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ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565-2570) 
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แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอยีดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 26,100,000 บาท  

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการ Thammasat Upskill/ Reskill 

    - ศึกษารายวิชาแบบ E-learning เชน โครงการธรรมศาสตรตลาดวิชา (Thammasat 

Gen Next Academy) 

 

    - แบบรับปริญญา เชน หลักสูตรปริญญาโทออนไลน (โครงการ TUXSA) 

 

 

จํานวนวิชาออนไลนที่เปด

เพิ่มข้ึนในระบบ/ป 
จํานวนหลักสูตร 

 

10 
 

 

4 

ฝายวิชาการ 

 2. โครงการ Future Skill Set     ฝายวิชาการ  

       - Future Skill Measurement 

 

จํานวนแบบทดสอบทักษะที่

พัฒนาข้ึน 

8 

    - Future Skill Grooming จํานวนหลักสตูรอบรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะ 

2 

 3. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล 

 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรบัการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล 

 

 

20 ฝายวิชาการ  

1.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนสู

การเปนผูนําการเรียนรูและ 

การทําวิจัย 

 

4. โครงการพัฒนาอาจารยในดานการใชนวัตกรรมการสอนแบบใหม จํานวนผูเขารวมอบรม 200 ฝายวิชาการ 

5. โครงการสรางชุมชนวิชาชีพสาํหรับการพัฒนาอาจารย  (Professional learning 

community)  

จํานวนอาจารยที่เขารวม

กิจกรรม 

50 

 

ฝายวิชาการ 



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หนา  2 

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

1.3 พัฒนากระบวนการ

เรียนรู สูการปฏิบัติไดจริง 

สรางสรรคเปน มีเปาหมาย 

และมุงประโยชนสวนรวม 

6. โครงการผลักดันจํานวนวิชาที่ใชแนวทางการเรียนการสอน 

     แบบ Active Learning ใหมากข้ึน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมการ

สอนแบบ Active Learning 

ตอป 

3 ฝายวิชาการ 

1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 

7. โครงการพัฒนาการจัดหางานที่เปนสื่อกลางระหวางนักศึกษากับบริษัทตาง ๆ ที่ตองการ

รับนักศึกษาไปทํางาน/ฝกงาน   

บริษัทที่ตองการรับนักศึกษา

ไปทํางาน/ฝกงาน 

(บริษัท)    

250 ฝายการ

นักศึกษา 

8. SDGs LEADERSHIP PROJECT 

     - สงเสริมความรูและทักษะการพัฒนาที่ยั่งยืน และความคิดริเริ่มของ   

       นักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

(คน) 

60  

 9. การพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาศูนยลําปางในยุคอนาคต โครงการ 2 ฝายบริหารศูนย

ลําปาง - การพัฒนานักศึกษาดานสงเสริมทักษะภาษา    

- การพัฒนานักศึกษาดานสงเสริมทักษะความเปนผูประกอบการ   

-  การพัฒนานักศึกษาดานสงเสริมจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร   

10. Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมตนแบบของการศึกษาแบบพหุ

ศาสตร (Multidisciplinary) 

  ฝายบริหารศูนย

ลําปาง 

     - Service Learning in Practice  หลักสูตร 1  

    

11. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเปนผูประกอบการที่เกิดจากการตอยอดงานวิจัย

ในเชิงพาณิชย 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชา TU 109 และเขารวม

กิจกรรมที่ดําเนินการผาน 

88 Sandbox (คน) 

800 ฝายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต (Future Workplace) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 56,010,000 บาท  

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย 

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การสื่อสาร และกลไกการบริหาร 

 

1. IT Infrastructure & Services ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และบริการทาง

ดิจิทัลใหกับทั้ง 4 ศูนยของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย 

   

- Smart Security ติดตั้ง CCTV โดยรอบมหาวิทยาลัย พรอมดวยระบบ Scan 

และจดจําใบหนา 

  - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- Campus-Wide Wi-Fi ติดตั้ง Wi-Fi เพ่ิมเตมิจํานวน 500 จุด ในท้ัง 4 ศูนยของ

