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คํานํา

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) จัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบทิศทาง   

การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปสูความเปนเลิศ ในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะตองเผชิญกับความทาทายจาก

ภายในและภายนอกประเทศ ที่มีความผันผวนไมแนนอนและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต               

อันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่สงผลกระทบไปท่ัวโลกและประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยตองพรอมรับการเปล่ียนแปลงที่ เขามากระทบ แผนดังกลาวไดพิจารณาความสอดคลองและ          

ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

13 (พ.ศ.2566-2570) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) (พ.ศ. 2567-

2570) การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายและแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 

2564-2566 ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และผลการดาํเนนิงานท่ีผานมา ตลอดทั้งไดคํานึงถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ 

สังคม  สภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูและรูปแบบการเรียนรูที่

เปล่ียนแปลงไป นํามาประมวลผลและกําหนดเปนกรอบและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะมุงไปสูความเปนเลิศ

ในอนาคต และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนั้น 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยยังคงจุดเนนในดานที่เชี่ยวชาญ การเปนที่พ่ึงของประชาชน และบรรลุเปาหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือประชาชน” (The World - class 

University for the People) ภายใตกรอบยุทธศาสตร 4 ประเด็น ดังนี้

ยุทธศาสตร 1 พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce)

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society) 

ยุทธศาสตร 4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

แผนดังกลาว มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีทักษะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโลก ผลิตผล

งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีทันสมัย ตอบสนองความตองการ และสรางการเปล่ียนแปลงและพัฒนาสังคมโลกในอนาคต

อยางยั่งยืน ทั้งในดานสังคม บริการสุขภาพ และคุณภาพชี วิตของประชาชน ทั้งนี้  แผนยุทธศาสตรฉบับนี้              

ยังเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยการปรับรูปแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทใหมของ

โลก เนนไปที่การเสริมสรางศักยภาพในดานตาง ๆ พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับประชากรทุกชวงวัยใหมีความพรอม 

และมีศักยภาพสําหรับตลาดแรงงานในอนาคต เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติไดอยางเปนรูปธรรม
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ไดใหความสําคัญกบัการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ โดยการระดม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย และจากการสัมภาษณผูบริหารทั้งอดีต

และปจจุบัน คณาจารย นักศึกษา และบคุลากร ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดแก นายจาง 

ผูปกครอง ศิษยเกา และประชาชน เปนตน

ฝายวางแผนฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)  

จะเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและหนวยงานใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของ

แผนตามที่กําหนดไว ฝายวางแผนฯ ขอขอบคุณ ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายที่ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งมี

สวนรวมในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรดังกลาวจนสําเร็จลุลวงดวยดี

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สิงหาคม 2564
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ฉบับที่ 13
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สวนที่ 1

ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย



1.1 สถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย

ขอมูลสถานภาพปจจุบันของมหาวทิยาลัยในชวงที่จัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 

เปนการนําเสนอขอมูลในปการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานกายภาพ ขอมูลดานงบประมาณ ขอมูลดาน

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ขอมูลดานหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ขอมูลดานนักศึกษา และขอมูลภาวะการมี

งานทําของบณัฑิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดานกายภาพ 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีพ้ืนที่จําแนกตามสถานที่ต้ังรวมทั้งสิ้นประมาณ 

3,892 ไร จําแนกเปนพื้นที่ใชประโยชนของมหาวิทยาลัยประมาณ 2,872 ไร และพ้ืนท่ีใหหนวยงานอ่ืนเชา/           

ใช ประโยชน ประมาณ 1,020 ไร (พ้ืนที่ที่ใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เชาประมาณ 834 ไร 3 งาน 35 

ตารางวา และพื้นที่ที่มอบใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สรางอุทยานวิทยาศาสตร 

ประมาณ 185 ไร 1 งาน 2.5 ตารางวา)

ที่ดินใชประโยชนของมหาวิทยาลัย ประมาณ 2,872 ไร มีพ้ืนที่ใชสอยของอาคารเรียนและอาคาร

สํานักงานตาง ๆ รวมท้ังส้ิน 1,849,701 ตารางเมตร

1) ศูนยทาพระจันทร 56 ไร ประกอบดวย พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

จํานวน 49 ไร ศูนยกีฬาในรมและหอพักรัชดาภิเษก เขตตล่ิงชัน จํานวน 3 ไร และหอพักหญิง มธ. เขตสาทร จํานวน 

4 ไร รวมมีพ้ืนที่ใชสอย 122,111.21 ตารางเมตร

2) ศูนยรังสิต 1,916 ไร ประกอบดวย พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตําบล

คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จํานวน 1,851 ไร พื้นท่ีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตําบลบางกะดี จํานวน     

10 ไร ที่ดินตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จํานวน 10 ไร และมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 1,558,806.80 ตารางเมตร และที่ดิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จํานวน 45 ไร 

3) ศูนยลําปาง 311 ไร มีพ้ืนที่ใชสอย 119,372.83 ตารางเมตร

4) ศูนยพัทยา 584.5 ไร มีพ้ืนที่ใชสอย 51,882.48 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ที่ไดรับบริจาคในจังหวัดสมุทรปราการ 0.454 ไร และพื้นที่ของอนุสรณสถาน

ปรีดี พนมยงค จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ไร พ้ืนท่ีใชสอย 290 ตารางเมตร
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2. ดานงบประมาณ

งบประมาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวย 2 สวน คือ งบประมาณรายรับและ

งบประมาณรายจาย โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

2.1 งบประมาณรายรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งบประมาณรายรับจากแหลงงบประมาณ รวม 7 แหลง คือ 1) งบประมาณแผนดิน         

2) รายไดจากการรักษาพยาบาล 3) คาธรรมเนียมการศึกษา 4) รายไดจากโครงการวิจัย 5) รายไดวิสาหกิจ            

6) คาธรรมเนียมบริการวิชาการ 7) รายไดอ่ืน ๆ (เงินบริจาค คาเชาสถานที่ เงินลงทุนฯ) เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ

รายรับในชวง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 พบวา งบประมาณรายรับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและลดลง โดยใน  

ป 2562 มีงบประมาณรายรับ 16,676 ลานบาท ในป 2563 มีงบประมาณรายรับ 17,320 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก      

ป 2562 คิดเปนรอยละ 3.9 และในป 2564 มีงบประมาณรายรับ 16,834 ลานบาท ลดลงจากป 2563 คิดเปน     

รอยละ 0.3
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2.2 งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาจาก 2 แหลง คือ

1) งบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย (รวมงบเพ่ิมเติมระหวางป)

2) งบประมาณแผนดิน

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจายในชวง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 พบวา 

งบประมาณรายจายมีแนวโนมลดลง โดยในป 2563 มีงบประมาณรายจายจํานวน 13,347.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

742.04 ลานบาท จากป 2562 แตในป 2564 มีงบประมาณรายจายจํานวน 12,650.88 ลานบาท หรือลดลง        

รอยละ 5.2 จากป 2563 ดงันี้

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 4

หมายเหตุ: * 1. งบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 รวมงบเพ่ิมเติม 

        ระหวางปครั้งที่ 1 และ 2

      2. งบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมงบเพ่ิมเติมระหวางป 

                   คร้ังที่ 1

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)



3. ดานผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มผีูปฏิบัตงิานท้ังส้ิน 9,167 คน จําแนกตามประเภท ดังนี้ 

1) สายวิชาการ จํานวน 2,292 คน คิดเปนรอยละ 25

2) สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4,818 คน คิดเปนรอยละ 52.6 

3) ลูกจางทุกประเภท จํานวน 2,057 คน คิดเปนรอยละ 22.4

เมื่อพิจารณาสายวิชาการ พบวา สามารถจําแนกตามตําแหนงวชิาการได ดังนี้

ศาสตราจารย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 3.7 รองศาสตราจารย จํานวน 428 คน     

คิดเปนรอยละ 18.7 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 760 คน คิดเปนรอยละ 33.1 และอาจารย จํานวน 1,019 คน     

คิดเปนรอยละ 44.5 

หากพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา พบวา มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1,577 คน  คิดเปน

รอยละ 68.8 คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 640 คน คิดเปนรอยละ 27.9 และคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน   

75 คน คิดเปนรอยละ 3.3
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

อาจารย
1,019 

(44.5%)

สายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย

760 (33.1%)

ศาสตราจารย

85 (3.7%)

รองศาสตราจารย

428 (18.7%)



4. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มหีลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งส้ิน 327 

โปรแกรม ไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 158 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 48.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน   

3 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับปริญญาโท จํานวน 122 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 37.3 และระดับ  

ปริญญาเอก จํานวน 44 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 13.4 โดยเปนหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 222 โปรแกรม     

คิดเปนรอยละ 67.9 หลักสูตรทวิภาษาจํานวน 2 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 0.6  หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน  

26 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 8.0 และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 77 โปรแกรม คดิเปนรอยละ 23.5
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)
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5. นักศึกษา

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มนีักศึกษาเขาใหมทุกระดับการศึกษา จํานวน 

12,286 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10,466 คน คิดเปนรอยละ 85.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1,820 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และมีนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 41,705 คน จําแนกตามระดับ

การศึกษา ไดดังนี้

ระดับปริญญาตรี จํานวน 36,353 คน  คิดเปนรอยละ 87.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5,352 

คน คิดเปนรอยละ 12.8  โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 23,456 คน  

คิดเปนรอยละ 56.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 11,877 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และ

กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 6,372 คน คิดเปนรอยละ 15.3

และมีผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2562 จํานวน 9,523 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 7,701 คน คิดเปนรอยละ 80.9 และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,822 คน คิดเปนรอยละ 19.1      

หากจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ไดดังนี้ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 5,810 คน คิดเปนรอยละ 61       

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,613 คน คิดเปนรอยละ 27.4 และกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,100 คน คิดเปนรอยละ 11.6

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)
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จํานวนนักศึกษาเขาใหม ท้ังหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

กลุมสาขาวิชา ระดับการศึกษา

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

1. นักศึกษาเขาใหม 10,466 9 1,657 154

    1.1 กลุมสังคมศาสตร 5,742 9 1,175 64

    1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3,240 - 349 53

    1.3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 1,484 - 133 37

2. นักศึกษาท้ังหมด 36,353 16 4,541 795

    2.1 กลุมสังคมศาสตร 20,087 16 3,080 273

    2.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,537 - 1,030 310

    2.3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 5,729 - 431 212

3. ผูสําเร็จการศึกษา 7,701 49 1,641 132

    3.1 กลุมสังคมศาสตร 4,486 49 1,238 37

    3.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,232 - 316 65

    3.3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 983 - 87 30

หนวย: คน



6. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2562

เปนการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยใชแบบสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา (สกอ.) ผลสํารวจ พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2562 จํานวน  

7,625 คน (ไมนบัรวมบัณฑิตนิตศิาสตร ภาคบัณฑิต จํานวน 76 คน) มีผูตอบแบบสอบถาม 5,936 คน คิดเปนรอยละ 

77.85 โดยเปนบัณฑิตที่มีงานทําแลว 3,867 คน คิดเปนรอยละ 84.88 เปนบัณฑิตที่ยังไมทํางาน 693 คน คิดเปน 

รอยละ 15.12 (ไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ/อ่ืน ๆ ไดแก อปุสมบท และเกณฑทหาร)

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 9

การมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2558-2562

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

หนวย: รอยละ

                        จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแตเดือนมกราคม 2563-

ปจจุบัน ทําใหสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า มีการปดตัวของกิจการตาง ๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอภาวะการมงีานทําของบัณฑิต

ในรุนปการศึกษา 2561 - 2562



ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS Graduated Employability Rankings 2022

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรอยูในกลุมอันดับที่ 141-150 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (อันดับที่ 171-180) และ

เปนอันดับที่ 1 ในประเทศไทย รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)



1.2 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรับเปล่ียนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับภายใตพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558 และมีการปรับโครงสรางและการบริหารงานภายใน ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยโครงสรางและการบริหารภายในสวนงาน พ.ศ. 2559 และขอบังคับ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร วาดวยการจัดต้ังและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2559 โดยใชหลัก

การบูรณาการ และการทํางานรวมกัน ทั้งในดานบุคลากร สถานที่ การบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อลด       

ความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานและเพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น โดยมีโครงสรางการบริหารงานเปน 3 สวนงาน 

ดังนี้

1) สวนงานของสํานักงาน ประกอบดวย

(ก) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

(ข) สํานักงานตรวจสอบภายใน

(ค) กลุมบริการและสนับสนนุการบริหาร ไดแก

- สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง

- สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา

- สํานักงานบริหารทรัพยากรมนษุยและกฎหมาย

- สํานักงานบริหารกายภาพและบริหารกลาง

(ง) กลุมบริการและสนับสนนุการศึกษา

(จ) กลุมศูนยความเปนเลิศ

(ฉ) กลุมวิสาหกจิ

2) สวนงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน)

3) สวนงานของสถาบัน
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(พ.ศ. 2565-2570)



1.3 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในชวงแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่  13 (พ.ศ.2565-2570) ไดนําผล          

การดําเนินงานสําคัญของมหาวิทยาลัยในชวงแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาประกอบใน   

การจัดทํา ไดแก 1) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรฯ 2) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยจากผูใชบัณฑิต 3) คุณภาพการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 4) คุณภาพการใหบริการของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 5) ผลการสํารวจความคิดเห็นและผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียตอ            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 6) ผลการจดัอันดับของสถาบันจดัอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “สรางผูนํา

ดวยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” และกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร และไดมี     

การทบทวนแผนกลยุทธฉบับดังกลาว โดยยังคงองคประกอบของแผนไวเชนเดิม และปรับปรุงตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยปรับลดตัวชี้วัดจากเดิม 37 ตัวชี้วัด เปน 29 ตัวชี้วัด เพ่ือให

สอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง และผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น การขับเคล่ือนแผนโดยการกํากับติดตามผล  

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในดานการจัดการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ การวิจัย การบริการวิชาการและบริการสุขภาพ การชี้นําและเสนอแนะทางออกตอสังคม การทํานุ

บํารุงสงัคม ศิลปะ วัฒนธรรม และการสรางความเปนเลิศในการบริหาร

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามที่กําหนดไวเทียบกับคาเปาหมายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2563 (3 ป) จํานวน 28 ตัวชี้วัด พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร 

มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมคีุณลักษณะ GREATS จํานวน 7 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา

- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต

ตามคุณลักษณะ GREATS 1.2) คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS/ Entrepreneur/ 

Digital skills 1.3) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) 1.5) คาเฉล่ียผลประเมินการสอนของอาจารย และ  

1.6) รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก  

        - ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1.4) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และ 

1.7) รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

         เชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก จํานวน 6 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา

- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแก 2.1) รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ/ เผยแพร/ จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจําและ/

หรือนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 2.2) จํานวนผลงานวิจัย/ งานสรางสรรค/ สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 2.3) จํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ/ งานสรางสรรค 

ที่นําไปใชประโยชน/ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Impact)/ โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ และ 2.5) เงินทุน

สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 2.4.1) รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม/ งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวจิัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ 

ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด และ 2.4.2) รอยละของจาํนวนผลงานวิจยั/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรค

ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรอืระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผล

การดําเนินงาน

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 

GREATS

รอยละ 89 89

1.2 คะแนนเฉลี่ ยของนักศึกษาที่ เขาทดสอบคุณลักษณะ

GREATS/ Entrepreneur/ Digital skills

รอยละ 75 76.32

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) คะแนน 42 57

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 95 93

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมนิการสอนของอาจารย คะแนน 4.2 4.5

1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปรญิญาเอก รอยละ 72.5 73.2

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก รอยละ 3.2 2.2
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผล

การดําเนินงาน

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ ตี พิมพ/

เผยแพร/ จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ 

(Scopus) ตออาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง

รอยละ 34 43

2.2 จํานวนผลงานวิจัย/ งานสรางสรรค/ ส่ิงประดิษฐ ที่ไดรับ  

การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร ทั้งในและตางประเทศ

เรื่อง/

ผลงาน

30 90

2.3 จํานวนผลงานวิ จัย/ นวัตกรรม/ ส่ิงประดิษฐ/ งาน

สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน/ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

(Impact)/ โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ

เรื่อง/

ผลงาน/

โครงการ

535 567

2.4 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรค

ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ

      2 .4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจั ย/  นวัตกรรม/        

งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา

และนักวิจยัประจําทั้งหมด

รอยละ 4.5 3.4

      2 .4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจั ย/  นวัตกรรม/        

งานสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติและ/ หรือ

ระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ 0.6 0.5

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

บาท/คน 235,000 422,449



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครอืขายความเปนนานาชาติและเครอืขายความรวมมือ

         ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา

- ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  และ 3.5) จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก

- ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก 3.1) รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด  3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอนักศึกษาท้ังหมด และ 

3.4) รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รบัเขาและสงออกตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครอืขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผล

การดําเนินงาน

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา

ทั้งหมด

รอยละ 4.0 2.4

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ 6.0 4.2

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําที่ปฏิบัตงิานจริง

รอยละ 14.0 15.7

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่รับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

รอยละ 17.0 11.0

3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ผลงาน 255 591



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ที่ใหบริการวิชาการ

        และบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล จํานวน 3 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา

- ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก  4.1) จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือ

สังคมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค 4.2.1) ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ และ 

4.2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 17

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน”

ที่ใหบริการวิชาการและบรกิารสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผล

การดําเนินงาน

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ดําเนินการ   

แลวเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค

โครงการ/

ชุมชน

295 617

4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

     4.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 85 87.02

4.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ รอยละ 85 89.25

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

         จํานวน 7 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดพบวา

- ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้ วัด ไดแก 5.1.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 5.2.1) รอยละของโครงการดาน Sustainable Development Goals 

(SDG) ที่บรรลวุัตถุประสงค 5.2.2) รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology ที่ดําเนินการ5.3) ความสามารถ

ในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอรายไดรวม) 5.4) ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย 

และ 5.5) การไดรับการยอมรับ/ รางวัล/ การรบัรองมาตรฐานดานการจัดการ

- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 5.1.1) ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก และ 5.1.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผล

การดําเนินงาน

5.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

     5.1.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก

รอยละ 85 76

     5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย

รอยละ 85 81

5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

      5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDGs) ที่บรรลุวตัถุประสงค

รอยละ 100 100

      5.2.2 รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology 

ที่ดําเนินการ

รอยละ 100 100

5.3 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลัง

ตอรายไดรวม)

รอยละ ≤ 20 20

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย คาเฉลี่ย 78 86

5.5 การไดรับการยอมรับ/ รางวัล/ การรับรองมาตรฐาน

ดานการจัดการ

หนวยงาน/

รางวัล/

การรับรอง

มาตรฐาน

85 164



ผลการดําเนินงานในชวง 3 ป ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ต้ังแตเดือนมกราคม 2563-ปจจุบัน สงผลผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้

- ดานการมีงานทําของบัณฑิต เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหมีการปดตัวของกิจการ   

ตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอตวัชี้วดัที่ 1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

- ดานการรับนักศกึษาปริญญาเอก เนื่องจากความไมแนนอนจากสถานการณ COVID-19 มีผลตอ

การตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก

- ดานรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรค เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมี

การเล่ือน/ ยกเลิก/ งดการจัดประกวดตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการเดินทางระหวางประเทศไมสามารถ

กระทําได จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรคของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ 2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรคของนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด

- ดานนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหไมสามารถเดินทางระหวางประเทศได  

จึงสงผลกับการแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา ซ่ึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีรับเขาและสงออกตอนักศึกษา

ทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่รับเขาและสงออกตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

- ดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมหาวิทยาลัยตอง

ปรับแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณตาง ๆ เพ่ือแกไขวิกฤติจากสถานการณดังกลาว จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัด

ที่ 5.1.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก ตัวชี้วัดท่ี 

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่ 5.3 ความสามารถใน 

การพึ่งพาตนเองทางการเงิน
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1.3.2 ผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยไดสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลสํารวจที่ไดมาประกอบการกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตอไป โดยการสาํรวจผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) 8 กลุม จําแนกเปน การสาํรวจระดับความพึงพอใจ 5 กลุม 

คือ นายจางของบัณฑิต ผูรับบริการวิชาการ ผูรับบริการรักษาพยาบาล นักศึกษา และบุคลากร และการสํารวจ    

ความคดิเห็น/ ความคาดหวัง 3 กลุม คอื ผูปกครองบัณฑิต ศิษยเกา และประชาชน ซ่ึงผลสํารวจสรุปไดดังนี้

1) ผลสํารวจระดับความพึงพอใจ จากนายจางของบัณฑิต ผูรับบริการวิชาการ ผูรับบริการ

รักษาพยาบาล นักศึกษา และบุคลากร ในชวงป 2561–2563 มีคาเฉล่ียดังนี้
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย คาเฉลี่ยความพึงพอใจ (รอยละ)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 คาเฉลี่ย 3 ป

1. นายจาง (ตอบัณฑิต) 4.37 (87.40) 4.27 (85.40) 4.17 (83.40) 4.27 (85.40)

2. ผูรับบริการรักษาพยาบาล (ตอรพ.) 4.32 (86.40) 4.28 (85.60) 4.33 (86.60) 4.31 (86.20)

3. ผูรับบริการวิชาการ (ตอ มธ.) 4.02 (80.40) 4.10 (82.00) 4.13 (82.60) 4.08 (81.60)

4. นักศึกษา (ตอบริการของ มธ.) 3.59 (71.80) 3.59 (71.80) 3.59 (71.80) 3.59 (71.80)

5. บุคลากร (ตอ มธ. และหนวยงานที่สังกัด) 3.37 (67.40) 3.53 (70.60) 3.66 (73.20) 3.52 (70.40)

4.17
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจมาก ขอเสนอแนะ ประเด็นการพัฒนา

1. นายจางท่ีมีตอบัณฑิต 1. ความซ่ือสัตย สุจริต

2. การมีจริยธรรมวิชาชีพ 

หรือมีจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ

3. ความขยันหมั่นเพียร

1. ความสามารถในการนํา

นวัตกรรมมาใชในการสราง

โอกาสใหม

2. ความสามารถในการประเมิน

คุณภาพและความนาเชื่อถือของ

ขอมูล

3. ความสามารถในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

มหาวิทยาลัยควร

ปรับปรุงหรือเพิ่มทักษะ

ของบัณฑิตตาม

ขอเสนอแนะ เพ่ือผลิต

บัณฑิตใหตรงตามความ

ตองการของนายจาง/ 

ผูใชบัณฑิต

2. ผูรับบริการ

รกัษาพยาบาลของ รพ.

1. การใหบริการของแพทย

2. ความสะอาดของอุปกรณ 

เคร่ืองใชตาง ๆ ที่จัดเตรียม

ไวให

3. การใหบริการของพยาบาล

4. การใหบริการของ

เจาหนาที่หองเจาะเลือด

1. ท่ีจอดรถเพียงพอ

2. ระยะเวลาการรอคอยแพทย

ตรวจ

3. ท่ีนั่งสําหรบัรอรับบริการมี

ความเพียงพอ

โรงพยาบาลฯ ควร

ปรับปรุงการใหบริการ

ตามขอเสนอแนะ

3. ผูรับบริการวชิาการ

ของมธ.

