รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556
วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557

พฤศจิกายน 2556

I

สารบัญ

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน และพันธกิจ
1.3 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย
- การแบงสวนราชการและหนวยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.4 หลักสูตร
1.5 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1.6 นักศึกษา
1.7 งบประมาณ
1.8 อาคารสถานที่
1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
บทที่ 2 วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2.2 การวางแผนการประเมิน
2.3 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
3.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษามุมมอง
ดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2.1 สรุปผลการประเมินผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
3.2.2 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
3.2.3 สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
3.2.4 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
บทที่ 4 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตาม
รายองคประกอบคุณภาพ
ภาคผนวก
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ก กําหนดการประเมินคุณภาพ
ข บันทึกการเยี่ยมชมระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ค บันทึกการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย

หนา
ก-1
ข-1
ค-1

ข
บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในนามของ “มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง” ตอมาในป พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” จัด
การศึกษาที่ทาพระจันทร เขตพระนคร และขยายการจัดการศึกษาออกไปอีก 3 แหง ไดแก ศูนยรังสิต
กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ศูนยพัทยา กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 และศูนยลําปาง กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ
ซึ่งจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนหนึ่งในกลุมมหาวิทยาลัย
วิจัย 9 แหงของประเทศ โดยอยูในกลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2556 มีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 26 หนวยงาน
จํานวน 230 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร (รอยละ 43.91) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 หลักสูตร (รอยละ 2.17) ระดับปริญญาโท 96 หลักสูตร (รอยละ 41.74) และ
ระดับปริญญาเอก 28 หลักสูตร (รอยละ 12.17)
ในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 34,904 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
28,014 คน (รอยละ 80.26) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 178 คน (รอยละ 0.51) ระดับปริญญาโท
6,149 คน (รอยละ 17.62) และระดับปริญญาเอก 563 คน (รอยละ 1.61) จํานวนบุคลากรรวม
5,954.50 คน จําแนกเปนดานวิชาการ 1,842 คน ดานสนับสนุน 3,741 คน และบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 371.50 คน
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 –
31 กรกฎาคม 2557) ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ตามระบบกลไกการประกั น คุ ณภาพ 9
องคประกอบ จํานวน 38 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และตัวบงชี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) จํานวน
15 ตัวบงชี้
ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 อยูในระดับ
ดีมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 (ตัวบงชี้สกอ.และสมศ. รวม 38 ตัวบงชี้) องคประกอบทีม่ ีผลประเมิน
ระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ คาคะแนนเฉลี่ย 4.20 และ 5.00 ตามลําดับ และผลประเมินระดับดีมาก 7 องคประกอบ
คาคะแนนเฉลี่ย 4.52 – 5.00 แตละองคประกอบมีคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 5.00
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
4.20
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5.00

ค
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.52
5.00
4.67
5.00
5.00
4.00

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จําแนกตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ผลประเมินตัวบงชี้ทุก
ดานอยูในระดับดีมากทั้งหมด คาคะแนนเฉลี่ย 4.57 4.56 และ 4.63 ตามลําดับ
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก 3
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 2 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา คาคะแนน
เฉลี่ย 4.89 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต คาคะแนนเฉลี่ย 4.78 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู คาคะแนนเฉลี่ย 4.53 โดยมาตรฐาน
ที่ 2 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย 4.40
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ อยูในระดับดีมาก 3 ดาน คือ ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย คาคะแนนเฉลี่ย 4.61 ดานกระบวนการภายใน คาคะแนนเฉลี่ย 4.64 และดาน
การเงิน คาคะแนนเฉลี่ย 4.76 โดยผลประเมินมุมมองการบริหารจัดการดานบุคลากร การเรียนรู และ
นวัตกรรม อยูในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย 4.42
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก 3 ดาน
คือ ดานกายภาพ ดานการเงิน คาคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 4.88 โดย
ผลประเมินมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาอยูในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย 4.48
โดยผลประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาดานวิชาการ อยูในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย
3.79 ดานกายภาพ ดานการเงิน และดานการบริหารจัดการ ผลประเมินระดับดีมาก คาคะแนนเฉลี่ย
5.00 5.00 และ 4.88 ตามลําดับ
ผลการประเมินตามมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับ
ดีมาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยมีผลการประเมินการดําเนินงานทุกภารกิจอยูในระดับดีมาก คือ การผลิต
บัณฑิต คาคะแนนเฉลี่ย 4.62 การวิจัย คาคะแนนเฉลี่ย 4.52 การบริการทางวิชาการแกสังคมคา
คะแนนเฉลี่ย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาคะแนนเฉลี่ย 4.67
ในภาพรวมคณะกรรมการมีความเห็น ดังนี้
1. อธิการบดีกําหนดนโยบายการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
ตามนโยบาย

ง
2. ผูบริหารมีความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
3. การดําเนินงานในการพัฒนาอัตลักษณ “ จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม ” ใหแก
นักศึกษาอยางเปนระบบ
4. จากวิสัยทัศน “ เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียในการผลิตบัณฑิต สรางองคความรู
และแกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของประชาชน ” ยังมีบุคลากรสวนหนึ่งที่
มองไมเห็นภาพของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนใน 10-20 ปขางหนา ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการเตรียม
บุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองตามวิสัยทัศน ตลอดจนความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน
5. ผลการประเมินตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีคะแนนเต็ม 5 หรือใกลคะแนนเต็ม 5
แมวามีการกําหนดผลการดําเนินงานที่มีคะแนนเต็ม 5 เพิ่มขึ้นทุกป แตการกําหนดการเพิ่มขึ้นของผล
การดําเนินงานที่มีคะแนนเต็ม 5 แตละปไมมากนัก จึงทําใหไมมีความทาทายในการดําเนินงานและไม
ทราบเปาหมายผลการดําเนินงานทายสุดวาจะเปนเทาใด ผูบริหารจึงควรกําหนดเปาหมายสูงสุดที่ตองการ
(ultimate goal) โดยอาจใชการเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากลอื่น ๆ ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน
6. ในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับสากลและความเปนนานาชาติเพื่ออยู
ในระบบการจัดอันดับของโลก ตองการการสั่งสมความรูที่ลุมลึก มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทั้งทางดานวิชาการ ดานภาษา และดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขยาย
การจัดการศึกษาในสาขาวิชาใหม ๆ อาจทําใหบุคลากรที่มีอยูตองทํางานหนักขึ้นในแนวกวางไมใชแนว
ลึก การรับบุคลากรใหมที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกหรือไมมีตําแหนงทางวิชาการ ทําใหตัวบงชี้ที่แสดง
คุณภาพบุคลากรดอยลง ดังนั้นการขยายและการพัฒนาสาขาวิชาใหม ๆ ควรพิจารณาความสมดุลระหวาง
กลยุทธ “Concentration” และ “Diversification”
7. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดใหบางคณะ/สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหปริญญา
อยูในกลุม ข เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและอาจจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทดวยก็
ได โดยไมกระทบภาพรวมการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อใหคณะ/สถาบันนั้น ๆ ดําเนินภารกิจและ
ไดรับการประเมินสอดคลองกับธรรมชาติของศาสตร รวมทั้งการประเมินตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย
อาจจะพิจารณากําหนดเกณฑใหมีความแตกตางของศาสตร
8. การคํานวณสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุน เพื่อวางแผนอัตรากําลังจํานวน
โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะรวมจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานในหนวยงานจัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสวนกลางซึ่งอยูในฝายตาง ๆ ดวย เมื่อวิเคราะหในกรอบนี้สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการ
ตอสายสนับสนุนเปน 1,842 : 3,741 หรือเทากับ 1 : 2.03 ไมนับบุคลากรของสถาบันวิจัยและหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการอีก 371.5 คน สัดสวนเชนนี้อาจสูงไป ซึ่งมีผลตอเงินเดือนและคาตอบแทน จึงควรมี
การวิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุนใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการซึ่งมีที่ตั้งหลายศูนย
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บทที่ 1
บทนํา
1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในนามของ “มหาวิทยาลัย
วิ ช าธรรมศาสตร และการเมื อง” เป น มหาวิทยาลัย ประเภทตลาดวิช าแหงแรกในประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 เปดทําการสอนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต ในป พ.ศ. 2492 ไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ชัดเจนและแยกเปน 4 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2495 ไดมีการเปลี่ยน
ชื่อมหาวิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร” รวมทั้งยกเลิกการใหปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตอีก
ดวย
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย งานวิชาการอื่น ๆ ในชวงแรก
มหาวิทยาลัยเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยจัดตั้งคณะทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวม 8 คณะ ตอมาในป พ.ศ. 2529 ซึ่งอยูในชวงปลายแผนพัฒนา
อุด มศึกษาระยะที่ 5 จึ งเริ่ มพัฒ นาและขยายตัว ทางวิช าการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเปดวิทยาเขตศูนยรังสิต เพื่อขยายการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรโดย
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเปนคณะแรก และกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกคณะ
ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตเปนปแรกเชนกัน ปจจุบันมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมีหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน รวม 26 หนวยงาน นอกจากหนวยงานทางดาน
การจัดการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญงานดานวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรูใหม ๆ
และเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจดานวิจัย จํานวน 3 หนวยงาน นอกจากนี้ มีการจัดตั้งหนวยงานจํานวนหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจใน
การใหบริการวิชาการ การสนับสนุนวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัยดวย (รายละเอียดปรากฏในการ
แบ ง ส ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาส ตร )
และตั้ ง แต ป ก ารศึ ก ษา 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีรุนรหัส 2549 ขึ้นไปทุกคนจะตองศึกษาจน
จบหลักสู ตร 4 ป ที่ศูน ยรั งสิต ซึ่งเปน ศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรีและศูนยการศึกษาคน ควาวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยที่ทาพระจันทรเปนศูนยกลางการเรียนการ
สอนและการคนควาวิจัยชั้นสูงในระดับบั ณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และจะเปนศูนย
ฝกอบรม การใหบริการวิชาการแกสังคม
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นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2538 ไดขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนยพัทยา เพื่อใหเปนศูนยการศึกษา
และบริการวิช าการดานการปกครองท องถิ่ นแกประชาชนทั่วไปโดยมีการจัด การเรียนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต และปการศึกษา 2552 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารเทคโนโลยีและสาขานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม
ในป พ.ศ. 2539 ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนยลําปาง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
ปจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยยังคงมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ่งปณิธาน
และปรัชญาดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุงสรางบัณฑิตที่ไมเห็นแกตัว มีจริยธรรม รักษาความถูกตอง รับใช
สังคม
ชาวธรรมศาสตรทุกคนไมวาจะเรียนคณะใด วิทยาเขตใด จึงลวนแลวแตภาคภูมิใจที่ไดกลาววา
“ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”
2. ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
2.1 ปรัชญาการศึกษา
“…มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหา
ความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…” “วัตถุประสงคที่สําคัญ
ประการหนึ่ง (ของการกอตั้ง มธก.) คือ เพื่อการเผยแพรวิชาการในดานการปกครองบานเมืองและพัฒนา
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนคนไทย ฉะนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนและเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยไปยังหมูประชาชน ใหประชาชน
ไดใชสิทธิใชเสียงของคนเพื่อใชประโยชนของตนในครรลองที่ถูกตอง ผูสําเร็จการศึกษาแลว แมวาจะมีความรู
ความสามารถในวิชาชีพของตนหรือประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเพียงใด หากไมมีคุณธรรมและ
การระลึกถึงประโยชนสวนรวมแลวบุคคลผูนั้นก็ไรคาในสังคม…”
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2.2 ปณิธาน
“มหาวิทยาลัยของประชาชน” ทั้งในแงการใหโอกาส การปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรที่
ใหความสําคัญและการตอบสนองตอประโยชนของประชาชน
มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมนํา
สังคมไปในแนวทางที่ถูกตองดีงามและพึงปรารถนา เสริมสรางใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู มีความสามารถในการทํางาน และดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีคุณธรรม มีจิตใจเสียสละ ใฝรู และ
มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ (มาตรา 7 พ.ร.บ. มธ.)
2.3 วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากล ในการ
ผลิตบัณฑิต การสรางองคความรูและการแกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของ
ประชาชน”
2.4 พันธกิจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 ระบุ ไ ว ใ น มาตรา 7 “ให
มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม”
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี 6 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรตามภารกิจประจํา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรใหมีเนื้อหาสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ และสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ้นของ
เอเชีย และประชาคม ASEAN
เปาประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล
กลยุทธ
1. พัฒนาปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล รวมทั้งสงเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยเปนสําคัญ
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2. ผลักดันการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัยดวยตนเองทุกระดับ การเรียนรู
จากประสบการณจริง รวมทั้งการศึกษาในลักษณะ Social entrepreneur
3. สรางหลักสูตรใหมและพัฒนาหลักสูตรเดิมใหตอบสนองความตองการของ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก มีอัตลักษณ ที่โดดเดนและ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยการระดมความรู ความเชี่ยวชาญใน มธ.
4. จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ส อดคล อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และบริบทขององคความรู/สาขาวิชา(Discipline) ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย/ประเทศ เพื่อเปดมหาวิทยาลัยไปสูความเปนนานาชาติ
เพิ่มขึ้น
5. พัฒนาและสงเสริมทักษะและความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาทั้งใน
และนอกหองเรียน
6. กระจายโอกาสและใหความสําคัญกับนักศึกษา ผูดอยโอกาสทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ขยายบทบาทความเปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อยาง
ใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย
เปาประสงค
มหาวิ ท ยาลั ย มี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในด า นวิ ช าการ วิ จั ย และอื่ น ๆ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ
1. สนั บ สนุ น การสร า งความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ใน
ASEAN และเอเชีย
2. สนั บสนุ นให มธ.มี ส วนร วมในการแข งขั นด านวิ ชาการ และวิ ชาชีพ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ใน ASEAN และเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล และแกไขปญหาของสังคมดวยการเพิ่ม
งบประมาณวิ จั ย งบสนับสนุน การตีพิมพใ นวารสารวิชาการชั้น นํา ระดับ
นานาชาติ การสรางเครือขายพี่เลี้ยงและกลุมนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจน
การผลักดันใหเกิดวารสารวิชาการใหมๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย
เปาประสงค
สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลในการแกไข
ปญหาของประเทศ
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพของปจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย
2. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) การวิจัย
เฉพาะดานที่ มธ. มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาจากหนวยวิจัยเฉพาะทางและ
กลุม Cluster
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3. สงเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความตองการของสังคมการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย สังคมโลก และการแกปญหาสังคม
4. สรางระบบกลไกการใชทรัพยากรรวมกันในการทําวิจัย โดยเฉพาะการทํา
วิจัยในกลุมคณะทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ตองใชอุปกรณ
เฉพาะทางที่มีราคาสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พลิกฟนบทบาทในการชี้นํา และนําเสนอทางออกอยางสรางสรรคใหสังคม
ผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะในปญหาที่อยูในบริบทที่เปนความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพไดรั บบริการที่ มีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสม
2. สังคมไดรับแนวทางการแกไขปญหา
กลยุทธ
1. สงเสริมการเรียนรูของประชาชนและนําเสนอความรูที่ มธ. เชี่ยวชาญสูสังคม
โดยเนนบทบาทเปนผูเสนอทางออกใหแกสังคม
2. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน มธ. เพื่อรวมกันใหบริการ
วิชาการแบบองครวม โดยมีการกําหนด Theme การใหบริการวิชาการ
3. สร างนวั ต กรรมการบริ ก ารที่ ต อบสนองความต อ งการของสั ง คมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย/สังคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปลู ก ฝ ง จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร และทํ า นุ บํ า รุ ง สั ง คม ประชาธิ ป ไตย
คุ ณ ธรรม ศิ ล ปะ วัฒนธรรม ใหแ กประชาชน และสังคมผา นกิจ กรรมใน
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม
รวมถึงการบริการสุขภาพแบบองครวมแกสังคมอยางสม่ําเสมอ
เปาประสงค
1. บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเปนธรรมศาสตร และมี
บทบาทในการสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาสังคมรวมกับ
ภาคประชาชน
2. นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และประชาชนได รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพได
มาตรฐาน
กลยุทธ
1. ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรในหมูนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ใน
การดํารงรักษา ความถูกตอง ความเปนธรรม รวมทั้งวิถีประชาธิปไตย
2. สรางระบบและกลไกในการผลักดันใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
และพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน ในดานศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
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3. สงเสริมและสนับ สนุ น ให มี “พื้นที่หรือเวที” ให นักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรไดแสดงออกและแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางดานสังคมประชาธิปไตย
และศิลปะ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
4. ส งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูระหว างผู ตางวั ฒนธรรมทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมสากลที่เปนพื้นฐานการอยู
รวมกันของประชาคมโลก
5. พั ฒ นาโรงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ ห เ ป น โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ มีคุณภาพ และมีความสมดุล ระหวางปริมาณงาน
การบริการรักษาพยาบาลกับคุณภาพการใหบริการ
6. ผลักดันการเปน Center of Excellence ของการใหบริการสุขภาพโดยสราง
ความรวมมือระหวางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกับคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย
7. สรางระบบและกลไกการจัดการของหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคลองกับลักษณะงานที่จําเปนตองมีความคลองตัวสูง
(โดยมหาวิทยาลัยกําหนดทิศทาง ควบคุมและ ติดตามเฉพาะผลงาน)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญ
กั บ ความโปร ง ใส และ Accountability
รวมถึ ง การมี ส ว นร ว มของ
ประชาคมศิษยเกา และประชาชน
เปาประสงค
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คลองตัว และสรางความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลยุทธ
1. ผลักดันการเปนองคกรที่มีความผาสุกในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ พรอม
กับการมีผลงานที่คุณภาพสูง
2. พัฒนาระบบ/กลไกการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการจัดสรรงบประมาณ
ตามผลงาน นํ า ศั ก ยภาพและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ต ามหน ว ยงานต า ง ๆ มาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสราง
นวัตกรรมการใหบริการ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการอยางเต็มรูปแบบและครบวงจร
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3. โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยคลายคลึงกับการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด และมีหนวยงานตาง ๆ จําแนกตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน ดังนี้
3.1 คณะหรือหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 26 หนวยงาน โดยสามารถ
แบงเปนกลุมสาขาวิชา 3 กลุม ดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 8 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะสห
เวชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง
- กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร จํานวน 14 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลป
ศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยสหวิทยาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ และวิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา จัดตั้งในปการศึกษา 2555 และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีมติให
3 หนวยงานดังกลาวประเมินคุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2557
3.2 สถาบันวิจัย จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย และ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
3.3 สํานัก/สถาบันที่ทําหนาที่บริการวิชาการและบริการการศึกษา จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก
สํานักหอสมุด สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)
สถาบั น สั ญ ญาธรรมศั ก ดิ์ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย และสํ า นั ก ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและบ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
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3.4 หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานกลาง จํานวน 20 หนวยงาน ไดแก สํานักงานยุทธศาสตรและ
การคลังประกอบดวย กองแผนงาน กองคลัง กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ และงานสื่อสาร
และสรางภาพลักษณองคกร สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย กองบริการการศึกษา
กองบริหารการวิจัย กองวิเทศสัมพันธ และกองกิจการนักศึกษา สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและ
กฎหมาย ประกอบดวย กองการเจาหนาที่ และกองนิติการ สํานักงานกายภาพและบริการกลาง
ประกอบดวย กองกลาง กองงานศูนยรังสิต กองอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต กองบริหารศูนยลําปาง และ
งานพัฒนากายภาพ สํานักงานตรวจสอบภายใน โครงการสตรีศึกษาและเยาวชนศึกษา ศูนยวิจัยคนควา
และพัฒนายา ศูนยสัตวทดลอง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง
3.5 หนวยงานที่ทําหนาที่อ่ืนๆ จํานวน 10 หนวยงาน ไดแก สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานจัดการทรัพยสิน
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยบริการการกีฬา ศูนยศึกษา
ความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยอินเดียศึกษา และศูนยอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการและหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักงานอธิการบดี
สํ านักงานยุทธศาสตร์ และการคลัง
 กองแผนงาน
 กองคลัง
 กองส่ งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
 งานสื่ อสารภาพลั ก ษณ์ แ ละ
องค์กร
สํ านักงานบริหารวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา
 กองบริ การการศึกษา
 กองบริ หารการวิจยั
 กองวิเทศสัมพันธ์
 กองกิจการนักศึกษา
สํ า นั ก งานบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์
และกฎหมาย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองงานนิติการ
สํ านักงานกายภาพและบริการกลาง
 กองกลาง
 กองงานศูนย์รังสิ ต
 กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต
 กองงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
 งานพัฒนากายภาพ
สํ านักงานตรวจสอบภายใน
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
ศูนย์ วจิ ัยค้ นคว้ าและพัฒนายา
ศูนย์ สัตว์ ทดลอง
ศู นย์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
วิจัยขั้นสู ง

