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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า
1. ได้ ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2729 สิ ง หาคม 2555 โดยตรวจสอบข้ อมูล ประกอบการตัดสิน ผล วิเคราะห์ รายงานการประเมิน
ตนเองจากหลัก ฐานอ้ า งอิ ง ต่า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ตรวจเยี ่ย มคณะ/หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยร่ ว มกั บข้ อ มู ลที่ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูบ ริ ห าร ผู้แ ทนสภามหาวิท ยาลัย ผู้แ ทน
นักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพฉบับนี ้ ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน)
ประธานคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี )
กรรมการ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์ )
กรรมการ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวณิชย์กลุ )
กรรมการ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ สม)
กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุจิวิชชญ์)
กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื ้อพันธ์วริ ิยะกุล)
กรรมการและเลขานุการ

ข

บทสรุ ปผู้บริหาร
การประเมิ น คุณ ภาพภายในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดําเนิ น การระหว่างวั นที ่ 27 - 29
สิงหาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบปี การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 30
พฤษภาคม 2555) และได้ ร วบรวมข้ อ มูล เพิ ่ม เติ ม จากการสัม ภาษณ์ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลัย
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ศิ ษ ย์ เก่ า ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และผู้ รั บบริ การ โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ ง่ อยู่ ใ นกลุ่ ม ง. สถาบั น ที ่เ น้ นการวิ จั ย ขั น้ สู ง และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาโท มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ จํานวน 47
ตัวบ่งชี ้ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ใน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้ สอดคล้ องกับตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ มาตรฐานของสํานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) จํานวน 20 ตัวบ่งชี ้ และมีการพัฒนา
ตัวบ่งชี ้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อีก จํานวน 4 ตัวบ่ง ชี ้
สําหรั บการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้ องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้ องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑ์ตวั บ่งชี ้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ผล
การประเมินในภาพรวมตามตัวบ่งชี ้ของ สมศ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี ้ของ มธ. ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คะแนนการประเมินคุณภาพ
องค์ ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจยั
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องค์ ประกอบ
5. การบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. การทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริ หารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)
คะแนนประเมินภาพรวม
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2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ เสนอจุดแข็ง และข้ อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี ้
องค์ ประกอบที่ 1 ปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
มีแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ที่ชัดเจน
และมีความสอดคล้ องกัน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1.ควรพัฒ นาการจัด กลุ่ม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ คณะหรื อ
หน่ ว ยงานที ่จั ด การเรี ย นการสอน 23 หน่ ว ยซึ ง่ แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม หน่ ว ยงาน คื อ 1 กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ 2) กลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 3) กลุ่ ม วิ ช าสัง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยจะมียุทธศาสตร์ ร่วมซึง่ คณะต้ องดําเนินการร่ วมกัน และมียุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุ่ม
หน่วยงาน ซึง่ มีธรรมชาติของศาสตร์ ที่แตกต่างกันอาจจํ าเป็ นต้ องกํ าหนดยุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุ่ม
หน่วยงานที่แตกต่างกัน
2.แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ฉบั บ ที ่ 10 (พ.ศ.2550- 2554) ยั ง ไม่ มี ผ ลการ
ดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ในปี สิ ้นสุดแผนฯ ควรดําเนินการประเมินความสําเร็ จของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554)
3.มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชน โดยมีการสื่อสารผ่านทาง Website แต่การสื่อสารยังไม่รับรู้ ทัว่ ถึงทัง้ องค์กร ทําให้ การ
เชื่อมโยงการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน

องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ห้ องสมุดมีฐานข้ อมูลวารสารต่างประเทศอย่างเพียงพอให้ บริ การแก่อาจารย์และนักศึกษา
2. บัณฑิตได้ งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่อนข้ างสูง
แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
คณะพยาบาลศาสตร์ มีรูปแบบในการปลูกฝั งเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ แก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่เริ่ มเข้ าศึกษาจนสําเร็ จการศึกษาด้ วยโครงการลักษณะต่างๆ เช่น โครงการทางศาสนา
โครงการธรรมชาติศึกษา และโครงการเสริ มสร้ างภาวะผู้นํา และมีการสอดแทรกไว้ ในการเรี ยนการสอน
ด้ วย โดยอาจารย์ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุ งการให้ บริ การสาธารณูปโภคและระบบรั กษาความปลอดภัยของท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต และศูนย์ลําปาง ที่ยงั ได้ ผลการประเมินความพึงพอใจตํา่ กว่า 3.51 เช่น ปรับปรุ งโรงอาหารที่
ท่าพระจันทร์ และการดูแลความปลอดภัยที่ศนู ย์รังสิตและศูนย์ลําปาง
2. ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการเรี ยนการสอนแบบ On line และรวมศูนย์ ที่
ส่วนกลาง
3. ควรสร้ างระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานของผู้สําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
4. ระบบการเปิ ดหลักสูตรใหม่ระยะเวลาการขอเปิ ดหลักสูตรใหม่มีขนั ้ ตอนการพิจารณานาน
จนเกินไป ทําให้ บางหลักสูตรอาจไม่ทนั สมัยเมื่อถึงเวลาเปิ ดสอนจริ ง
5. เร่ งรัดการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้ ครอบคลุมทุก
หลักสูตร
6. การสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ยงั มีน้อย เนื่องจากอุปสรรคจากภาระงานสอน
คณะควรหาวิธีการและกลไกในการลดชัว่ โมงสอนของอาจารย์เพื่อให้ อาจารย์มีเวลาในการทําวิจยั มากขึ ้น
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมี
บางประเด็นที่ต้องปรับปรุ ง ได้ แก่ การทําความเข้ าใจระหว่างผู้บริ หารและผู้นํานักศึกษาในเรื่ องรู ปแบบ
ของการจัดกิจกรรม รวมทังการให้
้
เสรี ภาพในการเลือกจัดกิจกรรมตามที่นกั ศึกษาเป็ นผู้กําหนด
2.กิจกรรมนักศึกษา มีการสร้ างเครื อข่ายที่เข้ มแข็งในหลายกิจกรรมที่สะท้ อนความเป็ นผู้นําของ
นักศึกษาได้ ชดั เจน
3.มีการส่งเสริ มให้ นํากระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ ในการดําเนิ นงานกิ จกรรม
นักศึกษาอย่างเข้ มข้ นโดยการจัดทํ าสรุ ปผลการดําเนิ นงานโครงการต่างๆ เป็ นรู ปเล่ม อย่างไรก็ตาม

นักศึกษามีความเห็นว่าควรลดเนื ้อหาของรายงานลงเพื่อมิให้ เกิดภาระในการจัดทํา ส่งผลให้ นักศึกษา
เกิดความท้ อถอยในการทํากิจกรรม
4. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างจริ งจังมีโครงการที่เป็ นแนว
ปฏิ บัติ ที่ดี เช่ น วิ ช าบริ ก ารสัง คม (Service learning) รวมทัง้ วิ ช า มธ.100 และศูน ย์ อ าสาสมัค ร
ซึง่ สอดคล้ องกับปรัชญาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการกําหนดตัวบ่งชี ด้ ้ านการจัดกิ จกรรมจิ ตอาสาต่อกิ จกรรม
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า เ พื ่อ ใ ห้ ค ณ ะ ต่ า ง ๆ ดํ า เ นิ น ก า ร ซึ ง่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ไ ด้ เ ป็ นอย่ างดี และมี ค ณะที ่มีผลการดํ าเนิ น งานได้ ใ นระดับ สูง เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ (ร้ อยละ 51.85) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้ อยละ 40) เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้
รางวัลยกย่องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
แนวปฏิบตั ทิ ดี ี (Best Practice)
1. มีระบบให้ คําปรึกษานักศึกษาที่เข้ มแข็ง โดยมีทงระบบอาจารย์
ั้
ที่ปรึ กษาประจําตัวนักศึกษา,
TU-HOTLINE เพื่อให้ คําปรึ กษาทางโทรศัพท์ หน่วยให้ คําปรึ กษาและยังมีโครงการฝึ กอบรมด้ านการให้
คําปรึ กษาทัง้ ในระดับนักศึกษา อาจารย์ หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือให้ นักศึกษา
ได้ มากขึ ้นนอกเหนือจากการมีเพียงอาจารย์ที่ปรึกษาโดยทัว่ ไป
2. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญแก่การดูแลนักศึกษาพิการมีการพัฒนาระบบดูแลอย่างเข้ มแข็ง
เป็ นตัวอย่างที่ดีขององค์ภรภายนอกทังในระดั
้
บประเทศและระดับนานาชาติ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิง
รุ กเพื่อเผยแพร่ วิธีการดําเนิ นงานเพื่อเป็ นแนวปฏิ บัติหรื อตัวอย่างที่ดีแก่องค์ กรอื่น เช่น การจัด Open
house ซึง่ ยังสามารถเป็ นช่องทางระดมทุนด้ วย
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาปรั บปรุ งรู ปแบบของแผนพัฒนานักศึกษาที่มีรายละเอียดชัดเจน เช่น กลยุทธ์
เป้าประสงค์ ตัวชี ว้ ัดความสําเร็ จและค่าเป้าหมายของแผนงานแต่ละด้ าน และควรรวบรวมโครงการ
ประกอบแผนไว้ กบั แผนดําเนินงานเพื่อให้ ง่ายต่อการติดตาม ประเมินความสําเร็ จของแผนงาน
2. ควรมีการรวบรวมข้ อเสนอแนะ/ความต้ องการของนักศึกษาจากช่องทางต่างๆ ควรมีการ
รวบรวมสถิติของข้ อเสนอเพื่อใช้ พิจารณาติดตามการแก้ ไขปั ญหาหรื อการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะ
ของนักศึกษา
3. ควรจัดทํ ารายงานประจํ าปี เพื อ่ รวบรวมบทเรี ยนแห่ งความสํ าเร็ จ และผลงานของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาตามแผนและประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ มีหน่วยงานกลางทําหน้ าที่ดแู ลการใช้ ชีวิตความเป็ นอยู่สําหรับ
นักศึกษาต่างชาติให้ อยู่ในโครงสร้ างการบริ หารของมหาวิทยาลัยที่ชดั เจนขึ ้น และควรส่งเสริ มให้ เกิดการ
มีสว่ นร่ วมในดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติให้ มากขึ ้น
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มอัตราบุคลากรของศูนย์นกั ศึกษาพิการให้ เหมาะสม (ปั จจุบนั
นักศึกษา:เจ้ าหน้ าที่ = 20:1)

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง
1. มียทุ ธศาสตร์ มหาวิทยาลัยชัดเจนกําหนดเป้าประสงค์ของการเป็ นมหาวิทยาลัยผู้นําวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2)
2. มีกลยุทธ์ทางการวิจยั ชัดเจน
3. มีนโยบายเน้ นการตังศู
้ นย์วิจัยเฉพาะทาง และได้ มีการดําเนินการจัดตังศู
้ นย์ แห่งความเป็ น
เลิศทางวิชาการ
4. มีการกําหนดสัดส่วนงบประมาณที่จดั สรรให้ แก่กองทุนวิจยั อย่างชัดเจน และมีนโยบายที่จะ
จัดสรรเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4 ของงบประมาณดําเนินการในปี 2554 เป็ นถึงร้ อยละ 6 ในปี งบประมาณ
2556
5. มีการปรับแรงจูงใจเพื่อการทําวิจยั ให้ แก่คณาจารย์เพิ่มขึ ้น
6. มีการสร้ างกลไกส่งเสริ มการเผยแพร่ ทังการพั
้
ฒนาวารสาร การสนับสนุนการแปลและมีตงั ้
ศูนย์การแปล การให้ คําแนะนําแหล่งในการตีพิมพ์บทความวิจยั และการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
7. มีการดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
8. มีการกําหนดตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยที่ท้าทายมากขึ ้น คือ ร้ อยละของบทความวิจยั
ที่ได้ รับการอ้ างอิง
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรพิ จารณารู ปแบบในการสนับสนุนให้ ครบถ้ วนและสอดคล้ องตามความ
ต้ องการ เช่น การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการส่งผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ เช่น ค่าธรรมเนียมการส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ (Submission Fee) และการ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาข้ อเสนอโครงการสําหรับการเข้ าถึงแหล่งทุนภายนอก เป็ นต้ น
2. มหาวิ ทยาลัยควรจัด ทํ าแผนงานวิจัยที่มีการกํ าหนดทิ ศ ทางและเป้าหมายการวิจัย ที่เป็ น
รู ปธรรมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
และมีกําหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ของ สกอ. และสมศ. แต่เพือ่ ให้ การขับเคลื่อนเห็นผลเป็ นรู ปธรรม ควร
มีการกําหนดเป้าหมายตามผลผลิตที่คาดหวังให้ ชัดเจน และควรร่ วมกันกําหนดเป้าหมายระหว่างคณะ
เพื่อให้ รวมเป็ นระดับมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยควรพิ จารณาให้ ความสําคัญในการขับเคลื่อนการสร้ างสรรค์ ผลงานวิจัยใน
ระดับคณะให้ มากขึ ้น โดยอาจเข้ าไปช่วยหาแนวทางในการพัฒนารายคณะ โดยเฉพาะคณะที่ยงั มีผลงาน
ในระดับน้ อยให้ มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น
4. มหาวิ ท ยาลัย ควรพัฒ นาวิ ธี ก ารและกลไกในการบู ร ณาการกระบวนการวิ จัย หรื อ งาน
สร้ างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นรู ปธรรม และใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานในภาพรวม

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกในระดับมหาวิทยาลัยและใช้ กบั การดําเนินการของ
ทุกหน่วยงานเพือ่ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นองค์ความรู้ ที่
คนทั่วไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เนื่องจากจะเห็นได้ ว่ามีการนําเสนอในระดับคณะ
แต่ไม่ครบถ้ วนทุกคณะ และในระดับสถาบันยังไม่เห็นอย่างชัดเจนนัก
องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1.มหาวิ ท ยาลัย ควรมี ระบบและกลไกในการคั ดสรรงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะต่างๆ ที ่มี
ศักยภาพสูงเพื่อนํ ามาส่ง เสริ มให้ สามารถพัฒนาเป็ นสมรรถนะหลักของงานบริ การวิชาการและเป็ น
เอกลักษณ์ ของงานบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น ความสามารถในการจัดพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น (คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ) การพัฒนาแผนและนโยบายสาธารณะด้ านต่างๆ เช่น นโยบาย
และแผนการท่องเที่ยวประเทศไทย (วิทยาลัยนวัตกรรม) เป็ นต้ น
2. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
การวิชาการแก่สงั คมเพื่อบูรณาการการให้ บริ การ
วิชาการแก่สงั คมซึง่ เป็ นการริ เริ่ มที่ดี อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังไม่เกิดภาพของ
การบูรณาการการให้ บริ การวิชาการระหว่างคณะต่างๆ ที่ชดั เจน เนื่องจากในปี 2554 คณะกรรมการยัง
ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนงานการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม อย่างเป็ นรู ปธรรมสอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพร้ อมทัง้ กํ าหนดโครงการตามเป้าหมาย งบประมาณทีจ่ ํ าเป็ นและ
ตัวชี ้วัดความสําเร็ จให้ ชดั เจน
3. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี ้ สมศ.8 แสดงผลที่มาจาก
คณะในกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่กลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีผลงาน
การบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ จากบริ การวิชาการมาใช้ ในการเรี ยนการสอนในระดับรองลงมา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณามาตรการเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการนําความรู้ และประสบการณ์ ไป
บูรณาการกับการเรี ยนการสอนให้ มากขึ ้นในด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยควรมีการนิยามจัดกลุ่มงานวิจยั กับบริ การวิชาการให้ ชดั เจน เพื่อให้ หน่วยงาน/
คณะมี ค วามเข้ าใจถูก ต้ อ งและเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อัน จะมี ผ ลต่อการสร้ างผลงานคุณ ภาพใน
ภาพรวม
องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มหาวิ ท ยาลัย ริ เ ริ ่ ม พัฒ นาระบบในการกํ า กับ ดูแ ลและบริ ห ารการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในภาพรวม โดยตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มและทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนและ
นโยบายการทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมมี ก ลไกการประชุ ม และทํ างานร่ ว มกับ คณะต่า งๆ เพื ่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนอย่างเข้ มแข็ง

2. โครงการธรรมศาสตร์ ทํานาเป็ นจุดเด่นของกิจกรรมทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึง่ มีผล
โดยตรงต่อนักศึกษาและบุคลากร ทังในด้
้ านการสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการปลูกฝั งความ
สํานึกของความเป็ นไทยกับอาชีพเกษตรกรรม
องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ เคยเป็ นอธิการบดีมาก่อน ทําให้ ทราบบทบาทการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็ นอย่างดี
2.ถึงแม้ วา่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประสบปั ญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ซึง่ ทําให้ เกิดความ
เสียหายทางกายภาพมาก ในส่วนระบบสารสนเทศก็ได้ รับผลกระทบเสียหายมากเช่นกัน แต่สถาบัน
ประมวลข้ อ มูล เพื ่อการศึก ษาและพัฒนาก็ สามารถฟื ้น ฟูร ะบบสารสนเทศกลั บมาใช้ งานได้ ค่อยข้ าง
ครบถ้ วนในภารกิจต่างๆ
3.ถึงแม้ แผนจัด การความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ะไม่มีเนื อ้ หาครอบคลุมเรื่ อง
อุทกภัย แต่มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ส ามารถบริ หารงานในช่วงเกิ ดอุทกภัย และดําเนิ นการฟื ้น ฟู
มหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยปั จจุบัน ยังไม่
เพียงพอที่จะสร้ างการรับรู้ ในหมูบ่ คุ ลากรของมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ซงึ่ เป็ นบุคลากร
หลัก ของมหาวิ ท ยาลัย ยัง ขาดความเข้ า ใจแผนยุ ท ธศาสตร์ ซึ ง่ กํ า หนดทิ ศ ทางและเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย
อธิการบดีและทีมผู้บริ หารควรกําหนดรู ปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมในการพบปะโดยตรงกับอาจารย์ของ
แต่ละคณะเพื่อการสื่อสารให้ ทราบแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะที่จัดตังมาดั
้ งเดิ
้ มของมหาวิทยาลัยซึ่งอธิ การบดีไม่ได้ เข้ าไปอยู่ในส่วนโครงสร้ างการบริ หารคณะ
เหมือนคณะจัดตังใหม่
้
ซึง่ อธิการบดีได้ เข้ าไปเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคณะ
2 . การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยเรี ยนรู้ ควรแบ่งบทบาทการดําเนิ นการ
ตามแผนงานที่กําหนดร่ วมกัน โดยในระดับคณะซึง่ เป็ นหน่วยการเรี ยนการสอนและหน่วยงานอื่นๆ มี
บทบาทในฐานะที่ต้องดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ เกิดชุมชนผู้ปฏิบตั ิ สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง
ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงานนี ้ มีบทบาทในฐานะผู้กระตุ้นและส่งเสริ มให้ หน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็ นชุมชนผู้ปฏิบตั ิมีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ และยังเป็ นผู้จดั ให้ มีเวที
กลางในการนําสิง่ ทีห่ น่วยงานดําเนินการมาประกวดกันเพื่อค้ นหา best practice เพื่อนําไปขยายผล
ต่อไป

3. ควรกําหนดแผนบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับนํ ้าท่วมและภัยพิบตั ิต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย (สถาบันฯ ได้ บรรจุเรื่ องนี ้อยู่ในแผนบริ หารความ
เสี่ยงของสถาบันฯ ในปี 2555 แล้ ว)
4. ควรจัดหา/จัดให้ มีสถานที่จดั ทํา site สํารอง (ทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัย แต่ต่างศูนย์การศึกษา
และ/หรื อ ภายนอกมหาวิทยาลัย) และกํ าหนดมาตรฐานและวิธีการในการสํารองข้ อมูล เพื่อป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ กับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จากปั จจัยต่างๆ เช่น นํ ้าท่วมและภัย
พิบตั ิตา่ งๆ ไฟดับ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมระบบที่สําคัญ เช่น ระบบบริ การการศึกษา (ของ
สํานักทะเบียนฯ) ระบบบัญชีเงินเดือนของบุคลากร ระบบการสื่อสาร (เช่น e-mail) เป็ นต้ น
5. ควรจัดอบรมบุคลากรที่ดูแลระบบงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทราบถึงมาตรฐาน
และวิธีการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิ เช่น การสํารองข้ อมูล การย้ ายข้ อมูลไปเก็บในที่
ที่ปลอดภัย การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อมูลในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรสรุ ปสิง่ ที่ดําเนิ นการในช่วงนํ า้ ท่วมใหญ่ ปี 2554 เพื่อสรุ ป
ประสบการณ์ และใช้ เป็ นบทเรี ยนสําหรับการเรี ยนรู้ ต่อไปในอนาคตของทังมหาวิ
้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ เอง
และหน่วยงานอื่นๆได้
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1.มีการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการเงินและงบประมาณที่ชดั เจน มีการวิเคราะห์และติดตามการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็ นระบบ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1.มหาวิทยาลัยควรมีระบบการเงินวางแผนทางการเงินระยะยาวล่วงหน้ าที่สามารถแสดงถึง
ที่มาของรายได้ และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ว่ามีเป้าหมายทางการเงินอย่างไร เช่น
มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ จากการลงทุน จากทรัพย์สินทางปั ญญา จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน จาก
การบริ การ หรื อการวิจยั เป็ นต้ น
2.มหาวิทยาลัยมุง่ เป้าหมายเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั จําเป็ นต้ องมีงบประมาณเป็ นตัวขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย ดังนันควรมี
้
การจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการวิจยั ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเพื่อผลักดันนโยบาย
ดังกล่าว
3.มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการขับเคลือ่ นหน่วยงานที่หารายได้ เลี ้ยงตัวเอง เพื่อจัดทําแผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน เพื่อความมัน่ คงในระยะยาวด้ านการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชดั เจน
2.มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสําคัญระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยยกระดับงานประกันคุณภาพเป็ นสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาทีมเข้ าช่วยเหลือหรื อพัฒนาหน่วยงานที่ยงั ไม่เข้ มแข็ง (ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ) เพื่อรองรับการประเมินในรอบต่อไป
2.ระบบข้ อมูลของมหาวิทยาลัยยังแยกเก็บเป็ นส่วนๆอยู่ ยังไม่มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้ อมูล
จากหน่วยงานสูม่ หาวิทยาลัย ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานข้ อมูลประกันคุณภาพระดับ
บุคคล (โดยเฉพาะตัวบ่งชี ้ด้ านผลผลิต) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับทํา SAR ทังในระดั
้
บหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย
3.ควรมีการสร้ างเครื อข่ายประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเรี ยนรู้ ร่วมกัน
องค์ ประกอบที่ 97 องค์ ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)
จุดแข็ง
1. ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ของประเทศด้ านการพัฒนา
การเมืองและการปกครองที่สําคัญ มหาวิทยาลัยได้ มีการบันทึกประวัติศาสตร์ และการถ่ายทอดเรื่ องราว
และการจัดทําหอประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุของบุคคลสําคัญทางการเมือง และเผยแพร่ ให้
สาธารณะชนได้ เรี ยนรู้ ถือเป็ นตัวอย่างของการทํานุบํารุ งด้ านวัฒนธรรมและเกิดคุณปู การแก่ประเทศ
อย่างสูง
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
1. การสร้ างจิตสาธารณะที่เป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ในปั จจุบนั มีวิชาการเรี ยนการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ควรขยายให้ คลอบคลุมระดับบัณฑิตศึกษา
2. ควรส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาออกชุมชนมากขึ ้นโดยจะถือเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรก็ได้ และให้ มี
ระบบการบันทึกของนักศึกษาในการให้ บริ การจิตสาธารณะ เช่น นักศึกษาควรบริ การจิตสาธารณะ
ประมาณปี ละ 10 ชัว่ โมงเป็ นต้ น
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา/สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรระดับชาติ เพื่อส่งเสริ ม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็ นผู้ชี ้นําสังคมตามอัตลักษณ์ของสถาบันด้ านประชาธิปไตยผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น การคัดเลือกยกย่องบุคคลและองค์กรที่เป็ นตัวอย่างด้ านประชาธิปไตย เป็ นต้ น
……………………..

