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คำนำ 

 
 ในการสรรหาผู้ สมควรดำรงตำแหน่ ง
อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นั้ น 
คณะกรรมการสรรหาฯ  เห็นว่ามีเรื่องราว  ข้อมูล  
ที่ ประชาคมธรรมศาสตร์ควรรู้มากมายหลาย
ประการ 
 
 แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะได้เผยแพร่ออกสู่
สาธารณะไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ยัง
ไม่ได้เผยแพร่ เช่น แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครหรือผู้ตอบรับการทาบทาม เข้ าสู่
กระบวนการสรรหาแต่ละคน 
 
 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมเรื่องที่
ประชาคมธรรมศาสตร์ควรรู้เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมาพิมพ์ เป็นเล่ม  หวังว่า      
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมธรรมศาสตร์โดยทั่วกัน 
 
 
 
 

 
 

(นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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โดย 
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ 
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ประวัติและผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาต ิ
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Texas  

at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)  

เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียน 

การสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University 
ประเทศออสเตรเลีย 

• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน 
ASEAN Valuer Association 

• ประกาศนียบัตร Operations Management, 
National University of Singapore  
ประเทศสิงคโปร์ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 3 

• Audit Committee Program (ACP)          
รุ่น 23/2008 

• Director Certification Program (DCP)      
รุ่น 90/2007 

• Director Accreditation Program (DAP)    
รุ่น 40/2005 

ประสบการณ์บริหารมหาวิทยาลัย 
• อธิการบดี 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง  
• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต 
• รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
• คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
• รักษาการคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

การยอมรับระดับชาติ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
• อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
• อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง     

ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยว 
เนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า 

• ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                
สำนักงานศาลยุติธรรม 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม          
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

• ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจและ   
ยกเครื่ององค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์     
การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

• ประธานขับเคลื่อนโครงการ School of 
Tomorrow  

• ผู้ริเริ่มการจัดสอบมาตรฐานความรู้ด้านการ
จัดการ SMART และ SMART-RE 
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• กรรมการอำนวยการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(กปร.) 

• ผู้ริเริ่มหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชี        
และบริหารธุรกิจ (IBMP) 
 

การยอมรับระดับนานาชาติ 
• European Foundation for Management 

Education (EFMD) Fellow ผู้แทนหนึ่งเดียว
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to 
Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) ประจำภูมิภาคเอเชีย 

• กรรมการ Global Foundation for 
Management Education (GFME) องค์กร
ระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษา
บริหารธุรกิจ 

• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN 
Valuation Association (AVA) 

• ประธานขับเคลื่อนความร่วมมือ Thammasat – 
Myanmar Institute of Banking 

• ประธานขับเคลื่อนความร่วมมือ Thammasat – 
Lao National Institute For Economic 
Research 

• ผู้นำเครือข่ายความร่วมมือวิชาการในเอเชีย
แปซิฟิก Asia Pacific Academic Consortium 
(APAC – 7) 

• ผู้ริเริ่มการขอรับรองมาตรฐานวิชาการนานาชาติ
จากทั้ง Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS), The EFMD Quality 
Improvement System (EQUIS), และ 
Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) 

 
 

ผลงานวิชาการ 
• ตำรา 6 เล่ม 
• งานวิจัย 22 ชิ้น 
• กรณีศึกษา และบทความวิชาการ 7 ชิ้น 
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

•  Keynote Speaker ในการประชุมนานาชาต ิ
  European Foundation for Management 
      Education (EFMD)  
•    Keynote Speaker ในการประชุมนานาชาต ิ
   Partnership in  International   
     Management (PIM) 
•    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Standard 
     Economic Forum โลกหลังโควิด-19 

        ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่ 
•    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำด้านการเงิน   
     การคลัง และทรัพย์สิน สถาบันคลังสมอง 
     แห่งชาติ 
•    อาจารย์บรรยายด้านการบริหารการคลัง 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
     บริหารกระบวนการยุติธรรม  
•    อาจารย์บรรยายหลักสูตร MBA for Bank of  
     Thailand and Bank of the Lao PDR 
 

