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บทสรุปผูบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จั ด ตั้ ง เมื่อ วัน ที่ 27 มิถุ น ายน พ.ศ. 2477 ในนามของ “มหาวิ ทยาลั ย วิ ช า
ธรรมศาสตรและการเมือง” เพื่อการศึกษาดานกฎหมายและการเมืองสําหรับประชาชนทั่วไป เปนมหาวิทยาลัย
แหงที่สองของประเทศ โดยเปนมหาวิ ทยาลัยประเภทตลาดวิชาแหงแรกในประเทศไทย ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2476 เปดสอนระดับปริญญาตรีในชื่อปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต
โดยใชตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมเชิงสะพานผานฟาภิภพลีลา และขอซื้อที่ดินบริเวณทาพระจันทรซึ่งเปนพื้นที่ของ
ทหาร พ.ศ. 2495 เปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เป น “มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ” และยกเลิ ก การให ป ริ ญ ญา
ธรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยจั ด การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาด า นสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร และพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพตอบสนองตอความตองการบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยขยายการจัดการศึกษาออกไปอีก 3 แหง ไดแก ศูนยรังสิต (พ.ศ. 2529) ศูนย
พัทยา (พ.ศ. 2538) และศูนยลําปาง (พ.ศ. 2539) ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ
และเปนหนึ่งในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แหงของประเทศ โดยอยูในกลุม ง. สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปดสอนจํานวน 248 หลักสูตร ใน 27 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
ประกอบดวยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 113 หลักสูตร (รอยละ 45.56) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 หลักสูตร
(รอยละ 1.61) ระดับปริญญาโท 98 หลักสูตร (รอยละ 39.52) และระดับปริญญาเอก 33 หลักสูตร (รอยละ 13.31)
ซึ่งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ (รวมทุกระดับ) ประมาณรอยละ 30 สามารถรับนักศึกษารวมทุก
ระดับประมาณ 12,000 คนตอปการศึกษา โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 36,178 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี รอยละ
79.90 ประกาศนียบัตรบัณฑิตรอยละ 0.37 ปริญญาโทรอยละ 17.98 และปริญญาเอกรอยละ 1.74
มหาวิทยาลั ย มี บุคลากรรวม 7,152 คน เปน บุคลากรสายวิช าการในหนว ยงานจัดการเรียนการสอน
1,942.5 คน (นับตามระยะเวลาปฏิบัติงาน) คิดเปนรอยละ 27.16 ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 61.52
ปริญญาโทรอยละ 34.93 และปริญญาตรีรอยละ 3.55 ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยรอยละ 3.58
รองศาสตราจารยรอยละ 18.79 ผูชวยศาสตราจารยรอยละ 28.34 และอาจารยรอยละ 49.29
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2558) ซึ่ง
ดํ า เนิ น การระหว า งวั น ที่ 3-5 พฤศจิ ก ายน 2558 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ตามระบบประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาที่ พัฒ นาโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพ
การศึ กษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (คปภ.) สํ านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) ประกอบด ว ย 5
องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยที่สะทอนอัตลักษณและเอกลักษณ จํานวน 9 ตัว
บงชี้ ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.01 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการมีผลประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบอื่นๆอยูใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.64-4.42) ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

3.64
4.42
5.00
4.00
3.89
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การวิเคราะหผลประเมินองคประกอบคุณภาพดานปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธ พบวาผลการ
ประเมินปจจัยนําเขาอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.78) กระบวนการอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.50) ผลลัพธอยู
ในระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.33) โดยองคประกอบคุณภาพการผลิตบัณฑิตมีผลลัพธระดับตองปรับปรุง (คะแนน
เฉลี่ย 2.20) สงผลใหผลลัพธการดําเนินงานรวมทุกองคประกอบคุณภาพอยูในระดับพอใช จึงควรมอบหมายใหฝาย
วิชาการซึ่งเปนศูนยกลางการสรางความเขาใจ การใหคําปรึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู พิจารณาทบทวนการ
ดําเนินงานเพื่อวางแนวทางและรวมแกปญหาการบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่งเปนสวนสําคัญของการผลิตบัณฑิต
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีจุดเดนชัดเจนในการหลอหลอมและพัฒนานักศึกษาใหมีความเปน
พลเมืองและรักประชาชน การขับเคลื่อนความเปนนานาชาติที่มีจํานวนหลักสูตรประมาณ 1 ใน 3 เปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ และมีการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองตอความตองการและเปนที่
ยอมรั บของสังคม มุ งสู การเปน มหาวิ ทยาลั ยเพื่อประชาชน จุดที่ควรใหความสนใจคือ การดําเนิน งานเพื่อมุง
ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ปในทางเดี ย วกั น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น โ ดยแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ต อ งกํ า หนด
วัตถุประสงคที่มุงผลที่เกิดเปนรูปธรรม สามารถวัดความสําเร็จไดชัดเจน ทราบระดับการพัฒนา และนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกลยุทธและวิสัยทัศน
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บทที่ 1
บทนํา
1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในนามของ “มหาวิทยาลัย
วิ ช าธรรมศาสตร และการเมื อง” เป น มหาวิ ทยาลั ย ประเภทตลาดวิ ช าแห งแรกในประเทศไทย 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 “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” รวมทั้งยกเลิกการใหปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตอีกดวย
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย งานวิชาการอื่น ๆ ในชวงแรก
มหาวิทยาลัยเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยจัดตั้งคณะทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวม 8 คณะ ตอมาในป พ.ศ. 2529 ซึ่งอยูในชวงปลายแผนพัฒนา
อุด มศึกษาระยะที่ 5 จึ งเริ่ มพั ฒ นาและขยายตัว ทางวิช าการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเปดวิทยาเขตศูนยรังสิต เพื่อขยายการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรโดย
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเปนคณะแรก และกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกคณะ
ศึ ก ษาวิ ช าพื้ น ฐานทั่ ว ไปที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย รั ง สิ ต เป น ป แ รกเช น กั น ป จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน รวม 27 หนวยงาน นอกจาก
หน ว ยงานทางด า นการจั ด การเรี ย นการสอนแล ว มหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ งานด า นวิ จั ย เพื่ อ
สรางสรรคองคความรูใหม ๆ และเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
มีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานวิจัย จํานวน 3 หนวยงาน นอกจากนี้ มีการจัดตั้งหนวยงานจํานวน
หนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการใหบริการวิชาการ การสนับสนุนวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัยดวย
(รายละเอียดปรากฏในการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และตั้งแตปการศึกษา 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีรุนรหัส 2549 ขึ้นไปทุกคนจะตองศึกษาจน
จบหลักสู ตร 4 ป ที่ศูน ยรั งสิต ซึ่งเปน ศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรีและศูนยการศึกษาคน ควาวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยที่ทาพระจันทรเปนศูนยกลางการเรียนการ
สอนและการคนควาวิจัยชั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตร 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 คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม และป
การศึกษา 2552 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองสําหรับ
นักบริหาร คณะรัฐศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการ วิทยาลั ย
นวัตกรรม
ในป พ.ศ. 2539 ได ขยายการเรี ยนการสอนไปที่ ศูน ยลําปาง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ออกไปให ทั่ว ถึ งยิ่ งขึ้ น ป จ จุ บั น มี การจั ดการเรีย นการสอนระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน 6 หลั กสู ต ร คื อ
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร และในปการศึกษา 2558 ศูนยลําปางจะดําเนินการเปดการเรียนการสอน
เพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยยังคงมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ่งปณิธานและ
ปรัชญาแตดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุงสรางบัณฑิตที่ไมเห็นแกตัวมีจริยธรรม รักษาความถูกตอง รับใช
สังคม
ชาวธรรมศาสตรทุกคนไมวาจะเรียนคณะไหน จะอยูวิทยาเขตใด จึงลวนแลวแตภาคภูมิใจที่ได
กลาววา“ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”
2. ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
2.1 ปรัชญาการศึกษา
“…มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหา
คว ามรู อั นเป นสิ ทธิ แล ะโ อกา ส ที่ เขาคว รมี คว รได ตามห ลั กเส รี ภ าพของการศึ กษา… ”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอตั้งขึ้นเพื่อเปนพื้นที่แหงโอกาสใหผูเรียนสามารถแสวงหาความหมายในชีวิตได
อยางเต็มประสิทธิภาพ มุงเนนที่จะสรางองคความรูทางวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมทั้ง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยยอมสงเสริมหลักสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา เปดกวางทางความคิด ยอมรับความแตกตางหลากหลายและพลวัตรของผูคนในสังคม เพื่อใหเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนบุคลากรที่มีความสํานึกตอความถูกตองและเปนธรรม ยึดมั่นในหลัก
ความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่นตามคานิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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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
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชีย ที่ไดมาตรฐานสากลในการ
ผลิตบัณฑิต การสรางองคความรู และการแกปญหาของประเทศ 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 ทํา
การสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม 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 “จั ด การศึ ก ษาที่ ไ ด ม าตรฐานสากล โดยปรั บ ทุ ก หลั ก สู ต รให มี เ นื้ อ หา
สอดคลองกับความตองการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญที่ทวี
มากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN”
เปาประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล
กลยุทธ
1. พัฒนาปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล รวมทั้งสงเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยเปนสําคัญ
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2. ผลักดันการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัยดวยตนเองทุกระดับ การเรียนรู
จากประสบการณจริงรวมทั้งการศึกษาในลักษณะ Social entrepreneur
3. สรางหลักสูตรใหมและพัฒนาหลักสูตรเดิมใหตอบสนองความตองการของ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก มีอัตลักษณ ที่โดดเดนและ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยการระดมความรู ความเชี่ยวชาญใน มธ.
4 . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบริบทขององคความรู/สาขาวิชา(Discipline) ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/ประเทศ เพื่อเปดมหาวิทยาลัยไปสูความเปน
นานาชาติเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาและสงเสริมทักษะและความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาทั้งใน
และนอกหองเรียน
6. กระจายโอกาสและใหความสําคัญกับนักศึกษา ผูดอยโอกาสทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เปาประสงค
กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

เปาประสงค

“ขยายบทบาทความเปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย”
มหาวิ ทยาลั ยมี เครือขายความรว มมือในดานวิชาการ วิ จัย และอื่นๆ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย เพิ่มมากขึ้น
1. สนับสนุนการสรางความรวมมื อทางวิช าการกับมหาวิ ทยาลัยชั้น นําใน
ASEAN และเอเชีย
2. สนับสนุนให มธ.มีสวนรวมในการแขงขันดานวิชาการ และวิ ชาชีพ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ใน ASEAN และเอเชีย

“สรางงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล และแกไขปญหาของสังคมดวยการ
เพิ่มงบประมาณวิจัยงบสนับสนุนการตีพิมพในวารสารวิชาการชั้นนํา
ระดับนานาชาติ
การสร า งเครื อ ข า ยพี่ เ ลี้ ย งและกลุ ม นั ก วิ จั ย คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนการ
ผลักดันใหเกิดวารสารวิชาการใหมๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย”
สังคมได รับ องคความรูจ ากงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลในการ
แกไขปญหาของประเทศ
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กลยุทธ

1. พั ฒ นาคุณภาพของปจ จัย ที่ส นับ สนุน การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย
2. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) การวิจัย
เฉพาะดานที่ มธ. มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาจากหนวยวิจัยเฉพาะทางและ
กลุม Cluster
3. สงเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความตองการของสังคมการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย สังคมโลก และการแกปญหาสังคม
4. สรางระบบกลไกการใชทรัพยากรรวมกันในการทําวิจัย โดยเฉพาะการทํา
วิ จั ย ในกลุ ม คณะทางด า นวิ ท ยาศาสตร วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ที่ ต อ งใช
อุปกรณเฉพาะทางที่มีราคาสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

“พลิกฟนบทบาทในการชี้นํา และนําเสนอทางออกอยางสรางสรรคให
สั ง คมผ า นสื่ อ ต า งๆโดยเฉพาะในป ญ หาที่ อ ยู ใ นบริ บ ทที่ เ ป น ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย”
1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพไดรับบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสม
2. สังคมไดรับแนวทางการแกไขปญหา
1. สงเสริมการเรียนรูของประชาชนและนําเสนอความรูที่ มธ. เชี่ยวชาญสู
สังคม โดยเนนบทบาทเปนผูเสนอทางออกใหแกสังคม
2. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน มธ. เพื่อรวมกันใหบริการ
วิชาการแบบองครวม โดยมีการกําหนด Theme การใหบริการวิชาการ
3. สรางนวั ตกรรมการบริการที่ตอบสนองความตองการของสั งคมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย/สังคมโลก

เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

“ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย
คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมใหแกประชาชน และสังคมผานกิจกรรมใน
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก
สั ง คม รวมถึ ง การให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแบบองค ร วมแก สั ง คมอย า ง
สม่ําเสมอ”
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เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เปาประสงค

1. บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเปน ธรรมศาสตร
และมีบทบาทในการสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาสังคม
รวมกับภาคประชาชน
2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน
1. ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรในหมูนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ใน
การดํารงรักษา ความถูกตอง ความเปนธรรม รวมทั้งวิถีประชาธิปไตย
2. สรางระบบและกลไกในการผลักดันใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน ในดานศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมี “พื้นที่หรือเวที” ใหนักศึกษา อาจารยและ
บุ ค ลากรได แ สดงออกและแลกเปลี่ ย นแนวความคิ ด ทางด า นสั ง คม
ประชาธิปไตยและศิลปะ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูตางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมสากลที่เปนพื้นฐาน
การอยูรวมกันของประชาคมโลก
5. พัฒ นาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกีย รติใหเปนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ มีคุณภาพ และมีความสมดุล ระหวางปริมาณ
งานการบริการรักษาพยาบาลกับคุณภาพการใหบริการ
6. ผลักดันการเปน Center of Excellence ของการใหบริการสุขภาพโดย
สรางความรวมมือระหวางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกับคณะ
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย
7. สรางระบบและกลไกการจัดการของหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคลองกับลักษณะงานที่ จําเปนตองมีความ
คลองตัวสูง (โดยมหาวิทยาลัยกําหนดทิศทาง ควบคุมและ ติดตามเฉพาะ
ผลงาน)
“สร า งความเป น เลิ ศ ในการบริ ห ารภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ใ ห
ความสําคัญกับความโปรงใสและ Accountability รวมถึงการมีสวน
รวมของประชาคมศิษยเกา และประชาชน”
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตรมีระบบบริห ารจัดการภายในที่มีป ระสิทธิภ าพ
คลองตัว และสรางความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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กลยุทธ

1. ผลักดันการเปนองคกรที่มีความผาสุกในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
พรอมกับการมีผลงานที่คุณภาพสูง
2. พัฒนาระบบ/กลไกการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการจัดสรรงบประมาณ
ตามผลงาน นําศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยูตามหนวยงานตาง ๆ มาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสราง
นวัตกรรมการใหบริการ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบและครบวงจร

3. โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยคลายคลึงกับการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด และมีหนวยงานตาง ๆ จําแนกตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน ดังนี้
3.1 คณะหรือหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 27 หนวยงาน โดยสามารถ
แบงเปนกลุมสาขาวิชา 3 กลุม ดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 8 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะสหเวช
ศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง
- กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร จํานวน 15 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลป
ศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
3.2 สถาบันวิจัย จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย และ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
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3.3 สํานัก/สถาบันที่ทําหนาที่บริการวิชาการและบริการการศึกษา จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก
สํานักหอสมุด สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC)
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และสถาบันตอตานการทุจริตคอรรัปชันแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.4 หน วยงานที่ ทํ าหน าที่ บริ หารงานกลาง จํ านวน 16 หนวยงาน ไดแก สํ านั กงานอธิ การบดี
ประกอบดวย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ศูนยวิจัยคนควาและพัฒนายา ศูนยสัตวทดลอง ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง สํานักงานยุทธศาสตรและการคลังประกอบดวย กองแผนงาน กองคลัง กอง
สงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย กอง
บริ การการศึ ก ษา กองกิ จ การนั กศึ กษา กองบริห ารการวิจั ย และกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย ประกอบดวย กองการเจาหนาที่ และกองนิติการ สํานักงานกายภาพและบริการ
กลาง ประกอบดวย กองกลาง กองงานศูนยรังสิต กองบริหารศูนยลําปาง
3.5 หนวยงานที่ทําหนาที่อื่นๆ จํานวน 10 หนวยงาน ไดแก สถาบันศึกษาความรวมมือระหวาง
ประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยอินเดียศึกษา
ศูนยบริการการกีฬา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานจัดการทรัพยสิน สํานักงานศิษยเกา
สั ม พั น ธ สํ า นั ก พิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการและหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สวนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย
• สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
• สํานักงานตรวจสอบภายใน
สวนงานการบริหาร
มหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
• โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
• ศูนยวิจัยคนควาและพัฒนายา
• ศูนยสัตวทดลอง
• ศูน ยเ ครื่อ งมื อ วิท ยาศาสตรเ พื่ อ
การวิจัยขั้นสูง
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง
• กองแผนงาน
• กองคลัง
• กอ งส ง เ สริ ม ม าตรฐ าน แ ละ
ประกันคุณภาพ
สํ า นั ก งานบริ ห ารวิ ช าการและ
พัฒนานักศึกษา
• กองบริการการศึกษา
• กองบริหารการวิจัย
• กองวิเทศสัมพันธ
• กองกิจการนักศึกษา
สํา นั กงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย
และกฎหมาย
• กองการเจาหนาที่
• กองนิติการ
สํ า นั ก งานกายภาพและบริ ก าร
กลาง
• กองกลาง
• กองงานศูนยรังสิต
• กองบริหารศูนยลําปาง

คณะ
/หนวยงานเทียบเทาคณะ
ก ลุ ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ
มนุษยศาสตร
• นิติศาสตร
• พาณิชยศาสตรและการบัญชี
• รัฐศาสตร
• เศรษฐศาสตร
• สังคมสงเคราะหศาสตร
• ศิลปศาสตร
• วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
• สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
• วิทยาลัยนวัตกรรม
• ศิลปกรรมศาสตร
• วิทยาลัยสหวิทยาการ
• วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย
อึ๊งภากรณ
• สถาบันภาษา
• วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
• วิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• วิศวกรรมศาสตร
• สถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละ
การผังเมือง
• สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
• แพทยศาสตร
• ทันตแพทยศาสตร
• สหเวชศาสตร
• พยาบาลศาสตร
• สาธารณสุขศาสตร
• เภสัชศาสตร
• วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร
นานาชาติจุฬาภรณ
• วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ที่มา : บันทึกธรรมศาสตร 2558 รายงานประจําป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สํานัก/สถาบัน
สถาบันวิจัย
• สถาบันไทยคดีศึกษา
• สถาบันทรัพยากรมนุษย
• สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันสนับสนุนวิชาการ
• สํานักหอสมุด
• สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
ประมวลผล
• สํ า นั ก เ ส ริ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
บริการสังคม
• สถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา
• ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห
คําปรึกษาแหง มธ.
• สถาบั น สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์
เพื่อประชาธิปไตยมธ.
• สํ า นั ก ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
และบมเพาะวิสาหกิจ มธ.
• สถาบันตอตานการทุจริตคอร
รัปชันแหง มธ.

หนวยงานอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย
• สถาบั น ศึ ก ษาความร ว มมื อ
ระหวางประเทศแหง มธ.
• ศูนยอาเซียนศึกษา มธ.
• ศูนยอินเดียศึกษา
• ศูนยบริการการกีฬา
• โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
• สํานักงานจัดการทรัพยสิน
• สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
• สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

คณบดี/
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน

ฝายบริหาร
ทาพระจันทร

ฝายวางแผนและ
บริหารศูนยรังสิต

ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

ฝายการนักศึกษา
และการเรียนรู

ฝายวิจัย

ฝายกิจการ
พิเศษ

ฝายบริหาร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา

ฝายวิชาการ

ฝายการคลัง

ฝายกฎหมาย

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

ฝาย
วางแผน

ฝายวิเทศสัมพันธ

ฝายบริหาร
ศูนยรังสิต

ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายวิจัย

ฝาย
กายภาพ
ศูนยรังสิต

ฝายกฎหมาย

ฝายการคลัง

ฝายบริหาร
ทาพระจันทร

ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ฝายประชาสัมพันธ
ตางประเทศ

ฝายบริหาร
ศูนยลําปาง

ฝายวิเทศ
สัมพันธ

ฝายวิชาการ
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองอธิการบดี

ฝายการ
นักศึกษา
ศูนยลําปาง

ฝายการนักศึกษา
และการเรียนรู

ฝายศิษยเกา
สัมพันธ

ฝาย
ทั่วไป
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4. หลักสูตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะ/สาขาวิชา
ตางๆ คณะหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาใดจะตองใหบริการดานนั้นๆ แกนักศึกษาทุกคนใน
มหาวิทยาลัย การจั ดการศึกษาในมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร แบงเปน 4 ระดับ คือ ระดั บปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรวม 248 หลักสูตร โดยแยกตามระดับ
การศึกษา ดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปเปนหลักสูตรใชเวลาศึกษา 4 ป (ยกเวนหลักสูตร
นิติศาสตรภาคบัณฑิตใชเวลาศึกษา 3 ป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่ใชเวลาศึกษา 5 ป หรือ 6 ป แลวแตกรณีคุณสมบัติผูเขารับ
การศึกษา) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 113 หลักสูตร (รอยละ 45.56)
2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร (รอยละ 1.61)
3) หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 98 หลักสูตร (รอยละ 39.52)
4) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 33 หลักสูตร (รอยละ 13.31)
5. จํานวนอาจารยและบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแบงบุคลากรเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก บุคลากรสาย
วิชาการ ทําหนาที่สอน วิจัยและใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทําหนาที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสองสาย จํานวนรวม 7,152 คน แบงเปน
บุ คลากรของหน วยงานจั ดการเรี ยนการสอน จํ านวน 3,521.50 คน (ร อยละ 49.24) บุ คลากรของ
สถาบันวิจัย จํานวน 74.50 คน (รอยละ 1.04) หนวยงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 332 คน (รอยละ 4.64)
และบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ จํานวน 3,224 คน (ร อยละ 45.08) หากจําแนกจํ านวนบุคลากรของ
หนวยงานจัดการเรียนการสอน สามารถแบงยอยเปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 1,942.50 คน (รอยละ
55.16) และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,579 คน (รอยละ 44.84)
ในสวนของคณาจารย จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และจําแนกตามกลุม
สาขาวิชาหลัก ดังนี้
- จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 1,195 คน (รอยละ
61.52) ปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 678.5 คน (รอยละ 34.93) และปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน
69 คน (รอยละ 3.55) เมื่อเทียบเปนสัดสวนปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เทากับ 0.62 : 0.35 :
0.03
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- จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารย จํานวน 69.50 คน (รอยละ 3.58)
รองศาสตราจารย จํานวน 365 คน (รอยละ 18.79) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 550.50 คน (รอยละ
28.34) และอาจารย จํานวน 957.50 คน (รอยละ 49.29) และเมื่อเทียบเปนสัดสวนศาสตราจารย : รอง
ศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เทากับ 0.04 : 0.19 : 0.28 : 0.49
6. นักศึกษา
6.1 นักศึกษาเขาใหม
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 12,144 คน
แบงเปนนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,131 คน (รอยละ 9.31) กลุมสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จํ านวน 3,347 คน (ร อ ยละ 27.56) กลุ มสาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตรจํานวน 7,581 คน (รอยละ 62.43) และโครงการความรวมมือระหวางคณะ จํานวน 85 คน
(รอยละ 0.70) จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
กลุมสาขาวิชา/ระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนีย- ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
บัตรบัณฑิต

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
4. โครงการความรวมมือระหวางคณะ
รวม
คิดเปนรอยละ

922
2,852
5,690
58
9,522
78.41

123
123
1.01

165
419
1,714
27
2,325
19.15

44
76
54
174
1.43

1,131
3,347
7,581
85
12,144
100.00

6.2 นักศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษาทุกชั้นปรวมกัน จํานวนทั้งสิ้น 36,178 คน
แบงเปนนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 3,392 คน (รอยละ 9.37) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 10,408 คน (รอยละ 28.77) และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรจํานวน 22,378 คน (รอยละ 61.86) จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
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ระดับการศึกษา

กลุมสาขาวิชา/ระดับ

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวม
คิดเปนรอยละ

2,931
8,941
17,035
28,907
79.90

135
135
0.37

361
1,163
4,982
6,506
17.98

100
304
226
630
1.74

3,392
10,408
22,378
36,178
100.00

7. งบประมาณ
ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มาจาก 3 แหล ง คื อ งบประมาณแผ น ดิ น
งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ
ในปงบประมาณ 2558 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมีงบประมาณใชในการดําเนินงานจํานวนรวม 10,014,266,800.00 บาท ดังนี้
7.1 งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จํานวน 3,299,859,700 บาท
(ร อ ยละ 32.95 ของงบประมาณทั้ ง หมด) แบ ง เป น หน ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน จํ า นวน
1,641,117,500 บาท (รอยละ 49.73) สถาบันวิจัย จํานวน 35,443,100 บาท (รอยละ 1.08) สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 128,845,300บาท (รอยละ 3.91) และหนวยงานอื่น จํานวน 1,494,453,800
บาท (รอยละ 45.28)
7.2 งบประมาณรายจ า ยจากรายได พิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บประมาณส ว นนี้ จํ า นวน
5,003,976,500บาท (รอยละ 49.97 ของงบประมาณทั้งหมด) โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนทั่วไป (Block grant) ใหกับคณะ/สํานัก/สถาบัน จํานวน 341,519,100 บาท
7.3 งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในสวนนี้
จํานวน 1,710,430,600 บาท (รอยละ 17.08 ของงบประมาณทั้งหมด) แยกเปนหนวยงานจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 902,861,900 บาท (รอยละ 52.79) สถาบันสนับสนุนวิชาการ จํานวน 140,686,600 บาท
(รอยละ 8.23) และหนวยงานอื่นๆ จํานวน 666,882,100 บาท (รอยละ 38.98)

14

8. อาคารสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี พื้ น ที่ ร องรั บ การเรี ย นการสอนทั้ ง หมด 4 แห ง ได แ ก 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 3) อุทยานการเรียนรู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา และ4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง พื้นที่รวมประมาณ
3,719 ไร (รวมพื้นที่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงเอเชีย (A.I.T.) เชาประมาณ 834 ไร และพื้นที่ที่
มอบใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) สรางอุทยานวิทยาศาสตรประมาณ 185 ไร)
มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 1,288,460 ตารางเมตร
9. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
“ความเปนธรรม” หมายถึง การกระทําที่ชอบดวยเหตุผล ความซื่อตรง ยุติธรรม โดยมากมัก
หมายถึ ง “ความเป น ธรรมในสั งคม” ซึ่ งก็ คือ การอยูรว มกัน อยางมี เหตุผ ล เคารพสิทธิ เคารพความ
แตกตาง รับผิดชอบตอหนาที่และการใชเสรีภาพ อยางมีความรับผิดชอบ เปนตน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันการศึกษาที่มีพัฒนาการ และบทบาทที่เกี่ยวของกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความเปนธรรมตลอดมา ดังจะเห็นไดจากเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง
ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อป พ .ศ.2477 ก็คือ ความตองการใหประชาชนโดยทั่วไปไดมีโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษา และเปนบุคลากรที่มีความรูออกไปรับใชสังคม ยิ่งไปกวานั้น บุคลากร ศิษยเกา และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ยังมีส วนอยางสําคัญในการเรียกรอง และปกปองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและความเปนธรรมในสังคมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
จากพั ฒ นาการและบทบาทดั ง กล า ว ทํ า ให ห ลั ก การประชาธิ ป ไตยและความเป น ธรรม ได
กลายเปนจุดเนน และเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังจะเห็นไดจาก ในดาน
การผลิตบัณฑิต พันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมุงผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถ ยึดมั่นในความเปนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทําประโยชน
เพื่อสวนรวม ในดานการเสริมสรางคานิยมใหแกสังคม พันธกิจไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีสวนรวมใน
การสรางคานิยมประชาธิปไตยและความเปนธรรมใหเกิดขึ้น ในหมูประชาคมชาวธรรมศาสตร และสังคม
โดยสวนรวม นอกจากนั้นในดานการบริหารจัดการ พันธกิจของมหาวิทยาลัยยังไดกําหนดเอาไวอยาง
ชัดเจน เชนเดียวกันวาตองยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ที่บุคลากรมีโอกาสเขามามีสวนรวม อันจะสงผลให
การบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามโปร ง ใส ตรวจสอบได ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมและค า นิ ย มของชาว
ธรรมศาสตร จึงมีสวนผูกพันโดยตรงกับ การสรางความเปนธรรมในสังคมและการใชหลักความเปนธรรม
ในการทํางานและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีภารกิจที่สําคัญในการเปนแบบอยางและชี้นําในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ความเปนธรรม ตลอดมาและตลอดไป
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บทที่ 2
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ไดมี คําสั่งที่ 1992/2558 ลงวัน ที่ 5 ตุล าคม 2558 แต งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 ดังมีรายนาม
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย
รองศาสตราจารย ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
รองศาสตราจารย ดร. เฉลิมพร องศวรโสภณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ
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 2557 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2557
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 22 ตัวบงชี้ จําแนกเปน ตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (มธ.) จํานวน 9 ตัวบงชี้
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 3 พฤศจิกายน 2558
2) สัมภาษณผูบริหาร 14 คน ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน 11 คน อาจารย 15 คน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 คน ศิษยเกา 14 คน ผูใชบัณฑิต 4 คน ผูรับบริการ 18 คน เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2558 และสัมภาษณนายก อมธ. ประธานสภานักศึกษา กรรมการนักศึกษาคณะตางๆ18
คน ผูแทนนักศึกษาชมรมดานบําเพ็ญประโยชน ชมรมศิลปวัฒนธรรม ชมรมกีฬา 15 คน และบุคลากร 37
คน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (สรุปบันทึกการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสียตามภาคผนวก ค)
3) ตรวจสอบเอกสารอ า งอิงในแตล ะตัว บง ชี้เพิ่มเติมจากการศึก ษาขั้น ตน ที่ไดจ ากการ
วิ เ คราะห ร ายงานการประเมิ น ตนเอง และการเยี่ ย มชมระบบฐานข อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
(รายละเอียดปรากฏตามตารางตรวจเยี่ยมในภาคผนวก ก และสรุปบันทึกการเยี่ยมชม
หนวยงาน ตามภาคผนวก ข)
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2.2.4 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุ ปผลการประเมิน และนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร คณาจารยของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
2) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.3 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคล องและความถู ก ต องจากรายงานการประเมิน ตนเองระดั บ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 กับเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยไดอางอิงไว
2) สั มภาษณ ผู มีส ว นไดสว นเสีย เชน ผูบ ริห ารระดับ มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง/
สํานั กงาน อาจารย นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ศิษยเ กา ผู ใช บัณฑิต ผูรั บบริการ นายก อมธ.
ประธานสภานักศึกษา กรรมการนักศึกษาคณะตางๆ ผูแทนนักศึกษาชมรมดานบําเพ็ญประโยชน ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม ชมรมกีฬา และบุคลากร เพื่อสอบถามผลการดําเนินงานจริง
3) สอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน เพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพ
3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน 5 องค ป ระกอบ 22 ตั ว บ ง ชี้ พบว า มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มีผลการประเมิน เทากับ 4.16 คะแนน โดยผลการประเมิน เฉพาะตั วบงชี้ของ สกอ. จํานวน 13 ตั วบงชี้
เทากับ 4.01 คะแนน และผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของมธ. จํานวน 9 ตัวบงชี้ เทากับ 4.36 คะแนน โดยมี
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ดังนี้
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ลําดับที่

องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
2557
หมายเหตุ (เชน เหตุผล
คะแนน
คะแนน
ของการประเมินที่ตางจาก
หนวยวัด
เปาหมาย
ประเมิน
เต็ม 5
ตัวตั้ง
ที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ / = บรรลุ
ตัวหาร
X = ไมบรรลุ
คาเฉลี่ย

5

4

546.76
248

2.20

X

2.20

ตัวบงชี้ที่1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

80

60.4

61.52

/

3.85

ตัวบงชี้ท1ี่ .3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ

80

52.5

1,195
1942.50
985
1942.5

50.71

X

3.17

ตัวบงชี้ที่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอ

6

6

5

X

4.00

ตัวบงชี้ท1ี่ .5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอ

6

6

6

/

5.00

ปรับผลรวมคาคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร
จาก 14.34 เปน 14.31 คะแนน
เฉลี่ยทุกหลักสูตรจาก 3.59 เปน
3.58

ตัดขอ 5 เนื่องจากไมมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง และผล
การดําเนินงานไมดีขึ้น
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ลําดับที่

องคประกอบ
คุณภาพ

หนวยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
2557
ตัวตั้ง

บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ (เชน เหตุผล
คะแนน
ของการประเมินที่ตางจาก
ประเมิน
ที่ระบุใน SAR)

1.01

/ = บรรลุ
X = ไมบรรลุ
/

3.36

X

4.21

149.67
1,942.50
184.50
1,942.5

7.70

/

4.28

9.50

/

5.00

0.15

86.50
36,178

0.24

/

5.00

36.00

261
596

43.79

/

4.87

ตัวบงชี้มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ

2

0.89

ตัวบงชี้มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออก
และรับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน)
ตัวบงชี้มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด

รอยละ

4

4.38

รอยละ

9

7.2

ตัวบงชี้มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกและ
รับเขาทั้งหมด (ไมจํากัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน)
ตัวบงชี้มธ.5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวบงชี้มธ.6 รอยละจํานวนขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในตางประเทศที่มีการทํา
กิจกรรม (Active MOU)ตอจํานวนขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการทั้งหมด

รอยละ

9

9.34

รอยละ

0.2

รอยละ

45

ตัวหาร
366
36,178
1,217.25
36,178

ผลลัพธ

2.53
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ลําดับที่

องคประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้มธ.7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 มธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หนวยวัด

รอยละ

คะแนน
เต็ม 5
35

เปาหมาย

35

ผลการดําเนินงาน
2557
ตัวตั้ง
ตัวหาร
475
1,105

ผลลัพธ
42.99

บรรลุเปาหมาย
/ = บรรลุ
X = ไมบรรลุ
/

หมายเหตุ (เชน เหตุผล
คะแนน
ของการประเมินที่ตางจาก
ประเมิน
ที่ระบุใน SAR)
5.00
3.64
4.41
4.09

ขอ

6

6

ตัวบงชี้ที่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

คาเฉลี่ย

5

4.73
506,845

ตัวบงชี้ที่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย

คาเฉลี่ย

5

4.58
63.37

ตัวบงชี้มธ.8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation)
บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวน
บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus

สัดสวน

4.5

4

6

/

5.00

119.09
29.00
120.14
29.00

4.11

X

4.11

4.14

X

4.14

5,953.00
1,944.00

3.06

X

3.40

เพิ่มผลงานอนุสิทธิบัตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คา
น้ําหนัก 0.4 จํานวน 6 รายการ
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ลําดับที่

องคประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้มธ.9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 มธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ท3ี่ .1 การบริการวิชาการแกสังคม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ท4ี่ .1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

หนวยวัด

รอยละ

คะแนน
เต็ม 5
2.2

เปาหมาย

3.47

ผลการดําเนินงาน
2557
ตัวตั้ง
ตัวหาร
93.50
1,988.50

ผลลัพธ
4.70

บรรลุเปาหมาย
/ = บรรลุ
X = ไมบรรลุ
/

หมายเหตุ (เชน เหตุผล
คะแนน
ของการประเมินที่ตางจาก
ประเมิน
ที่ระบุใน SAR)
5.00

4.42
4.20
4.33
ขอ

6

6

6

/

5.00
5.00
5.00

ขอ

6 - 7 ขอ

6

5

X

4.00

ตัดขอ 5 เนื่องจากไมมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
ตัดขอ 7 รางวัลที่ไดรับตอง
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
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ลําดับที่

องคประกอบ
คุณภาพ

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ที่5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 ทั้งหมด
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบของสกอ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบมธ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบทั้งหมด

หนวยวัด

คะแนน
เต็ม 5

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
2557
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ขอ

7

6

คาเฉลี่ย

5

4.51

ขอ

6

4

69.53
19.00

ผลลัพธ

บรรลุเปาหมาย
/ = บรรลุ
X = ไมบรรลุ

หมายเหตุ (เชน เหตุผล
คะแนน
ของการประเมินที่ตางจาก
ประเมิน
ที่ระบุใน SAR)
4.00
4.00

5

X

4.00

3.66

X

3.66

5

/

4.00
3.89
3.89
4.01
4.36
4.16

ตัดขอ 2 เนื่องจากไมมีหลักเกณฑ
การวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ตัดขอ 6 เนื่องจากไมมีแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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3.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
3.2 สรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 ตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 22
ตัวบงชี้ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดี (คาคะแนนเฉลี่ย 4.16) โดยมีผลการ
ประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการ
ประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอยู ใ นระดั บ ดี คะแนนประเมิ น เท า กั บ 4.16 คะแนน
องคประกอบคุณภาพที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ (5.00) องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต (4.09) องคประกอบที่ 2 การวิจัย (4.33) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(4.00) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (3.89)
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 มีผลการประเมินอยูในระดับดีทั้งสามดาน (คะแนนเฉลี่ย 3.89 4.50 และ 4.16
ตามลําดับ) รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.2
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต รวม
นําเขา

