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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562  แผนฉบับนี้ไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจากทุกหนวยงานในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มาวิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ที่นําไปสูการกําหนด

งบประมาณสําหรับใชในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตามแผนดังกลาว 

แผนดังกลาวมุงเนนการปรับเปลี่ยนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายและสามารถสงมอบผลงาน

สูสังคมไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ

อธิการบดีที่เสนอไวตอสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหแผนมีความสมบูรณ ชัดเจน สามารถถายทอดแผน

ยุทธศาสตรสูหนวยงานทุกระดับเพื่อการปฏิบัติและรวมขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และเพื่อการ

บรรลุวิสัยทัศนตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
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การทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องกิจกรรมตาง ๆ และแผนการดําเนินงานในชวง 3 ปขางหนาและ

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายและทิศทางการบริหารงานของอธิการบดีท่ี

เสนอไวตอสภามหาวิทยาลัย และเพื่อใหแผนมีความสมบูรณชัดเจนย่ิงข้ึนสามารถถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสู

หนวยงานทุกระดับเพื่อใหเกิดการปฏิบัติและรวมขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม รวมทั้งบรรลุวิสัยทัศน

และเปาหมายเชิงนโยบาย  ตามท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวไดพิจารณาและวิเคราะหปจจัยสําคัญที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานที่ผานมาในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 

1.1 ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนา 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยการจัดทําและลงนามขอตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย 

และใหรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาผานระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

มีหนวยงานลงนามคํารับรอง 44 หนวยงาน เมื่อครบกําหนด 1 ป หรือตามรอบเวลาท่ีกําหนดสําหรับผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายในภาพรวม ดังนี ้

 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของหนวยงานภายในจากตัวชี้วัดที่ประเมิน

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้ังสิ้น 33 ตัวชี้วัด ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 20 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 60.61 ยังไมบรรลุตามเปาหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 39.39 

เมื่อพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร เรียงลําดับตามรอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย

สูงสุด พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมฯ และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สราง

เครือขายความรวมมือฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเปาหมายสูงสุดเทากันท่ีรอยละ 71.43 รองลงมา 

คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS รอยละ 62.50  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนน

คุณภาพการใหบริการวิชาการฯ รอยละ 50.00 และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคงและย่ังยืนฯ รอยละ 

42.86 ตามลําดับ ดังน้ี  

 

 

 

 

 

หลักการ แนวคิดการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

(3 สราง 2 มุง) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค ป 2560 

ท้ังหมด ประเมินผล 

ในป 60 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ 

1. สรางบัณฑิตที่มีคณุลักษณะ GREATS 10 8 5 3 62.50 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา

ตอสังคมไทย และสังคมโลก 

8 7 5 2 71.43 

3. สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

7 7 5 2 71.43 

4. มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการ

และบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

5 4 2 2 50.00 

5. มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ

บริหารจัดการที่ทันสมัย 

7 7 3 4 42.86 

รวม 37 33 20 13 60.61 
 

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเปาประสงคท่ีมีผลดําเนินงานตอเปาหมาย 5 อันดับแรก และ 5 อันดับสุดทาย ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดเปาประสงคที่มีผลดําเนินงาน 5 อันดับแรก 

หมายเหตุ : เนื่องจาก เปนปแรกที่ SIIT ลงนามคํารับรองฯ กับมหาวิทยาลัย จึงทําใหผลงานดานวิจัยและความรวมมือสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไวเดิม  (Baseline เดิม ไม 

                นับรวมผลงานของ SIIT )  

 

ตัวชีว้ัดเปาประสงคที่มีผลดําเนินงาน 5 อนัดับแรก 

 

หนวยนับ 

คา 

เปาหมาย ผลงาน 

รอยละ 

(ผลดําเนนิงาน/ 

เปาหมาย) 

ตัวชีว้ัดที่ 1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง  

                Active Learning  

รายวิชา 150 1,275 850.00 

ตัวชีว้ัดที่ 3.1 จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย กับ  

                 มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top 500/องคกร 

                 ระหวางประเทศ  

ขอตกลง

ความ

รวมมือ 

20 159 795.00 

 

ตัวชีว้ัดที่ 1.10 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ 

                   นานาชาตติอนักศกึษาทั้งหมด 

รอยละ 0.05 0.26 512.85 

 

ตัวชีว้ดัที่ 4.2 จํานวนโครงการ/ชิ้นงานที่มหาวิทยาลัยใหบริการ                     

                 ตรวจวิเคราะห/ทดสอบ 

ชิ้นงาน 2472 7,946 321.44 

ตัวชีว้ัดที่ 2.3 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ 

                 ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

                  ทั้งในและตางประเทศ 

เรื่อง/ผลงาน 20 51 255.00 

 

ตัวชีว้ัดที่ 2.7 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคลอง 

                 กับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0)   

                  และการแกปญหาของประเทศใน 8 ดาน 

ผลงาน 105 211 200.95 
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2. ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ีมีผลดําเนินงาน 5 อันดับสุดทาย 

  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดงักลาวขางตน ยังไมบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงตัวชี้วัด

จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลระดับชาติระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดดานอาจารยและ

นักศึกษาชาวตางชาติ ซึ่งเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยมุงเนนจากผลการดําเนินงานดังกลาว 

มหาวิทยาลัยจึงไดทบทวนกลยุทธ และกําหนดกลไกเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธตามตัวชี้วัดใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

 ผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนา 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนปแรกของแผนและมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยงาน 

รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดใหจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาอยางนอย หนวยงานละ 1 โครงการ ซึ่งในปนี้มีหนวยงานจัดทําโครงการ/

กิจกรรมทั้งสิ้น 56 โครงการ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 48 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 ยังไม

บรรลุเปาหมาย 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  

เมื่อพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร โดยเรียงลําดบัตามโครงการที่บรรลุเปาหมาย 

สูงสุด พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สราง

เครือขายความรวมมือฯ มีโครงการฯ บรรลุเปาหมายสูงสุด รอยละ 100 รองลงมา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการฯ รอยละ 86.67 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความมั่นคงและยั่งยืนฯ  

รอยละ 84.21 และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมฯ รอยละ 50.00 ตามลําดับ

รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

ตัวชีว้ดัเปาประสงคที่มีผลดําเนินงาน 5 อนัดับสดุทาย 

 

หนวยนับ 

 

คา 

เปาหมาย 

 

ผลงาน 

 

รอยละ 

(ผล

ดําเนินงาน/ 

เปาหมาย) 

ตัวชีว้ัดที่ 2.5 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรค 

                 ที่ไดรับรางวัลระดับชาติและ/หรือ ระดับนานาชาติ 

รอยละ 20 2.76 13.81 

 

ตัวชีว้ัดที่ 3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน 

                 อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 14 5.12 36.56 

 

ตัวชีว้ัดที่ 1.9 รอยละของบัณฑติปรญิญาตรท่ีีไดงานทําในองคกร 

                 ระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑติที่ได 

                 งานทํา 

รอยละ 3 1.60 53.31 

 

ตัวชีว้ัดที่ 1.8 รอยละของนกัศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาตติอนักศึกษา 

                 ทั้งหมด 

รอยละ 2 1.10 54.89 

ตัวชีว้ัดที่ 5.2 รอยละของอาจารยที่ไดรบัการเพ่ิมพูนความรู/ทักษะ/ 

                 ประสบการณท้ังในและตางประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 80 52.20 65.25 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

(3 สราง 2 มุง) 

โครงการ/กิจกรรม ป 2560 

ท้ังหมด บรรลุ 

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ 

1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 11 11 - 100.00 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ 

    เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย และ  

    สังคมโลก 

6 3 3 50.00 

3. สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ 

    ภายนอกประเทศ 

5 5 - 100.00 

4. มุงเนนคณุภาพการใหบริการวิชาการและบริการ 

    สุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

15 13 2 86.67 

5. มุงสูความมั่นคง และย่ังยืนดวยการบริหารจัดการ   

    ที่ทันสมัย 

19 16 3 84.21 

รวม 56 48 8 85.71 

 