1. ใหบริการดวยความเสมอ

ภาคเหมือนกันทกุราย 

ไมเลือกปฏิบัติ

2. มีความรูความสามารถใน

การใหบริการ

3. ความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรยีบรอย

ของสถานท่ี

1. มีประกาศ หรือแจงข้ันตอน 

และระยะเวลาการใหบริการที่

ชัดเจน

2. ระยะเวลาการใหบริการมี

ความเหมาะสม

3. ข้ันตอนในการใหบริการมี

ความคลองตัว ไมยุงยาก

4. ความชัดเจนของปาย 

ขอความบอกจุดบรกิาร/ ปาย

ประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยควร

ปรับปรุงการใหบริการ

ตามขอเสนอแนะ เพื่อ

พัฒนาทักษะการให 

บริการที่เปนเลิศ
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจมาก ขอเสนอแนะ ประเด็นการพัฒนา

4. นกัศึกษาท่ีมีตอบริการ

ที่มธ. จัดให

1. ความพรอมของอาจารยที่

จะอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็น

ตาง ๆ

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ 

มีคุณธรรม และมีภาวะผูนํา

3. สรางหลักสูตรการ

ใหบริการวิชาการแบบใหม ๆ 

ที่ตอบสนอง ความตองการ/         

การเปล่ียนแปลงของ

สังคมไทยและสงัคมโลก

1. ความหลากหลายและเพียงพอ

ของรานคา

2. ความเพียงพอของส่ิงอํานวย

ความสะดวก

3. ชมรม ชุมนุมตาง ๆ มีเพียงพอ

และตรงกับความตองการของ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยควร

ปรับปรุงการใหบริการ

ตามขอเสนอแนะ

5. บุคลากรตอ

การดําเนินงานระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับ

หนวยงาน

1. ความโดดเดนทางดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร

2. การเปนมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของประเทศ

3. เปนสัญลักษณของ

เสรีภาพและประชาธิปไตย

4. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ 

มีคุณธรรม และมีภาวะผูนํา

1. การบริหารดานการเงิน/

งบประมาณ/ พัสดุ

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย

3. การบริหารจัดการ

ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม

4. การจัดสวัสดิการใหอยาง

เหมาะสม

5. การมีระบบสารสนเทศท่ี

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

1. ควรเพิ่มความสะอาด

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว         

การปรับปรุงภมูิทัศน

2. การแกไขปญหาและ

ปรับปรุงระบบการจราจร

ในมหาวิทยาลัยใหเปน

ระเบียบมากขึ้น

3. พัฒนาระบบ

การระบายน้ํา-คูคลอง 

ทอระบายนํ้าใหดีขึ้น



2) ผลสํารวจความคิดเห็น/ความคาดหวัง จากผูปกครอง ประชาชน และศิษยเกา

จากผลสํารวจผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุมดังกลาว พบวา

- ดานคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีลักษณะเดน คือ บัณฑิตมี

ความรูความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนหรือที่เก่ียวของ มีความรูในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและรูรอบเพื่อ

เชื่อมโยงกับสังคม และรูจักใชชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข แตมีลักษณะดอย คือ ความรูและทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศ วุฒิภาวะทางอารมณ ความสามารถในการปรับตัว และการประพฤติปฏิบัติตามกรอบศีลธรรม

และวัฒนธรรมอันดงีาม

- ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย มีจุดแข็ง คือ การเปนสัญลักษณของ

เสรีภาพและประชาธิปไตย ความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศ มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีภาวะผูนํา แตยังมีจุดออนในดานความโดดเดนทาง 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้งในดานการมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

- ดานคาดหวังท่ีมีตอการพัฒนามหาวิทยาลัย มีจุดแข็ง คือ การบมเพาะให

นักศึกษาตระหนักในสิทธิ หนาท่ีของตนเอง และยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และเปน

มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และมีจุดออน คือ ในดานการเปน

ผูเชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานการสรางหลักสูตรที่มี

จุดเดน/ แตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนคือ การมีกลุมเปาหมายเฉพาะทางหรือมีลักษณะพิเศษมากขึ้น และ        

ดานการบริหารจัดการที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
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1.3.3 QS University Rankings

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ป 2021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูอันดับ 561-570 ของ

โลก อันดับ 111 ของเอเชีย และอันดับท่ี 3 ของประเทศไทย  ไดรับการพิจารณาคัดเลือกการจัดอันดับ 36 

สาขาวิชา จากทั้งหมด 48 สาขาวิชา  โดยไดรับการจัดอันดับ 1 กลุมสาขาวิชา คือ Social sciences & 

Management (อันดับที่ 369) และ 5 สาขาวิชา ดังนี้

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 24

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

Subject Ranking

1) Business & Management Studies 251-300

2) Law & Legal Studied 251-300

3) Sociology 301-320

4) Economics & Econometrics 451-500

5) Medicine 501-550



แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)
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สวนที่ 2

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร



2.1 ความทาทายของวงการอุดมศกึษา

ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลอยางกาวกระโดดในหลายปที่ผานมาไดสงผลกระทบในวงกวาง        

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการใชชีวิต รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง

รูปแบบการเรียนรูส่ิงใหม ๆ นั้นไดถูกเรียกวาสภาพแวดลอมแบบ VUCA กลาวคือสภาพแวดลอมที่มีความผันผวน 

(Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ดวย

เหตุนี้เองอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมไปถึงวงการอุดมศึกษาทั่วโลกจําเปนจะตองเตรียมความพรอมในการปรับตัว   

เพ่ือรับมือกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เชน ความผันผวนทางเศรษฐกิจ-การเงินของโลก สงคราม

การคาระหวางประเทศ การเขาสูสังคมผูสูงอายุเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากร รวมถึง

สถานการณไวรัส Covid-19 ที่สงผลกระทบไปทั่วโลก เปนตน

ดังนั้น ในสถานการณแบบ VUCA โลกกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผันผวนไมแนนอน ซับซอน และ

คลมุเครือนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับตัว (transform) ดวยการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน (vision) เพ่ือรับมือกับ

ความผันผวน (volatility) การสรางความเขาใจ (understanding) เพื่อจัดการกับความไมแนนอน (uncertainty) 

การเพิ่มความชัดเจน (clarity) เพื่อจัดการกับความซับซอน (complexity) และการปรับเปลี่ยนใหวองไว (agility) 

เพ่ือจัดการกับความคลุมเครือ (ambiguity) ในหลากหลายมิติ อาทิ รูปแบบการเรียนการสอน องคความรูและ

ทักษะที่จําเปน การบรหิารจัดการทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี การพัฒนาในเชิงกายภาพ เปนตน

ปจจบุัน วงการอุดมศึกษาของไทยและโลกกาํลงัเผชิญกับความทาทายหลัก ทั้งหมด 5 ดาน ดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร (demographic shifts)

เทคโนโลยีทางการแพทยที่พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วในหลายทศวรรษที่ผานมาสงผลให

ประชากรสามารถมีอายุท่ียืนยาวข้ึน ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนรุนใหมมีแนวโนมที่จะมีบุตรลดนอยลงจากเดิม

จนทําใหหลายประเทศทั่วโลกกําลังเขาสูการเปนสังคมสูงวัย การศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นวาประเทศกําลังพัฒนา 

(developing country) ใชเวลาในการเปล่ียนผานจากสังคมสูงวัย (aging society) ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ 

(aged society) รวดเร็วกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว (developed country) เปนอยางมาก ซ่ึงประเทศไทยก็นับวา

เปนหนึ่งในประเทศในกลุมดังกลาว แตส่ิงที่นากังวลไปกวานั้นคือ ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีจํานวนประชากรใน

วัยแรงงานลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง ระดับรายไดตอหัวและระดับ

การศึกษาของไทยยังอยูในระดบัที่ตํ่ากวาประเทศอ่ืนที่ไดกาวเขาสูสังคมสูงวัยแลว

สําหรับมหาวิทยาลัยในไทยซึ่งสวนใหญลวนแลวแตมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต   

การเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากรจะทําใหฐานลูกคาหลักนั้นมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็วจนอาจทําให       

ไมสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินได แตในวิกฤติยอมมีโอกาส เนื่องจากอายุที่ยืนยาวของประชากรจะ

สรางความจําเปนในการแสวงหาความรูและทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตอการสรางรายไดเพ่ือประทังชีวิตที่มีชวงเวลาที่

ยาวนานขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความสําคัญในการระบุฐานลูกคาเปาหมายใหม เพ่ือความอยูรอด

ทางดานการเงิน
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นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรแสวงหาโอกาสในการใหบริการทั้งเชิงวิชาการและ

สุขภาพ เพื่อชวยเหลือประเทศชาติในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่มี

แนวโนมวาจะเกิดข้ึนรุนแรงและรวดเร็วกวาประเทศอ่ืน ๆ อีกดวย เชน การพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับการดูแล

ผูสูงอายุ การเสริมทักษะใหม การออกแบบการทํางาน และการเงินการคลังใหแกผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนแรงงานสําคัญ

และมีสดัสวนของจํานวนประชากรมากท่ีสุดในอนาคต

2) แนวโนมการไดรับการจัดสรรงบงบประมาณแผนดินลดลง (decline in state funding)

หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแปรสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดรับความเปนอิสระและ         

ความคลองตัวในการบริหารจัดการกิจการภายในมหาวิทยาลัยมากข้ึน แตในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังจาก

ภาครัฐท่ีจะตองสามารถเล้ียงตัวเองได โดยภาครัฐมีนโยบายอุดหนุนงบประมาณใหมหาวิทยาลัยที่แปรสภาพไปเปน

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐลดลง

การไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่ลดลงผลักดันใหมหาวิทยาลัยตองพึ่งพาตนเอง

มากข้ึน ทั้งในแงของการสรางรายได เชน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบโจทยความตองการของตลาด

มากข้ึน พัฒนาหลักสูตรรวมกันกับสถานประกอบการการใหบริการเชิงวิชาการสําหรับบุคลากรขององคกรภายนอก 

การใหบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล เปนตน และในแงของการลดตนทุนผานการเพ่ิมประสิทธิภาพใน        

การทํางาน เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของการดําเนินงาน     

การแบงปนทรัพยากรระหวางหนวยงาน เปนตน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยควรเล็งเห็นความสําคัญของการสราง

เครือขายความรวมมือและแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนดานตาง ๆ จากภายนอกมากขึ้นอีกดวย

3) วิถีชวีิตใหมและการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

                         (new normal & digital disruption)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disruption) เปล่ียนพฤติกรรม  

การแสวงหาความรูของผูเรียนจากการฟงการบรรยายในหองเรียนเปนหลัก ไปเปนการเรียนแบบผสมผสานผาน  

ส่ือออนไลนที่หลากหลาย สถานการณ Covid-19 เปนตัวเรงทําใหความตองการใหมหาวิทยาลัยนําเทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการสอนแบบออนไลนนั้นเกิดเร็วขึ้น โดยอาจารยผูสอนมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวเองจนทําใหเกิด

ความคุนเคยกับการใชแพลตฟอรมออนไลนเพ่ือการเรียนการสอนมากข้ึน การที่มหาวิทยาลัยจะแปรผันไปเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล การฝกฝนทักษะการถายทอดองคความรูผานชองทางออนไลนอยางมืออาชีพจึงเปนเร่ืองท่ี

สําคัญอยางยิ่งยวด นอกจากนั้นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล เชน การเขาถึงสัญญานอินเตอรเน็ต และ

การสนับสนุนอปุกรณที่จําเปนสําหรับนักศึกษา เชน tablet ก็ยังเปนนโยบายที่จะตองไดรับการสนับสนนุอีกดวย
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4) ชองวางทักษะของแรงงาน (skills gap in workplace)

ชองวางทักษะของแรงงาน ซ่ึงหมายถึงความแตกตางระหวางทักษะที่แรงงานมีอยูกับ

ทักษะในการทํางานที่นายจางคาดหวัง การพัฒนากําลังคนของประเทศไทยนอกจากประเด็นเรื่องการเพ่ิมจํานวน

แรงงานฝมอืใหเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานแลว ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงาน

ใหสอดคลองกับความคาดหวังของนายจางดวย

หากแบงแรงงานออกเปนสองกลุม คือ แรงงานใหมที่เพ่ิงจบการศึกษากับแรงงานที่

ทํางานอยูแลว แรงงานใหมที่กาวเขาไปสูโลกของการทาํงานเปนครั้งแรกจะมีความพรอมมากหรือนอยขึ้นอยูกับส่ิงที่

ไดเรียนรูในระบบการศึกษา ซ่ึงตองมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสภาพแวดลอมการทํางานจริงตามบริบทของ

พ้ืนที่ควบคูกันไป สวนแรงงานท่ีทํางานอยูแลว ชองวางทักษะเกิดจากการที่แรงงานปรับตัวกับลักษณะของงานท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาไมได หรือไมมีโอกาสไดยกระดับทักษะของตนเอง การแกปญหานี้จึงเชื่อมโยงกับ   

การพัฒนาระบบสนบัสนุนใหเกดิการเรยีนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับลักษณะงานและความพรอม

ของแตละคน

ทั้งนี้ การลดชองวางทักษะตองแกไขในระดับพ้ืนที่ดวย เพราะแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตาง

กันการจัดการศึกษาจึงควรเปนการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ตามไปดวย การสรางแรงงานที่ทักษะในการทํางานตรง

กับลักษณะของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ การทํางานรวมกับผูประกอบการในพ้ืนที่ในรูปแบบของการฝกงานหรือการมี

วิทยากรมาสอนในมหาวิทยาลัย ควบคูไปกับการเปดโอกาสใหแรงงานในตลาดแรงงานไดมีโอกาสยกระดับทักษะ

ของตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปล่ียนไป

5) การแขงขันจากมหาวิทยาลยัตางประเทศ (competition from international universities)

การเติบโตของตลาดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลนทําใหระยะทางไมเปน

อุปสรรคตอการเขาถึงผูเรียนอีกตอไป ในหลายปที่ผานมา ตลาดหลักสูตรแบบไมรับปริญญา (non-degree 

programs) ของไทยจึงไดมีคูแขงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศเขามาแขงขันอยางมากมาย การแขงขันของ

มหาวิทยาลัยจึงกลายเปนการแขงขันแบบไรพรมแดน ตองสู กับหลักสูตรออนไลนในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาทั่วโลก

ส่ิงที่สําคัญสุดคือ สาํหรับหลาย ๆ บริษัทใบปริญญาของคนทํางานจะเร่ิมไมมีความหมาย 

แตตองการคนทํางานไดจริง สามารถเขาใจรูปแบบการทํางานแบบใหม จะเรียนจากที่ไหนก็ได และตองพรอม

เรียนรูตลอดเวลา ไมจําเปนตองจบจากมหาวิทยาลัยแหงเดยีว ย่ิงผูประกอบการมีความตองการคนทํางานที่มีทักษะ

จริงมีความรูจริง ผูเรียนก็ย่ิงตองขวนขวายหาความรูอยางจริงจัง อาจตองการประกาศนียบัตร (Certification)   

จากสถาบันขั้นนํามากกวาการเรียนเพ่ือเอาเกรดแบบเดิม ๆ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจําเปนตองสรางความโดดเดนในเชิงวิชาการระดับโลก เพื่อเปน     

ขอไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) ในเวทีโลก

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 28

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)



ความทาทายขางตน สะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัยอยู ในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในรูปแบบ VUCA ซึ่งสงผลกระทบรุนแรงมากตอการดําเนินงานและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยจึงจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมหาวิทยาลัยจะตอง

เตรียมความพรอมใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว

2.2 นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ

การจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

พิจารณาความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศทาง    

การพัฒนาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 และ

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรใน 

การพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินใน

การขับเคลื่อนยทุธศาสตร ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยใน

ทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน        

ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมลํ้า ปญหาทุจริตคอรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึง

ความสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผาน

ประเทศไปพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญ

ในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติใหมีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยาง         

ทั่วหนากัน

สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ จะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน

ตองบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและ

คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ  

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน

ทุกมิติและในชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม ดังนี้

วิสยัทัศน: ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพฒันาตามปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ทั้งนี้การจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกาํหนดยุทธศาสตรการพฒันาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน

ใหขบัเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกัน และเพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง

และมีการบูรณาการ เกิดการรวมพลังของทกุภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่ งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหประเทศมี                

ขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี     

ความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป 

ประกอบดวย

ยุทธศาสตรหลกั

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมายความม่ันคง

1. มีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ       

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง

2.  ประเทศ มีความ ม่ันคงใน เอกราชและอธิปไตย มีสถา บันชา ติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่

นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ 

ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน

    ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต   

มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชวีิตทรัพยสิน

4. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
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เปาหมายความม่ังค่ัง

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกจิอยางตอเน่ือง ยกระดับเปนประเทศในกลุม

ประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง          

เทาเทียมกัน

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค          

ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง

3. ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง

ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเคร่ืองมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมายความย่ังยืน

1. การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ

ตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ

2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎ ระเบียบของ

ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น  

คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสยีสละเพื่อประโยชนสวนรวม

3. ประชาชนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ัง ยืน            

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ 

และยั่งยืนทุกภาคสวนในสงัคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนระดับที่สองที่เปนสวนสําคัญในการถายทอดเปาหมาย 

และประเด็นยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

แผนแมบท 23 ประเด็น ประกอบดวย (1) ความมั่นคง (2) การตางประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและ

บริการแหงอนาคต (5) การทองเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ (7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและ

ดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การ

ปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (12)การพัฒนาการเรียนรู (13)การ

เสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความ

เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ (20) การ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเนื่องจากการศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา

ครอบคลุมถงึการเรียนรูตลอดชีวิต ไมไดจํากัดเฉพาะการศกึษาเพื่อคุณวุฒเิทานั้น

วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา มี 4 ดาน ดังนี้

1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education)

2) ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา (reduce disparity in education)

3) มุงความเปนเลศิและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage excellence 

and competitiveness)

4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good 

governance)
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รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 เปนแผนระดับที่สองที่ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศ

ควรใหความสําคัญและมุงดําเนินการในระยะ 5 ปที่สองของแผนยทุธศาสตรชาติใหสามารถบรรลุตามเปาหมายการ

พัฒนาระยะยาว  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทําหนาที่เปนกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูงตอการ

พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป โดยกําหนดทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิดสําคัญ 4 ประการ 

คือ (1) หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสานรักษาตอยอด ยึดหลักพอประมาณและมีเหตุผลควบคูกบ

การสรางภูมิคุมกันท่ีดี (2) แนวคิด Resilience ลดความเปราะบางตอความเปลี่ยนแปลง สรางความพรอมของ

ประเทศในการรับมือและปรับตัวใหอยูรอดในสภาวะวิกฤติ (3) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ 

เพ่ือมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนทุกกลุม และ (4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวิตภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีวัตถุประสงคของแผนพัฒนาฯ 13 เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยกําหนดเปาหมายหลักที่สําคัญ 5 ประการ และหมุดหมาย

การพัฒนา 13 หมุดหมาย ดังนี้

เปาหมายหลักที่สําคัญ 5 ประการ

1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยคุใหม

3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม

4) การเปลี่ยนผานไปสูความย่ังยืน

5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมอืกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง

   ภายใตบริบทโลกใหม

หมุดหมายการพัฒนา 13 หมุดหมาย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสงู

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน

หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอัจฉรยิะของอาเซียน

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศกัยภาพสูง และ

สามารถแขงขันได

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

หมุดหมายที่ 10 ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการ

  พัฒนาแหงอนาคต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ ง แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2564 และคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 

จึงกําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมดานการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน ไวดังนี้  

“การอุดมศึกษาไทย มุงสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในทุกชวงวัย (Lifelong Learning) ใหเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จําเปนและรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปอยางฉับพลัน 

(Disruption)  ทั้ ง ในปจจุบั นและอนาคตได เป นอย า ง ดี  รวมถึ ง เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข งขั น 

(Competitiveness ) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แตในขณะเดียวกัน ก็มี

ความรักและภูมิใจในสถาบนั วัฒนธรรม และประเพณทีี่ดีงามของชาติ ท้ังนี้ ใหการสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคน

ตองทํารวมกับภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอยางใกลชิด”

นโยบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดมอบนโยบายในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคล่ือนให “อว. เปนหนวยงานที่พัฒนาประเทศ โดย

ใชความรูและพลังปญญา” โดยจะขยายการดําเนินงานไปสูพื้นที่ เนนกลไกการทํางานเชิงรุกใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรม บูรณาการดานการอุดมศึกษาและดานวิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน

อยางรวดเร็ว ผานการผลักดันกิจกรรมสําคัญเรงดวน 5 เร่ือง ดังนี้  

1. ขับเคล่ือนโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวประเทศ เพ่ือเปนกลไกสําคัญของ อว. ในการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยจะใชศักยภาพมหาวิทยาลัย (อาจารย/ นิสิต/ 

นักศึกษา/ องคความรู) และหนวยงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ “อว. สวนหนา” ทํางาน เชิงรุก 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ชวยแกไขปญหาในชุมชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคล่ือนไทยไป ดวยกัน

ขยายผลจากฐานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบลป 2564 ยกระดับตําบลที่มีความพรอมไปสูระดับยั่งยืน นอกจากนี้ 

จะเนนการมีสวนรวมและขอเสนอของเยาวชนเปนพลังในการพฒันาประเทศ ผานกลไก Hackathonและจะผลักดัน

เพ่ือใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน/ พื้นที่  โดยกลไก “มหาวิทยาลัยใหเปนตลาด (University as 

Marketplace)” ใหมหาวิทยาลยัและหนวยงานตาง ๆ ของ อว. เปนหนวยกระตุนเศรษฐกิจที่สําคัญ สนับสนุนและ

เปดโอกาสใหผูประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่สามารถสรางรายได  
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2. จัดต้ังวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา) เนน

ขับเคล่ือนพัฒนาวิชาการ วิจัยและพัฒนาบุคลากรดานสังคมศาสตรครั้งสําคัญของประเทศ ควบคูไปกับการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจะบูรณาการขับเคล่ือนและขยายผลธัชชาใหเกิดความยั่งยืน สรางสมดุลทาง

วิชาการและเพ่ือใชประโยชนจากองคความรู งานวิจัยแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยงสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงในเบื้องตนประกอบดวย 5 สถาบัน คือ สุวรรณภมูิศกึษา, เศรษฐกิจพอเพียง, โลก

คดีศึกษา, ศูนยพิพธิภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ และศูนยชางศิลปทองถิ่น

3. สนับสนุนและขับเคล่ือนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาเรงดวนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม เพ่ือ

ขับเคล่ือนการวิจัยแบบมุงเปาที่เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจกัษ และนําองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใชแกไข

ปญหาเรงดวน

3.1) การวจิัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดของ COVID-19 และเดินหนา

สรางความมั่นคงของประเทศดานสุขภาพ สามารถพัฒนาเพื่อผลิตยา วัคซีน และนวัตกรรมทางการแพทยไดเอง มี

อุตสาหกรรมการแพทย สาธารณสุขที่พ่ึงพาตัวเองได โดยมีตัวอยางผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรมท่ีผานมา เชน วัคซีน 

ชุดตรวจนวตักรรมทางการแพทย

3.2) การวจิัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม เชน PM 2.5 ภัยแลง การอยูกัน 

ของคนทุกชวงวัย พลังจากผูสูงอายุ - เปล่ียนคนเกษยีณเปนพลัง

3.3) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริม Bio-Circular-

Green (BCG) Economy โดยมุงเนนการบริการที่เปนเอกลักษณของไทย และเนนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี

ความเขมแข็ง คือ เกษตรและอาหาร สขุภาพและการแพทย

3.4) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหล่ือมล้ํา ยกระดับการ

พ่ึงพาตนเอง แปลงทุนวัฒนธรรมสูสินคาและบริการเชงิวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

4. ผลักดันการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสรางองคความรูขั้นสูง พันธมิตรทางยุทธศาสตรและ

วางรากฐานใหประเทศ มุงใหเกิดการรวมลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน การใชทรัพยากรโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน 

และการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนานาชาติ ผานกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการของศูนยความเปนเลิศทางการ

วิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เชน ความรวมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีดานการสํารวจอวกาศและดาราศาสตร, โครงการสรางเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3