ผลงานการระดมทุนในช่วง 3 ปี 
• ระดมเงินและทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
กรุงเทพ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สยาม 
กลการ ปตท. ธนาคารออมสิน และอื่น ๆ รวม
เกือบ 1,200 ล้านบาท 

• ระดมเงินบริจาคให้ รพ.มธ. 200 ล้านบาท  
(จากทั้งหมด 800 ล้านบาท) 
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นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์2564-2566 
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ 

 
กราบเรียนคณะกรรมการสรรหา และประชาคมธรรมศาสตร์ที่เคารพรักทุกท่าน 

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการเสนอชื่อจากประชาคมในทุกหน่วยงาน      
ให้เป็นผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นโอกาสสำคัญที่ดิฉันจะได้สานต่อโครงการหลักหลายด้านที่ได้ริเริ่มในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา   
ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และชาวธรรมศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Thammasat Innopolis ที่จะพลิกโฉมธรรมศาสตร์ท้ัง 4 ศูนย์ 
ให้เป็นมากกว่าพื้นที่การเรียนการสอน ไปสู่พื้นที่แห่งการสร้างนวัตกรรม สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
โดยจะปรับศูนย์ท่าพระจันทร์ให้เป็นเมืองนวัตกรรมสังคมโดยมี Freedom Square สอดรับ
กับการฟื้นฟู ตึกโดมดั้งเดิม เปลี่ยนศูนย์รังสิตให้เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีบูรณาการหลายศาสตร์
โด ยมี  Thammasat Viva City เป็ น แห ล่ งส ร้ า งชี วิ ต ชี ว า ให ม่ ให้ ช าวธรรม ศ าสต ร์              
สร้างศูนย์พัทยาให้เป็นเมืองนวัตกรรมแห่งสุขภาพและเวลเนสโดยมีทั้งโรงพยาบาล ศูนย์วิจัย
การแพทย์ชั้นสูง และ Wellness Retreat Center เพื่อรองรับพื้นที่ EEC พัฒนาศูนย์ลำปาง
ให้ เป็นเมืองนวัตกรรมพหุศาสตร์ที่ เป็นต้นแบบของ Frontier School อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ก็จะผลักดันธรรมศาสตร์ตลาดวิชาออนไลน์ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักในการ
เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับกำลังแรงงานของไทยเพื่อให้ประเทศของเราแข่งขัน       
ได้เป็นอย่างดีในโลกยุคใหม่ สิ่งที่กราบเรียนมาข้างต้นเป็นโครงการหลัก ๆ ที่ได้เริ่มดำเนินการ
ให้เป็นเป็นรูปร่างบ้างแล้ว แต่ต้องการการดูแลสานต่อ และผลักดันให้สำเร็จตามเป้าหมาย    
ที่ได้ออกแบบและดำเนินการไว้ 

ดิฉันขอเรียนว่านับตั้งแต่การสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น
ในปี 2477 จนมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2564 มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเรา
ก็พัฒนา ก้าวหน้า และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ จนติดอันดับโลกในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะในด้านความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต อัตราการได้งานทำ และ       
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
28 คณะ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมกว่าหมื่นคนต่อปี มีหลักสูตรนานาชาติประมาณ    
หนึ่งในสามของทั้งหมด 300 หลักสูตร ความโดดเด่นของธรรมศาสตร์ช่วยดึงดูดอาจารย์และ
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นักศึกษาชาวต่างประเทศ ทั้งแบบเต็มเวลา และแลกเปลี่ยนมากกว่าพันคน คณาจารย์กว่า
สองในสามมีวุฒิปริญญาเอก และมากกว่าครึ่งถือครองตำแหน่งทางวิชาการ โดยธรรมศาสตร์
ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกมากถึง 741 ล้านบาท รางวัลวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 63 
รางวัลในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา ยังไม่รวมรางวัลที่สะท้อนความเป็นเลิศ     
ของนักศึกษาในการประกวด และแข่งขันต่าง ๆ อีกมากมาย  