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

3.67

5.00

2.20

3.64

ดี

4.00

-

4.96

4.41

ดี

3.86

5.00

4.27

4.09

ดี

4.11

5.00

4.14

4.42

ดี

-

-

4.20

4.20

ดี

4.11

5.00

4.18

4.33

ดี

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

4.00

-

4.00

ดี

-

-

-

-

-

-

4.00

-

4.00

ดี

-

4.00

3.66

3.89

ดี

-

-

-

-

-

-

4.00

3.66

3.89

ดี

3.78

4.50

3.33

4.01

ดี

4.00

-

4.65

4.36

ดี

3.89

4.50

4.16

4.16

ดี

ดี

ดี

พอใช

ดี

-

ดีมาก

ดี

ดี

ดี
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3.3 จุดเดนและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ
ขอเสนอแนะในภาพรวม
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความตั้งใจจริงและมีความมุงมั่นสูง
2.การหลอหลอมและพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนพลเมืองและรักประชาชน
ขอเสนอแนะ
1. ในการจั ด ทํ า แผน/โครงการ/กิ จ กรรม มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ก ว า งและไม เ ป น รู ป ธรรม
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมเนนการวัดวาไดทําโครงการ/กิจกรรม ซึ่งวัด
เชิ ง ปริ ม าณไม ส ะท อ นคุ ณ ภาพ หากเป น วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะวั ด จากการสอบถามความคิ ด เห็ น
ไม ส ามารถประเมิ น สั ม ฤทธิ์ ผ ลได ทํ า ให ไ ม มี ความชั ด เจนว าจะปรั บ ปรุ ง แผน/โครงการ/กิ จ กรรมอย า งไร
ไมสามารถวัดระดับการพัฒนาของการดําเนินงานวามีทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม และไมสามารถเชื่อมโยงถึงความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนกลยุทธได
2. ยังมีชองวางในการสื่อสารและการกํากับติดตามการทํางานระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่จะนํา
และตามไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบ
Active Learning และมีการดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อนการสอนแบบ Active Learning อยางชัดเจนเปน
รูปธรรม
2. จํานวนหลักสูตรนานานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษคิดเปนจํานวนหนึ่งในสามของหลักสูตรทุก
ระดับรวมกัน โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 34 ปริญญาโท รอยละ 23 และปริญญาเอก รอยละ
39 ของจํานวนหลักสูตรในแตละระดับ
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวิจัยติดตามผลการใชกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับนักศึกษาและสาขาวิชา เพื่อใหเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูอยางแทจริง
2. ควรเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร การอาน การคิดอยางมีวิจารณญานกอนและหลังการจัดชั้นเรียน
ของโครงการทดสอบ TCTC และประมวลผลระดับหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลใหผูรับผิดชอบหลักสูตรและฝาย
การนักศึกษานําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเพื่อใหนักศึกษา
ใชเปนขอมูลการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตนเอง
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3. การกําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาควรเนนผลในมิติคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดตัวบงชี้ที่สามารถแสดงสัมฤทธิผลการพัฒนานักศึกษาได
4. ฝายวิชาการและฝายการนักศึกษาควรรวมกันทบทวนกรอบแนวคิดดานการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในป จจุ บัน จากคุ ณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค (GREATS) ปรัช ญา วิสัย ทัศน อัตลักษณ
มาตรฐานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และขอบังคับกิจ กรรมนักศึกษา เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ระยะเวลาถัดไปตลอดจนการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษา และสื่อสารสรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
ได แก ฝ ายการนักศึ กษา ฝา ยวิช าการ คณะ ผูรับ ผิดชอบหลักสูตร องคการนักศึกษา และงานกิจการ
นักศึกษาระดับคณะ
5. ทุ กหลักสู ตรควรให ความสํา คั ญตอการวางแผนเพื่อใหมีพื้น ที่การจัดการเรีย นการสอน จํานวน
อาจารยประจํา และอุปกรณ/เครื่องมือในสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา มีการดูแล บํารุงรักษา และ
ซอมแซมใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่เอื้อและสนับสนุนดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน กองทุนวิจัย
และศูนยวิจัยทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาการวิจัยขั้นสูงที่ตอบสนอง
ทิศทางในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
2. คณาจารย มีความเชี่ ย วชาญในศาสตรของตนเองในการสรางสรรคผ ลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐที่เนนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ สงผลใหสรางชื่อเสียงที่โดดเดนใหกับมหาวิทยาลัย เปนที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสามารถนําองคความรูมาใชในการแกไขปญหาของประเทศ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิ ทยาลั ย ควรหาแนวทางและวิธีการในเชิงรุก ในการเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ และพั ฒ นาสั ดส ว นของจํ า นวนการอ างอิ ง (Citations) ใหม ากขึ้น เชน สนับ สนุ น ใหมี การเขีย น
review articles ที่ตีพิมพในฐานขอมูลสากล (Scopus/ISI-Web of Science) เปนตน เพื่อใหมหาวิทยาลัยเขา
สูการเปน World class university ตามเกณฑ QS Ranking
2. มหาวิ ทยาลั ย ควรทํ าการเที ย บเคีย ง (Benchmarking) สมรรถนะในดานการวิจัย ความเปน
นานาชาติ และการจัดการศึกษา กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและมี
มาตรฐานระดับสากลอยางตอเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรขยายเครือขายความรวมมือทางการวิจัย กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นนําใน
ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจสังคม การแพทย และสิ่งแวดลอม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อขยายบทบาทความ
เปนผูนําความรวมมือทางวิชาการในอาเซียนและเอเชีย
4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัยสวนกลางใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการวิจัย
กับคณะ และสถาบัน เพื่อใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของอาจารยในการสรางเครือขายในการทําวิจัย
รวมกันทั้งภายในและภายนอก
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลั ยมี นโยบายมุงสูการเปน มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยไดนําความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใชองคความรูมาชวยพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาชุมชน สังคม ใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยมีตนทุนทางสังคม ศักยภาพและความพรอมทางกายภาพสูง สงผลใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มอบความไววางใจในการเปนคูความรวมมือ (Partnership) ในการบริการวิชาการแกสังคม
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบทบาทดานการเปนที่พึ่งใหแกสังคมและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนน
การใชความรูและความเชี่ยวชาญที่มีอยูในการแกปญหา แกวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคม
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนานโยบายในเชิงรุกที่สามารถกระตุนตอยอดและสรางรายไดผานกลุมการวิจัย
ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โดยประสานความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ เพื่อสามารถ
นําผลผลิตจากงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐไปใชประโยชนและสรางมูลคาทรัพยสินทางวิชาการใหกับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหาชองทางเผยแพรใหอาจารยและนักวิจัยไดทราบอยางทั่วถึง
3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางและสื่อ ใหมีความหลากหลายและทั่วถึงในการเผยแพรประชาสัมพันธ
งานบริการวิชาการแกประชาชน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรมี
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเป น เจ า ภาพหลั ก ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด ความตระหนั ก ในหน า ที่ ก ารบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. นโยบายและเปาหมายมีความชัดเจน และผูบริหารระดับสูงมีความอุทิศทุมเท
2. บุคลากรระดับผูอํานวยการกองมีประสบการณในการบริหารและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
1. ใหมีการพิจารณาเพื่อพัฒนาสรางฐานระบบขอมูล (Database) ใหมี
1.1. ความครอบคลุมสมบูรณกับทุกหนวยงานและทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Coverage
Completeness)
1.2. ใหมีการนําเขาขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน (Accurate and Up-to-date)
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1.3. ขอมูลมีความเชื่อถือได (Reliable)
1.4. สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อประโยชนในทุกดานได (Integration)
1.5. สามารถใชประโยชนเพื่อใหเกิดระบบบริหารดวยขอมูลจริง (Management by Fact)
เพื่อตอยอดสูการบริหารไดดวยเชิงวิเคราะหและตัวเลข (Management by Analytics) เพื่อรองรับยุทธศาสตร
ใหมและการเปลี่ยนแปลงอยางทาทาย (New Strategic Challenge)
2. การทํ าแผนปฏิ บัติงานควรมี ความชัดเจนทั้งดานจํานวนโครงการที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรและเปาประสงค (Strategic Objectives) ของตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่มี
ประโยชน ต อ การตอบสนองกลยุ ท ธ ที่ ท า ทายของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ส ามารถทํ า การติ ด ตาม กํ า กั บ
และหาแนวทางในการปรับปรุงไดอยางตอเนื่องทุกป
3. ยังไมไดใชประโยชนทั้งตัวเลขบริหารดานการเงินและไมมีขอมูลที่ทันสมัยรองรับ เชน ตนทุนตอ
หนวย โดยเฉพาะเรื่อง Financial Feasibility และ Financial Analysis สําหรับการลงทุนโครงการตางๆที่ให
เกิดประโยชนตอนักศึกษา
.................................................................

ภาคผนวก ก

ก-1

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ณ 7 ตุลาคม 2558

วัน เวลา
กิจกรรม
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พบผูบริหารและสัมภาษณ (ณ ทาพระจันทร)
08.00 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
09.00 – 10.30 น.
เปดประชุม
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
- ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินและแนะนําคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
โดย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- กลาวตอนรับและนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
- สัมภาษณผูบริหารในประเด็นเชิงนโยบาย/ภาพรวม
ผูเขารวมประชุม :รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี/ผูอ ํานวยการคณะ สํานัก สถาบัน
10.30 – 12.00 น.
สัมภาษณผูบริหาร
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
10.30 –12.00 น.
- ฝายวิชาการ
- ฝายวิจัย
- ฝายวางแผนและบริหารศูนย
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
- รองประธานคณะทํางานการบริการ รังสิต
- ฝายศิษยเกาสัมพันธ
วิชาการแกสงั คมระดับ
- ฝายการคลัง
- ฝายวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัย (ผูอํานวยการสํานักเสริม - ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาและบริการสังคม)
- ฝายบริหารทาพระจันทร
- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
- ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทาง
ปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น
มธ. ทาพระจันทร
2 ตึกโดม มธ. ทาพระจันทร
2 ตึกโดม มธ. ทาพระจันทร
12.00 -13.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
13.00- 16.00 น.
สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
13.00 – 14.30 น.
- ผูใชบัณฑิต
- อาจารย
- ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน
14.30 – 16.00 น.
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ผูรับบริการ
- ศิษยเกา
ณ หองประชุมสํานักเสริมศึกษาและบริการ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น
สังคม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค 1
มธ. ทาพระจันทร
2 ตึกโดม มธ. ทาพระจันทร
มธ. ทาพระจันทร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สัมภาษณผแู ทนกลุมตางๆ และเยี่ยมชมระบบฐานขอมูล มธ. รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร
(ณ มธ. ศูนยรังสิต)
08.00 - 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
09.00- 10.00 น.
สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ (ชวงเชา)
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
09.00- 10.00 น.
- นายก อมธ. ประธานสภานักศึกษา - ผูแทนนักศึกษาชมรมดานบําเพ็ญ
- บุคลากร
กรรมการนักศึกษาคณะตางๆ
ประโยชน ชมรมศิลปวัฒนธรรม ชมรมกีฬา
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 2
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 3 ชัน้ ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1
ชั้น 2 มธ.ศูนยรงั สิต
2 มธ.ศูนยรังสิต
ชั้น 2 มธ.ศูนยรงั สิต

ก -2
การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557

วัน เวลา
10.00-12.00 น.
คณะกรรมการ
ทีมที่ 1
รศ. ดร.สมบูรณวัลย
ผศ. ดร.อุษาวดี
อ. ดร.กฤติมา
ทีมที่ 2
รศ. ดร.มรรยาท
รศ.ดร. เฉลิมพร
ทีมที่ 3
รศ. ดร. บุญมาก
รศ. ดร. ณัฐฐา

กิจกรรม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงาน
โดยแบงคณะกรรมการฯออกเปน 3 ทีม
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ระดับมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต
- ฝายวิชาการ
- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
- ฝายศิษยเกาสัมพันธ
- ฝายวิเทศสัมพันธ
- ฝายวิจัย
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
- ฝายวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
- ฝายวิจัย

รวม
ตัวบงชี้
12 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ

5 ตัวบงชี้
1 ตัวบงชี้

- ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
1 ตัวบงชี้
- ฝายวางแผนและบริหารศูนยรงั สิต
3 ตัวบงชี้
- ฝายการคลัง
- ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝายบริหารทาพระจันทร
- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
- ฝายวิชาการ
12.00-13.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
13.00 -14.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมระบบฐานขอมูล หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ และศูนยการเรียนรูกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
14.00-16.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงาน(ตอ)
16.00 – 17.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกกลุม ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ มธ.ศูนยรังสิต
08.00 – 12.00 น.
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรียมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา และ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
12.00 -13.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
13.00 – 14.00 น.
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผล และเตรียมเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา และ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน(ตอ)
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
14.00 – 16.00 น.
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผลการประเมินคุณภาพดวยวาจาตอผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
ประชาคมธรรมศาสตร
ณ หองประชุมหลวงดําริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 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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บันทึกการเยี่ยมชมระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หอสมุด ปวยอึ๊งภากรณ และศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
จุดเดน
การออกแบบแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางแผนการจัดทําโดยการศึกษาวิเคราะหแผน
หลักของประเทศ ในแงของ ICT และดูแผนของมหาวิทยาลัยวามีแนวทางนโยบายอยางไร รวมทั้ง การสัมภาษณ
เพื่อดูความตองของผูรับบริการ แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรมีนโยบายใหทุกหนวยงานใหความรวมมือในการเก็บขอมูลในฐานขอมูลสําหรับใชงานทั่วไปใหได
ขอมูลที่ครบถวนสมบรูณ โดยขอมูลตองมีความทันสมัย รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือ มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย
รวมทั้ง มีการบูรณาการกับงานดานอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรออกแบบระบบตางๆ ใหตอบโจทยการบริหารงานของผูใชทุกระดับ เพื่อใชในการตัดสินใจตอการ
บริหารงาน
3. ควรมีการวิเคราะหฐานขอมูลที่มาจากภายนอกใหตอบโจทยยุทธศาสตรของผูบริหาร
4. ฐานขอมูลทางดานการเงิน และวิจัย ยังมีความไมชัดเจน
หอสมุด ปวย อึ๊งภากรณ
1.มีการจัดสรรพื้นที่สําหรับการอานหนังสือ และพื้นที่ที่สามารถใชเสียง
2.มีบริการยืม คืนโดยเครื่องอัตโนมัติที่ทํารายการพรอมกันไดครั้งละหลายเลม และมีหลักฐานแสดงผล
การยืม คืน เพื่อใหผูรับบริการจัดเก็บเปนหลักฐาน
3.มีบริการยืม คืน ระหวางหองสมุดวิทยาเขต โดยไมเสียคาใชจาย และเปนไปดวยความรวดเร็ว
โดยเฉพาะบริการยืมหนังสือระหวางศูนยทาพระจันทรและศูนยรังสิต
4.มีเครือขายระหวางหองสมุดที่ไมเปนภาระคาใชจายของนักศึกษา