GeV ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางวิจัยดานแสงซินโครตรอนชั้นแนวหนาของโลก, เมืองนวัตกรรมอาหาร, 

คลงัขอมูลสารสนเทศการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

5. พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย และสรางแรงจูงใจ สนบัสนุนการพัฒนาบคุลากร ในทุกระดับและ

ทุกระบบ เพื่อขบัเคล่ือนและปลดล็อกขอจาํกัดและสงเสริมระบบนิเวศของการเรียนรูตลอดชีวิต
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5.1) พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University) โดยผลักดันมหาวิทยาลัยให

สามารถพัฒนาความเปนเลิศตามความชํานาญและจุดมุงเนนของแตละกลุมมหาวิทยาลัย ผาน 5 กลไก ไดแก การ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ความเปนนานาชาติ การบริหารงานวิจัย และ

นวัตกรรม และการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในภารกิจและสามารถ 

ดําเนินการใหเกิดผลตามที่มุงไว

5.2) สรางแรงจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับและทุกระบบโดยผลักดันระบบ 

ตําแหนงทางวิชาการในรูปแบบใหม (ศาสตราจารยปฏิบัติ/ ศาสตราจารยวิจัย/ ศาสตราจารยดานการสอน) ใหทุน

พัฒนาบุคลากรและเสนทางอาชีพ สนับสนุนใหภาคประชาชนและสังคมมีสวนสําคัญในการพัฒนาการอุดมศึกษา 

และสนับสนุนใหเกิดประชาชนนักวิจัย บูรณาการการใหทุนการศึกษา/ ทุนวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

สนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมผูดอยโอกาส เชน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต จังหวัดชาย

ขอบ และนกัศึกษาผูพิการ

5.3) พัฒนาบุคลากรการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาครูในทุกระดับ รวมทั้งครู

อาชีวะ และสนบัสนุนการเตรียมเยาวชน เชน จัดต้ังสาธิตอาชวีะ เปนตน

5.4) พัฒนากําลังคนทุกชวงวัยผานระบบการอุดมศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ พัฒนารูปแบบ การ

เรียนรูที่เหมาะสมกับทุกกลุมคน พัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาใหเปนพลังของชาติ เสริมสรางทักษะเพ่ือสราง

โอกาสใหประชาชนมีอาชีพและรายได สรางความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานโดยสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ โดยพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสานในสถานการณ COVID-19, จัดทําหลักสูตร Upskill/Reskill ใน

ลักษณะ non-degree เพื่อพัฒนาทักษะ และสรางความพรอมใหกับประชาชนใหตรงกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบรกิาร

5.5) สรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยเขาถึงแหลงเรียนรู ทั้ง

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร อยางทั่วถึง สงเสริมให

ชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลในทองถ่ิน สรางแรงบันดาลใจที่จะนําไปปรับใชใหเขากับบริบท

ของแตละพ้ืนที่ แตละวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสงผลตอการพัฒนาประเทศ

5.6) เสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะใน CLMV ทั้งดานการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเกิดการพัฒนาของภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม และเสริมสรางความสัมพันธกับ

ตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลี อนิเดีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ที่มา  : https://www.mhesi.go.th/index.php/en/pr-executive-news/2974-2565-5.html
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ยุทธศาสตรและแผนงานดานการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา ไดกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงานสําคัญ ดงันี้ 

วิสัยทัศน “สานพลงัการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมไทย 

พลิกโฉมใหประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและย่ังยืน 

ยกระดับความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคา และพรอมกาวสูอนาคต”  

เปาประสงค

1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน

2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพิ่ม

ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได ยั่งยนื พรอมสูอนาคต 

3) สังคมไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดทันตอ

พลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี

ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและส่ิงแวดลอม ใหมีการพฒันาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหา ทา

ทายและปรบัตวัไดทันตอพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนวหนาที่กาวหนา

ลํ้ายคุ เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากําลังคน สถาบนัอุดมศึกษา และสถาบนัวิจัยใหเปนฐานการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางย่ังยืน

จุดมุงเนนของนโยบาย (High-Priority Policy)

1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยใชการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคา 

(Value Chain)

2) ประเทศไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวโดยใชแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนนคุณคาและความ

ยั่งยนื สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได

3) ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณคาและมูลคาสูง โดย

มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

4) ผูสูงอายมุีศกัยภาพและโอกาสอยางเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม เพ่ือ

รองรับสังคมสูงวัย

5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกาวหนา ล้ํายุคสูอนาคต และเทคโนโลยอีวกาศ 

สําหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการท่ีมีอยูแลว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม
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6) ประเทศไทยสามารถสรางกาํลงัคนสมรรถนะสูงและเปนศูนยกลางกําลงัคนระดับสูงของ

อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญา

การอุดมศึกษาไทยใหม 

แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย

1) พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน

2) พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยข้ันสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) ใหเปน

อันดับหนึ่งของอาเซียน

3) พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สรางความยั่งยืน และ

เพิ่มรายไดของประเทศ สามารถเพ่ิมสัดสวนของนักทองเที่ยวคณุภาพสูงและการมาเยือนซ้ํา

4) ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food , Novel Food ให

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนําของโลก

5) เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนําของโลก โดยเพ่ิมมูลคา

ทางเศรษฐกิจและประเทศที่ส่ังซ้ือ

6) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยมุงเนนแบตเตอร่ีและชิ้นสวนสําคัญที่กาวหนาและล้ํายุคสู

อนาคต ใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน

7) พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) 

ขนาดใหญ

8) เพ่ิมศักยภาพและโอกาสสําหรับผูสูงวัย ใหประเทศมีผูสูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองไดสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่มใหแกสังคมในสัดสวนสูงขึ้น

9) พัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่กาวหนา ลํ้ายุคสูอนาคต และเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือตอยอดสู

อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทั้งการสรางดาวเทยีมสงไปสํารวจดวงจนัทร

10) พัฒนาการเปนศูนยกลางกาํลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน

11) พัฒนาการเปนศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียนรวมถึงดานศาสตรโลก

ตะวันออก

12) ผลติและพัฒนากําลงัคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางท่ีตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย

สําคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมและนานาชาต

13) พัฒนากาํลงัคนที่ผลติโดยระบบอุดมศึกษาใหมคีุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่

จําเปน ควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ

ที่มา : (ราง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
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แผนดานการอุดมศกึษาเพื่อผลิตและพัฒนากาํลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2566-2570

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา กําหนดวิสัยทัศน “อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา เพ่ือพัฒนา

สังคมไทยอยางยั่งยนื” มีประเด็นยุทธศาสตรที่ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากาํลังคนของประเทศ 3 ประเด็น 

(ราง) แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากาํลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-

2570

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
การพัฒนาศักยภาพคน การอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning for 

All) (SDGs) โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) ควบคูกับการสรางความตระหนักรู

เร่ืองผลกระทบของกิจกรรมมนุษยท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Ecological Footprint) โดยเปด

โอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางไมมีขีดจํากัด เพ่ือใหมีองคความรูและทักษะ

พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงสูอนาคต (Transversal Skills) พรอมยกระดับคุณภาพการศึกษา สมรรถนะของกําลัง 

ผานการวางแผนและปรับระบบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษาใหมีความยืดหยุนและหลากหลายสอดรับกับ

ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเสริมสรางบุคลากรคุณภาพสูงของสถาบันอุดมศึกษา และผลักดันให

เกิดการยกระดับชุมชนวิชาการของไทย (Academic Community) ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เปาหมาย : 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) อยางมีคุณภาพ มาตรฐานและ

ยืดหยุนเหมาะสมกับกําลังคนทุกกลุมวัย (Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes)

2. บัณฑิต/กําลังคนไดรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New Skills) เพ่ือการ

ทํางาน และการดํารงชวีิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ใหมีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนา

ประเทศ ตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก

3. บัณฑิต/กําลังคนมีความตระหนักรู ปรบัเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตที่เปนมิตรเปนส่ิงแวดลอม รองรับและ

สอดคลองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน

4. การสรางเสริมบคุลากรใหมีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร (Enhancement of 

Brainpower & Concentration of Talents)

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิระบบนิเวศวิจัยอดุมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

การสงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา การอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอื้อตอการ

สรางสรรคองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผานการผลักดันใหเกิดการวิจัยตามอัตลักษณและศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา การยกระดับหนวยวิจัย การสรางความรวมมือการวิจัยกับภาคสวนตาง ๆ และการพัฒนาทักษะ

ดานการวิจัย (Research Skills) และทักษะการคิดเชิงผูประกอบการ (Entrepreneurial Thinking) ตลอดจนการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอ้ือ ภายในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหการอุดมศึกษาเปนแหลง องคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมถายทอดใหเกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน
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เปาหมาย : 

1. การวิจัยเ พ่ือสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดและประยุกต ใช (Research 

Innovation and Technology Transfer) เพื่อความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

2. ทรัพยากรดานการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสรางขีดความสามารถ ท้ัง

ทางวิชาการและการนําใชงานจริง

3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอื้อตอการเพ่ิมพูนทักษะผูประกอบการและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 

Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพยสินทางปญญา 

และถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสงตอผลงานสูสังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and 

Support Office)

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดระบบอดุมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) 

การจัดระบบอุดมศึกษาใหม มุงหวังใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยจัดการศึกษาขั้นสูงที่เปนกลไกหลัก

สําคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม ผานการบริหารจัดการที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) การสรางความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา ในการใชจายงบประมาณท่ีภาครัฐสนับสนุน

อยางคุมคา คุมทุน และมีประโยชนสูงสุด การพัฒนาจุดแข็งตามอัตลักษณและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ

นําาไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได ซึ่งเปนการเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเปนที่ยอมรับระดับโลก ตลอดจนการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล และระบบฐานขอมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย สําหรับเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการเรยีนรู การเรียนการสอน และการบรหิารจัดการทางการศึกษาใหสามารถขยายบริการทาง

การศึกษาไดเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีดจิิทัล สามารถใชประโยชนและพัฒนากลไกการเรียนรูของตนเองโดยอิสระ

เปาหมาย :

1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสรางผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการลงทุน

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance -Based) โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

2. สถาบันอุดมศึกษามีความเปนเลศิตามอตัลกัษณ/จุดแข็ง เพ่ือใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา และ

สะทอนผลลัพธ (Outcome - based) สอดคลองกับความตองการของชุมชน/พ้ืนที่/ประเทศ

3. สถาบันอุดมศึกษาเปนที่ยอมรับในระดบันานาชาต ิสอดคลองกบัสถานการณปจจุบันและตอบสนองตอ

โลกในศตวรรษที่ 21

ที่มา : (ราง) แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2566-2570

THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 40

      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)



การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และกฎกระทรวงการจัดกลุม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) คือ การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา

ใหสามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตใหตอบโจทยความตองการของประเทศตามศักยภาพและความถนัด 

เพื่อเปนหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันนําไปสูความยั่งยืน สิ่งท่ี

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองทําคือ การปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปล่ียนหลักสูตรและการเรียนการสอนให

ทันสมัย ผลิตกําลังคนคุณภาพสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีปญญา 

และคุณธรรม ยกระดับการวิจัยและสรางนวัตกรรมใหมีความเปนเลิศ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการเปน

ผูประกอบการของบัณฑิต (Entrepreneur) และเพ่ิมโอกาส “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของคนทุกชวงวัย

กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล

บังคับใชเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยที่มาตรา 24 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

บัญญัติใหการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุมและการกําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับ

ดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใหการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะ

ทางตามความตองการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกําหนด

กรอบระยะเวลาใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนของกฎกระทรวง ดังนี้

- ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ ตามความในขอ 13 แหงกฎกระทรวงฯ เพ่ือประมวลขอมูลท่ี

เก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและทําการประเมินตนเอง ผานระบบการประเมินตนเองและการจัด

กลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Thai University Strategic Classification and Self-Assessment 

System - UCLAS) เพื่อรองรับการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดกลุมยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา

- จัดทําแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย แผนพัฒนาความเปนเลิศของ

สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือแผนพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืนใหเปนแผนใหมแผนเดียวโดยมีระยะเวลาของแผน 5 ป และมีแผนปฏิบัติการรายป    

เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45

- เห็นชอบผลการประเมินตนเองฯ เลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา และเห็นชอบแผนการผลิต

กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน             

เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาและให

ความเห็นกอนจะเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    

เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศกําหนดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุม
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1

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม      

ความตองการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน (ฉบับปรับปรุง) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม, 2564

1



การจัดทําแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาปฏิรูประบบการบริหาร

ปรับเปล่ียนหลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัย เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย

งานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกําลังคนคุณภาพสูง โดยการสงเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให

สถาบันอุดมศึกษามีความเปนเลิศตามจุดแข็งที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สรางจุดตางตาม   

ความถนัด และมีความหลากหลายตามพันธกิจและตามความเชี่ยวชาญ ผาน 5 กลุมยุทธศาสตรหลัก และผาน      

5 กิจกรรมหลักของ Reinventing University System ไดแก (1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน           

(2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากรท่ีเนนสมรรถนะ (3) ความเปนนานาชาติ (4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

และ (5) การสรางเครือขายความรวมมือ โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอแนวทางการปฏิรูปใน 2 สวน คือ

สวนที่ 1 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา อยางเปนรูปธรรมใน 4 ดาน ไดแก         

1) ดานการบริหารบุคคล 2) ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 3) ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

และ 4) ดานระบบธรรมาภบิาล โดยใหระบุผลลัพธรายปของแผนการปฏิรูปแตละดาน และระบุจุดเนนและทิศทาง

ตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบนัอุดมศึกษา

สวนที่ 2 การพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา การผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

ตามความตองการของประเทศ หรือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน ตามกลุมยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันอดุมศกึษา ดังนี้

1) กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรท่ีมุงสู    

การวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลและสามารถแขงขันในระดับนานาชาตไิด

2) กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรที่

มุงสูการจัดการการศึกษาเพ่ือเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทยของประเทศ

ในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ

3) กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุ ง สู        

การพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคหรือประโยชนรวมกัน การเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและ

เทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และการใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสู       

การพัฒนาที่ย่ังยืน

4) กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุงสู

การพัฒนาปญญาดวยหลักศาสนาผสานกับหลกัวิชาการ

5) กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร

ที่มุงสูการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิต

สาขาจําเพาะตามความตองการของประเทศในแตละขณะ พัฒนาความรูและนวัตกรรม รวมท้ังถายทอดความรูเชิง

ทฤษฎีสูการปฏิบัติ โดยตองเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและยกระดับสมรรถนะทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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โดยมีแนวทางหลักในการจัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต

กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือแผนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอื่น        

ควรประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ท่ีมีความแตกตางตามกลุมสถาบันอดุมศึกษา
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เปาหมายและแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2564 – 2566

(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาต)ิ มีสาระสําคญั ดังนี้

1. วิสัยทัศนเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัระดับโลกเพ่ือประชาชน

The world-class university for the people

2. เปาหมายหลัก

2.1 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลความเปนเลิศระดับสากลอยางตอเนื่องทั้งในดานวิชาการ 

วิจัยและนวตักรรม การบรหิารงาน รวมทั้งการเปนมหาวิทยาลัยย่ังยืนท่ีมุงรับใชประชาชนและสังคม

2.2 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอนัดับสากลสงูขึ้นอยางตอเนื่อง

2.3 มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานสากลในดานการเรียนการสอน การวิจัย   

การบรกิารสังคม และการบริหารงาน

2.4 ภาวะการมีงานทํา และระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตสูงข้ึนอยางตอเนื่องจาก   

การมุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนทํางานใหมีคุณลักษณะและทกัษะแหงอนาคต

2.5 ความเปนองคกรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู มีสวนไดสวนเสียจาก       

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง



2.3 ขอเสนอของผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) นี้ มหาวิทยาลัยได

คํานึงถึงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได

ดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 4 กลุม ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา/ศิษยเกา ผูบริหารหนวยงาน 

และกลุมผูใชบณัฑิต เร่ิมดําเนินการเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2563 โดยมีประเด็นสัมภาษณ กลยุทธเพื่อบรรลุ

ยุทธศาสตร ภาพมหาวทิยาลัยเมื่อครบ 100 ป และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงเวลาของความทาทายของ

อุดมศึกษาไทยและโลก นํามาประมวลเปนขอเสนอแนะรายดานที่สําคัญ ดงันี้

2.3.1 ดานการผลิตบัณฑิต

เพื่อใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตธรรมศาสตรท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคของนายจาง ตลอดทั้ง 

สามารถปรับตัวรับกับสภาวะที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลตอตลาดแรงงาน หลักสูตร 

การเรียนการสอน นั้น กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค

ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผู ใชบัณฑิตสวนใหญเห็นตรงกันวา แมสภาวการณ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจทิัลจะสงผลตอการดํารงชีวติ การเลือกประกอบอาชีพ หรือการสูญหาย/

แทนที่ของบางอาชีพ นายจางสวนใหญยังคงตองการใหบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยผลิตสูตลาดแรงงานมีคุณสมบัติ

พ้ืนฐาน และตอบโจทยศตวรรษที่ 21 คือ นอกจากทักษะความรูจากสาขาวิชาที่จบการศึกษาแลว สิ่งที่บัณฑิตควร

จะมีคือ ความขยัน ซื่อสัตย อดทน สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานที่หลากหลายได              

มีความคลองตัวและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงานได 

มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอมูล ตลอดท้ังมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีทักษะทางดานภาษา

เพราะการทํางานในโลกยุคดิจิทัลความสามารถทางดานภาษายิ่งเปนสิ่งจําเปนมากข้ึน

หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของนายจางในโลกยุคดิจิทัล ผูมีสวนได

สวนเสียเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับตัวดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนใหเทาทันและ

สอดคลองกับเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ เหมาะสมกับผูเรียนที่หลากหลายตลอดชวงอายุ และตอบโจทย

ความตองการ ดังนี้

1) จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน ปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ อาทิ    

การเรียนการสอนออนไลนในชวงสถานการณ Covid-19

2) โครงสรางหลักสูตรที่มีความยืดหยุน บูรณาการศาสตรหลากหลายสาขาวิชา หรือ  

การมีความรวมมือระหวางคณะกับภาคธุรกิจ/เอกชนผูใชบัณฑิต เพื่อใหตอบโจทยผู เ รียน ตลาดแรงงาน        

ความตองการประเทศ และโลกอนาคต
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3) Platform การจัดการเรียนการสอน Online curriculum ควบคูกับการสอนใน

หองเรียน เพ่ือใหเกิดการผสมผสาน (hybrid) ใหเหมาะสมกับสถานการณและความตองการของผูเรียน

4) องคความรูที่สามารถนําไปประยุกตหรือใชไดจริงในการทํางาน การใชชีวิตประจําวัน 

เชน ความรูเรื่องภาษี บัญชี สําหรับผูประกอบการ SMEs/ การวางแผนการเงิน การจัดการภาษีดวยตนเอง

5) หลักสูตรเพิ่มทักษะที่จําเปนในการทาํงาน การใชเทคโนโลยีในการทํางาน

6) หลักสูตรที่สรางองคความรู/ นวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม หรือยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

7) เพ่ิมระยะเวลาการฝกงาน/ สหกิจศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือฝกใหนักศึกษาทํา case study 

โดยอาจพัฒนาหลักสูตรรวมกับบริษัทเอกชน เพ่ือใหพรอมทํางานเมื่อจบการศกึษา

8) Review หลักสูตรที่เปดสอนใหทันสมัย/ ตอบโจทยความตองการ

9) หลักสูตร Up-skill/ Re-skill/ Lifelong learning ในรูปแบบ non thesis/ non 

degree/ ออนไลนและในหองเรียน เพ่ือตอบโจทยผูเรียนหลากหลายกลุม

อาจารย

ทักษะอาจารยผูสอนสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนในยุค disrupt ทาง

เทคโนโลยี เพราะตองการทักษะดานการสอนที่อาจารยผูสอนเปนผูบมเพาะ กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู   

การฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะในชวงสถานการณแพรระบาดไวรัส Covid-19 อาจารยผูสอนตองจัดการสอนผาน 

platform ออนไลน การสรางส่ือการสอน clip การสอบ การวัดผล นอกจากนั้น คุณสมบัติการเปนอาจารยท่ีดี    

ยังเปนส่ิงสําคัญท่ีอาจารยยุคใหมจะตองเรียนรูจากอาจารยรุนกอน เพื่อเรียนรูวิธีการสอน การบมเพาะนักศึกษา 

และการผลิตผลงานวิจัย วิชาการใหกับมหาวิทยาลยัคงความโดดเดนไวได

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยยังคงเปนที่พ่ึงของสังคมและประชาชน คํานึงถึงความแตกตางหลากหลาย

และความเปนธรรมทางสังคม โดยผูมีสวนไดสวนเสียและผูบริหารไดเสนอแนะวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขาสู

มหาวิทยาลยั ดังนี้

1) เปดกวางรับนักศึกษาเขามาบมเพาะ โดยรับนักศึกษาแบบไมสังกัดคณะในปแรกแลว

เลือกสาขาวิชาที่ตรงความตองการในชั้นป 2-3 (ยกเวนสาขาที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานต้ังแตแรก) เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น เนน competency base อาชีพที่ตองการในอนาคต 

ควบคูกับสาขาวิชาชีพเฉพาะ เปนตน

2) Recruit เด็กเกง บมเพาะใหเกิดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคของตลาดแรงงาน/ 

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อสราง linkage/reputations กลับมายังมหาวิทยาลัย

3) Recruit เด็กจากหลากหลายกลุมในสังคม เพ่ือใหเกิดการรับรู/ เรียนรูการใชชีวิต

รวมกันของนักศึกษาที่มีที่มาแตกตางกัน เกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกันของคนที่มีที่มาแตกตางหลากหลาย        

เพื่อเตรียมพรอมเมื่อออกไปใชชีวิตในสังคมได
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2.3.2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อใหมหาวิทยาลยัมีความโดดเดนไปสูเปาหมายระดับสากลที่ต้ังเปาหมายไว กลุมผูมีสวนไดสวน

เสียไดเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการที่สําคัญเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหตอบโจทยสังคม/ประเทศ

เพื่อใหเกิดการยอมรับในสังคมประเทศและนํามาซึ่งงบประมาณและผลงานวิจัยและนวตักรรมท่ีเปนที่ยอมรับ ดังนี้

1) กําหนด Agenda การวิจัยและนวัตกรรมเนนวิจัยบูรณาการศาสตร ตอบโจทยประเด็นที่สังคม/

ประเทศ/โลกตองการ

2) ยกระดับผลงานวิจัยและนวตักรรม สงเสริม/ สนับสนุนการตีพิมพในวารสารชั้นนําตางประเทศ

3) มีระบบพี่เ ล้ียง/ สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมภายในใหอาจารยรุนใหม เพื่อใหเกิด        

ความเชี่ยวชาญ

4) แสวงหาแหลงทุนวิจัยและนวัตกรรม/ ความรวมมือจากภายนอก โดยมุงทําวิจัยในประเด็นที่

ภายนอกตองการ

5) สนับสนนุใหเกิดการทําวิจัยและนวัตกรรมในทุกกลุมอาจารย บคุลากร นักศึกษา

6) สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศ/ ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัยและนวัตกรรม เชน กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการทําวิจัยและนวัตกรรม

2.3.3 ดานความเปนนานาชาติ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยควร

ดําเนินการโดยคํานึงถึงปจจัยสําคัญ ไดแก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและเอเชีย การจัดทําคูเทียบระดับสากล