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อพัฒนาการจัดการแห่งภาคพื้นยุโรป หรือ EFMD 
ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาระดับโลกก็ได้มอบรางวัลความเป็นเลิศในแนวปฏิบัติ
ให้กับธรรมศาสตร์โมเดลที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำงานภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย 
คื อ  นั กศึ กษ า  ชุ ม ชน  และอ งค์ ก ร เอ กชน  ถื อ เป็ น รางวั ล แ รกและรางวั ล เดี ย ว                       
ที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเคยได้รับมา โดยรัฐบาลก็ได้นำแนวทางของธรรมศาสตร์
โมเดลไปขยายผลเป็นโครงการอาสาประชารัฐ และหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ EFMD ยังได้แต่งตั้งดิฉันให้เป็น EFMD Fellow ซึ่งเป็นสมาชิก
ตลอดชีพของ EFMD ในฐานะผู้บริหารที่มีความโดดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงสำหรับตัวดิฉัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื่องจากเป็นเพียงตำแหน่งเดียวที่ EFMD มอบให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้ 

ด้วยความเป็นธรรมศาสตร์ แม้เราจะก้าวไกลไปในเวทีโลกเราก็ไม่เคยลืมรากเหง้า
ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ดังนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ทุกคณะจัดหลักสูตร        
ที่พานักศึกษาออกไปปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดการประกวด
และมอบรางวัลโครงการเรียนรู้ผ่านการทำประโยชน์ให้ชุมชนเป็นประจำทุกปีเพื่อทำให้การทำ
เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังลึกอยู่ในดีเอ็นเอของนักศึกษาของเราทุกคน นอกจากนี้ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่าง
กว้างขวางถึงความเป็นแบบอย่างในการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้คน
ในทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน และตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้    
ตรงจุด ตั้งแต่ลดค่าเทอม ลดค่าหอพัก ให้ทุนช่วยเหลือ ช่วยค่าอินเทอร์เน็ต และจัดอุปกรณ์ 
Tablet ให้นักศึกษายืมเรียนออนไลน์ พร้อมแจกประกันภัย COVID-19 ฟรีให้นักศึกษา    
ทุกคน ทุกระดับเป็นระยะเวลา 1 ปี ลดราคาค่าเช่าลง 50% ให้กับร้านอาหารในโรงอาหาร 
และผู้ประกอบการอื่นในมหาวิทยาลัย การผลิต Thammask หน้ากากอนามัยกันน้ำ ไม่ดูดซับ
ความชื้น เพื่อแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ธรรมศาสตร์ยังคำนึงถึง
สาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 
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อย่างรวดเร็วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยนำอาคาร Dluxx Thammasat มารองรับ
ผู้ป่วยอย่างได้มาตรฐาน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดระบบการรับผู้ป่วย ยาเวชภัณฑ์เเละ
บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อโควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ในช่วงนี้  
ธรรมศาสตร์ของเราก็มีความพร้อมรับมือเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ท่ีเราจัดการผ่านมาได้
อย่างประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และสามารถเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการ
ประชาชนอีกรอบหนึ่งได้อย่างมีความพร้อมและรวดเร็ว 

ในการจัดทำนโยบายครั้งนี้ ดิฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมบริหาร
มหาวิทยาลัยในช่วงกว่า ๒0 ปีที่ผ่านมา ศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน    
ต่าง ๆ ของโลก เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 13 รวมทั้งข้อคิดเห็นของประชาคมที่ได้รับ
จากคณะกรรมการสรรหา และจากที่ดิฉันได้รับฟังโดยตรงจากหน่วยงานต่าง ๆ  นำมา
ประมวล และพัฒนาขึ้นเป็นนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นำเสนอต่อทุกท่าน
ฉบับนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ที่ เป็นแนวทาง
ดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

 

วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน 

 

พันธกจิ 

• สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆในโลกอนาคต 
• สร้างทักษะผู้นำ และยกระดับชุดทักษะแห่งอนาคตเพื่อให้ไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก 
• สร้างจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้อยู่ในทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกหลกัสูตร ทุกกิจกรรม 
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เป้าหมายหลัก 

• ธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในเวทีวิชาการระดับโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
• บัณฑิตทุกคนมีชุดทักษะแห่งอนาคตที่พร้อมทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก 
• นักศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้เติบโตและพัฒนาในแนวทาง     