มหาวิทยาลัยตองการใหเกิดผลงานที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนฯ แตจากผลการดาํเนินงาน 

ดังกลาว พบวา แมวาผลดําเนินงานสวนใหญจะบรรลุเปาหมาย แตหากพิจารณาผลลัพธตามเปาประสงค ยังมี

ตัวชี้วัดผลลัพธที่ยังไมบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัยจึงไดทบทวนกลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร

ดังกลาวขางตน 
 

1.2 ผลสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานไดทําการสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและ 

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

7 กลุม โดยจําแนกเปนการสํารวจ ความพึงพอใจ 5 กลุม คือ นายจางของบัณฑิต ผูรับบริการวิชาการ  

ผูรับบริการรักษาพยาบาล นักศึกษา และบุคลากร และสํารวจความคิดเห็น/ความคาดหวัง 2 กลุม คือ ศิษยเกา

และประชาชน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย ผล

การสํารวจสรุปได ดังน้ี 

1) ผลสํารวจความพึงพอใจ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 5 กลุม ดังนี้ 

- นายจางของบัณฑิต  มีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 

- ผูรับบริการรักษาพยาบาล  มีคาเฉล่ีย  4.07 คิดเปนรอยละ 81.40 

- ผูรับบริการวิชาการ   มีคาเฉลี่ย  4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 

   - นักศึกษา    มีคาเฉลี่ย  3.60 คิดเปนรอยละ 72.00 

   - บุคลากร    มีคาเฉลี่ย  3.57 คิดเปนรอยละ 71.40 
   

2) ผลสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง จากผูมีสวนไดสวนเสีย 2 กลุม ดังนี้ 
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  - ประชาชน  มีคาเฉล่ีย  4.11  คิดเปนรอยละ 82.20 

  - ศิษยเกา   มีคาเฉลี่ย  3.85  คิดเปนรอยละ 77.00 
   

  เมื่อพิจารณาความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงได

ทบทวนกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ดานการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศมี

ความสามารถในการตัดสินใจและความสามารถในการเขียนรายงานและการนําเสนองานท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของนายจาง และพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และความมีชื่อเสยีงในระดบันานาชาติ 
 

1.3 QS University Rankings 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา QS University Rankings ป 2018 พบวา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูอันดับ 601-650 ของโลก อันดับ 97 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของประเทศ มี

สาขาวิชาที่ติดอันดับ The World University Ranking by Subject  คือ Business & Management Studies, 

Linguistics, Social Science and Management, Economics and Econometrics, Arts and Humanities 

และ Engineering and Technology  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑของ QS แลวมหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

ที่เปนกลไกขับเคลื่อนในเรื่อง International students, Citations per faculty และ International faculty 

 

2. บริบทการเปล่ียนแปลงภายในที่สําคัญ  

การที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารชุดใหม ซึ่งสงผลตอการปรับเปลี่ยนนโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่นําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

2.1 มหาวิทยาลัยไมทําหนาที่แตเพียงแคการผลิตบัณฑิต สรางงานวิจัย และงานวิชาการ

เทานั้น หากแตทําหนาที่ในการ “สรางคน”ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ เพื่อไป

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ และดี ๆ ใหกับประเทศและสังคมโลกจึงกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัยไววา 

 

“มหาวิทยาลัยแหงการสรางผูนํารุนใหมเพื่อสังคมไทยและนานาชาติ” 

“Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities” 

นอกจากวิสัยทัศน (Vision) ท่ีเปนเปาหมายซึ่งมหาวิทยาลัยตองการบรรลุแลวยังไดกําหนดกลยุทธ 

หลักๆ ที่มีความสําคัญเปนพิเศษ หรือ Strategy Highlights และกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย Strategy 

Management ภายใตพันธกิจท่ีมุงเนน 4 ดาน เพื่อใหประชาคมรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน 

ดังน้ี 

 

 



แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ถายทอดหนวยงาน 9 ส.ค. 61ปรับปรงุต.ค.61 หนา 8 

2.2 Mission& Strategy Highlights 

 

Mission Strategy Highlights 

1. สรางความโดดเดนทางวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

1. สรางชื่อThammasatใหกลายเปนInternational Brandที่รับรูโดยประชาคม

นานาชาติวา เปนสถาบันการศึกษาที่มีความเปนเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยของ

ประชาชน ซึ่งมีหลักสูตรและผลงานวิชาการท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงดีๆ  ใหเกิดขึ้น

อยางเปนรูปธรรมทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

2. พัฒนา 4 ศูนยของธรรมศาสตรใหมีความโดดเดนและมีความแตกตางกันท่ี

ชดัเจน 

   ทาพระจันทร : ผูนําสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   รังสิต : ผูนํานวัตกรรมวิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี 

   พัทยา: ศูนยวิชาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ EEC 

   ลําปาง: ศูนยวิชาการเพ่ือทองถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน 
 

3. พลิกฟนความเปนผูนําดานสังคมศาสตรผานศูนยวิจัยสันติประชาธรรมศูนยคน

รุนใหมศึกษา (Gen Next Studies) ‘ศูนย Startups Accelerator’ เพื่อความ

เปนเลิศทางดานสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

4. ชูจุดเดนดานวิทยาศาสตรสุขภาพผานศูนยบูรณาการความเปนเลิศดาน 

สุขศาสตรและผลักดันการสรางความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผาน

ศูนยนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมหลักของประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 และ

สราง Cluster วิจัยเพ่ือรองรับ5 อุตสาหกรรมหลัก1 

5. Four for Performance สราง 4 เสนทางสายวิชาการโดยกําหนดสัดสวน 

‘สอน’ และ‘วิจัย’ ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 

6. ปกธงความเปนเลิศดานการวิจัยประยุกตดวยการตั้ง Chaired Professors 

จํานวน 10 ตําแหนง เพ่ือผลิตงานวิจัยตอบโจทยธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศ 

 

 

 

                                                             
11. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness&Bio-Med) 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial  

Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
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Mission Strategy Highlights 

2. สรางความรวมมือเพื่อขับเคลื่อน

นวัตกรรม 

 

7. ใหคณะท่ีมีความพรอมจัดทําหลักสูตร Double Degree ทั้งในระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

8. ริเร่ิมThammasat Fellowshipsเพ่ือดึง Professors ชั้นนําจากมหาวิทยาลัย 

ที่มีช่ือเสียงท่ัวโลกมารวมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย 

9. แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆของประเทศใหมารวมกันขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆในสังคมรวมกับธรรมศาสตรผานตําแหนง ‘ธรรม

ศาสตราภิชาน’  ไมนอยกวา 10 ตําแหนง 

 

3. สราง Smart University 10. เดินหนา SMART Universityดวยการยกเครื่องระบบการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยในทุกมิติเพ่ือบรรลุเปาหมายและพันธกิจ 

11. ปรับโมเดลรายไดดวยการเพ่ิมแหลงรายไดใหมีความหลากหลายเพ่ือความย่ังยืน

เชนการระดมทุนจากภาคธุรกิจศิษยเกาแหลงทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ

รายไดจากทรัพยสินทางปญญาผลตอบแทนจากการรวมทุนกับธุรกิจ Startup 

12. ปฏิรูประบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง Lean Organizationเชน 

Non-core activities Outsourcing และ Central Service Management 

 

4. สรางทุนมนุษยทุกระดับอยาง 

ตอเนื่อง 

13. สราง Flexible Employmentใหมี Joint Appointment และ

Secondment เพ่ือใหอาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ 

 

มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีเปนความทาทายท่ีมหาวิทยาลัยตองเผชิญโดยการ

ประมวลบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลง จากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศที่กําหนดไวใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) การเขารวมประชุมเครือขายการวางแผน

อุดมศึกษา รวมทั้งทิศทางและนโยบายการศึกษาของประเทศ และทิศทางมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อใหการทบทวนแผนครั้งนี้สอดคลองกับสถานการณที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทําให

มหาวิทยาลัยตองเตรยีมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สําคัญๆ ดังน้ี  

1.  การเปลี่ยนผานสูโลกยุคดิจิตอล (Global Digital Transformation) ดังนั้น

มหาวิทยาลัยตองเตรียมบัณฑิตใหพรอมและตรงตามความตองการของนายจาง และองคกรรูปแบบใหมการ