คณะ/หน่ วยงาน
เทียบเท่ าคณะ
กลุ่ มสาขาวิ ช าสั งคมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์
 นิติศาสตร์
 พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
 รัฐศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ศิลปศาสตร์
 วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 วิทยาลัยนวัตกรรม
 ศิลปกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
 สถาบันภาษา
 วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์
 สถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละ
การผังเมือง
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กลุ่ ม ส าข าวิ ช าวิ ท ย าศา ส ต ร์
สุ ขภาพ
 แพทยศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์
 สาธารณสุ ขศาสตร์
 เภสัชศาสตร์
 วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ที่มา : รายงานประจําปี 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานัก/สถาบัน
สถาบันวิจัย
 สถาบันไทยคดีศึกษา
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันสนับสนุนวิชาการ
 สํานักหอสมุด
 สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
ประมวลผล
 สํ า นั ก เสริ ม ศึ กษ าแ ล ะ
บริ การสังคม
 สถาบั น ประมวลข้ อ มู ล
เพื่อการศึกษาและพัฒนา
 ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้
คําปรึ กษาแห่ง มธ.
 สถาบันสั ญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตยมธ.
 สํา นัก ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

หน่ วยงานอืน่ ๆ











สํานักพิมพ์
โรงพิมพ์
ศูนย์หนังสื อ
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริ การการกีฬา
ศู น ย์ ศึ กษ าค ว าม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ศูนย์อินเดียศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
แผนภูมทิ ี่ 2 โครงสร้ างการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองอธิ การบดี
ผูช้ ่วยอธิ การบดี

ฝ่ ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต

ฝ่ าย
วิชาการ

ฝ่ ายบริ หารศูนย์
ลําปางและศูนย์
พัทยา

ฝ่ าย
วิจยั

ฝ่ ายการคลัง

ฝ่ ายการนักศึกษา
และการเรี ยนรู ้

ฝ่ ายกิจการ
พิเศษ

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย

ฝ่ าย
วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ ายบริ หาร
ศูนย์สุขศาสตร์

ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั

ฝ่ าย
วิชาการ

ฝ่ ายบริ หาร
ท่าพระจันทร์

ฝ่ าย
ทัว่ ไป

ฝ่ ายการ
นักศึกษา
ศูนย์ลาํ ปาง

ฝ่ าย
วิจยั

ฝ่ ายบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต

ฝ่ าย
การคลัง

ฝ่ าย
วางแผน

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฝ่ ายบริ หาร
ศูนย์ลาํ ปาง

ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์

ฝ่ ายกายภาพ
ศูนย์รังสิ ต
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คณบดี/
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน

ฝ่ ายการ
นักศึกษา

ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์

ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ

ฝ่ ายบริ หาร
ท่าพระจันทร์

ฝ่ ายประชา
สัมพันธ์

ฝ่ าย
กิจการ
พิเศษ
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4. หลักสูตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะ/สาขาวิชาตางๆ
คณะหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาใดจะตองใหบริการดานนั้นๆ แกนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย การ
จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แบงเปน 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรวม 230 หลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษา
ดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปเปนหลักสูตรใชเวลาศึกษา 4 ป (ยกเวนหลักสูตรนิติศาสตร
ภาคบัณฑิตใชเวลาศึกษา 3 ป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ใชเวลา
ศึกษา 5 ป หรือ 6 ป แลวแตกรณีคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 101 หลักสูตร (รอยละ 43.91)
2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (รอยละ 2.17)
3) หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 96 หลักสูตร (รอยละ 41.74)
4) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 28 หลักสูตร (รอยละ 12.17)
5. จํานวนอาจารยและบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความคลายคลึงกับมหาวิทยาลัยของรัฐแหงอื่นๆ โดยแบง
บุคลากรเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก บุคลากรสายวิชาการ ทําหนาที่สอน วิจัยและใหบริการทางวิชาการแก
นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทําหนาที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก
นักศึกษา
ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสองสาย จํานวนรวม 5,954.50 คน แบงเปน บุคลากร
ของหนวยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 3,195 คน (รอยละ 53.66) บุคลากรของสถาบันวิจัยและหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 371.50 คน (รอยละ 6.24) และบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ จํานวน 2,388 คน (รอยละ
40.10) หากจําแนกจํานวนบุคลากรของหนวยงานจัดการเรียนการสอน สามารถแบงยอยเปนบุคลากรสาย
วิชาการจํานวน 1,842 คน (รอยละ 57.65) และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,353 คน (รอยละ 42.35)
ในส ว นของคณาจารย จํ า แนกตามคุ ณ วุ ฒิ การศึ กษา ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และจํ า แนกตามกลุ ม
สาขาวิชาหลัก ดังนี้
- จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 1,098 คน (รอยละ
59.61) ปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 680 คน (รอยละ 36.92) และปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 64 คน
(รอยละ 3.47) เมื่อเทียบเปนสัดสวนปริญญาเอก: ปริญญาโท: ปริญญาตรี เทากับ 0.60: 0.37: 0.03
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- จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารย จํานวน 51 คน (รอยละ 2.77) รอง
ศาสตราจารย จํานวน 369 คน (รอยละ 20.03) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 498 คน (รอยละ 27.04) และ
อาจารย จํานวน 924 คน (รอยละ 50.16) และเมื่อเทียบเปนสัดสวนศาสตราจารย: รองศาสตราจารย: ผูชวย
ศาสตราจารย: อาจารย เทากับ 0.03: 0.20: 0.27: 0.50
6. นักศึกษา
6.1 นักศึกษาเขาใหม
ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 11,059 คน แบงเปน
นักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 727 คน (รอยละ 6.57) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 3,196 คน (รอยละ 28.90) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวน 7,031 คน
(รอยละ 63.58) และโครงการความรวมมือระหวางคณะ จํานวน 105 คน (รอยละ 0.95) จําแนกตามระดับ
การศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
กลุมสาขาวิชา/ระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนีย ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
บัตรบัณฑิต
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
622
89
16
727
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2,725
404
67
3,196
3. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
4,990
159
1,840
42
7,031
4. โครงการความรวมมือระหวางคณะ
70
35
105
รวม
8,407
159
2,368
125
11,059
คิดเปนรอยละ
76.02
1.44
21.41
1.13
100.00
6.2 นักศึกษาทั้งหมด
ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษาทุกชั้นปรวมกัน จํานวนทั้งสิ้น 34,904 คน
แบง เปน นัก ศึกษากลุมสาขาวิช าวิท ยาศาสตร สุขภาพ จํา นวน 2,893 คน (ร อยละ 8.29) กลุ มสาขาวิช า
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 10,362 คน (ร อยละ 29.69) และกลุ ม สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตรจํานวน 21,649 คน (รอยละ 62.02) จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
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กลุมสาขาวิชา/ระดับ
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวม
คิดเปนรอยละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกาศนีย ปริญญาโท ปริญญาเอก
บัตรบัณฑิต
2,569
254
70
9,049
1,043
270
16,396
178
4,852
223
28,014
178
6,149
563
80.26
0.51
17.62
1.61

รวม
2,893
10,362
21,649
34,904
100.00

7. งบประมาณ
คาใชจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมาจาก 3 แหลง คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณ
รายจายจากรายไดพิเศษ และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ
ปงบประมาณ 2556 (ตั้ งแตวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2555 ถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2556) มหาวิ ทยาลั ย
ธรรมศาสตรมีงบประมาณใชในการดําเนินงานจํานวนรวม 8,184,207,833 บาท ดังนี้
7.1 งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จํานวน 2,543,653,100 บาท (รอยละ
31.08) แบงเปนหนวยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,259,153,900 บาท (รอยละ 44.59) สถาบันวิจัย
จํานวน 26,580,100 บาท (รอยละ 50.10) สถาบันสนับสนุนวิชาการ จํานวน 118,547,200 บาท (รอยละ
33.24) และหนวยงานอื่น จํานวน 1,139,371,900 บาท (รอยละ 23.01)
7.2 งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสวนนี้ จํานวน 4,041,459,669
บาท (รอยละ 49.38) โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ใหกับคณะ/
สํานัก/สถาบัน จํานวน 907,493,869 บาท (รอยละ 22.45)
7.3 งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในสวนนี้ จํานวน
1,599,095,064 บาท (รอยละ 19.54) แยกเปนหนวยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน 820,270,005 บาท (รอย
ละ 29.05) สถาบันสนับสนุนวิชาการ จํานวน 101,460,780 บาท (รอยละ 28.45) และหนวยงานอื่นๆ จํานวน
677,364,279 บาท (รอยละ 13.68)
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กลุมหนวยงาน/งบประมาณ

งบแผนดิน

1. หนวยงานจัดการเรียนการสอน 1,259,153,900
1.1 วิทยาศาสตรสุขภาพ
511,885,800
1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
216,020,300
1.3 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 531,247,800
2. สถาบันวิจัย
26,580,100
3. สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
118,547,200
4. หนวยงานอื่นๆ
1,139,371,900
รวม
2,543,653,100
คิดเปนรอยละ
31.08

ประเภทงบประมาณ
งบพิเศษ
งบรายได
หนวยงานใน
กํากับ
744,426,769 820,270,005
97,972,190
165,261,379 629,383,400
481,193,200 190,886,605
26,472,500
136,594,600 101,460,780
3,133,965,800 677,364,279
4,041,459,669 1,599,095,064
49.38
19.54

รวม

2,823,850,674
609,857,990
1,010,665,079
1,203,327,605
53,052,600
356,602,580
4,950,701,979
8,184,207,833
100.00

8. อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีพื้นที่รองรับการเรียนการสอนทั้งหมด 4 แหง พื้นที่รวมประมาณ 3,719 ไร
(รวมพื้นที่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงเอเชีย (A.I.T.) เชาประมาณ 834 ไร และพื้นที่ที่มอบใหสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) สรางอุทยานวิทยาศาสตรประมาณ 185 ไร) มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น
1,288,460 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดของสถานที่ตั้งทั้ง 4 แหง ดังนี้
8.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ตั้งอยูในเขตทองที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 49 ไร มีอาคาร 16 หลัง พื้นที่ใชสอย
116,299 ตารางเมตร เปน ที่ ตั้ง ของหน ว ยงานในสั งกั ด สํา นั กงานอธิก ารบดีซึ่ งยั ง ไม ไ ดดํ าเนิ นการย ายมา
ศูนยรังสิต (กองกลาง กองวิเทศสัมพันธ กองนิติการ) สํานัก/สถาบัน (ยกเวนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา) และ
คณะตางๆ ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกชั้น
ป (ยกเวนหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน) หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
8.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตั้งอยูตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ประมาณ 2,777 ไร (รวมพื้นที่ที่
ใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงเอเชีย (A.I.T.) เชาประมาณ 834 ไร และพื้นที่ที่ใหสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) สรางอุทยานวิทยาศาสตรของประเทศไทยประมาณ 185 ไร)โดยพื้นที่ใน
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สวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีอาคารทั้งหมด 71 หลัง มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,143,853ตาราง
เมตร เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดีซึ่งยายหนวยงานทั้งหมดหรือบางสวนมาที่ศูนยรังสิต และสํานัก/สถาบัน
(ยกเวน สถาบั นไทยคดี ศึก ษา สถาบั นทรัพ ยากรมนุ ษย ) และคณะ/หนว ยงานจั ดการเรี ยนการสอน รวมทั้ ง
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานจัดการทรัพยสิน หอพักนักศึกษาและหอพักบุคลากร ฯลฯ
จัด การเรี ยนการสอนระดั บปริ ญญาตรีข องนักศึ กษาทุ กชั้ น ป และหลั กสูต รบัณ ฑิ ต ศึกษาของคณะทางด า น
วิทยาศาสตร
8.3 อุทยานการเรียนรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
ตั้งอยูตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 566 ไร มีพื้นที่ใชสอย 20,080
ตารางเมตร มหาวิทยาลัยมีเปาหมายใหศูนยพัทยาเปนพื้นที่ดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมภายใตชื่ออุทยาน
การเรียนรู และหนวยงานอื่นที่ประสงคจะขยายการศึกษาสูภูมิภาคตะวันออก โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2547 มีการลงนามระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเพื่อจัดตั้ง “ศูนย
ฝกอบรมการบริหารงานทองถิ่น” และสวนพฤกษศาสตรภายในอุทยานการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ปจจุบันศูนย
พัทยาเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท ไดแก หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษศูนย
พัทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
8.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
ตั้งอยูบนถนนลําปาง-เชียงใหม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ประมาณ 326 ไร มีอาคาร
เรียนรวมจํานวน 1 หลัง มีพื้นที่ใชสอย 8,228 ตารางเมตร โดยอาคารเรียนรวมดังกลาวไดรับพระราชทานนาม
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวา “อาคารสิรินธรารัตน” โดยเริ่มเปดดําเนินการสอนใน
ระดับปริญญาตรีตั้งแตปการศึกษา 2546 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เปนที่ตั้ง
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร นอกจากนี้ยังมี
จัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร โดยศูนย
ลําปางเป นหนวยงานที่รับผิดชอบดานธุรการ บริการวิชาการ บริ การดานกิจกรรม ดูแลอาคารเรียนและบริการ
หองสมุด สวนคณะจะเปนผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษา
8.5 หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
สํานักงานจัดการทรัพยสิน ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหดูแลและบริการ
อาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้
1. อาคารหอพักหมูบานเอเชี่ยนเกมส มีอาคารที่พักรวมทั้งสิ้น 25 อาคาร แบงเปน 5 โซน ดังนี้
- โซน A (หองนอนเดี่ยว) สูง 12 ชั้น 3 อาคาร อาคารละ 264 หอง รวมทั้งสิ้น 792 หอง
ปจจุบันใชเปนที่พักของบุคลากร
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- โซน B (หองนอนคู) สูง 8 ชั้น 8 อาคาร อาคารละ 104 หอง รวม 832 หอง โดยอาคาร
B1-B2 เปนที่พักของบุคลากร และอาคาร B3-B8 เปนที่พักของนักศึกษา
- โซน C (หองนอนเดี่ยว) สูง 8 ชั้น 11 อาคาร อาคารละ 192 หอง รวม 2,112 หอง(C9,
C10 มีหองชุด 2 หองนอน อาคารละ 6 หอง รวม 24 หองนอน) ปจจุบันใชเปนที่พักนักศึกษาทั้งหมด
- โซน D (หองนอนเดี่ยว) สูง 14 ชั้น 4 อาคาร 308 หอง เปนหองพักสําหรับพักชั่วคราว
และสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย
- โซน E (หองนอนเดี่ยว) สูง 4 ชั้น 2 อาคาร 308 หอง ประกอบดวย อาคาร E1 52 หอง
และอาคาร E2 48 หองนอน ประกอบดวยหองคู 8 หอง หองเดี่ยว 32 หอง ปจจุบันใชเปนที่พักนักศึกษาทั้งหมด
2. หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (หอพักใน) มีอาคารหอพักนักศึกษาทั้งหมด 9
อาคาร (หอพักชาย 2 อาคาร หอพักหญิง 7 อาคาร) แตละอาคารสูง 4 ชั้น
3. หอพั กโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ ฉลิ มพระเกียรติ เปน อาคารหอพั ก 1 อาคาร สูง 10 ชั้ น
สําหรับบุคลากรและนักศึกษากลุมสุขศาสตร แบงเปน 2 ฝง คือ ฝง A สําหรับผูหญิงฝง B สําหรับผูชาย มี
หองพักสําหรับนักศึกษาทั้งสิ้น 200 หอง สามารถรองรับนักศึกษาได 600 คน (พักหองละ 3 คน) แบงเปน
นักศึกษาชาย 60 หอง รองรับได 180 คน นักศึกษาหญิง 140 หอง รองรับได 420 คน (นักศึกษาหญิงพักชั้น 2
– 8 ฝง A นักศึกษาชายพัก ชั้น 2 – 4 ฝง B)
4. อาคารหอพัก 14 ชั้นและ 50 ยูนิต ใชเปนที่พักของบุคลากร
5. หอพัก TU Dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อแกไขปญหาความไมพอเพียง
ของหอพักนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการพักในหอพักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
วางแผนทําความตกลงและขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม ING ทําสัญญาที่จะระดมเงินจากตลาดหลักทรัพย โดยผานหนวยลงทุนเพื่อนํามาลงทุนกอสราง
อาคารหอพักนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อาคาร Service apartment จํานวน 1 อาคาร อาคาร
หอพักนักศึกษาสูง 9 ชั้น จํานวน 3 อาคาร โดยแบงเปน หอพักนักศึกษาชาย จํานวน 1 อาคาร จํานวน 448
หอง หอพักนักศึกษาหญิง จํานวน 2 อาคาร จํานวนหอง 784 หอง
6. ศูนยกีฬาในรมและหอพักรัชดาภิเษก
ตั้งอยูในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร มีอาคารหอพักสําหรับนักศึกษา
(ชาย-หญิง) และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนอาคารสูง 6 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใชสอยรวม 9,000
ตารางเมตร มีสระวายน้ําและสนามแบดมินตันใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
ประชาชนทั่วไป
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9. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยฯ ยังคงใชเอกลักษณของมหาวิทยาลัยคือ “ความเปนธรรม” ซึ่งมี
นิยามที่กวางดังนี้
“ความเปนธรรม” หมายถึง การกระทําที่ชอบดวยเหตุผล ความซื่อตรง ยุติธรรม โดยมากมักหมายถึง
“ความเปนธรรมในสังคม” ซึ่งก็คือการอยูรวมกันอยางมีเหตุผล เคารพสิทธิ เคารพความแตกตาง รับผิดชอบตอ
หนาที่และการใชเสรีภาพ อยางมีความรับผิดชอบ เปนตน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันการศึกษาที่มีพัฒนาการ และบทบาทที่เกี่ยวของกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยและความเป นธรรมตลอดมา ดั งจะเห็ นไดจ ากเหตุ ผลสํา คัญ ประการหนึ่ง ของการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อป พ .ศ .2477 ก็คือ ความตองการใหประชาชนโดยทั่วไปไดมีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษา และเปนบุคลากรที่มีความรูออกไปรับใชสังคม ยิ่งไปกวานั้น บุคลากร ศิษยเกา และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก็ยังมีสวนอยางสําคัญในการเรียกรอง และปกปองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
เปนธรรมในสังคมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
จากพัฒนาการและบทบาทดังกลาว ทําใหหลักการประชาธิปไตยและความเปนธรรม ไดกลายเปน
จุดเนน และเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังจะเห็นไดจาก ในดานการผลิตบัณฑิต
พันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ยึด
มั่ น ในความเป น ธรรม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย และการทํ า ประโยชน เพื่ อส ว นรวม ในด า นการ
เสริมสรางคานิยมใหแกสังคม พันธกิจไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีสวนรวมในการสรางคานิยมประชาธิปไตย
และความเปนธรรมใหเกิดขึ้น ในหมูประชาคมชาวธรรมศาสตร และสังคมโดยสวนรวม นอกจากนั้นในดานการ
บริหารจัดการ พันธกิจของมหาวิทยาลัยยังไดกําหนดเอาไวอยางชัดเจน เชนเดียวกันวาตองยึดมั่นในหลักธรรมภิ
บาล ที่บุคลากรมีโอกาสเขามามีสวนรวม อันจะสงผลใหการบริหารของมหาวิทยาลัยมีความโปรงใส ตรวจสอบได
ดังนั้นวัฒนธรรมและคานิยมของชาวธรรมศาสตร จึงมีสวนผูกพันโดยตรงกับ การสรางความเปนธรรมในสังคม
และการใชหลักความเปนธรรมในการทํางานและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีภารกิจที่สําคัญในการเปน
แบบอยางและชี้นําในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ความเปนธรรม ตลอดมาและตลอดไป
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บทที่ 2
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ไดมีคําสั่งที่ 2137/2557 ลงวัน ที่ 15 ตุล าคม 2557 แตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 ดังมีรายนาม
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย
รองศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์
วชิรขจร
รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท
รุจวิ ิชชญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท.เภสัชกรนภดล ทองนพเนื้อ
อาจารยนนทวัฒน
จันทรเจริญ
อาจารย ดร.กฤติมา
เหมวิภาต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.2 การวางแผนการประเมิน
2.2.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับมหาวิทยาลัยจัดทําตารางตรวจเยี่ยม
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรแจ ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบล ว งหน า เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย นั ด หมายบุ ค คลที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพตองการสัมภาษณ หรือแจงหนวยงานยอยที่คณะกรรมการประสงคจะ
เขาประเมินหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่น ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพศึ กษาเอกสารที่มหาวิ ทยาลัย ให ในเบื้อ งตน ไดแ ก
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2556
3) ประธานคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุป ระสงค ขอบเขต
วิธีการในการประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะห
รายงานการประเมิ น ตนเองของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรเพื่อสรุป ประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูล
เพิ่มเติมในเบื้องตน
4) มอบหมายหนาที่ใหผูประเมินศึกษาวิเคราะหขอมูลและรายละเอียด
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5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให
เขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.2 ขอตกลงในการประเมิน
1) ตัวบงชี้คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 38 ตัวบงชี้ จําแนกเปน ตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 15 ตัว
บงชี้
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการ
ใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน ความหมายของคะแนน เปนดังนี้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
2.2.3 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
1) ประชุมรวมกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อแจงวัตถุประสงคของการ
ประเมิ น และรั บ ฟ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
2) สัมภาษณผูแทนสภามหาวิทยาลัย 3 คน ผูบริหาร 16 คน ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน
13 คน อาจารย 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 38 คน ผูใชบัณฑิต 5 คน ผูรับบริการ 9 คน ศิษยเกา
12 คน นักศึกษาระดั บ บัณฑิต ศึ กษา 15 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 31 คน เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2557 และสัมภาษณคณบดี/ผูอํานวยการหนวยงานจัดการเรี ยนการสอน 22 คน และ
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน 9 คน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (สรุปบันทึกการสัมภาษณ ผูมีสวนได
สวนเสียตามภาคผนวก ค)
3) ตรวจสอบเอกสารอ างอิงในแตล ะตัว บง ชี้เพิ่มเติมจากการศึก ษาขั้น ตน ที่ไดจ ากการ
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมชมระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2557
(รายละเอียดปรากฏตามตารางตรวจเยี่ยมในภาคผนวก ก และสรุปบันทึกการเยี่ยมชม
หนวยงาน ตามภาคผนวก ข)
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2.2.4 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร คณาจารยของมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) ประธานคณะกรรมการยืนยันผลการประเมินใน cheqa online
2.3 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคล องและความถู ก ต องจากรายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 กับเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยไดอางอิงไว
2) สั ม ภาษณ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู บ ริ ห ารระดั บ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน กอง/สํานักงาน อาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต
และผูรับบริการ เพื่อสอบถามผลการดําเนินงานจริง
3) สอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน เพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพ
3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคประกอบ 38 ตัวบงชี้ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผล
การประเมิน เทากับ 4.59 คะแนน โดยผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ เทากับ
4.58 คะแนน และผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 15 ตัวบงชี้ เทากับ 4.60 คะแนน โดยมีผล
การประเมินรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลลัพธ
(/ = บรรลุ ,
ประเมิน
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

8 ขอ

8

/

5

ตัวบงชี้ที่ 2.1

2 ขอ

2

/

2

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 60

รอยละ 59.609

x

4.97

กําหนดใหรอยละของอาจารย
ประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ที่เปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ
60 ขึ้นไป เทียบคะแนน
ประเมิน = 4.967

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 24

รอยละ 22.801

x

3.80

กําหนดใหรอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการที่เปนคะแนนเต็ม 5=
รอยละ 30 ขึ้นไป เทียบ
คะแนนประเมิน = 3.800

ตัวบงชี้ที่ 2.4

7 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 2.5

6 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 2.6

4 ขอ

4

/

3
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ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.7

เปาหมาย
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลลัพธ
(/ = บรรลุ ,
ประเมิน
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
4

x

3

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
-ตัดขอ 1 เนื่องจากไมพบ
หลักฐานการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคครบทุกหลักสูตร
- ตัดขอ 2 เนื่องจากเปนผล
สืบเนื่องจากการดําเนินงานที่
ไมครบ ทุกหลักสูตรในขอ 1

ตัวบงชี้ที่ 2.8

5 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 รอยละ 100

5
รอยละ 97.92

/

5

x

4.90

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ=
3854/จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจ =3936)
กําหนดใหรอยละ 100 เปน
คะแนนเต็ม 5=
เทียบคะแนนประเมิน = 4.90

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 คาเฉลี่ย
4.60

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 รอยละ 25

4.290

x

4.29

ผลการประเมินจากความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF (คะแนนเต็ม ๕)

รอยละ 23.633

x

4.73

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
ที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเทากับ 488.50/
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด
เทากับ 2067) = รอยละ
23.633 กําหนดใหรอยละ 25
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลลัพธ
(/ = บรรลุ ,
ประเมิน
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
เทากับ 5 คะแนน เทียบ
คะแนนประเมิน = 4.73

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 รอยละ 60

รอยละ 50.893

x

5

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่
ตีพิมพหรือเผยแพรของผูส ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
เทากับ28.500/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมดเทากับ 56) กําหนดให
รอยละ50 เทากับ 5 คะแนน
เทียบคะแนนประเมิน = 5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 ดัชนีคุณภาพ ดัชนีคุณภาพ =
= 4.90
4.730

x

3.94

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารย
ประจําเทากับ 8713.000/
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เทากับ 1842.000 ) กําหนดให
ดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6
เทากับ 5 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 3.1

7 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 3.2

6 ขอ

6

/

5

ตัวบงชี้ที่ 4.1

7 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 4.2

6 ขอ

6

/

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3

สัดสวน
450000

คาเฉลี่ยของคะแนน
ทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 4.513

/

4.51

− ตัดเงินสนับสนุนภายใน
ของ สถาบันทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ลําดับที่ 4,
6 , 8, 9 ,12 –13 17 -18
และ 23 ยอดรวม
13,284,000 บาท เนื่องจาก
การลงนามในสัญญาไมอยูใน
รอบปที่ประเมิน
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลลัพธ
(/ = บรรลุ ,
ประเมิน
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
− คาเปาหมายควรเปนคา
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมิน
คณะและหนวยงานที่มีพันธกิจ
การวิจัย

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 รอยละ 27

4.385 คะแนน

/

4.39

คาเปาหมายควรเปนคาคะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินคณะและ
หนวยงานที่มีพันธกิจการวิจัย

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 รอยละ 17

รอยละ 16.671

x

4.17

ผลรวมของจํานวนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน=315.000/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งหมด =1889.500)
กําหนดใหรอยละ 20 เทากับ
5 คะแนน เทียบคะแนน
ประเมิน = 4.168

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 รอยละ 11

รอยละ 8.137

x

4.07

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ =
153.750/จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด = 1889.500)
กําหนดใหรอยละ 10 เทากับ
5 คะแนน เทียบคะแนน
ประเมิน = 4.069

ตัวบงชี้ที่ 5.1

5 ขอ

5

/

5

ตัวบงชี้ที่ 5.2

5 ขอ

5

/

5

รอยละ 88

/

5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 รอยละ 80

ผลรวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั =
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลลัพธ
(/ = บรรลุ ,
ประเมิน
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
44.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทั้งหมด =50.000)กําหนดให
รอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9

5 ขอ

5

/

5

ตัวบงชี้ที่ 6.1

6 ขอ

5

x

5

- ผลการดําเนินงานที่เสนอ
ไมใชการสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10

5 ขอ

4

x

4

-ตัดขอ 2 เนื่องจากบรรลุ
เปาหมายตามแผนประจําป
นอยกวารอยละ 80

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11

5 ขอ

5

/

5

ตัวบงชี้ที่ 7.1

7 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2

5 ขอ

5

/

5

ตัวบงชี้ที่ 7.3

5 ขอ

5

/

5

ตัวบงชี้ที่ 7.4

6 ขอ

6

/

5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 คาเฉลี่ย 5

5.000

/

5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 คาเฉลี่ย 5

5.000

/

5

ตัวบงชี้ที่ 8.1

7 ขอ

7

/

5

ตัวบงชี้ที่ 9.1

9 ขอ

8

x

4

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

4.68

4.577

x

4.58

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้ อง
ทุกองคประกอบ

4.59

ผลรวมคะแนนประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยตนสังกัด
=4.577/1ป)
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3.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 ตามองคประกอคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน38 ตัว
บงชี้ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (คาคะแนนเฉลี่ย 4.59) โดยมีผล
การประเมิ นตามองค ประกอบคุ ณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองดานบริหารจัดการ และตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการ
ประเมิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในอยู ใ นระดั บ ดี มาก คะแนนประเมิ น เท า กั บ 4.59 คะแนน
องคประกอบคุณภาพที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (คาคะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(ค า คะแนนเฉลี่ ย 5.00) องค ป ระกอบที่ 5 การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม (ค า คะแนนเฉลี่ ย 5.00)
องคป ระกอบที่ 7 การบริ ห ารและการจัดการ (คาคะแนนเฉลี่ย 5.00) และองคป ระกอบที่ 8 การเงิ นและ
งบประมาณ (คาคะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบที่ 4 การวิจัย (คาคะแนนเฉลี่ย 4.52) และองคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คาคะแนนเฉลี่ย 4.67) องคประกอบคุณภาพที่มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดี 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (คาคะแนนเฉลี่ย 4.20 และ 4.00 ตามลําดับ)
ผลประเมิ น คุ ณ ภาพด า นมุ ม มองของป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ พบว า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดีมากทั้งสามดาน (คะแนนเฉลี่ย 4.57 4.56 และ
4.63 ตามลําดับ) รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.2
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน

องคประกอบคุณภาพ

I

P

O

รวม

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.59

3.25

4.64

4.20

การดําเนินงานระดับดี

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.51

5.00

4.21

4.52

การดําเนินงานระดับดีมาก

5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม

-

5.00

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

5.00

4.50

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

-

5.00

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

-

4.00

-

4.00

การดําเนินงานระดับดี

คาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

4.57

4.56

4.63

4.59

การดําเนินงานระดับดีมาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

2 การผลิตบัณฑิต
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย

ผลประเมินการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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3.2.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคะแนนประเมิน เทากับ 4.59
คะแนน มาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.78) มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก. ดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 4.89) และมาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู (คะแนนเฉลี่ย 4.53) สวนมาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ข. ดาน
พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.40)
หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
ผลการประเมินอยูในระดับดีมากทั้งสามดาน (คะแนนเฉลี่ย 4.57 , 4.56 และ 4.63 ตามลําดับ) รายละเอียด
ปรากฏในตาราง ป.3
ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00<=1.50 การดําเนินงานตอง

มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ปรับปรุงเรงดวน

I

P

O

รวม

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.78

4.78

การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก

-

4.86

5.00

4.89

การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข

4.57

4.22

4.59

4.40

การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 3

-

5.00

4.21

4.53

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.57

4.56

4.63

4.59

การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ
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3.2.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร มี ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริห ารจัดการ อยูในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.59) มุมมองที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 3 มุมมอง ไดแก มุมมองดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย (คะแนนเฉลี่ย 4.61) มุมมองดานกระบวนการภายใน (คะแนนเฉลี่ย 4.64) และมุมมองดาน
การเงิน (คะแนนเฉลี่ย 4.76) มุมมองดานบริหารจัดการที่มีผลประเมินอยูในระดับดี คือ มุมมองดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.42)
หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
ผลการประเมินอยูในระดับดีมากทั้งสามดาน (4.57 , 4.56 และ 4.63 ตามลําดับ) รายละเอียดปรากฏในตาราง
ป.4
ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00<=1.50 การดําเนินงานตอง

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

ปรับปรุงเรงดวน

I

P

O

รวม

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1.ดานนักศึกษาและผูมสี วน
ไดสวนเสีย

