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แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS “Transforming you into GREATS” 

    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไปใหมเพ่ือสรางทักษะท่ีสําคัญ อันไดแก ทักษะดิจิทัล

การคิดวิเคราะห คณุลักษณะ GREATS โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะที่มุงรับใชประชาชน  

วิชา 1  ฝายวิชาการ 

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

โอกาสการเรียนแบบพหุศาสตรโดยผูเรียนเปนผูเลือก (Personalized-base education) 

หลักสูตร 6 2,000,000 ฝายวิชาการ  

3) โครงการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรตอยอด/ Double degree/อนุปริญญา เพ่ือตอบ

โจทยความตองการสังคม การจางงานและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เชน 

หลักสูตรดานวศิวกรรมระบบราง ดานปญญาประดิษฐ ดานวิศวกรรมชีวการแพทย ดานพลังงาน

ทดแทน 

หลักสูตร 3  ฝายวิชาการ  

4) โครงการพัฒนาชุดวิชาโท (Minor) แบบ Online เพ่ือผสานความรูขามศาสตรตามความตองการ

ของผูเรยีน และรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม 

ชุดวิชา 4 1,000,000 ฝายวิชาการ  

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

- Data Science     

- ภาษาท่ีสาม     

5) โครงการจับคูความรวมมือพัฒนาหลักสูตรรวมกับ Corporate Partners เพ่ือสรางการเรยีนรู

แบบ Work Integrated Learning 

หนวยงาน 

คูความรวมมือ 
8  ฝายวิชาการ  

6) โครงการผลักดันหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร 1  ฝายวิชาการ  

7) โครงการจัดทําการศึกษาแบบตลาดวิชา (เดิม โครงการเปดโอกาสการศึกษา Online เพ่ือการ

เรยีนรูตลอดชีวิตของประชาชน (People MOOC) 

วิชา 4 1,000,000 ฝายวิชาการ  

 8) โครงการพัฒนากระบวนการปรับปรุงและเปดหลักสูตรใหมใหรวดเร็วคลองตัว 
  

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4.25  ฝายวิชาการ 
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    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

1.2 พัฒนาผูสอนสูการเปน

ผูนําการเรียนรู 

 

 

1) โครงการสรางกลไกพัฒนาอาจารยผูสอนตามแนวทาง Professional Standard Framework ครั้ง 2  ฝายวิชาการ 

2) โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะการสอนที่สราง GREATS และEntrepreneurship 

การสอนเนนวิจัย,  Active learning, Service Learning 

ครั้ง 2  ฝายวิชาการ 

3) โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในระดับสากล (ทุนพัฒนาอาจารย) ครั้ง 25  ฝายวิชาการ 

4) โครงการสนับสนุนการใชนวัตกรรมการสอนใหม (New Pedagogies) ในหองเรียน ครั้ง 4  ฝายวิชาการ 

5) โครงการสรางชุมชนวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู (Professional learning community) สําหรับการ

พัฒนาอาจารย 

คน 200  ฝายวิชาการ 

1.3 พัฒนากระบวนการ

เรยีนรู สูการปฏิบัติไดจริง 

สรางสรรคเปน มีเปาหมาย 

และมุงประโยชนสวนรวม 

1) โครงการสงเสริม Active learning ไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียนยุคใหม ครั้ง 2  ฝายวิชาการ 

2) โครงการสงเสริมใหทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Service learning เพ่ือมุงสราง

จิตสาธารณะใหกับบัณฑิตทุกคณะ 

ครั้ง 1  ฝายวิชาการ 

3) โครงการกรอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย ครั้ง 2  ฝายวิชาการ  

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

 5) โครงการพัฒนาบทเรยีนแบบออนไลนและ E-learning (เดิม โครงการสงเสริมการสอนแบบ E-

Learning เพ่ือสรางการเรียนรูแกผูเรียนทุกกลุม) 

วิชา 35 6,000,000 ฝายวิชาการ 

6) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Work integrated learning กับ Corporate 

partners  

ครั้ง 

 

1  ฝายวิชาการ 

7) โครงการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ/สมรรถนะ GREATS/Entrepreneur นักศึกษา  15,478,800 สถาบันภาษา/

ศูนยทดสอบ/ 

ฝายวิชาการ 

1.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสราง

คนพันธุ GREATS / 

Entrepreneur & Startup 

1) กิจกรรมเพ่ือสรางคุณลักษณะ GREATS /Entrepreneur & Startup/ Innovation/

ภาษาตางประเทศ 

   ฝายการนักศึกษา 

1.1) กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือสรางคุณลักษณะ GREATS    12,469,300 
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    กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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1.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสราง

คนพันธุ GREATS / 

Entrepreneur & Startup 

 

 

- องคกรนักศึกษา / สภานักศึกษา  โครงการ 102   

- ศิลปวัฒนธรรม โครงการ 100   

- บําเพ็ญประโยชน โครงการ 55   

- ศาสนา โครงการ 42   

- กีฬา โครงการ 17   

- วิชาการ โครงการ 60   ฝายการนักศึกษา 

1.2) โครงการสนับสนุนดาน Entrepreneur & Startup โครงการ 2 100,000   

1.3) โครงการสนับสนุนดาน Innovation / ภาษาตางประเทศ โครงการ 3 100,000  

2) กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เชน โครงการปนนักกิจกรรม

สูความเปนเลิศ 

โครงการ 2 50,000  

 3) โครงการ Transcript กิจกรรม โครงการ 1 50,000  

 4) โครงการมหาวิทยาลัยแหงผูประกอบการ  (Entrepreneurial University) โครงการ 1  ศูนยทรัพยสินทาง

ปญญาและบม

เพาะวิสาหกิจ 

1.5 สรางโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม 

1) โครงการใหโอกาสทางการศึกษา    ฝายการนักศึกษา 

1.1) โครงการนักศึกษาธรรมศาสตรชางเผือก คน 430 1,000,000  

1.2) โครงการทุนความจําเปนทางการเงิน คน 95 24,625,400  

1.3) โครงการทุนสงเคราะหจางนักศึกษาทํางาน คน ≥410 450,000  

1.4) โครงการนักศึกษาพิการ คน 25   

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS   64,323,500  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

     “Innovating research for Impact” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท)  

2.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัย

นวตักรรมและงานสรางสรรคท่ี

สอดคลองกับนโยบายชาติและจุดเดน

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

1) โครงการจัดสรรทุนวิจัยตามท่ีระเบียบกําหนด โครงการ 1    ฝายวิจัย 

- โครงการทุนตามประเด็นการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาสังคมในมิติตาง ๆ ทุน 5   

- โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม ทุน 30   

- โครงการทุนวิจัยท่ัวไป ทุน 40   

- โครงการทุนวิจัยท่ัวไปสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุน 100   

- โครงการทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ ทุน 10   

- โครงการทุนวิจัยสถาบัน ทุน 7   

- โครงการ Fast Track Research Grants ทุน 40 12,500,000  

2) โครงการสนับสนุนกองทุนวจิัยคณะ/สถาบัน หนวยงาน 26 8,000,000  

3) โครงการ Bualuang ASEAN Fellowship โครงการ 4 1,800,000  

 4) โครงการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการวิจัย คณะกรรมการ 3   

 5) โครงการประเมินขอเสนอ/ผลงานวิจัย โครงการ 1   

2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับ

หนวยงานภายนอก (Matching Fund) 

1)  โครงการรวมทุนวิจัยภาครัฐและเอกชน ทุน 5 5,000,000 ฝายวิจัย 

2)  โครงการ Bualuang ASEAN Chaired Professorship ทุน 4   

2.3 สงเสริมการเผยแพรและการ

ประกวดผลงานวจิัยนวตักรรมไปสู

ระดับนานาชาติ 

1) โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย 

2) โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ 

บทความ 

บทความ 

650 

200 

 

13,075,000 

ฝายวิจัย 

3) โครงการรางวลัเผยแพรผลงานสรางสรรค ผลงาน 35  

4) โครงการรางวลัดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผลงาน 55 480,000  
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
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2.3 สงเสริมการเผยแพรและการ

ประกวดผลงานวจิัยนวตักรรมไปสู

ระดับนานาชาติ 

 

5) โครงการทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธเพ่ือนําไปสูการตีพิมพเผยแพร บทความ 200  ฝายวิจัย 

6) โครงการสงเสรมิการเขารวมประกวดรางวลัผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับนานาชาต ิ รางวัล 10  

7) โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจิัยในระดับนานาชาต ิ    

- Oral Presentation ทุน 25  

- Poster Presentation ทุน 15   

8) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ โครงการ 1 90,000  

9) โครงการเงนิสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการ 1 300,000  

2.4 สรางเครือขายงานวิจัยท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1) โครงการสรางกิจกรรมภายใตเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN) กิจกรรม 3 1,820,000 ฝายวิจัย 

2) โครงการจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศทางวชิาการ (เปาหมาย มธ.เมื่อสิ้นสุดแผน 18 ศูนย) ศูนย 18 29,000,000  

3) โครงการความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภายนอก หนวยงาน 6   

 4) โครงการการจัดงาน Thailand Research Expo โครงการ 1   

 5) โครงการเงินสมทบการจัดประชุมวชิาการประเพณี 4 สถาบัน โครงการ 1 60,000  

2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง

บรรยากาศในการทํางานวิจัย 

1) โครงการรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวัล 4 600,000  

2) โครงการรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ รางวัล 15   

3) โครงการ Top-tier Publications Award รางวัล 2   

 4) โครงการ TU Research Talks ครั้ง 3   

 5) ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย ครั้ง 1    ฝายวจิัย 

 6) โครงการประชาสัมพันธ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงาน โครงการ 1 1,910,000  

 7) โครงการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดานการวิจัย โครงการ 1   

 8)   โครงการจัดงานวันนักวิจัย มธ. โครงการ 1   
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

2.6 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/

นวตักรรมเพ่ือใหเกิด Startup 

โดยเฉพาะท่ีเปน Social Businessท่ี

ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

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

ทางปญญาและ

บมเพาะ

วิสาหกิจ 

2) โครงการ Thammasat Entrepreneur talks  ครั้ง 10  

3) โครงการ Pitching & Competition  ครั้ง 2  

4) โครงการเครือขาย Startup กับ Mentor, Investor และ corporate ครั้ง 2  

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก  74,635,000  
 

 

  



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนยทุธศาสตร มธ. ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  (ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ 2562  7 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

Going for great together” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.1 สรางความรวมมือกับองคกร 

/เครือขายภายในและภายนอก

ประเทศและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ โดยมุงเนนกลุม

ประเทศอาเซียนและเอเชีย

ตะวันออก 

 

1) โครงการเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและวจิัยกับมหาวทิยาลัย /องคกรภายในและ

ภายนอกประเทศเพ่ือการสอน การวจิัย สหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร สนับสนุน

เงินทุน และจัดตั้งหนวยวิจัย 

โครงการ 2 

 

 ฝายวเิทศสัมพันธ 

 

- โครงการ Employer relationship plan     

- โครงการ Top 10-20 Employer by Faculty     

- โครงการ International Employers     

- โครงการ Annual Career Day     

- โครงการ Thammasat Showcase     

- โครงการเครอืขายความรวมมือวิชาการนานาชาติ     

- ทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สําหรับนักศกึษา มธ.)     

2) โครงการสรางความรวมมือกับ Corporate partner เพ่ือการสอนการวจิัย สหกิจศึกษาและเงินทุน โครงการ 1  ฝายวเิทศสัมพันธ 

3) โครงการ Global youth network โครงการ 1  ฝายวเิทศสัมพันธ 

 4) โครงการเงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ โครงการ 1  ฝายวเิทศสัมพันธ 

3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล 1) โครงการ Thammasat International Brand  โครงการ 2    ฝายวเิทศสัมพันธ 

  ฝายสื่อสารองคกร 2) โครงการพัฒนาสื่อ TU to International โครงการ 6 100,000 

      

3.3 สรางบทบาทธรรมศาสตร 

ในเวทีนานาชาติ  

 

1) โครงการ International Conference high impact โครงการ 6  ฝายวเิทศสัมพันธ 

2) โครงการ International summer school & Relationship โครงการ 6  ฝายวเิทศสัมพันธ 

3) โครงการผลักดันผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล โครงการ 1 1,500,000 ฝายพัฒนาคณุภาพ 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.4 สรรหานักศึกษา/บุคลากร

ตางชาติเชิงรุก (Proactive 

recruiting) 

1) โครงการสรรหาเชิงรุกThammasat fellowship/professor/ตางชาติเขามาดวยชองทางพิเศษ  คน 4  ฝายวเิทศสัมพันธ 

2) โครงการสรรหานักศึกษาตางชาติเชิงรุก โครงการ 6   

 3) โครงการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษาตางชาติแบบรับปริญญา 

(*เปาหมายป 64 คือจํานวนทุนเกา ณ ปนั้น ยังไมรวมทุนใหมที่จะจัดสรรให) 

ทุน 30* 5,521,800  

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  7,121,800  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

“World Class services for The People” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.1 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม 

 

 

1) โครงการเพ่ือสังคมท่ีเนนความเช่ียวชาญของตนเอง   

โครงการ 
27  ฝายวิชาการ  

2) โครงการบูรณาการองคความรูสูชุมชนตามยุทธศาสตรชาติและธรรมศาสตรโมเดล   

- โครงการบริการวิชาการตลาดวิชาธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน     

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในดานตางๆ โดยประสานความรวมมือระหวาง

อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และพันธมิตร 

    

 

 

-  โครงการบูรณาการองคความรูเพ่ือสรางชุมชนตนแบบ     

- โครงการใหบริการวิชาการแกกลุมผูสูงวยั     

- โครงการความเปนเลิศในบริการวิชาการ     

 - โครงการ Thammasat Talks    สถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย 

 

 

 ศูนยลําปาง (ศูนยวิชาการทองถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน)  5  ฝายบริหารศูนยลําปาง 

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industries) ในกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (ระยะที่ 2) 

โครงการ 1  

 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมทองถิ่นสูการคาการลงทุน ในกลุม

ประเทศอาเซียน (ระยะท่ี 2) 

โครงการ 1   

 (3) โครงการบริหารจัดการ TULP  Social Space โครงการ 1   

 (4) โครงการสรางชุดทดลองทางฟสิกสเพ่ือโรงเรียนมัธยมท่ีขาดแคลนในจังหวดั

ลําปาง (โครงการนํารอง โรงเรียนหางฉัตรวิทยา) 

โครงการ 1   

 (5) โครงการชุมชนธรรมศาสตร ศูนยลําปาง สูการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โครงการ 1   
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.1 บริการความรูสูการพัฒนา

สังคม 

 ศูนยพัทยา (ศูนยวิชาการเพื่อรองรับการเติบโต EEC)    ฝายบริหารศูนยพัทยา 

(1) โครงการอบรมองคความรูท่ีเก่ียวของกับ EEC ตามนโยบายรัฐบาลและ

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการ ถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม 

โครงการ    

(2) โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โครงการ    

(3) โครงการบริการวิชาการธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน 

- โครงการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงวยั 

โครงการ 

โครงการ 

 

1 

 

 

 

(4) โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประเภทประกาศนียบัตร (Diploma)  โครงการ    

(5) โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา หลักสูตร 1   

- หลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตร 1  

 (6) โครงการจัดตั้งหนวยงานใหม      

 

*มธ.สมทบกอสรางกับ

งบแผนดินที่ไดรับจัดสรร 

- จัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง สถาบัน 2  

- จัดตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร ศนูยพัทยา โรงพยาบาล 1 68,600,000 

4.2 พัฒนาระบบการใหบริการ 

 

1) โครงการบริการวิชาการ online       ฝายวชิาการ 

- Degree     

- Non-degree     

- Consulting     

2) โครงการ Paperless OPD โครงการ 1  โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

4.3 ผลักดันใหเกิดศูนยความเปน

เลศิ 

1) ศูนยความเปนเลิศจอตา ศูนย 1  โรงพยาบาลธรรมศาสตร 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูรับผิดชอบ หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.4 พัฒนาสภาพแวดลอมทาง

กายภาพในการใหบริการวิชาการ

และบริการสุขภาพ 

1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกของสวนงาน

ใหบริการ 

 

โครงการ 

 

1 

 

 

 

โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร 

 

4.5 ประชาสัมพันธสูสังคม/สากล 1) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก โครงการ 1 2,700,000  ฝายสื่อสารองคกร 

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

3) โครงการจัดทําคลิปรายการ 5 นาที กับแพทย มธ. โครงการ 1  โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร 4) โครงการ ESG Report (Environmental, Social and Governance) Report รายงาน 1  

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได

มาตรฐานสากล 

71,300,000  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

“Best Sustainable and Smart University” 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหาร 

1) โครงการ Thammasat Transforming  โครงการ 4  คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยน

ผาน มธ. 

1.1)  Digital Transformation    

1.2)  Lean Structure & Process    

1.3)  Smart Management    

1.4)  Financial Sustainability    

 2) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ 1 5,000,000  

สํานักงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3) โครงการพัฒนา Data Centre ระยะที่ 2 โครงการ 1 7,486,000 

3.1) ปรับปรุง Infrastructure      

 3.2) เพ่ิมศกัยภาพ Data Center    

 4) โครงการจัดทําระบบการจัดการดานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร      

 4.1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโปรแกรมภาษา People Tool 

(เพื่อพัฒนา/แกไขระบบงานสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรมนุษยและเบิกจาย

เงินเดือน) 

โครงการ 1   

 5) โครงการวางแผนและการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย (1)การพัฒนาระบบการ

วางแผนสืบทอดงาน 2) การพัฒนาระบบ HR Audit และ 3) โครงการพัฒนารูปแบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน) 

โครงการ 1    ฝายทรัพยากรมนุษย 

 

 

