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมหนวยงาน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต

วัน เวลา

กิจกรรม

(ทีมที่ 2) ณ ศูนยรังสิต
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย, อ.นนทวัฒน
08.00 – 08.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประชุมรวมกัน ณ หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ.ศูนยรังสิต
09.00 – 10.30 น. -คณะพยาบาลศาสตร
ณ หองประชุม 1023 ชั้น 10
อาคารปยะชาติ
10.30 – 12.00 น. - คณะแพทยศาสตร
ณ หองประชุม ชั้น 2
13.00 – 14.30 น. - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ หองประชุม S 208 ชั้น 2
อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5)
15.00 – 16.30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมหนวยงาน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต

ก-5
วัน เวลา
กิจกรรม
วันศุกรที่ 2 กันยายน 2554 ณ มธ.ศูนยรังสิต
08.00 - 12.00 น.
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรียมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ดวยวาจา และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
14.00 – 16.00 น.
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผลการประเมินคุณภาพดวยวาจาตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และประชาคมธรรมศาสตร
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- ผูเขารวมประชุมอภิปราย/ซักถาม
- อธิการบดีกลาวขอบคุณและปดการประชุม

ภาคผนวก ข

ข-1

บันทึกการเยีย่ มชมหนวยงาน

ตัวแทนหนวยงานจัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะนิติศาสตร สรุปผลไดดังนี้
จุดเดน
คณะนิติศาสตรมีการดําเนินการเตรียมความพรอมของคณะฯ เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน ในปพ.ศ.2558 โดยการเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ ควรสงเสริมใหนักศึกษาสนใจเรียนรูภาษาอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะภาษาที่ใช
สื่อสารกันมากในหมูประเทศอาเซียน
2. คณะฯ ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนคณะฯ เพื่อใหคณะฯ ดําเนินการระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได ดี ยิ่ ง ขึ้ น ป จ จุ บั น ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให ก ารสนั บ สนุ น คณะฯ
ค อ นข า งดี อ ยู แล ว แต ค ณะฯ ยัง มี ป ญหาในเรื่ องคณาจารย ที่ใ หค วามสํา คั ญ ตอ ระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาคอนขางนอย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้บอยก็เปนปญหา เนื่องจาก
การบรรลุตัวบงชี้ตองมีการดําเนินงานมากอน ดังนั้น เมื่อไมทราบตัวบงชี้ลวงหนา แตมีการนําตัว
บงชี้ดังกลาวมาใชในการประเมินจึงอาจมีผลทําใหคะแนนการประเมินไมเปนที่นาพอใจ
3. คณะฯ ยังไมไดนําระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันประมวล
ข อมู ลเพื่ อ การศึ ก ษาและพัฒ นา (สปข.) ของมหาวิ ท ยาลัย มาใช ทั้ ง นี้ เพราะขาดการสื่อ สาร
ระหวางกัน คณะฯ ไมทราบวามีระบบฐานขอมูลดังกลาว
4. ในการเตรียมความพรอมของคณะฯ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป
พ.ศ.2558 คณะฯ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระวิชาดวย เพราะการเปดสอนแตวิชาที่
เรียนรูเฉพาะระบบกฎหมายไทย คงไมเพียงพอสําหรับอนาคต หลักสูตรจําเปนตองมีการเปดสอน
วิชาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนดวย บัณฑิตนิติศาสตรของไทย
จะไดมีขีดความสามารถทํางานแขงขันกับนักกฎหมายของประเทศอื่นได นอกจากนี้ยังมีวิชาที่
จําเปนตองนํามาเปดสอนอีกมาก เชน กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายอิสลาม บัญชีนัก
กฎหมาย เปนตน
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ควรดําเนินการในประเด็นที่สําคัญ
ดังตอไปนี้