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด ตั ง้ ขึ น้ เมื อ่ วั น ที ่ 27 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2477 ในนามของ
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง” เป็ นมหาวิทยาลัยประเภทตลาดวิชาแห่งแรกในประเทศ
ไทย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง พ.ศ. 2476 เปิ ดทําการสอนนักศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ผู้สําเร็ จการศึกษา จะได้ รับปริ ญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2492 ได้ มีการ
พัฒนาและปรั บปรุ งหลักสูตรโดยเพิ่มหลักสูตรเนือ้ หาวิชาที่ชัดเจนและแยกเป็ น 4 คณะ ได้ แก่ คณะ
นิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.
2495 ได้ มีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็ น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” รวมทังยกเลิ
้
กการให้ ปริ ญญา
ธรรมศาสตรบัณฑิตอีกด้ วย
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้ านการผลิตบัณฑิต การวิจยั งานวิชาการอื่น ๆ ในช่วงแรก
มหาวิท ยาลัยเน้ นการจัดการเรี ย นการสอนทางด้ านสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์ โดยจัด ตัง้ คณะ
ทางด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวม 8 คณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งอยู่ในช่วงปลาย
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 5 จึงเริ่ มพัฒนาและขยายตัวทางวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยเปิ ดวิทยาเขตศูนย์รังสิต เพื่อขยายการเรี ยนการสอนทางด้ านวิทยาศาสตร์
โดยจัดตังคณะวิ
้
ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ ้นเป็ นคณะแรก และกําหนดให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่หนึ่งของทุก
คณะศึ ก ษาวิ ช าพื น้ ฐานทั ว่ ไปที ่ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต เป็ นปี แรกเช่ น กั น ปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน่วยงานที่มีหน้ าทีจ่ ัดการเรี ยนการสอน รวม 23 หน่วยงาน นอกจาก
หน่ วยงานทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอนแล้ ว มหาวิ ทยาลัยได้ ให้ ค วามสํ าคัญ งานด้ านวิ จัย เพื่อ
สร้ างสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ และเพื ่อ สร้ างความเข้ มแข็ ง ทางวิ ช าการให้ แก่ ม หาวิ ท ยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้ านวิจัยจํานวน 3 หน่วยงาน นอกจากนี ้ มีการจัดตัง้
หน่วยงานจํานวนหนึง่ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจในการให้ บริ การวิชาการ การสนับสนุนวิชาการและการบริ หาร
มหาวิทยาลัยด้ วย (รายละเอียดปรากฏในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) และตังแต่
้
ปี การศึกษา 2549 สภามหาวิทยาลัยได้ กําหนดให้ นกั ศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี รุ่นรหัส 2549 ขึ ้นไปทุก
คนจะต้ องศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์ รังสิต ซึง่ จะเป็ นศูนย์ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และศูนย์
การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดยที่ท่าพระจันทร์ จะ
เป็ นศูน ย์ กลางการเรี ยนการสอนและการค้ น คว้ าวิจัย ชัน้ สูงในระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษาด้ านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และจะเป็ นศูนย์ฝึกอบรม การให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม
นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ. 2538 ได้ ข ยายการเรี ย นการสอนไปที ่ศูน ย์ พั ท ยา เพื ่อ ให้ เ ป็ นศูน ย์
การศึกษาและบริ การวิชาการด้ านการปกครองท้ องถิ่นแก่ประชาชนทัว่ ไปโดยมีการจัดการเรี ยนการสอน
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ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปี การศึกษา 2552 เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสูตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการเมื องการปกครองสํ าหรั บนัก บริ หาร คณะรั ฐ ศาสตร์ หลั กสูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารเทคโนโลยีและสาขานวัตกรรมการบริ หาร วิทยาลัยนวัตกรรม
ในปี พ.ศ. 2539 ได้ ขยายการเรี ยนการสอนไปที่ศูนย์ ลําปาง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ออกไปให้ ทัว่ ถึง ยิ ่งขึน้ ปั จ จุบัน มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนระดับปริ ญ ญาตรี จํ านวน 4 หลั กสูต ร คื อ
หลั ก สู ต รสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการ
สัง คมศาสตร์ หลัก สูต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต และหลัก สูต รศิ ล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาศิ ล ปะการ
ออกแบบหั ต ถอุ ต สาหกรรมโดยยั ง คงมุ่ ง มั น่ ที ่จ ะรั ก ษาไว้ ซึ ง่ ปณิ ธ านและปรั ช ญาแต่ ดัง้ เดิ ม ของ
มหาวิทยาลัยที่มงุ่ สร้ างบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ตวั มีจริ ยธรรม รักษาความถูกต้ อง รับใช้ สงั คม
ชาวธรรมศาสตร์ ทกุ คนไม่วา่ จะเรี ยนคณะไหน จะอยู่วิทยาเขตใด จึงล้ วนแล้ วแต่ภาคภูมิใจที่ได้
กล่าวว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ ฉนั รักประชาชน”
1.1 ปรั ชญาการศึกษา วิส ัยทัศน์ และพันธกิจ
1.1.1 ปรั ชญาการศึกษา
ปั จ จุ บั น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 มีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษาส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชันสู
้ ง ทํา
การสอน การวิจัย การให้ บริ การทางวิชาการ และการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวและให้ สอดคล้ องกับสังคมที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนเทคโนโลยี สารสนเทศในยุคโลกาภิ วัฒน์ หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้ นให้
นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความเป็ นไทย ความเป็ นผู้นําและเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรู้ ทาง
วิชาการอย่างแท้ จริ ง มีพืน้ ฐานทางปั ญญา ความคิดและทัศนคติอนั ส่งเสริ มต่อการเสาะแสวงหาวิชา
ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้ จักตนเองและ
สภาพแวดล้ อม สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้ านต่าง ๆ สามารถ
นําความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ในการดํารงชีวิต การพัฒนา
สั งคม และการผดุง ไว้ ซึง่ ความเป็ นธรรมและความถูก ต้ องของสัง คมตามระบอบประชาธิ ป ไตยที ่มี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
มหาวิ ทยาลัย จะดําเนิ นบทบาทในด้ านการเป็ นสถาบันการศึกษาชัน้ สูงและชัน้ นํ าของ
ประเทศ และก้ าวไปสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยชันแนวหน้
้
าในระดับสากลโดยเน้ นการริ เริ่ มสร้ างสรรค์และ
การทํางานร่ วมกันเพื่อสร้ างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ เป็ นประชาคมทางวิชาการอย่างแท้ จริ ง ดํารงไว้
ซึง่ การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระทางวิชาการและเป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้ นคว้ าในศาสตร์ ตา่ ง ๆ
เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและชาติบ้านเมือง
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1.1.2 วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสถาบันวิชาการชันนํ
้ าของประเทศในระดับนานาชาติ มี
ความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้ างองค์ความรู้ และการแก้ ปัญหาของประเทศ”
1.1.3 พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาด้ านสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และคํานึงถึงการกระจายโอกาสให้ กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้ าศึกษา การจัดการ
ศึกษาให้ ความสําคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิตบัณฑิ ตที่มีความรู้
ความสามารถ ยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย และการทําประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม
2. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที ่จํ า เป็ นและเป็ นประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาประเทศ โดยให้
ความสําคัญกับการวิจัย สหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ ต่างๆ เพื่อจะทําให้ ใช้ ประโยชน์ ได้ อย่าง
แท้ จริ ง
3. ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ และการเรี ยนรู้ จากบริ การ
วิชาการ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยโดยให้ ความสําคัญกับการบริ การ
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการให้ โอกาสแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรั กษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ไทย การสร้ าง
ค่านิยมที่เน้ นประโยชน์ในการดํารงชีวิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และ
ความเป็ นธรรม รวมทัง้ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวัฒ นธรรมสากลที่เหมาะสมให้ แ ก่ ประชาคม
ธรรมศาสตร์ และสังคม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ การดําเนินงาน
มีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ โปร่ งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คํานึงถึงความสามารถและการมี
ส่วนร่ วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 โครงสร้ างการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี ร ะบบโครงสร้ างการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย คล้ า ยคลึ ง กั บ การ
บริ หารงานของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ กล่าวคือ สภามหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรสูงสุดในการควบคุมดูแล
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็ นผู้บริ หารสูงสุด โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ จําแนก
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี ้
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1.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัย
1.3.1 คณะหรื อหน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่จดั การเรี ยนการสอน จํานวน 23 หน่วยงาน โดย
สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ สาขาวิชา 3 กลุม่ ดังนี ้
- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ จํานวน 5 คณะ ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
- กลุม่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ จํานวน 14 คณะ ได้ แก่ คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์
1.3.2 สถาบันวิจัย จํานวน 3 หน่วยงาน ได้ แก่ สถาบันไทยคดีศกึ ษา สถาบันทรัพยากร
มนุษย์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
1.3.3 สํานัก/สถาบันที่ทาํ หน้ าที่บริการวิชาการและบริการการศึกษา จํานวน 6 หน่วยงาน
ได้ แก่ สํานักหอสมุด สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม สถาบัน
ประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันวิจยั และให้ คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
1.3.4 หน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่บริหารงานกลาง จํานวน 14 หน่วยงาน ได้ แก่ กองกลาง กอง
คลัง กองแผนงาน กองการเจ้ าหน้ าที่ กองบริ การการศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองงานศูนย์รังสิต
สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานนิติการ สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ สํานักงานบริ หารศูนย์ลําปาง สํานักงานบริ หารการวิจยั และสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
1.3.5 หน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่อ่ ืนๆ จํานวน 11 หน่วยงาน ได้ แก่ สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการสตรี และเยาวชนศึกษา ศูนย์อินเดีย
ศึกษา ศูนย์บริ การการกีฬา ศูนย์ศกึ ษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1.4 การแบ่ งส่ วนราชการและหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผนภูมิท่ ี 1 การแบ่ งส่ วนราชการและหน่ วยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักงานอธิการบดี
 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
 กองกลาง
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองกิจการนักศึกษา
 กองคลัง
 กองบริ การการศึกษา
 กองแผนงาน
 กองงานศูนย์รังสิ ต
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
 สํานักงานอาคารสถานที่
ศูนย์รังสิ ต
 สํานักงานนิติการ
 สํานักงานบริ หาร
ศูนย์ลาํ ปาง
 สํานักงานบริ หารการวิจยั
 สํานักงานส่ งเสริ ม
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

คณะ/หน่ วยงาน
เทียบเท่ าคณะ
 นิ ติศาสตร์
 พาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี
 รัฐศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ศิลปศาสตร์
 วารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน
 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
 วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์
 แพทยศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์
 สาธารณสุ ขศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
 วิทยาลัยนวัตกรรม
 สถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
 ศิลปกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
 สถาบันภาษา
 วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี
พนมยงค์

สํานัก/สถาบัน
 สํานักหอสมุด
 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
 สํานักเสริ มศึกษาและ
บริ การสังคม
 สถาบันประมวลข้อมูล
เพือ่ การศึกษาและ
พัฒนา
 สถาบันวิจยั และให้
คําปรึ กษาแห่ ง มธ.
 สถาบันไทยคดีศึกษา
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์
 สถาบันเอเชี ยตะวันออก
ศึกษา
 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตยมธ.

หน่ วยงานอืน่ ๆ












สํานักพิมพ์
โรงพิมพ์
ศูนย์หนังสื อ
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการสตรี และเยาวชน
ศึกษา
ศูนย์อินเดียศึกษา
ศูนย์บริ การการกีฬา
ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่ ง มธ.
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
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1.5 หลักสูตร
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ จัด การศึก ษาโดยการประสานงานด้ า นวิ ช าการระหว่ า งคณะ/
สาขาวิชาต่าง ๆ คณะหรื อสาขาวิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาใดจะต้ องให้ บริ การด้ านนัน้ ๆ แก่นกั ศึกษา
ทุกคนในมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนี ้แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับ
ปริ ญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก
ในปี การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนรวม 231 หลักสูตร โดยแยกตามระดับ
การศึกษา ดังนี ้
1) หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปเป็ นหลักสูตรใช้ เวลาศึกษา 4 ปี (ยกเว้ นหลักสูตร
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตใช้ เวลาศึกษา 3 ปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตที่ใช้ เวลาศึกษา 5 ปี หรื อ 6 ปี แล้ วแต่กรณี คุณสมบัติผ้ ูเข้ ารั บการศึกษา) ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี จํานวน 97 หลักสูตร (ร้ อยละ 41.99)
2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 7 หลักสูตร (ร้ อยละ 3.03)
3) หลักสูตรระดับปริ ญญาโท จํานวน 99 หลักสูตร (ร้ อยละ 42.86)
4) หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก จํานวน 28 หลักสูตร (ร้ อยละ 12.12)
1.6 จํานวนอาจารย์ และบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคล้ ายคลึงกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่น ๆ โดย
แบ่งบุคลากรเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่ บุคลากรสายวิชาการ ทําหน้ าที่สอน วิจยั และให้ บริ การทาง
วิชาการแก่นกั ศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทําหน้ าที่บริ หารจัดการและสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษา
ในปี การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทัง้ สองสายจํานวนรวม 6,669.50 คน แบ่งเป็ น
บุคลากรของหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน จํ านวน 3,362.50 คน (ร้ อยละ 50.42) บุคลากรของ
สถาบันวิจยั และหน่วยงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน จํานวน 418 คน (ร้ อยละ 6.27) และบุคลากร
ของหน่วยงานอื่นๆ จํานวน 2,889 คน (ร้ อยละ 43.31) หากจําแนกจํานวนบุคลากรของหน่วยงานจัดการ
เรี ยนการสอน สามารถแบ่งย่อยเป็ นบุคลากรสายวิชาการจํานวน 1,700.50 คน (ร้ อยละ 50.57) และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,662 คน (ร้ อยละ 49.43)
ในส่วนของคณาจารย์ ขอนํ าเสนอรายละเอี ยดจํ าแนกตามคุณวุฒิ การศึก ษา ตําแหน่ งทาง
วิชาการ และจําแนกตามกลุม่ สาขาวิชาหลัก ดังนี ้
- จํ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี ้ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าจํ านวน 951 คน (ร้ อยละ
55.92) ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าจํานวน 680.50 คน (ร้ อยละ 40.02) และปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จํานวน 69 คน (ร้ อยละ 4.06) เมือ่ เทียบเป็ นสัดส่วนปริ ญญาเอก : ปริ ญญาโท : ปริ ญญาตรี เท่ากับ 0.56
: 0.40 : 0.04
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- จํ าแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้ ศาสตราจารย์ จํานวน 44 คน (ร้ อยละ 2.59) รอง
ศาสตราจารย์จํานวน 370.50 คน (ร้ อยละ 21.79) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 433.50 คน (ร้ อยละ
25.49) และอาจารย์จํานวน 852.50 คน (ร้ อยละ 50.13) และเมือ่ เทียบเป็ นสัดส่วนศาสตราจารย์ : รอง
ศาสตราจารย์ : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 0.03 : 0.22 : 0.25 : 0.50
1.7 นักศึกษา
1.7.1 นักศึกษาเข้ าใหม่
ในปี การศึก ษา 2554 มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มีนัก ศึก ษาเข้ าใหม่ จํ านวน 10,595 คน
แบ่งเป็ นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จํานวน 761 คน (ร้ อยละ 7.19) กลุ่มสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 2,683 คน (ร้ อยละ 25.32) กลุ่ม สาขาวิ ช าสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 6,947 คน (ร้ อยละ 65.57) และโครงการความร่ วมมือระหว่างคณะ จํานวน 204
คน (ร้ อยละ 1.92) จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้
ระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา/ระดับ

ปริญญา
ตรี

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

รวม

1. วิ ทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

652

-

102

7

761

2. วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2,324

-

321

38

2,683

3. สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

4,683

180

2,025

59

6,947

4. โครงการความร่ วมมือระหว่าง
คณะ

129

-

72

3

204

รวม

7,788

180

2,520

107

10,595

คิดเป็ นร้ อยละ

73.51

1.70

23.78

1.01

1.7.2 นักศึกษาทัง้ หมด
ในปี การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนกั ศึกษาทุกชันปี
้ รวมกันจํานวนทังสิ
้ ้น 36,148
คน แบ่งเป็ นนักศึกษากลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพจํานวน 3,209 คน (ร้ อยละ 8.88) กลุม่ สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 9,379 คน (ร้ อยละ 25.95) กลุ่ม สาขาวิ ช าสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 23,176 คน (ร้ อยละ 64.11) และโครงการความร่ วมมือระหว่างคณะ 384 คน (ร้ อย
ละ 1.06) จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้
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ระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา/ระดับ

ปริญญา
ตรี

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

รวม

1. วิ ทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

2,853

0

300

56

3,209

2. วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

8,210

0

1,029

140

9,379

3. สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

17,183

227

5,571

195

23,176

4. โครงการความร่ วมมือระหว่าง
คณะ

287

0

88

9

384

รวม

28,533

227

6,988

400

36,148

คิดเป็ นร้ อยละ

78.93

0.63

19.33

1.11

1.8 งบประมาณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย มาจาก 3 แหล่ ง คื อ งบประมาณแผ่ น ดิ น
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พิเศษ และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หน่วยงานในกํากับ
ในปี งบประมาณ 2554 (ตั ง้ แต่ วั น ที ่ 1 ตุ ล าคม 2553 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีงบประมาณใช้ ในการดําเนินงานจํานวนรวม 6,903,391,997 บาท ดังนี ้
1.8.1 งบประมาณแผ่ นดิน ได้ รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 2,263,023,600 บาท
(ร้ อยละ 32.78) แบ่งเป็ นหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 1,223,600,200 บาท (ร้ อยละ 54.07)
สถาบันวิจัยจํานวน 27,475,400 บาท (ร้ อยละ 1.21) สถาบันสนับสนุนวิชาการจํานวน 118,179,100
บาท (ร้ อยละ 5.22) และหน่วยงานอื่น จํานวน 893,768,900 บาท (ร้ อยละ 39.50)
1.8.2 งบประมาณรายจ่ ายจากรายได้ พิเศษ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส่วนนี จ้ ํานวน
749,493,000
บ า ท
(ร้ อยละ 10.86) โดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้ จดั สรรเป็ นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ให้ กบั คณะ/
สํานัก/สถาบัน จํานวน 160,997,100 บาท
1.8.3 งบประมาณรายจ่ ายจากรายได้ หน่ วยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณใน
ส่วนนีจ้ ํ านวน 3,890,875,397 บาท (ร้ อยละ 56.36) แยกเป็ นหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
1,308,549,717 บาท (ร้ อยละ 33.63) สถาบันวิจัยจํานวน 23,592,900 บาท (ร้ อยละ 0.61) สถาบัน
สนับสนุนวิชาการจํานวน 158,994,680 บาท (ร้ อยละ 4.08) และหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 2,399,738,100
บาท (ร้ อยละ 61.68)
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ประเภทงบประมาณ
กลุ่มหน่ วยงาน/งบประมาณ
1. หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน

งบแผ่ นดิน

งบพิเศษ

งบรายได้
หน่ วยงานใน
กํากับ

รวม

1,223,600,200

-

1.1 วิ ทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

492,463,000

-

79,616,700

572,079,700

1.2 วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

219,345,400

-

579,209,717

798,555,117

1.3 สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

511,791,800

-

649,723,300 1,161,515,100

27,475,400

-

23,592,900

51,068,300

3. สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ

118,179,100

-

158,994,680

277,173,780

4. หน่วยงานอื่นๆ

893,768,900

749,493,000

2,399,738,100 4,043,000,000

2,263,023,600

749,493,000

3,890,875,397 6,903,391,997

2. สถาบันวิจยั

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ

32.78

10.86

1,308,549,717 2,532,149,917

56.36

1.9 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพืน้ ทีร่ องรั บการเรี ยนการสอนทัง้ หมด 4 แห่ง พื น้ ที่ รวมประมาณ
3,719 ไร่ (รวมพืน้ ที่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่งเอเชีย (A.I.T.) เช่าประมาณ 834 ไร่ และพื ้นที่ท่ี
มอบให้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.) สร้ างอุทยานวิทยาศาสตร์ ประมาณ 185
ไร่ ) มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมทังสิ
้ ้น 1,288,460 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดของสถานที่ตงทั
ั ้ ง้ 4 แห่ง ดังนี ้
1.9.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
ตังอยู
้ ่ในเขตท้ องที่เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร มีพื ้นที่ 49 ไร่ มีอาคาร 16 หลัง พื ้นที่ใช้ สอย
116,299 ตารางเมตร เป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซงึ่ ยังไม่ได้ ดําเนินการย้ ายมา
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ศูนย์รังสิต (กองกลาง สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานนิติการ) สํานัก/สถาบัน (ยกเว้ นสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา) และคณะต่าง ๆ ด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จดั การเรี ยนการสอนระดับ
ปริ ญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษทุกชันปี
้ (ยกเว้ นหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวารสาร
ศาสตร์ แ ละสื อ่ สารมวลชน) หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของคณะทางด้ า นสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์
1.9.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

ตังอยู
้ ่ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพืน้ ที่ประมาณ 2,777 ไร่ (รวม
พื ้นที่ที่ให้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่งเอเชีย (A.I.T.) เช่าประมาณ 834 ไร่ และพื ้นที่ที่ให้ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.) สร้ างอุทยานวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยประมาณ 185 ไร่ )
โดยพื ้นทีใ่ นส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาคารทังหมด
้
71 หลัง มีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 1,143,853
ตารางเมตร เป็ นที่ตงของสํ
ั้
านักงานอธิการบดีซงึ่ ย้ ายหน่วยงานทังหมดหรื
้
อบางส่วนมาที่ศนู ย์รังสิต และ
สํานัก/สถาบัน (ยกเว้ นสถาบันไทยคดีศกึ ษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์) และคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอน รวมทัง้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สํานักงานจัดการทรั พย์ สิน หอพักนักศึกษา
และหอพักบุคลากร ฯลฯ จัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาทุกชัน้ ปี และหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะทางด้ านวิทยาศาสตร์
1.9.3 อุทยานการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ พัทยา

ตัง้ อยู่ตําบลโป่ ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื น้ ที่ประมาณ 566 ไร่ มีพืน้ ที่ใช้ สอย
20,080 ตารางเมตร มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายให้ ศนู ย์พทั ยาเป็ นพื ้นที่ดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
ภายใต้ ชื่ออุทยานการเรี ยนรู้ และหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะขยายการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันออก โดยเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กบั องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดชลบุรีเพื่อจัดตัง้ “ศูนย์ฝึกอบรมการบริ หารงานท้ องถิ่น” และสวนพฤกษศาสตร์ ภายในอุทยานการ
เรี ยนรู้ ของมหาวิทยาลัย ปั จจุบนั ศูนย์พทั ยาเป็ นสถานที่จดั การเรี ยนการสอนหลักสูตรปริ ญญาโท ได้ แก่
หลักสูตรการเมืองการปกครองสําหรับนักบริ หาร คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตภาค
พิเศษ ศูนย์ พทั ยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และหลักสูตรบริ หารเทคโนโลยี และหลักสูตรนวัตกรรม
การบริ การ วิทยาลัยนวัตกรรม
1.9.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลําปาง
ตังอยู
้ ่บนถนนลําปาง-เชียงใหม่ อําเภอห้ างฉัตร จังหวัดลําปาง มีพืน้ ที่ประมาณ 326 ไร่ มี
อาคารเรี ยนรวมจํานวน 1 หลัง มีพืน้ ที่ใช้ สอย 8,228 ตารางเมตร โดยอาคารเรี ยนรวมดังกล่าวได้ รับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “อาคารสิรินธรารัตน์” โดยเริ่ ม
เปิ ดดํ า เนิ น การสอนในระดั บ ปริ ญญาตรี ตั ง้ แต่ ปี การศึ ก ษา 2546
เรื ่ อ ยมาจนถึ ง ปั จจุ บั น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เป็ นที่ตงของวิ
ั้
ทยาลัยสหวิทยาการ ซึง่ มีหน้ าที่จดั การเรี ยนการ
สอนในสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ นอกจากนี ย้ ังมีจัดการเรี ยนการสอนของคณะนิ ติศาสตร์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยศูนย์ลําปางเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ าน
ธุรการ บริ การวิชาการ บริ การด้ านกิ จกรรม ดูแลอาคารเรี ยนและบริ การห้ องสมุด ส่วนคณะจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนและวัดผลการศึกษา
1.9.5 หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
สํานักงานจัดการทรั พย์ สิน ได้ รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ดูแล
และบริ การอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ดังนี ้
5 โซน ดังนี ้

1. อาคารหอพักหมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์ มีอาคารที่พกั รวมทังสิ
้ ้น 25 อาคาร แบ่งเป็ น

- โซน A (ห้ องนอนเดี่ยว) สูง 12 ชัน้ 3 อาคาร อาคารละ 264 ห้ อง รวมทังสิ
้ ้น
792 ห้ อง ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่พกั ของบุคลากร
- โซน B (ห้ องนอนคู)่ สูง 8 ชัน้ 8 อาคาร อาคารละ 104 ห้ อง รวม 832 ห้ อง
โดยอาคาร B1-B2 เป็ นที่พกั ของบุคลากร และอาคาร B3-B8 เป็ นที่พกั ของนักศึกษา
- โซน C (ห้ องนอนเดีย่ ว) สูง 8 ชัน้ 11 อาคาร อาคารละ 192 ห้ อง รวม 2,112
ห้ อง(C9, C10 มีห้องชุด 2 ห้ องนอน อาคารละ 6 ห้ อง รวม 24 ห้ องนอน) ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่พกั นักศึกษา
ทังหมด
้
- โซน D (ห้ องนอนเดีย่ ว) สูง 14 ชัน้ 1 อาคาร 308 ห้ อง เป็ นห้ องพักสําหรับพัก
ชั่วคราว และสมาคมกรี ฑาแห่งประเทศไทย
- โซน E (ห้ องนอนเดีย่ ว) สูง 4 ชัน้ 2 อาคาร 308 ห้ อง ประกอบด้ วย อาคาร E1
52 ห้ อง และอาคาร E2 48 ห้ องนอน ประกอบด้ วยห้ องคู่ 8 ห้ อง ห้ องเดีย่ ว 32 ห้ อง ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่พกั
นักศึกษาทังหมด
้
2. หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต (หอพักใน) มีอาคารหอพัก
นักศึกษาทังหมด
้
9 อาคาร (หอพักชาย 2 อาคาร หอพักหญิง 7 อาคาร) แต่ละอาคารสูง 4 ชัน้
3. หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นอาคารหอพัก 1 อาคาร
สูง 10 ชัน้ สําหรั บบุคลากรและนักศึกษากลุ่มสุขศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 ฝั่ ง คือ ฝั่ ง A สําหรั บผู้หญิ งฝั่ ง B
สําหรับผู้ชาย มีห้องพักสําหรับนักศึกษาทังสิ
้ ้น 200 ห้ อง สามารถรองรับนักศึกษาได้ 600 คน (พักห้ องละ
3 คน) แบ่งเป็ นนักศึกษาชาย 60 ห้ อง รองรั บได้ 180 คน นักศึกษาหญิ ง 140 ห้ อง รองรั บได้ 420 คน
(นักศึกษาหญิงพักชัน้ 2 – 8 ฝั่ ง A นักศึกษาชายพัก ชัน้ 2 – 4 ฝั่ ง B)
4. อาคารหอพัก 14 ชัน้ และ 50 ยูนิต ใช้ เป็ นที่พกั ของบุคลากร
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5. หอพัก TU Dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
เพื ่อ แก้ ไ ขปั ญ หาความไม่พ อเพี ย งของหอพัก นัก ศึก ษา เมื ่อ เปรี ย บเที ย บกับ ความ
ต้ องการพักในหอพักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ ดําเนิ นการวางแผนทําความตกลงและขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ING ทํา
สัญญาทีจ่ ะระดมเงินจากตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านหน่วยลงทุนเพื่อนํามาลงทุนก่อสร้ างอาคารหอพัก
นักศึกษาให้ แก่มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย อาคาร Service apartment จํานวน 1 อาคาร อาคาร
หอพักนักศึกษาสูง 9 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร โดยแบ่งเป็ น หอพักนักศึกษาชาย จํานวน 1 อาคาร จํานวน
448 ห้ อง หอพักนักศึกษาหญิง จํานวน 2 อาคาร จํานวนห้ อง 784 ห้ อง
6. ศูนย์ กฬ
ี าในร่ มและหอพักรั ชดาภิเษก
ตังอยู
้ ่ในเขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร มีพืน้ ที่ประมาณ 2 ไร่ มีอาคารหอพักสําหรั บ
นักศึกษา (ชาย-หญิง) และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็ นอาคารสูง 6 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีพื ้นที่ใช้
สอยรวม 9,000 ตารางเมตร มีสระว่ายนํ ้าและสนามแบดมินตันให้ บริ การแก่นกั ศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนทัว่ ไป
1.10 เอกลักษณ์ หรื อวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
“จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในยุคเริ่ มต้ นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั คงเป็ น “มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์ และการเมือง” เป็ นเสมือนดัง่ สายธารอันยิ่งใหญ่ที่จะดับกระหายแก่ผ้ ูใคร่ ร้ ู ผู้ต้องการเป็ น
บัณฑิตอย่างแท้ จริ ง อาจารย์ในยุคนันได้
้ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความธรรมศาสตร์ ซึง่ ธํารงไว้ ซงึ่ ความ
เชื่อมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย ยอมรั บฟั งและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง มีสํานึกต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติ
คําว่า “จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ” อาจเป็ นนามธรรมที่จับต้ องไม่ได้ แต่ในความหมายของ
ประชาคมธรรมศาสตร์ แล้ ว จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ คือ การมีส่วนร่ วมและเป็ นผู้นําในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกมิติ การมีจิตสาธารณะ เช่น การเรี ยกร้ องความเท่าเทียม ความเสมอภาคในสังคม การร่ วม
สร้ างและกําหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ สามารถเคลือ่ นไปสูก่ ารพัฒนาได้ พร้ อมกันทุก
ภาคส่วนอย่างเป็ นระบบ การทํ าประโยชน์ เพื่อสังคมหรื อเห็นแก่ส่วนรวมเป็ นหลักและไม่ทิง้ หลักการ
ประชาธิปไตย
ในยุค โลกาภิ วัฒ น์ เ ช่ น ปั จ จุบัน นี ้ การแสดงออกถึ ง “จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ” มี รู ป แบบที ่
เปลี่ยนไป การสร้ างต้ นแบบจิตสาธารณะไม่ได้ สง่ ผ่านจากการเมืองเพียงอย่างเดียว หากแต่ จิตสาธารณะ
นัน้ ยังสามารถดําเนินการได้ หลากหลายรู ปแบบที่จะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
สังคม เช่น การออกค่ายอาสา การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์

13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ การนําของ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็ นสถาบันการศึกษาชัน้ นําระดับนานาชาติ ควบคู่กับการตอกยํา้ จิ ต
วิญญาณธรรมศาสตร์ ให้ แข็งแกร่ ง คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าจนถึงศิษย์ปัจจุบนั ทุกคนในธรรมศาสตร์
ต้ องเป็ นต้ นแบบให้ กบั สังคมเพื่อที่จะกระจายแนวคิดอันดีงามนี ้ ออกไปสู่วงกว้ าง ต้ องบูรณาการระหว่าง
จิตสาธารณะหรื อจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ร่ วมกับวิชาการ เพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพควบคู่กับ
คุณธรรม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น กําหนดให้ ศกึ ษาวิชา มธ. 100 พลเมืองกับความรั บผิดชอบต่อ
สังคม เป็ นวิชาที่ว่าด้ วยการเรี ยนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยและการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) การเข้ าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย
ฝึ กฝนให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ น "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยใช้ วธิ ีการเรี ยนรู้ โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing) เป็ นวิชาบังคับที่จะปลูกฝั งเรื่ องเหล่านี ้
แก่นักศึกษาชัน้ ปี ที่หนึง่ ทุกคน โครงการธรรมศาสตร์ อาสาเพื่อชุมชน ศูนย์ อาสาสมัครเพื่อส่งเสริ มจิ ต
สาธารณะของนักศึกษา ภายใต้ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 ฉบับทบทวน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2554
แม้ วา่ กาลเวลาจะล่วงผ่านไปนานหลายทศวรรษ ทว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ยงั คงอยู่ในจิตใจ
ของศิษย์ เก่า คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงปลูกฝั งและส่งผ่าน “จิ ต
วิญญาณธรรมศาสตร์ ” กันอย่างต่อเนื่องรุ่ นต่อรุ่ น เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ และมีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เหมือนดังที่ประชาคมธรรมศาสตร์ รับรู้ และปฏิบตั ิตามวลีที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ ฉนั รักประชาชน”
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บทที่ 2
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ มีคําสัง่ ที่ 1464/2555 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 แต่ง ตัง้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2554 ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี
กรรมการ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ สม
กรรมการ
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กลุ
กรรมการ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุจิวิชชญ์
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื ้อพันธ์วิริยะกุล
กรรมการและเลขานุการ
2.2 การวางแผนการประเมิน
2.2.1 การเตรี ยมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับมหาวิทยาลัยจัดทําตารางตรวจ
เยี่ยมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งให้ มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ มหาวิทยาลัยนัดหมายบุคคล
ที่คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพต้ องการสัม ภาษณ์ หรื อแจ้ ง หน่วยงานย่อยที่คณะกรรมการ
ประสงค์จะเข้ าประเมินหรื อจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานอ้ างอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถ
เตรี ยมการอื่น ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารที่มหาวิทยาลัยให้ ในเบื ้องต้ น ได้ แก่
รายงานการประเมิ น ตนเองระดับมหาวิ ท ยาลัย ปี การศึกษา 2554 คู่มื อการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 คู่มือการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ค้ ณ
ุ ภาพ ปี
การศึกษา 2554 และรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ได้ รับการเยี่ยมชม
3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี ้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
วิธีการในการประเมินคุณภาพภายในให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พร้ อมทัง้ ร่ วมกัน
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรุปประเด็น ข้ อสงสัย และ
หาข้ อมูลเพิ่มเติมในเบื ้องต้ น
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4) แบ่ ง หน้ า ที ่ใ ห้ ผ้ ูป ระเมิ น คุณ ภาพภายในแต่ ล ะคนได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใน
รายละเอียด
5) วางแผนตรวจเยี่ยมร่ วมกัน ตลอดจนปรึ กษาหารื อ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
เพื่ อให้ เข้ าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลักฐาน และกํ าหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.2.2 ข้ อตกลงในการประเมิน
1) ตัวบ่งชี ้คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีทงสิ
ั ้ ้น 47 ตัวบ่งชี ้ จําแนกเป็ น ตัวบ่งชี ้
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํ านวน 23 ตัวบ่ง ชี ้ ตัวบ่งชี ก้ ารประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จํานวน 20 ตัวบ่งชี ้ และตัวบ่งชี ้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ดําเนินการ ใด ๆ หรื อดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ ได้ 0 คะแนน ความหมายของคะแนน
เป็ นดังนี ้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้ องปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
2.2.3 การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
1) ประชุมกับผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแจ้ งวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน และรั บฟั งรายงานผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร
มหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
2) สัมภาษณ์ผ้ แู ทนสภามหาวิทยาลัย 4 คน ผู้บริ หาร 13 คน บุคลากร 35 คน อาจารย์
11 คน นักศึกษาที่เป็ นกรรมการนักศึกษา/นายกอมธ./ประธานสภานักศึกษา และนักศึกษาชมรม
ต่าง ๆ 21คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 14 คน ศิษย์เก่าทุกระดับการศึกษา 11คน ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
5 คน ผู้รับบริ การ 13 คน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555(สรุปบันทึกการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ตามภาคผนวก ค)
3) ตรวจสอบเอกสารอ้ างอิงในแต่ละตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมจากการศึกษาขันต้
้ นที่ได้ จากการ
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมชมระบบฐานข้ อมูลของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2555
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4) ตรวจเยี ย่ มคณะ/สํ า นัก /สถาบั น รวม 8 หน่ วยงานในวัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2555
(รายละเอียดปรากฏตามตารางตรวจเยี่ยมในภาคผนวก ก และสรุ ปบันทึกการเยี่ยมชมหน่วยงาน
ตามภาคผนวก ข)
2.2.4 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้ วยวาจาต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบและร่วมอภิปรายรายงานผลการประเมิน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
2) สรุ ป รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ จัด ทํ า รู ป เล่ ม ส่ ง ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
2.3 วิธีการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
1) ตรวจสอบความสอดคล้ องและความถูกต้ องจากรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554 กับเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยได้ อ้างอิงไว้
2) ตรวจเยี ่ย มสภาพจริ ง และสัม ภาษณ์ ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้รับบริ การ เพื่อสอบถามผลการ
ดําเนินงานจริ ง
3) สอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อนํามาพิจารณาเป็ นผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
2.4 การประเมินผ่ านระบบ CHE QA Online
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จดั ให้ มีการประเมินคุณภาพผ่านระบบ CHE QA Online
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสามารถเข้ าสูร่ ะบบ CHE QA Online ได้ ท่ ี http://203.131.222.89/cheuniv2555
ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะกําหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ กบั ผู้
ประเมิน เพื่อใช้ ระหว่างการประเมินคุณภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จะกําหนด(Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ แก่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพื่อใช้ ยืนยันผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปที่ สกอ.
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพ
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี ้
จากการประเมินคุณภาพภายใน 10 องค์ประกอบ (รวมองค์ประกอบอัตลักษณ์) 47 ตัวบ่งชี ้ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการประเมินเท่ากับ 4.37
คะแนน ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี ้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 4.39 และผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี ้ของ สมศ. 20 ตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 4.30 และผลการประเมิน
ตัวบ่งชี ้มธ. 4 ตัวบ่งชี ้ เท่ากับ 4.57โดยมีผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

หน่ วยวัด

เป้ าหมาย

บรรลุเป้ าหมาย

2554
2553

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

X = ไม่ บรรลุ

ตัวหาร

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ทั้งหมด

/ = บรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ข้อ

8

8

8

/

5.00
5.00
5.00

องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
สกอ.2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก

ข้อ
ร้อยละ

4
53.00

2
54.06

2
55.92

X
/

2.00
4.66

สกอ.2.3

ร้อยละ

25

24.50

24.38

X

4.06

อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

951
1700.50
414.50
1700.50

หมายเหตุ (เช่ น เหตุผล
ของการประเมินทีต่ ่ าง
จากทีร่ ะบุใน SAR)

ได้ขอ้ 1 -8
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สกอ.2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้
ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ข้อ

5

7

7

/

5.00

ข้อ

6

6

6

/

4.00

ข้อ
ข้อ

1
4

1
5

4
6

/
/

3.00
5.00

สกอ.2.8

ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา

ข้อ

4

5

5

/

5.00

สมศ.1

บัณฑิตปริ ญญาตรี ท่ีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

94

93.46

95.98

/

4.80

สมศ.2

คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ย

3.51

4.25

4.32

/

4.32

สมศ.3

ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

ร้อยละ

5

14.59

11.63

/

2.33

สมศ.4

ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

ร้อยละ

42

47.79

240
2064
16.75
50

33.50

X

3.35

สมศ.14

การพัฒนาคณาจารย์

ค่าเฉลี่ย

4.5

4.58

7,885
1,700.50

4.64

/

3.86

สกอ.2.5
สกอ.2.6
สกอ.2.7

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 สมศ.