-

4.33

4.85

4.61

การดําเนินงานระดับดีมาก

2.ดานกระบวนการภายใน

5.00

4.56

4.75

4.64

การดําเนินงานระดับดีมาก

3.ดานการเงิน

4.51

5.00

-

4.76

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

4.39

5.00

4.14

4.42

การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง

4.57

4.56

4.63

4.59

การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินการดําเนินงาน ระดับ ระดับ ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ
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3.2.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.59 คะแนน ผลการดําเนินงานเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) การดําเนินงานตามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุก
มาตรฐานอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.62 , 4.52 , 5.00 และ 4.67 ตามลําดับ) ผลการ
ดําเนินงานเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา อยูในระดับดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.48) โดยดานกายภาพ ดานการเงิน และดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00 , 5.00 , และ 4.88 ตามลําดับ ) สว นดานวิชาการ ผลการประเมินอยูในระดั บ ดี
(คะแนนเฉลี่ย 3.79)
หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
ผลการประเมินอยูในระดับดีมากทั้งสามดาน (4.57 , 4.56 และ 4.63 ตามลําดับ) รายละเอียดปรากฏในตาราง
ป.5
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

เรงดวน

I

P

O

รวม

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ

-

-

-

5.00

-

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

(2) ดานวิชาการ

4.39

3.33

3.94

3.79

การดําเนินงานระดับดี

(3) ดานการเงิน

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

(4) ดานการบริหารจัดการ

-

4.83

5.00

4.88

การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต

4.59

4.40

4.65

4.48

การดําเนินงานระดับดี

-

-

-

-

4.33

4.78

4.62

การดําเนินงานระดับดีมาก

(2) ดานการวิจัย

4.51

5.00

4.21

4.52

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.59

การดําเนินงานระดับดีมาก

(3) ดานการใหบริการทาง
5.00
5.00
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
5.00
4.50
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.51
4.75
4.63
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
4.57
4.56
4.63
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก
การดําเนินงาน

หมายเหตุ
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บทที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองคประกอบคุณภาพ
ภาพรวมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1. อธิการบดีกําหนดนโยบายการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีผลการดําเนินงานตามนโยบายที่เปน
รูปธรรม
2. ผูบริหารมีความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
3. การดําเนินงานในการพัฒนาอัตลักษณ “ จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม ” ใหแก นักศึกษา
อยางเปนระบบ
4. จากวิสัยทัศน “ เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียในการผลิตบัณฑิต สรางองคความรูและ
แกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของประชาชน ” ยังมีบุคลากรสวนหนึ่งที่มองไมเห็น
ภาพของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนใน 10-20 ปขางหนา ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการเตรียมบุคลากรใหมีสมรรถนะ
สอดคลองตามวิสัยทัศน ตลอดจนความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน
5. ผลการประเมินตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีคะแนนเต็ม 5 หรือใกลคะแนนเต็ม 5 แมวามี
การกําหนดผลการดําเนินงานที่มีคะแนนเต็ม 5 เพิ่มขึ้นทุกป แตการกําหนดการเพิ่มขึ้นของผลการดําเนินงานที่มี
คะแนนเต็ม 5 แตละปไมมากนัก จึงทําใหไมมีความทาทายในการดําเนินงานและไมทราบเปาหมายผลการดําเนินงาน
ทายสุดวาจะเปนเทาใด ผูบริหารจึงควรกําหนดเปาหมายสูงสุดที่ตองการ (ultimate goal) โดยอาจใชการเทียบเคียง
กับสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากลอื่น ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
6. ในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับสากลและความเปนนานาชาติเพื่ออยูในระบบ
การจัดอันดับของโลก ตองการการสั่งสมความรูที่ลุมลึก มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทั้งทางดานวิชาการ ดานภาษา และดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขยายการจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาใหม ๆ อาจทําใหบุคลากรที่มีอยูตองทํางานหนักขึ้นในแนวกวางไมใชแนวลึก การรับบุคลากรใหมที่มี
คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกหรือไมมีตําแหนงทางวิชาการ ทําใหตัวบงชี้ที่แสดงคุณภาพบุคลากรดอยลง ดังนั้น
การขยายและการพัฒนาสาขาวิชาใหม ๆ ควรพิจารณาความสมดุลระหวางกลยุทธ “Concentration” และ
“Diversification”
7. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดใหบางคณะ/สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหปริญญาอยูในกลุม
ข เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและอาจจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทดวยก็ได โดยไมกระทบ
ภาพรวมการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อใหคณะ/สถาบันนั้น ๆ ดําเนินภารกิจและไดรับการประเมินสอดคลอง
กับธรรมชาติของศาสตร รวมทั้งการประเมินตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณากําหนดเกณฑใหมี
ความแตกตางของศาสตร
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8. การคํานวณสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุน เพื่อการวางแผนอัตรากําลังจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนจะรวมจํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านในหนวยงานจัดการเรียนการสอนและหนวยงานสวนกลางซึ่งอยู
ในฝายตาง ๆ ดวย เมื่อวิเคราะหในกรอบนี้สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนเปน 1,842 : 3,741
หรือเทากับ 1 : 2.03 ทั้งนี้ไมนับบุคลากรของสถาบันวิจัยและหนวยงานสนับสนุนวิชาการอีก 371.5 คน สัดสวน
เชนนี้อาจสูงไป ซึ่งมีผลตอเงินเดือนและคาตอบแทน จึงควรมีการวิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุนใหเหมาะสม
โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการซึ่งมีที่ตั้งหลายศูนย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ และมี
การกําหนดแผนปฏิบัติการที่สอดรับ ซึ่งกอใหเกิดแผนพัฒนาในคณะและสถาบันตาง ๆ ไดอยางดี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เนื่ อ งด ว ยตั ว บ ง ชี้ กลยุ ท ธ มี ทั้ ง ตั ว บ ง ชี้ ความก า วหน า ของแผนกลยุ ท ธ แ ละหลายตั ว เป น ตั ว บ ง ชี้ ใ น
แผนปฏิ บั ติ ก าร ดั งนั้ น จึ งควรมี การนํ า ผลลั พธใ นตัว บ งชี้ตา ง ๆ มาประเมิน ผล วิ เคราะหห าความสัมพัน ธ
เพื่อที่จะสามารถพิจารณาความกาวหนาของกลยุทธไดอยางแทจริงและสามารถทบทวนและปรับปรุงไดตรง
ประเด็น
จุดที่ควรพัฒนา
แมวามหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดกลยุทธที่ดี แตการถายทอดวิสัยทัศนและกลยุทธยังไมชัดเจนที่ทํา
ใหบุคลากรบางสวน มีความเขาใจตรงกันและทราบทิศทางในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและมีผลตอบุคลากร
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกําหนดการเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่ชัดเจน (Growth Scenario) เพื่อใหบุคลากรเห็น
อนาคตที่เปนรูปธรรมรวมกันได และจะเอื้อตอการที่มหาวิทยาลัยจะเห็นความทาทายในอนาคต (Strategic
Challenge) หรือความไดเปรียบในอนาคต (Strategic advantage) ซึ่งจะเอื้อใหมหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ
เพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อผลักดันการเติบโตขององคกรตามที่มุงหวัง
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาในลักษณะ Active Learning ในหลายคณะ และมีแผน
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใตกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร TU’s GOALS ใน 3 เสาหลักคือ Global
Mindset Soft Skills และ Spirit of Thammasat มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ น ทร มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ศูน ย รั งสิต ซึ่งใหบ ริการที่ เอื้อตอการเปน ศูน ยก ลางการเรีย นรู การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงการเรียนรูในดานตาง ๆ ดวยตนเอง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
Active Learning
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อใหความรู การจัดอบรม และประเมินความสําเร็จใน
การดําเนินงาน ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายอยางแทจริง
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนากลไกการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหอาจารยสามารถนําเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกํ า กั บ การบริ ห ารหลั กสู ตร และการควบคุมกํากับ มาตรฐานหลักสูตรใหเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. แผนบริหารคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
3. ความเขาใจงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ฝายวิชาการควรวิเคราะหระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ จากผลประเมิ น ตั ว บ ง ชี้ ก ารดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ กษา เพื่ อทบทวนและพั ฒ นาระบบและ/หรือกลไกการบริห ารหลักสูตรระดับ คณะและระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยจัดทํารายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานครอบคลุมการกํากับ ติดตามที่สอดคลองกับ
การดําเนินงานตามตัวบงชี้แตละชวงเวลา รวมทั้งกําหนดบทบาทของกลไกที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบ

35

2. ผูบริหารคณะควรนําตัว บงชี้การดําเนิ นงานหลักสูตรเปนเครื่องมือการบริ หารวิช าการ และใช
ประโยชนขอมูลจากแบบรายงานตาง ๆ เชน รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 เปนเครื่องมือกํากับใหการสอนที่
มีมากกวา 1 กลุม เปนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถวิเคราะหความซ้ําซอนของเนื้อหาระหวางรายวิชาใน
หลักสูตร มคอ. 7 เพื่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการบริหารหลักสูตร ซึ่งนําไปใชเปนสวน
หนึ่งของการประเมินหลักสูตรในรอบตอไป
3. การพิจารณากําหนดใหตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตร เปนมาตรฐานขั้นต่ําการปฏิบัติงานอาจารย
ประจําตามพันธกิจการผลิตบัณฑิต
4. ควรจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ที่ครอบคลุม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และการบริหารงานดานบุคลากรตั้งแตการ
วางแผนอัตรากําลัง ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การจัดทําสมรรถนะที่ตองการของตําแหนงงาน การ
ประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ การพัฒนาบุคลากรเพื่อลดชองวางสมรรถนะที่ตองการและสมรรถนะที่
บุคลากรมีอยูการจัดสวัสดิการ การสรางความผูกพันของบุคลากร เสนทางการเติบโตของบุคลากร (career
path) ฯลฯ จนถึงการเตรียมตัวในการเกษียณอายุของบุคลากร และกําหนดตัวบงชี้แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเปนตัวบงชี้ดานคุณภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
5. ฝายวิชาการควรสรางความรู ความเขาใจใหแกอาจารย โดยการอบรม หรือกําหนดใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเปนประจําทุกป เพื่อใหอาจารยสามารถทําวิจัยกระบวนการ
การเรียนการสอน และนําผลการวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีความจําเปนตองใชกระบวนการวิจัยที่แสดงผลอยางเปน
รูปธรรมจากวิธีดังกลาว
6. ความมุงหวังใหนักศึกษาและบัณฑิตมีความเปนธรรมศาสตร พัฒนาจากกรอบความคิดชุดเดียวกัน
ซึ่งมีที่มาจากปรัชญาการศึกษา ปณิธานของมหาวิทยาลัย การใชคําที่แตกตางกันอาจเปนอุปสรรคตอการนําไป
ปฏิบัติ อันเนื่องจากการสื่อสาร ซึ่งการใชชุดคําเดียวกันจะสงผลตอการรับรูในวงกวางและการสื่อความที่สราง
ความเขาใจตรงกัน เพื่อสืบสานปรัชญาและปณิธานมหาวิทยาลัย ฝายวิชาการควมีนโยบายใหทุกหลักสูตรนํา
ปรัชญาและปณิธานมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของปรัชญาหลักสูตร รวมทั้งนําไปกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่ อความต อ เนื่ องและยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นานัก ศึก ษาธรรมศาสตรใ หมี คุ ณลั กษณะร ว มกัน ไม ว าจะสํ าเร็ จ
การศึกษาจากหลักสูตรใด
7. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการปลูกฝงความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การมีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning ในรายวิชา TU100 โดย
กําหนดเปนรายวิชาบังคับหลักสูตรศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงมีอาจารยผูสอนจํานวนมาก
รองรับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกเพื่อทบทวนการออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการเพื่อการกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการประเมินผล
การเรียนรูที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษาและผลกระทบตอชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
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ของรายวิชา TU100 ใหมีความเขมขน มีเนื้อหาสาระที่เนนความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม
อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดวัตถุประสงครายวิชา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกัน
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงในรายวิชาใหมีคุณภาพ
ขอสังเกต
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังไมมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ และ
มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะใชระบบการเรียนการสอนเปนแบบ Active Learning จึงควรพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายนี้
2. จากการสั มภาษณ พบวา ความเขาใจในคํา “Active Learning” มี ตั้งแตไม เขาใจและเข าใจ
ความหมายที่ ห ลากหลาย มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ทํ า แผนการประชาสั มพั น ธ ใ ห ค วามรู จั ด อบรม ประเมิ น
ความสําเร็จในการดําเนินงานและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางแทจริง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองของนักศึกษา โดยผานการ
เรียนรูในรายวิชา TU 100
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย มีการบริหารงบประมาณเงินกองทุนคาธรรมเนียม
นักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีนโยบายสงเสริมการทํากิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา ซึ่ง
มุงเนนการมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรทบทวนและให ค วามสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ก ารจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะใดใหชัดเจน โดยมีการประเมินวานักศึกษามีคุณลักษณะเชนนั้นหรือไม เพื่อใหทราบวาการจัด
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณภาพการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพบริการที่จัดใหแกนักศึกษา
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการที่จัดใหแกนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เชน การ
ปด – ปด หองสมุดในชวงสัปดาหการสอบ การเปด – ปด อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารเรียน อุปกรณ
ภายในหองเรียน เปนตน
2. ควรจัดระบบการดูแลความปลอดภัยดานอาคารสถานที่และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
ศู น ย ท า พระจั น ทร ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ เ ป ด โดยตรวจสอบระบบกล อ งวงจรป ด ให มี ห น ว ยความจํ า ที่ ส ามารถ
บั น ทึ ก ภาพเก็ บ ไว เ ป น ข อ มู ล การตรวจสอบภายหลั ง ตรวจสอบแสงส อ งสว า งทางเดิ น ระหว า งอาคาร
เนื่องจากการสัมภาษณนักศึกษาพบวา ความปลอดภัยยังไมดีเทาที่ควร
3. แผนพัฒนานักศึกษาควรกําหนดคุณลักษณะที่ตองการใหชัดเจน จัดกลุมกิจกรรมใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีการออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลการดําเนินงานใหสามารถพัฒนา
นักศึกษาไดตามวัตถุประสงค โดยรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหวางสวนกลางและคณะ
เพื่อใหมีจํานวนกิจกรรมที่เหมาะสม
4. ผูใชบัณฑิตตองการใหพัฒนานักศึกษาในดานคุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้น โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดําเนินการอยู จึงอาจไมสอดคลองหรือไมสงผลตอการ
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําระดับสูงกวาจํานวนเงินสนับสนุ นตอคนต อปกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี
ประมาณ 2.5 เทา (จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยั ปการศึกษา 2556 ประมาณ 5 แสนบาทตอคน)
2. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมจํานวนมาก จึงทําใหหาทุนสนับสนุน
การวิจัยไดมาก
ขอสังเกต
1. เมื่ อ พิ จ ารณาเงิ น สนั บ สนุ น งานวิจั ย ระดับ คณะ พบว า คณะในกลุ ม สาขามนุษ ยศาสตร มี เงิ น
สนับสนุนงานวิจัยคอนขางนอย (ประมาณ 2.5 หมื่นบาทตอคนตอป ) หรือคิดเปนประมาณหนึ่งในสามของ
เงินสนับสนุนการวิจัยตอคน
2. เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากภายนอกส ว นใหญ ผ า นทางสถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษาแห ง มธ.
(TURAC) ซึ่งมีโครงการเปนจํานวนมาก โดยมีบางโครงการมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาซึ่งสอดคลองกับการ
บริการทางวิชาการแกสังคมมากกวาลักษณะงานวิจัยปกติทั่วไป
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การตีพิมพผลงานวิจัยไมเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับเงินสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับ โดยมีบางคณะ
หรือหนวยงานที่มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําสูงมาก
แตมีผลงานตีพิมพจํานวนนอย
2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย ทําใหไมบรรลุเปาหมาย และผลการ
ดําเนินงานไมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
3. คูมือบริหารงานวิจัยยังอยูระหวางดําเนินการ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรตรวจสอบและวิเคราะหวา ผลงานที่ตีพิมพมาจากโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัยลักษณะ
โครงการใดหรือประเภทใดที่ไมมีการตีพิมพบทความวิจัย เพื่อใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลักดันหรือเรงรัด
ใหมีผลงานตีพิมพสูงขึ้น
2. ควรมีมาตรการใหผูวิจัยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงและจัดเก็บหลักฐานการนําไปใชประโยชน
ตามที่ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ใหขอเสนอแนะ โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยที่ผานทาง TURAC
3. การจัดทําคูมือบริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ ตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ
ประเมิ น คุณภาพการศึ กษาภายใน ป การศึ กษา 2555
และเพิ่มเติมคูมือบริห ารงานวิจัย ระดับคณะที่
สอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย
4. ควรส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ผ า นการประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพจาก
มหาวิทยาลัย ในระดับเดียวกับการประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให
มากขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกและกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จุดที่ควรพัฒนา
งานบริการวิชาการแกสังคมมีความสําคัญไมดอยกวางานวิจัยแตจํานวนโครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผนบริการวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติมีนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยในภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย (ประมาณ 50 : 700)