และเอเชีย เพื่อใหทราบสถานะปจจุบันและเปาหมายท่ีตองการบรรลุ การสรางเครือขายความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย สถาบันชั้นนํา/ เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ วิจัย   

การแลกเปล่ียนองคความรู อาจารย นักศึกษา บุคลากร ซ่ึงจะนํามาซ่ึงชื่อเสียง การไดรับการยอมรับในระดับสากล 

นอกจากนั้น ภายในมหาวิทยาลัยจะตองสรางสภาพแวดลอมใหเกิดบรรยากาศความเปนนานาชาติ ท้ังการพัฒนา

บุคลากรใหมีทักษะภาษาตางประเทศ เพื่อส่ือสารกับอาจารยและนักศึกษาตางประเทศได เปนตน

2.3.4 ดานการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังคงบทบาทความโดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน       

มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร “รักประชาชน รักความเปนธรรม และรักประชาธิปไตย” โดยการใหบริการวิชาการและ

บริการสุขภาพ และเปนท่ีพึ่งของสังคมและประชาชน โดยเสนอแนะ ดังนี้

1) จัดหลักสูตร Up-skill/ Re-skill/ Lifelong learning ในรูปแบบ non thesis/ non degree/  

ออนไลนและในหองเรียน เพ่ือตอบโจทยผูเรียนหลากหลายกลุม (ไมคิดคาธรรมเนยีม)

2) เพิ่มบทบาทการเปน incubator: พี่เล้ียงใหกับสถานศึกษาระดับมัธยม เพ่ือชี้แนะ แนะนําให

นักเรียนรูจักการเรียนในมหาวิทยาลัย

3) คงความเปนธรรมศาสตรเพ่ือประชาชนท่ีมีบทบาทชวยเหลือ แกปญหาที่สอดคลองกับประเด็น

ที่สังคมตองการ
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2.3.5 ดานบริหารจัดการ

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนและคงสถานะท่ีดีเพื่อนักศึกษา บุคลากร และผูรับบริการ

มหาวิทยาลัยไมอาจหลีกเล่ียงการเปล่ียนผาน transform ได และตองปรับตัวเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีใน

อนาคต ในดานการเงินการคลัง ทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบ การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลให

เกิดความกระชับ คลองตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้ง การสรางสภาพแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลยัใหเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริหารจัดการใหทั้ง 4 ศูนย Campus มีความโดดเดน สอดคลอง

กับพื้นที่ และตองแสวงหาความรวมมือและเชื่อมโยงศิษยเกาเพ่ือการสนับสนุนมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สาขาวิชาใหมี

ความเขมแข็ง ดังนี้

1) Sustainable ดานการเงิน คน สภาพแวดลอม

2) Transformation การบริหารจัดการ กฎ ระเบียบดานการเงิน บัญชี พัสดุ บริหารทรัพยากร

มนุษย ข้ันตอนการทํางานใหกระชับ คลองตัว

3) ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูลดานทรัพยากรมนุษย การเงิน  

การคลัง บัญชี นักศึกษา

4) พัฒนา competency ของบุคลากรใหรองรับการทํางานในโลกยุคดิจิทัล การใชเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน ความสามารถดานภาษาในงานที่เกี่ยวของ

5) ระบบบริหารจัดการสมยัใหม มีธรรมาภบิาลโปรงใส ตรวจสอบได

6) Infrastructure ที่สงเสรมิบรรยากาศเรียนรู campus มีความปลอดภัย

7) สราง campus life /smart society

8) สรางจดุเดนของแตละ campus ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีทั้ง 4 ศูนยการศึกษา

9) พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเข็มแข็ง เชื่อมโยงศิษยเกาในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย คณะ 

สาขาวิชา ในการสนับสนุนดานทรัพยากร เงินทุนการศึกษา วิจัย ฝกงาน ทํางาน หรือการเชิญเปน Speaker แชร

ประสบการณ/ แลกเปล่ียนเรยีนรูโอกาสประสบความสําเร็จ
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2.4 ทิศทางเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก

ผลจากการสํารวจทิศทางเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

ประกอบไปดวย Cornell University และ Harvard University จากประเทศสหรัฐอเมริกา London School of 

Economics จากสหราชอาณาจักร และ National University of Singapore จากประเทศสิงคโปร (รายละเอียด

ปรากฏดังตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยชั้นนํามีการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ท่ีสะทอนถึงความเปนเลิศ

ระดับโลกในดานที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอกยํ้าถึงการแขงขันของวงการอุดมศึกษาท่ีไรพรมแดน

นอกจากนั้น แนวโนมของคานิยม (value) และคติ (principle) ที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกให

ความสําคัญนั้นจะเนนเรื่องของการมีนวัตกรรม (innovation,discovery) ท่ีสงผลกระทบที่สําคัญ (impact, 

purposeful) และมีความโดดเดน (excellence) การชวยเหลือและการมีสวนรวมของสังคม (community) และ

โลก (global) อยางยั่งยืน (sustainable) ก็นับวาเปนอีกหนึ่งดานที่ได รับความสําคัญ รวมไปถึงการยอมรับ     

ความตาง (diversity, inclusion) อีกดวย
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University Cornell 

University

Harvard 

University

London School

of Economics

National

University of

Singapore

Country USA USA UK Singapore

Vision To be the

exemplary

comprehensive

research university

for the 21st century.

To set the 

standard

for residential 

liberal

arts and sciences

education

The leading

social science

institution with

the greatest

global impact.

A leading global

university

shaping the

future

Values/

Principles

Purposeful

discovery;

Free and open

inquiry and

expression;

A community of

belonging;

Exploration across

boundaries;

Changing lives

through

engagement;

Respect for the

natural environment

Respect for the

rights differences,

and dignity of

others;

Honesty and

integrity in all

dealings;

Conscientious

pursuit of 

excellence

in our work;

Accountability for

actions and 

conduct

in the community;

Responsibility for 

the

bonds and bridges 

that enable all to

grow with and 

learn

from one another.

Excellence built

from diversity

and inclusion;

Global impact

and reach;

Ensuring

sustainable future

Innovative;

Resilience;

Excellence;

Respect;

Integrity;

ตารางที่ 1 Vision, values and principles of world-leading universities
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2.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS)
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จุดแข็ง (STRENGTH) จุดออน (WEAKNESS)

S1. เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ

S2. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตรและ

     มนุษยศาสตร

S3. มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพรแนวคิด

เรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย

S4. ศิษยเกามีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จอยูใน

      ภาคสวนตางๆ ที่สําคัญของประเทศ ทั้งภาครัฐ 

      ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถชวย

      สนับสนุนและคงความโดดเดนใหกับมหาวิทยาลัย

S5. บุคลากรสายวิชาการมีความรูความเชี่ยวชาญใน

   สาขาวิชาและการแสวงหาและผลิตองคความรูใหม ๆ

S6. จัดการศึกษาครอบคลุมในเกือบทุกสาขาวิชาที่

     สําคัญของประเทศ มีจาํนวนหลักสูตรนานาชาติ

     เพิ่มขึ้นและมีความเขมแขง็ทางวิชาการ

W1. คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคที่นายจางตองการ

       ใหมีเพิ่มข้ึนของ บัณฑิต มธ. คือ ทกัษะ    

       ภาษาตางประเทศ ความเปนผูนํา

       และความสามารถในการตัดสินใจ

W2. การวางแผน/บริหารจัดการทรพัยากรเพ่ือให

      มหาวิทยาลัยยังคงความโดดเดน มชีื่อเสียง/  

      สนับสนุนการบริหารจัดการ/ การพัฒนา  

      มหาวิทยาลัย

W3. ผลงานวิจัย/ นวัตกรรมท่ีตอบโจทยสังคม/ 

      ประเทศ รวมทั้งงบประมาณวิจัยยังมีนอย

W4. ระบบ IT ของมหาวิทยาลัยตองปรับใหทันกับ

      การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียน 

      การสอนออนไลน การวัด-ประเมินผล การสราง

      แพลตฟอรม คลิปการสอน ฯลฯ

W5. การบูรณาการ/ การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล 

       (data center) ยงัไมเชื่อมโยงกัน

W6. ขาดแผนพัฒนาบุคลากร การประเมินผล

       การปฏิบัติงาน ความกาวหนาในอาชีพ

W7. การมีหลายศูนยที่ต้ัง (Center) ทําใหตองจัดสรร

      ทรัพยากรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางของ 

      แตละศูนยที่สอดคลองกับพ้ืนที่

W8. แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลัยในเชงิรุก

      ยังมีนอย ทาํใหการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู

      เปาหมายทําไดชา

W9. ระบบการทาํงานยังไมเปนระบบ ตดิข้ันตอน

      ปฏิบัติมากกวาเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน ทําใหขาด  

      การเชื่อมโยงและมองเปาหมายภาพรวมองคกร

      รวมกัน
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)

O1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร

     (demographic shift) ดวยเทคโนโลยีทาง

     การแพทยที่กาวลํ้า ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น

     ขณะที่วิถีชวีิตของคนยคุใหมมีแนวโนมมีบตุรลด

     นอยลง ทําใหประชากรในวัยเรียนลดลง 

     และประเทศกําลังกาวสูสังคมสงูวัยโดยสมบูรณ 

     (aged society) ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสใน

     การปรับตัวรับการเรียนรูตลอดชีวิต จากผูเรียน

     ทุกชวงวัย

O2. การประกาศให มธ. ศูนยพัทยา อยูในเขตเศรษฐกิจ

     พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทําใหมหาวิทยาลัย

     ไดรับโอกาสในการพัฒนาความเปนเลิศของ

     ศูนยพัทยา ในการเปน HUB และการตอยอด

     เศรษฐกิจที่มีมลูคาเพ่ิม ประเทศตองการองคความรู

     จากสถาบันการศึกษา

O3. ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศใน

      การกําหนดบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา 

      ในการเพิ่มศักยภาพกําลังคนของประเทศใหมี

      ศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขัน และสราง

      รายไดใหกับประเทศในการกาวขามกับดักประเทศ

      รายไดปานกลางไปสูประเทศพัฒนาแลว

O4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลัเปนโอกาสใน

      การใหมหาวิทยาลัยปรับตัวดานการเรยีนการสอน

      การวิจัย เครือขายความรวมมือ บริการวิชาการ 

      และการบริหารจัดการทรพัยากร

O5. สภาพแวดลอมผนัผวน (ภาวะโลกรอน/ ภัย

      ธรรมชาติ/ โรคระบาด) ความต่ืนตัวในเรื่องตาง ๆ 

      ถือเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร สรางองค

      ความรูและนวตักรรมใหม

T1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร

     (demographic shift) ดวยเทคโนโลยี

     ทางการแพทยที่กาวลํ้า ทําใหประชากรมีอายุยืน

     ยาวข้ึน ขณะที่วิถีชีวิตของคนยุคใหมมีแนวโนม

     มีบุตรลดนอยลง ทําใหประชากรในวัยเรียนลดลง 

     และประเทศกําลังกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ 

     (aged society)

T2. แนวโนมการไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน

     ลดลง (decline in state funding) จาก

     การเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

     มหาวิทยาลัยตองพ่ึงพางบรายไดของตนเอง

     มากข้ึน

T3. New Normal & Digital disrupt: วิถีชีวิต

     แบบใหมที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

     ดิจิทลั สงผลตอวิถีชีวิตและพฤตกิรรมใน

     การแสวงหาความรูของผูเรียนยุคใหม ที่แสวงหา

     ความรูดวยตนเองจากทุกที่ทุกเวลา สถานการณ 

COVID-19 เปนตัวเรงทําใหมหาวิทยาลัย

     ตองปรับตัว เกิดการเรียนรูผาน platform 

     แบบใหม การเรียนการสอนออนไลน การปรับ

     เปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลมากขึ้น

T4. ชองวางทักษะของแรงงาน 

      (Skill gap in workplace) ดวยการเปล่ียนแปลง

      เทคโนโลยีดิจิทัลทําใหนายจางคาดหวังทักษะจาก

      แรงงานมากข้ึน ขณะที่แรงงานที่ออกสูตลาดยังมี

      ทักษะไมสอดคลองกับความตองการของตลาด

      มหาวิทยาลัยจะตองปรับตัว ฝกทักษะใหกับ

      แรงงานจบใหมใหสอดคลองกับความคาดหวัง

      ของนายจางและตลาด รวมทั้งการเพ่ิม/ฝกทักษะ

      ใหกับแรงงานที่มีอยูเดิมใหมีทักษะท่ีสอดคลอง

      กับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)

O6. การมีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอดุมศึกษา

      และหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสราง

      ความเขมแข็งใหกบัมหาวทิยาลัย

O7. ความกาวลํ้าในดานเทคโนโลยีจะเปนประโยชนตอ

      การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน

O8. การสรางรถไฟฟาสายสีแดงเขม ชวงบางซ่ือ-

      ธรรมศาสตรรังสิต รวมทั้งการพัฒนาระบบขนสง

      ขนาดรอง (Feeder) ในพื้นที่โดยรอบและภายใน

      มธ. ศูนยรังสติ จะชวยใหสามารถเชื่อมตอกับ

      สถานี และพื้นที่อ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก 

      มคีวามคลองตัวในการสัญจรมากข้ึน

T5. ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว-ถดถอยจากสถานการณ 

     การแพรระบาด COVID-19 สงผลตอรายไดของ

     ประเทศ รวมถึงผูปกครองของผูเรียนใน

     การตัดสนิใจสงบุตรหลานเขาเรยีนในระดับ

     มหาวิทยาลัย

T6. การแขงขันจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ

(Competition from International Universities)  

     การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหตลาด 

     การเรียนการสอนออนไลนเปดกวางมากข้ึน 

     มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในตางประเทศมีหลักสูตร

     ออนไลน ทั้งแบบรับปริญญา-ไมรับปริญญา ดึงดูด

     ผูเรียนจากทั่วโลก ทําใหมหาวิทยาลัยไมเพียงมี

     คูแขงขันภายในประเทศ หากแตมีคูแขงขันเพิ่ม

     มากข้ึนจากมหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงในตางประเทศ

     ดวย

T7. ปญหาสิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอน สงผลตอ

     การบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย

เมื่อไดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จุดแข็งและจุดออน และสภาพแวดลอม

ภายนอก โอกาสและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยแลว ไดนํามาวิเคราะหและ สรุปผลการวิเคราะห

เชิงกลยุทธของแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 13 ดังนี้
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จุดแข็ง 
(STRENGTH)

จุดออน
(WEAKNESS)

โอกาส 
(OPPORTUNITIES)

อุปสรรค 
(THREATS)

กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร

S1, S6 W1 O1 T1/T4/T6 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยุทธศาสตร 1 พัฒนากําลังคนแหง
อนาคต 
(Future Workforce)

S1, S5 W3, W6 O1, O3 T6 1.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนสูการเปนผูนําการเรยีนรู 
      และการทําวิจัย 

S1, S3, S6
 

W1
 

O1, O4, O5
 

T3/T4/T6 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติไดจริง สรางสรรคเปน    
     มีเปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม

S3 W1 O1 T1/T6 1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
S1 W2, W4, W5, W7, W9 O4, O5, O7 T3/T6/T7 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การส่ือสาร และกลไกการบริหาร ยุทธศาสตร 2 พัฒนาท่ีทํางานแหง

อนาคต 
(Future 
Workplace)

S1, S5 W2, W4, W5, W6, W9 O4, O7 T3/T6 2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
S1 W2, W3, W7 O8 T2/T5 2.3 พัฒนาความม่ันคงทางการเงิน
S1 W2, W5, W7, W8, W9 O5 T4/T7 2.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดลอม “SMART UNIVERSITY”
S1 W2, W9 2.5 พัฒนาสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล
S1 W2, W3, W5, W8, W9 O1-O8 T1-T7 2.6 ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs)
S2, S3, S5 W3 O3, O5, O6 T2 3.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับ

นโยบายชาติและจุดเดนของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมแหงอนาคต 
(Future Life and 
Society)

S2, S4, S5 W8 O2, O3, O7 T5, T6 3.2 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือใหเกิด Startup โดย
เฉพาะท่ีเปน Social Businessท่ีชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม

S1, S4 W3 O3, O6 T2, T6 3.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับ
นานาชาติ

S5, S6 W3, W9 O2, O4, O6 T2, T6, T7 3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสรางบรรยากาศในการทํางานวิจัย
S1, S2, S3, S4, 
S5, S6

W3, W5, W7 O2, O3, O6 T2, T6 3.5 สรางเครือขายงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

S1, S2, S3, S4, 
S5, S6

W1, W5, W8 O1, O4, O5, O7, O8 T1, T3, T5 3.6 บริการความรูสูการพัฒนาสังคม

S1, S4, S5 W2, W5 O1, O2, O7 T2, T3, T5 3.7 พัฒนาระบบการใหบริการ
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จุดแข็ง 
(STRENGTH)

จุดออน
(WEAKNESS)

โอกาส 
(OPPORTUNITIES)

อุปสรรค 
(THREATS)

กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค

S1, S6
 

 O1, O2, O3, O6, O7
 

T1
 

4.1 สรางความรวมมือกับองคกร /เครือขายภายในและภายนอก
ประเทศและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนนกลุม
ประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก

ยุทธศาสตร 4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต 
(Future Collaboration)

S1  O4, O7 T6 4.2 ส่ือสารธรรมศาสตรสูสากล
S6  O7 T1, T6 4.3 สรรหานักศึกษา/บุคลากรตางชาติเชิงรุก 

(Proactive recruiting)
S1, S2, S5 W3 O2, O3

 
T1, T2 4.4 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

(Matching Fund)



ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อววน.) (พ.ศ. 2567-2570) การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และใหบรรลุเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2564-2566 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2565-2570       

จึงเปนการพัฒนา 4 สวน ดังนี้

1. พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce)

2. พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society)

4. พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือประชาชน (The World-class University 

for the People) โดยใชจุดแข็งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ที่มี

ความโดดเดนในดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ตาง ๆ สามารถจัดการศึกษาครอบคลุมในเกือบทุกสาขาวิชาท่ีสําคัญของประเทศ โดยจะมุงเนนการผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการ สรางการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมโลกในอนาคตอยางย่ังยืน 

ทั้งในดานสังคม บริการสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และในยุทธศาสตรฉบับนี้ ยังเตรียมพรอมรับ    

การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยการปรับรูปแบบของการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทใหมของโลก รวมทั้ง

เนนไปในประชากรทุกชวงวัย เพื่อเสริมสรางศักยภาพในดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในทุกดานใหกับประชากร  

ทุกคน

เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังมีจุดออนในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การพัฒนา     

ดานบุคลากร และการบริหารจัดการขอมูล จึงไดมุงเนนยุทธศาสตรเกี่ยวกับ Future Workplace ท่ีจะทําใหเกิด      

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งกายภาพ และ Online ที่ทันสมัย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน

อนาคต

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทําใหการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึง การผลิตบัณฑิต

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโลก เปนเร่ืองที่ทาทายอยางมาก เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย

เหมาะสมกับโลกปจจุบัน ยุทธศาสตรนี้ จึงมุงเนนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนําตาง ๆ ทั่วโลก   

จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เกิดประโยชนคุมคาสูงสุด และดวย 

การสนับสนุนจากยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนของประเทศใหมี

ความสามารถในการแขงขัน อีกทั้ง ยังประกาศใหศูนยพัทยาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะสนับสนุน

ยุทธศาสตรในแงของการสรางคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคตไดเปนอยางดีย่ิง

จาการวเิคราะหผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมนอก ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาตาง ๆ จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 อัน

ประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

และแผนปฏิบัติงาน
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สวนที่ 3

วิสัยทัศน ยทุธศาสตร เปาประสงค 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย



1. ปรัชญา

“.... มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรู อันเปน

สิทธิและโอกาสที่เขาควรมคีวรได ตามหลักแหงเสรีภาพของการศึกษา....”

"...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... “

สุนทรพจนของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย

2. ปณิธาน 

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”

"THAMMASAT FOR THE PEOPLE“

3. วิสัยทัศน

มหาวิทยาลยัระดับโลกเพ่ือประชาชน

The world-class university for the people

4. พันธกิจ (พระราชบัญญัติ มธ. พ.ศ. 2558)

1) จดัการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพฒันาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2) สรางงานวิจัย และองคความรู

3) ใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม

4) ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญา สงเสรมิและพัฒนาวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

5. คานยิมองคกร 

“เปนเลิศ เปนธรรม รวมนําสังคม”

"Excellence, Morality, and Social Engagement"
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6. ทิศทางการพัฒนาของ 4 ศูนยการศึกษา

ธรรมศาสตรทาพระจันทร: เมอืงนวัตกรรมสงัคม

(Thammasat Tha Prachan: The Social Innopolis)

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต: เมอืงนวัตกรรมบูรณาการหลายศาสตร

(Thammasat Rangsit: The Integrative Innopolis)

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา: เมอืงนวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส

(Thammasat Pattaya: The Health and Wellness Innopolis)

ธรรมศาสตร ศูนยลาํปาง: เมอืงนวัตกรรมตนแบบของการศึกษาแบบพหุศาสตร (Multidisciplinary)

(Thammasat Lampang: The Prototype of multidisciplinary Innopolis)

7. เปาหมายหลัก

1. มหาวทิยาลัยไดรับรางวัลความเปนเลิศระดับสากลอยางตอเนื่อง ทั้งในดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

การบรหิารงาน รวมทั้งการเปนมหาวิทยาลัยย่ังยืนท่ีมุงรับใชประชาชนและสังคม

2. มหาวทิยาลัยไดรับการจัดอันดับสากลสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

3. มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานสากลในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม    

และการบริหารงาน

4. ภาวะการมีงานทํา และระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากการมุงผลิตบัณฑิต   

และพัฒนาคนทํางานใหมีคุณลักษณะและทักษะแหงอนาคต

5. ความเปนองคกรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยัสงูข้ึนอยางตอเนื่อง
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8. ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 4 Future

ยุทธศาสตร 1 พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce)

เปาประสงค: พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนสถาบันวิชาการท่ีสรางพลังการทํางานในอนาคตใหกับประเทศ 

โดยจะทําหนาที่เปนแพลตฟอรมในการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหกับบัณฑิต และคนทํางานในอาชีพตาง ๆ     

เพื่อทําใหทุกคนสามารถปรับตัวจากอาชีพเดิมจาํนวนมากที่กําลังจะหายไป และตอบโจทยอาชีพใหม ๆ ที่ทาทายใน

โลกอนาคต โดยทํางานไดทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังตองมีจติสํานึกที่สอดคลองไปกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน

ตามแนวทางที่กําหนดไวโดยสหประชาชาติอีกดวย

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

เปาประสงค: พัฒนากายภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารดานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนสถานที่ทํางานแหง

อนาคต ที่ชวยสรางผลิตภาพสูงสุดใหคนทํางาน มีโครงสรางพื้นฐาน ทั้ งกายภาพและออนไลนที่ทันสมัย 

สะดวกสบาย รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจใน

การทํางานควบคูไปกับความเจริญกาวหนาในการทํางาน โดยมีทักษะการทํางานที่เทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society)

เปาประสงค: พัฒนางานวิจยั นวตักรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนพ้ืนที่ในการวิจัย สรางสรรคนวัตกรรม และStartup รวมทั้ง

ใหบริการสังคมและบรกิารทางสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางสังคมที่ดีย่ิงข้ึนในอนาคต

ยุทธศาสตร 4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

เปาประสงค: พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนตนแบบความรวมมือแหงอนาคตที่ระดมทรัพยากรทั้งในดาน

การเงิน ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ จากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

เขามาสูกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาเพ่ือตอบโจทยที่เปนปญหาสําคัญ ๆ ใหกับทุกภาคสวนของ