ประกอบการรปูแบบใหม ๆ อาชีพใหม ๆและบัณฑิตตองมีวิธีคิดและการเรียนรูรูปแบบใหม 

2. ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม  (Higher Diversity) เนื่องจากความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมทั้งในการดํารงชีวิต การเรียนรู และการทํางานรวมกัน ภาษา ความสนใจ 

ทักษะความสามารถทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับไปสู Inclusive Education 
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3. โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป (Changing Demography) มหาวิทยาลัยตองตอบ

โจทยความตองการเรียนรูของผูเรียนที่แตกตางกัน กลุมประชากรที่แตกตางกันในแตละเจนเนอเรชั่นทั้ง Baby 

Boomer Gen X Gen Y และ Gen Z และเน่ืองจากในอนาคตนักศึกษามีแนวโนมลดลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง

ตองเปลี่ยนบทบาทเปนสถาบันวิจัย ฝกอบรม และใหคาํปรึกษามากขึ้น  

4. การศึกษาขามพรมแดน (Borderless Education) มหาวิทยาลัยตอบสนองความ

ตองการทางวิชาการแกสังคมทั้งการเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียน ออนไลนขามคณะขามศูนย ขาม

สถาบันการศึกษา  ขามประเทศขามศาสตร Learning anywhere anytime 

5. ทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายการศึกษาของไทย ที่มุงเนนใหผูเรียน

สามารถปฏิบัติไดจริงท้ังระหวางศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. ทักษะที่จําเปนของคนในศตวรรษที่ 21 ไดแก มีความสามารถรับมือกับวัฒนธรรมที่

หลากหลายมีความคิดในเชิงวิเคราะหประมวลผล มีการเขาใจเชิงลึก มีความคิดท่ีแปลกใหมและความคดิเชิง

ประยุกต มีความสามารถในการออกแบบงาน มีความฉลาดในการเขาสังคม และมีความเขาใจสื่อยุคใหม 

 

 

 

จากบริบทภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปนที่ตองปรับปรุงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนตามที่กลาวขางตน มหาวิทยาลัยจึงไดมีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ในดานตางๆ เชน  

 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-faculty/ Dual degree/ Double major 

/Double-minor เพ่ือเปดโอกาสการเรียนแบบพหุศาสตรโดยผูเรียนเปนผูเลือก 

(Personalized-base education) 

 สรางบัณฑิตทีมีคณุลักษณะ GREATS/ภาษาตางประเทศ/Entrepreneur 

 จัดหาChaired Professor & Thammasat Fellowships 

 สรางFast Track Research Grantsและเครือขาย Startup กับ Mentor, Investor

และ corporate 

 สรางGlobal Youth Network 

 สนับสนุนใหมี Thammasat Showcase 
 สราง Thammasat International Brand 

 พัฒนาศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเติบโตของ EEC และเชื่อมโยง

อาเซยีน 

 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย (transformation) ในดานตอไปนี้  

   : Digital Transformation 

   : Lean Structure & Process 

   : Smart Management 

    : Financial Sustainability 

ประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลง 
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ผลลัพธท่ีตองการใหเกิดขึ้นในแผนยุทธศาสตร ฉบับทบทวน ดังนี้ 

1) บัณฑิตมีคณุลักษณะ GREATS/ Digital Competency และEntrepreneurship  

2) เปน University of Choice  

3) International Ranking สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

4) รางวัลนักศึกษา งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับนานาชาติสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

5) มีโครงการเพื่อสังคมและชุมชนตามความเชี่ยวชาญและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

6) เปน Smart University 
 

และเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผลการประเมินที่ผานมา และผลลัพธท่ีตองการ

ใหเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยจึงไดปรบัยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค กลยุทธ 

1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 

    “Transforming you into GREATS” 

เปาประสงค : สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS  

                 มีทักษะการเปนผูประกอบการ         

                  (Entrepreneur)  และมีทักษะ 3 ภาษา ดวย 

                  กระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active  

                 Learning และปลูกฝงทักษะการเรียนรู 

                 ตลอดชีวิต 

 

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1.2 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู 

1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติไดจริง 

สรางสรรคเปน มีเปาหมาย และมุงประโยชน

สวนรวม 

1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคนพันธุ GREATS  

      /Entrepreneur & Startup 

1.5 สรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

   “Innovating research for Impact” 

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

                  ระดับมาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชน  

                  อยางบูรณาการและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงาน

สรางสรรคที่สอดคลองกับนโยบายชาติและ

จุดเดนของมหาวิทยาลัย 

2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก

(Matching Fund) 

2.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวดผลงานวิจัย

นวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ 

2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสรางบรรยากาศในการ

ทํางานวิจัย 

2.6 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรม 

เพ่ือใหเกิด Startup โดยเฉพาะที่เปน  Social 

Business ที่ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค กลยุทธ 

3. สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 

    “Going for great together” 

   เปาประสงค : ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทาง

วิชาการ การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล 

3.1 สรางความรวมมือกับองคกร /เครอืขายภายใน

และภายนอกประเทศและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนนกลุมประเทศอาเซียน

และเอเชียตะวันออก 

3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล 

3.3 สรางบทบาทธรรมศาสตรในเวทีนานาชาติ 

3.4 สรรหานักศึกษา/บุคลากรตางชาติเชิงรุก 

     (Proactive recruiting) 

4. มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนท่ีใหบริการ

วิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

   “World Class services for The People” 

เปาประสงค  1. เพ่ือใหบรกิารวิชาการที่หลากหลายดวย

คุณภาพแกชุมชนและสังคม 

                 2.เพ่ือใหบริการท่ีเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล 

การฟนฟู ปองกัน และการสรางเสริมสุขภาพ

แกประชาชน ดวยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4.1 บริการความรูสูการพัฒนาสังคม 

4.2 พัฒนาระบบการใหบรกิาร 

4.3 ผลักดันใหเกิดศูนยความเปนเลิศ 

4.4 พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ

ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพ 

4.5 ประชาสัมพันธสูสังคม/สากล 

5. มุงสูความมั่นคงและย่ังยืนดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

    “Best Sustainable and Smart University” 

   เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน 

5.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY” 

5.5 พัฒนาสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล 

5.6 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
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 เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ฉบับทบทวน 

นโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดกลไกสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร/นโยบายไว ดังนี ้

1. กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดกระบวนการ รวมทั้งถายทอดการดําเนินงานตามแผนไปสู

หนวยงานเพื่อการปฏิบัติ และติดตามผล 

2. เชื่อมโยงยุทธศาสตรและงบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมาย 

3. กําหนดใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณรอยละ 10 หรือ รอยละ 5 ของรายไดเพื่อใชในการ

ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร 

4. กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตาม และรายงานผล ในระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 

 

กลไกสนับสนุนการดําเนินงาน 
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องคประกอบสําคัญ ของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2654) ฉบับ

ทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้  
 

1. ปรัชญา  “.... มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหา

ความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได ตามหลักแหงเสรภีาพของการศึกษา....” 