3,538
3,686

4.09
3.73

เพิ่มข้อ 6, 7

ได้ขอ้ 1, 4, 5, 7
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เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
มธ.1
ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
มธ.2

ความสําเร็ จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้
เรี ยนสําเร็ จ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 มธ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ทั้งหมด

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์
สกอ.4.3

3.95
ข้อ

6

7

7

/

5.00

ข้อ
ร้อยละ

5
9

6
21.45

6
27.07

/
/

5.00
5.00

ข้อ

7

8

8.00

/

5.00

278
1,027

5.00
5.00
5.00
ข้อ

6

5

5

X

3.00

ข้อ

5

6

6

/

5.00

410,000.00

411,076.82

423,624.70

/

4.21

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน อัตราส่ วน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
(บาทต่อคน)

657,465,535.34
1,552
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สมศ.5

งานวิจ ยั หรื องานสร้างสรรค์ท่ ีได้รบั การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

ร้อยละ

27

26.31

สมศ.6

งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

6.00

7.10

สมศ.7

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ

8

5.74

มธ.3

ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ web of
science ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 มธ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ทั้งหมด

ร้อยละ

20

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
สกอ.5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
สมศ.8
ผลการนําความรู ้และประสบการณ์จากการ
ให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและ/หรื อการวิจ ยั
สมศ.9
ผลการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรื อองค์กรภายนอก

468.25
1,742
171
1,742
120.75
1,742
1,213
1,742

26.88

X

3.40

9.82

/

2.45

6.93

X

3.47

69.63

/

5.00

4.07
3.11
5.00
3.79
ข้อ
ข้อ

4
4

5
5.00

ร้อยละ

20

27.02

ข้อ

2

3

141
364

5
5

/
/

5.00
5.00

38.74

/

5.00

5

/

5.00
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มธ.4

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการด้าน
ประชาธิ ปไตยต่อโครงการบริ การวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

5

24
364

6.59

/

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 มธ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10 การส่ งสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.11 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สกอ.7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับ
ของสถาบัน
สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
สกอ.7.3
สกอ.7.4
สมศ.12

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
ระบบบริ หารความเสี่ ยง
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

3.30
5.00
5.00
3.30
4.66

ข้อ
ข้อ
ข้อ

3
3
3

4
4
4

6
5
5

/
/
/

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ข้อ

7

7

7

/

5.00

ได้ขอ้ 1-7

ข้อ

3

5

2

X

2.00

ได้ขอ้ 1, 2 ตัดข้อ 3,
4, 5

ข้อ
ข้อ
ค่าเฉลี่ย

4
5
3.51

4
3

5
6
4.88

/
/
/

5.00
5.00
4.88
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สมศ.13

การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถาบัน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ทั้งหมด

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
สมศ.15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

3.51

4.51

4.51

/

4.51
4.25
4.70
4.40

ข้อ

6

7

7

/

5.00
5.00
5.00

ข้อ

7

8

7

/

4.00

ค่าเฉลี่ย

3.51

4.19

4.39

/

4.39

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 97 องค์ ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)
สมศ.16.1 ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน

4.00
4.39
4.00
ข้อ
ค่าเฉลี่ย
ข้อ

2
2
2

4
4
4

5
4.25
5

/
/
/

5.00
4.25
5.00
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สมศ.18.1 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

ข้อ

3

3

5

/

5.00

สมศ.18.2 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

ข้อ

5

5

5

/

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 97 สมศ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 97 ทั้งหมด
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ของทุกองค์ ประกอบของสกอ.
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุกองค์ ประกอบสมศ.
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุกองค์ ประกอบมธ.
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุกองค์ ประกอบทั้งหมด

4.85
4.85
4.39
4.30
4.57
4.37
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3.2 ผลการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้ านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2.1 ผลการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบ

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ กอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ มศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.24

3.75

3.94

3.95

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

5.00

ดีมาก

4.21

4.00

3.58

3.79

ดี

-

-

3.30

3.30

พอใช้

-

5.00

4.43

4.66

ดีมาก

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

4.70

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

4.25

4.70

4.40

ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

4.39

4.39

ดี

-

-

-

-

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

4.85

4.85

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

4.85

4.85

ดีมาก

4.39

-

-

4.30

4.30

-

5.00

4.43

4.57

4.23

4.42

4.34

4.37

ดี

-

-

ดี

ดี

-

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ผลการ
ประเมิน

กระบวน
การ

ผลผลิต

รวม

-

-

-

-

-

3.73

ดี

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

3.11

3.11

พอใช้

-

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

-

-

5.00

5.00

4.25

ดี

-

-

4.70

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

-

-

-

-

4.23

4.39

5.00

ดี

ดี

ดีมาก

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

ดีมาก

-

-

-

-

4.09

ดี

-

-

3.73

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.00

-

4.07

ดี

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

7. การบริ หารและการจัดการ

-

4.25

-

8. การเงินและงบประมาณ

-

5.00

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.)

ผล
ผลิต

รวม

-

5.00

-

5.00

4.24

3.75

5.00

-

5.00

4.21

5. การบริ การวิชาการแก่สงั คม

4. การวิจยั

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุก
องค์ ประกอบ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ผลการ
ประเมิน

ปั จจัย
นํา เข้ า

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีท้ งั ้ หมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการ
ประ
เมิน

ปั จจัย
นํา เข้ า

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีม้ ธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการ
ประเมิน
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3.2.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ กอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย กระบวน
นํา เข้ า
การ

มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพบัณฑิต

ผล
ผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ มศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย กระบวน ผล
นํา เข้ า
การ
ผลิต

ผลการ
ประเมิน

รวม

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีม้ ธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย กระบวน ผล
นํา เข้ า
การ
ผลิต

ผลการ
ประเมิน

รวม

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีท้ ัง้ หมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย กระบวน ผล
นํา เข้ า
การ
ผลิต

รวม

ผล
การ
ประ
เมิน

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

-

3.70

3.70

ดี

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

3.96

4.13

ดี

-

4.86

-

4.86

ดีมาก

-

-

4.70

4.70

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

4.86

4.70

4.82

ดีมาก

ข.ด้ านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา

4.23

4.22

-

4.23

ดี

-

-

4.77

4.77

ดีมาก

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

4.23

4.22

4.83

4.50

ดี

มาตฐานที่ 3 ด้ านการสร้ างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้

-

3.50

-

3.50

พอใช้

-

-

3.11

3.11

พอใช้

-

-

4.15

4.15

ดี

-

3.50

3.52

3.52

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุก
มาตรฐาน

4.23

4.39

5.00

4.39

-

-

4.30

4.30

-

5.00

4.43

4.57

4.23

4.42

4.34

4.37

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

-

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก.ด้ านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
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3.2.3 ผลการประเมินตามมุมมองด้ านบริหารจัดการ
มุมมองด้ านการ
บริหารจัดการ

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ กอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย กระบวน
นํา เข้ า
การ

ผล
ผลิต

รวม

ผลการ
ประ
เมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ มศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

ผล
การ
ประ
เมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีม้ ธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผลผลิต

รวม

ผล
การ
ประ
เมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีท้ ัง้ หมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

ผล
การ
ประ
เมิน

มุมมองที่ 1 ด้ านนักศึกษา
และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย

-

4.67

5.00

4.71

ดีมาก

-

-

4.35

4.35

ดี

-

5.00

4.15

4.43

-

4.71

4.37

4.51

ดี

มุมมองที่ 2 ด้ าน
กระบวนการภายใน
มุมมองที่ 3 ด้ านการเงิน

4.00

4.33

-

4.30

ดี

-

-

4.75

4.75

ดีมาก

-

-

-

-

4.00

4.33

4.81

4.51

ดี

4.21

5.00

-

4.61

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.21

5.00

-

4.61

มุมมองที่ 4 ด้ านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม

4.36

3.50

-

3.93

ดี

-

-

3.30

3.30

พอใช้

-

-

5.00

5.00

4.36

3.50

3.64

3.77

ดี
มาก
ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชี ้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ

4.23

4.39

5.00

4.39

-

-

4.30

4.30

ดี

-

5.00

4.43

4.57

4.23

4.42

4.34

4.37

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

-

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี
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3.2.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มุมมองด้ านการ
บริหารจัดการ

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ กอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการ
ประ
เมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีส้ มศ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีม้ ธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

-

4.00

-

-

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

4.36

3.75

3.86

3.94

ดี

-

-

-

-

5.00

-

5.00

-

-

-

-

-

4.33

4.73

4.51

ดี
มาก
ดี
มาก

-

5.00

-

5.00

4.24

4.18

4.58

4.31

ดี

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

4.13

4.42

ดี

3.11

พอใช้

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

4.21

4.00

3.58

3.79

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

-

-

3.30

3.30

พอใช้

-

5.00

4.66

4.76

ดี
มาก
ดี
มาก
ดี

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระ
บวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

ดี

-

-

-

-

3.74

ดี

-

-

3.86

-

5.00

ดีมาก

-

-

4.33

-

4.33

ดี

-

4.24

4.10

-

4.13

ดี

-

5.00

5.00

5.00

4.21

4.00

-

-

5.00

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

-

-

-

-

-

3.86

ดี

-

5.00

-

-

-

-

-

-

-

4.67

4.67

ดีมาก

-

-

-

4.56

4.56

ดีมาก

ดีมาก

-

-

3.70

3.70

4.07

ดี

-

-

3.11

-

5.00

ดีมาก

-

-

ปั จจัย
นํา เข้ า

กระบวน
การ

ผล
ผลิต

รวม

(1) ด้ านกายภาพ

4.00

-

-

4.00

(2) ด้ านวิชาการ

4.36

3.33

-

(3) ด้ านการเงิน

-

5.00

(4) ด้ านการบริ หารจัดการ

-

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องมาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานด้ านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้ านการผลิตบัณฑิต

คะแนนการประเมินตัวบ่ งชีท้ งั ้ หมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผล
การ
ประเ
มิน

ผลการ
ประ
เมิน

ผลการ
ประ
เมิน

1.มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อม
ในการจัดการศึกษา

(2) ด้ านการวิจยั
(3) ด้ านการให้ บริ การทางวิชาการ
แก่สงั คม
(4) ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องมาตรฐานที่ 2