สังคมไทยและสังคมโลก โดยจะสรางโมเดลความรวมมือที่เปนประโยชนอยางมีนัยสําคัญใหกับทุกฝาย เพ่ือใหเปน

ความรวมมือที่ตอเนื่องอยางย่ังยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค กลยุทธ

ยทุธศาสตร 1 พัฒนากําลังคนแหงอนาคต 

                 (Future Workforce)

เปาประสงค: พัฒนาการเรียนการสอนและ

                 พัฒนานักศึกษา

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

1.2 พัฒนาศกัยภาพผูสอนสูการเปนผูนําการเรยีนรูและการทําวิจัย

1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติไดจริง สรางสรรคเปน 

     มีเปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม

1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ยทุธศาสตร 2 พัฒนาท่ีทํางานแหงอนาคต

(Future Workplace)

เปาประสงค: พฒันากายภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน 

                 และการบริหารดานตาง ๆ ใน

                 มหาวิทยาลยั

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การส่ือสาร และกลไกการบริหาร

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

2.3 พัฒนาความมั่นคงทางการเงิน

2.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดลอม “SMART UNIVERSITY”

2.5 พัฒนาสูการเปนองคกรธรรมาภบิาล

2.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs)

ยทุธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

                 แหงอนาคต 

(Future Life and Society)

เปาประสงค: พฒันางานวิจัย นวัตกรรม 

                 การบริการสังคมและบริการสุขภาพ

3.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่

     สอดคลองกับนโยบายชาตแิละจุดเดนของมหาวิทยาลยั

3.2 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือใหเกิด

Startup โดยเฉพาะที่เปน Social Business ที่ชวยลด

     ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม

3.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวดผลงานวิจัย นวตักรรมไปสู

     ระดับนานาชาติ

3.4 พัฒนาคณุภาพนักวิจยัและสรางบรรยากาศในการทํางานวิจัย

3.5 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.6 บรกิารความรูสูการพัฒนาสังคม

3.7 พัฒนาระบบการใหบรกิาร

ยทุธศาสตร 4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต

(Future Collaboration)

เปาประสงค:  พัฒนาความรวมมอืกับทุกภาคสวนของ

                  สังคมไทยและสังคมโลก

4.1 สรางความรวมมอืกับองคกร/ เครือขายภายในและภายนอก

     ประเทศ และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนนกลุม

     ประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก

4.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล

4.3 สรรหานักศึกษา/ บุคลากรตางชาติเชิงรุก 

     (Proactive recruiting)

4.4 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

     (Matching Fund)
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9. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ และแผนปฏิบัตงิาน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวช้ีวดัผลลัพธ หนวยนับ

Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ผูดําเนนิการ
ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต

ตามคุณลกัษณะ GREATS

รอยละ 89.5 89.3 87.6 90 90 90 90 90 90 - ฝายวชิาการ หนวยจัดการเรียนการสอน

1.2 คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาที่เขาทดสอบ

คุณลักษณะ GREATS/ Future Skill Set

คะแนน - - 76.3 80 80 80 85 85 85 - ฝายวิชาการ หนวยจัดการเรียนการสอน

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ/ TU-GET

(CBT)

คะแนน - 59.9 54.1 60 60 60 65 65 65 - ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน

- สถาบันภาษา

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 95.8 95.9 86.5 95 95 95 95 95 95 - ฝายวิชาการ - หนวยจัดการเรียนการสอน

จดัเก็บแบบสอบถาม

- กองแผนงานติดตาม

ประมวลผล

1.5 จาํนวนหลกัสูตรที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล 

หลักสูตร

ทั้งหมด

- - 19 - 21 - - 24 - - ฝายวชิาการ หนวยจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce)

ผูรบัผิดชอบ: ฝายวิชาการ ฝายการนักศึกษา ฝายบริหารศูนยลําปาง

เปาประสงค: พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนสถาบันวิชาการที่สรางพลังการทํางานในอนาคตใหกับประเทศ โดยจะทําหนาที่เปนแพลตฟอรมในการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหกับบัณฑิตและ

คนทาํงานในอาชีพตาง ๆ เพื่อทําใหทุกคนสามารถปรับตัวจากอาชีพเดิมจํานวนมากที่กําลังจะหายไป และตอบโจทยอาชีพใหม ๆ ที่ทาทายในโลกอนาคต โดยทํางานไดทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังตองมี

จิตสาํนึกที่สอดคลองไปกับเปาหมายการพฒันาอยางย่ังยืนตามแนวทางที่กําหนดไวโดยสหประชาชาติอีกดวย



THAMMASAT UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2022-2027 63

ตัวช้ีวดัผลลัพธ หนวยนับ
Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกาํกับ/ติดตาม

ระดับมหาวิทยาลัย
ผูดําเนนิการ

ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

1.6 Academic International Award รางวัล

การแขงขันทางดานวิชาการ อาจารย นักศึกษา

รางวัล/ป - - 16 20 25 30 33 36 39 - ฝายวิชาการ หนวยจัดการเรียนการสอน

1.7 จาํนวนหนวยงานที่เขารวมเปดสอน

รายวิชาในธรรมศาสตรตลาดวิชา 

และปริญญาโทออนไลน 

หนวยงาน

 

- - 4 5 10 15 20 25 27 - ฝายวิชาการ หนวยจัดการเรยีนการสอน

1.8 รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตาม

แนวทาง Thammasat for GREATS & SDGs 

ตอหลักสตูรทั้งหมด

รอยละ - - - - 20 30 40 50 60 - ฝายวิชาการ

- คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนเปาหมาย

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน (SDGs)

หนวยจัดการเรียนการสอน

1.9 รอยละของอาจารยวฒุิปริญญาเอกตอ

อาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ - 70.33 73.17 75 76 77 78 79 80 - ฝายวิชาการ หนวยจัดการเรียนการสอน

1.10 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอกตอ

นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ 2.2 2.2 2.1 3 3 3 4 4 4 - ฝายวิชาการ หนวยจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

1. Thammasat for GREATS & SDGs 

- ปรับปรุงหลักสตูรตอบโจทย GREATS & SDGs, Digital & Financial 

Literacy ที่เปดกวางวิชาพื้นฐาน รวมถึงหลักสูตรที่สรางงานวิจัย

    - โครงการพัฒนาสมรรถนะ GREATS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

สมรรถนะดานการทําวิจัยของนักศึกษาทุกระดับ

    - กําหนดใหทุกคณะมีรายวิชาที่เปดสอนโดยใชผลงานวิจัย มธ. ที่เกี่ยวกับ 

SDGs 3, 5, 10, 12, 16, 17

- สนับสนุนใหทุกหลกัสูตรมี Partners

- มุงพัฒนา Skill-focuss,สราง Common core courses & Resources 

Sharing, พัฒนา e-learning, เทียบโอนหนวยกิตจากการเรียนรูภาคปฏิบตั ิ

และการทําวิจยั

- ฝายวิชาการ

 

รอยละหลักสูตรที่

ปรับปรุงเปนไป

ตามแนวทางที่

กําหนดอยางนอย 

4 ใน 5 ขอ

- 20 30 40 50 60

2. โครงการ Thammasat Upskill/ Reskill

    - ศึกษารายวิชาแบบ E-learning เชน โครงการธรรมศาสตรตลาดวิชา 

(Thammasat Gen Next Academy)

    - แบบรับปริญญา เชน หลกัสูตรปริญญาโทออนไลน (โครงการ TUXSA)

- ฝายวิชาการ

จาํนวนวิชา

ออนไลนที่เปด

เพิ่มขึ้นในระบบ/ป

จาํนวนหลักสูตร

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8

10

9

3. โครงการ Future Skill Set 

- Future Skill Measurement

- Future Skill Grooming

- ฝายวิชาการ

จํานวนแบบทดสอบ

ทักษะที่พัฒนาขึ้น

จาํนวนหลักสูตร

อบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะ

8

2

10

4

10

6

10

6

10

6

10

6

4. Digital Class Forward พัฒนาโครงสรางการบริการดานดิจิทลั

เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจยั ในระบบออนไลน

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนบั
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

5. โครงการขับเคล่ือนการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรระดับสากล - ฝายวิชาการ จาํนวนหลักสูตรที่

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระดับ

สากล

20 20 21 21 22 22

6. International Research Programs 

- พัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปล่ียนนักศึกษา/ อาจารย 

และการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก

    - double Ph.D. Research Programs - ฝายวิชาการ จาํนวนหลักสูตร - 1 1 1 1 1

1.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนสู

การเปนผูนําการเรียนรูและ

การทําวิจัย

7. โครงการพฒันาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในระดับสากล - ฝายวิชาการ

8. โครงการพฒันาอาจารยในดานการใชนวัตกรรมการสอนแบบใหม - ฝายวิชาการ จํานวนผูเขารวม

อบรม
200 250 300 350 400 450

9. โครงการสรางชุมชนวิชาชีพสําหรบัการพัฒนาอาจารย

    (Professional learning community) 

- ฝายวิชาการ จํานวนอาจารยที่

เขารวมกิจกรรม
50 75 100 125 150 175

10. โครงการอาจารยพี่เล้ียง 

1.3 พัฒนากระบวนการ

เรียนรู สูการปฏิบัติไดจรงิ 

สรางสรรคเปน มีเปาหมาย 

และมุงประโยชนสวนรวม

11. โครงการผลักดันจํานวนวิชาที่ใชแนวทางการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ใหมากขึ้น

- ฝายวิชาการ จํานวนกิจกรรม

สงเสรมิการสอน

แบบ Active 

Learning ตอป

3 3 3 3 3 3
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 12. โครงการพัฒนาการจัดหางานที่เปนสื่อกลางระหวางนักศึกษากับ

บริษัทตาง ๆ ที่ตองการรบันักศึกษาไปทํางาน/ฝกงาน  

- ฝายการ

นักศึกษา
บริษัทที่ตองการ

รับนักศึกษาไป

ทํางาน/ฝกงาน

(บรษิัท)   

250 250 275 275 300 300

13. SDGs LEADERSHIP PROJECT

   - สงเสริมความรูและทกัษะการพัฒนาที่ยั่งยืน และความคิดริเร่ิมของ

นักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ฝายการ

นักศึกษา
นักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม

(คน)

60 70 80 90 100 100

14. การพัฒนานักศึกษาของนกัศึกษาศูนยลําปางในยุคอนาคต

      - การพฒันานักศึกษาดานสงเสริมทักษะภาษา 

      - การพฒันานักศึกษาดานสงเสริมทักษะความเปนผูประกอบการ

      - การพฒันานักศึกษาดานสงเสริมจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร

- ฝายบริหาร

ศูนยลําปาง

โครงการ 2 3 3 3 3 3

15. Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมตนแบบของ

      การศึกษาแบบพหุศาสตร (Multidisciplinary)

- Service Learning in Practice 

- Full-Scale Frontier School

- ฝายบริหาร

ศูนยลําปาง

หลกัสูตร

หลกัสูตร

1

-

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

16. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเปนผูประกอบการที่เกิดจาก

การตอยอดงานวิจยัในเชงิพาณิชย

- ฝายวิชาการ

 

นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียน

วิชา TU 109 

และเขารวม

กิจกรรมที่

ดําเนินการผาน 

88 Sandbox 

(คน)

800 800 800 800 800 800



ยุทธศาสตร 2 พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

ผูรบัผิดชอบ: ฝายบริหารทาพระจันทร ฝายบริหารศูนยรงัสิต ฝายบริหารศูนยลําปาง ฝายบรหิารศูนยพัทยา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  ฝายการคลัง  

                 ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ฝายส่ือสารองคกรและกิจการพิเศษ  ฝายกฎหมาย

เปาประสงค: พัฒนากายภาพ โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารดานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนสถานที่ทาํงานแหงอนาคต ที่ชวยสรางผลิตภาพสูงสุดใหคนทาํงาน มีโครงสรางพื้นฐาน ทั้งกายภาพและออนไลน

ที่ทันสมัย สะดวกสบาย รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานควบคูไปกับความเจริญกาวหนาในการทํางาน โดยมีทักษะ       

การทํางานที่เทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
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ตัวช้ีวดัผลลัพธ หนวยนับ Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ติดตาม

ระดับมหาวิทยาลัย

ผูดําเนนิการ

ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

2.1 รอยละของโครงการสงเสริมสุขภาพ

     และความเปนอยูที่ดีขึ้นที่เพิ่มขึ้น  

รอยละ - - - 10 10 10 10 10 10 - ฝายบริหารศูนยรังสิต

- คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs)

ทุกหนวยงาน

2.2 รอยละของโครงการของที่แสดงความเทา

      เทียมทางเพศที่เพิ่มขึ้น

รอยละ - - - 10 10 10 10 10 10 ทุกหนวยงาน

2.3 รอยละของโครงการพัฒนา/ปรับปรุง

     ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

     ผูพิการที่เพิ่มขึ้น

รอยละ - - - 10 5 5 5 5 5 ทุกหนวยงาน

2.4 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอ

การปฏิบัติงานทุกระดับ (นกัศึกษา 

บุคลากร ศิษยเกา ประชาชน ผูรับบริการ) 

รอยละ

 

76.00

 

75.43 75.41

 

85

 

85

 

85

 

85

 

85

 

85

 

ฝายวางแผน ทุกหนวยงาน

2.5 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน

     การเงิน (งบรายไดหนวยงาน/รายได

     ทั้งหมด ไมรวมงบลงทุน) 

รอยละ 75.6 77.7 80.8 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ฝายการคลัง  ทุกหนวยงาน

2.6 การไดรับรางวัล/การรับรอง

      มาตรฐานสากล

รางวัล/

การรับรอง

มาตรฐาน

- - 6 7 8 9 10 11 12 - ทุกฝาย ทุกหนวยงาน
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2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การสื่อสาร และกลไกการ

บริหาร

1. IT Infrastructure & Services ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และบริการ

ทางดิจิทัลใหกับทั้ง 4 ศูนยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย

    - Smart Security ติดต้ัง CCTV โดยรอบมหาวิทยาลัย พรอมดวย

      ระบบ Scan และจดจาํใบหนา

- Campus-Wide Wi-Fi ติดต้ัง Wi-Fi เพ่ิมเติมจํานวน 500 จุด

       ในทั้ง 4 ศูนยของมหาวิทยาลัย

- Thammasat Data Intelligence System เชื่อมโยงฐานขอมูล 

      ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

- HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นดานทรัพยากรมนุษย

      เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการติดตอใชบรกิารและสอบถามขอมูล 

      รวมทั้งมี Chatbot ในการใหคําปรึกษา แนะนํา

- Thammasat Grant & Scholarship Platform สรางออนไลน  

       ดิจิตอลแพลตฟอรม สาํหรับขอทุนสนับสนุนตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย

- Paperless University มหาวิทยาลัยไรกระดาษ โดยมหาวิทยาลัยจะ

    นําระบบ Work Flowใหม และระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสมาใช

    อยางเต็มรูปแบบทั้งมหาวทิยาลยั พัฒนาระบบ e-Document 

    หองประชุมไรกระดาษ หองประชุมสื่อสารทางไกล

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สทส.

- ฝายบรหิาร

ทรพัยากรมนุษย

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สทส.

รอยละความสําเร็จ

รอยละความสําเร็จ

รอยละความสําเร็จ

ของการพัฒนา 

HR App

ระบบ

รอยละความสําเร็จ

100

100

70

1

100

100

100

80

-

100

100

100

100

-

100

100

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

-

-

100
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- ERP for Thammasat’s Financial Sustainability Project

- Software Center จัดหาซอฟตแวรลิขสทิธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ

      นักศึกษาและการทําวิจัยของคณาจารย

    - Gadget Center จัดหา iPad สําหรับนักศึกษายืมไปใชเพื่อสนบัสนุน

      การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรยีน

- ฝายการคลัง

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สทส.

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หอสมุด

สวนงานที่ใชระบบ

รอยละความสําเร็จ

26

100

46

100

-

100

-

100

-

100

-

100

2. IT Security & Governance พัฒนาและกํากบัดูแลการดําเนินการทาง

ดิจิทัลใหประสบผลสาํเร็จ และเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สทส.

- ฝายกฎหมาย

รอยละความสําเร็จ 100 100 100 100 100 100

3. การจัดทําระบบฐานขอมูลกฎหมายและกฎของมหาวิทยาลัย - ฝายกฎหมาย  รอยละความสําเร็จ 100 - - - - -

4. การพัฒนาระบบการดําเนินการทางวนิัยและการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ

และรองทุกข

- ฝายกฎหมาย  รอยละความสําเร็จ 100 - - - - -

5. การยกรางและปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ฝายกฎหมาย  รอยละความสําเร็จ 75 80 100 - - -

6. Thammasat SMART City ขยายขอบเขตและตอยอดการนําเทคโนโลยี

การส่ือสาร และปญญาประดิษฐมาประยุกตใช เพื่อชีวติที่ดีขึ้นของคน

ธรรมศาสตร

- ฝายบริหารศูนยพัทยา

- ฝายบริหารทาพระจันทร

- ฝายบริหารศูนยลําปาง

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/ผลงาน/

ระบบ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

5

1

2

3

5

1

-

3

5

1

1

4

5

1

-

4

5

1

-

5

5

1

-

5

7. TU GREATS App บริการ Mobile Application

    - Interface ขอมลูเขา ระบบ ERP

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝายคลัง

- สทส.

- สํานักทะเบยีน

- ฝายการนักศึกษา

งาน 1 - - - - -
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8. โครงการรับรองมาตรฐานสากลตาง ๆ - ฝายวางแผนและพัฒนา

คุณภาพ 
หนวยงานที่

ไดรบัรอง

มาตรฐานสากล

8  - 9 10 11 12

9. การพัฒนาคุณภาพหนวยงานดวยเกณฑ EdPEx - ฝายวางแผนและพัฒนา

คุณภาพ 

- หนวยงานที่ได 

edpex 200

- หนวยงานที่ได 

edpex 300 

2

-

2

1

3

-

3

-

 

4

2

4

2

10. แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

สถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

คณะกรรมการบริหาร

ความตอเนื่องของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงการ 3 3 4 4 5 5

2.2 พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร

11. HR System Transformation

    - Joint Appointment Systems สนับสนุนใหหลายหนวยงานที่ตกลง

รวมกันจางบุคคลภายนอกใหมาปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน โดยมีขอตกลงในการ

แบงหนาที่ และภาระงานที่จะทําใหกับแตละหนวยงานอยางชัดเจน โดยหัวหนา

หนวยงานเห็นชอบรวมกัน

   - การออกแบบเสนทางความกาวหนาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  (Research Speedway + 

Dual Track Path)

   - การพัฒนาบคุลากรใหมีทักษะแหงอนาคต 

     (Future Skill Set Development + Individual Development Plan)

- 360-Degree Evaluation ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให

พิจารณาขอมลูรอบดาน

ฝายบริหารทรัพยากรมนษุย

ฝายบริหารทรัพยากรมนษุย

ฝายบริหารทรัพยากรมนษุย

ฝายบริหารทรัพยากรมนษุย

รอยละ

ความสําเร็จ

รอยละ

ความสําเร็จ

คน

รอยละ

ความสําเร็จ

75

60

120

70

100

80

120

80

-

100

120

100

-

-

120

-

-

-

120

-

-

-

120

-
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- Succession Plan กาํหนดแนวทางการสืบทอดตําแหนงบริหารที่ชัดเจน 

และเปนระบบ

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย รอยละความสําเร็จ 60 100 - - - -

- Flexible Benefits ปรับระบบสวัสดิการใหมีความยดืหยุนสอดรับกับ

ความตองการและเง่ือนไขที่แตกตางของบุคลากรแตละคน เพิ่มอัตราเงิน

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของฝายนายจางใหสูงขึ้นเปนสูงสุดรอยละ 7

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย รอยละความสําเร็จ 100 - - - - -

12. TU Social Stat เพื่อพัฒนา Future Workforce สรางทักษะดานการใช

ชีวิตในสังคมอยางมคีุณภาพ (Social Stat) เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพใน

อนาคต

- ฝายบริหารศูนยรังสิต รอยละ

ความพึงพอใจ

75 80 80 85 85 85

13. ปรับโครงสรางองคกรเพื่อมุงไปสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธผิลดานการวิจัย

- คณะกรรมการขบัเคล่ือน

การเปล่ียนผา มธ. 

(Transformation)

2.3 พัฒนาความ

มั่นคงทางการเงิน

14. Financial Sustainability Model สรางความมั่นคงและย่ังยืนทาง

การเงินใหกับมหาวิทยาลัย ดวยการสรางกระแสรายไดที่สม่ําเสมอจากการ

ลงทุน และใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยู เชน

     -  การเพิ่มมลูคาพื้นที่ 3.5 ไรในซอยงามดูพลี

• จดัทําแผนการเพิ่มมูลคา

• ประชาสัมพันธ

• จดัหาคูสัญญา

     -  โครงการวางผังพื้นที่รองรบัรถไฟฟา และโครงการพัฒนาพื้นที่ 36 ไร 

พื้นที่หอพัก TU DOME

     -  ขยายบทบาท TU-IP และสาํนักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา 

     -  การบริหารเงินโดยบริษัทหลักทรัพยมืออาชพี

•  จัดทําโครงการประชาสัมพันธการลงทนุโดยบริษัทหลักทรพัย

• ปรับนโยบายการลงทนุใหสามารถลงทุนในตางประเทศได และ

จดัทําขอบังคับ

- ฝายการคลัง

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายการคลัง

- ฝายการคลัง

แผน

งาน

ราย

โครงการ

โครงการ

ขอบับคับ

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-
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• เชญิชวนสวนงานเขารวมฟงการนําเสนอแผนการลงทุน

จากบลจ.เพื่อเพิ่มสัดสวนในการลงทุน

งาน 1 1 1 - - -

- Thammasat Endowment Fund

• ประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมและกระตุนเพื่อสงเสรมิการ

ระดมทุน

- ฝายการคลัง

- ศิษยเกาสัมพันธ

งาน 1 - - - - -

- Financial Sustainability Model ฝายบริหารศูนยพทัยา แผนงาน/กิจกรรม 4 4 4 4 4 4

-  การระดมทุนเพ่ือการพัฒนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง อยางย่ังยืน

- ฝายบรหิารศูนยลําปาง ลานบาท/ป 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

-  การจัดหารายไดจากการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม - ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายการคลัง

โครงการเผยแพร

ผลงาน

1 1 1 1 1 1

2.4 พัฒนากายภาพ

และสภาพแวดลอม

“SMART 

UNIVERSITY”

15. Workplace Improvement Fund ใหทกุหนวยงานตองจัดสรร

เงินเขากองทุนเพื่อพัฒนาสถานที่ทํางานทกุป และใหนํามาใชเพื่อ

การยกเครื่องสถานที่ทํางานใหมคีุณภาพ และทันสมัย

 - จัดต้ังคณะกรรมการจดัทํารางขอบังคับกองทุน/เสนอสภา

มหาวทิยาลยัเพื่ออนุมัติ

- ฝายการคลัง

 

ขอบังคับ 1 - - - - -

16. TU Rangsit: Smart city สรางศูนยรังสิตใหเปนนิเวศการ

ทํางานแหงอนาคต ที่ทรงประสิทธิภาพและไรกังวลสําหรับทุกคน

- ฝายบริหารศูนยรังสิต รอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

75 80 80 85 85 85

17. TU Rangsit: Viva city สรางพ้ืนที่รวมใจ เติมฝน  เพื่อสราง

โอกาสในการสรางสรรค ความรกัตนเอง รักธรรมศาสตร และรัก

ประชาชน

- ฝายบริหารศูนยรังสิต รอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

75 80 80 85 85 85

18. Thammasat Wellness Center (ศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

Wellbeing Center และศูนยชีวิตชีวา Viva City)

- ฝายการนักศึกษา รอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

80 85 85 90 90 90
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ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

19. TULP Connectivity พัฒนาระบบขนสงที่สามารถเชื่อมตอ

นักศึกษาศูนยลําปาง สูพื้นที่การใชชวีิตอื่น ๆ 

- ฝายบริหารศูนยลําปาง จํานวนรถรางไฟฟา 

(คัน)

4 - - - - -

20. TULP Great Landscape พัฒนาแผนการปรับปรุงภูมิทัศนของ

ศูนยลําปาง สูความยั่งยืน

- ฝายบริหารศูนยลําปาง โครงการ 2 - 1 - 1 -

21. TULP Lake สรางระบบการบริหารจัดการน้ําในศูนยลําปาง - ฝายบริหารศูนยลาํปาง โครงการ - 1 - - - -

22. TULP Safety Campus พฒันาส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอ

ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรศูนยลําปางในทุกมิติ

- ฝายบริหารศูนยลําปาง โครงการ 4 1 1 - - -

23. TULP Wellness Center (ศูนย wellness ที่ดแูลนักศึกษา และ

บุคลากร)

- ฝายบริหารศูนยลําปาง โครงการ 1 1 - - - -

24. Thammasat Disabilities Center รวมศูนยการดูแลนักศึกษา

พิการต้ังแตตนจนจบแบบบูรณาการ

- ฝายการนักศึกษา

- กองบริหารศูนยรังสิต

รอยละ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

80

75

85

80

85

80

90

85

90

85

90

85

25. Thammasat Festivals สรางกิจกรรมประจําปที่มีชีวิตชีวาของ

ประชาคมธรรมศาสตร

- ฝายการนักศึกษา

- ฝายวิเทศสัมพันธ

- ฝายบริหารทาพระจันทร

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

- ฝายบริหารศูนยลําปาง

- ฝายบริหารศูนยพัทยา

โครงการ

รอยละความพึงพอใจ

โครงการ

รอยละความพึงพอใจ

โครงการ

รอยละความพึงพอใจ

120

75

1

75

2

85

130

80

1

80

3

85

140

80

1

80

2

85

140

85

1

85

2

85

150

85

1

85

2

85

150

85

1

85

2

85

2.5 พัฒนาสูการเปน

องคกรธรรมาภิบาล

26. โครงการสงเสริมธรรมาภบิาล

- ดําเนนิการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาระบบการบริหารงานและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ในการปองกนัและปราบปรามทุจริต และดําเนินงานอยางมี

ธรรมาภิบาล

ศูนยตอตานการทุจริต

คอรรัปชันแหง มธ.