 "...A university is, figuratively, an oasis that quenches the thirst of those who are 

in pursuit of knowledge. The opportunity to acquire higher education rightly 

belongs to every citizen under the principle of freedom of education... " 
 

2. ปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” 

  "THAMMASAT FOR THE PEOPLE" 

3. วิสัยทัศน “สรางผูนํา  ดวยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” 

"Leadership through World-Class Education and Research" 
 

4. พันธกิจ    1.  จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

     2.  สรางงานวิจัย และองคความรู  

     3.  ใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม 

   4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศลีธรรม ภูมิปญญา สงเสริมและพัฒนา 

        วิชาธรรมศาสตรและการเมือง  
 

5. คานิยมองคกร       “เปนเลิศ เปนธรรม รวมนําสังคม”2 

"Excellence, Morality, and Social Engagement" 

6. เปาหมายเชิงนโยบาย 1. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน  มหาวิทยาลัยวิจัย  มหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปน

นานาชาติ 

 2. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย 

 3. มุงเนนการพัฒนาเชิงคณุภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ 
 

7. ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนา 5 ยุทธศาสตรไดแก  

3 สราง : สรางบัณฑิต สรางสรรคงานวิจัย สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือ 

2 มุง    : มุงเนน “การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”ที่ใหบริการวิชาการและบริการสขุภาพ  

มุงสูความมั่นคงและยั่งยืน 
 

 

 

                                                             
2เปนเลิศ หมายถึง มีผลการดําเนินงานตามภารกิจของสาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแกสังคมที่เปนเลิศ 

  เปนธรรม  หมายถึง ยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม สงเสริมความเปนธรรมในสังคม เปนมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงขางประชาชน

และพิทักษประโยชนใหกับประชาชน 

 รวมนําสังคม หมายถึง การเปนท่ีพึ่งของสังคม โดยใหบรกิารดานวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ของประเทศ และการมีบทบาทในการหาทางออกใหกับสังคมไทยในเรื่องหลักๆ ที่สําคัญ โดยการรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ 
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8. ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวตักรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคม

โลก 

3. สรางความเปนนานาชาติและเครอืขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. มุงเนนการเปนมหาวิทยาลยัเพื่อประชาชน ที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได

มาตรฐานสากล 

5. มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

9. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
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9.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  

“Transforming you into GREATS” 

เปาประสงค: สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะGREATS
3
มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษาดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง  

Active Learning4และปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ตัวชีว้ัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

1.1 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะGREATS/Digital skills 

 

รอยละ - - - - - * * -ฝายวิชาการ 

* เร่ิมวัดรุนที่จบปการศึกษา 

61 * 

- หนวยจัดการเรียนการสอน 

 87.0 87.2 87 88 89 90 90 

(จบป 

การศึกษา

56) 

(จบป

การศึกษา

57) 

(จบป

การศึกษา

58) 

(จบป

การศึกษา

59) 

(จบป

การศึกษา 

60) 

(จบป

การศึกษา

61) 

(จบป

การศกึษา

62) 
 

1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบ

คุณลักษณะ GREATS(Next Generation 

Leadership)/Entrepreneur /Digital skills 

คะแนน 

 

- - - 65 

 

70 

 

75 75 -ฝายวิชาการ  - หนวยจัดการเรียนการสอน 

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษTU-GET (CBT) คะแนนเทียบเทา

TOEFL-iBT 

เตม็120คะแนน 

- - - 32 39 45 45 -ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน 

- สถาบันภาษา  

 

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 94.22 95.44 73.19 

(4เดือน) 

95 95 95 95 -ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน

จัดเก็บแบบสอบถาม 

- กองแผนงานตดิตามประมวลผล 

 

                                                             
3องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน, E-Eloquence สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader  เปน

ผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวญิญาณธรรมศาสตร     
4
Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจในเน้ือหา โดยผูสอนมีหนาที่หลักในการบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไกที่จะทําใหผูเรียนมี

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด  
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ตัวชีว้ัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย คะแนน 4.18 4.20 4.20 

(1/60) 

4.00 4.00 4.25 4.25 -ฝายวิชาการ 

 

- หนวยจัดการเรียนการสอน 

1.6 รอยละของอาจารยวฒิุปริญญาเอก รอยละ 57.8 60.7 64 67 70 75 75 - ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน 

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก รอยละ 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.4 - ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน 
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9.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

       “Innovating research for Impact” 

เปาประสงค :  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนาํไปใชประโยชนอยางบูรณาการและย่ังยืน 
 

ตัวชีว้ัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมาย

ระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจําและ/

หรอืนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 

 

19 

337/ 

1,773 

24.35 

432/   

1,774 

34.65 

693.4/ 

2,001 

36 38 40 42 -ฝายวิจัย - หนวยจัดการเรียนการสอน 

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและท่ีมีภารกิจวจิัยและ

บริการวิชาการ 
2.2  จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/

สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

เรื่อง/

ผลงาน 

25 16 51 25 30 35 40 -ฝายวิจัย 

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ/

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน / กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง (Impact)/ โครงการ Startup ที่

ประสบผลสําเร็จ 

เรื่อง/

ผลงาน 

260 260 390 503 523 543 563 -ฝายวิจัย 

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน/ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และ

แกปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ

เรื่อง/

ผลงาน 

260 260 179 280 290 300 310 -ฝายวิจัย 

2.3.2  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ท่ีสอดคลอง

กับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศ

ไทย 4.0) และการแกปญหาของประเทศ 

เรื่อง/ 

ผลงาน 

- - 211 220 230 240 250 -ฝายวิจัย 

2.3.3  จํานวนโครงการ  Startup ที่ประสบ

ผลสําเร็จ 

โครงการ - - - 3 3 3 3 -ฝายวิจัย 
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ตัวชีว้ัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

2.4  รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ

นานาชาติ  

        - ฝายวิจัย - หนวยจัดการเรียนการ

สอน 

- กลุมหนวยงานศูนย

ความเปนเลิศและที่มี

ภารกิจวิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรม/

งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ 

และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

รอยละ 2.88 

56/ 

1,946 

3.43 

66.5/ 

1,941 

2.76 

60.5/ 

2,190 

3 4 5 6 - ฝายวิจัย 

2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรม/

งานสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอ

นักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 0.18 

59.5/ 

33,522 

0.12 

44.5/ 

35,937 

0.40 

159/ 

40,168 

0.5 0.6 0.7 0.8 - ฝายวิชาการ 

ฝายวิจัย  

ฝายวิเทศสมัพันธ 

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจยัจากแหลงทุน

ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

บาท/คน 304,100 254,670 205,273 215,536 226,313 237,629 249,510 - ฝายวิจัย 
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9.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

         “Going for great together” 

เปาประสงค : ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม ท้ังภายในและภายนอกประเทศท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา

ท้ังหมด 

รอยละ 0.8 

250/ 

33,522 

1.01 

362/ 

35,937 

1.10 

441/ 

40,168 

2 4 6 8 -ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

- หนวยจัดการเรียน

การสอน 

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีรับเขาและสงออก

ตอนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 3.87 

1,298/ 

33,522 

2.99 

1,073/ 

33,937 

5.07 

2,038/ 

40,168 

5 6 7 8 -ฝายวิเทศสัมพันธ - หนวยจัดการเรียน

การสอน 

3.3 รอยละของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 8.4 

149/ 

1,773 

10.20 

181/ 

1,774 

12.03 

235/ 

1,954 

13 14 15 16 -ฝายวิเทศสัมพันธ - หนวยจัดการเรียน

การสอน 

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีรับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ    15 17 19 21 -ฝายวิเทศสัมพันธ  

3.4.1 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 13.3 

236/ 

1,773 

9.58 

170/ 

1,774 

5.12 

100/ 

1,954 

10 11 12 13 - หนวยจัดการเรียน

การสอน 

3.4.2 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตอ

อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 3.14 

55.6/ 

1,773 

3.89 

69/ 

1,774 

5.58 

109/ 

1,954 

5 6 7 8 - หนวยจัดการเรียน

การสอน 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

3.5 จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก* 

ผลงาน - - - 44 55 66 77 -ฝายวเิทศสัมพันธ - หนวยจัดการเรียน

การสอน 

- กลุมหนวยงานศูนย

ความเปนเลิศและที่

มีภารกิจวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3.5.1 จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงาน

ภายในประเทศ 

ผลงาน - - - 40 50 60 70 

3.5.2 จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

ผลงาน - - - 4 5 6 7 

3.6 International Ranking ระดับเอเชีย อันดับ      80 80 - ฝายวชิาการ 

- ฝายวจิัย 

- ฝายวเิทศสัมพันธ 

- ทุกหนวยงาน 

 

หมายเหตุ  

นิยามความรวมมือในขอ 3.5 หมายถึง 

1) ตีพิมพผลงานวิชาการรวม 

2) จัดสัมมนารวม 

3) วิจัยรวม 

4) หลักสูตรรวม 

5) โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 

6) ตั้งศูนยรวมกัน 
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9.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

     “World Class services for The People” 