ข-2

ศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (KromLuangNaradhiwasRajanagarinda Learning
Centre) หรือ ศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Self Access Learning Center)
1.เปนศูนยกลางการเรียนรู ดานสื่อการเรียนภาษานานาชาติที่ทันสมัยประกอบดวยสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการศึกษา คนควาขอมูล สื่อผสม (Multimedia) เพื่อความรูและความบันเทิง หอง Common
Room สําหรับการทํางานหรือประชุม
2.มีพื้นที่สําหรับการอานหนังสือหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเดียว แบบกลุมยอย
3.มี พื้น ที่จั ดแสดงนิ ทรรศการ (exhibition) โดยใชอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ส รางปฏิสัมพันธกับ ผูช ม
นิทรรศการเพื่อใหนิทรรศการมีชีวิตชีวา สรางความนาสนใจ สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตของคนรุนใหม
จุดที่ควรพัฒนา
1.ในสวนของกองกิจการนักศึกษา มีลักษณะทางกายภาพคอนขางทึบ สีไมดึงดูด แสงจากภายนอกสะทอนเขาตา
2.ยังไมมีปายติดอยางเปนทางการ ทําใหบุคคลทั่วไปไมทราบ
......................................................

ภาคผนวก ค
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บันทึกสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย
สัมภาษณผูบริหาร : ฝายวิชาการ ฝายการนักศึกษาและการเรียนรู ฝายศิษยเกาสัมพันธ และฝายวิเทศ
สัมพันธ
ดานการจัดการเรียนการสอน
1.มหาวิทยาลัยพัฒนาความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหกับอาจารย
เพิ่มมากขึ้น เชน มีการจัดการอบรมใหความรู ทั้งกอน ระหวาง และหลังการจัดเรียนการสอน
2.มีการจัดตั้งศูนย TCTC ใหนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะวัดความสามารถของตนเองในทักษะตางๆ
ในอนาคตศูนยดังกลาวจะขยายไปถึงการจัดสอบวัดทักษะเพื่อนําไปใชในการสมัครงาน
3.จากผลประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รองอธิการบดีฝายวิชาการไปพบผูบริหารของคณะ
ที่มีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อรับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขใหหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐานสวนหนึ่งเปนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ซึ่งมีอาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน โดยคณะกรรมการประเมินพิจารณาวา จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ
ดานกิจกรรมนักศึกษา
จากปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา TU 100 ในปการศึกษา 2556 ในการนํานักศึกษาลงชุมชน
มากเกินไปจนรบกวนชุมชน และกิจกรรมยังไมทําใหชุมชนสามารถพัฒนาไดอยางแทจริง ปจจุบันไดมีการปรับ
จํานวนนักศึกษาแต ละชุมชนใหเ หมาะสม และทํางานอย างมีเ ปาหมายที่ชั ดเจนมากขึ้น มีการจัดสัมมนา
ประจําป ปละ 2 ครั้ง และมีการจัดอบรมใหกับอาจารยชาวตางชาติ มีการแจงผลการจัดการเรียนการสอนให
ชุมชนรับทราบเปาหมายที่ชัดเจนในการทํากิจกรรม และใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและมีเขาใจความเป น
พลเมืองมากขึ้น
ดานศิษยเกา
1.จํานวนกิจกรรมกับศิษยเกาเพิ่มมากขึ้น เชน โครงการมหาวิทยาลัยพบประชาชน มีการนําหนวย
แพทยจากสายสุขศาสตร และศิษยเกาที่มีความสนใจมาชวยเหลือชุมชนทุรกันดารในตางจังหวัด
2.การจัดตั้งกองทุนวันเกิด โดยนําดอกเบี้ยจากกองทุนเปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่เรียนดีแต
ขาดแคลนทุนทรัพย โดยใหเปนทุนเต็มจํานวนจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีการปลูกฝงให
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากกองทุนฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีจิตสํานึกที่จะมาชวยทํางานของกองทุน
และชวยเหลือมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมตาง ๆ
3.ฐานขอมูลดานศิษยเกายังขาดความเปนปจจุบัน และยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยมีแนวทาง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงกันกับสมาคมศิษยเกาของคณะตาง ๆ และมีขอจํากัดที่ศิษยเกาบางคน
ไมมีความประสงคจะเปดเผยขอมูล

ค-2

ดานวิเทศสัมพันธ
1.มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปดโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย มีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศและมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน
2.การใหทุนนักศึกษาตางชาติ โดยใหคณะกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการคัดเลือก
สัมภาษณผูบริหาร : ฝายวิจัย รองประธานคณะทํางานการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย
(ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม) ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
จุดเดน