ข-2

1) นํา ตั ว บ ง ชี้ ม าวิ เ คราะห และมอบหมายใหมีผู รับผิด ชอบในการนํา ตัว บง ชี้ไ ป
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อใหมั่นใจวา แตละตัวบงชี้จะมีแผนดําเนินการและมีการ
ดําเนินงานตามแผน เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานของตัวบงชี้แตละตัว
2) ตัวบงชี้เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบและกลไก” เปนความรับผิดชอบโดยตรงของ
คณบดีและทีมงานบริหาร ในการดําเนินการพัฒนาใหเกิดระบบและกลไกดังกลาว ซึ่งถามีการ
ดําเนินการอยางครบถวนผลการประเมินก็ควรจะไดคะแนนสูง
3) ตัวบงชี้เกี่ยวกับภาระงานของอาจารย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการ เกี่ยวของโดยตรงกับอาจารย ควรขอความรวมมือจากอาจารยทุกคนในคณะฯ
ใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ. โดยคณะติดตอประสานงาน
กับสกอ. มาดําเนินการฝกอบรมใหที่คณะฯ รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยของคณะฯ ออกไปทํา
หนาที่ผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานอื่นๆ ดวย
การดําเนินการดังกลาวจะสงผลใหคณาจารยมีความเขาใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาดีขึ้น จะใหความรวมมือกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยมากขึ้น ลดความรูสึกตอตานและ
การวิพากษในประเด็นยอยที่ไมใชสาระสําคัญนอยลง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สรุปผลไดดังนี้
จุดเดน
1. คณะฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางมี
นัยสําคัญ สงผลใหนักศึกษามีความพรอมและศักยภาพจนประสบความสําเร็จในเวทีการแขงขัน
ตางๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถสรางชื่อเสียงใหหนวยงาน มีกลไกสําคัญที่
ชัดเจน คือ มีหลักสูตรที่เปนแกนในการขับเคลื่อน เชน การแขงขันระดับประเทศ คือ โครงการ
ปริญญาตรีควบโท หลักสูตร 5 ป เนนการบูรณาการเพื่อชวยเหลือสังคม โครงการ BBA และ
โครงการปริญญาโท สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันระดับนานาชาติ
2. คณะฯ มีระบบสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยที่เขมแข็ง สามารถจูงใจใหคณาจารยทําวิจัยและกระตุนใหเกิดการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการไดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของคณะฯ บางตัวบงชี้ไดคะแนนนอย เพราะไมมี
หลักฐานแสดงเปนลายลักษณอักษรถึงแมวาจะมีการดําเนินการจริง
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2. คณะฯ อยากใหมหาวิทยาลัยทบทวน เรื่อง ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ซึ่ง
ตองสอนถึงปละ 4 วิชา (เดิมคณะกําหนดแค 2 วิชา) เมื่อรวมกับภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ดวย ทําใหอาจารยมีภาระงานสอนมากเกินไป ในขณะที่ตองทําภาระงานวิชาการดานอื่นดวย
ถึงแมวาคณะจะมีระบบงบประมาณรองรับการใหอาจารยมีนักศึกษาชวยงาน แตก็หามไมให
นักศึกษามาชวยสอน แตเพิ่งมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการจางอาจารยที่เกษียณอายุ และจะเริ่มมี
ผลการบังคับใช 1 ตุลาคม 2554 นี้ ใหสามารถจางอาจารยเกษียณอายุมาเปนอาจารยประจําตาม
เวลาที่ตกลงกัน ในลักษณะที่ไมใชการจางเต็มเวลา
3. คณะฯ มี สั ด ส ว นนั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ค อ นข า งมาก (2,463 คน)
รองลงมาคือนักศึกษาปริญญาโท (1,383 คน) และประกาศนียบัตรบัณฑิต 28 คน ในขณะที่มี
นักศึกษาปริญญาเอก 2 หลักสูตร จํานวน 21 คน ซึ่งคอนขางนอย แตจากผลการศึกษาคาดการณ
ไวแลวอยางชัดเจนวาแนวโนมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะลดนอยลงตามลําดับในอนาคต ซึ่งเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการที่ประชากรมีอัตราเพิ่มลดนอยลงมาตามลําดับ คณะจึงควรเตรียมการ
รับมือสถานการณที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคต โดยการลดสัดสวนนักศึกษา
ปริญญาตรีลง และเพิ่มสัดสวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น
4. คณะฯ ควรวางแผนอัตรากําลังโดยเรงดวน เพื่อรองรับปญหาภาระงานอาจารยที่
สูงมากในปจจุบัน และในอนาคตที่ มีแนวโนม วาจะมีอาจารยเกษียณอายุจํานวนมาก ขณะที่
คาตอบแทนเพื่อจัดจางอาจารยเพิ่มเติมยังมีอุปสรรคที่ไมสามารถเสนอคาตอบแทนบุคลากรใน
สาขาเดียวกันใหสูงเพียงพอเพื่อแขงขันภาคเอกชนหรือนานาชาติได เชน อาจพิจารณากําหนด
ระบบและกลไกในการจางอาจารยหลังเกษียณอายุ
5. คณะฯ ควรมีการทําประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลความสําเร็จของอาจารย
และนักศึกษาใหกวางขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น เชน การจัด Hall of Fame สําหรับอาจารย/นักศึกษาที่
ไดรับการยอมรับเพื่อรวบรวมผลงานและเหตุการณตางๆ เปนตน
6. คณะฯ ควรรวบรวมบทเรียนที่สงผลใหคณะประสบความสําเร็จในการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนผูรูจริงและปฏิบัติไดจริง จัดทําเปนฐานขอมูลในลักษณะ KM ของคณะเพื่อขยาย
ผลสูหนวยงานอื่น ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยตอไป
7. คณะฯ ควรขอความร ว มมื อ ให ค ณาจารย ทุ ก คนของคณะฯ เข า รั บ การอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ. และสงเสริมใหคณาจารยของคณะฯ ออกไปทํา
หนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับคณะ/มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งจะสงผลทําใหคณาจารย
ของคณะฯ เกิดความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใหความรวมมือกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
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คณะเศรษฐศาสตร
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร สรุปผลไดดังนี้
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ มีความเห็นวาคณะฯ มีภาระงานที่หนักมากขึ้น ทั้งในดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ แตมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานทรัพยากรลดลง ทั้งในดาน
อัตรากําลัง ดานงบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนในดานระบบตาง ๆ
2. คณะฯ มีความเห็นวามหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในเรื่องระบบฐานขอมูล
เชน ฐานขอมูลดานบุคลากร ฐานขอมูลดานการเงิน ฐานขอมูลวิจัย เปนตน เพื่อใหคณะฯ ใชใน
แนวทางในการพัฒนาระบบของตนเองใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
3. การที่มหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมนําสงของโครงการบริการสังคมเพิ่มขึ้นทําให
คณะฯ สูญเสียรายไดที่จะนําไปคืนกลับใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีแผนการใชเงินสวนนี้ที่
ชัดเจน และแสดงใหเห็นวาจะทําใหมหาวิทยาลัยดีขึ้นในภาพรวมอยางไร โดยไมควรไปพัฒนาดาน
กายภาพอีกแลวเนื่องจากมหาวิทยาลัยลงทุนในดานนี้ไปมากแลว
4. การตรวจประเมินคณะฯ ครั้งลาสุดที่ผานมา คณะกรรมการประเมินตีความคําวา
“ชุมชน” ในความหมายที่แคบ กลาวคือ หมายถึงชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ในขณะที่คณะฯ นิยาม
คําวา “ชุมชน” ในความหมายที่กวาง กลาวคือ หมายถึง สังคมในภาพรวม ทําใหผลการประเมินตัว
บงชี้ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้คณะไดคะแนนนอย
5. บั น ทึ ก สั่ ง การของมหาวิ ท ยาลั ย มาถึ ง คณะฯ ใช เ วลาดํ า เนิ น การน อ ยมาก มี
ลักษณะแจงอยางกะทันหัน เชน ระบบ Competency และงบประมาณ เปนตน
6. คณะฯ มีความเห็นวา ระบบการประเมินตางๆ (ก.พ.ร./สกอ./สมศ. ฯลฯ) ควร
บูรณาการรวมเปนระบบเดียวกัน เพื่อลดความซ้ําซอน ความยุงยากและความเบื่อหนายของผูถูก
กํากับดูแล
7. คณะฯ ควรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการใน
ประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้
1) นําตัวบงชี้มาวิเคราะห และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการนําตัวบงชี้ไป
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อใหมั่นใจวาแตละตัวบงชี้จะมีแผนดําเนินการและมีการ
ดําเนินการตามแผน เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้แตละตัว
2) ตัวบงชี้เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบและกลไก” เปนความรับผิดชอบโดยตรง
ของคณบดีและทีมงานบริหาร ในการดําเนินการพัฒนาใหเกิดระบบและกลไกดังกลาว ซึ่งถามีการ
ดําเนินการครบถวน ผลการประเมินก็ควรจะไดคะแนนสูง
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3)
ตัวบงชี้เกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริการวิชาการเกี่ยวของโดยตรงกับอาจารย ควรขอความรวมมือจากอาจารยทุกคนใน
คณะฯ ใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ. โดยคณะฯ
ติดตอประสานงานกับสกอ.มาดําเนินการฝกอบรมใหที่คณะฯ รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยของ
คณะฯ ออกไปทํา หน าที่ผูประเมิน คุ ณภาพการศึกษาใหกับ หนว ยงานอื่ นด ว ย การดํ า เนิน การ
ดังกลาวจะสงผลใหคณาจารยมีความเขาใจ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ลดความรูสึก
ตอตานและการวิพากษในประเด็นยอย ที่ไมใชสาระสําคัญนอยลง
คณะพยาบาลศาสตร
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร สรุปผลไดดังนี้
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. การเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐไดผลตอบแทนนอยกวาการปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาล หรือเปนอาจารยในโครงการพิเศษ ทําใหคณะฯ ขาดแคลนอาจารย อาจแกไขไดโดย
การออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการคลองตัวขึ้น และ
การปรับขึ้นคาตอบแทนอาจารยก็จะทําไดงายขึ้น
2. สาเหตุที่ผลงานวิจัยของอาจารยภายในคณะฯ มีจํานวนนอย มีหลายประการ
ดังนี้
- การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ซึ่งเปนระบบที่ดีและสามารถผลิตนักศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ แตอาจารยตองใชเวลาในการเตรียมการสอนคอนขางมาก ทําใหไมมีเวลาทํา
วิจัย หากคณะฯ มีจํานวนอาจารยมากขึ้นก็จะชวยบรรเทาปญหานี้ลงได
- อาจารยที่ปฏิบัติงานในคณะฯ มีภาระงานสอนและงานบริการวิชาการสูงมาก
(มีอาจารยที่กําลังศึกษาตอหลายทาน) จึงไมมีเวลาทําวิจัย
- โครงการวิจัยของคณะฯ ที่ผานการพิจารณาของสภาวิจัยแหงชาติแลว เมื่อ
เสนอขอทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย มั ก ไม ผ า นการพิ จ ารณา อาจเนื่ อ งมาจากเกณฑ ก าร
พิจารณากับขอเสนอโครงการวิจัยของคณะฯ ไมสอดคลองกัน (โครงการวิจัยของคณะฯ จะเปน
โครงการที่ไมใหญมากถึงระดับนานาชาติ แตเปนการแกปญหาระดับชาติ/สังคม)