เปาประสงค :   1. เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม 

2. เพื่อใหบริการที่เปนเลิศดานการรักษาพยาบาล การฟนฟู ปองกัน และการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนดวยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ตวัชี้วัดผลลัพธ หนวยนบั 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนและบรรลวุตัถุประสงค  
 

โครงการ/ 

ชุมชน 

244 242 369 285 300 315 330 - ฝายวิชาการ  

- คณะทํางานบริการ

วชิาการ 

- หนวยจัดการเรียนการ

สอน 

- กลุมหนวยงานศูนย

ความเปนเลิศและท่ีมี

ภารกิจวิจัยและ

บรกิารวชิาการ 

4.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ    85 85 85 85 - ฝายวางแผน - ทุกหนวยงาน 

4.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80.8 81.8 80.8 85 85 85 85 - คณะทํางานบริการ

วิชาการ 

- ทุกหนวยงาน 

4.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ  รอยละ 78.4 80 87.0 85 85 85 85 - โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรฯ 

- โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรฯ 
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9.5 ประเด็นยุทธศาสตรที ่5:  มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย  

“Best Sustainable and Smart University” 

เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน 

ตวัชี้วัดผลลัพธ หนวยนับ 
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับมหาวิทยาลัย 
ผูดําเนินการ 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

5.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รอยละ    85 85 85 85   

5.1.1 ความพึงพอใจตอการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 

(นักศึกษา บุคลากร ศษิยเกา ประชาชน) 

รอยละ 

 

73.8 72.7 75.6 85 85 85 85 -ฝายวางแผน -กองแผนงาน 

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 78.2 79.4 83.7 85 85 85 85 - สํานักงานศูนย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สํานักงานศนูย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลยัยั่งยืน” ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

        -ฝายความยั่งยนืและ

บริหารศูนยรงัสิต 

- ทุกหนวยงาน 

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDG) ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

รอยละ - - - - 100 100 100 

5.2.2 รอยละของโครงการดาน Smart Technology ท่ี

บรรลุวัตถุประสงค 

รอยละ - - - - 100 100 100 

5.3 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน 

(รายไดงบคลังตอรายไดรวม) 

รอยละ - - - ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 - ฝายการคลัง   - ทุกหนวยงาน 

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติงานเฉลี่ย  คาเฉลี่ย - - - - 75 80 80 - ฝายทรัพยากรมนุษย - ทุกหนวยงาน 

5.5 การไดรับการยอมรบั /รางวลั /การรับรองมาตรฐาน

ดานการจัดการ 

ไดรับการ

รับรอง/รางวัล 

- - - - 1 1 1 - ฝายความยั่งยนื

และบริหารศูนย

รังสิต 

- หนวยงานบริการ 
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10. แผนปฏิบัติงาน กลยุทธ และกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  

“Transforming you into GREATS” 

    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป63 ป64 

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไปใหมเพ่ือสรางทักษะท่ีสําคัญ อันไดแก ทักษะดิจิทัล

การคิดวิเคราะห คณุลักษณะ GREATS โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะที่มุงรับใชประชาชน  

วิชา 1 1 1 1 ฝายวิชาการ 

 2) โครงการหลักสูตร Non-faculty/ Dual degree/ Double major/Double-minor เพ่ือเปด

โอกาสการเรียนแบบพหุศาสตรโดยผูเรียนเปนผูเลือก (Personalized-base education) 

หลักสูตร 2 4 6 6 ฝายวิชาการ  

3) โครงการพัฒนาชุดวิชาโท (Minor) แบบ Online เพ่ือผสานความรูขามศาสตรตามความตองการ

ของผูเรยีน และรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม 

ชุดวิชา - 2 4 4 ฝายวิชาการ  

- Entrepreneur (รุนละ 1,000 คน) คน - - 1,000 1,000  

- Data Science       

- ภาษาท่ีสาม       

4) โครงการจับคูความรวมมือพัฒนาหลักสูตรรวมกับ Corporate Partners เพ่ือสรางการเรยีนรู

แบบ Work Integrated Learning 

หนวยงาน 

คูความรวมมือ 
2 4 8 8 ฝายวิชาการ  

5) โครงการผลักดันหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร 1 1 1 1 ฝายวิชาการ  

6) โครงการเปดโอกาสการศึกษา Online เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน (People MOOC) วิชา - 2 4 4 ฝายวิชาการ  

 7) โครงการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรตอยอด/ Double degree/อนุปริญญาเพื่อตอบ

โจทยความตองการสังคม การจางงานและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เชน 

หลักสูตรดานวศิวกรรมระบบราง ดานปญญาประดิษฐ ดานวิศวกรรมชีวการแพทย ดานพลังงาน

ทดแทน 

หลักสูตร 1 2 3 3 ฝายวิชาการ  

 8) โครงการพัฒนากระบวนการปรับปรุงและเปดหลักสูตรใหมใหรวดเร็วคลองตัว ระดับ 

ความพึงพอใจ 

3.75 4.00 4.25 4.25 ฝายวิชาการ 
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    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป63 ป64 

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือ

การศกึษาในศตวรรษที่ 21 

9) โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยและหองปฏิบัติการทดลองตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจาก

สัตว พ.ศ.2558 

โครงการ - 1 - - สํานักงาน

อธิการบด ี

1.2 พัฒนาผูสอนสูการเปน

ผูนําการเรียนรู 

 

 

1) โครงการสรางกลไกพัฒนาอาจารยผูสอนตามแนวทาง Professional Standard Framework ครั้ง 2 2 2 2 ฝายวิชาการ 

2) โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะการสอนที่สราง GREATS และEntrepreneurship 

การสอนเนนวิจัย,  Active learning, Service Learning 

ครั้ง 2 2 2 2 ฝายวิชาการ 

3) โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในระดับสากล (ทุนพัฒนาอาจารย) ครั้ง 15 20 25 25 ฝายวิชาการ 

4) โครงการสนับสนุนการใชนวัตกรรมการสอนใหม (New Pedagogies) ในหองเรียน ครั้ง 2 3 4 4 ฝายวิชาการ 

5) โครงการสรางชุมชนวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู (Professional learning community) สําหรับการ

พัฒนาอาจารย 

คน 50 100 200 200 ฝายวิชาการ 

1.3 พัฒนากระบวนการ

เรยีนรู สูการปฏิบัติไดจริง 

สรางสรรคเปน มีเปาหมาย 

และมุงประโยชนสวนรวม 

1) โครงการสงเสริม Active learning ไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียนยุคใหม ครั้ง 2 2 2 2 ฝายวิชาการ 

2) โครงการสงเสริมใหทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Service learning เพ่ือมุงสราง

จิตสาธารณะใหกับบัณฑิตทุกคณะ 

ครั้ง 1 1 1 1 ฝายวิชาการ 

3) โครงการกรอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย ครั้ง 2 2 2 2 ฝายวิชาการ  

4) โครงการสงเสริมการใชระบบ Learning management system (LMS) ท่ัวมหาวทิยาลัย วิชา 25 50 100 100 ฝายวิชาการ  

 5) โครงการสงเสริมการสอนแบบ E-Learning เพ่ือสรางการเรียนรูแกผูเรียนทุกกลุม วิชา 15 25 35 35 ฝายวิชาการ 

6) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Work integrated learning กับ Corporate 

partners  

ครั้ง 

 

1 1 1 1 ฝายวิชาการ 

7) โครงการสอบ Pre-test และ Post-test วัดคุณลักษณะ GREATS/ภาษาอังกฤษ/Entrepreneur นักศึกษา ? ? ? ? ฝายวิชาการ 

1.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสราง

คนพันธุ GREATS / 

Entrepreneur & Startup 

 

1) กิจกรรมเพ่ือสรางคุณลักษณะ GREATS /Entrepreneur & Startup/ Innovation/

ภาษาตางประเทศ 

     ฝายการนักศึกษา 

1.1) กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือสรางคุณลักษณะ GREATS       

- องคกรนักศึกษา / สภานักศึกษา  โครงการ 88 92 97 102 

 - ศิลปวัฒนธรรม โครงการ 86 90 95 100  
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    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป63 ป64 

1.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสราง

คนพันธุ GREATS / 

Entrepreneur & Startup 

 