โครงการ 2 3 3 4 4 4
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ

เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

2.6 ขับเคลื่อน

การพัฒนาที่

ยั่งยืนของ

มหาวิทยาลัย 

(SDGs)

27. จดัต้ังคณะทํางานดาน SDGs 5 ชุด ประกอบไปดวย 

คณะทํางานดานนโยบายและการปฏิบัติการ, ดานการ

ขับเคล่ือนการวิจยัและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน, ดาน

การสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนา, ดานการมีสวนรวมของ

นักศึกษา และดานการประเมินผลกระทบการขับเคล่ือน

คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมายการ

พัฒนา

อยางยั่งยืน (SDGs)

คําส่ังแตงต้ังและ

แผนการดําเนินงาน

1 1 1 1 1 1

28. จดัต้ังศูนยธรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)

แผนและการดําเนินงาน 1 1 1 1 1 1

29. กําหนดเปาหมาย นโยบาย และแผนงานดานการพัฒนาที่

ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยแลวถายทอดไปสูการปฏิบัติ และ

ติดตามประเมินผล

คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)

รอยละของหนวยงานที่

มีนโยบาย แผนงาน 

โครงการที่เกี่ยวของการ

พัฒนาที่ย่ังยืน

90 100 100 100 100 100

30. ปฏิรูประบบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานดาน 

SDGs ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่ือสารตอสังคม

คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมาย

การพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs)

จํานวนรายงานการ

พัฒนาที่ยั่งยืนระดับ

มหาวิทยาลัย

1 1 1 1 1 1

31. จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมาย

การพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs)

รอยละของงบประมาณ

รายจายที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาที่ย่ังยืน

10 10 15 15 20 20

32. สรางการมีสวนรวมดาน SDGs ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ

ภาคสวนตาง ๆ ของสังคม

คณะกรรมการขับเคล่ือนเปาหมาย

การพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs)

แผนงาน โครงการใน

ลัดษณะภาคีที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาที่ย่ังยืน

5 5 7 7 10 10
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ตัวช้ีวดัผลลัพธ หนวยนับ

Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/ตดิตาม

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ผูดําเนนิการ
ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

3.1 รอยละของผลงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ/ เผยแพร/ จดัแสดง 

ในฐานขอมลูเปาหมายระดับนานาชาติ 

(Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 36.1 38.1 42.5 44 46 48 50 52 54 - ฝายวิจัยและ

นวตักรรม

 

- หนวยจัดการเรียนการสอน

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและที่มีภารกิจวิจัยและ

บริการวชิาการ

3.2 จํานวนผลงานวิจัย/ งานสรางสรรค/ 

ส่ิงประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร/ รางวัล

ดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศ

เรื่อง /

ผลงาน / 

รางวัล

97 79 93 100 110 120 130 140 150 - ฝายวิจัยและ

นวตักรรม

 

- หนวยจัดการเรียนการสอน

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและที่มีภารกิจวิจัยและ

บริการวชิาการ

- ทุกหนวยงาน

3.3 จํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ 

ส่ิงประดิษฐ/ งานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชน/ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

(Impact)/ โครงการ Startup

ที่ประสบผลสําเร็จ

เรื่อง/

ผลงาน/

โครงการ

411 358 427

 

450

 

480

 

510

 

540

 

570

 

600

 

- ฝายวิจยัและ

นวตักรรม

 

- หนวยจัดการเรียนการสอน

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและที่มีภารกิจวิจัยและ

บริการวชิาการ

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society)

ผูรับผิดชอบ: ฝายวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU RAC) สถาบันเสริมศึกษาและทรพัยากรมนษุย

เปาประสงค: พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนพื้นที่ในการวจิัย สรางสรรคนวัตกรรม และStartup  รวมทั้งใหบริการสังคมและบริการทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางสังคม

ที่ดีย่ิงขึ้นในอนาคต
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ตัวช้ีวดัผลลัพธ หนวยนับ

Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกาํกับ/ติดตาม

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ผูดําเนนิการ
ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

3.4 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ 

นวัตกรรม/ งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล

ระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ

        - ฝายวิจัยและ

นวตักรรม

 

- หนวยจัดการเรียนการสอน

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและที่มีภารกิจวิจัยและ

บริการวชิาการ

3.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 

และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา

และนักวิจัยประจําทั้งหมด 

รอยละ - 3.58 2.34 4 6 8 10 12 14 - ฝายวิจัยและ

นวตักรรม

 

 

3.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม/งานสรางสรรคของนักศึกษาที่

ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ

นานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ - 0.48 0.40 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 - ฝายวจิัยและ

นวตักรรม

 

 

3.5 ความรวมมือวิจัยระดับนานาชาติ รอยละ - - 33.9 40 50 55 60 65 70 - ฝายวิจัยและ

นวตักรรม

- หนวยจัดการเรียนการสอน

- กลุมหนวยงานศูนยความเปน

เลิศและที่มีภารกิจวิจัยและ

บริการวชิาการ
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยนับ

Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/

ติดตาม

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ผูดําเนินการ
ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

3.6 งบประมาณดานการวจิัยตอจํานวนบุคลากร บาท/คน - - 401,545 500,000 750,000 1 ลาน 2 ลาน 2.5 ลาน 3 ลาน - ฝายวิจยัและ

นวัตกรรม

- หนวยจัดการเรียน

การสอน

- กลุมหนวยงาน

ศูนยความเปนเลิศ

และที่มภีารกิจวิจัย

และบริการวิชาการ

3.7 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ (Scopus) และมี Keyword ตรง

ตาม SDGs ตอจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus) 

ทั้งหมด 

รอยละ - - - 10 15 20 25 30 30 - ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

-คณะกรรมการ

ขับเคล่ือน

เปาหมายการ

พัฒนาอยาง

ย่ังยืน (SDGs)

- หนวยจัดการเรียน

การสอน

- กลุมหนวยงาน

ศูนยความเปนเลิศ

และที่มภีารกิจวิจัย

และบริการวิชาการ

 

3.8 การบริการวิชาการ 

• จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 

• ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ

คน

รอยละ

-

80.40

-

82.86

20,431

82.57

22,500

85

24,750

85

27,225

85

29,950

85

32,950

85

36,250

85

- ฝายวชิาการ 

- คณะทํางาน

บริการวิชาการ

- หนวยจัดการ

เรียนการสอน

- กลุมหนวยงาน

ศูนยความเปนเลิศ

และที่มภีารกิจวิจัย

และบริการวิชาการ
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ

เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

3.1 สงเสรมิการผลิตผล

งานวจิัยนวัตกรรมและงาน

สรางสรรคที่สอดคลองกับ

นโยบายชาตแิละจุดเดนของ

มหาวิทยาลัย

1. เพิ่มการสนับสนุนทนุวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ที่มุงสรางองคความรูและ

ความกาวหนาทางวิชาการ และผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
• ทุนอุดหนุนศูนยความเปนเลิศ (CoE) และหนวยวิจัย (Research 

Unit)
• ยกระดับการสนับสนุนการใหรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย
• ทุนสนับสนุนนักวจิัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral 

Fellowship) ทุนนักศึกษาปริญญาเอก ทุนสนับสนุนอาจารยไปทํา

วิจัยระยะส้ันในตางประเทศ ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อผลิตผล

งานวิจัยคุณภาพสูง

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม รอยละที่

เพิ่มขึ้น

5 5 5 - - -

2. สงเสริมใหเกิดกลุมวิจัยในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและมี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
• กลุมวิจัยดานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสขุใน

สถานการณ New Normal
• กลุมวิจัยดานพลังงานสะอาด
• กลุมวิจัยดานการลดความเหล่ือมลํ้า
• กลุมวิจัยดานการเรยีนรูตลอดชีวิต
• กลุมวิจัยดานการเปนผูประกอบการ
•   กลุมวิจัยดานปญญาประดิษฐ

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม จํานวน

กลุมวจิัย

- 2 2 2 - -

3. โครงการสงเสริมการวิจัยดาน SDGs โดยขับเคล่ือนการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานใหเกิดงานวิจัยดาน SDGs ที่สอดคลองกับศักยภาพและ

เปาหมายหลักของคณะและมหาวทิยาลัย

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs)

จํานวน

โครงการ

25 30 35 40 45 50
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

3.2 สงเสรมิใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/

นวัตกรรมเพ่ือใหเกิด Startup โดย

เฉพาะที่เปน Social Business ที่ชวย

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

4. จัดใหมีกองทุนพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ และ

สนับสนุนการยื่นจดสทิธิบัตร ตลอดจนตอยอดผลงานไปสู 

Startup และ Smart SME

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายการนักศึกษา

- ศูนยทรพัยสินทางปญญาและ

บมเพาะวิสาหกิจ

กองทุน
ผลงานที่ไปสู 

Startup และ 

Smart SME

(ผลงาน)

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

1

3

3.3 สงเสรมิการเผยแพรและ

การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสู

ระดับนานาชาติ

5. โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ

นักศึกษาและอาจารยในระดับสากล

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม โครงการ 1 1 1 1 1 1

3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง

บรรยากาศในการทํางานวิจัย

6. เพิ่มผูมีความรูความสามารถพิเศษ (Talent) ดานการวิจัย

• กลุมอาจารยที่มีผลงานวิจัยในระดับดีมาก ทั้งในและ

ตางประเทศ 

     ที่เกษียณอายุแลวใหมาทํางานใน มธ.

• สรรหาผูมีความรูความสามารถพิเศษดานการวิจัยเขา

มาทํางานใน มธ.

• รับอาจารยใหมที่มีความสามารถดานการทําวิจัย

- ฝายบริหารทรพัยากรมนุษย

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหศาสตราจารยของ มธ. รวมสราง

ความเขมแข็งดานการวิจัยให มธ.

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม

แลกเปล่ียน

เรียนรู

1 1 1 1 1 1

8. กําหนดเงื่อนไขดานผลงานวิจัยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน

สัญญาจางของอาจารย

- ฝายบริหารทรพัยากรมนุษย

9. โครงการระบบพี่เล้ียงนักวิจัยรุนใหมและเสนทางสูตําแหนง

ทางวิชาการ

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายวิชาการ 

- ฝายพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ

ทุนวิจัย 20 25 30 35 40 45
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนบั
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

10. ปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานในการวิจยั

• จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือวิจัย และหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพ

และทันสมยั ภายใตระบบบริหารที่คลองตัวและยืดหยุน

• ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต: เมืองนวัตกรรมบูรณาการหลายศาสตร

(Thammasat Rangsit: The Integrative Innopolis)

       - Food Innopolis

- Co-working Space

       - อุทยานเรียนรูปวย 100 ป

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

- ฝายบริหารศูนยรังสิต

การผานการรับรอง

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ

จาํวน Pilot Plant

1

2

1

1

2

-

1

3

-

1

3

-

1

4

-

1

4

-

• ธรรมศาสตรทาพระจนัทร: เมืองนวัตกรรมสังคม

(Thammasat Tha Prachan: The Social Innopolis)

        - Thammasat Freedom Square

- Co-Working Space

- ฝายบริหาร

ศูนยทาพระจันทร 

- สํานักงานบริหารทรัพยสนิและกีฬา

- ฝายการนักศึกษา

โครงการ

Freedom 

Square / Co-

Working Space

(แหง) 

1

-

1

-

1

1

1

1

1

2

1

2

• ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง: เมืองนวัตกรรมตนแบบของการศึกษา

แบบพหุศาสตร (Multidisciplinary)

(Thammasat Lampang: The Prototype of 

multidisciplinary Innopolis)

- Campus talk: Can we talk? @ LP Campus 

(Co-Working Space across Disciplines)

- Academic seminar @ LP Campus

- ฝายบริหารศูนยลําปาง โครงการ 2 1 2 1 2 1

• ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา: เมืองนวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส

(Thammasat Pattaya: The Health and Wellness Innopolis)

- ฝายบริหารศูนยพัทยา โครงการ/ผลงาน 3 5 5 5 5 5
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรบัผิดชอบ หนวยนับ

เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

11. พัฒนาระบบนิเวศการวจิยัใหสมบูรณ อาทิเชน ระบบ

บริหารงานวิจัย การบริการติดตอประสานงานดานการวิจัย 

และขอมูลอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักวจิยัใหม

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย 20 25 30 35 40 45

3.5 สรางเครือขายงานวิจัย

ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

12. พัฒนาความรวมมือดานการวิจยักับองคกรภาครัฐและเอกชน

ชั้นนําจากทั้งในและตางประเทศเชิงรุก เชน 

     -  สวทช. ทั้งในดานเงินทุนวิจัย การรวมเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิจัย การใชอุปกรณวจิัย การรวมทํางานวิจัย และการใหตําแหนง

ทางวิชาการแกนักวิจัย สวทช.

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม หนวยงานที่

รวมมือ

5 10 15 20 25 30

3.6 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม

13. โครงการสงเสรมิการจัดบริการวิชาการที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตรชาติและความเขมแขง็ของชุมชน

- สถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนษุย

- หนวยงานจัดการเรียนการ

สอน

โครงการ 174 180 185 190 195 200

3.7 พัฒนาระบบการใหบริการ 14.  โครงการรับรองมาตรฐานสากลดานการใหบริการสุขภาพ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ

การรับรอง

มาตรฐาน

5 5 2 2 2 1
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ยุทธศาสตร 4 พัฒนารปูแบบความรวมมอืแหงอนาคต (Future Collaboration)

ผูรบัผิดชอบ: ฝายวิเทศสัมพันธ  ฝายศิษยเกาสัมพันธ  ฝายส่ือสารองคกร

เปาประสงค: พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนตนแบบความรวมมือแหงอนาคตที่ระดมทรัพยากร ทั้งในดานการเงิน ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ จาก

หนวยงานทั้งในและตางประเทศ เขามาสูกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาเพื่อตอบโจทยที่เปนปญหาสําคัญ ๆ ใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก โดยจะสรางโมเดลความ

รวมมือที่เปนประโยชนอยางมนีัยสําคัญใหกับทุกฝาย เพื่อใหเปนความรวมมือที่ตอเนื่องอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัดผลลพัธ หนวยนับ

Baseline เปาหมายผลลัพธ ผูกํากับ/

ติดตาม

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ผูดําเนินการ
ป 61 ป 62 ป 63 ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 ป 70

4.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอนักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 1.42 2.08 2.32 3 4 5 6 7 8 -ฝายวิเทศ

สัมพันธ

หนวยจัดการเรียน

การสอน

4.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนที่

รับเขาและสงออกตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ 3.57 5.37 3.30 4 5 6 7 8 9 -ฝายวเิทศ

สัมพันธ

หนวยจัดการเรียน

การสอน

4.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง 

รอยละ 9.87 9.91 9.50 10 11 12 13 14 15 -ฝายวิเทศ

สัมพันธ

หนวยจัดการเรียน

การสอน

4.4 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่

รับเขาและสงออกตออาจารยประจําท่ี

ปฏบิัติงานจริง

รอยละ 8.82 12.17 10.49 10 12 14 16 18 20 -ฝายวิเทศ

สัมพันธ

หนวยจัดการเรียน

การสอน

4.5 เงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก

ภายนอกตอจาํนวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา

บาท/คน - - 823,634.75 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 - ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

- หนวยจัดการเรียน

การสอน

- กลุมหนวยงาน

ศูนยความเปนเลิศ

และที่มีภารกิจวิจัย

และบริการวชิาการ
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ
เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

4.1 สรางความรวมมือกับ

องคกร/ เครือขายภายในและ

ภายนอกประเทศและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนน

กลุมประเทศอาเซียนและ

เอเชียตะวันออก

1. Thammasat Global Advisory Board - ฝายวิเทศสัมพันธ คร้ัง 1 1 1 1 1 1

2. สราง Thammasat Alumni Network 

(พัฒนาเครือขายศิษยเกา/ฐานขอมูลศิษยเกา)

- ฝายศิษยเกาสัมพันธ รอยละ

ความสําเร็จ

100 100 100 100 100 100

4.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล 3. การขับเคลื่อน International Reputations

   - เผยแพรขาวประชาสัมพันธภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต QS 

เพื่อใหประชาคมโลกไดรูจกัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมากยิ่งขึ้น

   - เผยแพรขอมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเว็บไซต Times 

Higher Education 

- ฝายส่ือสารองคกร

ชิ้น

โครงการ

80

1

80

1

90

1

90

2

100

2

100

2

4.3 สรรหานกัศึกษา/ บุคลากร

ตางชาติเชิงรุก 

(Proactive recruiting)

4. International Students Recruitment - ฝายวิเทศสัมพันธ จํานวนประเทศ 1 2 3 4 5 6

5. Postdoctoral Fellowship เพื่อดึงดูดบุคคลวุฒิปริญญาเอกจบ

ใหมที่มีคุณภาพสูงจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ตางประเทศ

- ฝายวิจยัและ

นวัตกรรม

 

ทุนวิจัย 25 25 25 30 30 30

4.4 สงเสรมิการรวมทุนวิจัยกับ

หนวยงานภายนอก 

(Matching Fund)

6 Endowment Chair Professorship ตอยอดและขยายผลการ

ระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อมาสนับสนนุการวิจัยระดับสูงใน

ศาสตรสาขาตาง ๆ  

- ฝายวิจยัและ

นวัตกรรม
ทุนวิจัย 20 20 20 30 30 30
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กลยุทธ แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ

เปาหมายการดําเนินการ

ป65 ป66 ป67 ป68 ป69 ป70

7. โครงการการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน 

(Public-Private Partnerships) เชิงรุก

- ฝายวิเทศสัมพันธ

- ฝายศิษยเกาสัมพันธ

- ฝายบริหารศูนยพัทยา

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน/องคกร/ขอตกลง

1

2

5

2

3

5

3

3

5

4

2

5

5

1

5

6

1

5

8. Thammasat Small Business & Startup Fund ต้ังกองทุน

สนับสนุนคนธรรมศาสตรใหมีโอกาสสรางรายไดผานการทาํธุรกจิที่

เปนประโยชนตอคนในธรรมศาสตรและตอสังคม

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม จํานวน Startup - 5 10 15 - -

9. การหา sponsor จากภาคเอกชน เพ่ือสนบัสนุนคาใชจายในการไป

ประกวด/ แขงขันผลงานตาง ๆ  

   - sponsor ที่สนบัสนุนคาใชจาย

   - เงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก sponsor 

- ฝายวิเทศสัมพันธ

- ฝายการนักศึกษา

- ฝายศิษยเกาสัมพันธ

- ฝายการนักศึกษา

โครงการ

ราย

ราย

ลานบาท

1

5

1

0.10

2

6

1

0.15

3

7

1

0.20

4

8

1

0.25

5

9

1

0.30

6

10

1

0.30
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1. Thammasat for GREATS & SDGs

             มหาวิทยาลัยมุงตอบโจทยการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะผูนําแหงอนาคต 6 ดาน (GREATS: Global 

Mindset, Responsibility, Eloquence, Aesthetic Appreciation, Teamwork, & Spirit of Thammasat) 

กับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ (SDGs) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจะกําหนด

แนวทางในการดําเนินการตาง ๆ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรใหม การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการจัดการเรียน

การสอน การสอนดาน SDGs การจัดสรรงบประมาณหลัก เพ่ือการวิจัยตามโจทยของมหาวิทยาลัย และการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ภายใตความรวมมือกับสหประชาชาติเพื่อจะนําไปสูการผนวกเนื้อหาในการเรียนการสอน และ 

การวิจัยอยางจริงจัง เชน ในรูปแบบของ SDGs Lab โดยรวมมือกับองคกรภายนอกที่สนใจ ทั้งจากภาครัฐและ

เอกชน

2. โครงการ Thammasat Upskill/ Reskill

            โครงการยกระดบัและปรับเปล่ียนสูชุดทกัษะแหงอนาคต เปนโครงการพัฒนา ยกระดับ และปรับเปลี่ยน

ทักษะของคนทํางานในภาคสวนตาง ๆ ของสังคมไทย รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหเทาทันกับ         

การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการทํางานในอนาคตที่มีแนวโนมถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความเปน

นานาชาติเปนหลัก โดยดําเนินการในรูปแบบหลักคือ หลักสูตรออนไลน ผาน Gen Next Academy หรือ

ธรรมศาสตรตลาดวิชา หลักสูตรปริญญาโทในโครงการ TUXSA รวมทั้ง โครงการอบรมตาง ๆ และการเปดใหคน

นอกมาเรียนรวมกับนักศึกษาปจจุบัน

3. โครงการ Future Skill Set

          จัดทําแบบประเมินทักษะในอาชีพแหงอนาคตแบบออนไลน ใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดประเมินทักษะในอาชีพแหงอนาคตของตนเอง และนําผลการประเมิน

ไปเสริมสรางและพัฒนาทักษะของตนเองตามอาชีพแหงอนาคตที่สนใจ และนําไปสรางคอรสเสริมสรางทักษะใน

อาชีพแหงอนาคตแบบออนไลน

4. Digital Class Forward

          มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ online ที่สนับสนุนทุกกระบวนการเรียนการสอน 

ต้ังแตการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา การจัดการเรียนการสอน online การวัดผลแบบ online และระบบ

ชวยตรวจสอบความถูกตองของ Assignment และสนับสนุนการทําวิจยั

5. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล

         กลไกในการขับเคล่ือนหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย และใหหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียน หรือในระดับสากล
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6. International Research Programs

- พัฒนาการเรียน การสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย และการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก

    - double Ph.D. Research Programs

7. โครงการผลกัดันจํานวนวิชาที่ใชแนวทางการเรียนการสอน แบบ Active Learning ใหมากข้ึน