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

5.00

5.00

5.00

4.21

4.75

5.00

4.72

ดีมาก

-

-

4.16

4.16

ดี

-

-

4.43

4.43

ดี

4.21

4.75

4.26

4.41

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุกมาตรฐาน

4.23

4.39

5.00

4.39

-

-

4.30

4.30

-

5.00

4.43

4.57

4.23

4.42

4.34

4.37

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

-

-

ดี

ดี

-

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี
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บทที่ 4
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
องค์ ประกอบที่ 1 ปรั ญญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
มีแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ที่ชัดเจน
และมีความสอดคล้ องกัน
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1.แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550- 2554) ซึ่งสิ ้นสุดไปแล้ วกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1.ยุทธศาสตร์ ตามภารกิจงาน
ประจํ า มี 6 ยุ ท ธศาสตร์ และ 2) ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง พัฒ นามี 1 ยุ ท ธศาสตร์ น่ า จะพัฒ นาการจัด กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับคณะหรื อหน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอน 23 หน่วยงาน ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่
หน่วยงาน คือ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3) กลุ่ม
วิช าสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยจะมี ยุท ธศาสตร์ ร่วมซึง่ คณะต้ องดํ าเนิ น การร่ วมกัน และมี
ยุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน ซึง่ มีธรรมชาติของศาสตร์ ที่แตกต่างกันอาจจํ าเป็ นต้ องกํ าหนด
ยุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุม่ หน่วยงานที่แตกต่างกัน
2.แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ฉบั บ ที ่ 10 (พ.ศ.2550- 2554) ยั ง ไม่ มี ผ ลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ ในปี สิ ้นสุดแผนฯ ควรดําเนินการประเมินความสําเร็ จของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554)
3.มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน โดยมีการสื่อสารผ่านทาง Website แต่การสื่อสารยังไม่รับรู้ ทวั่ ถึงทังองค์
้ กร ทําให้ การเชื่อมโยง
การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสูเ่ ป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ห้ องสมุดมีฐานข้ อมูลวารสารต่างประเทศอย่างเพียงพอให้ บริ การแก่อาจารย์และนักศึกษา
2. บัณฑิตได้ งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่อนข้ างสูง
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. ควรปรั บปรุ งการให้ บริ การสาธารณูปโภคและระบบรั กษาความปลอดภัยของท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต และศูนย์ลําปาง ที่ยงั ได้ ผลการประเมินความพึงพอใจตํ่ากว่า 3.51 เช่น ปรับปรุ งโรงอาหารที่
ท่าพระจันทร์ และการดูแลความปลอดภัยที่ศนู ย์รังสิตและศูนย์ลําปาง
2. ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการเรี ยนการสอนแบบ On line และรวมศูนย์ ที่
ส่วนกลาง
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3. ควรสร้ างระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานของผู้สําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
4. ระบบการเปิ ดหลักสูตรใหม่ระยะเวลาการขอเปิ ดหลักสูตรใหม่มีขนั ้ ตอนการพิจารณานาน
จนเกินไป ทําให้ บางหลักสูตรอาจไม่ทนั สมัยเมื่อถึงเวลาเปิ ดสอนจริ ง
5. เร่ งรั ดการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้ ครอบคลุมทุก
หลักสูตร
6. การสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ยงั มีน้อย เนื่องจากอุปสรรคจากภาระงานสอน
คณะควรหาวิธีการและกลไกในการลดชัว่ โมงสอนของอาจารย์เพื่อให้ อาจารย์มเี วลาในการทําวิจยั มากขึ ้น
ตัวอย่างเช่น คณะพยาบาลศาสตร์ อาจจัดหา Preceptor ให้ มากขึน้ เพื่อช่วยการสอน โดยเฉพาะใน
ชัว่ โมงฝึ กปฏิบัติการของนักศึกษา เพื่อให้ อาจารย์สามารถลดภาระงานสอนและมีเวลามากขึน้ เพื่อการ
พัฒ นาและสร้ างสรรค์ ง านวิ จัย มหาวิ ท ยาลัย อาจจั ด ให้ มี ร ะบบการขอตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของ
preceptor เหล่านี ้ เป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คลินิก รองศาสตราจารย์ คลินิก โดยใช้ มาตรฐานเดียวกับ
อาจารย์
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมี
บางประเด็นที่ต้องปรั บปรุ ง ได้ แก่ การทําความเข้ าใจระหว่างผู้บริ หารและผู้นํานักศึกษาในเรื่ องรู ปแบบ
ของการจัดกิจกรรม รวมทังการให้
้
เสรี ภาพในการเลือกจัดกิจกรรมตามที่นกั ศึกษาเป็ นผู้กําหนด
2.กิจกรรมนักศึกษา มีการสร้ างเครื อข่ายที่เข้ มแข็งในหลายกิจกรรมที่สะท้ อนความเป็ นผู้นําของ
นักศึกษาได้ ชดั เจน
3.มีการส่งเสริ มให้ นํากระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ ในการดําเนินงานกิ จกรรม
นักศึกษาอย่างเข้ มข้ น โดยการจัดทํ าสรุ ปผลการดําเนิ นงานโครงการต่างๆ เป็ นรู ปเล่ม อย่างไรก็ตาม
นักศึกษามีความเห็นว่าควรลดเนือ้ หาของรายงานลงเพื่อมิให้ เกิดภาระในการจัดทํา ส่งผลให้ นกั ศึกษา
เกิดความท้ อถอยในการทํากิจกรรมได้
4. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างจริ งจังมีโครงการที่เป็ นแนว
ปฏิ บัติที่ดี เช่น วิชาบริ การสังคม (Service learning) รวมทัง้ วิชา มธ.100 และศูนย์ อาสาสมัคร ซึ่ง
สอดคล้ องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการกําหนดตัวบ่งชีด้ ้ านการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อกิ จกรรม
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า เ พื ่อ ใ ห้ ค ณ ะ ต่ า ง ๆ ดํ า เ นิ น ก า ร ซึ ่ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ เ ป็ นอย่างดี และมี ค ณะที ่มีผลการดําเนิ น งานได้ ในระดับสูง เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ (ร้ อยละ 51.85) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้ อยละ 40) เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้
รางวัลยกย่องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
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แนวปฏิบตั ทิ ดี ี (Best Practice)
1.มีระบบให้ คําปรึ กษานักศึกษาที่เข้ มแข็ง โดยมีทงระบบอาจารย์
ั้
ที่ปรึ กษาประจําตัวนักศึกษา,
TU-HOTLINE เพื่อให้ คําปรึ กษาทางโทรศัพท์ หน่วยให้ คําปรึ กษาและยังมีโครงการฝึ กอบรมด้ านการให้
คําปรึ กษาทัง้ ในระดับนักศึกษา อาจารย์ หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือให้ นักศึกษา
ได้ มากขึ ้นนอกเหนือจากการมีเพียงอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยทัว่ ไป
2. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญแก่การดูแลนักศึกษาพิการ มีการพัฒนาระบบดูแลอย่างเข้ มแข็ง
เป็ นตัวอย่างที่ดีขององค์ภรภายนอกทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ควรมีการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ กเพื่อเผยแพร่ วิธีการดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิหรื อตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่น เช่น การจัด Open
house ซึง่ ยังสามารถเป็ นช่องทางระดมทุนด้ วย
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะ ในการปรั บปรุ ง
1.ควรพิจารณาปรั บปรุ งรู ปแบบของแผนพัฒนานักศึกษาที่มีรายละเอียดชัดเจน เช่น กลยุทธ์
เป้าประสงค์ ตัวชี ว้ ัดความสําเร็ จและค่าเป้าหมายของแผนงานแต่ละด้ าน และควรรวบรวมโครงการ
ประกอบแผนไว้ กบั แผนดําเนินงานเพื่อให้ ง่ายต่อการติดตาม ประเมินความสําเร็ จของแผนงาน
2. ควรมีการรวบรวมข้ อเสนอแนะ/ความต้ องการของนักศึกษาจากช่ องทางต่างๆ ควรมีการ
รวบรวมสถิติของข้ อเสนอเพื่อใช้ พิจารณาติดตามการแก้ ไขปั ญหาหรื อการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะ
ของนักศึกษา
3.ควรจัด ทํ ารายงานประจํ าปี เพื ่อรวบรวมบทเรี ย นแห่ ง ความสํ าเร็ จ และผลงานของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาตามแผนและประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร
4.มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ มีหน่วยงานกลางทําหน้ าที่ดแู ลการใช้ ชีวิตความเป็ นอยู่สําหรั บ
นักศึกษาต่างชาติให้ อยูใ่ นโครงสร้ างการบริ หารของมหาวิทยาลัยที่ชดั เจนขึ ้น และควรส่งเสริ มให้ เกิดการ
มีสว่ นร่ วมในดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติให้ มากขึ ้น
5.มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิม่ อัตราบุคลากรของศูนย์นักศึกษาพิการให้ เหมาะสม (ปั จจุบัน
นักศึกษา:เจ้ าหน้ าที่ = 20:1)
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง
1. มียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยชัดเจนกําหนดเป้าประสงค์ของการเป็ นมหาวิทยาลัยผู้นําวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2)
2. มีกลยุทธ์ทางการวิจยั ชัดเจน ได้ แก่
- มีกองทุนสนับสนุนการวิจยั การสร้ างผลงานทางวิชาการการเผยแพร่ ผลงานหลายรู ปแบบ
- การสนับสนุนทุนวิจยั และแสวงหาทุนวิจยั จากภายนอก การมีสถาบันวิจยั และให้ คําปรึ กษา
แห่ง มธ. (TU-RAC) แหล่งเงินสนับสนุนการวิจยั ส่วนมากมาจาก TU-RAC
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- มีการส่งเสริ มให้ พฒ
ั นาองค์ความรู้ จากการวิจยั ให้ ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้ รับ
การยอมรับทางวิชาการและนําความรู้ มาพัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ การสังคม
- มีการส่งเสริ มการสร้ างสิง่ ประดิษฐ์ และสนับสนุนการจดสิทธิบัตร โดยมีการตังสํ
้ านักงาน
ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีการส่งเสริ มผู้ได้ รับรางวัลด้ านการวิจยั
- มีการประสานงานหรื อร่ วมเครื อข่ายการวิจยั กับหน่วยงานภายนอก
- มีการส่งเสริ มสถาบันวิจยั คณะต่าง ๆ ให้ มบี ทบาทในการเป็ นผู้นําด้ านวิชาการต่อสังคม
- มีการสร้ างแรงจูงใจในการทําวิจยั
- มีการพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั และจริ ยธรรมในการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
3. มีนโยบายเน้ นการตังศู
้ นย์วิจยั เฉพาะทาง และได้ มีการดําเนินการจัดตังศู
้ นย์แห่งความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ
4. มี การกํ าหนดสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้ แก่กองทุน วิจัยอย่างชัดเจน และมีน โยบายที่จ ะ
จัดสรรเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4 ของงบประมาณดําเนินการในปี 2554 เป็ นถึงร้ อยละ 6 ในปี งบประมาณ
2556
5. มีการปรับแรงจูงใจเพื่อการทําวิจยั ให้ แก่คณาจารย์เพิ่มขึ ้น
6. มีการสร้ างกลไกส่งเสริ มการเผยแพร่ ทังการพั
้
ฒนาวารสาร การสนับสนุนการแปลและมีตงศู
ั ้ นย์
การแปล การให้ คําแนะนําแหล่งในการตีพิมพ์บทความวิจยั และการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ
7. มีการดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
8. มีการกําหนดตัวบ่งชี เ้ พิ่มเติมของมหาวิทยาลัยที่ท้าทายมากขึน้ คือ ร้ อยละของบทความวิจัยที่
ได้ รับการอ้ างอิง
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณารู ปแบบในการสนับสนุนให้ ครบถ้ วนและสอดคล้ องตามความต้ องการ
เช่น การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการส่งผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เช่น ค่าธรรมเนียมการส่งผลงานเพื่อขอรั บการพิจารณาตีพิมพ์ (Submission Fee) และการสนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาข้ อเสนอโครงการสําหรับการเข้ าถึงแหล่งทุนภายนอก เป็ นต้ น
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนงานวิจยั ที่มีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่เป็ นรู ปธรรม
เพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมี
กําหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้ของ สกอ. และสมศ. แต่เพื่อให้ การขับเคลือ่ นเห็นผลเป็ นรู ปธรรม ควรมีการ
กําหนดเป้าหมายตามผลผลิตที่คาดหวังให้ ชดั เจน และควรร่ วมกันกําหนดเป้าหมายระหว่างคณะเพื่อให้
รวมเป็ นระดับมหาวิทยาลัย
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3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ ความสําคัญในการขับเคลือ่ นการสร้ างสรรค์ผลงานวิจัยในระดับ
คณะให้ มากขึ ้น โดยอาจเข้ าไปช่วยหาแนวทางในการพัฒนารายคณะ โดยเฉพาะคณะที่ยงั มีผลงานใน
ระดับน้ อยให้ มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาวิธีการและกลไกในการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์กบั
การจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นรู ปธรรม และใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานในภาพรวม
5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกในระดับมหาวิทยาลัยและใช้ กบั การดําเนินการของทุก
หน่วยงานเพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นองค์ความรู้ ที่คน
ทัว่ ไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เนื่องจากจะเห็นได้ ว่ามีการนําเสนอในระดับคณะ แต่
ไม่ครบถ้ วนทุกคณะ และในระดับสถาบันยังไม่เห็นอย่างชัดเจนนัก
องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1.มหาวิ ท ยาลัย ควรมี ร ะบบและกลไกในการคั ดสรรงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะต่างๆ ที ่มี
ศักยภาพสูง เพื่อนํ ามาส่งเสริ มให้ สามารถพัฒ นาเป็ นสมรรถนะหลักของงานบริ การวิชาการและเป็ น
เอกลักษณ์ ของงานบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น ความสามารถในการจัดพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ) การพัฒนาแผนและนโยบายสาธารณะด้ านต่างๆ เช่น นโยบาย
และแผนการท่องเที่ยวประเทศไทย (วิทยาลัยนวัตกรรม) เป็ นต้ น
2. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
การวิชาการแก่สงั คมเพื่อบูรณาการการให้ บริ การ
วิชาการแก่สงั คมซึง่ เป็ นการริ เริ่ มที่ดี อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังไม่เกิดภาพของ
การบูรณาการการให้ บริ การวิชาการระหว่างคณะต่างๆ ที่ชดั เจน เนื่องจากในปี 2554 คณะกรรมการยัง
ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนงานการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมอย่างเป็ นรู ปธรรมสอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพร้ อมทัง้ กํ าหนดโครงการตามเป้าหมาย งบประมาณทีจ่ ํ าเป็ นและ
ตัวชี ้วัดความสําเร็ จให้ ชดั เจน
3. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี ้ สมศ.8 แสดงผลที่มาจาก
คณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่กลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีผลงาน
การบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ จากบริ การวิชาการมาใช้ ในการเรี ยนการสอนในระดับรองลงมา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณามาตรการเพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการนําความรู้ และประสบการณ์ ไป
บูรณาการกับการเรี ยนการสอนให้ มากขึ ้นในด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยควรมีการนิยามจัดกลุ่มงานวิจยั กับบริ การวิชาการให้ ชดั เจน เพื่อให้ หน่วยงาน/
คณะมี ค วามเข้ าใจถูก ต้ อ งและเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อัน จะมี ผ ลต่อการสร้ างผลงานคุณ ภาพใน
ภาพรวม
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องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยริ เริ่ มพัฒนาระบบในการกํากับดูแลและบริ หารการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภาพรวม โดยตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มและทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนและนโยบายการ
ทํ านุบํ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมมี ก ลไกการประชุมและทํ างานร่ วมกับคณะต่างๆ เพื่อขับ เคลื่อนการ
ดําเนินการตามแผนอย่างเข้ มแข็ง
2. โครงการธรรมศาสตร์ ทํานาเป็ นจุดเด่นของกิจกรรมทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึง่ มีผล
โดยตรงต่อนักศึกษาและบุคลากร ทังในด้
้ านการสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการปลูกฝั งความ
สํานึกของความเป็ นไทยกับอาชีพเกษตรกรรม
องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ เคยเป็ นอธิการบดีมาก่อน ทําให้ ทราบบทบาทการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็ นอย่างดี
2.ถึงแม้ วา่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประสบปั ญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ซึง่ ทําให้ เกิดความ
เสียหายทางกายภาพมาก ในส่วนระบบสารสนเทศก็ได้ รับผลกระทบเสียหายมากเช่นกัน แต่สถาบัน
ประมวลข้ อ มูล เพื ่อการศึกษาและพัฒ นาก็ส ามารถฟื ้น ฟูร ะบบสารสนเทศกลับมาใช้ ง านได้ ค่อยข้ าง
ครบถ้ วนในภารกิจต่างๆ
3.ถึงแม้ แผนจัด การความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่มีเนื อ้ หาครอบคลุมเรื่ อง
อุทกภัย แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สามารถบริ หารงานในช่วงเกิ ดอุทกภัย และดํ าเนิ นการฟื ้น ฟู
มหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1.การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยปั จจุบนั ดําเนินการ
ผ่านช่องทางการประชุมที่เป็ นทางการต่าง ๆ รวมทัง้ ระบบเครื อข่ายอิเลคทรอนิ กส์ ยังไม่เพียงพอที่จะ
สร้ างการรั บรู้ ในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ซึง่ เป็ นบุคลากรรวมทัง้ หมด 6,669 คน จํ าแนกเป็ น
อาจารย์ 1,700 คนและบุคลากรสายสนับสนุน 4,969 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ซงึ่ เป็ นบุคลากรหลัก
ของมหาวิทยาลัย ยังขาดความเข้ าใจแผนยุทธศาสตร์ ซง่ึ กําหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีและทีมผู้บริ หารควรกําหนดรู ปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมในการพบปะโดยตรงกับอาจารย์ของ
แต่ละคณะ เพื่อการสื่อสารให้ ทราบแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะที่จัดตังมาดั
้ งเดิ
้ มของมหาวิทยาลัยซึ่งอธิ การบดีไม่ได้ เข้ าไปอยู่ในส่วนโครงสร้ างการบริ หารคณะ
เหมือนคณะจัดตังใหม่
้
ซึง่ อธิการบดีได้ เข้ าไปเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคณะ
2.ถึงแม้ จะมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2553 – 2554 ทังด้
้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั และด้ านอื่นๆ มีการกําหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้ และทักษะในด้ านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย แต่ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 มีการ
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ดําเนินการอยู่เฉพาะระดับหน่วยงานด้ านการเรี ยนการสอนเท่านัน้ โดยส่วนกลางไม่มีการดําเนินงานเลย
และการดําเนินงานในระดับหน่วยงานส่วนใหญ่ก็มีการดําเนินงานเฉพาะแผนงาน/โครงการด้ านการเรี ยน
การสอนเท่านัน้ มีบางหน่วยงานที่มีการดําเนินการการจัดการความรู้ ด้านการวิจยั
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยเรี ยนรู้ ควรแบ่งบทบาทการดําเนินการ ตาม
แผนงานที่กําหนดร่ วมกัน ดังนัน้ ในระดับคณะซึง่ เป็ นหน่ วยการเรี ยนการสอนและหน่ วยงานอืน่ ๆ มี
บทบาทในฐานะที่ต้องดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ เกิดชุมชนผู้ปฏิบตั ิ สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง
ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงานนี ้ มีบทบาทในฐานะผู้กระตุ้นและส่งเสริ มให้ หน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็ นชุมชนผู้ปฏิบัติมีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีก่ ําหนดไว้ และยังเป็ นผู้จดั ให้ มีเวที
กลางในการนําสิ่งที่หน่วยงานดําเนินการมาประกวดกันเพื่อค้ นหา best practice เพื่อนําไปขยายผล
ต่อไป
3.ควรกําหนดแผนบริ หารความเสีย่ งเกี่ยวกับนํา้ ท่วมและภัยพิบตั ิต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย (สถาบันฯ ได้ บรรจุเรื่ องนี ้อยู่ในแผนบริ หารความ
เสี่ยงของสถาบันฯ ในปี 2555 แล้ ว)
4.ควรจัดหา/จัดให้ มีสถานที่จดั ทํา site สํารอง (ทังภายในมหาวิ
้
ทยาลัย แต่ต่างศูนย์การศึกษา
และ/หรื อ ภายนอกมหาวิทยาลัย) และกํ าหนดมาตรฐานและวิธีการในการสํารองข้ อมูล เพื่อป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นกับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จากปั จจัยต่างๆ เช่น นํ ้าท่วมและภัย
พิบตั ิตา่ งๆ ไฟดับ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมระบบที่สําคัญ เช่น ระบบบริ การการศึกษา (ของ
สํานักทะเบียนฯ) ระบบบัญชีเงินเดือนของบุคลากร ระบบการสื่อสาร (เช่น e-mail) เป็ นต้ น
5.ควรจัดอบรมบุคลากรที่ดูแลระบบงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทราบถึงมาตรฐาน
และวิธีการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิ เช่น การสํารองข้ อมูล การย้ ายข้ อมูลไปเก็บในที่
ที่ปลอดภัย การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อมูลในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรสรุ ปสิ่งที่ดําเนินการในช่วงนํ ้าท่วมใหญ่ ปี 2554 เพื่อสรุ ป
ประสบการณ์และใช้ เป็ นบทเรี ยนสําหรับการเรี ยนรู้ ตอ่ ไปในอนาคตของทังมหาวิ
้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ เอง
และหน่วยงานอื่นๆได้
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1.มีการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการเงินและงบประมาณที่ชดั เจน มีการวิเคราะห์และติดตามการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็ นระบบ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1.มหาวิทยาลัยควรมีระบบการเงินวางแผนทางการเงินระยะยาวล่วงหน้ าที่สามารถแสดงถึงที่มา
ของรายได้ แ ละค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ว่ามี เป้าหมายทางการเงิ น อย่างไร เช่ น
มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ จากการลงทุน จากทรัพย์สินทางปั ญญา จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน จาก
การบริ การ หรื อการวิจยั เป็ นต้ น
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2.มหาวิทยาลัยมุง่ เป้าหมายเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั จําเป็ นต้ องมีงบประมาณเป็ นตัวขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย ดังนันควรมี
้
การจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการวิจยั ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นเพื่อผลักดันนโยบาย
ดังกล่าว
3.มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานที่หารายได้ เลี ้ยงตัวเอง เพื่อจัดทําแผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน เพื่อความมัน่ คงในระยะยาวด้ านการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1.มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชดั เจน
2.มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสําคัญระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้ มีผ้ ูรับผิ ดชอบงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยยกระดับงานประกันคุณภาพเป็ นสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาทีมเข้ าช่วยเหลือหรื อพัฒนาหน่วยงานที่ยงั ไม่เข้ มแข็ง (ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ) เพื่อรองรับการประเมินในรอบต่อไป
2.ระบบข้ อมูลของมหาวิทยาลัยยังแยกเก็บเป็ นส่วนๆอยู่ ยังไม่มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้ อมูล
จากหน่วยงานสู่มหาวิ ทยาลัย ดังนัน้ มหาวิ ทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานข้ อมูลประกันคุณภาพระดับ
บุคคล (โดยเฉพาะตัวบ่งชี ้ด้ านผลผลิต) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับทํา SAR ทังในระดั
้
บหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย
3.ควรมีการสร้ างเครื อข่ายประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเรี ยนรู้ ร่วมกัน
องค์ ประกอบที่ 97 อัต ลักษณ์
จุดแข็ง
ในฐานะที ่มหาวิท ยาลัยเป็ นสถาบัน ที ่เกี่ยวข้ องกับ ประวัติศ าสตร์ ข องประเทศด้ านการ
พัฒนาการเมืองและการปกครองที่สําคัญ มหาวิทยาลัยได้ มีการบันทึกประวัติศาสตร์ และการถ่ายทอด
เรื่องราวและการจัดทําหอประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุของบุคคลสําคัญทางการเมือง และเผยแพร่ ให้
สาธารณะชนได้ เรี ยนรู้ ถือเป็ นตัวอย่างของการทํ านุบํารุ งด้ านวัฒนธรรมและเกิ ดคุณูปการแก่ประเทศ
อย่างสูง
จุดที่ควรพัฒนาและข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
1.การสร้ างจิตสาธารณะที่เป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ในปั จจุบนั มีวิชาการเรี ยนการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ควรขยายให้ คลอบคลุมระดับบัณฑิตศึกษา
2.ควรส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาออกชุมชนมากขึ ้นโดยจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็ได้ และให้ มี
ระบบการบันทึกของนักศึกษาในการให้ บริ ก ารจิ ตสาธารณะ เช่น นักศึกษาควรบริ การจิ ต สาธารณะ
ประมาณปี ละ 10 ชัว่ โมงเป็ นต้ น
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3.มหาวิทยาลัยควรพัฒนา/สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรระดับชาติ เพื่อส่งเสริ มบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการเป็ นผู้ชี ้นําสังคมตามอัตลักษณ์ของสถาบันด้ านประชาธิปไตยผ่านโครงการต่างๆ
เช่น การคัดเลือกยกย่องบุคคลและองค์กรที่เป็ นตัวอย่างด้ านประชาธิปไตย เป็ นต้ น
------------------------------------------

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2554
วัน ที่ 27-29 สิงหาคม 2555
วัน เวลา

กิจกรรม

วันจันทร์ ท่ ี 27 สิงหาคม 2555 พบผู้บริหารและสัมภาษณ์ (ณ ท่ าพระจันทร์ )
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิ การบดี ชัน้ 2 ตึกโดม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
09.00 – 10.30 น. เปิ ดประชุม
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชัน้ 2 ตึกโดม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ชี ้แจงวัตถุประสงค์การประเมินและแนะนําคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
โดย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รองศาสตราจารย์ ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน)
- กล่าวต้ อนรับและนําเสนอวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2554
โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
- สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารในประเด็นเชิงนโยบาย/ภาพรวม
ผู้เข้ าร่ วมประชุม : รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี/ผู้อํานวยการคณะ สํานัก สถาบัน
10.45- 12.00 น. สัมภาษณ์ ผ้ บู ริหาร
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
รศ.ทวีศ กั ดิ,์ รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ผศ.ดร.ณดา,รศ.ดร.ระวีวรรณ,รศ.ดร.กําพล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ,ผศ.ธีระศักดิ์
- ฝ่ ายวางแผนและการคลัง
-ฝ่ ายวิชาการ
-ฝ่ ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
- ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ -ฝ่ ายการนักศึกษา
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รังสิต
- ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา -ฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
- ฝ่ ายกิจการพิเศษ
-ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์พทั ยา
-ฝ่ ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
- ฝ่ ายบริ หารศูนย์สขุ ศาสตร์
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิ การบดี ชั้น 2
ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ณ ห้องประชุมสัญญา
ตึกโดม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศักดิ์ ชัน้ 2 ตึกโดม
ชั้น 1 ตึกโดม
ท่าพระจันทร์
มธ. ท่าพระจันทร์
มธ. ท่าพระจันทร์
12.00 -13.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพและผู้บริหารมธ. คณะ/สํานัก/สถาบันรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
13.00- 15.00 น. สัมภาษณ์ ผ้ แู ทนกลุ่มต่ างๆ
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
รศ.ทวีศ กั ดิ,์ รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ผศ.ดร.ณดา,รศ.ดร.ระวีวรรณ,รศ.ดร.กําพล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ,ผศ.ธีระศักดิ์
13.00 – 13.45 น. - ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย
(ณ ห้องรับรอง มธ.)
13.45 – 14.30 น -อาจารย์

- ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

- ผู้แทนชมรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์
ชมรมศิลปวัฒนธรรม ชมรมกีฬา
- ผู้รับบริ การ
- กรรมการนศ./นายกอมธ./
ประธานสภานักศึกษา
14.30 – 15.15 น. -บุคลากร
- ศิษย์เก่า
- นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิ งห์ ชั้น 3
ชั้น 1 ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์
ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์
15.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐานผ่านระบบ CHE QA Online
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิ การบดี ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2554
วัน เวลา

กิจกรรม

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เยี่ยมชมคณะ/สํานัก/สถาบัน และระบบฐานข้ อมูล มธ. รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสาร (ณ มธ. ศูนย์ รังสิต)
08.00 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
9.00-12.00 น.
เยี่ยมชมคณะ/สํานัก/สถาบัน
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
รศ.ทวีศ กั ดิ,์ รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ผศ.ดร.ณดา,รศ.ดร.ระวีวรรณ,รศ.ดร.กําพล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ,ผศ.ธีระศักดิ์
9.00-10.30 น.

สถาบันประมวลข้ อมูลเพือ่
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนา
ณ ห้ องประชุม สปข. อาคาร ณ ห้ องประชุม 1023 ชัน้ 10
ณ ห้ องประชุม 211 ชัน้ 2
วิทยบริ การ มธ.ศูนย์รังสิต
อาคารปิ ยชาติ มธ.ศูนย์รงั สิต
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ณ ห้ องฝึ กอบรม 4
ณ ห้ องประชุม 314 ชัน้ 3
ณ ห้ องประชุม 406 ชัน้ 4
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผัง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต
เมือง มธ.ศูนย์รงั สิต
มธ.ศูนย์รังสิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ณ ห้ องประชุม 923 ชัน้ 9
อาคารปิ ยชาติ มธ.ศูนย์รงั สิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พิจารณารายงานการประเมินตนเอง พร้ อมตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการ
ดําเนินงาน โดยแบ่งคณะกรรมการฯออกเป็ น 3 ทีม
หน่ วยงานที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
รวมจํานวน
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้
ระดับมหาวิทยาลัย
ตัว บ่ งชี ้
องค์ ประกอบที่ 1
-ฝ่ ายวางแผนและการคลัง
1 ตัวบ่งชี ้
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
0

0

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.

13.00-16.00 น.
คณะกรรมการ
ทีมที่ 1
รศ.ทวีศ กั ดิ,์
รศ.ทพ.นพ.
ดร.สิทธิชยั

องค์ ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

-ฝ่ ายวางแผนและการคลัง
-ฝ่ ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
-ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
-ฝ่ ายวางแผนและการคลัง
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา

6 ตัวบ่งชี ้

1 ตัวบ่งชี ้
2 ตัวบ่งชี ้
รวม 10 ตัวบ่ งชี ้

3
การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2554
วัน เวลา
ทีมที่ 2
ผศ.ดร.ณดา,
รศ.ดร.ระวีวรรณ,
รศ.ดร.กําพล

กิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
ทีมที่ 3
ผศ.ดร.ทิพวรรณ
,ผศ.ธีระศักดิ์

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม
องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์

-ฝ่ ายวิชาการ
-ฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั
-ฝ่ ายวางแผนและการคลัง
-ฝ่ ายการนักศึกษา
-ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
-ฝ่ ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รังสิต
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์พทั ยา
-สถาบันประมวลข้ อมูลเพือ่ การศึกษาและพัฒนา
-สํานักหอสมุด
-ประธานสภาอาจารย์
-ฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั
-ฝ่ ายการนักศึกษา
- ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รงั สิต
-ฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั
-ฝ่ ายการนักศึกษา
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รังสิต
-ฝ่ ายการนักศึกษา
-ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์รังสิต
- ฝ่ ายวางแผนและการคลัง

18 ตัวบ่งชี ้

6 ตัวบ่งชี ้
รวม 24 ตัวบ่ งชี ้
4 ตัวบ่งชี ้
5 ตัวบ่งชี ้
3 ตัวบ่งชี ้
4 ตัวบ่งชี ้
รวม 16 ตัวบ่ งชี ้

16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกกลุ่ม ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี มธ. ศูนย์รงั สิต
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ มธ.ศูนย์ รังสิต
08.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรี ยมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้ วยวาจา
และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
12.00-13.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรี ยมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้ วยวาจา
และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
14.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผลการประเมินคุณภาพด้ วยวาจาต่อผู้บริ หารมหาวิทยาลัย และ
ประชาคมธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้น 3 มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
- ผู้เข้ าร่วมประชุมอภิปราย/ซักถาม
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณและปิ ดการประชุม
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดืม่ ช่วงเช้ า เวลา 10.30-11.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 15.00-15.30 น.