6) โครงการจางผูเช่ียวชาญระดับสูง Super Academic Staff  

ระบบ co-pay (หนวยงานออกคาจางครึ่งหนึ่ง)  

 

 

คน 7   
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5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหาร 

7) โครงการสรางกลไกการสงเสริมศักยภาพบุคลากร   270,000   ฝายทรัพยากรมนุษย 

7.1) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและบริหารองคความรูใหเปนระบบ โครงการ 1   

7.2) การเสริมแรงบวกโดยการใหทุนสนับสนุนการพัฒนา/ผลิตนวัตกรรม และ      

การใชระบบการใหคาตอบแทน 

7.3) โครงการคลินิกสงเสริมวิชาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

โครงการ 

 

โครงการ 

1 

 

1 

  

 8) โครงการ TU Lean Transformation โครงการ 1   

 9) โครงการ TU Special Clinic โครงการ 1   

 10) โครงการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพ โครงการ 1  ฝายพัฒนาคุณภาพ 

 11) โครงการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการ 1 1,471,000  

 12) โครงการพัฒนาระบบ TU QA Online Phase IV 

13) โครงการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของสํานักงานสนับสนุนการบริการและ

บริหารมหาวิทยาลัย 

โครงการ 

โครงการ 

1 

1 

500,000 

220,000 

 

 

 14) โครงการ TU ERP for Financial Sustainable  โครงการ 1 10,000,000 ฝายการคลัง 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

1) โครงการสรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจําตําแหนงของบุคลากรทุกระดับ หลักสูตร 35 50,000  

2) โครงการสรางเครือขาย HR ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการ 1 30,000    

 3) โครงการสรางเครือขาย HR กับหนวยงานภายนอก โครงการ 1     ฝายทรัพยากรมนุษย 

4) โครงการทุนระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษา ณ ตางประเทศ โครงการ 1   

 5) โครงการฝกอบรม/สัมมนา โครงการ 1 462,000    

 6) โครงการเงินทุนคาหนวยกิตสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท (ภาคค่ํา) 

โครงการ 1 375,300  

 7) โครงการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โครงการ 1  ฝายพัฒนาคุณภาพ 
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5.3 เพ่ิมรายได-ลดตนทุน 1) โครงการรวมทุนกับภาคเอกชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 

โครงการ 1  ฝายการคลัง 

ส.ทรัพยสินฯ 

 2) โครงการลดตนทุน โครงการ 1   

 3) โครงการบริหารจัดการการลงทุน โครงการ 1     ฝายการคลัง 

 4) โครงการ Positive Net Income & Balance Income Portfolio  โครงการ    

 5) โครงการระดมทุนศิษยเกา โครงการ 2    ฝายศิษยเกาสัมพันธ 

      

5.4 พัฒนากายภาพและ

สภาพแวดลอม 

“SMART UNIVERSITY”  

1) โครงการ Smart Energy  2   

1.1) โครงการพลังงานทางเลือกอื่น ๆ  

1.2) โครงการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาและเครื่องปรับอากาศไปเปนแบบประหยัดพลังงาน 

กิจกรรม 

โครงการ 

1   

1  

 2) โครงการ Smart Transportation  2      ฝายความยั่งยืนฯ 

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

 3) โครงการจัดการขยะอยางยั่งยนื กิจกรรม 5 220,000  

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

5)  โครงการระบบขนสงและโครงขายการจราจรภายใน มธ.ศูนยรังสิต โครงการ 1  ฝายวางแผนฯ 

ฝายความยั่งยืนฯ 

 6) โครงการเช่ือมโยงชุมชนเมืองธรรมศาสตรรังสิต โครงการ 1  ฝายความยั่งยืนฯ 

7) โครงการความรวมมือกับกรมทางหลวงชนบทเพ่ือจัดทํายูเทิรนเกือกมาขามทางรถไฟ 

 

 

 

โครงการ 1  ฝายวางแผนฯ 

ฝายความยั่งยืนฯ 



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนยทุธศาสตร มธ. ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  (ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ 2562  15 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ 

หนวยนับ คา

เปาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

5.5 พัฒนาสูการเปนองคกร 

ธรรมาภิบาล 

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

คอรรัปชั่นแหง มธ. 

สํานักงานสัญญาธรรม

ศักดิ์ฯ 

2) โครงการประเมินธรรมาภิบาลในองคกรทุกระดับ 

 

โครงการ 1  

5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ไทย 

1) โครงการสงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โครงการ 1  ทุกหนวยงาน 

รวมงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5  มุงสูความม่ันคง และย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย   26,084,300  

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-5 ทั้งสิ้น   243,464,600  
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