ถาใหการ

สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ของคณะฯ ดั ง กล า วจะทํ า ให เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาโทไดดียิ่งขึ้น
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3. เพื่อใหบรรลุภารกิจของคณะฯ ควรมีการปรับแผนการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนประโยชนตอคณะฯ เชน รถยนต เปนตน
คณะแพทยศาสตร
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะแพทยศาสตร สรุปผลไดดังนี้
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. การที่มีอาจารยหลายระบบทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการ กลาวคือ คณะฯ มี
อาจารยแพทย 2 ประเภท ไดแก อาจารยแพทยสาย ก และอาจารยแพทยสาย ข ซึ่งอาจารยแพทย
ทั้ง 2 ประเภททําหนาที่เหมือนกันทุกประการ แตกลับใชหลักการบริหารบุคคลที่แตกตางกัน เชน
หลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบการนับภาระงาน ทําใหรูสึก
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน ควรมีการปรับหลักการบริหารบุคคลของอาจารยทั้ง 2 ประเภทใหใชระบบ
เดียวกัน เพื่อความเทาเทียมกัน
2. คณะฯ ประสบภาวะขาดแคลนอาจารยสาย ก เนื่องจากไมมีอัตรากําลังจัดสรรให
3. บุคลากรสายสนับสนุน (สาย ข. และ ค.) มีไมเพียงพอทําใหบุคลากรแตละคนมี
ภาระงานมาก
4. การบริหารจัดการแยกสวนกันระหวางคณะฯ และโรงพยาบาล สงผลใหเปาหมาย
การดําเนินงานไมสอดคลองกัน หากปลอยไวเปนเวลานานอาจทําใหเกิดปญหา
5. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมีความเห็นวา
- ตัวบงชี้ที่ปรับปรุงใหม (สมศ.) ไมควรนํามาใชเร็วเกินไป เพราะคณะฯ ปรับ
ขอมูลในระบบฐานขอมูลไมทัน สงผลใหคณะฯ จัดเก็บขอมูลไดไมครบถวน
- ควรรวมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบใหเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อ
ปองกันการเพิ่มภาระงานใหกับคณะฯ อีก (QA, TQA, ก.พ.ร.)
- ควรปรับระบบการประกันคุณภาพใหกระชับขึ้น ใหมีความยืดหยุน และไมควร
ยึดติดกับเอกสารมากเกินไป เพราะการยึดติดกับเอกสารมากเกินไปทําใหรูสึกวาเปนการจับผิด
และไมมีความสุขกับการประกันคุณภาพ
- ไม ค วรใช ตั ว บ ง ชี้ เ ดี ย วกั น ในการประเมิ น คุ ณ ภาพสถาบั น /องค ก รที่ มี ค วาม
แตกตาง เพราะแตละแหงมีธรรมชาติที่ตางกัน
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- ควรนับผลงานทางวิชาการของสายวิทยาศาสตรสุขภาพที่เขียนเปนบางบท(มี
เนื้อหาสาระครบถวน) ในหนังสือ/ตําราใหเทียบเทากับหนังสือ/ตํารา 1 เลมดวย เพราะโดยทั่วไป
ทางสายวิทยาศาสตรสุขภาพจะไมสามารถเขียนตําราไดทั้งเลมดวยคนคนเดียว
- ควรนับผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติดวย เพราะเปนแหลงใชประโยชนของคณะฯ
- งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไมควรพิจารณาจากหลักฐานหนังสือรับรองการ
นําไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกเพียงอยางเดียว เพราะการนําไปใชประโยชน ควรมีอยาง
กวางขวางและไมจําเปนตองมีการรับรอง
- ควรยกเลิ ก หรื อ ทบทวนระบบการแบ ง เปอร เ ซ็ น ผลงานกรณี ที่ มี ก ารทํ า วิ จั ย
รวมกัน เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการทําวิจัยในโครงการใหญรวมกันมากขึ้น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรุปผลไดดังนี้
จุดเดน
1. การใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําโครงงานกอนจบการศึกษา
2. การสงโครงงานเขาประกวดในระดับชาติ และไดรับรางวัล
3. การสงนักศึกษาฝกงานยังตางประเทศ
4. การใหรางวัลแกภาควิชาที่มีผลงานเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ภาระงานสอนของอาจารยมีคอนขางสูง เพราะคณะฯ รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาสายวิทยาศาสตรทั้งมหาวิทยาลัย ควรจัดสรรจํานวนอาจารย
เพิ่มขึ้นใหพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. ควรปรับการนับชั่วโมงสอนวิชาปฏิบัติการจาก 3 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมงตอ 1 หนวย
ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการบรรยาย
3. ผลงานทางวิชาการที่เขียนในหนังสือ/ตําราเพียงบางบทไมถูกนับเปนหนังสือ/
ตํารา ทั้งที่สามารถนับไดในการขอตําแหนงทางวิชาการ