39

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี โ ครงการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมมากขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่บูรณาการหลายคณะเขาดวยกันเพื่อรวมกันทําโครงการบริการทางวิชาการแก
สังคมเดียวกัน เพื่อใหชุมชนหรือสังคมไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น
2. ควรเสนอผลการดํ า เนิ น งานโครงการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมที่ ผ า นการอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
การสรุปผลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 ยังดําเนินการไมครบถวนและชัดเจน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 อยางจริงจัง และที่สําคัญควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานจากการติดตาม
ดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งควรมีการบูรณาการแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการของคณะกับของ
มหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมุงเนนใหระบบธรรมาภิบาลมีความเขมแข็ง โดยการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวน
รวมกับคณะ/สํานัก/สถาบัน และบุคลากร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีจุดเนนในเรื่องความเปนธรรม ดังนั้น จึงควรถายทอดกระบวนการและระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดีสูนักศึกษาใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเปนธรรมศาสตรไดดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดการความรูมุงเนนที่ความรูการปฏิบัติงาน แตมีการจัดการความรูที่เกี่ยวกับความสามารถ
เฉพาะไมมากนัก
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2. การบริหารความเสี่ยงเนนที่การเชื่องโยงกับกลยุทธที่เทานั้น ซึ่งเปนปญหาในการพัฒนา หรือปญหา
ในการทํางาน จึงอาจละเลยความเสี่ยงที่มีผลกระทบอยางแทจริงตอมหาวิทยาลัย
3. แมจะมีฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ แตพบวาประสิทธิภาพของขอมูลเพื่อการตัดสินใจยังไมดี
เทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมประเด็นความรูที่เกี่ยวของกับความสามารถเฉพาะที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ที่ตอง
รักษาไวและที่ตองการในอนาคตที่สอดคลองกับทิศทางและการเติบโตของมหาวิทยาลัย
2. ควรพิจารณาเพิ่มเติมความเสี่ยงที่ยังไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไมบอยครั้ง
หากเกิดขึ้นจะสรางความสูญเสียกับมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก
3. ควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดสารสนเทศที่สอดคลองกับความ
ตองการของผู บริ ห ารในการปรับ ปรุ งผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย สถานภาพการแขงขัน และเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงควรใหผูบริหารที่ใชระบบสารสนเทศมีสวนรวมในการประเมินผลฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไดดี เชน การจัดสรรเงินเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการทางการเงินที่ดี มีการติดตามการใชเงินและการทํารายงานทางการเงิน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการวิเคราะหทางการเงินในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการเนนการวิเคราะหดานรายรับ รายจาย
เชน ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพ และสถานะทางการเงิน เปนตน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ของมหาวิทยาลัย และการปรับโครงสรางทางการเงินเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
กลยุทธทางการเงินเนนที่รายได รายจาย และการงบประมาณ จึงอาจทําใหการวางแผนทางการเงิน
เพื่ออนาคตขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกําหนดกลยุทธทางการเงินเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับโครงสรางทางการเงิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชเงิน การไหลเวียนของกระแสเงิน การสํารองเงินเพื่ออนาคตและการบริหารความเสี่ยงดาน
การเงิน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางทั่วถึงในทุกดานจึงควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลตางๆ
ที่มีอยู เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ และผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถพิจารณาชองวาง
เพื่อการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพไดตรงประเด็น
ขอสังเกตในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
1. การอธิบายผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ บางสวนยังไมอธิบายการดําเนินงานที่สําคัญและมีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงคของเกณฑ
2. ผูที่รับผิดชอบตัวบงชี้บางตัวในระดับมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลที่ครบถวนทําใหการรายงานผลการ
ดําเนินงานไมสะทอนการปฏิบัติที่แทจริง
3. การรายงานผลการดําเนินงานดานความสําเร็จตามแผนในบางตัวบงชี้ไมแสดงรายละเอียดการ
บรรลุคาเปาหมายตัวบงชี้ของแผนงานอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางอัตลักษณโดยวิธีการที่หลากหลาย เชน การ
รณรงค การประชาสั ม พั น ธ การประชุ ม สั ม มนา การเรี ย นการสอน รวมถึ ง ให มี ก ารทํ า แผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เนื่องดวยปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไวชัดเจน เชน มีความเปน
ไทย เปนผูนํา เสียสละเพื่อสวนรวม สามารถวิเคราะหปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล ซึ่งเปนองคประกอบ
ที่สําคัญของอัตลักษณจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นควรเพิ่มการดําเนินการเสริมสรางอัต
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ลักษณที่ตรงประเด็นในเรื่องดังกลาว และทําการประเมินผลโดยตรงที่คุณสมบัติดังกลาว นอกเหนือจาก
ประเมินความพึงพอใจ
.....................................................................

ภาคผนวก ก

ก-1
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2556
วันจันทรที่ 17-วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
วัน เวลา
กิจกรรม
วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2557 พบผูบริหารและสัมภาษณ (ณ ทาพระจันทร)
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
09.00 – 10.00 น. เปดประชุม
ณ หองประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
- ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินและแนะนําคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
โดย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- กลาวตอนรับและนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556
โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
- สัมภาษณผูบริหารในประเด็นเชิงนโยบาย/ภาพรวม
ผูเขารวมประชุม :รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี/ผูอํานวยการคณะ สํานัก สถาบัน
10.00 – 12.00 น. สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ (ชวงเชา)
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
10.00 – 11.00 น. - ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน - อาจารย
- ผูรับบริการ
11.00 – 12.00 น. - บุคลากร
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ผูใชบัณฑิต
ณ หองประชุม 500 ชั้น 5
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3
ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงหชั้น 3
คณะพาณิชยศาสตรและการ
ตึกอเนกประสงค 1 มธ. ทาพระจันทร
ตึกอเนกประสงค1 มธ. ทาพระจันทร
บัญชี มธ. ทาพระจันทร
12.00 -13.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
13.00- 16.00 น. สัมภาษณผูบริหารและผูแ ทนกลุม ตางๆ (ชวงบาย)
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
13.00 –14.00 น. - ผูแทนสภามหาวิทยาลัย
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ศิษยเกา
ณ หองรับรอง ชั้น 2 ตึกโดม
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3
ณ หองประชุมสํานักเสริมศึกษาและ
มธ. ทาพระจันทร
ตึกอเนกประสงค 1 มธ. ทาพระจันทร
บริการสังคม ชั้น 5 ตึกอเนกประสงค1
มธ.ทาพระจันทร
14.00 –16.00 น. -ฝายวางแผนและบริหารศูนย - ฝายวิชาการ
- ฝายบริหารทาพระจันทร
รังสิต
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
- ฝายบริหาร,กายภาพศูนยรังสิต
- ฝายการคลัง
- ฝายวิจัย
- ฝายบริหารศูนยลําปางและศูนยพัทยา
- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย - ฝายวิเทศสัมพันธ
- ฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
และกฎหมาย
- ฝายศิษยเกาสัมพันธ
- ฝายประชาสัมพันธ
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายประชาสัมพันธตางประเทศ
- ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝายกิจการพิเศษ
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ณ หองประชุมสํานักเสริมศึกษาและ
ชั้น 2 ตึกโดม มธ. ทาพระจันทร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริการสังคม ชั้น 5 ตึกอเนกประสงค1
ทาพระจันทร
มธ.ทาพระจันทร

ก-2
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สัมภาษณคณบดี/ผูอํานวยการและเยี่ยมชมระบบฐานขอมูลมธ. รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสาร (ณ มธ. ศูนยรังสิต)
08.00 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
09.00-10.30น.
สัมภาษณคณบดีกลุมสังคมศาสตร
สัมภาษณคณบดี
และมนุษยศาสตร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สัมภาษณผูอํานวยการสํานัก/
และกลุม วิทยาศาสตรสุขภาพ
สถาบัน
หองประชุมปรีดี พนมยงค ชั้น 3 ตึก
ณ หองประชุมโดมบริหาร 2 ชั้น 3
ณ หองประชุมโดมบริหาร 4 ชั้น 3
โดมบริหาร มธ.ศูนยรังสิต
ตึกโดมบริหารมธ.ศูนยรังสิต
ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนยรังสิต
10.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงาน
โดยแบงคณะกรรมการฯออกเปน 3 ทีม
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ
รวมจํานวน
คณะกรรมการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้
ทีมที่ 1
องคประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค - ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
1 ตัวบงชี้
-ผศ.ดร.จรุงแสง
และแผนดําเนินการ
-ผศ.พตท.เภสัชกร องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
6 ตัวบงชี้
นภดล
- ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝายบริหารทาพระจันทร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
- ฝายการคลัง
1 ตัวบงชี้
- ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
2ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
5 ตัวบงชี้
- ฝายบริหารศูนยรังสิต
รวม 15 ตัวบงชี้
ทีมที่ 2
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
- ฝายวิชาการ
19 ตัวบงชี้
-รศ.ดร.สมบูรณวลั ย
- ฝายวิจัย
-รศ.ดร.มรรยาท
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนย
-อ.ดร.กฤติมา
รังสิต
- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
- ฝายวิเทศสัมพันธ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
3 ตัวบงชี้
รวม 22 ตัวบงชี้
ทีมที่ 3
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
-ฝายวิจัย
8 ตัวบงชี้
-รศ.ดร.สุรสิทธิ์
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
-ฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
4ตัวบงชี้
-อ.นนทวัฒน
สังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
3ตัวบงชี้
วัฒนธรรม
- ฝายบริหารศูนยรังสิต
รวม 15 ตัวบงชี้
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ มธ. ศูนยรังสิต (ตอ)
12.00-13.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงาน(ตอ)
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมระบบฐานขอมูล
ณ หองประชุม สปข. อาคารวิทยบริการ สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกกลุม ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ก-3
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ มธ.ศูนยรังสิต
08.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรียมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา และ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
12.00-13.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
13.00 – 14.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรียมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา และ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน(ตอ)
ณ หองประชุมโดมบริหาร 3 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
14.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผลการประเมินคุณภาพดวยวาจาตอผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
ประชาคมธรรมศาสตร
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
- ผูเขารวมประชุมอภิปราย/ซักถาม
- อธิการบดีกลาวขอบคุณและปดการประชุม
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ชวงเชา เวลา 10.30-11.00 น. ชวงบาย เวลา 15.00-15.30 น.

ภาคผนวก ข
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บันทึกการเยี่ยมระบบฐานขอมูล
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
จุดเดน
1. มีการจัดทําระบบ TQF ออนไลนเพื่อการจัดเก็บขอมูลการทํา TQF ของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการประสานงานกับสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อทําการจัดทํา TQF ซึ่งทํา
ใหเกิดความสะดวกตออาจารยในการจัดทํา TQF สงทางมหาวิทยาลัย
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เชน ระบบฐานขอมูลกลาง
(data warehouse) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (CEO-Portal)
3. งานสวนใหญเปนงานประจําทําใหบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒ นาและจัดหาบุคลากรในการทํางานดานการจัด ทําขอมูลเพื่ อใหร องรับ ตอการ
ทํางานในหลาย ๆ ดาน ของทั้งนักศึกษา บุคลากร และอาจารย
2. จัดหาบุคลากรทดแทนในสวนของบุคลากรที่จะเกษียณ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง
3. ควรวิเคราะห และจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อจะไดทราบถึงความตองการ และ
นําไปกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตไดอยางชัดเจน
4. ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันใหเกิดความชัดเจน
5. ควรมีการวางแผนการทํางานในอนาคตอยางเปนรูปธรรม
6. ควรตอยอดและพัฒนาการรองรับขอมูลตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยใหครบทุกดาน

ภาคผนวก ค
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บันทึกการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย
สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการเปดหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทําใหเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเขมแข็งทางดานสังคมศาสตร จึงมีความตองเปดสาขาทาง
วิทยาศาสตรและสุขศาสตร อยางไรก็ตามวัฒนธรรมของธรรมศาสตรยังคงเปนจุดเดนที่เปนที่พึ่งของ
กลุมผูดอยโอกาส
2. การเปดหรือปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งเปนความตองการของอาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยไมไดเกิดจากนโยบาย ทําใหบางคณะมีการผลัดเปลี่ยนผูบริหารจึงทําใหหลักสูตรที่มี
ความเขมแข็งออนแอลง ผูเรียนลดลง หรือปรัชญาผูกอตั้งมีการทอดจากรุนสูรุนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ไมไมรักษาจุดยืนไว เชน การเปนเสาหลักดานการเมือง การปกครอง กฎหมาย เปนตน จะทํา
อยางไรถึงแมจะเปดคณะใหมเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถรักษาจุดยืนที่เปนจุดเดนไวเชนการที่
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร เ ป น ที่ พึ่งของประชาชน
นอกจากนี้กระบวนการสรรหาผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมีความสําคัญกับการเปดหรือปดหลักสูตรเนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยจะฟงเสียงจาก
คณะ
3. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแตกตางจากที่อื่น เพราะไมไดมุงเนน
ให สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น บั ณ ฑิ ต แต เ พี ย งอยา งเดีย ว แต เ นน ที่ก ารสร างคนใหคิ ดเปน ระบบ โดย
กระบวนการจั ดการเรีย นการสอนของมหาวิ ทยาลั ยจึ งมุงเน นทั้งทางวิ ชาการและจั ดการศึ กษาให
บัณฑิตมีคุณธรรม
4. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยควรตองคิดใหม ทําใหอาจารยมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดี ลดภาระการสอนเพื่อสนับสนุนใหอาจารยสรางผลงานวิจัยมากขึ้น
5. การขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตตางๆ ซึ่งเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะสําเร็จ
หรือไมขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ความสามารถในการจัดองคกรรองรับการขยายตัว การจัดสรร
ทรัพยากร เปนตน อยางไรก็ตามยังควรตองคํานึงถึงความตองการของทองถิ่นนั้นดวย
6. การเป นมหาวิ ทยาลั ย วิจั ย หากใชเกณฑเดีย วกัน ทั้งมหาวิทยาลัย สิ่งที่นาเปน หวง คือ
ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพราะอาจารยไมแสดงความจํานงยื่นขอทุนในการทําวิจัย
อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษาแผน ข จํานวนมากทั้งที่ควรมีแผน ก มากกวานี้
โดยสิ่งที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการไดชัดเจนคือการเพิ่มงบประมาณสําหรับการวิจัย
7. การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบก็ออกอยูแลวเพราะไมไดรับ
การจัดสรรอัตราขาราชการมานาน และเห็นวาการจัดการศึกษาควรเปนบทบาทของรัฐบาลที่จะให
การสนับสนุนงบประมาณ เพราะการจัดการศึกษามีคาใชจายคอนขางมาก หากออกนอกระบบและ
รัฐบาลไมสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจะกระทบกับผูเรียน(หรือผูปกครอง)โดยการขึ้นคาหนวยกิต
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เพื่ อให เ พี ย งพอต อค า ใช จ า ยในการจั ดการศึกษา การออกนอกระบบมีวั ตถุป ระสงคเพื่ อความ
คลองตัวแตยังคงยึดรูปแบบ กฎระเบียบเดิม จึงไมแนใจวาจะบรรลุวัตถุประสงคของการออกนอก
ระบบไดอยางไร และอาจทําใหมหาวิทยาลัยเหมือนผูขายสินคา ผูเรียนเปนลูกคา ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยวามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลวมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรที่มีนัยสําคัญ
8. เอกลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “ความเปนธรรม” เกิดจากแนวคิดของการจัด
การศึกษาที่มุงเนนความเปนวิชาการและวิชาชีพ โดยในเรื่องความเปนวิชาชีพเนนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามรักษาจุดยืนตรงนี้ โดยนักศึกษาตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพติดตัว
การที่ จ ะเห็ น ความเป น ธรรมได ต องเห็ น ความเป น คนก อ น ตามปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ฉั น รั ก
ธรรมศาสตรเพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน กระบวนการเรียนการสอนจึงไดปรับตาม
ปรัชญาดังกลาว เชน การเปนนักกฎหมายก็ตองไปพื้นที่ชุมชนเพื่อใหเห็นกระบวนการยุติธรรมชุมชน
นักกฎหมายตองคิดเปน การสอบจึงไมจําเปนตองมีธงคําตอบสําหรับการสอบ การสัมผัสกับผูตองขัง
โดยการสัมภาษณ เปนตน
สัมภาษณผูบริหารฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ฝายการคลัง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
และกฎหมาย ฝายบริหารทั่วไป และฝายประกันคุณภาพการศึกษา
1.กระบวนการพัฒนาแผนเพื่อใหมหาวิทยาลัยเติบโต
1.1 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการทําแผนอยางเปนระบบเริ่มจากกําหนดวิสัยทัศน ไปสูการ
กําหนดยุทธศาสตร จากนั้นนําไปสูการกําหนดแผนการดําเนินงาน
1.2 เริ่มจากตั้งโจทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน ความเปนนานาชาติ กําหนดตัว
ชี้เพื่อความสําเร็จ และกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน มีการเตรียมการในเรื่องแผนแมบทเพื่อ
รองรับ การขยายตั ว โดยมหาวิ ทยาลั ยจะลดสัดสว นจํานวนนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีลง และจั ด
หลักสูตรแบบ 2+2 (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 ปที่ตางประเทศ 2 ประเทศเพื่อสนับสนุนให
เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
1.3 สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการเพื่อตอบโจทยสังคม เชน ผูสูงอายุ การดูแลคนพิการ
1.4 มีการเชื่อมโยงระบบการประเมินผลกับการจัดลําดับมหาวิทยาลัย
1.5 การเปดหลักสูตรเพิ่มไมไดทําใหจุดยืนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปแตกลับจะเปนการ
เพิ่มโอกาสการักษาจุดยืนที่ดีใหยั่งยืน เชน การผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตร ก็จะเปนวิศวกรที่
ทํางานใหกับชุมชน
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2.การจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
มีการนําระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน ในเรื่อง
ความเปนนานาชาติจะเชิญคณะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาถายวิธีการใหกับคณะ
ตางๆเพื่อนําไปปรับใช
3. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/และธรรมาภิบาล
3.1 มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบโดยใชแผนยุทธศาสตรเปนตัวตั้ง มีการแตงตั้ง
คณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง มีการระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยง โดยความเสี่ยงดานกฎหมายและธรรมาภิบาลจะแฝงไวในยุทธศาสตรที่ 6 รวมถึงการ
วิเคราะหความเสี่ยงดานชื่อเสียง เปนตน
3.2 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับระบบการทํางานโดย
ฝายกฎหมายกับฝายตรวจสอบมีการรวมมือกัน มีการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข
4. แนวทางของมหาวิทยาลัยเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (service learning) และกิจกรรมนักศึกษา
ขอเสนอแนะ
การนํา องค กรของมหาวิทยาลัย จะตองมีการนําอยางเปน ระบบมีทิศทางและเปาหมายที่
ชั ด เจนในระยะ10-15ป มี การสื่ อสารไปยังบุค ลากรทุก ระดับ ใหเขาใจทิศทางและเปา หมายใน
ความหมายเดียวกัน เพื่อใหผูเกี่ยวของไดเตรียมความพรอมใหบุคลากรมีสมรรถนะที่พรอมดําเนินงาน
จัดหาทรัพยากรตามเปาหมายดังกลาว รวมถึงการใชเครื่องมือในการบริหารตางๆ เพื่อสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีทิศทาง เชน การจัดการความรูควรเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในเพื่อสนับสนุน
หรือตอบสนองตอเปาหมายดังกลาว เปนตน
สัมภาษณผูบริหารฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายการนักศึกษา ฝายวิเทศสัมพันธ และฝายศิษยเกา
สัมพันธ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความมุงมั่นจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งพื้นฐานงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรโดยสวนใหญมีฐานผลงานมาจากกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตามลําดับ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง มีระบบสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพผลงานเพื่อเผยแพรตามฐานขอมูลทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีการตั้งขึ้น คือ สถาบันวิจัยและ

