


 
 

 
 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ด้วยวิธีออนไลน์ 

ลิงค์สำหรับการประเมินออนไลน์ (MS Teams) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:CmpD6MlsYtPUjEYnbuaphCX6o18cJsSRrtYQjWAjavA1@thread.tacv2/1635911855642?cont
ext=%7B%22Tid%22:%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22,%22Oid%22:%223daa8141-4934-4275-ac76-f42211c1552c%22%7D 

QR Code 
 

 
เวลา กิจกรรม สถานที่ (Onsite) 

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  
09.30 – 18.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ Consensus Review ในระบบออนไลน์ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการประเมิน และการ

สัมภาษณ์ 
ในระบบออนไลน์ 

09.00 – 11.00 น. 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร   

09.00 – 09.15 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย       
09.15 – 09.30 น. 
 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการ 
ประเมินฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพภายใน 

09.30 – 10.00 น. อธิการบดีนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยย่อ 
10.00 – 11.00 น. สัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดี   

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 
อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต 

11.00 – 11.05 น.  พัก/เปล่ียนกลุ่มเข้ารับการสัมภาษณ์  
11.05 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ทีม 1 ทีม 2 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
3. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้
คำปรึกษาแห่ง มธ. (TU- RAC) 

ทีม 1 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์
รังสิต 
ทีม 2 ห้องประชุมสำนักงาน
อธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

Update 11 พ.ย. 64 
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เวลา กิจกรรม สถานที่ (Onsite) 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 (ต่อ)  
13.00 – 16.00 น.  สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการ 

เวลา ทีม 1 ทีม 2 
13.00 – 14.00 น. 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ศูนย์ลำปางและกฎหมาย 
2. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
พัทยา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์รังสิต 
5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

1. ผู้อำนวยการกองบริหาร
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการกองกิจการ
นักศึกษา 
3. ผู้อำนวยการกองวิเทศ
สัมพันธ ์ 
4. ผู้อำนวยการกองบริหาร
การวิจัย 
5. ผู้อำนวยการสำนักงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

14.00 – 14.10 น. พัก/เปล่ียนกลุ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ 
14.10 – 15.00 น.   1. ผู้อำนวยการกองแผนงาน  

2. ผู้อำนวยการกองพัฒนา
คุณภาพ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง 
4. ผู้อำนวยการกองบริหารการ
คลังกลุ่มภารกิจ 
5. ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

1. ผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดี
ศึกษา 
3. ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย 
4. ผู้อำนวยการสถาบันเสริม
ศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

15.00 – 15.10 น. พัก/เปล่ียนกลุ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ 
15.10 – 16.00 น. 1. ผู้อำนวยการกองทรัพยากร

มนุษย์ 
2. ผู้อำนวยการกองนิติการ 
3. ผู้อำนวยการกองบริหารท่า
พระจันทร ์
4. ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์
ลำปาง 
5. ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์
พัทยา 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สนาม 
 

ทีม 1 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์
รังสิต 
ทีม 2 ห้องประชุมสำนักงาน
อธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต 

16.00 – 18.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปประเด็นการประเมินประจำวัน 
 

ในระบบออนไลน์ 

 

  



 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ (Onsite) 
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการทำหน้าท่ีสัมภาษณ์  ในระบบออนไลน์ 
09.00 – 11.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับหน่วยงาน    

เวลา ทีม 1 ทีม 2 
09.00 – 10.00 น. คณบดีกลุ่มสาขาสุข

ศาสตร์  
1. คณะแพทยศาสตร์ 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4. คณะสหเวชศาสตร ์

คณบดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง 

10.00 –10.10 น. พัก/เปล่ียนกลุ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ 
10.10 – 11.00 น. คณบดีกลุ่มสาขา

สังคมศาสตร์ฯ 
1. คณะรัฐศาสตร์ 
2. คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. วิทยาลัยนวัตกรรม 
4. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ ์

คณบดีกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ฯ 
1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. สถาบันภาษา 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร ์
4. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

ทีม 1 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์
รังสิต 
ทีม 2 ห้องประชุมสำนักงาน
อธิการบดี 1 ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์
รังสิต 

11.10 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในระบบออนไลน์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 14.55 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และ เตรียมนำเสนอผลการประเมิน

ด้วยวาจา 
ในระบบออนไลน์ 

15.00 – 15.30 น.  นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีกล่าวขอบคุณ 

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 
อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต 

ทีม 1 
1........................................................ 
2....................................................... 
3........................................................ 

                     ทีม 2 
1. ........................................................ 
2. ........................................................ 

 