ภาคผนวก ข
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บันทึกการเยี่ยมชมหน่ วยงาน
ตัวแทนหน่ วยงานจัดการเรี ยนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
จุดแข็ง
1. นักศึกษาได้ รับการปลูกฝั งเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาจน
สําเร็ จการศึกษาด้ วยโครงการลักษณะต่างๆ เช่น โครงการทางศาสนา โครงการธรรมชาติศึกษา และ
โครงการเสริ มสร้ างภาวะผู้นํา และมีการสอดแทรกไว้ ในการเรี ยนการสอนด้ วย โดยอาจารย์ปฏิบตั ิตวั เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา
2. บัณ ฑิ ต เป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถทํ าให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากผู้รั บ บริ ก ารทัง้ ในฐานะ
นายจ้ างและผู้มารับบริ การ
4. มีการจัดสรรงบประมาณซื อ้ หนังสือเข้ าสมทบที่ห้องสมุดคุณหญิ งนงเยาว์ ชัยเสรี ซึง่ เป็ น
ห้ องสมุดด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและห้ องสมุดหอพักแพทย์ และพยาบาลเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนของ
นักศึกษาและการทําวิจยั ของคณาจารย์
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1. การสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ยงั มีน้อย เนื่องจากอุปสรรคจากภาระงานสอน
คณะควรหาวิธีการและกลไกในการลดชัว่ โมงสอนของอาจารย์เพื่อให้ อาจารย์มเี วลาในการทําวิจยั มากขึ ้น
โดยอาจจัดหา Preceptor ให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยการสอน โดยเฉพาะในชัว่ โมงฝึ กปฏิบตั ิการของนักศึกษา
เพื ่อให้ อ าจารย์ ส ามารถลดภาระงานสอนและมี เ วลามากขึน้ เพื อ่ การพัฒ นาและสร้ างสรรค์ งานวิ จัย
มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให้ มี ร ะบบการขอตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของ preceptor
เหล่ า นี ้ เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คลีนิก รองศาสตราจารย์คลีนิก โดยใช้ มาตรฐานเดียวกับอาจารย์
2. ระบบการเรี ยกตัวอาจารย์ ที่กําลังศึกษาปริ ญญาเอกต่างประเทศกลับภายใน 4 ปี เป็ นการ
กระตุ้นให้ อาจารย์รีบเรี ยนให้ จบเพื่อกลับมาปฏิบัติงาน แต่มีข้อสังเกตว่าอาจารย์ ที่กําลังทําวิทยานิพนธ์
และเป็ นโครงการที่มีความจําเป็ นต้ องเก็บตัวอย่างวิจยั ในต่างประเทศ หากเรี ยกตัวกลับก็อาจเรี ยนไม่จบ
ได้ จึงควรตังคณะกรรมการเพื
้
่อพิจารณาให้ เกิดความเหมาะสม
3. นักศึกษาระดับปริ ญญาโทมีระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้ างนาน โดยเฉพาะช่วงของการทํา
วิทยานิพนธ์ ทําให้ เกิดปั ญหานักศึกษาตกค้ าง และเป็ นภาระผูกพันกับอาจารย์ที่จะดูแลนักศึกษาในรุ่ น
ต่อๆไป คณะควรหาวิธีการและกลไกที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถเร่ งรัดกระบวนการในทําวิทยานิพนธ์
ให้ แล้ วเสร็ จตามกรอบระยะเวลา
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
จุดแข็ง
1. คณะมีเครื อข่ายด้ านวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ
2. ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาทํ าให้ สามารถดําเนิ นโครงการบริ การสังคมที่สามารถสร้ าง
รายได้ แก่หน่วยงาน
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3. อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถได้ รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. คณะได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินบางส่วนจากศิษย์เก่า
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1. ประชาคมของคณะควรร่ วมจัดทําแผนพัฒนาคณะ 10 ปี เพื่อให้ เห็นแนวทางการดําเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ทัง้ นี ้ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรทัง้ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ก็ควรจัดทํ าให้
สอดคล้ องกัน
2. คณะควรพิ จารณาจัดทํ าแผนกลยุทธ์ ทางการเงิ นและแผนปฏิ บัติการประจํ าปี เพื่อให้ เห็ น
ภาพรวมของรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายหลังจากไม่ได้ รับความช่วยเหลือด้ านงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยแล้ ว
3. การจั ด ทํ า วารสารซึ ง่ มี ลั ก ษณะเฉพาะทางวิ ช าชี พ ควรร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที ่มี
ความสัมพันธ์ ในการส่งผลงานในการแลกเปลีย่ นหรื อส่งบทความไปตีพิมพ์ หรื อเชิญอาจารย์ ผ้ ูมีความรู้
ความสามารถมาร่ วมเป็ นคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดความหลากหลายทางความคิดและเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางวิชาการ
4. คณะควรแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมเพื ่อวางแนวทางการดํ าเนิ น งาน
ประเมินผล และการนําไปประยุกต์ใช้ กบั โครงการอืน่ ในอนาคต เพราะบางโครงการอาจประยุกต์ไปเป็ น
โครงการวิจยั เสริ มหลักสูตรได้
5. หากข้ อกําหนดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาซึง่ กําหนดไว้ 1:8 และทําให้ เกิดปั ญหาในทาง
ปฏิบัติ ควรพิจารณาประสานไปยังสภาวิชาชีพ สภามหาวิทยาลัย และรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อขอคําแนะนําหรื อร่ วมกันหาทางแก้ ไขปั ญหา
คณะศิลปศาสตร์
จุดแข็ง
1. หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ มีความหลากหลาย ทัง้ ด้ านสาขาวิชาภาษา และด้ านเนื ้อหา
ทางวิชาการด้ านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึง่ เอื อ้ ให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาในลักษณะที่
เป็ นสหวิทยาการ
2. คณะมีโครงการและแผนงานด้ านการบริ การวิชาการแก่สงั คมซึง่ ประสานกับทุกภาควิชา ทัง้
ในรู ปแบบที่เก็บค่าธรรมเนียม และไม่เก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้ บริ การแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดของ
คณะฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอน
แนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์
1. คณะควรมีมาตรการในการจูงใจให้ อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ ้น
2. คณะควรจัดทําแผนงานวิจยั ของคณะที่ชดั เจน
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3. คณะควรจัด ทํ าแผนกลยุท ธ์ ของคณะที ่มี ค วามเชื ่อมโยงกับ แผนของภาควิช า/หน่ วยงาน
เทียบเท่าอย่างชัดเจน
4. คณะควรพัฒนาพื ้นที่ทางกายภาพของทังที
้ ่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตให้ เกิดประโยชน์การ
ใช้ สงู สุด
5. คณะควรปรับรอบระยะเวลาการทํางานของระบบงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
6. คณะควรมีการปรับปรุ งระบบการเครื อข่ายของอินเทอร์ เน็ต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1. ผลงานทางวิชาการไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ สมศ.กําหนด ต้ องการให้ มหาวิทยาลัยประสานงาน
กับสกอ. เพื่อให้ นําวารสารที่มีความเป็ นระดับชาติในแต่ละชาตินนั ้ ๆ เสนอให้ ทาง สกอ.รั บรองวารสาร
ต่างๆ ที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูลที่ สกอ.รับรอง
2. คณะควรสนับ สนุน สถานะอาจารย์ ช าวต่างประเทศที ่มีการต่อสัญ ญาจ้ างเป็ นรายปี ให้
อาจารย์ ชาวต่างชาติสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่ยังมีปัญหาในเรื่ องของงบประมาณที่คณะ
จะต้ องรับผิดชอบเอง
3. มหาวิทยาลัยควรมีเวทีให้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่ องต่างๆ มา
นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถงึ วิธีการ กระบวนการดําเนินงาน ต่างๆ เพื่อให้ คณะที่ไม่มีแนวทางพัฒนา
หรื อประสบปั ญหานันมี
้ แนวทางการพัฒนาคณะตนเองได้ อย่างมีถกู ต้ อง มีประสิทธิภาพต่อไป
4. มหาวิทยาลัยควรสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องการประกันคุณภาพให้ บุคลากร คณาจารย์ เข้ าใจ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ มีระบบการสือ่ สารทีแ่ สดงสถานะว่า ณ ตอนนีม้ หาวิทยาลัยกําลังทําอะไร และจะ
ดําเนินงานไปในทิศทางใด เพื่อให้ คณะสามารถกําหนดและปรับแนวทางการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับ
มหาวิทยาลัย
5. การกําหนดตัวบ่งชี ้ในส่วนที่มหาวิทยาลัยกําหนดนัน้ ควรคํานึงถึงศาสตร์ วิชาในแต่ละแขนง
ด้ ว ย เนื ่อ งจากการกํ า หนดตัว บ่ ง ชี ้ ทํ า ให้ ผ ลการดํ า เนิ น งานในภาพรวมทัง้ หมดของคณะมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่ตํา่ ได้ ควรกําหนดเกณฑ์ ให้ สะท้ อนความเป็ นธรรมชาติของแต่ละคณะ เช่น ตัวบ่งชี ้ มธ.3
ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง (citation) ในฐานข้ อมูล SCOPUS และ WEB OF SCIENCE
ต่อจํานวนอาจารย์ ประจําและนักวิจัยประจํา ในสายสังคมศาสตร์ มีการอ้ างอิงดังกล่าวน้ อย ควรมีการ
กําหนดเกณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา
6. เนื ่อ งจากคณะมี ข นาดใหญ่ ข้ อมูล มี เ ป็ นจํ านวนมาก ซึ่ง ทํ าให้ ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มูล ยัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูลภายในคณะต่างๆ ได้ ครบถ้ วนสมบรู ณ์
7. คณะยังคงมีปัญหาบ้ างในเรื่ องของทัศนคติตอ่ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
จุดแข็ง
1. คณะมีช่องทางในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในระดับประเทศ เช่น วารสารคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ การประชุมวิชาการประจําปี และการประชุมวิชาการของเครื อข่ายสถาบัน เป็ นต้ น
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2. คณาจารย์ มีความตื่นตัวในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา มีการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินเพื่อให้ คณาจารย์ผ้ บู ริ หารได้ รับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ซึง่ มีแนวโน้ มไปในทิศทางที่ดี มีทศั นคติท่ีดี
ขึ ้นกับการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน
แนวทางการพัฒนาของคณะสังคมสงเคราะห์
1. คณะควรมีการปรับโครงสร้ างโดยยกงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานนโยบายและแผน
ขึ ้นมาอีก 1 งาน มีผ้ รู ับผิดชอบที่ชดั เจน
2. คณะควรมีการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลภายในคณะให้ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริ หาร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
1. การบริ หารจัดการกิจกรรมทุกด้ าน เนื่องจากมีหลายศูนย์การศึกษา คณาจารย์ไม่ได้ พบปะ
พูดคุยกันเท่าที่ควร ควรส่งเสริ มสนับสนุนเรื่ องระบบ e-learning , tele conference/vdo conference
เป็ นต้ น
2. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการทังในระดั
้
บชาติ / นานาชาติ
3. คณะควรจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยให้ มีความเชื่อมโยงซึง่ กัน
และกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเสนอว่า หน่วยงานซึ่งยังมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับ “พอใช้ ” ซึง่ มีอยู่ 4 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาควรสนับสนุนหน่วยงานดังกล่าวต่อไปนี ้
1) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาให้ กบั บุคลากรทุกคนให้ หน่วยงานดังกล่าว
ทังอาจารย์
้
และพนักงานสนับสนุน
2) จัดให้ คณะผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษามีการดูงาน
คณะจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับ “ดี ” ถึง “ดี ม าก”เพื่อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ย นและเรี ย นรู้ ในเรื ่ องการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต่างๆ
ตัวแทนสถาบันวิจยั
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากควรจะ
ปรับเพิ่มพันธกิจเพื่อให้ มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมการแสวงหาความรู้ ที่ครบทุกมิติทงด้
ั ้ านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก 3 ประเทศเอเชียตะวันออก ได้ แก่ จีน
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ญี่ปนุ่ และเกาหลี และกลุม่ ประเทศภูมิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขงอีก 4 ประเทศ ได้ แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ
พม่า เพื่อให้ สามารถตอบสนองสังคมภายนอกที่ต้องการใช้ ความรู้ เหล่านี ้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ้ สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษาควรหาวิธีจัดการเพื่อเพิ่มอัตราเร่ งในการแสวงหา
ความรู้ จากกลุม่ ประเทศเหล่านี ้ให้ เร็ วขึ ้นเพื่อให้ ทนั ต่อการตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมภายนอก
ทังในแง่
้
การเพิ่มบุคลากร นักวิจยั เท่าที่จําเป็ น และการแสวงหาวิธีการดําเนินการในรู ปเครื อข่ายความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
ตัวแทนสํานัก/สถาบันสนับสนุนการจัดการศึกษา
สถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
การเยี่ยมชมระบบฐานข้ อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันประมวลผลข้ อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้ อมูลเพื่อรองรับกรณีที่อาจเกิดอุทกภัยหรื อ
ภัยพิบตั ิจนอาจส่งผลให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูลของมหาวิทยาลัยชะงักงัน
ได้ นัน้ สถาบันฯ ขอเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้ อมูล เพื่อรองรั บกรณี
ดังกล่าว ดังนี ้
1. สถาบันควรกําหนดแผนบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับนํา้ ท่วมและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย (สถาบันฯ ได้ บรรจุเรื่ องนี อ้ ยู่ในแผน
บริ หารความเสี่ยงของสถาบันฯ ในปี 2555 แล้ ว)
2. สถาบันควรจัดหา/จัดให้ มีสถานที่จัดทํา site สํารอง (ทัง้ ภายในมหาวิทยาลัย แต่ต่างศูนย์
การศึกษา และ/หรื อ ภายนอกมหาวิทยาลัย) และกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการสํารองข้ อมูล เพื่อ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นกับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จากปั จจัยต่างๆ เช่น นํา้ ท่วม
และภัย พิ บัติ ต่างๆ ไฟดับ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ อย่ างน้ อยต้ องครอบคลุมระบบที ่สํ าคัญ เช่ น ระบบบริ ก าร
การศึกษา (ของสํานักทะเบียนฯ) ระบบบัญชีเงินเดือนของบุคลากร ระบบการสือ่ สาร (เช่น e-mail) เป็ น
ต้ น
3. สถาบันควรจัดอบรมบุคลากรที่ดูแลระบบงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทราบถึง
มาตรฐานและวิธีการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิ เช่น การสํารองข้ อมูล การย้ ายข้ อมูล
ไปเก็บในที่ที่ปลอดภัย การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อมูลในระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น
------------------------------------------