ค-4

ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนศูนยกลางที่บุคคลภายนอกเขามาติดตอเพื่อจางให
ทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานภายในองคกรนั้นๆ โดยจางอาจารยภายในมหาวิทยาลัยมาทํางาน
วิจัยตามความเชี่ยวชาญที่ผูรับบริการตองการ ซึ่งการตั้งหนวยงานดังกลาวทําใหมีความคลองตัวขึ้นใน
การใชจายเงินสนับสนุนใหมีการตั้งศูนยวิจัยของคณะโดยมหาวิทยาลัยใหเงินสนับสนุนอยางตอเนื่อง
เพื่อกระตุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในดานงานสรางสรรคที่
เกี่ยวของกับศิลปะตางๆ ก็มีการสนับสนุนใหเผยแพรในเวทีระดับนานาชาติ มีการขยายขอบเขต
งานวิจัย งานสรางสรรค เชน สิ่งประดิษฐตาง ๆ เปนตน
2. ดานนักศึกษาตางชาติคาดวาจะมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยทานอธิการบดีมีนโยบายใหทุน
สนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติ โดยเฉพาะการใหทุนนักศึกษาในกลุม ASEAN และทุนการศึกษาที่เปน
ความรวมมือกับสถานทูตตาง ๆ คาดวาภายใน 2 – 4 ปขางหนา จะมีจํานวนนักศึกษาตางชาติเพิ่ม
สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาชาวจี น บางคณะจะกํา หนดเป าหมายการรั บ นัก ศึ กษาชาวไทยและ
ชาวตางชาติอยางชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
3. ดานนักศึกษาแลกเปลี่ ยน มี การสนั บสนุนใหนั กศึกษาไปแลกเปลี่ย นในระยะสั้น ๆ โดย
สามารถนําวิชาที่เรียนในตางประเทศมาเทียบกับวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรได ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนจะตองมีความรวมมือระหวางกันดวย
4. ดานศิษยเกา ยังไมมีการขึ้นทะเบียนศิษยเกาและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสมาคมศิษย
เการะหวางคณะกับสมาคมศิษยเการะดับมหาวิทยาลัย โดยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ
เขาดวยกัน มีนโยบายจะปรับปรุงเว็ปไซตศิษยเกาใหมีความทันสมัย และนักศึกษาสามารถเขามา
อั พ เดตข อมู ล ส ว นตั ว ของตนเองได และสามารถสื บ ค น เพื่ อนในแต ล ะรุ น ของตนเองได มี การจั ด
กิจกรรมใหกับศิษยเกาเพิ่มมากขึ้น เชน โครงการตามรอยเสรีไทย โครงการเยี่ยมถิ่นรังสิตเพื่อสราง
ความสัมพันธใหกับศิษยเกาที่มาพบปะกัน
5. ดานนักศึกษาปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชา TU 100 ยังมีปญหากับนักศึกษาบางกลุม
และสรางภาระใหกับคนในชุมขนที่นักศึกษาเขาไปลงพื้นที่ เนื่องจากในปการศึกษา 2556 มีการพัฒนา
รายวิชา TU 100 จากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ ทั้งนี้มีเจตนาเพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการนักศึ กษาก็ มีก ารปรั บ ปรุงตามความคิดเห็น ของนักศึก ษาและชุมชน เกณฑการให
คะแนนของอาจารยแตละทานยังไมเปนตามมาตรฐานเดียวกัน แตก็มีการประชุมอาจารยผูสอนวิชา
TU 100 เพื่อกําหนดกติการวมกัน เพื่อใหการใหคะแนนนักศึกษามีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้
หากนักศึกษามีขอรองเรียนก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อรับเรื่องมาพิจารณาดวย
6. ดาน Active Learning มีการปรับรายวิชาทั้งหมด โดยเนนถึงความเกี่ยวของกับตั ว
นักศึกษาอยางไร โดยเริ่มการเรียนการสอนที่สถานการณจริงที่เกี่ยวของกับนักศึกษาเพื่อดึงดูดความ
สนใจใหผูเ รีย นอยากคน ควา หาความรู หลัง จากนั้น จึง นํา ทฤษฎีม าอธิบ าย มีก ารกํา หนดใหใ ช
การบรรยายไมเกินรอยละ 50 มีการวัดผลที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมใหนักศึกษานํา
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social media มาใช เนนที่การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง ใหนักศึกษาตองทันโลก ทันสังคม selfskill และมี spirit of Thammasat มีการแบงอยางชัดเจนวาในแตละครั้งของวิชาจะทําการเรียนการ
สอนอยางไร โดยเนนใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติเปนหลัก นักศึกษาตองคนควาหาความรูดวยตนเอง ให
นักศึกษาทําโครงการที่เปนการเชื่อมโยงในหลาย ๆ สาขาวิชาชีพ เพื่อทําโครงการรวมกัน ตอบปญหา
แกไขปญหาวาสิ่งที่ทําเปนที่ตองการของชุมชนหรือไมอยาไร ซึ่งเปนโครงการกอนจะจบการศึกษา
ตองลงมือทําโครงการเพื่อใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
สัมภาษณผูบริหารฝายบริหารทาพระจันทร ฝายบริหารกายภาพศูนยรังสิต ฝายบริหารศูนยลําปาง
และศูนยพัทยา ฝายบริหารศูนยสุขศาสตร ฝายประชาสัมพันธ ฝายกิจการพิเศษ
1. การบริหารจัดการหลายวิทยาเขต แมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมีหลายวิทยาเขต
(ทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา) แตฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการ
ทุกวิทยาเขตอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ยกตัวอยาง หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร เปดสอนที่
ศูนยลําปางมีอาจารยที่สอนจากทาพระจันทรและศูนยรังสิต ทําใหผลลัพธไมแตกตางกันนัก เนื่องจาก
ใชอาจารยผูสอนคนเดียวกัน อัตราสวนผูไดรับเกียรตินิยมไมตางกับที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
2. การเปดหลักสูตร หลักสูตรที่เปดวิทยาเขตลําปาง และพัทยา จะเลือกเปดเฉพาะหลักสูตร
ที่มีความสอดคลองกับ ท องถิ่น นั้ น ๆ และไมซ้ํากับ หลักสูตรที่มีในมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ เชน ศูน ย
ลําปางเปดสอนหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร ใน 4 สาขาวิช า ซึ่ง
สอดคลองกับพื้นที่ เชน สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและวัฒนธรรม และสาขาวิช า
การจัดการการทองเที่ยวและบริการ สําหรับศูนยพัทยาจะเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมือง
การปกครองสําหรับนักบริหาร (MPE) เพื่อนักการเมืองทองถิ่น และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
พั ฒ นาชุ มชน ป จ จุ บั น ทั้ ง 2 หลั กสู ต รยุ ติ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบางแห งในพื้ น ที่ มี
ขอตกลงกับองคกรทองถิ่นเพื่อใหทุนการศึกษาแกบุคลากรที่เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
รวมมือ
3. การรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่คอนขางกวางขวาง ประกอบกับ
เปนพื้นเปดบริการประชาชน โดยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยบริการการออก
กําลังกาย ศูนยประชุม เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา จึงวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
4. หอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากร มีจํานวนเพียงพอ แตมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งชอบที่
จะอยูหอพักเอกชนขางนอกมหาวิทยาลัย
5. ไฟสองสวาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่คอนขางกวาง การติดไฟสองสวางติดตั้งตาม
ความเหมาะสมและจําเปน เพื่อการบริหารจัดการระหวางคาใชไฟฟา และความปลอดภัย
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6. ความพรอมของหองเรียน ตามที่มีนักศึกษาใหความเห็นวาหองเรียนอาคารเรียนรวม
คอนขางรอน เนื่องจากอาคารเรียนรวมใชเครื่องปรับอากาศแบบทอรวม การซอมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม
อาจทําไดไมงายนักขณะนี้กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร
7. ผังแมบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 100 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการจัดทําผัง
แมบทรองรับการเจริญเติบโตหลังการสรางรถไฟฟาผานมหาวิทยาลัย มีแผนที่จะเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
รณรงคการลดใชพลั งงาน การรณรงคใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรศูนย รังสิตใชจักรยานใน
มหาวิทยาลัย โดยจะสราง Cover way และทางจักรยานเชื่อมระหวางอาคาร แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากศูนยรังสิตคอนขางรอน นักศึกษาจะใชจักรยานชวงเวลาเย็นมากกวาระหวางวัน
8. การขอใชพื้นที่ในคณะนอกเวลาราชการ ตามที่มีศิษยของคณะศิลปกรรมศาสตรขอให
อนุญาตขยายเวลาการใชหอง เพราะเวลาที่คณะกําหนดยังไมเพียงพอ การใชหองเปนการบริหาร
จัดการของคณะ/หนวยงานที่จะจัดใหตามความเหมาะสม เชน สํานักหอสมุดเปดบริการถึง 24.00 น.
9. การแตงตั้งผูบริหารที่ดําเนินการภารกิจพิเศษ เชน ธรรมศาสตร 80 ป อาจารยปวย
100 ป เปนตน นอกเหนือจากผูบริหารที่บริหารงานหลักของมหาวิทยาลัย
10. การประชาสัมพันธใหนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาตางชาติ
เขามาศึกษาในมหาวิทยาธรรมศาสตรจากหลายชองทาง แลวแตการบริหารจัดการของคณะ เชน
โครงการแลกเปลี่ยน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
11. สมาคมศิษยเกา มีการตั้งสมาคมศิษยและดําเนินการในระดับคณะเปนสวนใหญ การรับรู
ขาวสารของศิษย และการติดตอประสานงานในการเปดอบรมจะมาจากระดับคณะเชนกัน
สัมภาษณคณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.ความเห็ น คณบดี ใ นกรณี ที่ บ างคณะสามารถอยู ใ นกลุ ม ข ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในขณะที่
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง
ผูเขาสัมภาษณมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยพอสรุปไดดังนี้
1.1 การที่แตละคณะอยูในกลุมที่แตกตางกันจะเปนภาระในการบริหารจัดการ โดยตองมี
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนจํานวนมากพอที่สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย ปจจุบันคณะมีการปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
1.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับผลงานของคณะ/หนวยงานจัดการเรียน
การสอนทางสายสังคมศาสตร และคณะที่ผลิตงานสรางสรรค โดยเฉพาะดานศิลปกรรมศาสตรที่
นิยมสรางงานสรางสรรคมากกกวามากกวางานวิจัย การใชเกณฑเดียวกับกลุมวิทยาศาสตรจะทําให
ไมสามารถนับผลงานของอาจารยได เสนอใหพิจารณาการเทียบเคียงผลงานสรางสรรคกับการตีพิมพ
ผลงานวิจัย เชน ผลงานสรางสรรคทางศิลปะ การแสดง ผลงานวิชาการของอาจารยสายภาษาศาสตร
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มีการตีพิมพในวารสารจํานวนมากแตไมสามารถนับได เนื่องจากวารสารไมอยู ในฐานขอมูลที่กําหนด
ผลงานวิจัยดานนโยบายมีขอจํากัดดานการตีพิมพ
1.3 การเพิ่มสัดสวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีขอจํากัด เพราะคาธรรมเนียม
การศึกษาจากระดับปริญญาตรีเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงความสมดุล
ระหวางงานสอนกับภาระงานวิจัย เพื่อใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิจัยได
1.4 การวิ จั ย ไม ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ของสาขา ผลงานทางศิ ล ปะเน น การคิ ด การ
สรางสรรค การแสดง การเรียนการสอนเฉพาะดานและตองใชผูสอนมาก (สอนแบบตัวตอตัว)
2. นโยบายขยายการเรียนการสอนไปศูนยภูมิภาค
2.1 ทําใหการกระจายทรัพยากรไมเหมาะสม คณะที่เคยเขมแข็งออนแอลง ควรพัฒนา
เปนรายศูนยภูมิภาคโดยใหที่ศูนยรังสิตเข็มแข็งกอน หากไปจัดการเรียนการสอนที่ภูมิภาคโดยไม
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเขมเข็ง จะไมส ามารถแขงขั นกับ มหาวิทยาลัย ที่มีอยูแล วใน
ภูมิภาค
2.2 การย า ยไปยั ง ภู มิ ภ าคควรทํ า ให เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส มบู ร ณ เช น มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศก็มีหลาย Campus แตละ Campus เนนสาขาใดสาขาหนึ่ง จะทําใหการบริหารจัดการ
คลองตัว
สัมภาษณคณบดีกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. ทุกคณะ/สถาบันควรจัดอยูในกลุม ง. ทั้งหมด ไมควรมีคณะใดอยูกลุม ข โดยมีขอเสนอ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากําหนดตัวบงชี้ใหสอดคลองกับบริบทของแตละ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ปจจุบันมี
แตการกําหนดตัวบงชี้แตไมมีกลไกการขับเคลื่อน
2. มหาวิทยาลัยควรเปดหลักสูตรที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาเปนมหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ ( Comprehensive University) โดยใหคณะวิชามีจุดเนนตางจากมหาวิทยาลัยอื่น เชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเนนการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน บนพื้นฐานของ
ตนเองไมพึ่งพาตางประเทศ คณะแพทยศาสตรมีรายวิชาทางสังคมศาสตรใหนักศึกษาแพทยศาสตร
เขาใจสังคม เพื่อใหเปนไปตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย
3. กลยุทธการขับเคลื่อนการประเมินระดับหลักสูตรมีแนวทาง/การเตรียมตัว ไดแก TQF
ทางมหาวิ ท ยาลั ย สปข. พั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต อ การรายงานข อ มู ล คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเคยพัฒนาเองแตยังไมไดผล ปจจุบันใชโปรแกรมเดียวกับของมหาวิทยาลัย
และใหความสํ า คั ญ กับ การรั บ อาจารย ใหมีคุณวุฒิตามที่ สกอ. กําหนด TQF เปนเครื่องมือที่มี
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ประโยชนที่ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แตตองหาวิธีการสื่อสารใหอาจารยเขาใจไดชัดเจน
แบบฟอรมมีจํานวนมาก ทําใหอาจารยมีทัศนคติดานลบและมองไมเห็นประโยชนของการรายงานขอมูล
4. การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเปนคณะ
ทางวิ ช าชี พ การจั ดการเรี ย นการสอนตามสั ดส ว นอาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 8 คน ทําใหรั บ
นักศึกษาไดไมมากนัก จึงสงผลตอการเงินของคณะฯ ซึ่งแกไขปญหาโดยการเพิ่มหลักสูตรที่ไมเนนทาง
วิชาชีพ เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาไดเพิ่มมากขึ้น คณะสาธารณสุขศาสตรมี LAB ที่ใชในการเรียน
การสอน แตไมสามารถใชในการใหบ ริการวิช าการ จึงเปน ปญหาในการหารายไดจ ากการบริการ
วิชาการแกสังคม บางปคณะก็ไมไดงบประมาณจากมหาวิทยาลัย มีขอจํากัดทางงบประมาณ ศูนย
เครื่องมือกลางเปนสิ่งที่ดี อยางไรก็ตามคณะควรมีเครื่องมือของตนเองบางเพื่อความคลองตัว สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปนตนแบบการเปนหนวยงานเลี้ยงตนเอง มีการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินระยะยาว 10 ป มีการบริหารเงินกองทุน มีการติดตามดานการเงินทุกระยะ และใชทรัพยากร
รวมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. การจัดการเรียนการสอนในระบบ Active Learning มีการเตรียมกลยุทธเพื่อขับเคลื่อน
คณะแพทยศาสตรมีการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะ problem based เต็มรูปแบบ พัฒนา
Team based learning ในกลุมแพทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารยจะตองสอน
นักศึกษาจํานวนมาก กําหนดสัดสวนเปนแนวคิด ทฤษฎี 50 เปอรเซ็นต และอภิปราย 50 เปอรเซ็นต
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู การใหบริการวิชาการแกสังคมภายนอกผานรายวิชา TU 100 TU
130 เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนจะลงพื้นที่ชุมชนเพื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนดวย
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด นําปญหามาใชใน LAB
และกอนจะจบการศึกษาจะตองนําปญหาจริงมาออกแบบ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ problem
based อยูพอสมควร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเปนคณะทางดานวิชาชีพจะเรียนใน
ลักษณะ Active learning อยูแลว ยกเวนวิชาทางดานทฤษฎีที่จะเนนเนื้อหาในการบรรยายเพื่อให
นักศึกษาเขาใจ การเรียนในลักษณะนี้นักศึกษาตองมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนแบบ Active Learning
หากใหทุกวิชาสอนแบบ Active Learning ทั้งหลักสูตร ในแตละปการศึกษาจะสอนไดนอยมาก
เพราะอาจารยตองใชเวลาเตรียมการสอนมาก และตองเพิ่มจํานวนอาจารย
สัมภาษณผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
1. สํานัก สถาบันตางๆ ดําเนินงานตามพันธกิจของตน เชน สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหนาที่หลักสําคัญ คือ การใหบริการดานการบริหารงานวิจัยและ
ดําเนินการวิจัยในนามมหาวิทยาลัย สถาบันทรัพยากรมนุษยมีหนาที่เผยแพรองคความรูดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวิจัยเฉพาะทาง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมทําหนาที่สราง
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนทั่วไป สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
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และการพัฒนาทําหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สถาบันไทยคดีศึกษาทําหนาที่สราง
ผลงานวิจัย เผยแพรความรู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามีหนาที่พัฒนาความเปนคลังสมอง (Think Tank) และเปน
ศูนยขอมูลองคความรูเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออก ใหบริ การวิชาการแกสังคม เสริมสราง
เครือขายวิชาการในตางประเทศ งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเปนงานวิจัยเฉพาะทาง ยังไมนํามาใชในการเรียน
การสอนในวงกวาง
3. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหนาที่หลักในการสงเสริมการเรียนการสอน
การวิจัย บริการดวยสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย เนนการใหบริการแบบ One for All มี
ความเทาเทียมกันทุกคน ผูประเมินใหความเห็นวาองคความรูที่เกิดจากหนวยงานตางๆสามารถนํามา
เชื่อมโยงและเผยแพรที่หองสมุดได โดยมีการวางแผนรวมกัน
4. พัฒนานักศึกษาใหมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “ จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ
สังคม ” โดยตระหนักถึงปญหาของสังคมสวนรวม ตัวอยางการโพสตภาพขยะในมหาวิทยาลัยใน Social
Network นักศึกษาไมควรคิดวาทําไมมหาวิทยาลัยไมเก็บขยะ แตควรคิดวาคนในธรรมศาสตรตอง
เก็บขยะ ผูที่จะมีความคิดความตระหนักดังกลาวไดตองเปนผูที่มีลักษณะ Sensibility และ Sensible
(การไวตอความรูสึก และมีไหวพริบ)
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรวางยุทธศาสตรตนเองใน 10 ปขางหนาใหชัดเจน เปนรูปธรรม และควร
เปนสถาบันที่สรางนโยบายระดับประเทศและชี้นําสังคมได สํานัก สถาบัน ควรวางเปาหมายในอนาคต
อยางสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงสรางความเขมแข็ง/ความโดดเดนในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งนําความรูที่ไดจากงานวิจัยมาใชประโยชนในการเรียนการสอน
2. สิ่งสําคัญในสถาบันทางการศึกษา คือ ผูเรียน ความรู งานบริการ และตัวบุคลากร ตอง
สรางความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ หนวยงานตาง ๆ ควรวางแผนกลยุทธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
บริหารงานโดยอาศัยขอมูลจริงที่ไดจากการวิเคราะหเชื่อมโยงจากทุกหนวยงาน จะสามารถวิเคราะห
ไดตรงจุดและถูกตอง เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะสรางคุณคาไดอยางแทจริง
3. การสรางคลังสมอง (Think Tank) จะสรางไดตองสรางความเชื่อมโยงความรูอยางเปน
ระบบ ทําใหความรู (Knowledge) กลายเปนความรอบรู (Wisdom) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ควรนําความรูที่มีใน Think Tank มาใชสูภายนอกเพื่อการชี้แนะและชี้นําสังคม ขณะเดียวกันก็นํา
ความรูมาใชในการเรียนการสอนใหกับคณะตาง ๆ
4. สถาบันทรัพยากรมนุษยควรมองภาพรวมการเติบโตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอีก
15 ปขางหนาเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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5. ควรสอบถามความตองการที่แทจริงของนักศึกษา (ลูกคา) และดําเนินงานภายใตความตองการ
ที่แทจริง ซึ่งทําใหสามารถดําเนินการไดดี
สัมภาษณผูอํานวยการกอง
การนําประเด็นยุทธศาสตรมาสูแผนปฏิบัติ พอสรุปไดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยปรับโครงสรางองคกรรองรับการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเปน 4
สํานัก คือ สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา สํานักงาน
บริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายและสํานักงานกายภาพและบริหารกลาง
2. ในดานทรัพยากรมนุษยมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในงานเฉพาะดาน เชน
การเงิน พัสดุ และเพิ่มทุนสําหรับการไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ
3. การเตรียมการเพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
4. ทางดานการเงินมีแผนกลยุทธทางการเงินตามแผนยุทธศาสตร มีการวางแผนการจัดหา
รายไดและวิเคราะหรายจายอยางเปนระบบ มีมาตรการลดคาใชจาย การประหยัดพลังงาน ลดคา
สาธารณูปโภค การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
5. การออกระเบียบรองรับการดําเนินการดานวิจัยและมีนโยบายใหคณะจัดสรรทุนสมทบ
6. ดานหลักสูตรมีการเปดหลักสูตรรองรับความเปนนานาชาติ เชน หลักสูตรแพทยศาสตร
นานาชาติ และกําหนดกลยุทธไววา หลักสูตรตองมีความโดดเดน ปรับวิธีการทํางานใหเร็วขึ้น รวมถึง
การพัฒนาอาจารยใหสามารถสอน แบบ Active learning มีการปรับการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อมุงเนนใหบัณฑิตเปนคนที่สมบูรณภายใตพลเมืองโลก มีทักษะทางดาน soft skill และ
รักษาจิตวิญญาณธรรมศาสตร
ขอเสนอแนะ
ผูอํา นวยการกองในสํ านั กงานอธิการบดีถือเปน กลุมผูบ ริหารที่สําคัญ ของมหาวิทยาลัย ที่
รับผิดชอบภาระงานในภาพรวมที่จะตองทํางานในเชิงรุก สามารถวิเคราะหตัวเองเพื่อกําหนดแผนงาน
ที่สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยการเตรียมการในเรื่องที่สําคัญ เชน เรื่อง
บุคลากรตองมีสมรรถนะที่รองรับกับเปาหมาย มีการวิเคราะหกลยุทธทางการเงินใหมองถึงความมั่งคง
ทางการเงินในอนาคตมากกวาการวิเคราะหงบรายรับรายจาย เปนตน
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สัมภาษณอาจารย
1. การดําเนินงานเพื่อเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
1.1 มหาวิทยาลัยมีขอกําหนดเกี่ยวกับการผลิตผลงานของอาจารย 1 ผลงานตอคนตอป มี
การสงเสริมและสนับสนุนใหขอรับทุนวิจัย สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยจะขอทุนวิจัยไดเมื่อโครงการ
เดิมแลวเสร็จ กรณีเปนผูรวมทําวิจัยสามารถทํางานวิจัยหลายๆ โครงการพรอมกันได
1.2 คุณสมบัติอาจารยผูขอรับทุนวิจัย ระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยจะตอง
ปฏิ บั ติ งานมาอย า งน อย 6 เดื อน แต บ างคณะกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ป
อาจารยใหมซึ่งไดรับภาระงานสอนนอย จะมีเวลาเพียงพอที่จะทําวิจัยไมสามารถขอรับทุนได
1.3 มหาวิทยาลัยควรเผยแพรแหลงตีพิมพเผยแพรที่จะทําใหนําไปนับไดตามหลักเกณฑ
ตาง ๆ เชน การตีพิมพเผยแพร (สมศ.) การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน เมื่อเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑเกณฑควรเผยแพรใหอาจารยทราบอยางทั่วถึง
1.4 ควรพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่ฐานขอมูล TCI กําหนดในกลุม 1
และ 2
1.5 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตออาจารย เชน การบริหารบุคคล ควรเผยแพรให
ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหอาจารยเตรียมพรอมหรือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. การสงเสริมดานความเปนนานาชาติ
2.1 ตัวบงชี้ มธ. ดานความเปนนานาชาติกับทุกหนวยงาน บางหนวยงานมีขอจํากัดทาง
ศาสตรที่ไมสามารถมีผลผลิตตามตัวบงชี้ มธ. กําหนดได สงผลตอการประเมินการดําเนินงานของคณะ
2.2 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกใหนักศึกษาในบางวิชา หรือ
บางหัวขอ
2.3 ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เชน การจัดประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเปน ชองทางในขั้ น เริ่ มต น ใหบ างหน วยงานพัฒนาไปสูความเปน
นานาชาติ
2.4 ทุนศึกษาตอตางประเทศที่ใชภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ควรมีทุนสําหรับ
การศึกษาภาษาตางประเทศเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก
3. การปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอปญหาตอที่ประชุมคณาจารยของ
คณะรับทราบ และหาทางแกไขปญหา เปนตน
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4. การเรียนการสอน
4.1 ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาที่สนใจที่อยูนอกคณะ เนื่องจากบางคณะ
ไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานอกคณะ
4.2 Active Learning เปนกระบวนการที่ใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยมี
อาจารยผูสอนคอยใหความชวยเหลือ เชน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มีการสอนหลักการทาง
ทฤษฎีแกนักศึกษา และใหนักศึกษาลงพื้นที่ไปชวยเหลือชุมชนซึ่งเกี่ยวของกับวิชาที่เรียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยการยกสถานการณมาใหนักศึกษาอภิปรายกันในชั้นเรียน เปนตน
สัมภาษณนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ความเห็นการพัฒนาดานกายภาพ
1.1นักศึกษาพอใจการพัฒนาทางดานกายภาพ เชน โครงสรางอาคาร การสรางและ
พัฒ นาตึ ก/อาคารตา ง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน อาคารกิจ กรรม ตึกคณะศิล ปศาสตร เปน ตน ที่
ผูบริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญของของการพัฒนาโครงสรางอาคาร เพื่อใชเปนประโยชนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดมากขึ้น
1.2 หอสมุดปรีดี พนมยงค มีการปรับปรุงโดยจัดเปนโซนในการใชพื้นที่มากขึ้น เชน
การปรับปรุงโซนติวเปนหองที่เก็บเสียง
1.3 ศูน ย รั งสิ ตค อนข า งมี ป ลอดภัย เชน หอสมุดปว ย สามารถวางโนตบุคทิ้งไวเปน
ชั่วโมง โดยไมมีการลักขโมย หรือนําหนังสือหรือกระเปาไปจองที่อานหนังสือได แตไมควรจองนาน
เกินไปเนื่องจากเจาหนาที่อาจนําของไปรวมกัน เพื่อใหนักศึกษาคนอื่นสามารถใชสิทธิได เปนตน
2. ดานบริการที่จัดใหแกนักศึกษา
2.1 เวลาในการเป ด -ป ด หอสมุ ด ป ว ย ที่ ศู น ย รั ง สิ ต ป ด บริ ก าร 24.00 น.ซึ่ ง ถื อ ว า
เพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา
2.2 ศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนศูนยการเรียนรูที่เปดตลอด
24 ชั่วโมง ทําใหนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทํางาน หรือการอานหนังสือ
3 ดานการเรียนการสอน
3.1 คณะตาง ๆ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก
3.2 วิชา TU100 เปนวิชาที่ปรับทัศนคติการอยูรวมกันในสังคม ปลุกความเปนจิตอาสา
ในตัว นักศึ กษา และในการลงชุมชนเพื่ อทํากิจ กรรมจิตอาสาทําใหทั้งผูใหและผูรับมีความสุขและ
รอยยิ้ม ทําใหคลายเครียดจากการเรียนในรายวิชาหนัก ๆ
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3.3 นักศึกษาไมทราบวัตถุประสงคของรายวิชา TU100 วาจะเปนประโยชนอยางไร
และวิ ธี การจั ดการเรี ย นการอสอนไม ส ามารถตอบโจทยการเปน พลเมืองที่ดีในสังคม การวัดผล
ประเมินผลในวิชาไมชัดเจน มีความแตกตางระหวาง section และไมมีการประเมินผลงานหรือให
ความเห็นงานที่มอบหมายใหแกนักศึกษาในทุกสัปดาห โดยใหมีการสงงานเพื่อใหไดคะแนน รายวิชา
TU100 ไมสามารถทําใหเปนพลเมืองที่ดีได เพราะเปนการเรียนเพื่อใหไดเกรดมากกวา หรือลดเกรด
สําหรับนักศึกษาบางคนที่ไมควรจะไดเกรด C มีการขอทราบเหตุผลการใหคะแนน แตคําตอบที่ไดรับ
มีความคลุมเครือ ขอสอบสําหรับการวัดผล นักศึกษาสามารถเลือกคําตอบที่แสดงความเปนพลเมืองดี
ได ทราบวาจะตอบอยางไรจึงจะไดคะแนน
3.4 หลั ก สู ต รภาคภาษาอั ง กฤษในบางคณะ มี จํ า นวนอาจารย ไ ม เ พี ย งพอ มี ก าร
แกปญหาโดยมอบหมายใหอาจารยที่ไมเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ มาสอนแทน (อาจารยผูสอนเปนผู
แจงตอนักศึกษา) ซึ่งไมตอบโจทยหรือทําใหนักศึกษาขาดทักษะในการเรียนรูในศาสตรนั้น ๆ และบาง
รายวิ ช าอาจารย ผู ส อนมี ไ ม พ ร อ มกั บ การสอนด ว ยภาษาอั ง กฤษ การสอนภาษาอั ง กฤษ ใน
International Programs บางรายวิชา มีอาจารยสอนเปนภาษาไทย เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม
เขาใจ และอาจารยตองการใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหารายวิชา ทําใหนักศึกษาบางสวนคิดวาหากจะ
สอนภาษาไทยก็ไมควรเปด Programs นี้ และมีอาจารยบางทานไมสันทัดดานภาษาอังกฤษ แตมา
สอนใน Programs ทําใหนักศึกษาไม เขาใจในเนื้อหาที่อาจารยตองการสื่อสาร ขณะที่นักศึกษา
ตางชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็ไมเขาใจสวนที่อาจารยสอน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 วิชา TU100 ควรใชเกณฑผาน ไมผาน หรือการเขาเรียน การทํากิจกรรม มากกวา
ที่จะใชเกรด A-D เพราะจะทําใหตอบโจทยการเปนพลเมืองที่ดีไดมากกวา
1.2 ควรยุบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคลองหรือใกลเคียงมาเปนวิชาเดียวกัน
1.3 ควรปรับหลักสูตรบางรายวิชาของวิชา TU เพราะบางวิชาไมเกี่ยวของกับสายวิชาที่
เขาเรียน เชน คณะทางสายสังคมศาสตรตองเรียนการตอวงจรไฟฟา หรือสายสุขศาสตรตองเรียน
รายวิชาทางการบริหาร บัญชี เปนตน จึงควรปรับใหตรงกับศาสตรที่นักศึกษาเลือกเรียนมากขึ้น
2. ดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 Internet ของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกสามารถ hack ขอมูลเขามาใชงานของ
มหาวิทยาลัยได ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบการใชงาน Internet อยางสม่ําเสมอ เพื่อความ
ปลอดภัยของขอมูลนักศึกษา
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2.2 ควรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
โดยชวยเหลือในสวนของการแนะนําการลงทะเบียน การเปดรายวิชาที่เปนวิชาบังคับกอน หรือวิชา
ถัดไปของแตละรายวิชาใหเพิ่มมากขึ้น สําหรับนักศึกษาที่ตองลงทะเบียนซ้ําจะสามารถลงทะเบียน
เพื่อใหจบตามหลักสูตร โดยเฉพาะในภาคฤดูรอน การเปดรายวิชาแตละภาคการศึกษาไมแนนอน
นักศึกษาไมสามารถวางแผนการลงทะเบียนใหจบการศึกษาตามกําหนดเวลา
2.3 การลงทะเบียนเรียนกับสํานักทะเบียนและประมวลคอนขางเปนปญหาในสวนของ
การจัดเวลาเรียนซอนกัน กําหนดลงทะเบียนเรียนในชวงสอบของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไมมีเวลา
การจัดตารางเรียนและลงทะเบียนไมทันในรายวิชาที่ตองการ
2.4 สํานักทะเบียนและประมวลผลควรมีปรับ website ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
เพื่อนักศึกษาเชื่อถือในการลงทะเบียนไมใหเกิดความผิดพลาด
2.5 รายวิ ช าสํ า หรั บ การลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ ค อ นข า งลํ า บาก
เนื่องจากตองขอเปด section เฉพาะของนักศึกษาโครงการ จึงเสนอใหพิจารณาการลงทะเบียนของ
นักศึกษาโครงการพิเศษในบางรายวิชา เชน วิชาเลือกเสรี ใหสามารถลงทะเบียนเรียนกับนักศึกษา
ภาคปกติ
2.6 การพัฒนาอาคารตาง ๆ ควรสรางใหสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย ควรมี
พื้ น ที่ การทํ า กิ จ กรรม พื้ น ที่ นั่ ง อ า นหนั ง สื อหรื อทํ า งานไดม ากกว านี้ เช น อาคารกิจ กรรมที่กํ า ลั ง
ปรับปรุงควรมีพื้นที่สํารองใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมไดอยางเต็มที่
2.7 ควรมีการตรวจสอบสภาพการใชงานไดของอุปกรณคอมพิวเตอรในแตละหองเรียน
และโปรแกรมอยางสม่ําเสมอ บางครั้งอาจารยไมสามารถเปดไฟลที่จะใชในการสอนได และเจาหนาที่
บางทานไมมีความรูในการใชอุปกรณหรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร จึงควรมีการอบรมเจาหนาที่ให
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นประจํา
2.8 อุปกรณตาง ๆ ไมเพียงพอตอการทําหรือจัดกิจกรรม หองสําหรับการทํากิจกรรม