 

- บําเพ็ญประโยชน โครงการ 48 51 53 55  

- ศาสนา โครงการ 36 38 40 42  

- กีฬา โครงการ 14 15 16 17  

- วิชาการ โครงการ 53 55 58 60  

1.2) โครงการสนับสนุนดาน Entrepreneur & Startup โครงการ 1 1 2 2  

1.3) โครงการสนับสนุนดาน Innovation / ภาษาตางประเทศ โครงการ 1 2 3 3  

2) กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เชน โครงการปนนักกิจกรรม

สูความเปนเลิศ 

โครงการ 1 1 2 2 ฝายการนักศึกษา 

 3) โครงการ Transcript กิจกรรม โครงการ 1 1 1 1 ฝายการนักศึกษา 

 4) โครงการมหาวิทยาลัยแหงผูประกอบการ (Entrepreneurial University) โครงการ 1 1 1 1 ศูนยทรัพยสิน

ทางปญญาและ

บมเพาะวสิาหกิจ 

1.5 สรางโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม 

1) โครงการใหโอกาสทางการศึกษา      ฝายการนักศึกษา 

1.1) โครงการนักศึกษาธรรมศาสตรชางเผือก คน 400 410 420 430  

1.2) โครงการทุนความจําเปนทางการเงนิ คน 80 85 90 95  

1.3) โครงการทุนสงเคราะหจางนักศึกษาทํางาน คน ≥380 ≥380 ≥380 ≥410  

1.4) โครงการนักศึกษาพิการ คน 25 25 25 25  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

     “Innovating research for Impact” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63  ป 64 

2.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม

และงานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ชาติและจุดเดนของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

1) โครงการจัดสรรทุนวิจัยตามที่ระเบียบกําหนด โครงการ 1 1 1 1   ฝายวจิัย 

- โครงการทุนตามประเด็นการวิจัยท่ีมุงเนนการพัฒนาสังคมในมิติตางๆ ทุน 5 5 5 5  

- โครงการทุนสนับสนุนนักวจิัยรุนใหม ทุน 30 30 30 30  

- โครงการทุนวิจัยท่ัวไป ทุน 80 60 40 40  

- โครงการทุนวิจัยท่ัวไปสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุน 90 90 100 100  

- โครงการทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ ทุน 5 5 10 10  

- โครงการทุนวิจัยสถาบัน ทุน 3 5 7 10  

- โครงการ Fast Track Research Grants ทุน - 20 40 40 เปดป 62 

2)  โครงการสนับสนุนกองทุนวิจัยคณะ/สถาบัน หนวยงาน 26 26 26 26 ฝายวิจัย 

3)  โครงการ Thammasat Fellowships โครงการ - 4 4 4 ฝายวิจัย 

4)  โครงการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการที่เก่ียวของกับการวิจัย คณะกรรมการ 1 - - 3 ฝายวิจัย 

5)  โครงการวจิัยบูรณาการสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โครงการ - 1 - - คณะพาณิชฯ 

 6) โครงการประเมินขอเสนอ/ผลงานวิจัย โครงการ - 1 1 1   ฝายวิจัย 

 7) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานจริยธรรมการวิจัย โครงการ - 1 - -   ฝายวิจัย 

2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอก (Matching Fund) 

1)  โครงการรวมทุนวิจัยภาครัฐและเอกชน ทุน - 5 5 5 ฝายวิจัย 

2)  โครงการ Chaired Professor ทุน - 4 4 4  

2.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวด

ผลงานวิจัยนวตักรรมไปสูระดับนานาชาต ิ

1) โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย 

2) โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ 

บทความ 

บทความ 

550 

150 

600 

175 

650 

200 

650 

200 

ฝายวิจัย 

 3) โครงการรางวัลเผยแพรผลงานสรางสรรค ผลงาน 15 25 35 35 

 4) โครงการรางวัลดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผลงาน 45 50 55 55  

 5) โครงการทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธเพ่ือนําไปสูการตีพิมพเผยแพร บทความ 100 150 200 200  



แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ถายทอดหนวยงาน 9 ส.ค. 61ปรับปรุงต.ค.61 หนา 28 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63  ป 64 

2.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวด

ผลงานวิจัยนวตักรรมไปสูระดับนานาชาต ิ

6) โครงการยกระดับวารสารวิชาการเขาสูฐาน Scopus (ระดับมหาวิทยาลัย) เลม - 1 - - ฝายวิจัย 

7) โครงการสงเสริมการเขารวมประกวดรางวัลผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับนานาชาต ิ รางวลั 10 10 10 10  

 8) โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจิัยในระดับนานาชาติ       

 - Oral Presentation ทุน 20 20 25 25  

- Poster Presentation ทุน 10 10 15 15  

 9) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ โครงการ - 1 1 1  

 10)โครงการเงินสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการ - 1 1 1  

2.4 สรางเครือขายงานวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1) โครงการสรางกิจกรรมภายใตเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN) กิจกรรม 3 3 3 3 ฝายวิจัย 

2) โครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ 

(เปาหมาย มธ. 18 ศูนย/ปจจุบันมี 15 ศูนย) 

ศูนย 15 16 17 18  

3) โครงการความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภายนอก หนวยงาน 3 4 5 6  

 4) โครงการการจัดงาน Thailand Research Expo โครงการ - 1 1 1  

 5) โครงการเงินสมทบการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน โครงการ - 1 1 1  

2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง

บรรยากาศในการทํางานวิจัย 

1) โครงการรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวลั 4 4 4 4  

2) โครงการรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ รางวลั 12 13 14 15  

3) โครงการ Top-tier Publications Award รางวลั 2 2 2 2  

 4) โครงการ TU Research Talks ครั้ง 3 3 3 3  

 5) ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย ครั้ง 1 1 1 1 ฝายวิจัย 

 6)  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัย ระบบ - 1 - -  

 7)  โครงการพัฒนาระบบบริหารทุนวจิัย ระบบ - 1 - -  

 8) โครงการประชาสัมพันธ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงาน โครงการ - 1 1 1  

 9) โครงการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดานการวิจัย โครงการ - 1 1 1  

 10) โครงการจัดงาน NSTDA Ivestor's Day โครงการ - 1 - -  
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
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2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง

บรรยากาศในการทํางานวิจัย 

11) โครงการบริหารจัดการงานวิจัย โครงการ - 1 - - ฝายวิจัย 

12) โครงการจัดงานวันนักวจิัย มธ. โครงการ - 1 1 1  

2.6 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/

นวตักรรมเพ่ือใหเกิด Startup 

โดยเฉพาะท่ีเปน Social Businessท่ีชวยลด

ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

1) โครงการ Co-working Space มธ. 4 ศูนย ศูนย 1 2 1 - ศูนยทรัพยสิน

ทางปญญาและ

บมเพาะ

วิสาหกิจ 

2) โครงการ Thammasat Entrepreneur talks  ครั้ง - 6 8 10 

3) โครงการ Pitching & Competition  ครั้ง 2 2 2 2 

4) โครงการเครือขาย Startup กับ Mentor, Investor และ corporate ครั้ง 1 2 2 2 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3  สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

    “Going for great together” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

3.1 สรางความรวมมือกับองคกร 

/เครือขายภายในและภายนอก

ประเทศและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนนกลุม

ประเทศอาเซียนและเอเชีย

ตะวันออก 

 

1) โครงการเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและวจิัยกับมหาวทิยาลัย /องคกรภายในและ

ภายนอกประเทศเพ่ือการสอน การวจิัย สหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร สนับสนุน

เงินทุน และจัดตั้งหนวยวิจัย 

โครงการ 1 1 

 

2 

 

2 ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

- โครงการ Employer relationship plan       

- โครงการ Top 10-20 Employer by Faculty       

- โครงการ International Employers       

- โครงการ Annual Career Day       

- โครงการ Thammasat Showcase       

- โครงการเครือขายความรวมมือวิชาการนานาชาติ       

- ทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สําหรับนักศกึษา มธ.)       