1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงาน คือ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย (TURAC) ดูแลและ
ประสานงานในสวนของงานวิจัยวาจางจากหนวยงานภายนอก
2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ดูแล และบริหารงานดานการวิจัย ในหลายดาน เชนสํานักงานทรัพยสิน
ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งดูแลเรื่องการจดสิทธิบัตร และการใหความคุมครองสิทธิในดานการวิจัย มี
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ดูแลงานดานบริการสังคม เปนตน
ดานการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อชวยเหลือในดานงานวิจัยหลากหลายฐานขอมูล ที่เปนชองทาง
ใหอาจารยและนักศึกษาสามารถเขามาสืบคนขอมูลทางดานงานวิจัย เชน ระบบ D-SPACE เปนตน
2. มหาวิทยาลัยดําเนินงานรวมกับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนําในการทํา Research University Network
(RUN) เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัยระหวางสถาบัน
3. มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนในดานงานวิจัยคอนขางมาก ไมวาจะเปนดานการใหทุนสนับสนุนดาน
การพั ฒนาอาจารย ใหดํา เนิน งานสร า งผลงานวิจัย การใหทุนสนับ สนุน ผลงานที่ไดรับ ตีพิมพในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดน ทําใหสามารถควารางวัลจากเวทีตางๆ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ศู น ย วิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด า นการวิ จั ย ของคณาจารย เช น ศู น ย
สัตวทดลอง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง เปนตน
6. มหาวิทยาลัยมี Center of Excellence ซึ่งมีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณทางดาน
งานวิจัยเปนผูนําและเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) ในการสรางองคความรูและพัฒนาอาจารยรุนใหม
ดานการบริการวิชาการ
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ความโดดเด น ในการบริการวิช าการแกสัง คมที่ เปน รู ป ธรรมชัด เจน และมีการ
ใหบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ
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2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางดานการบริการวิชาการกับชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยโดยมี
การติ ด ต อ ประสานงานระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ผู นํ า ชุ ม ชนเพื่ อ ให เ กิ ด การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
ดานการวิจัย
1. ควรมีระบบในการบริหารจัดการในเรื่องของการคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยเพื่อใหการขอรับการจด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการแยกเงินสําหรับงานวิจัยที่เปนองคความรู (งานวิจัยตีพิมพ) กับผลงานวิจัยที่เปนงานวิจัย
วาจาง เพื่อใหสามารถคํานวณผลงานวิจัยกับทุนวิจัยนั้นเหมาะสมหรือสอดรับกันหรือไม
สัมภาษณผูบริหาร : ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต ฝายบริหารทาพระจันทรและความยั่งยืน ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายการคลัง ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และฝายประชาสัมพันธ
1.มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณโดยการจัดกลุมรายไดเปนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
รายไดจากการบริหารสถานที่ จากการบริจาคของศิษยเกา และจากการลงทุน โดยมหาวิทยาลัยไดวาจาง
บริษัทบริหารการลงทุนที่เปนมืออาชีพมาบริหารเงินลงทุนและตั้งเปาหมายที่ตองมีผลตอบแทนสูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือนและ 24 เดือน สวนการบริหารคาใชจายจะจัดสรรใหหนวยงานในรูปของ Block
grant ตามภาระงาน (FTES) และตามผลการผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่สอดคลองกับตัวบงชี้ยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และการเติ บโตของมหาวิทยาลัย ในทิ ศทางที่ส อดคลองกับยุ ทธศาสตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2.การบริห ารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะบริห ารงบประมาณใหสมดุ ลเปน หลัก (ระดับหนว ยงาน
สามารถขาดดุลงบประมาณไดบางไมเกินร อยละ 10 เพื่อการลงทุน) ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม เชน ความเปนนานาชาติ คุณภาพการศึกษา มีการจัดสรรเพื่อการพัฒนาอาจารย การสนับสนุนการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย เชน การกําหนดอัตราที่แนนอนในการกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป อยางไรก็ตาม
ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่งคงพอสมควรมีเงินทุนสะสมกวาสามพันลานบาท
3.การวิเคราะหตนทุนมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหตนทุนและวิเคราะหความคุมคาจากขอมูลจริงใน
ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนและด า นอื่ น เพื่ อการตัด สิน ใจและการวางแผนทางการเงิ น ที่ส อดคล องกั บ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในทุกดาน แตดานที่ยังไมครอบคลุม เชน การบริการวิชาการ ยังไมมีความชัดเจน
มากนัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมไมสูงมากนัก เพราะการใหบริการของมหาวิทยาลัยไมหวังผล
กําไรจากการดําเนินงานแตใหบริการเพราะตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลหรือชวยเหลือสังคม ตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย หรือบางหลักสูตรจะไมคุมคาทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยก็จัดสอนเนื่องจากคุมคาความเปน
ธรรมศาสตรหรือความจําเปนทางการศึกษาที่ตองรักษาหลักสูตรเชนนี้ไว แมแนวโนมมหาวิทยาลัยจะผลักดัน
ใหมีหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น ระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้นก็ตามแตยังคงอัตลักษณเดนของมหาวิทยาลัยไว
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4.มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกรอบแผนกลยุทธ และมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงทุกป โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
5 มหาวิ ท ยาลั ย มี แ ผนพั ฒ นาบุ คลากรทั้ งสายสนั บ สนุน วิช าการและสายวิช าการ พรอ มกับ มีการ
สนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของสายวิชาการ
6.มหาวิทยาลัยมีการ benchmark กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา เชน NUS ประเทศสิงคโปร โดยการ
แลกเปลี่ยนอาจารย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ซึ่งสนับสนุนความเปนนานาชาติไดเปนอยางดี
สัมภาษณผูใชบัณฑิต
จุดเดน
1.บัณฑิตมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ
2.บัณฑิตกลาพูด และกลาแสดงความคิดเห็น มีความเปนตัวของตัวเอง สามารถปรับตัวไดรวดเร็ว
3.บัณฑิตมีความใฝรู ขยัน วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ และมีพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
4.บัณฑิตสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1.พัฒนาทักษะภาษา
2.พัฒนาดานการสื่อสาร การพูด และการเขียน
3.เสริมความรูดานวัฒนธรรมของแตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการ
เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ความรูเบื้องตนดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศ
ไทย
4.ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกงานทั้งสวนราชการและภาคเอกชน เพื่อใหเห็นสภาพจริงของการ
ปฏิบัติงานในองคกร
สัมภาษณ อาจารย
จุดเดน
1. อาจารยสวนใหญ มีความมุงมั่นในการนําเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช
2. มหาวิทยาลัย สงเสริมสนับสนุนการวิจัย โดยใหทุนสนับสนุนผานทางคณะ และใหโดยตรง โดย
สนับสนุนใหทุน ทําวิ จัย ทุนสนับสนุนการเผยแพรผ ลงานตีพิมพ มี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขีย น
Proposal ขอทุนวิจัย มีระบบพี่เลี้ยงดูแลใหคําปรึกษา และมีการสนับสนุนทุนในการเดินทางไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย เปนตน
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3.นักศึกษาสามารถนําเอาความรูจากที่อื่นมาประยุกตใชในการเรียนได และมีลักษณะกลาคิด กลาทํา
บวกกับมี active learning ก็ยิ่งทําใหมีการพัฒนาไดดียิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู เช น ห อ งเรี ย น
บรรยากาศสภาพแวดล อมของมหาวิ ทยาลัย ใหเพีย งพอ และเหมาะสม ในการจัดการเรีย นการสอนแบบ
Active Learning พบวาจํานวนหองมีไมเพียงพอ และขนาดของหองไมเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน มีรายวิชา
พื้นฐานบางรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนเปนจํานวนมากก็มีปญหาในการสอนแบบ Active Learning ได
2. หน วยบริ หารงานวิ จัย ของมหาวิทยาลัยมีความลาชาในการบริห ารโครงการวิจัย เชน การเบิ ก
จายเงินสนับสนุนการวิจัยของโครงการที่ไดรับทุนแลว สงผลใหไมสามารถดําเนินการโครงการและปดโครงการ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการที่อาจารยจะขอทุนวิจัยตอเนื่องจากแหลงทุนอื่นๆ
3. อาจารยเสนอใหทางมหาวิทยาลัย จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อใชเปนแหลงสืบคนใน
การสรางเครือขายการวิจัยตอไป
4. มหาวิทยาลัยมีความลาชาในการบริหารจัดการเรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการ
5. การที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และแตละคณะจะตองพึ่งพาตนเอง จึงทําใหอาจารยสวนหนึ่งมี
ความกั งวลในเรื่องตา งๆ ดั งนี้ (1) คุ ณภาพของนั กศึกษาที่ ผ ลิ ตออกมา (2) การมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่
คลายกันในมหาวิทยาลัยอาจสงผลใหคณะแยงนักศึกษากันเองได (3)สวัสดิการของบุคลากร (4) การชดเชย
คาตอบแทนบุคลากรในกรณีที่ไมตอสัญญาจาง และ (5) การเชิดชูอัตลักษณของความเปนธรรมศาสตร เปนตน
สัมภาษณ กลุมผูอํานวยการกอง/สํานัก
จุดเดน
1.บุคลากรระดับผูอํานวยการกองมีการสั่งสมประสบการณในการบริหารงานมานาน
2.มีการกําหนดเปาหมายและผลผลิตที่ตองการชัดเจน เพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามแผน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ฐานขอมูลที่สําคัญ เชน ฐานขอมูลวิจัย บุคลากร การเงินและงบประมาณ ที่ไมสามารถเชื่อมโยง
กันระหวางฐานขอมูลดวยกันเองและฐานขอมูลระดับคณะทําใหไมสามารถประมวลผลเพื่อการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการรายงานขอมูลตอหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและครบถวน
2. บุคลากรระดับปฏิบัติการรุนใหมไมมีความอดทนในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน ทักษะในการ
บริหารงานทุกระดับเพื่อทดแทนอัตราที่จะเกษียณ แตการสื่อสารแผนการพัฒนาบุคลากรดังกลาวยังรับรูไม
ทั่วถึง
4. การถายทอดนโยบายระดับสูงมาสูผูปฎิบัติไมชัดเจน ไมสรางความผูกพันในองคกร
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5.ผูอํานวยการกองประเมินผลการบริหารงานดวยตนเองโดยการเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
รับนโยบายจากผูบริหารไปดําเนินงานสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายถึงรอยละ 80-90
6.การสรางความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย เดิมนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะผูกพัน
กับ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร ในสถานะที่เ ปนขาราชการของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร แตในปจ จุ บัน
มหาวิ ท ยาลั ย มี พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวนมากและอี ก บางส ว นปรั บ เปลี่ ย นมาจากข า ราชการเมื่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ให ผ ลตอบแทนค อ นข า งสู ง มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี น า จะเป น
องค ป ระกอบที่ ทํ า ให บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได รวมถึ ง หากมี ร ะบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน อยางไรก็ตามผูอํานวยการกองจะเกษียณในระยะเวลาอันใกลนี้และ
กังวลวามหาวิทยาลัยจะสรางบุคลากรขึ้นมาทดแทนไดทันหรือไม
7.ปญหาเรงดวน คือจราจรติดขัดในชวงเย็น และโรงอาหารไมสามารถรองรับไดในเวลาเรงดวน ปญหา
การขโมยมีมากขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไดแกปญหาไปแลว เชน การขอ
เจรจากับกรมทางหลวงในการสรางสะพานขามทางแยกทําใหการระบายรถในชวงเวลาเรงดวนคลองตัวมากขึ้น
สามารถลดการแออัดทางการจราจรในมหาวิทยาลัยได การจัดสายตรวจตามจุดที่เปนมุมอับตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยใหนักศึกษาเปนตน
สัมภาษณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จุดเดน
1.มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในหลายๆ คณะ การเรียนการสอนเนนให
นักศึกษาคนควาดวยตนเองและนํามาอภิปรายในชั้นเรียน
2.การเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในการทํางานจริงได
3.มีหองสมุดทีอ่ ํานวยความสะดวก การยืมคืนหนังสือระหวางศูนยทาพระจันทรและศูนยรังสิต
อาจารยสามารถสั่งซื้อหนังสือไดตามที่ตองการ เปนแหลงเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังมีจํานวนนอยและไมเพียงพอตอนักศึกษา ทําใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาชา
2.เวทีในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ /สารนิพนธ ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หรือ
วารสารระดับชาติ ยังไมเพียงพอตอการเผยแพรผลงานของนักศึกษา
3.ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสามารถนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ /สารนิพนธในเวทีตางๆ ได
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4.ควรพัฒนาระบบที่สามารถรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ /สารนิพนธ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึง
ไดในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Fulltext)
5.ควรมีพื้นที่ในการทํางานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น
6.ระบบสารสนเทศยังไมมีการเชื่อมโยงกันระหวางคณะและมหาวิทยาลัย และภายในคณะขอมูลยังไม
เชื่อมโยงระหวางกัน
7.การประชาสัมพันธขาวสารสําหรับบัณฑิตศึกษายังไมทั่วถึง เชน ทุนวิทยานิพนธ การประกวด
วิทยานิพนธ
8. มหาวิทยาลัยควรเปนสื่อกลางใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศใน
ระดับที่สูงขึ้น
9. ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอและทันสมัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
คาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาคอนขางสูง เชน เครื่องมือ/อุปกรณ เครื่องปริ้นเตอร คอมพิวเตอร
10.การพัฒนาหลักสูตรควรสอบถามนักศึกษาปจจุบันที่มีประสบการณการทํางานในสาขาวิชา เพื่อ
จัดรายวิชาที่สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง
สัมภาษณ ผูรับบริการ
จุดเดน
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องคุณภาพ/
เนื้อหาสาระของการใหบริการ มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานนั้นๆ และคาใชจายในการบริการ (มี
บริการวิชาการหลายอยางไมเสียคาใชจาย) รวมทั้งมีเจาหนาที่มีจิตบริการและอัธยาศัยดี
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางที่หลากหลายและทั่วถึง ในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของการ
บริการวิชาการในเชิงรุก
สัมภาษณศิษยเกา
1.ศิษยเกาเห็นวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจุดเดน สรุปไดดังนี้
- มีความเสียสละตองานสวนรวม
- มีความรับผิดชอบสูง
- กลาแสดงความคิดเห็น สามารถคิดนอกกรอบ
- มีความเปนผูนําสูง
-มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อการทํางานกับผูอื่น
- มีความใฝรู กระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหม
2.ศิษยเกาเห็นวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจุดออน สรุปไดดังนี้
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ใชสิทธิและเสรีภาพมากเกินไป รบกวนสิทธิคนอื่น
มีบุคลิกภาพนักศึกษาบางคนขาดความนาเชื่อถือ
3. ความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยเมื่อออกนอกระบบราชการ
สวนใหญเห็นดวยจะทําใหมหาวิทยาลัยมีอิสระทางวิชาการ เพราะความเปนราชการลดลง มี
บรรยากาศในการพั ฒ นาความรู มี ความก าวหน าไมติดกั บ กรอบแนวคิดเดิม สามารถปรับ ปรุง ระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย แตยังกังวลวาคาใชจายในการเรียนการสอนจะสูงขึ้น
4. ความเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เห็นวามหาวิทยาลัยควรเนนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพราะเห็นวาเปนรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศ สวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนเพียงการตอยอดความรูเพื่อการพัฒนางานใหดี
ขึ้น
ศิษยเกามีความพึงพอใจในคุณภาพอาจารย อาจารยไดรับการยอมรับ สอนใหนักศึกษาคิด
อยางมีเหตุมีผล แตบางสวนเห็นวาการจัดการเรียนการสอนบางวิชาผูสอนยังไมสามารถถายทอดความรูให
เขาใจไดงาย หรือการจัดการศึกษาบางวิชาไมสามารถบูรณาการความรูระหวางศาสตรได หรือผูสอนบางทาน
ขาดประสบการณที่เขาใจธรรมชาติของวิชาที่สอน มหาวิทยาลัยจึงควรปรับเนื้อหาแบบประเมินการสอนของ
อาจารย เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนไดจริง
5. ศิษยเกามีความพึงพอใจกับหองสมุดของมหาวิทยาลัย มีหนังสือที่หลากหลายและเฉพาะทาง
จํ านวนมากสามารถค น คว า ได ส ะดวก ระบบการยื ม-คืน ต างสาขาทําได ร วดเร็ว นัก ศึกษาสามารถเสนอ
ความเห็นในการจัดชื้อหนังสือเขาหองสมุดได มหาวิทยาลัยมีอาคารศูนยการเรียนรูที่อํานวยความสะดวกให
นักศึกษาสามารถเขาไปอานหนังสือ ติวขอสอบกับกลุมเพื่อน เนื่องจากการจัดโตะ และบรรยายกาศ รวมทั้ง
สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
6.ศิษยเกามีขอเสนอแนะ/ขอสังเกตตอมหาวิทยาลัยดังนี้
ควรพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ใหมากขึ้น
มีระบบการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามเกณฑมากขึ้น
หองสมุดเสียงดัง รบกวนสมาธิของนักศึกษาอื่น
ที่จอดรถมีจํานวนจํากัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร และความปลอดภัย
ในการเดินทางสาธารณะยังปลอดภัยไมเพียงพอ
โรงอาหารของมหาวิทยาลัยจากเดิมที่มหาวิทยาลัยบริหารเองเปลี่ยนเปนใหเอกชนเขามา
บริหารนักศึกษาเกรงวาราคาจะสูงขึ้นตามระบบทุนนิยมของผูประกอบการ
รถสวัสดิการ (รถเมล NGV) มีไมเพียงพอโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน ตองใชบริการรถ
รับจาง
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายนํ า หอพั ก ใน มาปรั บ ปรุ ง เป น หอพั ก รายวั น นั ก ศึ ก ษากั ง วลว า
นักศึกษาที่มีความจําเปนทางเศรษฐกิจจะไมมีหอพักราคาประหยัดไวบริการนักศึกษาอยางเพียงพอ
ความเปนธรรมศาสตร อาจเปลี่ยนแปลงหรือจางหายไป ตามยุคสมัย เนื่องจากมีการยุบ
หรือเลิกชมรมของนักศึกษาที่มีเอกลักษณความเปนธรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย
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สัมภาษณนายก อมธ.ประธานสภานักศึกษากรรมการนักศึกษาคณะตางๆ
จุดเดน
อื่นได