มหาวิทยาลยั 
รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 - Thammasat Data Intelligence System เช่ือมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 - HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นดานทรัพยากรมนุษยเพ่ืออํานวยความ

สะดวกสําหรบัการตดิตอใชบริการและสอบถามขอมูล รวมทั้งมี Chatbot ในการ

ใหคําปรึกษา แนะนํา 

รอยละความสําเร็จ 

ของการพัฒนา  

HR App 

70 - ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 - Thammasat Grant & Scholarship Platform สรางออนไลนดิจิตอล

แพลตฟอรม สําหรับขอทุนสนับสนุนตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย 

ระบบ 1 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 -  Paperless University มหาวิทยาลัยไรกระดาษ โดยมหาวิทยาลัยจะนําระบบ 

Work Flowใหม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางเตม็รูปแบบทั้ง

มหาวิทยาลยั พัฒนาระบบ e-Document หองประชุมไรกระดาษ หองประชุม

สื่อสารทางไกล 

 

รอยละความสําเร็จ 

 

100  - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  ERP for Thammasat’s Financial Sustainability Project สวนงานที่ใชระบบ 26 ฝายการคลัง 
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2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

การสื่อสาร และกลไกการบริหาร 

 

-  Software Center จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

และการทําวิจยัของคณาจารย 
รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สทส. 

-  Gadget Center จัดหา iPad สําหรับนักศึกษายืมไปใชเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรู  

ทั้งในและนอกหองเรียน  
  - ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- หอสมุดฯ 

 2. IT Security & Governance พัฒนาและกํากับดูแลการดําเนินการทางดจิิทัลใหประสบ

ผลสําเร็จ และเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สทส. 

- ฝายกฎหมาย 

 3. การจัดทําระบบฐานขอมูลกฎหมายและกฎของมหาวิทยาลัย รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายกฎหมาย   

 4. การพัฒนาระบบการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกข รอยละความสําเร็จ 100 - ฝายกฎหมาย   

 5. การยกรางและปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอยละความสําเร็จ 75 - ฝายกฎหมาย   

 6. Thammasat SMART City ขยายขอบเขตและตอยอดการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และปญญาประดิษฐมาประยุกตใช เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของคนธรรมศาสตร 

โครงการ/ผลงาน/

ระบบ 

โครงการ 

 

โครงการ 

โครงการ 

5 

 

1 

 

2 

3 

 

- ฝายบริหารศูนยพัทยา 

 

- ฝายบริหารทาพระจันทร 

- ฝายบริหารศูนยลําปาง 

- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7. TU GREATS App บริการ Mobile Application 
   - Interface ขอมูลเขา ระบบ ERP 

 

 

งาน 

 

 

1 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝายคลัง 
- สทส. 
- สํานักทะเบียน 
- ฝายการนักศึกษา 

 8. โครงการรับรองมาตรฐานสากลตาง ๆ หนวยงานท่ีไดรับรอง

มาตรฐานสากล 

8 - ฝายวางแผนและพัฒนา

คุณภาพ  
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 9. การพัฒนาคุณภาพหนวยงานดวยเกณฑ EdPEx - หนวยงานท่ีได 

edpex 200 
 

2 

 

 

- ฝายวางแผนและพัฒนา

คุณภาพ  

 10. แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สถานการณแพร

ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

โครงการ 3 คณะกรรมการบริหาร 

ความตอเนื่องของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

11. HR System Transformation 

    - Joint Appointment Systems สนับสนุนใหหลายหนวยงานที่ตกลงรวมกัน

จางบุคคลภายนอกใหมาปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน โดยมีขอตกลงในการแบง

หนาที่ และภาระงานที่จะทําใหกับแตละหนวยงานอยางชัดเจน โดยหัวหนา

หนวยงานเห็นชอบรวมกัน 

   - การออกแบบเสนทางความกาวหนาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (Research Speedway + Dual 

Track Path) 

   - การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะแหงอนาคต (Future Skill Set 

Development + Individual Development Plan) 

 - 360-Degree Evaluation ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให

พิจารณาขอมูลรอบดาน 

 

รอยละความสําเร็จ 

 

 

รอยละความสําเร็จ 

 

คน 

 

รอยละความสําเร็จ 

 