จะเปดในเวลาราชการ หรือไมเกิน 20.30 น. ทําใหนักศึกษาไมสามารถใชหองในการทํากิจกรรมได ซึ่ง
หากจะใชหองสําหรับทํากิจกรรมตอจะตองเสียคาใชจายในการใชหองดวย ควรพิจารณาขยายเวลาใน
การเปด-ปดการใชหองสําหรับทํากิจกรรมในชวงที่นักศึกษาเตรียมจัดกิจกรรม โดยขยายเวลาเปน
ประมาณ 22.00 - 23.00 เปนตน
2.9 หอง common room ของแตละคณะคอนขางปดเร็ว บางคณะเปดใหใชเฉพาะใน
เวลาราชการ ซึ่งเปนเวลาที่นักศึกษาเลิกเรียน ทําใหนักศึกษาไมมีพื้นที่ในการทํางาน และเมื่อถึงเวลา
ปดหอง common room รปภ.บางคนใชกิริยาที่ไมสุภาพ จึงควรขยายเวลาในการใชหองใหมากขึ้น
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2.10 หอสมุดปรีดี พนมยงค ควรขยายเวลาบริการในชวงสอบ เพื่อใหสามารถใชเวลา
ในการอานหนังสือหรือสืบคนขอมูลไดมากขึ้น นักศึกษาเคยสอบถามเจาหนาที่วาเปนปญหาในเรื่อง
คาลวงเวลา และเมื่อใกลเวลาปดจะเปดเพลง ทําใหรบกวนนักศึกษา
2.11 ควรเป ดห องน้ํ าให ใ ชในเวลานอกราชการได ซึ่ งจํา เปน สําหรั บ นัก ศึกษาที่ทํ า
กิจกรรมหรือทํางานตางๆ นอกเวลา เพราะสวนใหญหองน้ําแมบานหรือรปภ.จะล็อคกุญแจไว ทําให
ไมมีหองน้ําใชในยามจําเปน
2.12 ท า พระจั น ทร ค วรมี ม าตรการสํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกที่ เ ข า มาใช พื้ น ที่ ใ น
มหาวิทยาลัย เพื่อปองกันการทําลายขาวของ หรือทําลายทรัพยสินของทางมหาวิทยาลัย เชน เด็กเขา
มาเลนในตอนเย็น อาจทําลายชิ้นงานของนักศึกษาที่ตั้งไวได พอคา แมคาที่มาใชหองน้ํา อาจทําให
หองน้ําสกปรกทําใหแมบานตองปดหองน้ํา เปนตน
2.13 มาตรการดานความปลอดภัยที่ทาพระจันทรยังไมดีพอ เพราะนักศึกษาทรัพยสิน
หายคอนขางบอย เชน คณะศิลปศาสตร มีทรัพยสินหายบอยมาก อาจจะเปนสวนหนึ่งที่ขาดมาตรการ
ในการใหภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัยไดโดยงาย หองน้ําหญิงคณะพาณิชยฯ เคยพบวามีคนลักลอบ
เสพยาเสพติด ซึ่งไมรูวาเปนคนภายในหรือภายนอก เปนตน
2.14 ควรตรวจสอบกล อ งวงจรป ด ของท า พระจั น ทร และศู น ย รั ง สิ ต ให ส ามารถ
บันทึกภาพเก็บได นักศึกษาที่ทรัพยสินหายเคยขอดูภาพจากกลองวงจรปด แตไมมีการบันทึกภาพไว
จึงไมแนใจวากลองวงจรปดที่ติดตั้งอยูสามารถใชงานจริงไดทุกกลองหรือไม หรือไมจัดเก็บภาพที่
กลองบันทึกไว
2.15 ควรมีการเพิ่มแสงสวาง หรือเพิ่มจุดติดตั้งไฟสองสวางระหวางทางเดิน หรือทาง
จักรยานเพิ่มขึ้น เพราะเวลาเดินตอนค่ํา ๆ บางพื้นที่คอนขางขางเปลี่ยว และแสงสวางคอนขางสลัว
ทําใหนักศึกษากังวลในเรื่องความปลอดภัย
2.16 การจั ดกิ จกรรมระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสิตคอนขางจะแยกกัน อยาง
ชัดเจน มีเพียงสวนนอยบางกิจกรรมเทานั้นที่เปนการทํากิจกรรมรวมกัน
สัมภาษณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสวนใหญเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากเปน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เปนศิษยเการะดับปริญญาตรี มีศรัทธาในแนวคิดของทานอาจารยปวย มี
หลักสูตรที่สอนกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เดียวในประเทศไทย และอาจารยผูสอนแนะนําใหมาศึกษาตอ
เปนตน
2. ควรมีการจัดทําระบบติดตามความกาวหนาภายหลังศึกษารายวิชา course work เพื่อให
นักศึกษาสามารถจบไดตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
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3. การจัดการเรียนการสอนสวนใหญอาจารยจะมีเนนการเปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
กัน โดยในชั้นเรียนจะเรียนกันเปนกลุมเล็กๆ 6 – 7 คน อาจารยจะให text เพื่อใหนักศึกษาไปศึกษา
เนื้อหามากอนจะเขาชั้นเรียน มีการบรรยายบางแตนอย สวนใหญจะเปนการศึกษาจากสถานการณ
ใกลตัว และใหนักศึกษารวมกันอภิปราย เปนตน
4. การใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยมีเปนบางรายวิชา
ทั้งตัวเอกสารประกอบการสอน หรือ power point โดยขึ้นอยูกับหัวขอเรื่องที่จะนํามาศึกษาในชั้น
เรียน
5. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะเรียนหลักสูตรที่สามารถเลือกทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได
แตจากตัวแทนกลุมที่เขารับการสัมภาษณนักศึกษาเลือกเปนวิทยานิพนธทั้งหมด มีการสอนระเบียบวิธี
วิจัย และมีงานวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6. ควรสนับสนุนเรื่องการหาแหลงตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ปจจุบันสวนใหญ
นักศึกษาจะหาแหลงตีพิมพผลงานเอง
7. การบริห ารจั ดการหลั กสูต รสหวิทยาการ ซึ่งกําหนดใหการสอบประมวลความรอบรู
(Comprehensive) กอนทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเสนอเอกสารลักษณะ concept paper ของ
หัวขอที่ตองการศึกษา ซึ่งนักศึกษาควรจะไดปรึกษากับอาจารยที่เกี่ยวของในประเด็นที่สนใจ แตการ
กําหนดอาจารยที่ปรึกษาจะเกิดขึ้นภายหลังการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งนักศึกษามีความเห็นวา
หากไมมีอาจารยที่ปรึกษาจะไมสามารถพัฒนา concept paper ประกอบการสอบประมวลความ
รอบรู ประกอบกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกระจายอยูตามคณะตาง ๆ ทําใหการประสานงาน
เพื่อขอรับคําปรึกษาคอนขางลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่ไมใชศิษยเกา
8. อัตราคาเลาเรียน เชน หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ ทั้งหลักสูตรประมาณสี่แสนหา
หมื่นบาท โดยแยกเหมาจายเปนรายป ในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกคิดวายังไมคุมคา เชน คอมพิวเตอร
มีใหใชงานเพียง 6 – 7 เครื่อง/หอง และตองใชรวมกับนักศึกษาปริญญาโท แตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สวนใหญคิดวาอัตราคาเลาเรียนของทางมหาวิทยาลัยคอนขางสมเหตุสมผลตอการเรียนรู
9. มีความสนใจการไปศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ
สัมภาษณศิษยเกา
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีปจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษาที่พรอม
2. วิชาความรูที่เรียนมาจากคณะฯ และการไดลงฝกภาคสนาม (คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) ทําใหเขาใจคน ชวยใหสามารถนําไปปรับใชไดในการทํางาน
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3. ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทํางานเกง อดทน และสามารถรับ
แรงกดดันไดดี อาจเปนเพราะระหวางศึกษามีการทํากิจกรรมควบคูไปกับการเรียนดวย ซึ่งเห็นวา
คอนขางเปนประโยชนตอตัวผูเรียนเองหากไดมีการฝกทํากิจกรรมมากๆ นอกจากนี้ ยังมีมนุษย
สัมพันธดี เขากับผูอื่นไดดี
4. ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความผูกพันกันในสถาบัน จะไดรับ
ความชวยเหลือเปนอยางดี หากทราบวาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. วิชา TU 100 ความเปนพลเมือง หลักการคอนขางดี แตกระบวนการดําเนินงาน
คอนขางฉาบฉวย และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อจะเอาเกรดมีมากขึ้น
2. หลักสูตรการเรียนการสอนมุงเนนวิชาการดีมาก แตมีปญหาเมื่อออกไปปฏิบัติงาน
จริ ง คื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติได อย า งคล องแคลว เหมือนสถาบัน อื่น ที่ไดรับ การฝกมาอยางดี (สาขา
วิ ศ วกรรมเครื่ องกล) อยากให ค ณะปรั บ หลั ก สูต รใหเ น น การฝ ก ปฏิ บั ติ ให มากขึ้ น ก อนที่ จ ะสํ าเร็ จ
การศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรเปดชองทางใหศิษยเกาที่มีความสามารถดานการวิจัยเขามาชวยทํา
วิจัย หรือเปนผูชวยนักวิจัย เพราะจะทําใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่นาสนใจเพิ่มขึ้น บางสาขาวิชา
ที่เนนการทําวิจัย เมื่อไปประกอบอาชีพอื่นก็จะไมตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
4. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธหลักสูตร หรือทําการตลาดหลักสูตรใหมากขึ้นและ
ขยายวงกวาง เพราะวาบุคลากรในภาคเอกชนบางแหงไมเขาใจวาศาสตรทางดานสังคมสงเคราะห คือ
อะไร ทํางานดานไหน
5. หองสมุดศูนยพัทยามีหนังสือไมเพียงพอ ผูใชบริการนอย
6. การบริหารโครงการที่ตองเลี้ยงตัวเองมากขึ้น ทําใหลดมาตรฐานการรับเขา จึงมี
ความกังวลดานคุณภาพอาจไมสอดคลองกับจํานวน
7. การทํ า กิ จ กรรมควบคู ไปกัน การเรีย นการสอนเปน สิ่งที่ ชว ยฝกทั กษะดา นตาง ๆ
ใหกับผูเรียน บางหลักสูตรไดปรับใหลดลงในปจจุบัน ซึ่งอาจทําใหไมเปนผลดีตอผูเรียน
8. บางสาขาวิชาไมมีการฝกงานกอนสําเร็จการศึกษา ควรพิจารณาการส งนักศึกษา
ฝกงานกอนสําเร็จการศึกษา เพราะการฝกงานจะชวยใหปรับตัวในที่ทํางานไดเร็ว
9. ยังไมมีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศในหองเรียนอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร (SC)
เพราะเครื่องปรับอากาศมีสภาพเกาและรอนมาก
10.มหาวิท ยาลั ย ควรเน น ทํ า ความเข าใจกั บ นั ก ศึ ก ษาถึ ง เรื่ องสิ ท ธิ เ สรี ภ าพที่ ถูก ต อ ง
เนื่องจากที่ผานมาจะมีขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขตของนักศึกษา มีความกาวราว
มากขึ้น ซึ่งเห็นเสียภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
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11. เจาหนาที่นักวิชาการศึกษา สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ดูแล เอาใจใสนักศึกษานอยลง
ควรดูแลใกลชิดมากกวาที่เปนอยู
12. ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับอุดมการณของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊ง
ภากรณ ลดลงหรือไม จะเห็นไดจากการปรับลดงบประมาณสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (จัดการเรียน
การสอน และบริการสังคม/ชุมชน ตามอุดมการณของศ.ดร.ปวย)
13. คณะพาณิ ช ยศาสตร และการบัญ ชี เนน ทางวิช าการในระดับ ปริญ ญาตรี ทําให มี
ความรูทฤษฎีทางวิชาการมากแตในการปฏิบัติงานอาจสูผูจบสถาบันอื่นไมได อยางไรก็ตาม ในระดับ
บัณฑิตศึกษาไดสอนใหรูจักคิดวิเคราะหเชิงลึกมากขึ้น
14. ระบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ทําใหนักศึกษาคิดและแกปญหาเปน
แตกระบวนการเรียนการสอนคอนขางเครียดและอัดแนนมากเกินไป นักศึกษาบางคนปรับตัวไมทัน
15. คณะศิลปกรรมศาสตรตองซอมการแสดง แตควบคุมและปดการใชหองปฏิบัติการ
เร็วเกินไป ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสในการฝกซอม
16. ศิ ษ ย เ ก า ส ว นใหญ ไ ม ไ ด เ ป น สมาชิ ก สมาคมศิ ษ ย เ ก า และไม ท ราบว า มี ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย และไมเคยไดรับการติดตอจากสมาคม แตจะไดรับการติดตอจากคณะ
เชน คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี เชิญศิษยเกาเขารับการอบรมความรูทางการบัญชีฟรี
สัมภาษณผูใชบัณฑิต
จุดเดน
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคอนขางมีคุณภาพทางวิชาการดี มีความอดทนใน
การทํางาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานเปนทีมได
2. มีทักษะดานภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ตองการใหเนนวิชาเฉพาะสาย (เจาะวิชาชีพ) ผูเรียนควรรูวาจะออกไปปฏิบัติงานดานใด
ควรเตรียมตัว เตรียมความรูดานใด เพื่อประโยชนในการออกไปปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานไดทันที
2. ตองการใหเนนการฝกภาคปฏิบัติใหมากขึ้น (สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร)
3. ตองการใหบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่ดีกวานี้ ดังนั้น อาจเพิ่มหลักสูตรหรือวิชาที่ไดฝก
การสื่อสาร
4. บัณฑิตรุนหลัง ๆ การทํางานเปลี่ยน ขาดระบบ และไมสามารถจัดการกับตัวเองหรือ
จัดการงานไดอยางเหมาะสม
5. สาขาวิชาสหวิทยาการเปนศาสตรแหงการบูรณาการ ปจจุบันบัณฑิตไมสามารถบูรณาการ
ไมเขาใจบริบทใหม ๆ ของสังคม บัณฑิตสวนหนึ่งทํางานภาคเอกชนและไมตรงสาขาวิชาสหวิทยาการ
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6. ตองการใหปลูกฝงการรักองคกรใหมากกวานี้
7. ผูใชบัณฑิตไมสามารถบอกไดวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ “ จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสังคม”
8. หลังจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนนักศึกษาสวนใหญของมหาวิทยาลัยยายไป
รังสิต มหาวิทยาลัยไมคอยจัดกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาศูนยรังสิตและทาพระจันทร ทําให
นักศึกษาโครงการนานาชาติที่ทาพระจันทรคอนขางเงียบเหงา ควรจัดกิจกรรมนักศึกษารวมกันระหวาง
ศูนยรังสิตและทาพระจันทร
สัมภาษณผูรับบริการ
จุดเดน
ผูรับบริการที่เขามาใชบริการหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความประทับใจการใหบริการ
ในหลายดาน เชน
− ผูรับบริการศูนยใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมายขอรับความชวยเหลือ
เนื่องจากถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรม และไดรับเงินชดเชยการเลิกจาง 5 เดือน
− การจัดการเรียนการสอน โครงการอบรมตาง ๆ ตรงกับความตองการ เชน โครงการ
การเขารับการอบรมครูผูสอน ซึ่งไดรับความรูจากหลักสูตรทั้งทฤษฎีในหองเรียนและนอกหองเรียน
ตรงตามความตองการ
− นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ บริ ก ารจากสํ า นั ก ทะเบี ย นได รั บ คํ า ชี้ แ จงหรื อ คํ า อธิ บ ายจาก
เจาหนาที่เปนอยางดี (บางครั้งปญหาเกิดจากนักศึกษาไมทราบลําดับขั้นตอนการประสานงานระหวาง
คณะกับสํานักทะเบียน)
− ผูรับบริการศูนยเด็กปฐมวัยมีความไววางใจศูนยฯ เพราะมีผูเชี่ยวชาญประจําศูนย
และการดูแลเด็กคอนขางมีมาตรฐาน
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. รหัส Wi Fi ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยหนึ่งไมสามารถนําไปใชกับศูนย
อื่น ซึ่งนักศึกษาใหความเห็นวา Wi Fi ซึ่งเปนรหัสเฉพาะนักศึกษาแตละคน ควรใชไดทุกศูนย
2. ตองการใหพัฒนา Application ที่ใชสะดวกใหมากขึ้น ปจจุบัน Application ที่พอใจมาก
คือ App. หอสมุด สะดวกในการตออายุในการยืมหนังสือ เพื่อไมใหเกินเวลาจนเสียคาปรับ และ App.
TU NGV ซึ่งบอกเวลาที่รถโดยสาร NGV จะมาถึงจุดที่ตองการ โดยไมตองยืนรอรถ
3. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลวิชา TU 100 ความเปนพลเมือง ไมเพียงพอ เห็นไดจากการ
นักศึกษาเขาชุมชนเพื่อทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมตามลําพัง โดยไมมีอาจารย/เจาหนาที่ควบคุมดูแล
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ซึ่งบางชุมชนอาจเปนอันตรายตอนักศึกษาได มหาวิทยาลัยควรตระหนักและระมัดระวังความปลอดภัย
ของนักศึกษาใหมากขึ้น โดยเพิ่มปริมาณอาจารย/เจาหนาที่ที่มีความเขาใจลงชุมชนกับนักศึกษาให
มากขึ้น
สัมภาษณบุคลากร
สมรรถนะที่ดีของบุคลากรและคุณภาพการใหบริการ
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเกงดานการใหบริการลักษณะตาง ๆ ตามภารกิจ
เชน การดูแลนักศึกษา การบริการสารสนเทศ เปนตน
2. การบริการที่ดีเกิดจากการมีทัศนคติที่ดี มีสถานที่/อุปกรณในการดําเนินงาน มีระบบ
สารสนเทศรองรับ บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม และที่สําคัญคือรูวาผูรับบริการคือใคร
3. บุคลากรสายสนับสนุนเปนฝายสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย และตองมีการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาตนเอง โดยตองทํางานเชิงรุกและวิเคราะหวาอีก 10 ปขางหนา บุคลากรสายสนับสนุน
ควรมีสมรรถนะอยางไรเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ดาน คือ ดานความเปนนานาชาติ
ด า นวิ จั ย และด า นมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประชาชน ควรมี ก ระบวนการถ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น เ พื่ อ ให
เตรียมพรอมกับการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความสามารถในการวิเคราะหหรือจัดกลุมผูรับบริการเพื่อให
การบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได
................................................