1.มีความมั่นใจในสถาบันวามีคุณภาพ สามารถสรางความรู และพัฒนาศักยภาพใหสามารถแขงขันกับคน
2.มีความเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยหลอหลอมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
1.ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณโครงการตาง ๆ คอนขางลาชา กรณีองคการนักศึกษาหรือชมรมที่มี
การจัดกิจกรรมตอเนื่องนักศึกษาตองสํารองคาใชจายเพื่อการจัดกิจกรรม
2.นักศึกษาอาจมีขอจํากัดในความเขาใจวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม
นักศึกษาบางประเด็น เชน การจัดกิจกรรมอยางยั่งยืน
3.รูปแบบการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ทางเว็บไซตไมนาสนใจ และมีขอมูลที่ลาสมัย ควรพัฒนา
ใหรูปแบบและเนื้อหาใหทันสมัย
4.การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตรงกับเวลาเรียน ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางเต็มที่
5.นักศึกษาไมไดรับความสะดวกดานสถานที่จอดรถ ความแออัดของโรงอาหาร การเปลี่ยนแปลงการ
ใชพื้นที่โดยไมประชาสัมพันธและจัดพื้นที่รองรับ
6.อุปกรณการศึกษาในหองเรียนและหองปฏิบัติการ เชน ไมโครโฟนในหองเรียน คอมพิวเตอร ชํารุด
และจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
7.ผลการสอบรายวิชาตาง ๆ คอนขางลาชา และลาชามากในบางรายวิชา
สัมภาษณ ผูแทนนักศึกษาชมรมตางๆ
จุดเดน

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณและสถานที่ในการจัดชมรมไดคอนขางดี
2. การเรียนการสอนแบบ Active Learning ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของชมรมเปนดวยดี
3. บางชมรมของมหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการทํากิจกรรมในชมรมตางๆของนักศึกษา
ชวยในการสรางอัตลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน นักศึกษามี Mindset มีอิสรภาพทาง
ความคิด กลาคิด กลาทํา และยอมรับในความแตกตาง
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การเรียนการสอน:การรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยขาดการวางแผนดานบุคลากรและ
ป จ จั ย สนั บ สนุ น ส งผลให มีจํ า นวนอาจารยไมเพี ย งพอต อการสอนหรื อดูแลนั กศึกษา สถานที่เรีย นแออั ด
อุปกรณในการเรียนการสอนไมเพียงพอ
2. การเบิกงบประมาณโครงการตางๆ ของชมรมมีความยุงยากในการเคลียรใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิก
งบประมาณ เนื่องจากการจัดกิจกรรมของชมรมตองมีการเตรียมตัวลวงหนา ไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได
ตามวันที่จัดกิจกรรมจริงที่กองคลังกําหนด ทําใหนักศึกษาตองใชทุนสวนตัวออกไปกอน และการขอรับเงินโอน
คืนจากมหาวิทยาลัยดําเนินการชามากประมาณ 3 – 4 เดือน
3. การลงทะเบียนเรียน
3.1 ผลคะแนนของบางรายวิชา ออกลาชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีขอสอบที่ออกใหนักศึกษา
ตอบแบบบรรยาย สงผลตอการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปนตัวตอกัน หรือตองลงทะเบียนซอม
เพื่อใหผานในรายวิชานั้น ทําใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนไดตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การขอโควตาในการเรียนของแตละรายวิชาไมพรอมกัน สงผลใหเกิดปญหาตอการวาง
แผนการเรียนในภาคการศึกษาตอไป
3.3 รายวิ ชาเอกเลือก บางรายวิ ชามีคนเรียนนอย แตนักศึ กษาอยากเรียน ก็ ไมมีการเป ด
รายวิชานั้นๆ
4. การทํากิจกรรมชมรม
4.1 นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการเขารวมชมรมตางๆ ซึ่งจะชวยในการพัฒนาทักษะ
อื่นๆใหกับนักศึกษา นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียน
4.2 สถานที่ในการฝกซอม โดยเฉพาะกีฬาบางชนิดหรือการทํากิจกรรมของชมรม มีไม
เพียงพอ รวมถึงคาใชจายเพื่อเชาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนั กศึกษาคอนขางแพง (สวนของที่สํานักงาน
จัดการทรัพยสินดูแล) ควรมีสวนลดสําหรับนักศึกษา
5. การใหบริการรถ NGV ของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มตารางเวลาเดินรถเพื่ออํานวยความสะดวกของ
นักศึกษาในเวลาเรงดวนใหมีจํานวนและความถี่เพียงพอตอนักศึกษาในชวงเวลานั้นๆ
6. ระบบการลงทะเบียนออนไลน ยังไมเสถียร และมีจุดอับสัญญาน wi-fi ในบางแหง การเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในหองที่มีการเรียนการสอนแบบ active learning ยังมีจํานวนจํากัดและไมครอบคลุม
7. ควรสรางความเขาใจกับนักศึกษาในการดําเนินโครงการตามหลัก PDCA อยางตอเนื่อง
สัมภาษณกลุมบุคลากร
1.คณะ/และหนวยงานจะมีเจาหนาที่ ที่มีทักษะที่จะสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย บางหนวยงานมี
การสนับสนุนใหเจาหนาทีส่ ายสนับสนุนวิชาการดําเนินงานวิจัยเองในลักษณะของวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบ และมีระบบ My Cat เปนระบบชวยตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธของนักศึกษา
2.มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑกลางสําหรับการพิจารณาการคัดลอกวิทยานิพนธของ
นักศึกษา แตกระบวนการแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบยังมีความลาชาอยูบาง
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3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานยังมีความไมสมบูรณ หรือระบบการรายงานขอมูลยังไม
ทันสมัยเปนขอการขอมูลยอนหลัง
4.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานมีการเชื่อมโยงแผนการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการสอบถามความตองการจากหนวยงาน ผลการประเมินสมรรถนะ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ แตยังขาดการประเมินแผน หรือทบทวนแผนวาสามารถสนับสนุนใหผล
การดําเนินงานบรรลุยุทธศาสตรเพียงใด
5. ระบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัย นิยามตางๆ เชน สมรรถนะหลัก Core Competency ความ
เปนธรรมศาสตร สามารถตีความไดหลายนัยยะ
6. การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนหรือผอนปรนใหกับหนวยงานใหม ที่
ยังไมสามารถมีผลงานตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยได เชน ตัวบงชี้ความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย
7.มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนความกาวหนาหรือผลตอบแทนที่สามารถจูงใจใหสายสนับสนุน
วิชาการมีแรงบันดาลในการสรางผลงานวิจัย เชน คาตอบแทนในตําแหนงชํานาญการพิเศษ เปนตน
8.การจัดตารางเรียนมีปญหาที่บางคณะฯที่เปดวิชาเดียวหลายกลุม ทําใหบางกลุมมีนักศึกษาสนใจจะ
ลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก สวนวิชาใดที่เปดแลวจะปดหรือปดในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงเรียนนอย
มหาวิทยาลัยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนประจําวิชา
9.เดิมมหาวิทยาลัยยังไมไดใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําให
นักศึกษาบางคนใชเวลาศึกษานาน ปจจุบันไดมีระเบียบเพื่อแกไขปญหาแลวทําใหนักศึกษามีความ
กระตือรือรนมากขึ้นชวยใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษา
10. ปญหาหองสมุดเสียงดัง เปนปญหาที่มหาวิทยาลัยทราบอยูแลวและพยายามจะไดมีมาตรการ
แกไขดังกลาวตอไปโดยไมกระทบตอเสรีภาพทางวิชาการของนักศึกษา
11. ปญหาเรื่องความเปนนานาชาติ ในทางปฏิบัติอาจารยตางชาติใหความรวมมือและยินดีในการทํา
มคอ. แตควรมีแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษใหอาจารยตางชาติเขาใจ
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