75 

 

 

 

60 

 

 

120 

 

70 

 

 

ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 

 

ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 

ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 - Succession Plan กําหนดแนวทางการสืบทอดตําแหนงบรหิารที่ชัดเจน และ

เปนระบบ 

รอยละความสําเร็จ 60 ฝายบริหารทรพัยากร

มนุษย 

 - Flexible Benefits ปรบัระบบสวัสดิการใหมีความยืดหยุนสอดรับกับความ

ตองการและเงื่อนไขที่แตกตางของบุคลากรแตละคน เพิ่มอัตราเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของฝายนายจางใหสูงข้ึนเปนสูงสุดรอยละ 7 

รอยละ

ความสําเร็จ 

100 ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 12. TU Social Stat เพ่ือพัฒนา Future Workforce สรางทักษะดานการใชชีวิตในสังคม

อยางมีคุณภาพ (Social Stat) เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
รอยละ 

ความพึงพอใจ 

75 - ฝายบริหารศูนยรังสิต 
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13. ปรับโครงสรางองคกรเพ่ือมุงไปสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดาน

การวิจัย 
  - คณะกรรมการขับเคลื่อน

การเปลี่ยนผาน มธ. 

(Transformation) 

2.3 พัฒนาความมั่นคงทางการ

เงิน 

 

14. Financial Sustainability Model สรางความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินใหกับ

มหาวิทยาลัย ดวยการสรางกระแสรายไดที่สม่ําเสมอจากการลงทุน และใชประโยชน

จากสินทรัพยที่มีอยู เชน 

-  การเพิ่มมูลคาพื้นที่ 3.5 ไรในซอยงามดูพล ี

• จัดทําแผนการเพิ่มมูลคา 

• ประชาสัมพันธ 

• จัดหาคูสัญญา 

 -  โครงการวางผังพื้นที่รองรับรถไฟฟา และโครงการพัฒนาพื้นที่ 36 ไร พื้นที่

หอพัก TU DOME 

-  ขยายบทบาท TU-IP และสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา  

-  การบริหารเงินโดยบริษัทหลักทรัพยมืออาชีพ 

•  จัดทําโครงการประชาสัมพันธการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย 

• ปรับนโยบายการลงทุนใหสามารถลงทุนในตางประเทศได และ

จัดทําขอบังคับ 

• เชิญชวนสวนงานเขารวมฟงการนําเสนอแผนการลงทุนจากบลจ.

เพื่อเพิ่มสัดสวนในการลงทุน 

 

 

 

 

แผน 

งาน 

ราย 

โครงการ 

 

 

 

โครงการ 

ขอบังคับ 

 

งาน 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

- ฝายการคลัง 

 

 

 

ฝายบริหารศูนยรงัสิต 

 

-ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

-ฝายการคลัง 

-ฝายการคลัง 

 -  Thammasat Endowment Fund 

• ประชาสัมพนัธ จัดกิจกรรมและกระตุนเพ่ือสงเสริมการระดมทนุ 

 

งาน 

 

1 

- ฝายการคลัง 

- ศิษยเกาสัมพันธ 

 -  Financial Sustainability Model แผนงาน/กิจกรรม 4 ฝายบริหารศูนยพัทยา 

 -  การระดมทุนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลาํปาง อยาง

ยั่งยืน 

ลานบาท/ป 0.4 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

 -  การจัดหารายไดจากการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการเผยแพร

ผลงาน 

1 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

- ฝายการคลัง 
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2.4 พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY”  

15. Workplace Improvement Fund ใหทุกหนวยงานตองจัดสรรเงินเขากองทุนเพื่อ

พัฒนาสถานที่ทํางานทุกป และใหนํามาใชเพื่อการยกเครื่องสถานที่ทํางานใหมีคุณภาพ 

และทันสมัย 
 - จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบังคับกองทุน/เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

ขอบังคับ 1 - ฝายการคลัง 
  

16. TU Rangsit: Smart city สรางศูนยรงัสิตใหเปนนิเวศการทํางานแหงอนาคต ที่

ทรงประสิทธิภาพและไรกังวลสําหรบัทุกคน 

 

