รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่ ู ระดับสากล
ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558
ณ ห้ องประชุ มสานักงานอธิการบดี 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
------------------------------------ผู้มาประชุ ม
1. นางกรรณิ การ์ คณาธารณา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(คุณศิขริ น มงคลดิลกกุล แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
5. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)
6. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์)
7. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(รองศาสตราจารย์ สุ พจน์ ชววิวรรธน์ แทน)
8. ผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิ ริกุล)
9. คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วัจนะภูมิ)
10. คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
(รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา)
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์)
12. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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13. ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุติ)
14. หัวหน้างานสารสนเทศและการจัดการความรู้
(นางอัจฉรา ชนะกุล)
15. นางสาววิสสุ ตา ประเสริ ฐพรศักดิ์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ มาประชุ ม
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ลาประชุม

เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่ ู ระดับสากล
ประธานกล่ าวแนะนากรรมการ และได้แจ้งหน้าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่ระดับสากล ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดอันดับระดับสากล และ
หลักเกณฑ์การจัดอันดับระดับสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
2. จัดท าแผนงานพัฒนามหาวิท ยาลัย สู่ ระดับสากลทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่ อพัฒนา
วิชาการระดับสาขา และระดับมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3. ผลักดันและกากับ ดู แลให้เกิ ดการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่
ระดับสากล
4. เสนอมหาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการดาเนิ นการเรื่ องต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
1.2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลโดย QS ปี 2015
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ระดับสากล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของ QS มี 2 ระดับ คือ ระดับโลก (QS World University Ranking) และระดับเอเชีย (QS University
Asia Ranking) แต่ละระดับแบ่งเป็ นการจัดในภาพรวม จัดตามเกณฑ์ และจัดตามสาขาวิชา
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โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS ในปี 2015 ดังนี้
1) World University Rankings by University ระดับโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยูท่ ี่อนั ดับ
601-650 (อันดับเดียวกับปี 2014)
2) University Rankings – Asia ระดับเอเชียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยูอ่ นั ดับที่ 143 (ต่ากว่าปี
2014 อยูท่ ี่ 134) ระดับประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยูอ่ นั ดับที่ 4 (อันดับเดียวกับปี 2014)
3) World University Rankings by Faculty มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับในกลุ่ม Social
Science เพียงกลุ่มเดียวจาก 5 กลุ่ม ระดับโลกอยูอ่ นั ดับ 268 (ต่ากว่าปี 2014 อยูท่ ี่ 264) ระดับเอเชียอยูอ่ นั ดับที่ 44
(ต่ากว่าปี 2014 อยูท่ ี่ 39) ระดับประเทศอยูอ่ นั ดับ 2 (อันดับเดียวกับปี 2014)
4) World University Rankings by Subject มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติด 2 สาขาวิชา คือ Modern
Languages อันดับที่ 251-300 (ปี 2014 ไม่ติดอันดับ) และ Business & Management Studies อันดับที่ 151-200
(อันดับเดียวกับปี 2014)
อนึ่ง ใน ปี 2015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่ วมจัดอันดับกับบริ ษทั QS (Quacquarelli
Symonds) โดยการซื้ อ QS Double Express Package ซึ่ งนอกจากได้เข้าร่ วมการจัดอันดับแล้ว ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ QS ที่เผยแพร่ ไปทัว่ โลกและมีการจัดประเมินของ QS Star
International Evaluation จากผลการประเมินของ QS Stars มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนภาพรวม 661
คะแนน จัดอยูร่ ะดับ 4 ดาว (ขาด 39 คะแนน ก็จะได้ 5 ดาว) พิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้วดั 8 ด้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอยูร่ ะดับ 5 ดาว 5 ด้าน ได้แก่ 1) Employability 2) Internationalization 3) Faculty 4)
Social Responsibility และ 5) Inclusiveness ที่เป็ นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตอ้ งรักษา และพัฒนาให้
ดียงิ่ ขึ้น ส่ วนอีก 3 ด้าน ถือว่าเป็ นด้านที่ตอ้ งปรับปรุ ง ได้แก่ 1) Teaching (4 ดาว) 2) Research (3 ดาว) และ 3)
Specialist Criteria (3 ดาว)
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
2.1 การนาเสนอแผนงานการผลักดันผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ระดับสากล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่ องแผนงานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรดาเนินการเพื่อผลักดันให้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS ดีข้ ึน มี 2 ด้าน คือ
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1) Internal Strategies เน้นการปรับปรุ งผลการประเมินของ QS Stars ได้แก่ 1) การวิจยั (no.