      ผลักดันจํานวนวิชาที่ใชการเรียนการสอนในแนว Active Learning ใหเพ่ิมมากขึ้นในทุกหลักสูตร โดย       

การพัฒนาอาจารย สรางเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรู และคงไวซ่ึงการใหรางวัลสําหรับวิชาดีเดน

8. โครงการพฒันาการจัดหางานที่เปนส่ือกลางระหวางนักศึกษากับบริษัทตาง ๆ ที่ตองการรับนักศึกษา

    ไปทํางาน/ ฝกงาน

      พัฒนาศูนยการจัดหางานใหเปนศูนยอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในการสมัครงาน ทั้งแบบ On site และ 

Online จัดกิจกรรม ใหความรูเก่ียวกับการจัดหางาน เปนส่ือกลางระหวางนักศึกษากับบริษัทตาง ๆ ท่ีตองการรับ

นักศึกษาไปทํางาน/ ฝกงาน

9. SDGs LEADERSHIP PROJECT

      สงเสริมความรูและทักษะการพัฒนาที่ยั่งยืน และความคิดริเร่ิมของนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเปาหมาย       

การพัฒนาที่ย่ังยืน

10. การพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาศูนยลําปางในยุคอนาคต

      พัฒนานักศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพ และสมรรถนะในการแขงขัน       

ทั้งตลาดแรงงานในประเทศและตางประเทศได รวมไปจนถึงการดําเนินการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งสามารถพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถของนักศึกษาในการแขงขันใน

ประชาคมโลกไดอยางมีคุณภาพ

11. Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมตนแบบของการศึกษาแบบพหุศาสตร

     (Multidisciplinary)

     พัฒนาพ้ืนที่ 282 ไร ใหเปนมากกวาพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ไปสูเมืองนวัตกรรมตนแบบของ

การศึกษาแบบพหศุาสตร โดยประกอบไปดวย

      - Service Learning in Practice มุงเนนการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะชุมชน

ในการเปนตนแบบเศรษฐกจิเชิงสรางสรรค ภายใตการทํางานรวมกันของนักศึกษา และคณาจารยจากหลากหลาย

ศาสตร/ สาขาวิชา

     - Full-Scale Frontier School จัดการจัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ีนักศึกษาเขาสูมหาวิทยาลัยแลว

เลือกเรียนไดตามความถนดัและสนใจ โดยประสมประสานจากตะกราวิชาของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่มีใหเลือกอยาง

เต็มรูปแบบแหงแรกของไทย
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1. IT Infrastructure & Services ปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการทางดิจิทัลใหกับท้ัง 4 ศูนย

   ซ่ึงประกอบดวย

    - Smart Security ติดต้ัง CCTV โดยรอบมหาวทิยาลัยพรอมดวยระบบ Scan และจดจําใบหนา

    - Campus-Wide Wi-Fi ติดต้ัง Wi-Fi เพิ่มเติม จํานวน 500 จดุ ในท้ัง 4 ศูนยของมหาวิทยาลยั

    - Thammasat Data Intelligence System เชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

    - HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นดานทรัพยากรมนุษย เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการติดตอใช

บริการและสอบถามขอมูล รวมท้ังมี Chatbot ในการใหคาํปรึกษา แนะนํา

    - Thammasat Grant & Scholarship Platform สรางออนไลนดิจิตอลแพลตฟอรม สําหรับขอทุนสนับสนุน

ตาง ๆ จากมหาวิทยาลยั

    - Paperless University มหาวิทยาลัยไรกระดาษ โดยมหาวิทยาลัยจะนําระบบ Work Flow ใหม และระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางเต็มรูปแบบทั้งมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ e-Document หองประชุมไร

กระดาษ หองประชุมสื่อสารทางไกล

    - ERP for Thammasat’s Financial Sustainability Project

- Software Center จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและการทําวิจัยของ

คณาจารย

    - Gadget Center จัดหา iPad สําหรับนักศกึษายืมไปใช เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน

2. IT Security & Governance

    พัฒนาและกํากับดูแลการดําเนินการทางดิจิทัลใหประสบผลสําเร็จ และเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวของ

3. การจัดทําระบบฐานขอมูลกฎหมายและกฎของมหาวิทยาลัย

    รวบรวมกฎหมายและกฎที่เก่ียวของกับการดําเนินงานที่มีอยูอยางกระจัดกระจายมาอยูในระบบฐานขอมูล

สวนกลาง และทําขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อสะดวกในการศึกษา เขาถึง เขาใจ และใชในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลยัและสวนงานตาง ๆ

4. การพัฒนาระบบการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกข

    พัฒนาระบบการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเร่ืองอุทธรณและรองทุกขให 

มีกระบวนการที่เปนธรรม มีมาตรฐาน ชอบดวยกฎหมาย และมีความรวดเร็ว

5. การยกรางและปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ที่ครอบคลุม ครบถวน และมีหลักการที่

สอดคลองกับหลักการบริหารมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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6. Thammasat SMART City

    ขยายขอบเขตและตอยอดการนาํเทคโนโลยีการส่ือสาร และปญญาประดิษฐมาประยุกตใช เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของ

คนธรรมศาสตร เชน ระบบการเดินทางอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะเพ่ือการประหยัดพลังงาน ระบบการสัญจรท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม เชน รถไฟฟาใหเชา มอเตอรไซดไฟฟาใหเชา รถบัสไฟฟาที่เปนสวัสดิการพนักงาน เปนตน

7. TU GREATS App

    บริการ Mobile Application ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ โดยมีเปาหมายชวยทําใหการใชชีวิต

ในมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนักศึกษามีความทันสมัยและสะดวกสบายมากข้ึน ไมวาจะเปนการตรวจสอบผล

การลงทะเบียน ตารางเรียน ชําระคาลงทะเบียน การติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอน พรอมรับขาวสารตาง ๆ จาก

คณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่ือสารกันในแตละวิชา และการเช็คชื่อเขาหองเรียนแบบ Real-Time ปจจุบัน

มีผูใชงาน 32,798 คน เปาหมายตอไป คือ การเพ่ิมฟงกชันที่จะพัฒนาวิถีชวีิตภายในมหาวิทยาลัย

8. โครงการรับรองมาตรฐานสากลตาง ๆ

    - ISO 27001: 2018 สํานักงานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

    - ISO 9001: 2015 สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา

9. การพัฒนาคณุภาพหนวยงานดวยเกณฑ EdPEx

    ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานใหไปสู

ความเปนเลิศจากผลการประเมินคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx

10. แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต

     กําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะวิกฤต ตามแผนความตอเนื่อง หรือ 

Business Continuity Plan (BCP) เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ ไมวาจะเกิดจาก    

ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย รวมทั้งสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

11. TU Social Stat

     สรางทักษะดานการใชชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพ (Social Stat) 5 ดาน ประกอบดวย Strength: ความ

แข็งแกรงดานรางกายและจิตใจ Kindness: ความออนโยนและมนุษยธรรม Proficiency: ความชํานาญและทักษะ

เฉพาะ Knowledge: ความรูรอบตัว Charm: เสนหในการใชชีวิตเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
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12. HR System Transformation

- Toward a New Balance in Manpower สรางความสมดุลในอัตรากําลัง โดยจะดําเนินการควบคูกันไปใน 

2 ลักษณะ Manpower Index Guideline และ Special-Need-Basis Manpower

- Joint Appointment Systems สนับสนุนใหหลายหนวยงานที่ตกลงรวมกันจางบุคคลภายนอกใหมา

ปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน โดยมีขอตกลงในการแบงหนาที่และภาระงานที่จะทําใหกับแตละหนวยงานอยาง

ชัดเจน โดยหัวหนาหนวยงานเห็นชอบรวมกัน

   - การออกแบบเสนทางความกาวหนาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการและ        

สายสนับสนุนวิชาการ (Research Speedway + Dual Track Path)

   - การพัฒนาบุคลากรใหมทีักษะแหงอนาคต (Future Skill Set Development + Individual 

Development Plan)

- 360-Degree Evaluation ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาขอมูลรอบดาน

   - Succession Plan กําหนดแนวทางการสืบทอดตําแหนงบริหารท่ีชัดเจน และเปนระบบ

   - Flexible Benefits ปรับระบบสวัสดิการใหมีความยืดหยุนสอดรับกับความตองการและเง่ือนไขที่แตกตางของ

บุคลากรแตละคน เพ่ิมอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของฝายนายจางใหสูงข้ึนเปนสูงสุดรอยละ 7

13. ปรบัโครงสรางองคกรเพ่ือมุงไปสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดานการวิจยั

     ปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลัองและสงเสริมกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่

มุงไปสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดานการวจิัย

14. Financial Sustainability Model

     สรางความม่ันคงและยั่งยืนทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัย ดวยการสรางกระแสรายไดที่สม่ําเสมอจาก      

การลงทุนและใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยู เชน

    - การเพิ่มมูลคาพ้ืนที่ 3.5 ไร ในซอยงามดูพลี

    - โครงการวางผังพื้นที่รองรับรถไฟฟา

    - ขยายบทบาท TU-IP และสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา 

    - การบริหารเงินโดยบริษัทหลักทรัพยมืออาชีพ

    - Thammasat Endowment Fund กองทุนพัฒนามหาวทิยาลัย โดยนําเฉพาะดอกผลมาใชเพ่ือ

      การดําเนินงานของมหาวทิยาลัย ซ่ึงเปนโมเดลเดียวกนักับมหาวิทยาลัยชั้นนาํของโลก

    - Financial Sustainability Model

- การระดมทุนเพื่อการพฒันามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง อยางยั่งยืน

    - การจัดหารายไดจากการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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15. Workplace Improvement Fund

     ใหทุกหนวยงานตองจัดสรรเงินเขากองทุนเพื่อพัฒนาสถานที่ทํางานทุกป และใหนํามาใชเพ่ือการยกเคร่ือง

สถานที่ทํางานใหมีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในดานอาคารสถานที่ เคร่ืองมืออุปกรณ และเทคโนโลยีที่ใชใน     การ

ทํางาน โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงใหญเปนประจําทุกชวงเวลาที่เหมาะสมกบัหนวยงานนั้น ๆ

16. TU Rangsit: Smart city เพ่ือพัฒนา Future Workforce

      สรางศูนยรังสิตใหเปนนิเวศการทํางานแหงอนาคต ที่ทรงประสิทธิภาพและไรกังวลสําหรับทุกคนพ้ืนที่    

ศูนยรังสิต ประกอบดวยหลายหนวยงาน อาทิ เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบัน

พัฒนาเทคโนโลยีแหงชาติ หนวยงานเหลานี้มีความหลากหลาย ทั้งทางสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ภายในพ้ืนท่ี 1,769 ไร และมีผูคน 45,000 คน ที่ตองทํางานและใชชีวิตอยูในพ้ืนที่

ศูนยรังสิต ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรที่มีความตองการที่หลากหลาย ใชชีวิตในการทํางาน

อยางสะดวกสบาย ปลอดภัยไรกังวล รวมถึงการเดินทางและการส่ือสารอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหเปนที่ทํางานใน

อนาคต (Future Workplace) ที่สามารถสรางงานคุณภาพใหกับองคกร

      นอกจากนี้ ที่ทํางานจําเปนตองมีคุณสมบัติทางกายภาพและการบริหารจัดการ ตลอดจนสรางระบบนิเวศ   

การทํางานที่สงเสริมใหเกิดการบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญระหวางศาสตร เพ่ือสรางผลงานในระดับ

นานาชาติที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ และพัฒนาศูนยรังสิตใหเปนแหลง 

การสราง Multidisciplinary innovation

17. TU Rangsit: Viva city

      โครงการพัฒนา Viva city มุงเนนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาระบบขนสงมวลชน ทางเดิน ทางเทา และส่ิง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อเปนภาพรวมให มธ. ศูนยรังสิตเปน viva city ท่ีสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข 

รังสรรคจินตนาการในการทํางานวิจัย เพื่อสรางสรรคผลงานเชิงนวัตกรรมศาสตรผสมผสานใหศูนยรังสิต เปน 

Multidisciplinary innovation center

18. Thammasat Wellness Center

      บูรณาการการใหบริการของศูนยสรางเสริมสุขภาพ Wellbeing Center ที่ดูแลสุขภาพกาย ศูนยชีวิตชีวา

Viva City ที่ดูแลสุขภาพจิตใจ เพ่ือการใหบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพในทุกมิติ รวมทั้งขยายการใหบริการ

ผานระบบ online ใหครบทั้ง 4 ศูนย

19. TULP Connectivity

      พัฒนาระบบขนสงที่สามารถเชื่อมตอนักศึกษาศูนยลําปางสูพ้ืนที่การใชชีวิตอื่น ๆ และระบบสนับสนุน     

การขนสงที่รองรับการใชงานของนักศึกษาศูนยลําปางไดอยางมีประสิทธิภาพ
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20. TULP Great Landscape

      พัฒนาแผนการปรบัปรุงภูมิทศันของศูนยลําปางสูความยั่งยืน

21. TULP Lake

      สรางระบบการบริหารจัดการน้ํา รองรับการบําบัดน้ําเสีย การนําน้ํากลับมาใชใหม และการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

22. TULP Safety Campus

     พัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรศูนยลําปางในทุกมติิ

23. TULP Wellness Center

     เพื่อพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของศูนยลําปางในทุกมิติ จัดต้ัง 

TULP Wellness Center เพ่ือพัฒนาองคประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ     

ดานความสมัพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม

24. Thammasat Disabilities Center

     พัฒน าแ ล ะยก ร ะดั บม าต ร ฐ าน กา ร ดู แล นั ก ศึ กษา ที่ มี ค ว าม บกพ ร อ ง ทา ง ด า น ร า ง ก าย ขอ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมศูนยการดูแลนักศึกษาพิการต้ังแตตนจนจบแบบบูรณาการ ต้ังแตแรกเขาจนถึง

สําเร็จการศึกษา และเร่ิมตนการทํางาน โดยครอบคลุมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการเรียน การใชชีวิต         

การเดินทาง ตลอดจนการดูแลดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพ่ือใหนักศึกษากลุมนี้เติบโตเปนแบบอยางของ 

ผูทําประโยชนใหกับสังคมไดเปนอยางดีตอไป

25. Thammasat Festivals

     สรางกิจกรรมประจําปท่ีมีชีวิตชีวาของประชาคมธรรมศาสตร เพื่อเปนพ้ืนที่การแสดงออกซ่ึงความสามารถ

ความถนัด และความชอบในดานตาง ๆ ของสมาชิกในประชาคม ทั้งเด่ียวและกลุม โดยจัดในรูปแบบ 

Marketplace & Creative Space ในพ้ืนที่ธรรมศาสตรทั้ง 4 ศูนย รวมทั้งสนับสนุนใหเขาสูตลาดออนไลนของ

ธรรมศาสตรและการฝากรานอีกดวย นอกจากนี้จะจัดทําปฏิทินเทศกาลรวมทั้งของมหาวิทยาลัย และของ

นักศึกษา เพ่ือใหเกิดชีวติชีวาในธรรมศาสตรอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม

26. โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล

     - ดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานการทุจรติและประพฤติมิชอบ

     - พัฒนาระบบการบริหารงานและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามทุจริตและ

ดําเนินงานอยางมีธรรมาภบิาล
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27. จัดต้ังคณะทํางานดาน SDGs 5 ชุด

     คณะทํางานดาน SDGs 5 ชุด ประกอบไปดวย คณะทํางานดานนโยบายและการปฏิบัติการ, ดานการ

ขับเคล่ือนการวิจัยและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน, ดานการสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา, ดานการมีสวน

รวมของนักศึกษา และดานการประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน

28. จัดต้ังศูนยธรรมศาสตรเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน

     จัดต้ังศูนยธรรมศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

29. กําหนดเปาหมาย นโยบาย และแผนงานดานการพัฒนาที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัย

     กําหนดเปาหมาย นโยบาย และแผนงานดานการพัฒนาที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัย แลวถายทอดไปสูการปฏิบัติ 

และติดตามประเมินผล

30. ปฏิรูประบบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทาํรายงานดาน SDGs ของมหาวิทยาลัย

     ปฏริูประบบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานดาน SDGs ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสารตอสังคม

31. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs

     จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการขับเคล่ือน SDGs เพื่อขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

32. สรางการมีสวนรวมดาน SDGs ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภาคสวนตาง ๆ ของสังคม

     สรางความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเฉพาะภาคเอกชน ศิษยเกา รวมทั้งสถานทูตของประเทศ

ตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาดานความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย และใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยสรางประโยชนใหชุมชน

และสังคม
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1. เพ่ิมการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ที่มุงสรางองคความรูและความกาวหนาทางวิชาการ และผลิต

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

• ทุนอุดหนุนศูนยความเปนเลิศ (CoE) และหนวยวจิัย (Research Unit)

• ยกระดับการสนับสนุนการใหรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย

• ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ทุนนักศึกษาปริญญาเอก ทุนสนับสนุน

อาจารยไปทําวจิัยระยะส้ันในตางประเทศ ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อผลติผลงานวิจัยคุณภาพสูง

2. สงเสริมใหเกิดกลุมวิจัยในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ

• กลุมวิจัยดานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขในสถานการณ New Normal

• กลุมวิจัยดานพลังงานสะอาด

• กลุมวิจัยดานการลดความเหล่ือมล้ํา

• กลุมวิจัยดานการเรยีนรูตลอดชีวิต

• กลุมวิจัยดานการเปนผูประกอบการ

• กลุมวิจัยดานปญญาประดิษฐ

3. โครงการสงเสริมการวิจัยดาน SDGs

    โดยขับเคล่ือนการบูรณาการระหวางหนวยงานใหเกิดงานวิจัยดาน SDGs ท่ีสอดคลองกับศักยภาพและ

เปาหมายหลักของคณะและมหาวิทยาลัย

4. จัดใหมีกองทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และสนับสนุนการย่ืนจดสิทธิบัตร ตลอดจนตอยอดผลงาน

ไปสู Startup และ Smart SME

    สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยจัดใหมีกองทุนพัฒนา

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ สงเสริมทั้งอาจารยที่มีประสบการณและผลงานแลว และอาจารยที่มีศักยภาพและมี

ความประสงคเร่ิมงานดานนี้ สนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร ตลอดจนสงเสริมใหตอยอดผลงานไปสู Startup และ 

Smart SME

5. โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวจิัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารยในระดับสากล

    สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดในระดับสากล เชน 

สนบัสนุนทุน การหา sponsor จากภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการไปประกวด/ แขงขันผลงานตาง ๆ
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6. เพ่ิมผูมีความรูความสามารถพิเศษ (Talent) ดานการวิจัย

• กลุมอาจารยที่มผีลงานวิจัยในระดับดีมาก ทั้งในและตางประเทศ ท่ีเกษียณอายุแลวใหมาทํางานใน มธ.

• สรรหาผูมีความรูความสามารถพิเศษดานการวิจัยเขามาทํางานใน มธ.

• รับอาจารยใหมที่มีความสามารถดานการทาํวิจัย

7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหศาสตราจารยของ มธ. รวมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยให มธ.

    สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย แลว    

ทํางานวิจัยเพ่ือเพิ่มผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจจะจัดใหมีโครงการรวมพลังศาสตราจารย 

เพื่อสรางความเขมแข็งใหการวิจัยของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

8. กําหนดเงื่อนไขดานผลงานวิจยัตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในสญัญาจางของอาจารย

    เพิ่มการผลิตผลงานวิจัยโดยกําหนดเง่ือนไขในสัญญาจางของอาจารย ใหอาจารยตองมีผลงานวิจัยตามกรอบ

เวลาที่กําหนด

• จํากัดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอาจารยและผูชวยศาสตราจารย

• กําหนดผลงานวจิัยที่อาจารยตองมีกอนตอสัญญาแตละคร้ัง

• กําหนดงานทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกที่อาจารยตองไดรับในแตละป

9. โครงการระบบพ่ีเลี้ยงนกัวิจัยรุนใหมและเสนทางสูตําแหนงวิชาการ

    จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหความรูกับอาจารย นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย ในการทําวิจัยและขอตําแหนงทางวิชาการ 

เชน เทคนิคการเขียนบทความ/ ตํารา/ หนังสือ หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ    

การทํางานวิจัยระหวางสาขา ทุนวิจัย และการเขียนขอเสนอโครงการ เปนตน

10. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยใหสมบูรณ

    พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศการวิจัย คือ กลไกตาง ๆ ที่เก้ือหนุน    

การทําวิจัย อาทิเชน ระบบบริหารงานวิจัย การบริการติดตอประสานงานดานการวิจัย และขอมูลอาจารย         

ที่ปรึกษาสําหรับนักวิจัยใหม

11. พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนชั้นนําจากท้ังในและตางประเทศเชิงรุก

      เชน พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับ สวทช. อยางจรงิจัง โดยใชขอตกลงความรวมมือ (MoU.) กับสวทช. 

ที่ทําไวเดิม เปนแนวทางเปดโอกาสใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดทําวิจัยรวมกันกับนักวิจัยของ สวทช. และมี

โอกาสที่ผ ลิตผลงานที่มี คุณภาพเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ความรวมมือนี้จะเปดโอกาสใหอาจารยของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไดใชหองปฏิบัติการและอุปกรณวิจัยท่ีทันสมยัระดับชาติ
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12. ปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการวิจยั

• จัดหาอุปกรณ เครื่องมือวิจัย และหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพและทันสมัย ภายใตระบบบริหารที่คลองตัว

และยืดหยุน

• โครงการ Thammasat Rangsit Innopolis เมืองนวัตกรรมที่บูรณาการหลายศาสตร พัฒนาไปสูความเปน

เมืองนวัตกรรมที่บูรณาการหลายศาสตร โดยมุงสรางการทํางานที่ประสานความรวมมือจากหลายคณะ หลาย

ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง โรงพยาบาล สวทช. และ AIT ในเขตพื้นที่เดียวกัน ใหสามารถทํางานรวมกันไดโดยสะดวก       

มีผลสําเร็จเปนรูปธรรม โดยมีองคประกอบหลัก ๆ เชน

         - Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหารที่จะทําการวิจัย ทดลอง และขยายผลงานวิจัยนวัตกรรมอาหาร

มูลคาสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศ โดยไดรับสิทธิ

ประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยอยูระหวางปรับปรุงอาคารใหเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารตนแบบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือขอรับรองเปนสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน อย. 