17. TU Rangsit: Viva city สรางพื้นที่รวมใจ เติมฝน เพื่อสรางโอกาสในการ

สรางสรรค ความรกัตนเอง รักธรรมศาสตร และรักประชาชน 

รอยละความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

รอยละความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

75 - ฝายบริหารศูนยรังสิต 

 

 

- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

 

 

- ฝายการนักศึกษา 

 

 

 

75 

18. Thammasat Wellness Center (ศูนยสรางเสรมิสุขภาพ Wellbeing Center 

และศูนยชีวิตชีวา Viva City) 

รอยละความพึง

พอใจของ

ผูใชบริการ 

80 

 19. TULP Connectivity พัฒนาระบบขนสงที่สามารถเชื่อมตอนักศึกษาศูนยลําปาง สู

พื้นที่การใชชีวิตอ่ืน ๆ  

จํานวนรถรางไฟฟา 

(คัน) 

4 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

20. TULP Great Landscape พัฒนาแผนการปรบัปรงุภูมิทัศนของศนูยลําปาง สู

ความยั่งยืน 

โครงการ 2 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

21. TULP Safety Campus พัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอความปลอดภัย

ของนักศึกษาและบุคลากรศูนยลําปางในทุกมิต ิ

โครงการ 4 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

22. TULP Wellness Center (ศูนย wellness ที่ดูแลนักศึกษา และบุคลากร) โครงการ 1 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

23. Thammasat Disabilities Center รวมศูนยการดูแลนักศึกษาพิการตั้งแตตนจน

จบแบบบูรณาการ 
       

รอยละ 
ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ  

80 

75 

- ฝายการนักศึกษา 
- กองบริหารศูนยรังสิต 

24. Thammasat Festivals สรางกิจกรรมประจําปที่มีชีวิตชีวาของประชาคม

ธรรมศาสตร 

โครงการ 
รอยละความพึง

พอใจ 

120 

75 

 

- ฝายการนักศึกษา 
- ฝายวิเทศสัมพันธ 
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โครงการ 

 
รอยละความพึง

พอใจ 
โครงการ 

 
รอยละความพึง

พอใจ 

1 

 

75 

 

2 

 

85 

 

- ฝายบริหารทา

พระจันทร 
- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

- ฝายบริหารศูนยลําปาง 
- ฝายบริหารศูนยพัทยา 

2.5 พัฒนาสูการเปนองคกร 

ธรรมาภิบาล 

25. โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล 

- ดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

- พัฒนาระบบการบริหารงานและเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร 

ในการปองกันและปราบปรามทุจรติ และดําเนินงานอยางม ี

ธรรมาภิบาล 

 

โครงการ 2 ศูนยตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นแหง มธ. 

สํานักงานสัญญาธรรมศกัดิ์

ฯ 

2.6 ขับเคล่ือนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของมหาวิทยาลัย (SDGs) 

26. จัดตั้งคณะทํางานดาน SDGs 5 ชุด ประกอบไปดวย คณะทํางานดานนโยบายและการ

ปฏิบัติการ, ดานการขับเคลื่อนการวิจัยและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน, ดานการสราง

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา, ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา และดานการประเมินผลกระทบ

การขับเคลื่อน 

คําสั่งแตงตั้งและ

แผนการ

ดําเนินงาน 

1 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนา 
อยางย่ังยืน (SDGs) 

 27. จัดตั้งศูนยธรรมศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนและการ

ดําเนินงาน 
1 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (SDGs) 

 28. กําหนดเปาหมาย นโยบาย และแผนงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแลว

ถายทอดไปสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 

รอยละของ

หนวยงานท่ีมี

นโยบาย 

แผนงาน 

โครงการที่

90 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (SDGs) 
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ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 155,000,000 บาท 

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

3.1 สงเสรมิการผลิตผล

งานวิจัยนวัตกรรมและงาน

สรางสรรคที่สอดคลองกับ

นโยบายชาติและจุดเดนของ

มหาวิทยาลัย 

1. เพิ่มการสนับสนุนทนุวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ที่มุงสรางองคความรูและ

ความกาวหนาทางวิชาการ และผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาต ิ