ข-8

4. การนับงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนโดยการแนบหลักฐานหนังสือรับรองเปนการ
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมสมควร เชน การสรางหลักฐานดวยการขอใหหนวยงานภายนอกลง
นามหนังสือรับรองให
5. รางวัลที่ไดจากการดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ควรใหเจาหนาที่และ
ผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนกําลังใจในการดําเนินงานตอไป
6. ควรสรางแรงกดดันใหนักศึกษาทําโครงงานใหเสร็จเร็วที่สุด หรือกอนสอบไล เพื่อ
ผลในการสงเขาประกวดไดทันกอนจบการศึกษา
ตัวแทนสํานัก/สถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา
สํานักทะเบียนและประมวลผล
จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล สรุปผลได
ดังนี้
จุดเดน
1. สํานักฯ นําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการการศึกษาในหลายเรื่อง เชน การ
ลงทะเบียน การบันทึกคะแนน การคํานวณเกรดและการบันทึกเกรด และการชําระคาลงทะเบียน
แตการใชงานยังไมครบทุกหลักสูตร หลักสูตรพิเศษบางหลักสูตรไมใชระบบของสํานักฯ
2. สํานักฯ ไดพัฒนา function ในระบบลงทะเบียนที่ดีมาก function หนึ่ง ที่ให
นักศึกษาทดลองคํานวณเกรดเฉลี่ย เพื่อใหนักศึกษาสามารถรูวาจะตองไดเกรดในแตละวิชาเทาใด
จึงจะไดผลการเรียนตามที่ตองการ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟาใหมีเสถียรภาพ เนื่องจากสํานักฯ
มีภารกิจหลักในการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย และศิษยเกา
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรจัดหาระบบพลังงานไฟฟาสํารองเพื่อรองรับปญหาและเหตุขัดของ
2. การลงทะเบียน online ของนักศึกษาโครงการพิเศษบางโครงการยังเปนแบบ
Manual สงผลตอความถูกตองของขอมูลของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรผลักดัน
ใหทุกหลักสูตรใชระบบการลงทะเบียน online แตระบบลงทะเบียน online นี้ตองยืดหยุน
พอสมควร
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3. สํานักฯ มีแนวคิดในการใหนักศึกษาและบัณฑิตบันทึกคํารองผานทาง website
ของระบบทะเบียน และพิมพใบชําระคาธรรมเนียมเพื่อนําไปชําระที่ธนาคาร อนึ่งสํานักฯ ควร
ประสานงานรวมกับสํานักหอสมุดในการชําระคาปรับคางจายหองสมุดของนักศึกษาดวย
4. ควรใชขอมูลนักศึกษารวมกันระหวางสํานักทะเบียนและประมวลผล กองคลัง
และกองกิจการนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยควรจูงใจและผลักดันใหอาจารยบันทึกเกรด online
สํานักหอสมุด
จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สํานักหอสมุด สรุปผลไดดังนี้
จุดเดน
1. สํานักฯ สนับสนุนการใชซอฟทแวรที่เปน Open source เพื่อประหยัดงบประมาณ
2. สํานักฯ มีความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการขับเคลื่อนภารกิจของสํานักฯ
3. สํานักฯ ไดเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน
4. สํ า นั ก ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ขององค ค วามรู ที่ มี อ ยู ใ นตั ว บุ ค คล (Tacit
Knowledge) โดยมีเว็บไซตการจัดการความรูของสํานัก (TULIBS-KM) เปนสื่อการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. สํานักฯ มีบริการแนะนําหนังสือ (Book Suggestion) โดยเปดโอกาสใหสมาชิก
สามารถแนะนําหนังสือเขาหองสมุด และมีการพิจารณาภายใตความเหมาะสมและประโยชนที่จะ
ไดรับจากหนังสือเปนสําคัญ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเรื่องเสถียรภาพของระบบเครือขาย เพื่อรองรับการ
เขาถึงฐานขอมูลของผูใชบริการ
2. สํานักฯ มีการจัดเก็บขอมูลแยกเปนหลายฐานขอมูลและใชซอฟทแวรตางชนิดกัน
ในการจัดเก็บและสืบคน ซึ่งทําใหการบํารุงรักษายุงยาก นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลซ้ําซอนกับ
ขอมูลที่ อยูในฐานขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติดวย ดังนั้นสํานักฯ ควรจะรวมขอมูลไวใน
ฐานขอมูลเดียวกัน แตผูใชสามารถคนขอมูลไดเหมือนขอมูลอยูคนละฐานขอมูล
3. สํานักฯ ควรขยายการจัดการความรูของสํานักฯ (TULIBS_KM) ใหกลายเปน KM
ของวิชาชีพบรรณรักษ โดยใชเครือขายของวิชาชีพที่มีอยูแลว
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ตัวแทนสถาบันวิจัย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา สรุปผลได
ดังนี้
จุดเดน
1. สถาบันฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหคนทั่วไปเขาใจดี ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหแกหนวยงานอื่น
2. สถาบันฯ เปนแบบอยางที่ดีในการประเมินตนเอง โดยมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดคะแนนการประเมินอยูในระดับดีมาก
3. สถาบันฯ เปนแบบอยางที่ดีของหนวยงานวิจัย ที่สอดแทรกงานวิจัยเขาไปในการ
ทํางานของทุกงานในสถาบัน โดยมีการพัฒนาบุคลากรในดานการทําวิจัย พรอมทั้งสนับสนุนให
ผูบริหารและนักวิจัยของสถาบันนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
4. สถาบันฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาจารยในรูปแบบและทิศทางที่สอดคลอง
กับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสถาบันยังดําเนินการหาทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก
5. การสอนภาษาของสถาบันฯ เปนที่นิยมอยางมาก ซึ่งอาจทําใหหองเรียนของ
สถาบันฯ ไมเพียงพอ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. สถาบันฯ ควรมีชองทางสนับสนุนและประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบถึง ภารกิ จ ของสถาบั น ฯ นอกเหนื อ ไปจากการสอนภาษาของ
สถาบันฯ
2. สถาบันฯ ควรเปดรับและสรรหาบุคลากรเขามาทํางานในอัตราวางของสถาบันฯ
อยางเรงดวน เพื่อเปนการแบงเบาภาระการทํางานของบุคลากรในสถาบันฯ
การเยี่ยมชมระบบฐานขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
1. ระบบการประเมินผลการสอนของนักศึกษา ควรทําเปนระบบ online ทุกคณะ
โดยเชื่อมโยงเขากับระบบการลงทะเบียนเรียนแบบอัตโนมัติ โดยไมตองใหอาจารยหรือคณะฯ แจง
รายชื่อนักศึกษาในวิชาตาง ๆมาอีก
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2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพใหมีความสมบูรณและเปนรูปธรรมมากขึ้น หรืออาจพิจารณาซื้อ
ซอฟทแวรที่มหาวิทยาลัยอืน่ พัฒนาแลวปรับใชก็ได
3. กรมบัญชีกลางมีระบบ IT ทีร่ องรับระบบบริหารบุคคลแบบใหมไวใหสว นราชการ
ไดศึกษาและปรับใชแลว มหาวิทยาลัยควรศึกษาวาสามารถนํามาใชไดโดยไมตองพัฒนาใหมได
หรือไม
4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนมากขึ้น
5. มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม Wi-Fi ใหครอบคลุมหองพักในหอพักของมหาวิทยาลัยและ
พื้นที่นงั่ ทํางานของนักศึกษามากขึ้น (ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณนักศึกษา)
6. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและจูงใจใหอาจารยและบุคลากรรายงานขอมูลภาระ
งาน เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณและนําไปใชงานไดจริง ในระบบสารสนเทศตาง ๆ