และ GMP รวมทั้งอยูระหวางการจดัต้ังบริษัทรวมทุนระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอก

       - Co-working Space จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสรางธุรกิจใหม ๆ โดยเครือขายพ่ีเลี้ยงธุรกิจ เครือขายนักลงทุน 

และศิษยเกามารวมกันอยางสม่ําเสมอ

       - อุทยานเรียนรูปวย 100 ป ขยายบทบาทอาคารซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศดานสถาปตยกรรมในสาขาภูมิทัศน

และการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ ใหเปนพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรูทางสังคมแบบบูรณาการ โดยจัดแบงเปนพื้นที่     

การเรียนรู หองนิทรรศการ หองขอมูลธรรมศาสตร หองสมุด และหองประชุมที่ใหบริการแกประชาชน สงเสริม

Green Roof Urban Farm แปลงเกษตรออรกานิกบนหลังคาขนาด 7,000 ตารางเมตร เพ่ือผลักดันเร่ืองอาหาร

ปลอดสารเคมีในมหาวิทยาลัย และเปนพื้นที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะลอยฟา เพ่ือการพักผอนหยอนใจและ   

การออกกําลังกาย

• โครงการ Thammasat Tha Prachan Innopolis เมืองนวัตกรรมสังคม เปนการตอยอดจากทุนเดิมตั้งแต

สถาปนามหาวิทยาลัย โดยความรวมมือระหวางคณะตาง ๆ ดานสังคมศาสตรที่ยังรักษาฐานเดิมไดอยางแข็งแกรง 

โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ เชน

       - Thammasat Freedom Square ปรับพ้ืนท่ีใจกลางใหเปนลานกิจกรรมสาธารณะท่ียกระดับใหสูงข้ึนจาก

พ้ืนดิน โดยยังคงมีสนามฟุตบอลและลูวิ่ง ควบคูกับการปรับภูมิทัศนโดยรอบใหรมรื่น เปนพ้ืนที่กลางแจง เพ่ือ  

การเรียนรูประวัติศาสตรประชาธิปไตยและการเมอืงไทย โดยดานลางพัฒนาเปนพ้ืนที่จอดรถ 500 คัน เพื่อรองรับ

การใชงานของบุคลากร ผูมาติดตอ และนักศึกษา โดยจะดําเนินการควบคูใหสอดรับไปกับการปรับปรุงอาคารโดม 

และภูมิทัศนโดยรอบ เพ่ือเชิดชูพ้ืนที่เกาแกต้ังแตสถาปนามหาวิทยาลัย
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         - Co-Working Space เพิ่มพ้ืนท่ีในการศึกษาและทํางาน โดยดําเนินการรวมกับสํานักหอสมุด และงาน

กิจกรรมนักศึกษา โดยจะดําเนินการใหมีความเหมาะสมกับสภาพวิถีปกติใหมที่ตองการความสะอาด โปรง โลง 

และการเวนระยะหางอยางเหมาะสม โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางธุรกิจใหม ๆ โดยเครือขายพ่ีเลี้ยงธุรกิจ 

เครือขายนักลงทุน และศิษยเกามารวมกันอยางสม่ําเสมอ

• โครงการ Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมตนแบบของการศึกษาแบบพหุศาสตร

(Multidisciplinary)

- Campus talk: Can we talk? @ LP Campus สรางพ้ืนท่ีเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรและนักศึกษา 

(Co-working space across Disciplines) เพ่ือขับเคล่ือนการทํางาน และการเรียนรูรวมกันของนักศึกษา 

บุคลากร ชุมชน และประเทศชาติ ผานการผสมผสานองคความรูแบบพหุศาสตร อันเปนการพัฒนากําลังคนแหง

อนาคต (Future workforce) ที่จะตอบสนองการพัฒนาของประเทศไดอยางยั่งยืน อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิด   

ความรวมมือรวมกันระหวางมหาวทิยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ (Future collaboration)

- Academic seminar @ LP Campus สนับสนุนการเปน Innopolis ดานพหุศาสตร (Multidisciplinary) 

ที่เปนเลิศในภูมิภาค สรางพ้ืนที่การแสดงออกทางวิชาการที่เหมาะสมใหกับนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจ      

โดยเนนสงเสริมใหมีการดึงศักยภาพของนกัศึกษาและบุคลากรของศูนยลําปางออกมาแสดงไดอยางเต็มที่ อีกท้ังยัง

มีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณท่ีดีดานวิชาการใหกับศูนยลําปาง และขยายความรวมมือดานวิชาการระหวาง

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค และมหาวิทยาลัยคูสัญญา (Future collaboration)

• โครงการ Thammasat Pattaya Innopolis เมืองนวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส พัฒนาใหเปนเมือง

นวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส เปนตนแบบศูนยบริการทางการแพทยดิจิทัลแบบครบวงจร ต้ังแตปองกัน 

รักษา บํารุง และเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง รองรับสังคมผูสูงอายุทั้งไทยและทั่วโลก โดยไดรับการสนับสนุน    

ทั้งที่ดินที่ไดรับการบริจาคเพ่ิมเติม ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ EEC และไดรับงบประมาณ

สนบัสนุนจากภาครฐั

13. โครงการสงเสริมการจัดบริการวชิาการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความเขมแข็งของชุมชน

     สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ สอดคลองกับบริบทและตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

14. โครงการรับรองมาตรฐานสากลดานการใหบริการสุขภาพ

     สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการใหมีมาตรฐาน

ระดับสากล
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1. Thammasat Global Advisory Board

    ขอใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะที่ปรึกษาจากองคกรชั้นนําในแตละภูมิภาคของโลก ทั้งในภาคการศึกษา 

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทําหนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษากลยุทธในระดับโลกใหกับมหาวิทยาลัย        

ชวยเชื่อมโยงธรรมศาสตรกับองคกรอ่ืน ๆ ในภูมิภาคนั้น ๆ ของโลก โดยมกีารประชุมปละ 1 ครั้ง พรอมกับการจัด

งานที่สําคัญ ๆ ระดับโลก 1 ครั้งในทุก ๆ 2 ป

2. สราง Thammasat Alumni Network (พัฒนาเครือขายศษิยเกา/ ฐานขอมูลศิษยเกา)

    เชื่อมโยงความสัมพันธและฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันระหวางสมาคมธรรมศาสตร และสมาคมที่เปนศิษยเกาของ

คณะตาง ๆ และจัดใหมีกิจกรรมรวมกัน ทั้ ง ในสวนกลางและตางจังหวัด โดยใชโอกาสสําคัญ ๆ เชน               

วันธรรมศาสตร วันธรรมศาสตรสามัคคี วันปรีดี ฯลฯ เพื่อใหเกิดเปนเครือขายขนาดใหญในการสรางประโยชน

ใหกับมหาวิทยาลัย และสังคม ทั้งในรูปแบบการระดมทุนและการพัฒนาเพ่ือการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ๆ ในสงัคม

3. การขับเคลื่อน International Reputations

    พัฒนาระบบเพื่อขับเคลื่อน International Reputations ประกอบดวยระบบ Content Creation System 

ระบบ Vision Communications System และระบบ International PR System

4. International Students Recruitment 

    ดําเนินการเชิงรุกในการรับนักศึกษาตางชาติเต็มเวลา โดย

     - เร่ิมตนใหเขาสูระบบการศึกษาออนไลนผานทาง Gen Next Academy พรอมใหทุนสนับสนุนนักเรียนที่มี

ศักยภาพในระดับสูง

    - ขยับไปสูระบบ Hybrid Classrooms เมื่อนักศึกษาข้ึนสูชั้นปที่สูงขึ้น

    - มุงไปที่การสรางความสัมพนัธโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนาํ ทั้งในอาเซียนและโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 

พรอมการจัดสรรทุนการศกึษาผานความรวมมือกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญและสมาคมธนาคาร

   - จัดทําหลักสูตรออนไลนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนักเรียนมัธยมปลายในกลุมประเทศอาเซียน โดย

ผูที่เรียนสําเร็จและสอบผานก็จะไดรับสิทธิในการสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรของธรรมศาสตร

   - จัด ASEAN Hackathon สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขอใหภาคเอกชนที่มีการลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนเปนผูสนับสนุนทางการเงินและการจัดการ โดยทีมนักเรียนที่ชนะการแขงขันในดานตาง ๆ จะไดรับโอกาส

พิเศษในการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในหลักสูตรนานาชาติที่ธรรมศาสตร
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ยุทธศาสตร 4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

5. Postdoctoral Fellowship

- จัดสรรเงินไมนอยกวา 20 ลานบาท/ป เพ่ือดึงดูดบุคคลวุฒิปริญญาเอกจบใหมที่มีคุณภาพสูงจากทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งตางประเทศ ใหมาประจําท่ีธรรมศาสตรเปนเวลา 1 ป เพ่ือผลิตผลงานตีพิมพ

คุณภาพสูงในระดับ Top 10% ของ Scopus ใหกับมหาวิทยาลัย

   - กําหนดใหอาจารยใหมที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกไมเกิน 5 ปทุกคน ตองยื่นสมัครขอรับทุนอัจฉริยภาพ

นักวิจัยรุนใหม เพ่ือเปนการผลักดันใหเรงเดินไปบนเสนทางการผลิตผลงานตีพิมพคุณภาพสูงเปนไปไดอยาง

รวดเร็วย่ิงข้ึน

6. Endowment Chair Professorship

   ตอยอดและขยายผลการระดมทุนจากภาคเอกชน เพ่ือมาสนับสนุนการวิจัยระดับสูงในศาสตรสาขาตาง ๆ

7. โครงการการรวมทุนระหวางภาครฐัและเอกชน (Public-Private Partnerships) เชิงรุก

    การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของมหาวิทยาลัย เปนการผสมผสานความเชี่ยวชาญระหวางมหาวิทยาลัย

และภาคเอกชนในการใหทรัพยากร รวมทั้งเทคโนโลยทีี่ทันสมยั เพื่อการพฒันาคุณภาพการใหบริการตอสาธารณะ 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ เชน เขตสงเสริมกิจการพิเศษ: ศูนยนวัตกรรม 

การแพทยครบวงจร ธรรมศาสตร (พัทยา)

8. Thammasat Small Business & Startup Fund

    ต้ังกองทุนสนับสนุนคนธรรมศาสตรท้ังที่เปนนักศึกษา อาจารย บุคลากรปจจุบัน และศิษยเกาหรือบุคลากรที่

เกษียณไปแลวท่ีเขามาจับมือกับบุคลากรปจจุบันใหมีโอกาสสรางรายไดผานการทําธุรกิจที่เปนประโยชนตอคนใน

ธรรมศาสตรและตอสังคม โดยมุงสนับสนุนธุรกิจและสตารทอัพทุกขนาดที่ตอบโจทย Better Life Better  

Society คือ มุงทําใหชีวิตดีขึ้น สังคมดีข้ึน

9. การหา sponsor จากภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการคาใชจายในการไปประกวด/ แขงขนัผลงานตาง ๆ

    แสวงหาความรวมมือในการระดมทุนและจัดทําแผนงานในการระดมทุนจากศิษยเกาและภาคเอกชนรวมกับ

สํานักศษิยเกาสัมพนัธและสมาคมธรรมศาสตร



แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)
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การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

และการรายงาน ติดตาม และประเมินผล
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เมื่อแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2567) ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และคณะกรรมการดานการวางแผนและงบประมาณแลว ซ่ึงจะได

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 22/2564 วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2564 และ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 12/2564 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2564 ไดอนมุัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)  หลังจากนั้นจึงเปน

ขั้นตอนของการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  และการรายงานติดตามและประเมินผล  เพ่ือให

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและรวมกันขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร

ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ดังนี้ 

4.1 การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ในการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น ฝายวางแผนไดดําเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตร

ฉบับที่ 13 ในหลากหลายชองทาง ดังนี้ 

 1) การจัดประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร โดยมีผูเขารวม คือ รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี 

คณบดี ผูอํานวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และเจาหนาที่กองแผนงาน  ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564

2) การกําหนดผูรบัผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 

ในการถายทอดแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 ไดคํานึงถึงการมสีวนรวมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

ในระดับมหาวิทยาลัย โดยไดประสานกับฝายตาง ๆ ที่รับผิดชอบในแตประเด็นยุทธศาสตรในระดับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีสวนรวมในการถายทอด กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานในแตละประเด็น

ยุทธศาสตรตามพันธกิจของแตละฝาย ดงันี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ฝายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ฝายบริหารทาพระจันทร ฝายบริหารศูนยรังสิต ฝายบริหารศูนยลําปาง 

ฝายบริหารศูนยพัทยา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  ฝายการคลัง  ฝายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ ฝายส่ือสารองคกรและกิจการพเิศษ  ฝายกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 ฝายวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา

แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU RAC) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ฝายวิเทศสัมพันธ  ฝายศิษยเกาสัมพันธ  ฝายส่ือสารองคกร

ฝายตาง ๆ ตามท่ีกลาวมานั้นจะเปนผูรับผดิชอบในประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือชวย

ใหการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงค กิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนาที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติงาน และกลยุทธเชิงรุกใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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3) การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงาน

ภายในจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน โดย

กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค และโครงการเชิงพัฒนาใหสอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็น

ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานของหนวยงาน  โดยฝายวางแผนไดจัดทําคูมือและ

รายละเอียดตัวชี้วัดสําหรับขอตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานนี้จะ

ทําใหหนวยงานมีสวนรวมในขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรผานการทําผลงานใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป (โครงการเชิง

พัฒนา) ตามกลยุทธที่ต้ังไว และจะชวยผลักดันใหเปาหมายของแผนยุทธศาสตรในภาพรวมมหาวิทยาลัย

สัมฤทธิ์ผลได

4) การจัดทําเปาหมายและแผนปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด เมื่อผูบริหารเขารับตาํแหนงตองจัดทําเปาหมายและแผนปฏิบัติงานของผูบริหารนั้น ๆ แถลงตอสภา

มหาวิทยาลัย โดยเปาหมายและแผนปฏิบัติงานนั้นจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคของหนวยงานใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย และแสดงให

เห็นถึงการรวมผลักดันเปาหมายของแผนยุทธศาสตรที่ต้ังไว และสอดรับกับขอตกลงการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

5) การประชาสัมพันธ  ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.tu.ac.th และเว็บไซตกองแผนงาน 

planning.tu.ac.th โดยขอมูลในเว็บไซตกองแผนงานหนวยงานสามารถเรียกดูแผนยุทธศาสตรไดจากหนา

แรก นอกจากนั้น ไดจัดทําปายประชาสัมพันธติดต้ังทั้งศูนยทาพระจันทร ศูนยรังสิต และศูนยลําปาง และ

แจกจายแผนพับประชาสัมพันธไปยงัทุกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการรบัรูแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 13 อยางทั่วถึง

ทั้งองคกรและประชาคมธรรมศาสตร

4.2 การรายงาน ติดตาม และประเมินผล  

การรายงาน ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 จะดําเนินการติดตามผานขอตกลง

การปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดใหหนวยงานรายงานผลงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคผานระบบ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มธ. เปนรายเดือน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการเชิง

พัฒนาผานระบบงบประมาณออนไลน http://budget.planning.tu.ac.th เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ

ตามที่ระบุในขอตกลง โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดานการวางแผนและงบประมาณ เพ่ือนําผลการดําเนินงานมาพิจารณา 

วิเคราะห ทบทวน ปญหา/อุปสรรค รวมทั้งการปรับแผนยุทธศาสตรเมื่อดําเนินไดคร่ึงแผน ทั้งนี้เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไวเมื่อส้ินสุดแผน
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คาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)
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ภาคผนวก 2
ปฏิทินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

ปฏิทินการดําเนินงานการจัดทาํแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สาระสําคัญ

ธันวาคม 2562 ประชุมหารือเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร 1. กําหนดแผนการดําเนินงาน/ปฏิทิน

2. ยกรางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร

3. กําหนดกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการสํารวจขอมูล/สัมภาษณ

   1. นักศึกษา

   2. อาจารย

   3. เจาหนาที่

   4. ศิษยเกา

   5. ผูรบับริการ

   6. อว./ สกอ.

   7. ผูบริหารมธ. และผูบริหารคณะ

   8. ผูปกครอง

   9. ประชาชน

มกราคม 2563 จัดสัมมนาเสริมทกัษะการจัดทําแผน 

2 คร้ัง

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรกองแผนงาน

- คร้ังท่ี 1 วันศุกรท่ี 17 มกราคม 2563

เรื่อง “การบริหารอุดมศึกษาไทยและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวตักรรม (อววน.)” 

โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษประชา

- คร้ังท่ี 2 เรื่อง การบริหารจดัการแบบ 

Objectives & Key Results  (OKRs) 

โดย ศ.ดร.นภดล  รมโพธิ์ 

10 – 11 

มกราคม 2563

สัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลยั 

(จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ 

ที่ มธ. ศูนยพัทยา)

กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูบริหารของ

มหาวิทยาลยั
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สาระสําคัญ

ธันวาคม 2562 

–

กุมภาพันธ 2563

อธิการบดีพบหนวยงาน 

24 หนวยงาน 

26/12/2562 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย

3/01/2563   คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี

6/01/2563   วิทยาลัยนวัตกรรม

7/01/2563   คณะแพทยศาสตร

7/01/2563  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

8/01/2563  คณะเภสัชศาสตร

14/01/2563 วทิยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

20/01/2563 คณะสาธารณสุขศาสตร

21/01/2563 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน

23/01/2563 คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยา

27/01/2563 สถาบันภาษา

3/02/2563  วิทยาลัยสหวิทยาการ

5/02/2563  คณะวศิวกรรมศาสตร

5/02/2563  คณะสหเวชศาสตร

17/02/2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18/02/2563 คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร

19/02/2563 วทิยาลัยโลกคดีศกึษา

19/02/2563 คณะพยาบาลศาสตร

20/02/2563 คณะเศรษฐศาสตร

24/02/2563 คณะศิลปศาสตร

26/02/2563 วทิยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ

28/02/2563 วทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจฬุาภรณ

28/02/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร

28/02/2563 คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

มีนาคม 2563 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมตลาดอุดมศึกษาโลก 

แผนยุทธศาสตรของประเทศ 

แผนยุทธศาสตรของ อว. 

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัชั้นนําของโลก 
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(พ.ศ. 2565-2570)

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สาระสําคัญ

เมษายน 2563 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คําส่ัง มธ. ที่ 533/2563

20 

พฤษภาคม 2563

หารือแนวทางการจดัทาํ

แผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13

ผูเขารวมประชุม

1. นางเกศรา มัญชุศรี  

ประธานคณะกรรมการจดัทาํแผนยุทธศาสตรฯ

2. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วสิุวรรณ  

รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคณุภาพ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน ทรีฆาภิบาล

กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยอธิการบดฝีายวางแผน

4. นางถนอมศรี  ลอยเพ็ชร

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รักษาการในตําแหนงผูอาํนวยการกองแผนงาน

5. นางสาวมธุรส บุญชวย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

6. นางสาวสนุันทา มะลิไทย

7. นางสาวบุบผา ชุณหรัตน

8. นางสาวสธุาสินี  ดอกชะเอม

พฤษภาคม

-

สิงหาคม 2563 และ 

พฤศจิกายน 2563

สัมภาษณกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย

กลุมเปาหมาย 4 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารมหาวทิยาลัย

กลุมนักศึกษา/ ศิษยเกา ผูบริหารคณะ/ หนวยงานภายใน  

กลุมผูใชบัณฑิต

ประเด็นสัมภาษณ

- กลยุทธเพ่ือบรรลุ Strategic Goals 

(Key Objectives) 

- ภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อครบ 100 ป 

(ในอีก 15 ปขางหนา) ทานอยากเห็นหรือตองการให มธ. 

เปนอยางไร หรือมีทิศทางการพฒันาอยางไร

- ความทาทายของการอดุมศกึษาของไทยและของโลก
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      แผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2565-2570)

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สาระสําคญั

สิงหาคม 2563

-

กุมภาพันธ 2564

ยกรางแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 

และเสนอรางแผนฯ ตอผูบริหารท่ี

เกี่ยวของในแตละประเด็นยทุธศาสตร

เพื่อหารือ และรับฟงความคิดเห็น

รวมถึงขอเสนอแนะ

รวบรวม/สรุปขอมูล และยกรางแผนยุทธศาสตร 

ฉบบัที่ 13 และหารือรวมกบัผูบริหารที่เก่ียวของ

กันยายน 2564 เสนอราง แผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 

ตอคณะกรรมการดานการวางแผน

และงบประมาณ

วัตถปุระสงค เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณา

ใหความเห็นและขอเสนอตอแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย ทบทวน ปรับ “ราง” แผน

ยุทธศาสตรตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ

พฤศจิกายน 2564 เสนอราง แผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 13 

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณา

วัตถปุระสงค เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัพจิารณา “ราง” แผนยุทธศาสตร 

มธ. ฉบบัที่ 13

เสนอขออนมุัติแผนฯ ตอสภา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเพื่ออนุมัติ

วัตถปุระสงค เพื่ออนุมัตแิผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 ไปสู

การปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนด

ธันวาคม 2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอด

แผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

เพื่อชี้แจง สื่อสารและสรางความเขาใจใหแก

ผูบรหิารและบุคลากรของมหาวทิยาลัยใน

การขับเคลื่อนแผน ไปสูการปฏบิัตใิหสัมฤทธิ์ผล

ตามเปาหมายทีกํ่าหนด โดยมีผูเขารวม คือ 

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ

เจาหนาที่กองแผนงาน 
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การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
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รายนามของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบไปดวย กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย กลุมนักศึกษา/ ศิษยเกา  

ผูบรหิารคณะ/ หนวยงานภายใน และกลุมผูใชบัณฑิต ในการสัมภาษณถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วัน/เดอืน/ป

กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย

1 ศาสตราจารย ดร.สุรพล นติิไกรพจน อดีตอธิการบดี 15 มิ.ย. 63

2 ศาสตราจารยวุฒิสาร ตนัไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ

1 ก.ค. 63

3 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ

17 ก.ค. 63

4 รองศาสตราจารยเกศิน ีวิฑูรชาติ อธิการบดี 16 ก.ย. 63

5 รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ 26 ม.ิย. 63

6 ศาสตราจารย แพทยหญงิอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา 14 ก.ค. 63

7 ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยหญงิศิริวรรณ สบืนุการณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 28 พ.ค. 63

8 รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 14 ก.ค. 63

9 รองศาสตราจารย ดร.ดนพุันธ วิสวุรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพ

9 ก.ย. 63

10 รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภทัรกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง 15 ก.ค. 63

11 รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 15 ก.ค. 63

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายความย่ังยืนและ

บริหารศูนยรังสิต

30 มิ.ย. 63

13 ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและ

บริหารศูนยลําปาง 

2 ก.ค. 63

14 รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย รองอธิการบดีฝายบรหิารทรัพยากร

มนุษยและทาพระจันทร 

8 ก.ค. 63

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธ์ิ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

9 ก.ค. 63

16 นายบุญสม อัครธรรมกลุ ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพนัธ 1 ก.ค 63
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วัน/เดือน/ป

กลุมนักศึกษา/ ศิษยเกา

1 สภานักศกึษา 5 ส.ค. 63

2 นักศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 16 พ.ย. 63

3 ดร.วิรไท สนัติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 25 ม.ิย. 63

4 คุณชนนิท วองกุศลกิจ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

8 ก.ค. 63

5 สมัภาษณกลุมศิษยเกา 30 ก.ค. 63

- คุณมงคล ลีลาธรรม  

  (คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี)

อดีต MD.SMEs Bank

- คุณสุนทร เดนธรรม 

  (คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี)

CEO บมจ.ฮวิแมนกิา

- คุณจิรยศ เทพพิพิธ 

  (คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง) 

ผูนําเรื่องการแขงขันเกม ROV 

ในประเทศไทย

- คุณอุดมศิลป เหมสถาปตย 

  (คณะวิศวกรรมศาสตร) 

ที่ปรึกษาอิสระ

- คุณมานิต พาณิชยกลุ

  (คณะศิลปศาสตร) 

VP - UOB Bank

- คุณกอบกาญจน ตระกูลวารี 

  (คณะศิลปศาสตร)

ผูบุกเบิกสหทัยมูลนิธิ

ผูบริหารคณะ/ หนวยงานภายใน

1 ที่ประชมุคณบดีกลุมสังคมศาตรและมนุษยศาสตร 28 พ.ค. 63

2 ที่ประชมุคณบดีกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศาสตร และ

  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

  สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสริินธร

15 มิ.ย. 63

25 มิ.ย. 63
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วัน/เดือน/ป

3 ที่ประชมุคณบดีกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 28 พ.ค. 63

4 คณบดีคณะวิทยาการเรยีนรูและศึกษาศาสตร 21 พ.ค. 63

5 สภาอาจารย 4 ม.ิย. 63

6 สภาพนักงานมหาวิทยาลยั 17 ม.ิย. 63

กลุมผูใชบัณฑิต

1 หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. 14 ส.ค. 63

2 คุณสราวุฒิ อยูวิทยา รองประธานหอการคาและประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษา

25 ส.ค. 63

3 คุณสพุันธุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม 26 ส.ค. 63