2) โครงการสรางความรวมมือกับ Corporate partner เพ่ือการสอน การวิจัย สหกิจศึกษาและ

เงินทุน 

โครงการ 1 1 1 1 ฝายวิเทศสัมพันธ 

3) โครงการ Global youth network โครงการ 1 1 1 1 ฝายวิเทศสัมพันธ 

 4) โครงการเงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ โครงการ 1 1 1 1 ฝายวิเทศสัมพันธ 

3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล 1) โครงการ Thammasat International Brand  โครงการ 1 2 2 2   ฝายวิเทศสัมพันธ 

  ฝายส่ือสารองคกร 2) โครงการพัฒนาสื่อ TU to International โครงการ 4 5 6 6 

 3) โครงการประชาสัมพันธตางประเทศ โครงการ - 1 - -   ฝายสื่อสารองคกร 

3.3 สรางบทบาทธรรมศาสตร 

ในเวทีนานาชาติ  

 

1) โครงการ International Conference high impact โครงการ 4 5 6 6 ฝายวิเทศสัมพันธ 

2) โครงการ International summer school & Relationship โครงการ 4 5 6 6 ฝายวิเทศสัมพันธ 

3) โครงการผลักดันผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล โครงการ 1 1 1 1 ฝายพัฒนาคุณภาพ 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 
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3.3 สรางบทบาทธรรมศาสตร 

ในเวทีนานาชาติ  

 

4) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเขารวมประกวด QS Apple 2018 Creative AWARDS โครงการ - 1 - - ฝายสื่อสารองคกร 

5) โครงการเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ โครงการ - 1 - - ฝายวิเทศสัมพันธ 

3.4 สรรหานักศึกษา/บุคลากร

ตางชาติเชิงรุก (Proactive 

recruiting) 

1) โครงการสรรหาเชิงรุกThammasat fellowship/professor/ตางชาติเขามาดวยชองทาง

พิเศษ  

คน 4 4 4 4 ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

2) โครงการสรรหาเชิงรุกนักศึกษาและอาจารยตางชาติ โครงการ 4 5 6 6 ฝายวิเทศสัมพันธ 

 3) โครงการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษาตางชาติแบบรับปริญญา 

(*เปาหมายป 63-64 คือจํานวนทุนเกา ณ ปน้ัน ยังไมรวมทุนใหมที่จะจัดสรรให) 

ทุน 85 99 49* 30* ฝายวิเทศสัมพันธ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

“World Class services for The People” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
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4.1 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม 

 

 

1) โครงการเพ่ือสังคมท่ีเนนความเช่ียวชาญของตนเอง   

โครงการ 
27 27 27 27 ฝายวิชาการ  

2) โครงการบูรณาการองคความรูสูชุมชนตามยุทธศาสตรชาติและธรรมศาสตรโมเดล     

- โครงการบริการวิชาการตลาดวิชาธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน       

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในดานตางๆ โดยประสานความรวมมือระหวาง

อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และพันธมิตร 

      

 

 

-  โครงการบูรณาการองคความรูเพ่ือสรางชุมชนตนแบบ       

- โครงการใหบริการวิชาการแกกลุมผูสูงวยั       

- โครงการความเปนเลิศในบริการวิชาการ       

 - โครงการ Thammasat Talks ? ? ? ? ? สถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย 

 

 

 ศูนยลําปาง (ศูนยวิชาการทองถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน)  1 7 7 5 ฝายบริหารศูนยลําปาง 

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industries) ในกลุม

ประเทศอนภุูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

โครงการ - 1 1 1 

 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมทองถิ่นสูการคาการลงทุน ในกลุม

ประเทศอาเซียน 

โครงการ - 1 1 1  

 (3) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกผูประกอบการในทองถ่ินเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพทางการคาขายและการลงทุนในอาเซียน 

โครงการ - 1 - -  

 (4) โครงการ TULP  Social Space ศูนย - 1 1 1  

 (5) โครงการขยายการจัดตั้งศูนยการเรียนรูขยายรีไซเคิลสูสถาบันการศึกษา 

ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวดัลําปาง 

โครงการ - 1 1 1  
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

4.1 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม 

(6) โครงการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health 

and Environment) สําหรับผูประกอบอาชีพ 

โครงการ - 1 - -  

(7) โครงการขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา

ตนแบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและหวงโซมูลคาการผลิตกาแฟใน จ.ลําปาง 

โครงการ - 1 1 1  ฝายบริหารศูนยลําปาง 

(8)  โครงการ TULP Entrepreneurial Boot Camp โครงการ - 1 - -  

  ศูนยพัทยา (ศูนยวิชาการเพื่อรองรับการเติบโต EEC)      ฝายบริหารท่ัวไป 

 (1) โครงการจดัตั้งเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีธรรมศาสตรศูนยพัทยา

ตามนโยบายระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก   

โครงการ - 1 - -  

(2) โครงการอบรมองคความรูท่ีเก่ียวของกับ EEC ตามนโยบายรัฐบาลและ

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการ ถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม 

โครงการ - 3 ? ?  

(3) โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โครงการ - 3 ? ?  

(4) โครงการบริการวิชาการธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน โครงการ - 3 ? ?  

(5) โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประเภทประกาศนียบัตร (Diploma)  โครงการ - 1 ? ?  

(6) โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา หลักสูตร 1 2 1 - 

- หลักสูตรวศิวกรรมยานยนต (ตอยอด) หลักสูตร 1 - - -  

- หลักสูตรอาชีวะอนามัย หลักสูตร - 1 - - 

- หลักสูตรศลิปศาสตร/ภาษา หลักสูตร - 1 - - 

 - หลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตร - - 1 -  

 (7) โครงการจัดตั้งหนวยงานใหม       

- จัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง สถาบัน - - 2 - 

- จัดตั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาล - - 1 - 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

4.1 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม 

(8) โครงการจัดตั้งสถาบันนวตักรรมทางสุขภาพ (The innovative Wellness 

Center) 

สถาบัน - 1 - - คณะพาณิชยศาสตรฯ 

4.2 พัฒนาระบบการใหบริการ 

 

1) โครงการบริการวิชาการ online  ? ? ? ? ?   ฝายวชิาการ 

- Degree       

- Non-degree       

- Consulting       

2) โครงการจัดทําระบบขอมูลผูเช่ียวชาญ โครงการ 1 1 1 1 ฝายทรัพยากรมนุษย 

3) โครงการ Paperless OPD โครงการ 1 1 1 1 โรงพยาบาล   

ธรรมศาสตร 4) โครงการศูนยปลูกถายไขกระดูก ศูนย - 1 - - 

5) โครงการหองผาตัดอัจฉริยะ หอง - - 1 - 

4.3 ผลักดันใหเกิดศูนยความเปน

เลศิ 

 

 

 

 

1) ศูนยความเปนเลิศโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย 1 - - -  

 

โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร 

2) ศูนยความเปนเลิศทางดานโรคภูมิแพ โรคหืด และโรคระบบหายใจ ศูนย 1 - - - 

3) ศูนยความเปนเลิศเทาเบาหวาน ศูนย - 1 - - 

4) ศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด  ศูนย - 1 - - 

5) ศูนยความเปนเลิศจอตา ศูนย - - 1 -  

6) โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานตางๆ ศูนย - ? ? ? - สํานักงานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีข้ันสูง 

4.4 พัฒนาสภาพแวดลอมทาง

กายภาพในการใหบริการวิชาการ

และบริการสุขภาพ 

 

 

1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกของสวนงานใหบริการ

- โครงการอาคารจอดรถ 

- โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบอบําบัดน้ําเสีย 

- โครงการปรับปรุงภมูิทัศนดานหนา รพธ. 

- โครงการโรงอาหารสําหรับบุคลากร 

 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

4.5 ประชาสัมพันธสูสังคม/สากล 1) โครงการสื่อสารเชิงรุกในการบริการสังคม 

- TU TV Online 

โครงการ 

โครงการ 

1 

 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

 ฝายสื่อสารองคกร 

 2) โครงการจัดทํา Annual report ผลงานโดดเดนของ มธ. เผยแพรสูตางชาติ เลม 1 1 1 1 ฝายวเิทศสัมพันธ 

3) โครงการจัดทําคลิปรายการ 5 นาที กับแพทย มธ. โครงการ 1 1 1 1 โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร 4) โครงการ ESG Report (Environmental, Social and Governance) Report รายงาน 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

“Best Sustainable and Smart University” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหาร 

1) โครงการ Thammasat Transforming  โครงการ 4 4 4 4 คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนผาน มธ. 