------------------------------------------

ภาคผนวก ค
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บันทึกการสัมภาษณ ผูมสี วนไดสว นเสีย
สัมภาษณผูบริหารฝายวิชาการ ฝายการนักศึกษา ฝายบริการวิชาการและวิจัย ฝายวิเทศ
สัมพันธ และฝายศิษยเกาสัมพันธ
จากการสัมภาษณผูบริหารมีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตละปมี
การดําเนินกิจกรรม/โครงการเปนจํานวนมาก และมีการประเมินผลกิจกรรม/โครงการนั้นๆ แตมีผลการ
ประเมินตนเองในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคอนขางต่ํา เนื่องจากยังขาด
หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการทําหนาที่บูรณาการเพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบ
และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ที่ผานมาอยูในฝายกิจการนักศึกษา และมี
ผูชวยอธิการบดีดูแลแตไมประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยควรตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
โดยตรง รวมถึงควรมีการจัดหาสถานที่เพื่อแสดงผลงานของอาจารยซึ่งอยูในศาสตรนี้โดยตรง เชน
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดระบบและ
กลไกก็ จะทํ าให การดําเนิ นงานด านการทํ านุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดีขึ้น โดยมหาวิ ทยาลั ยมี
นโยบายจัดตั้งหอศิลปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายใน 1 ป ที่ทาพระจันทร
2. การบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยที่มี 4 ศูนยในภาพรวมไมมีปญหาอะไร
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการนําระบบ Teleconference มาใช ทั้งในการการบริหาร ไมวาจะเปนการ
ประชุม หรือระบบสื่อสารทางหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอเปนหมายเลขภายในไดทั้ง 4 ศูนย สวนในดาน
การจัดการเรียนการสอน โดยสวนใหญจะเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
ที่ศูนยลําปางก็จะสงอาจารยชุดเดียวกันไปสอนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่อง
การใหบริการดานแหลงการเรียนรูในทุกศูนย ทั้งศูนยลําปาง และศูนยพัทยามีการพัฒนาดานหองสมุด
เปนอยางมาก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหองสมุดศูนยพัทยาเปนหองสมุดที่รวบรวมเรื่องราว
เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นของประเทศ สวนในดานกิจกรรมนักศึกษา จะมีการพูดคุยกับนักศึกษาใน
โอกาสที่รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาเดินทางไปศูนยลําปาง และนักศึกษาที่ทํากิจกรรม และมีการ
ติดตอกันผานทาง Face book , e- mail มีการจัดโครงการกองกิจสัญจร
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่สนับสนุนงานวิจัยอยางเดนชัด มีทั้งนโยบายผลักดัน
นโยบายสงเสริมและนโยบายใหเงินรางวัล ทําใหการวิจัยของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นอยางกาว
กระโดด โดยในปหนามหาวิทยาลัยมีโครงการใหอาจารยไดมีการทํางานวิจัยรวมกัน รวมถึงมีความ
รวมมือกับ สวทช. เพื่อจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Center of excellence) เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการมี
หนวยงานวิจัยเฉพาะดานที่มีอยูเดิม ซึ่งระเบียบในการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศนั้นไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา ขณะนี้งานวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มา
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จาก 2 ทาง คือ มีหนวยงานภายนอกจางอาจารยของมหาวิทยาลัยทําโดยผานสถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU RAC) และเปนงานวิจัยที่อาจารยภายในมหาวิทยาลัย
คิดริเริ่มดําเนินการเอง ในสวนนี้ยังมีขอมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลไดไมครบถวน (under report)
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อใหขอมูลดานงานวิจัยครบถวน โดยพยายามให
อาจารยหรือนักวิจัยซึ่งเปนตนทางใหกรอกขอมูล เพื่อจะไดไมเปนปญหาในการรวบรวมขอมูลหลาย
รอบ นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักงานบริหารงานวิจัยใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ภาระงานในการสนับสนุนและใหบริการบุคลากรที่ทําวิจัย
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปนมหาวิทยาลัยของประชาชน และเปนอัตลักษณของ
สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนิ นการในเรื่องนี้อยางเขมแข็ง เชน โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาหลายโครงการ ไดแก โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาพิการ (เรียนดี
ดวย) โครงการนักศึกษาชางเผือกประเภทกีฬา โครงการนักศึกษาเรียนดีจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งโครงการตางๆเหลานี้สะทอนถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่มีตอประชาชน
รวมถึงมีการกําหนดเอกลักษณของบัณฑิต คือ การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม โดย
บรรจุเปนวิชาบังคับ TU 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม มีการจัดตั้งศูนยอาสาสมัคร มธ. ซึ่ง
มีกิจกรรมตอเนื่องในทุกป มีโครงการธรรมศาสตรทํานา เพื่อสอนใหนักศึกษาเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทย
5. ในสวนของศิษยเกา โดยสวนใหญมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนการ
ดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ดาน เชน การระดมทุนเพื่อเปนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเปน
ทุนการศึกษา โครงการแพทยอาสาไปตามชนบท เปนตน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบ email
เพื่อติดตอสื่อสารกับศิษยเกา รวมถึงมีความรวมมือกับสํานักทะเบียนในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งทํา
ใหมหาวิทยาลัยจะมีขอมูลศิษยเกาไดครบถวน อยางไรก็ดีในสวนของโครงการที่มหาวิทยาลัยจะให
ความรูและพัฒนาศิษยเกาของมหาวิทยาลัยยังไมมี มีแตในระดับคณะเทานั้น โดยมหาวิทยาลัยกําลัง
จัดทําเปนหลักสูตรดานการบริหารสั้น ๆ สําหรับศิษยเกาคาดวาจะเสร็จในปนี้
6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนไปเปนนานาชาติ โดยผลักดันใหแตละคณะมี
หลักสูตรนานาชาติ ฝายวิเทศสัมพันธมีการรวบรวมสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิ ท ยาลั ย คู สั ญ ญา มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เป น ทุ น ให กั บ นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนทั้งที่เปนนักศึกษาตางชาติที่มา และนักศึกษาของ มธ.ที่ไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัย
อื่น มีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดวย
สัมภาษณผูบริหารฝายบริหาร ทาพระจันทร ศูนยรงั สิต ศูนยลําปาง ศูนยพทั ยา และฝาย
บริหารทัว่ ไป
จากการสัมภาษณผูบริหารฝายบริหารศูนยตางๆ มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
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สภาพทั่วไป/ปญหาในการบริหารวิทยาเขต
ฝายบริหารทาพระจันทร
1. เนื่องจากอาคารตางๆ เปนของพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลัยและคณะทาง
สังคมศาสตร การขยับขยายของหนวยงานใหมหรือการปรับเปลี่ยนโครงสรางขาดความคลองตัว
2. แบงปนการใชอาคารระหวางหนวยงานตางๆ หรือแบงชวงเวลาในการใชงานตาม
ความเหมาะสม เชน ชวงเวลาราชการ และหลังเวลาราชการ
3. เนื่องจาก มธ.ทาพระจันทรอยูติดแมน้ําเจาพระยา จึงมีการวางแผนรองรับปญหา
น้ําทวม เพื่อปองกันทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
4. มีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่บางสวนของมหาวิทยาลัยเปนพิพิธภัณฑใหผูที่สนใจ
ไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
5. การสื บ สานความเป น ธรรมศาสตร โดยให นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ด
ลงทะเบียนเรียนที่ มธ.ทาพระจันทรในภาคฤดูรอน และมหาวิทยาลัยมีบริการรถรับ-สงระหวาง มธ.
ศูนยรังสิต – มธ.ทาพระจันทร
ฝายบริหารศูนยรังสิต
1. เนื่องจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนรอบขาง
ตามมากอใหเกิดปญหาตางๆ เชน การจราจรติดขัด การกําจัดขยะ คาสาธารณูปโภค การรักษา
ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และอื่น ๆ เปนตน โดยมหาวิทยาลัยมีมาตรการรองรับ
ปญหาตางๆ ดังนี้
1.1 การจราจรติดขัด
- ขยายช อ งทางการเข า -ออกบริ เ วณลงทางด ว นเชี ย งราก และหน า
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (ประตู AIT)
- ประสานงานกั บ การทางพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ สถานที่ จ อดรถหน า หอพั ก
บริเวณลงทางดวนเชียงราก
1.2 การกําจัดขยะ
- โครงการคัดแยกขยะและการ Recycle ขยะ
- เปนผูนําเครือขายมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีในการกําจัดขยะ
1.3 คาสาธารณูปโภค
- จัดทํา TU Model เพื่อลดการใชพลังงาน
- เปรียบเทียบ/วิเคราะหการใชพลังงานและสาธารณูปโภคระหวาง
หนวยงาน
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1.4 การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน
- ติดตั้งกลองวงจรปดทุกประตูเขา-ออกในศูนยรังสิต
- ประสานงานกับ สวทช.และ AIT ในการรวมจัดทําทางเขา-ออก บริเวณ
ศูนยรังสิต เพื่อลดคาใชจายและรักษาความปลอดภัยรวมกัน
1.5 อื่น ๆ
- โครงการ Green Campus ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- จัดทําทางระบายน้ํา เพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักและ
น้ําทวมขัง และวางแผนโครงการแกมลิงเพื่อระบายน้ําจากศูนยรังสิตไปยังคลองหนึ่ง
เปนผูนําเครือขายมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีในการบริหาร
จัดการสินคา OTOP
ฝายบริหารศูนยลําปาง
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาจาก มธ.ศูนยลําปางมาทํากิจกรรมรวมกันกับ
นักศึกษาในวิทยาเขตอื่น ๆ เพื่อเรียนรูถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร
2. การกูเงินจากกองทุนคาธรรมเนียมนักศึกษามาสรางหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับ
การขยายตัวของศูนยลําปาง
3. การคัดเลือกอาจารยที่มีคุณภาพสูงไปประจําที่ มธ.ศูนยลําปาง คอนขางทําได
ยาก
4. คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาศูนยลําปางแพงกวานักศึกษาศูนยอื่น ๆ
ฝายบริหารศูนยพัทยาและฝายบริหารงานทั่วไป
1. ประสานความรวมมือรวมกับการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี เพื่อสราง
เครือขายและหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
2. วางนโยบายเพื่อเนนใหศูนยพัทยาเปนศูนยกลางการอบรม/พัฒนาความรูใหแก
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
3. ขยายหลักสูตรการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรตางๆ ที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
นอกจากนี้ ผูบริหารศูนยตางๆไดชี้แจงถึงความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา เปนการวางนโยบายใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในหนวยงานจัดการเรียนการสอน สถาบันวิจัย สํานัก/
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สถาบันสนับสนุนวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี รวมทั้งรายงานผลใหผูบริหารหนวยงานและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบเปนประจําทุกปการศึกษา
สัมภาษณผูแทนสภามหาวิทยาลัย
จากการสัมภาษณผูแทนสภามหาวิทยาลัย 3 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
ดังนี้
1. ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร นั้น ปจจุบัน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี ทั้ ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําป และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งอธิการบดีจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อเริ่มตนวาระของการดํารงตําแหนง เพื่อ
ใชประเมินผลการดําเนินงานเมื่อครบวาระของการดํารงตําแหนงแลววาสามารถดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรไดมากนอยเพียงใด
สําหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยสภามหาวิทยาลัยนั้น
เห็นควรดําเนินการ เพราะในระบบการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการประชาธิปไตย ซึ่ง