ภาคผนวก ค
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บันทึกการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สัมภาษณ์ ผ้ ูบริหารฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายการนักศึกษา และฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
1. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญกับความเป็ นนานาชาติ และการเป็ นเครื อข่ายมหาวิ ทยาลัย
อาเซียน เช่น
1.1 สนับสนุนให้ มีการใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากขึน้
เช่น กําหนดให้ ทุกหลักสูตรต้ องมีอย่างน้ อย 2 รายวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นภาษาอังกฤษ และเปิ ดโอกาสให้
นัก ศึก ษาทุ ก คณะเลื อ กศึก ษาวิ ช าภาษาอัง กฤษเป็ นวิ ช าโทได้ ต ามความสมัค รใจ นอกเหนื อจากที ่
กําหนดให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต้องศึกษาภาษาอังกฤษอย่างน้ อย 2 รายวิชา ทําให้ นกั ศึกษาได้ ฝึก
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
1.2 ในปี การศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป จัดให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาต่างๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
1.3 มีการจัดสรรค่าใช้ จ่ายแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรั พย์ ซึง่ เข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ
1.4 ดําเนินการด้ านกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ ภาษา เช่น การปรับปรุ งห้ องเรี ยน
เป็ นห้ องเรี ยนภาษา โครงการก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ โดยบริ ษัทเอกชนและทาบทามให้ British
Council มาเปิ ดให้ บริ การสอนภาษาอังกฤษ
1.5 มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่อาจารย์ให้ ไปศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกในต่างประเทศ ทังนี
้ ้
มีบางคณะจัดสรรงบประมาณเป็ นทุนการศึกษา/ฝึ กอบรม/ศึกษาดูงานแก่อาจารย์ของคณะนันเพิ
้ ่มเติม
ด้ วย
2. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญกับการวิจยั เช่น
2.1 มีก ารกํ าหนดแนวทางจัดทํ าบัน ทึก ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศให้
ครอบคลุมถึงการทํ าวิ จัยและส่งเสริ มให้ มีก ารจัดกิ จกรรมร่ วมกัน อย่างต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลี่ย น
นักศึกษา/อาจารย์/นักวิจยั การส่งเสริ มการทําวิจยั ของบุคลากรระหว่างสถาบัน
2.2 สนับสนุนให้ มีการสร้ างเครื อข่ายวิจยั กับนักวิชาการและหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การ
ไปร่ วมประชุมวิชาการนานาชาติ
3 มหาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามสํ าคัญ กับ การผลิ ต บัณ ฑิ ต ที ่ค วามรู้ ความสามารถและมี คุณ ธรรม
จริ ยธรรมออกไปรับใช้ สงั คม เช่น
3.1 กํ าหนดให้ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกคนต้ องศึกษาวิชา มธ. 100 พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ เป็ นวิชาที่นกั ศึกษาต้ องลงพื ้นที่ศกึ ษาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนที่กําหนดไว้ ได้ แก่
พื ้นทีร่ อบทีต่ งมหาวิ
ั้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ กระบวนการแก้ ไข
ปั ญหา ฝึ กทักษะทางความคิดและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี ที่สําคัญคือเป็ นการเสริ มสร้ างให้ นกั ศึกษา
เป็ นผู้มีจิตสาธารณะสนใจสิ่งแวดล้ อมและสังคม
4. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ศิษย์เก่าในการสนับสนุนการดําเนินงานด้ านต่างๆ เช่น
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4.1 รับนักศึกษาฝึ กงาน เช่น บริ ษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
4.2 เป็ นวิทยากร/อาจารย์พิเศษบรรยายให้ ความรู้ และประสบการณ์
4.3 มีการระดมเงินช่วยฟื น้ ฟูมหาวิทยาลัยภายหลังอุทกภัยปี 2554 เช่น จัดซื ้อเครื่ องมือแพทย์
สัมภาษณ์ ผ้ ูบริหาร: ฝ่ ายบริหารท่ าพระจันทร์ ฝ่ ายบริหารศูนย์ รังสิต ฝ่ ายบริ หารศูนย์ ลําปาง ฝ่ าย
บริหารศูนย์ พทั ยา และฝ่ ายบริหารทั่วไป
ท่ าพระจันทร์
1. มหาวิทยาลัยมีพืน้ ที่ จํากัด (49 ไร่ ) และไม่สามารถขยายหรื อก่อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ได้
เนื ่อ งจากอยู่ใ นบริ เวณเกาะรั ตนโกสิ นทร์ แม้ จ ะแก้ ไ ขโดยจัดให้ มี ก ารเรี ย นการสอนเฉพาะนัก ศึก ษา
บัณฑิตศึกษาเป็ นส่วนใหญ่แล้ วก็ตาม แต่สถานที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ
2. การบริ หารจัดการพื ้นที่ทงหมดทํ
ั้
าได้ ลําบาก เนื่องจากคณะยังมีการใช้ พื ้นที่ในส่วนของคณะ
โดยบริ หารจัดการเอง ดังนัน้ การบริ หารพื น้ ที่อย่างมีประสิทธิ ภาพดําเนินการไม่ได้ ทัง้ หมด รวมทัง้ การ
จัดการเรื่ อง โรงอาหาร ร้ านค้ า ร้ านถ่ายเอกสาร ภายในคณะ เป็ นต้ น
3. มหาวิทยาลัยมีแผนการป้องกันนํ ้าท่วมอยู่แล้ วในบางส่วน เช่น พนังกันนํ
้ ้า และระบบระบาย
นํ ้ายังใช้ การได้ ติดขัดเรื่ องงบประมาณที่ขอจาก กทม. มาปรับปรุ งผนังกันนํ
้ ้าที่คอ่ นข้ างเก่า
4. การพัฒนาเพื่อให้ เป็ นศูนย์การศึกษาที่มีอปุ กรณ์พร้ อมได้ ดําเนินการในส่วนระบบ wifi รวมทัง้
ขอความร่ วมมือจากคณะ/หน่วยงานที่มีงบประมาณมากให้ การช่วยเหลือการพัฒนาส่วนกลาง
5. มหาวิทยาลัยมี แนวความคิดที่จะปรั บปรุ งป้ายอาคาร ป้ายบอกทางต่างๆ ให้ มีความเป็ น
นานาชาติ
ศูนย์ รังสิต
1. ศูนย์รังสิตมีพืน้ ที่รวม 2,000 ไร่ แบ่งเป็ นในส่วนของ มธ. 1,700 ไร่ และส่วนที่เหลือเป็ นของ
สวทช.และ AIT
2. ศูนย์ รังสิตมีปัญหาเรื่ องห้ องเรี ยนไม่เพี ยงพอ รวมทัง้ ความพร้ อมของอุปกรณ์ บางส่วน เช่น
LCD
3. ศูนย์รังสิตได้ ดําเนินการเรื่ องธนาคารขยะ และ Green Campus, ศึกษาแนวทางแก้ ปัญหา
การจราจรทางออกจากศูนย์รังสิตตามที่ สนข.แจ้ งมา, การขุดลอกคูคลองและทําพนังกันนํ
้ ้าด้ านทิศเหนือ
การเจาะท่อลอดถนนพหลโยธินเพื่อระบายนํา้ การเตรี ยมแผนด้ านระบบไฟฟ้าโดยกําหนดความสําคัญ
ของอาคารที่ต้องใช้ ไฟฟ้าช่วงเวลาฉุกเฉิน
4.การดูแลด้ านกายภาพมีแผนแม่บทและคณะกรรมการด้ านกายภาพเป็ นผู้ดแู ลอย่างเป็ นระบบ
5. ศูนย์ รังสิตมีมาตรการประหยัดพลังงานโดยความร่ วมมือกับกรมอนุรักษ์ พลังงานและการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การเปลี่ยนเครื่ องปรั บอากาศรุ่ นเก่าที่ใช้ ไฟฟ้าสิ ้นเปลือง และมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ
อย่างไรก็ตามการประหยัดพลังงานในภาพรวมยังเห็นผลน้ อยเพราะมีการขยายพื ้นที่ใช้ งานเพิ่มขึ ้น แม้ ว่า
การใช้ พลังงานต่อหัวลดลง
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6. ศูนย์ รังสิตมีการวางแผนส่งเสริ มการใช้ จักรยานในการเดินทาง การสร้ างอาคารจอดรถซึง่
น่าจะช่ วยบรรเทาปั ญหาการจราจรในอนาคตแต่การสร้ างระบบขนส่งโดยรถไฟฟ้ ารางเดี ยวต้ องใช้
งบประมาณลงทุนสูง
ศูนย์ ลําปาง
1. ศูนย์ลําปางมีพื ้นที่เพียงพอเนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาน้ อย (1200 คน) มีบุคลากรรวม 200
คน
2. ศูนย์ลาํ ปางมีการสร้ างหอพักบุคลากร 5 ชัน้ แทนอาคารชันเดี
้ ยว
3. ศูนย์ลาํ ปางมีผงั แม่บทในการพัฒนาทางกายภาพของศูนย์ลําปาง
4. ศูนย์ลําปางมีปัญหาด้ านสาธารณูปโภคปั จจุบนั ได้ แก่ ถนนซึง่ ต้ องมีการซ่อมแซมบ่อยและ
จะต้ องซ่อมใหญ่ นํา้ ประปามีปัญหาตะกรั นท่อเนื่องจากการใช้ นํา้ ใต้ ดินจึงจะเปลี่ยนไปใช้ นํา้ จากการ
ประปา
5. ระบบสารสนเทศ เช่น สายไฟเบอร์ ออฟติกใช้ งานไม่ได้
6. นั ก ศึ ก ษาศู น ย์ ลํ า ปางมี ค วามเป็ นธรรมศาสตร์ ม าก เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที ่จั ด โดย
มหาวิทยาลัย ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากการตังคณะสั
้
งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะ
นิตศิ าสตร์
ศูนย์ พทั ยา
1. ศูนย์ พัทยามีพืน้ ที่ 500 ไร่ ตังบนภู
้
เขาไม่ติดทะเล เน้ นการเป็ นอุทยานการเรี ยนรู้ และเป็ น
learning resource
2. ศูนย์พทั ยามีวิทยาลัยนวัตกรรม มีศนู ย์จดั อบรมสัมมนาให้ บริ การแบบครบวงจร มีห้องสมุดที่
เป็ นเลิศด้ านการบริ หารการปกครองท้ องถิ่น
3. ศูนย์พทั ยามีกิจกรรมสัมมนาทุกเดือน
4. ศูนย์พทั ยาไม่มีนกั ศึกษาปริ ญญาตรี จงึ ทําให้ ทรัพยากรที่มีใช้ ได้ ไม่ค้ มุ ค่า
5. ศูน ย์ พัท ยามี แ นวคิ ด เปิ ดการสอนด้ า นการโรงแรมและด้ านอุต สาหกรรมยานยนต์ แ บบ
ปริ ญญาตรี ควบปริ ญญาโท
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ บริ ห าร ฝ่ ายวางแผนและการคลั ง ฝ่ ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
ฝ่ ายการพิเศษ และฝ่ ายประกันคุณภาพ
1. มหาวิท ยาลัยมีก ารบริ ห ารความเสี่ยงเมื่อประสบอุทกภัยช่วงนํ า้ ท่วม โดยมีทําประกันภัย
ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ที ่ค รอบคลุ ม ทั ง้ หมด ส่ ว นข้ อมู ล มี ร ะบบการสํ า รองข้ อมู ล ไว้ ทํ า ให้ ข้ อมู ล สํ า คั ญ ของ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ รับความเสียหาย ข้ อมูลที่เสียหายเป็ นเอกสารของหน่วยงานที่มีพืน้ ที่อยู่ชนั ้ ล่าง เช่น
สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักหอสมุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเอกสารการดําเนินงานหรื อเอกสารทาง
การเงิ น และได้ ขอหารื อกับกรมบัญชี กลางแล้ ว ซึง่ ในเบื อ้ งต้ น จะได้ จัดทํ าเป็ นหมายเหตุประกอบงบ
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การเงิน การก่อสร้ างในอดีตรับรู้ ถงึ ความเสี่ยงว่าเป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีการป้องกันไว้ โดยเว้ นพื ้นที่ชนล่
ั ้ างไว้ เป็ นที่
โล่ง แต่ตอนหลังมีความจําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ เพราะมีหน่วยงานมากขึ ้น มีนกั ศึกษามากขึ ้น จึงทําให้ มีความ
เสียหายเรื่ องกายภาพ แต่ก็ได้ รับการชดเชยจากบริ ษัทประกันภัย อย่างไรก็ตามในปั จจุบันได้ ปรับพื ้นที่
การใช้ ประโยชน์ เพื่อรองรั บความเสี่ยง นอกจากนีเ้ บีย้ ประกันภัยนํ า้ ท่วมในปั จจุบันจะเพิ่มขึน้ และเป็ น
ภาระมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบ
2. การเตรี ยมการออกนอกระบบ ขณะนี ้กฎหมายได้ ผ่านขันตอนไปอยู
้
่ที่รัฐบาลว่าจะดําเนินการ
ต่ อ อย่ า งไร และมหาวิ ท ยาลัย ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ร่ ง รั ด โดยให้ ก ระบวนการเป็ นไปตามขัน้ ตอน อย่ า งไรก็ ต าม
มหาวิทยาลัยต้ องออกนอกระบบเพราะข้ าราชการลดลงเรื่อย ๆ โดยสัดส่วนข้ าราชการต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยขณะนี ้ใกล้ เคียงกัน
3. กรณีหน่วยงาน “กพอ” ถูกตังขึ
้ ้นมาโดยไม่มีสํานักงานที่ตงถาวร
ั้
และมีหน้ าที่ดแู ลข้ าราชการที่
ยังไม่ออกนอกระบบราชการ ซึง่ ขณะนี ้หากเปรี ยบเทียบสิทธิประโยชน์กบั ข้ าราชการอื่นจะด้ อยกว่า เช่นมี
เกณฑ์ การประเมินค่อนข้ างเข้ มงวดเพราะห่วงเรื่ องคุณภาพ แต่สิทธิ ประโยชน์ และความก้ าวหน้ าน้ อย
หรื อบางคณะฯที่เป็ นวิชาเฉพาะที่ยังไม่มีผ้ ูอ่านผลงาน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้ อม หรื อกระบวนการ
ประเมินผลงานวิชาการค่อนข้ างนาน จึงอยากให้ มหาวิทยาลัยช่วยขับเคลื่อนให้ มีความชัดเจน
4. การบริ หารงบประมาณมีแหล่งเงินงบประมาณ 3 ส่วน คือ (1) งบประมาณแผ่นดิน (2) เงิน
รายได้ หน่วยงานส่วนหนึง่ มาจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินจากการดําเนินงานของหน่วยงานใน
กํากับ (หน่วยงานอิสระ) เช่น สํานักงานจัดการทรั พย์ สินและ (3) เงินกองทุนต่างๆ โดยเงิ นที่เก็บจาก
หน่วยงานที่จดั โครงการบริ การสังคมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชดั เจนเพื่อมุ่งเน้ นงานวิจยั และการบริ หาร
งบประมาณเน้ นการบริ หารมุง่ เน้ นยุทธศาสตร์ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั การเป็ นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
โดยสัดส่วนงบประมาณจากเงินรายได้ พิเศษจะเป็ นด้ านยุทธศาสตร์ ต่องบประจําเป็ น 70:30 ส่วนระดับ
หน่วยงานกําหนดเป็ น 40:60 (ไม่รวมงบประมาณแผ่นดินเพราะเป็ นเงินสําหรับค่าตอบแทน เงินเดือน
และเรื่ องกายภาพ) และสัดส่วนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัยใกล้ เคียงกับประมาณที่
จัดสรร และมหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
5. การสรรหาคณบดีมีโครงสร้ างคณะกรรมการ ที่มีตวั แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นประธาน
คณะกรรมการสรรหา ตัวแทนจากคณบดี กรรมการที่มาจากสรรหาของหน่วยงาน จากตัวแทนสภา
ข้ า ราชการ อาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาร่ ว มเป็ นกรรมการ ดัง นั น้ ฝ่ ายบริ ห ารไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มโดยตรง
กระบวนการสรรหาประกอบการเปิ ดให้ มีการเสนอชื่อจากประชาคม คณะกรรมการสรรหาจะทาบทามให้
นําเสนอนโยบาย และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ ไม่เกิน 2 คน เว้ น
แต่มีเสียงข้ างมากเด็ดขาดจะสามารถเสนอชื่อคนเดียวได้ หากเสนอชื่อ 2 คน สภามหาวิทยาลัยจะให้
นําเสนอนโยบายเพื่อเลือกผู้เหมาะสม หากเสนอชื่อคนเดียวจะพิจารณารับรองหรื อไม่รับรอง
การประเมินคณบดีจะทําเมื่อดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี สภามหาวิทยาลัยจะแต่งคณะกรรมการ
โดยประเมินตามแผนงานที่นําเสนอ มีการสอบถามจากผู้มีส่วนได้ เสีย และประเมินอีกครัง้ เมื่อครบ 3 ปี
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เว้ นแต่อธิการบดีจะถูกประเมินทุกปี โดยผลการประเมินจะเป็ นผลการประเมินในภาพรวมว่าดี หรื อดีมาก
พร้ อมข้ อเสนอแนะ แต่ไม่มีการประเมินแบบให้ คะแนน
6. มหาวิทยาลัยมีศนู ย์การศึกษาภูมิภาค เช่น ศูนย์ลําปาง โดยไม่มีนโยบายการเป็ นวิทยาเขต
เพราะมหาวิทยาลัยต้ องการบริ หารจัดการโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวมให้ มีมาตรฐานเดียวกันมีความ
เชือ่ มโยงกัน ไม่ต้องการให้ เป็ นคณะฯ ทีศ่ นู ย์การศึกษา เพราะการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่ที่สอนตามศูนย์
ก็ จ ะบริ ห ารโดยคณะฯ ที ่อ ยู่ส่ วนกลางแต่ข ยายไปสอนตามศูน ย์ ก ารศึก ษา ในเรื ่ อ งการบริ ห ารงาน
มหาวิ ท ยาลัย มี ร ะบบการบริ ห ารที ่ม อบอํานาจให้ ศูน ย์ ดํ าเนิ นการได้ และมี ก ารหมุน เวี ย นไปประชุม
ผู้บ ริ ห ารตามศูน ย์ ก ารศึก ษา เช่ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น ระบบการบริ หารงานจะมีผ้ ูช่วยอธิการบดีตามศูนย์การศึกษา ส่วนสายสนับสนุน
แบ่งตามหน้ าที่ เช่นการเงิน บัญชี เป็ นต้ น ส่วนระบบงบประมาณรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควร เช่น
การสร้ างหอพักมหาวิทยาลัยก็ต้องสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้
7. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หารส่วนกลางกับคณะฯ มีความเชื่อมโยงกันเพราะจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยที่ผ้ บู ริ หารทุกหน่วยงานเป็ นกรรมการ เดือนละ 2 ครัง้ และอธิการบดีจะ
มีการไปพบปะเยี่ยมเยียนตามคณะฯต่างๆอยู่เป็ นประจํ า หรื อมีการจัดประชุมเป็ นเรื่ องไปตามความ
จํ าเป็ น เช่ นการจัดทํ างบประมาณแบบมุ่งเป้ าจะประชุมคณบดี เป็ นชุด ๆเช่ น สายสังคมศาสตร์ สาย
วิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เป็ นต้ น หรื อช่วยเหลือการทําแผนการดําเนินงานระยะยาว เป็ น
การผสานความร่ วมมือ หรื อมีผ้ บู ริ หารเข้ าไปคณะกรรมการประจําคณะฯ แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้างที่เป็ น
คณะฯเก่าที่ผ้ ูบริ หารมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้ าเป็ นกรรมการประจําคณะได้ อย่างไรก็ตามคณะฯเก่า
ของมหาวิทยาลัยมีความเข้ มแข็งอยู่แล้ ว ส่วนในระดับหน่วยงานก็จะมีการร่ วมมือดําเนินการ โดยมี
การหารื อกันในเรื่ องต่างๆ ก่อนการประชุม หรื อร่ วมมือกันจัดประชุมวิชาการ แต่มีข้อสังเกตว่าคณะฯที่
จัดตังใหม่
้ ดําเนินการตามเกณฑ์ตวั บ่งชี ้คุณภาพจะมีผลการดําเนินการที่ดีกว่า
8. พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้ มีข้อกําหนดเป็ นสัญญาว่าจะต้ องมีตําแหน่งทางวิชาการภายใน
เวลาเท่าใด แต่ตอนนีม้ หาวิทยาลัยมีการใช้ กฎระเบียบตามเกณฑ์ กพอ. เรื่ องภาระงานขัน้ ตํ่าของสาย
วิชาการซึง่ มีผลบังคับต่อการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน น่าจะเป็ นมาตรการกระตุ้นได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
มีรางวัลจูงใจให้ อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการที่รวดเร็ วขึ ้นโดยจะมีเงินเป็ นรางวัลซึง่ ได้ ออกระเบียบทาง
การเงินรองรับเรี ยบร้ อย มีเงินงบประมาณสําหรับนักวิจยั รุ่ นใหม่ (แต่ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังต้
้ องยื่นขอเอง)
9. การบริ หารพนักงานที่เป็ นอาจารย์สญ
ั ญาจ้ าง มีการประเมินครัง้ แรกต่อสัญญา 2 ปี ประเมิน
ครัง้ ที่สอง ต่อสัญญา 3 ปี ประเมินครัง้ ที่ 3 ต่อสัญญา 5 ปี และครัง้ ต่อไปต่อสัญญาทุก 5 ปี แต่ไม่มีการ
กําหนดระยะที่ต้องมีอาจารย์ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และเกณฑ์ ภาระงาน มีลักษณะเดียวกับสาย
วิชาการที่เป็ นข้ าราชการ โดยอัตราเงินเดือนจะเป็ น 1.6 ของอัตราเงินเดือนข้ าราชการ (มหาวิทยาลัยกัน
ส่วนหนึง่ เป็ นเงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)
10. การเตรี ยมความพร้ อมรองรับนโยบายรั ฐบาลการขึน้ เงินเดือน 15,000 บาท มหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กล่าวคือหากเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการตามงบประมาณที่
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ได้ รับจากภาครัฐ ส่วนพนักงานเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ก็ดําเนินการตามนโยบายโดยจะเพิ่มเงินให้
เป็ นครองชีพรวมกับเงินเดือนเป็ น 13,300 บาทภายในวันที่ 1 มกราคม 2556 และขยับเป็ น 15,000 บาท
ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยเตรี ยมเงินงบประมาณรองรั บไว้ แล้ ว ดังนัน้ ต่อไปการจ้ าง
พนัก งานเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลัย จะต้ องมี ค วามรอบคอบมากขึน้ ในจ้ าง จะต้ อ งจ้ างตามความ
จํ าเป็ นต้ อ งดูภ าระงาน และอาจต้ องมี ก ารตัง้ คณะกรรมการมาพิ จ ารณาก่ อนการจ้ า งพนัก งาน ซึง่
สอดคล้ องกั บ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลที่ มี ข้ อเสนอในการปรั บ โครงสร้ าง
คณะกรรมการชุดหลักของมหาวิท ยาลัย ให้ มีคณะกรรมการสรรหา และกํ าหนดค่าตอบแทน ที่จ ะ
กําหนดให้ มอี าํ นาจการพิจารณาเรื่ องบุคคลด้ วย
11. ในระยะยาวนักศึกษาปริ ญญาตรี จะลดลง มหาวิทยาลัยมีการเตรี ยมการโดยเปิ ดปริ ญญา
เอกมากขึ ้น ในระดับปริ ญญาโทจะเพิ่มหลักสูตรแผน ก. มากขึ ้น เพิ่มหลักสูตรนานาชาติมากขึน้ และมี
ข้ อกําหนดให้ ทําการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอย่างน้ อย 2 วิชาต่อหลักสูตร มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษามากขึ ้น และจะรับอาจารย์ชาวต่างประเทศมากขึ ้นรองรับการดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยจะให้
การสนับสนุนหากคณะฯ ที่ยงั ไม่มีความพร้ อม
12. การเตรี ยมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมีการเตรี ยมการรองรับไว้
หลายด้ าน เช่น สนับสนุนการร่ วมมือการทําวิจยั ด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการลงทุน ด้ านวัฒนธรรม มีการเปิ ด
ศูนย์อาเซียนและมีเป้าหมายเป็ นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ดีที่สดุ จะจัดอบรมให้ ความรู้ ด้านอาเซียน
ให้ กับ นัก ศึก ษา นัก ธุ ร กิ จ ส่วนหลัก สูต รการเรี ย นการสอนมหาวิ ท ยาลัย มี ก ารเปิ ดหลัก สูต รในระดับ
ปริ ญ ญาตรี คื อ หลัก สูต รเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ศึก ษา สัง กัด คณะศิ ล ปศาสตร์ หลัก สูต รในระดับ
ปริ ญญาโท หลักสูตรอาเซียนศึกษา สังกัดวิทยานานาชาติปรี ดีพนมยงค์ ในระดับคณะฯ มีการความ
ร่ วมมือการในการด้ านเรี ยนการสอน เช่น คณะนิติศาสตร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจะร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็ นต้ น
13. หน่ ว ยงานที ่ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที ่ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ในปี ที ่แ ล้ ว กรณี วิ ท ยาลัย
นานาชาติปรี ดีมีการพัฒนาทีด่ ีขึ ้นแล้ วในปี ปั จจุบนั เพราะผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส่วนการประเมิน
ในปี นี ้มีหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ (มีผลการประเมินที่ลดลง
จากการประเมิ น ในปี ที ่แ ล้ วเนื อ่ งผลงานวิ จัย และไม่ไ ด้ ค ะแนนในตัว บ่ ง ชี เ้ ชิ ง กระบวนเรื่ องแผนการ
ดําเนิ นการ และได้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หาร) และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควร
ประสานให้ คณะกรรมการไปเยี่ยม เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของ 2 หน่วยงาน ส่วนกรณีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ แต่คะแนนลดลงไม่มากเนื่องจากคณะกรรมการที่
ตรวจไม่พบหลักฐานการดําเนินงาน และการดําเนินการไม่ครบกระบวนการ PDCA
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. มหาวิ ท ยาลั ย แม้ จะยั ง ไ ม่ อ อกนอกระ บบก็ เ ป็ นอิ ส ระตามกฎหม าย กรณี ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยงั ไม่ได้ ออกนอกระบบ ต้ องอิง พ.ร.บ.เป็ นหลัก หน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. โดยขณะนี ้รัฐบาลมีบทบาทในการดูแลงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล สกอ.ดูแล
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อธิ ก ารบดี ใ นฐานะผู้บังคับ บัญ ชา ส่วนที ่เ หลื อเป็ นอํ านาจของสภามหาวิ ท ยาลัย ซึง่ เป็ นอํ านาจของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ใช่ของนายกสภามหาวิทยาลัยในแง่การกํากับดูแล เช่น เงินงบประมาณ
เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) เป็ นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย จะกํากับดูแลการใช้ เงิน
2. การออกนอกระบบขันตอนในขณะนี
้
้อยู่ที่รัฐบาลเพราะมหาวิทยาลัยได้ เห็นชอบกับกฎหมายที่
จะออกนอกระบบแล้ วและมหาวิทยาลัยได้ มีการวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับการออกนอกระบบ เพราะ
ในอนาคตอัตราข้ าราชการจะลดลงไปเรื่ อยๆ
3. การประเมิ นผู้บริ หารระบบคะแนนที่ให้ ค ะแนนเป็ นข้ อๆ โดยเฉพาะการประเมิ นในระดับ
หน่วยงาน ไม่ค่อยเหมาะสม เพราะไม่เห็นภาพรวมที่แสดงออกความเป็ นผู้นํา เพราะการดําเนิ นงาน
บางอย่างมีการดําเนินงานได้ ดีโดยไม่ต้องผลักดัน แต่การบริ หารบางอย่างต้ องมีการผลักดันโดยผู้บริ หาร
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผ้ บู ริ หารดําเนินการต้ องไม่ผิดกฎหมาย
4. ระบบธรรมาภิบาล เป็ นระบบที่มหาวิทยาลัยไม่มีทางเลือก เพราะมหาวิทยาลัยถูกร้ องเรี ยน
ถูกตรวจสอบจากสังคม หรื อการตังกระทู
้
้ ถามเรื่ องการบริ หารงานจากนักศึกษา จึงทําให้ มหาวิทยาลัย
ต้ องมีการบริ หารงานที่โปร่ งใส เน้ นการมีสว่ นร่ วม แต่ที่ประเมินยากคือความสํานึกรับผิดชอบของผู้บริ หาร
5. การเปิ ดโอกาสให้ คณบดีเข้ าร่ วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย มีทงั ้ ข้ อดีและข้ อเสียเพราะมี
คณบดี ส่ ว นหนึ ่ง จะถู ก เลื อ กให้ เป็ นกรรมการและหมุ น เวี ย นโดยไม่ ผู ก ขาดการเป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจทําให้ บทบาทของคณบดีที่เข้ าร่ วมประชุม
โดยไม่ได้ เป็ นกรรมการ ที่มีสิทธิรับฟั ง แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง ทําให้ ความเป็ นคณบดีเหมือนกันแต่บทบาท
ไม่ เ ท่ า กัน อย่ า งไรก็ ต าม มหาวิ ท ยาลัย ต้ องไปตัด สิ น ใจว่ าจะดํ าเนิ น การเรื่ อ งนี อ้ ย่ างไร เพราะโดย
ข้ อเท็จจริ งคณบดีก็รับทราบเรื่ องที่จะเข้ าประชุมสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ ว
6. สภามหาวิ ทยาลัยได้ ให้ นโยบายเตรี ยมการรองรั บการเปิ ดประชาคมอาเซีย นไปแล้ วและ
มหาวิ ท ยาลัย ก็ มี ก ารดํ า เนิ น การแล้ ว หลายเรื ่ อ ง เช่ น การเชิ ญ เลขาธิ ก ารอาเซี ย นมาบรรยาย และ
ธรรมศาสตร์ อาจได้ เปรี ยบมีการเรี ยนการสอนสายรัฐศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับสาขาอื่นได้
7. การประเมิ น ตนเองของสภามหาวิ ท ยาลัย โดยหลัก การเป็ นเรื ่อ งดี แ ต่ ไ ม่ เ หมาะสํ า หรั บ
วัฒนธรรมไทย เพราะคนไทยลําบากใจที่จะให้ คะแนนตัวเองดี แต่อาจมีข้อดีตรงที่การมีเครื่ องมือในการ
ประเมินตนเองที่ต้องตอบคําถามตามแบบประเมิน ทําให้ กรรมการต้ องคิดว่ามีอะไรบ้ างในฐานะที่เขาเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้ องดําเนิ นการ อย่างไรก็ตามยังเห็นว่าควรจะบุคคลภายนอกเป็ นผู้
ประเมินสภามหาวิทยาลัยน่าจะเหมาะสม
8. วาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริ หารในปั จจุบนั ที่มีวาระ 3 ปี ถือมีความเหมาะสม แม้ ในอดีต
จะเคยไม่เห็นด้ วย (ในอดีตมหาวิทยาลัยเคยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริ หารไว้ แค่ 2 ปี ) เพราะ
การทํางานของผู้บริ หารผลงานมักปรากฏในปี ที่ 3 แต่ถ้าจะปรับแก้ เป็ นวาระละ 4 ปี ควรจะเป็ นวาระ4 ปี
ต่อเนื่องได้ 2 ปี รวมเป็ น 6 ปี จะเหมาะสมเหมือนกับประเทศญี่ปนุ่ ไม่ควรเป็ นวาระ 4 ปี ติดต่อกัน 2 วาระ
เป็ น 8 ปี จะยาวไป อย่างไรก็ตามหากจะมีการเปลี่ยนแปลงควรดําเนินการให้ ถกู กฎหมาย
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9. การแสดงความเห็นของอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนีอ้ าจกระทบต่อหลาย
ฝ่ าย เป็ นธรรมชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้ างมาก การ
ดูแลของมหาวิทยาลัยในเรื่ องนี ้ ผู้บริ หารควรพิจารณาจากหลักฐานและดําเนินการไปตามกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
สัมภาษณ์ ผ้ ูใช้ บัณฑิต
1. ผู้ใ ช้ บัณฑิ ต คณะต่างๆ มีค วามเห็ น สอดคล้ องกัน ว่า บัณ ฑิ ตมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี
ความรู้ ความสามารถ กล้ าแสดงความคิดเห็น ไม่เลือกงาน เรี ยนรู้ งานเร็ ว มีสมั มาคารวะ มีนํ ้าใจ และมีจิต
อาสา แต่มีข้อสังเกตว่า บัณฑิตรุ่ นใหม่มีความอดทนน้ อยกว่ารุ่ นเก่า ต้ องการค่าตอบแทนสูง ต้ องการการ
ยอมรั บจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และต้ องการความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานในระยะเวลา
อันสัน้ ทําให้ ลาออก/เปลี่ยนงานง่าย
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความรู้ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษและรวมถึงภาษาอื่นแก่นกั ศึกษาให้
มากขึ ้น เพื่อรองรับการแข่งขันกับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและประชาคมอาเซียน และเพิ่มความรู้
ด้ านการประกอบธุรกิจเนื่องจากบัณฑิตจากบางคณะไม่เข้ าใจสภาพความเป็ นจริ งในชีวิต รวมทัง้ ควร
เสริ มสร้ างทักษะการใช้ ชีวติ หรื อการทํางานร่ วมกับผู้อน่ื เช่น การรับฟั งความคิดเห็น ทังนี
้ ้ อาจเกิดจากการ
มีความมัน่ ใจในตัวเองค่อนข้ างสูง
สัมภาษณ์ ผ้ ูรับบริการ
1. ผู้รับบริ การมีความประทับใจในห้ องปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวารสาร
ศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร โครงการเกาหลีศกึ ษาของสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา สถาบันไทยคดีศกึ ษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้รับบริ การขอให้ สํานักหอสมุดจัดอบรมวิธีการสืบค้ นข้ อมูลจากฐานข้ อมูลต่างๆ หรื อทําเป็ น
เอกสารแนะนําวิธีการใช้ งานเผยแพร่ ในเว็ปไซต์ของสํานักหอสมุด แต่ขอให้ ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย หลีกเลี่ยง
การใช้ ศพั ท์เทคนิค และควรพิจารณาพัฒนาฐานข้ อมูลงานวิจยั ที่สํานักหอสมุดมีอยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ของมหาวิทยาลัย เช่น สํานักงานงานบริ หารการวิจยั เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้ ตอ่ ไป
3. ผู้รับบริ การขอให้ ปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพระบบออนไลน์ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล
เพราะขัด ข้ อ งบ่ อ ย และควรเผยแพร่ ข้ อ มูล แสดงวิ ธี ก ารและรายการเอกสารที ่จํ า เป็ นต้ อ งใช้ แนบ
ประกอบการติ ด ต่ อ เรื ่ อ งต่ า งๆ ในเว็ บ ไซต์ ใ ห้ ชัด เจน เช่ น เอกสารประกอบการยื ่น คํ า ร้ องขอรั ก ษา
สถานภาพนักศึกษา รวมถึง การแจ้ งข้ อมูลข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์ควรทําเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยเพราะ
นักศึกษาต่างชาติไม่เข้ าใจ
4. ผู้รับ บริ ก ารขอให้ เพิ่ม ช่องทางประชาสัมพัน ธ์ หน่ วยงานในมหาวิท ยาลัยให้ นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกได้ ร้ ู จกั มากขึ ้น เพราะบางหน่วยงานมีผลงานน่าสนใจและเป็ นประโยชน์กบั ผู้อื่นแต่ไม่เป็ น
ที่ร้ ู จกั เช่น ผลงานตีพิมพ์ของสถาบันไทยคดีศกึ ษา
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5. ผู้รั บบริ ก ารขอให้ มหาวิ ทยาลัยจัด ทํ าวารสารหรื อช่ วยหาช่ องทางในการนํ าผลงานของ
นักศึกษาและอาจารย์ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารต่างประเทศ
6. ผู้รับบริ การขอให้ มหาวิทยาลัยจัดหางบประมาณแก่หน่วยงานอย่างเพียงพอ เช่น การจัดหา
ชุดเครื่ องเสียง เครื่ องเล่น สถานที่ทํากิจกรรม และที่จอดรถให้ ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยของคณะพยาบาล
ศาสตร์ การจัดหาชุดอุปกรณ์ หรื อ เครื่ อ งมือที่มี ทันสมัยสําหรั บการเรี ยนภาคปฏิ บัติของคณะวารสาร
ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
สัมภาษณ์ อาจารย์
1. มหาวิทยาลัยมี ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่จะเป็ นมหาวิท ยาลัยวิ จัย เป็ นนานาชาติ เป็ น
ประชาธิ ปไตย ความเป็ นธรรม แต่การสื่อสารเรื่ องดังกล่าวไม่ทั่วถึง บุคลากรไม่ร้ ู ว่าทิศทางเป็ นอย่างไร
และเชื่อมโยงกับคณะอย่างไร นอกจากนีไ้ ด้ คํานึงถึงภาระงานของอาจารย์เพราะภาระงานของอาจารย์
บางท่ านมี ง านสอนมาก และให้ มีภาระงานวิ จัย อี กอาจไม่สามารถดําเนิ น การได้ รวมทัง้ พิ จ ารณา
ศักยภาพของคณะฯ ว่ามีความพร้ อมหรื อไม่
2. การจัดทํา ม.ค.อ. เป็ นเรื่ องมีประโยชน์ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับทรั พยากรที่สูญเสียไป เพราะ
อาจารย์มกี ารทําแผนการสอนอยูแ่ ล้ ว มหาวิทยาลัยควรแสดงจุดยืนในเรื่ องนี ้ให้ ชดั เจน
3. โครงสร้ างเงิ นเดือนอาจารย์ ในมหาวิ ทยาลัยไม่จูง ใจ เมือ่ เที ย บกับภาระงานที่คาดหวังให้
อาจารย์ทํา และควรสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานในการทํางานให้ มากกว่านี ้ เช่นคอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสวัสดิการการเดินทางโดยเฉพาะอาจารย์ ที่ต้องสอนทัง้ ท่าพระจันทร์
รังสิต หรื อบางคณะฯ ต้ องรับผิดชอบ 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ , ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลําปาง) เพราะสวัสดิการรถ
บริ การที่จดั ให้ ไม่ได้ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
5. เกณฑ์ภาระงานขันตํ
้ ่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ
อาจจะมีบทลงโทษ แต่ตามข้ อเท็จจริ งคือบางคณะฯทํ าได้ บางคณะฯทําไม่ได้ จึงไม่ได้ แก้ ปัญหาเรื่ อง
ผลงานของอาจารย์ อาจารย์อาจเลือกไม่ขอตําแหน่งทางวิชาการเพราะไม่ต้องรับผิดชอบภาระงานตาม
เกณฑ์ หรื ออาจมีผลงานไม่มีคณ
ุ ภาพออกมา นอกจากนี ้เกณฑ์ภาระงานขันตํ
้ ่าของอาจารย์แต่ละคณะฯ
ไม่เท่ากัน
6. กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการมีขนตอนมาก
ั้
ต้ องอ้ างอิงเอกสารมากเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับเกณฑ์ เช่น การหาเอกสารอ้ างอิงการนําเสนอผลงานทางวิชาในเวทีต่างๆ จดหมายเชิญไปนําเสนอ
ผลงาน ขอผลงานตัวจริ ง เป็ นต้ น ทําให้ อาจารย์ท้อในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
7. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในการที่จะเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ให้ ทุกคณะฯเปิ ดการ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอั ง กฤษทุ ก หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อย 2 วิ ช า มหาวิ ท ยาลั ย ควรคํ า นึ ง ถึ ง
ความพร้ อมของคณะฯด้ วย นอกจากนี ม้ หาวิ ทยาลัยอาจเปิ ดหลัก สูต รที่มีก ารศึกษาเกี่ย วประชาคม
อาเซียน และให้ แต่ละคณะฯมาประยุกต์เพื่อร่ วมการสอน
8.อาจารย์ ที ่รั บ งานวิ จั ย และต้ องเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มให้ TU-RAC
มหาวิ ท ยาลั ย
ควรจัดหาหรื อมีสง่ิ อํานวยความสะดวกบริ การบ้ าง เช่น มีคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ เป็ นต้ น