of paper per faculty and no.citation per paper) และ 2) การประชาสัมพันธ์ผลงานในกลุ่ม Social Science โดย
มุ่งเน้นคณะหลักๆในกลุ่มนี้ เช่น คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี คณะนิ ติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็ นต้น
2) External Strategies ได้แก่ 1) การปรับสัดส่ วนของ academic peer list (400 names 85%
international and 15% domestic) 2) การปรับสัดส่ วนของ Employer list (400 names 70% international and
30% domestic) 3) การทาสัญญา QS Asia Publication และ 4) CO-hosting Asia Events
ที่ประชุมได้เสนอความเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1) มีมาตรการส่ งเสริ มการ citation โดยส่ งเสริ มให้อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยทา Review
article ให้มากขึ้น
2) การเพิ่มจานวนทุนศึกษาในการศึกษาต่อปริ ญญาเอก หรื อ Postdoctoral
3) การจ้าง professor ต่างชาติที่มีชื่อเสี ยงมาทางาน และทาวิจยั ให้มหาวิทยาลัย
4) การส่ งนักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก เช่น คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จะ
ได้รับรางวัลหรื อไม่น้ นั ก็ทาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นที่รู้จกั จากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา หรื อ
การสมัครเป็ นสมาชิกของมหาวิทยาลัยชั้นนาทัว่ โลก เนื่ องจากคณบดีจากทัว่ โลกจะเข้าร่ วมประชุมทุกปี ทาให้
คณบดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติ การจัดการเรี ยนการสอน นามาปรับปรุ งหน่วยงาน และยังทาให้รู้จกั
นักวิชาการต่างชาติมากขึ้น
5) คณะพยาบาลศาสตร์ กระตุน้ งานวิจยั โดยร่ วมกับมหาวิทยาลัยในระดับ World Class ใน
หลักสู ตรปริ ญญาเอก ซึ่งปกติใช้ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 3 ปี แต่คณะใช้วธิ ี ทาวิจยั ร่ วมกัน โดยงานวิจยั
ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ อยูใ่ นระยะที่ 1 แล้วตีพิมพ์ ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นการตีพิมพ์ร่วมกับ Professor จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนา ซึ่งมีโอกาสที่ตีพิมพ์ในฐานะข้อมูล Scopus ได้ง่ายขึ้น
6) ควรมีการจัดแบ่งว่า คณะใดต้องจัดทาอะไร โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้อง
เน้นทุกเรื่ อง ให้เน้นเฉพาะเรื่ องที่คณะถนัด ซึ่งระบบสนับสนุนงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานวิจยั
ปั จจุบนั ขึ้นมาอยูป่ ระมาณ 400 ผลงาน แต่เมื่อนามาคานวณแล้วทาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนไม่มาก
ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสนับสนุนในเชิงแยกคณะ แยกสาขา
มติทปี่ ระชุ ม เห็นควรให้จดั ทาแผนการดาเนินงาน ระยะ 3 ปี โดยเน้นที่เป้ าหมายหลักๆ 2-3 เรื่ อง ทา
เป็ น “ร่ าง” ขึ้นมาเสนอให้พิจารณาต่อไป
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2.2 แนวทางการบริหารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจัยเสี่ ยง เรื่องการไม่ ได้ รับ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
จากผลการจัดอันดับสากล QS World University Rankings ทาให้เห็นว่า การที่มธ.ไม่ได้รับการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลตามเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย มี 2 ปัจจัยเสี่ ยง คือ
2.2.1 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายใน มี 3 ตัวชี้วดั ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรปรับปรุ งเพื่อ
ทาให้อนั ดับของมหาวิทยาลัยสู งขึ้น คือ
1) Faculty / Student Ratio
2) Paper per Faculty
3) Citation per paper
ตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัว มีการถ่วงน้ าหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรวมกันถึงร้อยละ 50
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการผลักดันให้ตวั ชี้วดั ทั้ง 3 ตัว จะส่ งผลให้อนั ดับของมหาวิทยาลัยดีข้ ึน ในการนี้
จากที่ประชุมรองอธิการบดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสนอกิจกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการผลักดันผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสากล ในด้านการวิจยั (Paper per Faculty และ Citation per paper) มีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดสรรทุนวิจยั แก่ Professor ผูม้ ีชื่อเสี ยงทาวิจยั ร่ วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) การปรับปรุ งระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะให้รางวัลแก่ผมู ้ ีบทความวิจยั
ตีพิมพ์ในฐานะข้อมูล Scopus
3) การปรับปรุ งระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้จดั สรรรางวัลให้แก่ผทู ้ ี่มีบทความ
วิจยั ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus
4) การจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศการวิจยั
5) โครงการ Talent Management
6) การจัดทาเว็ปไซต์รวมบทความวิจยั และผลงานวิชาการอื่นๆ
2.2.2 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก เป็ นเรื่ องที่ควรปรับปรุ งและดาเนินการ แต่ตอ้ งมีการ
จัดสรรหางบประมาณ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
1) สัดส่ วนของ academic
2) สัดส่ วนของ employer
3) การทาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
ในแต่ละปี จะมีมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เข้าร่ วมการจัดอันดับเพิ่มขึ้น หากมหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการอะไรเลยจะส่ งผล
ให้อนั ดับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตกลง 5-10 อันดับก็เป็ นได้ ในการนี้ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการฯ
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จึงเสนอกิจกรรมเพื่อเป็ นแนวทางการผลักดันผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล เพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การทาสัญญา QS Asia Publication
2) CO-hosting Asia Events
3) การซื้ อสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบ)
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบเรื่ องปั จจัยเสี่ ยง แต่ขอให้ทบทวนแนวทางการผลักผลการจัดอันดับสากลด้าน
การวิจยั และด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและสรรหา
งบประมาณ เพื่อให้แต่ละกิจกรรมสามารถดาเนินการต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี ประธานกาหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2558 และกล่าวปิ ดประชุม
เลิกประชุ มเวลา 16.15 น.
นางอัจฉรา ชนะกุล
นางสาววิสสุ ตา ประเสริ ฐพรศักดิ์
ผู้จดรายงานการประชุ ม
นางชนันดา ธี ญะวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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