ตองมีการหาเสียง ทําใหอธิการบดีจําเปนตองรักษาฐานเสียงที่เลือกตนเองเขามาดํารงตําแหนง จึง
อาจไม ก ล า ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี อ ย า งตรงไปตรงมา แต อ ย า งไรก็ ต ามสภา
มหาวิทยาลัยก็ควรจะประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของการทํางานตามแผนยุทธศาสตร ที่คณบดีเสนอ
เมื่ อ ครั้ ง เสนอตั ว เข า แข ง ขั น เพื่ อ ให ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น คณบดี เ ท า นั้ น (ป จ จุ บั น สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําหนาที่ประเมินคณบดีในลักษณะดังกลาว) สภามหาวิทยาลัยไมควร
จะเขาไปมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของคณบดี ควร
เปนบทบาทหนาที่ของอธิการบดีโดยโดยตรง เพราะอธิการบดีปฏิบัติงานใกลชิดกับคณบดี
2. สภามหาวิ ทยาลัย ควรมีหนา ที่กํากับดูแลดานการบริหาร โดยในสวนของการ
ประเมินผูบริหารระดับหนวยงานนั้น ควรเปนการประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไว แตไมควรที่จะไปสั่งการหรือแทรกแซงการบริหารงานทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรเปนผูที่สามารถประสานงานไดเปนอยางดีกับ
ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกับอธิการบดี
4. สภามหาวิทยาลัยมีความชื่นชมการดําเนินงานของผูบริหาร ซึ่งดูจากผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ผานมา ไมวาจะเปนคุณภาพบัณฑิต จํานวนผูไดงานทําหลังจบการศึกษา หรือใน
สวนของบุคลากรมีการพัฒนาขึ้นอยางมาก เชน จํานวนอาจารยระดับปริญญาเอก ผลงานวิจัย
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เป น ต น รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งอธิ ก ารบดี แ ละหั ว หน า หน ว ยงานต า ง ๆ ทํ า ให ก าร
บริหารงานราบรื่น
5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมพรอมสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ การรวมศูนย
ด า นงบประมาณควรหารู ป แบบที่ ไ ม ทํ า ให ค ณะขาดแรงจู ง ใจในการดํ า เนิ น โครงการ ซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยพรอมที่จะผลักดันในเกิดรูปแบบที่เปนประโยชนในการบริหารมหาวิทยาลัย เชนที่
ผานมา สภามหาวิทยาลัยก็มีมติใหคณะนําสงเงินคาธรรมเนียมจากการดําเนินการโครงการบริการ
สังคมเพิ่มขึ้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําเงินมาผลักดันดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ
เปนตน
6. สภามหาวิทยาลัยเห็นวามหาวิทยาลัยมีการควบคุมดูแลหลักสูตรตาง ๆ เปนอยาง
ดี ไมใชเปดเพื่อมุงเนนการหารายได ทุกหลักสูตรมีคุณภาพ มีความยั่งยืน และเปนประโยชนตอ
สังคม
7. ผูแทนสภาฯ เสนอใหมี Forum ของผูประเมินคุณภาพที่มาจากสถาบันตางๆ
สะทอนกลับสิ่งที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพใหสกอ.ทราบ เพราะปจจุบันสกอ.
คอนขางตีกรอบและแทรกแซงมหาวิทยาลัยหลายประการ
สัมภาษณอดีตผูบริหารมหาวิทยาลัย
จากการสัมภาษณอดีตผูบริหาร 3 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัย มีความพยายามและมีความตั้งใจในการบริหารมหาวิทยาลัย
มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในดานงานวิจัย ดานความเปนนานาชาติ อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปน
จริงกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะเปนนั้นไมสอดคลองกัน อาทิเชน มีความตองการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัย แตมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนจํานวนมาก ซึ่งคณะไมสามารถลดจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดเนื่องจากเปนแหลงรายไดหลักของคณะฯ
2. คณะมีความแตกตางหลากหลาย ยากที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยควรเขาใจคณะ ดังนั้น อธิการบดีควรไปพบกับคณะ เพื่อพูดคุยกับผูบริหาร บุคลากรของ
คณะ เพื่อสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัย และรับฟงปญหาเพื่อชวยเหลือคณะทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
3. ผู บริ หารมหาวิ ทยาลั ยให ความสํ าคั ญกั บการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาซึ่ งเป น
ประโยชน ใ นการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ได ท ราบข อ มู ล ในทุ ก ด า น ตั้ ง แต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
หลายดาน เชน มีการสงเสริมและพัฒนาดานการวิจัย จนทําใหจัดตั้งสํานักงานบริหารการวิจัยที่ทํา
หนาที่สรางระบบและกลไกใหเกิดผลงาน มีการสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีการจัด
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สอนภาษาอังกฤษใหกับอาจารยที่มีแผนที่จะศึกษาตอ มีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Center of
Excellence) อยางไรก็ดีอยากใหระบบการประเมินคุณภาพเปนระบบที่สรางสรรคและสรางแรง
บันดาลใจใหเกิดการพัฒนา แตในขณะนี้การกําหนดตัวชี้วัดบางตัว และการประเมินคุณภาพทําให
เกิดขอขัดแยง(conflict)ในบางแหง
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการบริ หารจัดการแบบกระจายอํา นาจทั้งในดา น
วิชาการ และดานงบประมาณ ทําใหคณะคอนขางมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการผลักดัน
นโยบายตาง ๆ คอนขางยาก มหาวิทยาลัยควรเริ่มปรับตัวที่จะสื่อสารกับคณะ เพื่อเตรียมพรอมใน
การออกนอกระบบ โดยตองแบงลักษณะของความรับผิดชอบดานบริหารจัดการทรัพยากรเปน
หนาที่ของมหาวิทยาลัย สวนดานวิชาการเปนหนาที่ของคณะ
5. การขยายการเรียนการสอนมาที่ศูนยรังสิต นั้นมีขอดีกับนักศึกษา เชน นักศึกษามี
อาคารกิจกรรม มีสนามกีฬาใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองถนัด รวมถึงนักศึกษาที่อยู
หอพักไดดูแลตัวเองมากขึ้น ทําใหมีพัฒนาการทางความคิด นักศึกษามีความคิดเปนผูใหญมากขึ้น
แตในสวนของการบริหารงานอาจไมคอยคลองตัวในดานเอกสาร เพราะตองสงใหผูบริหารกลับไป
กลับมาระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสิต และขาดบรรยากาศของการอยูรวมกันหลังเลิกงาน
เพราะหลัง 16.30 น. ทุกคนจะรีบกลับบาน แตอยางไรก็ดีในดานการบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยได โดยพัฒนาฐานขอมูลใหเชื่อมโยงกัน ดังนั้นหากอธิการบดีมี
นโยบายที่ จ ะย า ยปริ ญ ญาตรี ก ลั บ ไปที่ ท า พระจั น ทร ค วรไตร ต รองให ร อบคอบ และควรถาม
นักศึกษากอน และหากเปนการยายนักศึกษากลับไปเพียงบางกลุมอาจทําใหนักศึกษาเสียโอกาส
ในสวนของกิจกรรมนอกหองเรียน เนื่องจากที่ทาพระจันทรไมมีในสิ่งเหลานี้
สัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน
จากการสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน
จํานวน 13 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. ผูบริหารชุดปจจุบันมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน ในสวนของฝายวางแผนไมมี
ปญหาในเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน แตมีปญหาในระดับปฏิบัติที่มีความเคยชินกับวิธีปฏิบัติ
เดิม ทําใหเปนปญหาในดานการปฏิบัติงาน
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ พั ฒ นาดี ขึ้ น เป น ลํ า ดั บ ซึ่ ง เป น ผลจากการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ แตบางครั้งผูบริหารเนนการทําตัวบงชี้ใหไดตามเปาหมายมากเกินไป
ทําใหเกิดความตึงเครียด ควรดําเนินการใหการประกันคุณภาพเขาไปอยูในเนื้องานมากกวาที่จะ
เปนการเก็บขอมูล
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3. โครงสรางการบริหารงานที่แยกกันในสวนของผูรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพ
ประเมินตาม ก.พ.ร. และการบริหารความเสี่ยง โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกองบริการการศึกษา ตัวชี้วัด ก.พ.ร.อยูภายใตการกํากับดูแลของกองแผนงาน และ
บริหารความเสี่ยงอยูภายใตการกํากับดูแลของกองคลัง ทําใหการดําเนินงานแยกสวนและไมเห็น
ภาพรวม ทั้งสามสวนควรอยูดวยกันเพื่อใหเห็นงานเปนภาพรวม และการขอขอมูลจะไดผนวกเปน
เรื่องเดียวกัน
4. การจั ด โครงสร า งการบริ ห ารใหม โดยการให สํ า นั ก งานบริ ห ารศู น ย รั ง สิ ต
(สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต) อยูภายใตรองอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิต และกอง
บริหารทั่วไป (กองงานศูนยรังสิต) อยูภายใตรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป ทําใหการทํางานยาก
ขึ้นกวาทั้งสองหนวยงานอยูภายใตรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ดวยกัน
5. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปที่ศูนยรังสิต
เกือบทั้งหมดแลว พื้นที่คณะตางๆสวนใหญจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในชวงเวลาเย็นและ
วันเสาร - อาทิตย ขณะที่คณะ/หนวยงานใหมๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นใหมนั้นไมมีพื้นที่/หองเรียน
เปนของตนเอง มหาวิทยาลัยจึงควรบริหารเรื่องการใชพื้นที่ที่ทาพระจันทรใหม และเนื่องจากเรื่องนี้
เป น เรื่ อ งระดั บ นโยบายที่ อ าจกระทบกั บ คณะ/หน ว ยงานต า งๆ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ควรให มี ก าร
ศึกษาวิจัยหรือจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและจัดทําแผนการบริหารจัดการพื้นที่ดังกลาวเสนอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
6. รถสวัสดิการมีไมเพียงพอ เพราะบุคลากรใชรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยจํานวน
มาก ซึ่งอาจมีหลายแนวทางในการดําเนินการ เชน เพิ่มรถสวัสดิการ การลงทะเบียนการใชรถ การ
ปรับเสนทาง เปนตน นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณในการซอมแซมอาคารสถานที่ ซอมบํารุง
รถยนตของมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
ฐานขอมูลระดับบุคคล ในสวนของตัวบงชี้ทางดานผลงานของอาจารย เพื่อใหอาจารยสามารถ
กรอกขอมู ลตั้ ง แต ตน ทาง สํ า หรับตัว บง ชี้ที่เ ป นระบบและกลไก ผูบริห ารควรมี ก ารมอบหมาย
ผูรับผิดชอบเพื่อวางแผนและปฏิบัติตามระบบ PDCA ซึ่งการดําเนินการดานประกันคุณภาพจะไป
อยูในเนื้องานของผูปฏิบัติ ทําใหการประกันคุณภาพไมเปนภาระแกผูปฏิบัติ
การสัมภาษณอาจารย
จากการสัมภาษณผูแทนคณาจารย จํานวน 13 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
ดังนี้
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1. การสื่ อ สารระหว า งคณะกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เป น สิ่ ง จํ า เป น ในบางเรื่ อ งเมื่ อ
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ควรสื่อสารกับคณะใหชัดเจนถึงวัตถุประสงคเพื่อใหคณะ
ไดเขาใจและดําเนินการตามนโยบาย เชน การปรับปรุงหลักสูตรใหมีหนวยกิตนอยลง คณะไม
เขาใจวาเปนเพราะอะไร
2. การกําหนดภาระงานขั้นต่ําควรมีการสอบถามความเห็นของแตละคณะ เนื่องจาก
ธรรมชาติของแตละคณะแตกตางกัน และควรกําหนดตามความถนัดของอาจารย นอกจากนี้การ
บังคับใชควรบังคับใชกับสายวิชาการทั้งหมดทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศนั้น ควรเพิ่มการสนับสนุนในการ
เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ
4. ระบบการขอตําแหนงทางวิชาการมีความยุงยาก ซับซอน และมีความลาชามาก
โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ป ซึ่งตองมีการติดตามตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือ โดยเฉพาะใน
เรื่อ งของการจํ า แนกชนิ ด ของผลงาน เพื่อ ใหอ าจารยส ามารถคั ดเลื อ กผลงานในการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดอยางถูกตอง
5. ควรมีการดูแลนักศึกษาทางดานสุขภาพใหมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด สุรา
รวมถึงดานจิตเวช โดยเฉพาะดานความเครียด มหาวิทยาลัยควรมีคูมือใหกับผูเกี่ยวของวาหากเกิด
เหตุการณฉุกเฉินขึ้น เชน การมีนักศึกษาพยายามฆาตัวตาย หรือการที่นักศึกษามีโรคประจําตัวซึ่ง
อาจเกิดอาการเฉียบพลัน เปนตน
6. ระบบหอพักที่อยูโดยรอบมหาวิทยาลัย และมีแหลงบันเทิงอยูใกลมหาวิทยาลัย
ดังนั้นควรมีการสอนเรื่องอนามัยวัยเจริญพันธ เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
สัมภาษณผูใชบัณฑิต
จากการสัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 ทาน มีขอสังเกต
และจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. ผูใชบัณฑิตของคณะตางๆ มีความเห็นสอดคลองกันอยางชัดเจนวาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอัตลักษณสําคัญ ประกอบดวย
-