ค - 10
9. เรื ่ อ งกายภาพของมหาวิ ท ยาลัย อาจารย์ ส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจ แต่ ใ นบางคณะฯ มี
คุณภาพชีวิตไม่คอ่ ยดี (เช่นมีหนูวิ่ง) หรื อที่รังสิตบางคณะฯเคร่ งครัดการเปิ ดปิ ดอาคาร โดยอ้ างเรื่ องความ
ปลอดภัย และหอพักค่อนข้ างจํากัด ทําให้ ไม่สามารถทํางานวิจยั ได้ เต็มที่
การสัมภาษณ์ ตัวแทนชมรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ชมรมศิลปวัฒนธรรม ชมรมกีฬา/ กรรมการ
นักศึกษา นายกองค์ การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา
จุดเด่ น
1. มหาวิทยาลัยให้ อิสระเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามุสลิมสามารถทํากิจกรรม/พัฒนาสังคมมุสลิม
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณให้ กบั นักศึกษาในชมรมต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น
2. บริ เวณโรงอาหาร ท่าพระจันทร์ สภาพร้ านค้ า อาหาร สถานที่ ดูสะอาดไม่เพียงพอสําหรั บ
การบริ โภค ควรมีการให้ บริ การร้ านอาหารสําหรั บมุสลิมทังที
้ ่ท่าพระจันทร์ และศูนย์ รังสิตอย่างเพียงพอ
กับความต้ องการนักศึกษามุสลิม การจัดห้ องละมาดควรมีเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีการใช้ บริ การค่อนข้ างมาก
3. การขอยืมสถานที่เพื่อทํากิจกรรม ควรมีความยึดหยุ่นให้ กบั นักศึกษาได้ มีโอกาสใช้ สอยพื ้นที่
เท่ าเที ย มเช่ น เดี ย วกับ กลุ่ม เอกชนต่ างๆ ที ่ม าขอเช่ าใช้ พื น้ ที ่ทํ ากิ จ กรรมต่า งๆ การจัด กิ จ กรรมที ่ท่ า
พระจันทร์ ไม่ได้ รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในเรื่ องของพื ้นที่จดั กิจกรรมของนักศึกษาต่างๆ ควรมีการขยาย
พื ้นที่ชมรมต่างๆ ให้ มากขึ ้น
4. มหาวิทยาลัยควรมีการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
ร่ มรื่ น จัดทําทาง Cover Way ให้ กบั นักศึกษาที่ต้องการขี่จกั รยานภายในมหาวิทยาลัย
5. อุปกรณ์ การทดลองต่างๆ ที่เสียหาย จากปั ญหานํา้ ท่วมยังไม่ได้ รับการฟื ้นฟู ทําให้ นักศึกษา
ไม่มีอปุ กรณ์การทดลองใช้ ในส่วนของคณะที่ต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นหลัก ควรเร่ งให้ มีเครื่ องมือ อุปกรณ์
ทดลองต่างๆ ให้ เพียงพอกับนักศึกษาอย่างทัว่ ถึง
6. มหาวิทยาลัยควรให้ อิสระกับนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาด้ วยตัวของนักศึกษาเอง การทํา
กิ จกรรมนักศึก ษาควรให้ โอกาสนักศึกษาได้ แ สดงความคิด เห็น เพื่อให้ ส ะท้ อนความเป็ นนักศึก ษาใน
ปั จจุบนั เนื่องจากกระแสนักศึกษาในสมัยก่อนกับสมัยปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม
และควรมีความเข้ าใจในความเป็ นนักศึกษาในแต่ละยุคแต่ละสมัย นักศึกษาที่ทํากิจกรรมควรมีโอกาสได้
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น กับฝ่ ายการนักศึก ษา เพื่อสร้ างความเข้ าใจในการดํ าเนิ น งาน
กิจกรรมนักศึกษาที่ตรงกัน ควรมีช่องทางให้ กบั นักศึกษาที่จะสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ในการ
ทํากิจกรรมที่ชดั เจน
7. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มสนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ มากขึน้
โดยอาจใช้ เครื่ องมือ เช่น Transcript กิจกรรม ควรมีข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาทีท่ ํากิจกรรมเป็ นกรณี
ยกเว้ นในเรื่ องการทํากิจกรรมและไม่ได้ เข้ าเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ควรมีการยกเว้ นในกรณี ที่ทํากิจกรรม
เพื่อมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
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8. บริ เวณทางเข้ ามหาวิทยาลัย ศูนย์ลําปาง ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของ
นักศึกษา
การสัมภาษณ์ ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1. เครื่ องมือในการวิจยั ไม่เพียงพอ ต้ องการให้ มีศนู ย์วิจยั กลาง
2. ห้ องสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีบริ เวณจํากัด พื ้นที่การทํารายงาน ไม่เพียงพอ ควรเพิ่ม
พื ้นที่และโต๊ ะทํางาน จัดสถานที่ให้ เพิ่มมากขึ ้น เช่น ห้ อง study room และควรให้ ขยายเวลาให้ ปิด 22.00
น.
3. มหาวิทยาลัยควรมีรถบริ การให้ กบั นักศึกษาในการไปศึกษาดูงาน
4. นักศึกษาไม่ทราบช่องทางในการร้ องเรี ยนกรณีอาจารย์ที่ทําผิดจรรยาบรรณ
5. จํานวนอาจารย์กบั จํานวนนักศึกษาไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นบางหลักสูตรมีอาจารย์ที่ไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการหรื อคุณวุฒิด้านการศึกษาทํ าให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่อาจารย์ ที่ปรึ กษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้
6. มหาวิทยาลัยควรขยายเวลาในการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาให้ มีช่วงเวลาอย่างน้ อย 1
– 2 สัปดาห์หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเนื่องจากนักศึกษาที่ต้องขออนุมตั ิต้นสังกัดเพื่อรับทุนการศึกษา
นันนํ
้ าเงินมาลงทะเบียนเรี ยนไม่ทนั กําหนดเวลา
7. ระบบเกรดของนักศึกษา มีระยะเวลาในการออกเกรดนานมากทําให้ นกั ศึกษาเสียโอกาสใน
การทํางาน
8. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้มาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (ท่าพระจันทร์ )
9. การจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาจัดเวลาไม่เอื ้อต่อการให้ นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ า
ร่ วมทํากิจกรรม
10. มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มีต้ ู Locker สําหรับการเก็บหนังสือ อุปกรณ์ การเรี ยน ที่ต้องใช้ เป็ น
ประจําสําหรับนักศึกษา
11. การดูแลนักศึกษาปกติและนักศึกษานานาชาติมีความแตกต่างกันโดยเป็ นเฉพาะอาจารย์
บางคน
สัมภาษณ์ ศิษย์ เก่ า
1. มหาวิทยาลัยควรประสานการทํากิจกรรมกับการเรี ยนของนักศึกษาให้ สามารถดําเนินการ
ควบคู่ไปด้ วยกัน เช่น การไปออกค่ายนอกสถานที่ซึง่ อาจใช้ เวลาคาบเกี่ยวกับเวลาเรี ย นแต่บางวิช า
นักศึกษาไม่สามารถยื่นใบลาได้ ทําให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนมากกว่าไปทํากิจกรรม
2. มหาวิทยาลัยควรหาวิธีปรั บพฤติกรรมให้ นักศึกษาทุกระดับให้ กล้ าแสดงความคิดเห็นใน
ห้ องเรี ยนให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ ตัวอาจารย์และวิธีการสอนถือเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สําคัญ
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3. มหาวิ ท ยาลัย ควรเตรี ย มความพร้ อมเจ้ า หน้ า ที ่ใ ห้ มี ทัก ษะสื ่อสารภาษาอัง กฤษหรื อจ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษไว้ ให้ บริ การแจ้ งข้ อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาต่างชาติอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และต่อเนื่อง เช่น สิทธิประโยชน์ การเรี ยน เป็ นต้ น
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจ้ างผู้มคี วามรู้ ความสามารถหรื อมีความเข้ าใจในสาขาเฉพาะทาง
ที่เปิ ดสอนให้ เพี ยงพอแก่นักศึกษาทัง้ ในฐานะอาจารย์ ผ้ ูสอน อาจารย์ ที่ปรึ กษา และอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เช่น สตรี ศกึ ษา การบริ หารวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยควรให้ ความสําคัญกับสํานักบัณฑิตอาสาสมัครซึง่ เป็ นหน่วยงานที่จดั การเรี ยน
การสอนที่มงุ่ เน้ นการมีจิตสาธารณะรับใช้ สงั คมมากกว่าที่เป็ นอยู่
6. เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ ต้องศึกษาหลายวิชา จึงขอให้ มหาวิทยาลัยลดจํานวนวิชาศึกษา
ในปี ที่หนึง่ ลงเพราะบางวิชาไม่ได้ นําไปใช้ เช่น วิชาที่มีรหัส มธ ต่างๆ
สัมภาษณ์ บุคลากร
บุคลากรส่วนใหญ่ รับทราบรั บรู้ กลยุทธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลัยหลายช่องทางเช่น แผ่นพับ
โปสเตอร์ จุลสารของมหาวิทยาลัย ธงญี่ปุ่น และมีงบประมาณรองรั บการการอบรมสมํ่าเสมอ มีการ
สัมมนาประจําปี มีการสนับสนุนทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อ ทุนฝึ กอบรมต่างประเทศ มีรถ
สวัสดิการบริ การเดินทางซึง่ บางเส้ นทางอาจมีผ้ ูใช้ บริ การหนาแน่น การเดินทางในศูนย์ รังสิตมีรถราง
บริ การแต่อาจมีปัญหาบ้ างในช่วงเวลาเร่ งด่วน มีโอกาสพบปะผู้บริ หาร ในช่วงนํา้ ท่วมมหาวิทยาลัยได้
ช่วยเหลื ออย่างทัน ท่วงที ในส่วนที่เสี ยหายก็ ฟื้น ฟูไ ปมากแล้ ว มี แผนป้ องกันนํ า้ ท่ วม และในปั จจุบัน
มหาวิทยาลัยมีโครงการประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ รณรงค์การใช้ จกั รยานมากขึ ้น การเพิ่มพื ้นที่สี
เขียว
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
1. การกําหนดเกณฑ์ของสกอ.ที่ให้ นบั นักวิจยั เสมือนอาจารย์ และมหาวิทยาลัยจัดให้ นกั วิจยั อยู่
ในสายสนับสนุน ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยควรมีนโยบายที่ชดั เจนในเรื่ องความก้ าวหน้ า และศักยภาพในการ
ทํางานวิจยั เทียบเท่าอาจารย์
2. การทํ างานในปั จจุบันยากขึน้ ซับซ้ อนมากขึน้ เพราะต้ องถูกประเมิน หรื อกํ ากับดูแลจาก
หลายหน่ วยงานที ่มี ตัวชี ว้ ัด ที ่แ ตกต่างกัน ปรั บ เปลีย่ นบ่ อย และเพิ ่ม ขึน้ ทุก ปี ทํ าให้ เ พิ ่ม ภาระในการ
รวบรวมข้ อมูล จึงควรมีระบบการประเมินที่ใช้ ตวั บ่งชี ้เดียวกัน หรื อใช้ ข้อมูลที่ใกล้ เคียงกัน
3. ค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่เป็ นตัวเงินระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน
และควรสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสขุ ภาพที่ดี เช่นออกกําลังฟรี ทกุ ประเภท
4. บุคลากรอยากทราบความชัดเจนเรื่ องค่าตอบแทนตามนโยบายของรัฐบาลเดือนละ 15,000.
บาท เพราะบางกลุม่ ได้ บางกลุม่ ไม่ได้
5. หอพัก ของมหาวิ ท ยาลัย มี ไ ม่เ พี ย งพอต้ องไปเช่ าหอพัก ภายนอก การเดิ น ทางไม่ส ะดวก
โดยเฉพาะสายแพทย์ พยาบาล ที่ต้องทํางานเป็ นผลัด หรื ออยู่เวรรอบดึก
------------------------------------------