• ทุนอุดหนุนศูนยความเปนเลิศ (CoE) และหนวยวิจัย (Research Unit) 

• ยกระดับการสนับสนุนการใหรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย 

รอยละที่เพิ่มข้ึน 

 

5 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 

เก่ียวของการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

 29. ปฏิรูประบบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานดาน SDGs ของมหาวิทยาลัยเพื่อ

สื่อสารตอสังคม 

จํานวนรายงานการ

พัฒนาที่ย่ังยืน

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

1 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมาย 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs) 

 30. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs รอยละของ

งบประมาณ

รายจายที่

เก่ียวของกับการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

10 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมาย 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs) 

 31. สรางการมีสวนรวมดาน SDGs ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภาคสวนตาง ๆ ของสังคม แผนงาน โครงการ

ในลัดษณะภาคี

ที่เก่ียวของกับ

การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

5 คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมาย 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs) 
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    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

 • ทุนสนับสนนุนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ทุนนักศึกษา

ปริญญาเอก ทุนสนับสนุนอาจารยไปทําวจิัยระยะสั้นในตางประเทศ ทุนพัฒนา

นักวิจัยรุนใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง 

 3. โครงการสงเสริมการวิจัยดาน SDGs โดยขับเคลื่อนการบูรณาการระหวาง

หนวยงานใหเกิดงานวิจัยดาน SDGs ที่สอดคลองกับศักยภาพและเปาหมายหลักของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

จํานวน 

โครงการ 

 

25 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

- คณะกรรมการขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (SDGs) 

3.3 สงเสรมิการเผยแพรและ 

การประกวดผลงานวิจัย

นวัตกรรมไปสูระดับ

นานาชาต ิ

5. โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย

ในระดับสากล 

 

โครงการ 

 

1 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 

3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัย

และสรางบรรยากาศในการ

ทํางานวิจัย 

7. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหศาสตราจารยของ มธ. รวมสรางความเขมแข็งดาน

การวิจัยให มธ. 

 

กิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

1 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 9. โครงการระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหมและเสนทางสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

ทุนวิจัย 

 

20 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

- ฝายวิชาการ  

- ฝายพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการ 

 10. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการวิจัย 

• จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือวิจัย และหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพและทันสมัย 

ภายใตระบบบริหารที่คลองตัวและยืดหยุน 

การผานการ

รับรองคณุภาพ

ตามมาตรฐาน 

 

1 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 
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    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

 • ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต: เมืองนวัตกรรมบูรณาการหลายศาสตร 

(Thammasat Rangsit: The Integrative Innopolis) 

       - Food Innopolis 

       - Co-working Space 

       - อุทยานเรียนรูปวย 100 ป 

 

แผนงาน/

โครงการ 

จําวน Pilot 

Plant 

 

2 

 

 

1 

- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

- ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

- ฝายบริหารศูนยรังสิต 

 • ธรรมศาสตรทาพระจันทร: เมืองนวัตกรรมสังคม 

(Thammasat Tha Prachan: The Social Innopolis) 

        - Thammasat Freedom Square 

        - Co-Working Space 

 

 

 

โครงการ 

 

 

 

1 

- ฝายบริหาร 

ศูนยทาพระจันทร  

- สํานักงานบริหาร

ทรัพยสินและกีฬา 

- ฝายการนักศึกษา 

 • ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง: เมืองนวัตกรรมตนแบบของการศึกษาแบบพหุ

ศาสตร (Multidisciplinary) 

(Thammasat Lampang: The Prototype of multidisciplinary Innopolis) 

        - Campus talk: Can we talk? @ LP Campus  

          (Co-Working Space across Disciplines) 

        - Academic seminar @ LP Campus 

โครงการ 

 

2 - ฝายบริหารศูนยลําปาง 

 

 • ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา: เมืองนวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส 

(Thammasat Pattaya: The Health and Wellness Innopolis) 

โครงการ/ผลงาน 

 

3 - ฝายบริหารศูนยพัทยา 

 

 11. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยใหสมบูรณ อาทิเชน ระบบบริหารงานวิจัย การบริการ

ติดตอประสานงานดานการวิจัย และขอมูลอาจารยที่ปรึกษาสําหรบันักวิจัยใหม 

ทุนวิจัย 

 

20 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 

3.5 สรางเครือขายงานวิจัย 12. พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนชั้นนําจากทั้งใน

และตางประเทศเชิงรุก เชน  

หนวยงานที่

รวมมือ 

5 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หนา  12 

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

     -  สวทช. ทั้งในดานเงินทุนวิจัย การรวมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิจัย การใช

อุปกรณวิจัย การรวมทํางานวิจัย และการใหตําแหนงทางวิชาการแกนักวิจัย สวทช. 