ความกลาแสดงออก กลาคิดและกลาพูด และมิไดออนดอยในการมีสมั มา

คารวะและมีความออนนอมถอมตน
-

มีเหตุผล ยืนหยัดอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
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ไมเลือกปฏิบัติ และทํางานที่ “ติดดิน”

-

สามารถประยุกตใชความรูไดดี

-

มีความเปนผูน ํา

นอกจากนี้ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ข อ สั ง เกตว า บั ณ ฑิ ต ที่ ผ า นการมี ส ว นร ว มในการทํ า
กิจกรรมตางๆ ระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตลอดจนการฝกงาน จะมีคุณลักษณะขางตนที่
เดนชัด ดังนั้น คณะและมหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา
นอกหองเรียนตอเนื่องตอไป
2. บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด อ อ นคื อ ความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ
มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนากลไกนอกเหนือจากการศึกษารายวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถ/ทักษะ
การใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เชน ชมรม หรือกิจกรรมตางๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ผูใช
บัณฑิตเห็นวาควรสงเสริมใหมีความสามารถดานภาษาของประเทศในกลุมอาเซียน เชน ภาษาบา
ฮาซา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนดวย
-

บางสาขาโดยเฉพาะสาขาด า นวิ ท ยาศาสตร บั ณ ฑิ ต ยั ง ขาดความรู แ ละ

ความสามารถในการใชสถิติ และสถิติเพื่อการวิจัย
-

คณะนิ ติ ศ าสตร ความสามารถในการใช ภ าษาและหลั ก การใช ภ าษา

ตลอดจนทักษะในการยอความและสรุปความถือเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งสงผลตอความสําเร็จใน
วิชาชีพ
-

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรอาจเพิ่มการใหความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

เชน กฎหมายผูสูงอายุ กฎหมายสตรี และกฎหมายเด็กใหมากขึ้น เนื่องจากจะชวยเสริมใหบัณฑิต
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรูงานไดเร็วขึ้นมาก คณะและมหาวิทยาลัยจึงควรเรงพัฒนาใหบัณฑิต
มีความรู ความสามารถและทักษะในดานดังกลาวใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
สัมภาษณผูรับบริการ
จากการสัมภาษณผูรับบริการของมหาวิทยาลัยจํานวน 11 คน โดยเปนประชาชน
ทั่วไปที่ไดรับบริการนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย มี
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. ผูรับบริการมีความประทับใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัย อาทิเชน บริการ
ของศูนยพัฒนาเด็ก บริการหองปฏิบัติการวิจัย (LAB) หองทดลอง ศูนยบริการการกีฬา บริการของ
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คณะสหเวชศาสตร ในการฟนฟูรางกาย บริการวิชาการ โดยการเปนที่ปรึกษาของคณะตางๆ เชน
คณะรัฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และคณะนิติศาสตร ตลอดจนบริการความรูเสริมแก
ประชาชนของสถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยเห็นวา เจาหนาที่ผู
ใหบริการมีจิตบริการสูง (Service Minded) คาใชจายในการรับบริการไมสูงขณะที่คุณภาพสูง
2. ในหนวยงานที่มีองคความรูเฉพาะ ควรเผยแพรหรือใหความรูแกประชาชน ควร
สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เปนผูนําทางความคิดของ
สังคม เพิ่มการสรางเวทีสาธารณะใหมากขึ้น เชน คณะนิติศาสตร หรือคณะรัฐศาสตร
3. สําหรับหนวยงานบริการอื่นๆ มีขอเสนอแนะจากผูรับบริการ ไดแก
- สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ควรจัดกิจกรรมเรียนรูวัฒนธรรมของแตละชาติ