1.1)  Digital Transformation      

1.2)  Lean Structure & Process      

1.3)  Smart Management      

1.4)  Financial Sustainability      

 2) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ 1 1 1 1  

 

สํานักงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3) โครงการ Data Centre โครงการ 1 2 1 1 

3.1) ปรับปรุง Infrastructure        

 3.2) เพ่ิมศกัยภาพ Data Center      

 4) โครงการระบบเครือขายสารสนเทศอาคารสิริวิทยลักษณ ระบบ - 1 - - 

 5) โครงการจัดทําระบบการจัดการดานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร       ฝายทรัพยากรมนุษย 

 5.1) พัฒนาและติดตั้งระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร E-recruit (ออนไลน) รอยละ - 100 - -  

 5.2) พัฒนาและติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือ การ

บริหารงาน (BI) (Business Intelligence) 

รอยละ - 100 - -  

 5.3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโปรแกรมภาษา People Tool 

(เพื่อพัฒนา/แกไขระบบงานสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรมนุษยและเบิกจาย

เงินเดือน) 

โครงการ - 1 1 1  

 

 

5.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบ ERP” รอยละ - 100 - -  

5.5)โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารดานทรัพยากรมนุษย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(รวมอุปกรณสํารองขอมูลระบบฐานขอมูล Tape Backup Auto Loader) 

รอยละ - 30 70 -  
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บรหิาร 

6) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (5ป) รอยละ - 100 - -  

7) โครงการพัฒนารูปแบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน โครงการ - 1 1 1  

8) โครงการจางผูเช่ียวชาญระดับสูง Super Academic Staff  

ระบบ co-pay (หนวยงานออกคาจางครึ่งหนึ่ง) 

คน - 2 5 7  

 9) โครงการสรางกลไกการสงเสริมศักยภาพบุคลากร        ฝายทรัพยากรมนุษย 

 9.1) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและบริหารองคความรูใหเปนระบบ โครงการ - 1 1 1  

 9.2) การเสริมแรงบวกโดยการใหทุนสนับสนุนการพัฒนา/ผลิตนวัตกรรม และ      

การใชระบบการใหคาตอบแทน 

โครงการ - 1 1 1  

 10) โครงการคลินิกสงเสริมวิชาการ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการ โครงการ - 1 1 1  

 11) โครงการ TU Lean Transformation โครงการ 1 1 1 1  

 12) โครงการ TU Special Clinic โครงการ 1 1 1 1  

 13) โครงการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพ โครงการ 1 1 1 1 ฝายพัฒนาคุณภาพ 

 14) โครงการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการ 1 1 1 1  

 15) โครงการพัฒนาระบบ TU QA Online Phase III โครงการ - 1 1 1  

 16) โครงการ TU ERP for Financial Sustainable  โครงการ - 1 1 1 ฝายการคลัง 

 17) โครงการจัดทํา Application TU-SCANME (แผนที่ภายใน มธ.ทาพระจันทร) โครงการ - 1 - - -ฝายบริหารศูนยทา

พระจันทร 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1) โครงการจัดทํามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

รอยละ - 100 - -  

 2) โครงการปรับปรุงระบบสมรรถนะประจําตําแหนงงานของบุคลากร รอยละ - 30 70 -    ฝายทรัพยากรมนุษย 

 3) โครงการสรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนงของบุคลากรทุกระดับ หลักสูตร - 10 25 35    

 4) โครงการจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอยละ - 100 - -   

 5) โครงการสรางเครือขาย HR ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการ - 1 1 1    
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

6) โครงการสรางเครือขาย HR กับหนวยงานภายนอก โครงการ - 1 1 1    

7) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานท่ีแสดงความเปนชํานาญการหรือ

ผูเชี่ยวชาญหรือผูเช่ียวชาญพิเศษ 

โครงการ - 1 - -  

 8) โครงการทุนระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษา ณ ตางประเทศ โครงการ - 1 1 1   ฝายทรัพยากรมนุษย 

 9) โครงการฝกอบรม/สัมมนา โครงการ - 1 1 1  

 10) โครงการเงินทุนคาหนวยกิตสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท (ภาคค่ํา) 

โครงการ - 1 1 1  

 11) โครงการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โครงการ 1 1 1 1 ฝายพัฒนาคุณภาพ 

5.3 เพ่ิมรายได-ลดตนทุน 1) โครงการรวมทุนกับภาคเอกชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 

โครงการ - - 1 1 ฝายการคลัง 

ส.จัดการทรัพยสินฯ 

 2) โครงการลดตนทุน โครงการ - - 1 1  

 3) โครงการบริหารจัดการการลงทุน โครงการ - - 1 1    ฝายการคลัง 

 4) โครงการ Positive Net Income & Balance Income Portfolio  ? ? ? ? ?  

 5) โครงการระดมทุนศิษยเกา โครงการ 1 2 2 2   ฝายศิษยเกาสัมพันธ 

 6) โครงการระดมทุน 100 ลาน โครงการ - 1 - -  

5.4 พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY”  

1) โครงการ Smart Energy  2 6 2 2 ฝายความยั่งยืนฯ 

1.1) โครงการติดตั้ง Solar rooftop  

- ศูนยรังสิต 

กิจกรรม 2 2 - -  

1 - - - 

- ศูนยลําปาง  1 - - - 

- ทาพระจันทร  - 1 - - 

- ศูนยพัทยา  - 1 - - 

 1.2) โครงการพลังงานทางเลือกอื่นๆ  กิจกรรม - 3 1 1  

 1.3) โครงการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาและเครื่องปรับอากาศไปเปนแบบประหยัดพลังงาน โครงการ - 1 1 1  



แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ถายทอดหนวยงาน 9 ส.ค. 61ปรับปรุงต.ค.61 หนา 39 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ 
เปาหมายดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 

5.4 พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY” 

2) โครงการ Smart Transportation  6 3 2 2 ฝายความยั่งยืนฯ 

2.1)  โครงการ EV (Solar Bus รถโดยสารEV รถสวัสดิการEV รถมอเตอรไซดรับจางEV) กิจกรรม 4 2 2 2  

2.2)  โครงการ Bicycle Campus กิจกรรม 1 1 - -  

 2.3)  โครงการเจาะประตูตรงเชียงราก และตรงขามสถานีขนสง โครงการ 1 - - -  

 3) โครงการจัดการขยะอยางยั่งยนื กิจกรรม 5 5 5 5 ฝายความยั่งยืนฯ 

 4) โครงการมหาวิทยาลัยในสวน (Campus in the Park) และการปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรม 5 2 2 2 ฝายความยั่งยืนฯ 

5)  โครงการระบบขนสงและโครงขายการจราจรภายใน มธ.ศูนยรังสิต โครงการ 1 1 1 1 ฝายวางแผนฯ 

ฝายความยั่งยืนฯ 

5.4 พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY” 

6) โครงการเช่ือมโยงชุมชนเมืองธรรมศาสตรรังสิต โครงการ 1 1 1 1 ฝายความยั่งยืนฯ 

7) โครงการความรวมมือกับกรมทางหลวงชนบทเพ่ือจัดทํายูเทิรนเกือกมา 

ขามทางรถไฟ 

 

โครงการ 1 1 1 1 ฝายวางแผนฯ 

ฝายความยั่งยืนฯ 

5.5 พัฒนาสูการเปนองคกร 

ธรรมาภิบาล 

1) โครงการสงเสริมจริยธรรม (CG Code of Conduct) และความรับผิดชอบตอหนาที่ โครงการ 1 1 1 1 ศูนยตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นแหง มธ. 

สํานักงานสัญญาธรรม

ศักดิ์ฯ 

2) โครงการประเมินธรรมาภิบาลในองคกรทุกระดับ 

 

โครงการ - ? ? ? 

5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย 

1) โครงการสงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โครงการ     ทุกหนวยงาน 

 

 
 