 

 

3.6 บริการความรูสูการ

พัฒนาสงัคม 

 

13. โครงการสงเสริมการจัดบริการวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความ

เขมแข็งของชุมชน 

 
  

โครงการ 

 

174 - สถาบันเสรมิศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย 

- หนวยงานจัดการเรียน

การสอน 

 

3.7 พัฒนาระบบการ

ใหบริการ 

 

14.  โครงการรับรองมาตรฐานสากลดานการใหบริการสุขภาพ 

 

การรับรอง

มาตรฐาน 

 

5 - โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

  



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หนา  13 

 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,100,000 บาท  

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

4.1 สรางความรวมมือกับ

องคกร/ เครือขายภายใน

และภายนอกประเทศและ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ โดยมุงเนน 

กลุมประเทศอาเซียนและ 

เอเชียตะวันออก 

1. Thammasat Global Advisory Board  

 

ครั้ง 

 

1 - ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

 2. สราง Thammasat Alumni Network  

(พัฒนาเครือขายศิษยเกา/ฐานขอมูลศิษยเกา) 

รอยละ 

ความสําเร็จ 

100 - ฝายศิษยเกาสัมพันธ 

4.2 สื่อสารธรรมศาสตรสู

สากล 

 

3. การขับเคลื่อน International Reputations 

   - เผยแพรขาวประชาสัมพันธภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต QS เพื่อใหประชาคมโลกได

รูจักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากยิ่งข้ึน 

   - เผยแพรขอมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเว็บไซต Times Higher Education  

 

ชิ้น 

 

โครงการ 

 

 

80 

 

1 

- ฝายสื่อสารองคกร 

 

4.3 สรรหานักศึกษา/ 

บุคลากรตางชาติเชิงรุก  

(Proactive recruiting) 

 

4. International Students Recruitment  

 

จํานวนประเทศ 

 

1 - ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

 5. Postdoctoral Fellowship เพื่อดึงดูดบุคคลวุฒิปริญญาเอกจบใหมที่มีคุณภาพสูง

จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งตางประเทศ 

ทุนวิจัย 

 

25 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

  



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หนา  14 

    กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนบั คาเปาหมาย  

4.4 สงเสรมิการรวมทุน

วิจัยกับหนวยงานภายนอก  

(Matching Fund) 

6 Endowment Chair Professorship ตอยอดและขยายผลการระดมทุนจาก

ภาคเอกชนเพื่อมาสนับสนุนการวิจัยระดับสูงในศาสตรสาขาตาง ๆ   

 

ทุนวิจัย 

 

20 - ฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 

 7. โครงการการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน  

(Public-Private Partnerships) เชิงรกุ 

 

โครงการ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หนวยงาน/

องคกร/ขอตกลง 

 

1 

2 

 

5 

- ฝายวิเทศสัมพันธ 

- ฝายศิษยเกาสัมพันธ 

- ฝายบริหารศูนยพัทยา 

 9. การหา sponsor จากภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการไปประกวด/ 

แขงขันผลงานตาง ๆ   

   - sponsor ที่สนับสนุนคาใชจาย 

 

 

 

   - เงินที่ไดรับการสนับสนนุจาก sponsor  

 

โครงการ 

 

ราย 

 

ราย 

 

ลานบาท 

 

1 

 

5 

 

1 

 

0.10 

- ฝายวิเทศสัมพันธ 

- ฝายการนักศึกษา 

- ฝายศิษยเกาสัมพันธ 

- ฝายการนักศึกษา 

 

รวมท้ังสิ้น 4 ยุทธศาสตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น  245,210,000 บาท 