เพิ่มเติม เปนการประกอบการเรียนรูทางดานภาษา
- ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรปรับปรุงสถานที่เพื่อปองกันยุงและแมลง

สัมภาษณศิษยเกา
จากการสัมภาษณศิษยเกาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกจํานวน 10 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางคณะตางๆ หรือกิจกรรม
ระหวางสาขาเพื่อเพิ่มความแนนแฟน ความสนิทสนม ความผูกพัน เนื่องจากสวนใหญกิจกรรม
ระหวางเรียนเปนกิจกรรมภายในคณะเทานั้น
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเขาไปรวมหรือเพิ่มการมีสวนรวมกับกิจกรรมศิษยเกา
ในภูมิภาค เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย ฐานศิษยเกาของมหาวิทยาลัย เชน สมาคมศิษย
เกาในแตละจังหวัด
สัมภาษณบุคลากร
จากการสัมภาษณบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวยบุคลากรจากคณะ/
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี รวม 36 ทาน มีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
ดานการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของบุคลากรสูง แมวาแตละคนมีความตระหนัก
ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานหลายอยางดานบุคคล เชน เปลี่ยนจากระบบซีเปนระบบแทง
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มีการกํา หนดสมรรถนะประจํา ตําแหนง ระบบการประเมิ นประสิทธิภาพการปฏิบัติห นาที่ แต
บุคลากรยังขาดความรูและความเขาใจอยางชัดเจนถึงระบบและการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผล
กระทบตอขวัญกําลังใจของบุคลากร อาทิ
-

มีความรูสึกถึงความยุงยากซับซอนในการดํารงชีวิตการทํางานของตนใน

-

บางคณะมีการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุนสูง

มหาวิทยาลัย
2. ระเบียบตางๆ ดานการบริหารบุคคล โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนและ
หนาที่ตางๆของบุคลากรมีความซับซอน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทําคูมือสําหรับแจกเพื่อใหความรู
แกบุคลากร แตพบวา บุคลากรสวนหนึ่งยังไมทราบวา มีคูมือดังกลาว และไมไดรับทราบสิท ธิ
ประโยชนหลายประการ
3. บุคลากรบางสวนมีความกังวลและตองการความชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้งผลกระทบขอดีขอเสียที่จะเกิดขึ้น
4. บุคลากรขาดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนในการอุทธรณรองทุกข และการใช
ชองทางที่สามารถอุทธรณรองทุกข
5. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล และสรางกลไกในการสื่อสาร
สรางความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาที่ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดานการพัฒนาบุคลากร
1. การที่บุคลากรจะไดรับการพัฒนาความรูยังมีขอจํากัด เชน
-

สาขาที่ จ ะศึ ก ษาต อ ไม ต รงกั บ หลั ก สู ต รที่ มี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให เ สี ย

ประโยชนที่จะไดรับการสนับสนุนดานคาใชจาย
-

การพัฒนาบุคลากรโดยกองการเจาหนาที่มีขีดจํากัด ดานจํานวนผูเขารับการ

อบรม และการดําเนินการใหกวางขวางทั่วถึง
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ระบบพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยอิ ง กั บ การกํ า หนดสมรรถนะ
ตําแหนง เพื่อใหบุคลากรเขาสูการปรับระดับหรือเลื่อนขั้นตามเวลาและเหมาะสมตามศักยภาพ
และความพรอม
ดานสิ่งแวดลอม
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1. มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว มี
การปลูกตนไมซึ่งปจจุบันเติบโตและใหรมเงาแกอาคารสิ่งกอสรางชวยลดการใชจายดานพลังงาน
ไฟฟาไปไดอยางนาพอใจ แตปจจุบันพบวามีการขุด โคนตนไมที่เติบโตและใหรมเงา เพื่อแกปญหา
จราจร จึ งเห็น วา มหาวิ ท ยาลัยควรคงไวซึ่งนโยบายการเปน มหาวิ ท ยาลั ยสีเ ขีย ว สงเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณใหตอเนื่อง หลีกเลี่ยงการขุดโคนตนไมใหญ เนื่องจาก ไมสามารถแกปญหา
จราจรไดจริง พื้นที่ดังกลาวมักถูกใชเปนที่จอดรถ
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนแมบทเพื่อเปนแนวทางการพิจารณาปรับปรุงหรือ
พัฒนาพื้นที่และปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม
ดานสวัสดิการ
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและปรับปรุงระบบ Logistic ระหวางวิทยาเขตตางๆ และ
รถสวัสดิการรับสงบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจาก บุคลากรบางสวนมี
การเดินทางเพื่อปฏิบัติหนาที่ภายใน 1 วันระหวางวิทยาเขตทาพระจันทรและรังสิตมากกวาหนึ่ง
รอบ และปญหาบางเสนทางการเดินรถมีจํานวนผูโดยสารหนาแนนมาก
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให ก า วหน า มาก หากได
นํามาใชใหเต็มประสิทธิภาพ จะชวยลดภาระดาน Logistic และลดตนทุนการลําเลียงระหวาง
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
สัมภาษณนักศึกษา
จากการสัมภาษณผูแทนชมรมดานบําเพ็ญประโยชน ชมรมศิลปวัฒนธรรมและชมรม
กีฬา ผูแทนจากกรรมการนักศึกษา นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนรวม 35 คน สรุปแบงออกเปน 2 ระดับดังนี้
ระดับบัณฑิตศึกษามีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. นักศึกษาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และคณาจารยเปนผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
2. เวลาเรียนของนักศึกษาโครงการพิเศษที่ศึกษาหลังเวลาราชการ เริ่ม 17.00 น. ซึ่ง
ทําใหนักศึกษามาเขาเรียนไมทัน ควรจะเริ่ม 18.00 น.
3. ห อ งสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาได นั่ ง พั ก ผ อ นหรื อ ปรึ ก ษางานมี ไ ม เ พี ย งพอรวมทั้ ง
คอมพิวเตอรที่จะใหนักศึกษาใชไมเพียงพอและคอนขางลาสมัย (ยกเวนคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี)
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4. นักศึกษามีปญหาในการหาอาจารยมาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในบาง
สาขา และโอกาสในการพบปะและขอคําแนะนําจากอาจารยทําไดยาก หรือไมสะดวก
ระดับปริญญาตรีมีขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. คณาจารยเ ป ดโอกาสให นั ก ศึก ษาได แ สดงความคิ ด เห็ น และให คํ า แนะนํ า แก
นักศึกษาในดานการเรียนและเปดโอกาสในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
2. มหาวิท ยาลัย มีสิ่ง อํ านวยความสะดวกครบครัน เชน หองเรีย น หองสมุด โรง
อาหาร หอพัก และอื่นๆ ทําใหนักศึกษารูสึกวาเปนมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับการเรียนและการใช
ชีวิต
3. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและชวยเหลือดูแลนักศึกษาพิการเปนอยางดี
4. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเรื่องรถ NGV บริการใหมากขึ้นโดยเฉพาะชั่วโมง
เรงดวนและชวงสอบ
5. มหาวิ ท ยาลั ย ควรเพิ่ ม หรื อ จั ด สรรสถานที่ ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมให เ พี ย งพอต อ
จํานวนนักศึกษา
6. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ใหครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีสัญญาณทั่วถึงในหอพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน
------------------------------------------