ที่สนใจ ผ่านระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ 
• ทุกหลักสูตรปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ความเป็นผู้นำ และสอดรับกับ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ 
• ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง

ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมของประเทศ และสอดรับกับเป้าหมาย         
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ 

• บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้า โดยมีสวัสดิการที่ดี     
และยืดหยุ่นสอดรับกับเงื่อนไขที่แตกต่างของแต่ละคน 

• ระบบการจัดการของธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเรียบง่าย 
และการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายในทุกช่องทางของการติดต่อ 

• รูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิต และการใช้ทรัพยากรในธรรมศาสตร์ต้องสะท้อน
ชัดเจนว่าอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงความยั่งยืน 

 

กลยทุธท์ี่เป็นแนวทางดำเนินการ 

 แนวทางที่จะยกระดับธรรมศาสตร์ให้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต  และจะ
ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายข้างต้น  ประกอบด้วย 4 กลุ่ม        
กลยุทธ์หลัก ได้แก่  

• Future Workforce สร้างพลังการทำงานแห่งอนาคต 
• Future Workplace พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต 
• Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต 
• Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต 
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โดยมีโครงการสำคัญ ๆ ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

Future Workforce สร้างพลังการทำงานแห่งอนาคต 

เป้าหมาย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงาน         
ในอนาคตให้กับประเทศ โดยจะทำหน้าท่ีเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ให้กับบัณฑิต และคนทำงานในอาชีพต่าง ๆ เพื่อทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวจากอาชีพเดิม
จำนวนมากที่กำลังจะหายไป และตอบโจทย์อาชีพใหม่ ๆ ที่ท้าทายในโลกอนาคตโดยทำงาน
ได้ทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังต้องมีจิตสำนึกที่สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยสหประชาชาติอีกด้วย 

• Thammasat Innopolis เมืองนวัตกรรมแห่งธรรมศาสตร์ ยกระดับธรรมศาสตร์
ทั้ง 4 ศูนย์ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ไปสู่พื้นที่แห่งการ      
ใช้ชีวิต และผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย และสังคมโลก โดยการสร้าง
องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมที่ครบวงจรให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 
Research Lab เป็นแหล่งวิจัยสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  Coworking 
Space เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดียที่ต่อยอดจากงานวิจัย Legal Service เป็นหน่วย
สนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และจดทะเบียนธุรกิจ Sand Box เป็นแหล่ง
ทดลองไอเดียใหม่ได้อย่างปลอดภัย Mentor เป็นพี่ เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษา 
Thammasat Small Business & Startup Fund เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
ร่วมกับนักลงทุนจากภายนอก เพื่อให้การออกสู่ตลาดเป็นไปได้จริงทั้งตลาดไทย 
และตลาดโลก  
o Thammasat Rangsit Innopolis ลงทุนในพื้นที่ 1,879 ไร่ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองนวัตกรรมที่บูรณาการหลายศาสตร์โดยมุ่งสร้าง
การทำงานที่ประสานความร่วมมือจากหลายคณะ หลายความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้ง โรงพยาบาล สวทช. และ AIT ในเขตพื้นที่เดียวกัน ให้สามารถทำงาน
ร่วมกันได้โดยสะดวก มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ เช่น 
▪ Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหารที่จะทำการวิจัย ทดลอง และ

ขยายผลงานวิจัยนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศ โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงอาคารให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารเพื่อขอรับรองเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน อย. 
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และ GMP รวมทั้ งอยู่ ระหว่ างการจั ดตั้ ง บ ริษั ท ร่ วมทุ น ระหว่ าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก 

▪ Coworking Space จำนวน 5 จุด ที่รองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า ๓,๐๐๐ 
คน/วัน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ โดยเครือข่ายพี่เลี้ยง
ธุรกิจ เครือข่ายนักลงทุน และศิษย์เก่ามาร่วมอย่างสม่ำเสมอ 

▪ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ขยายบทบาทอาคารซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด้านสถาปัตยกรรมในสาขาภูมิทัศน์และการออกแบบพื้นที่สาธารณะ     
ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางสังคมแบบบูรณาการ โดยจัดแบ่งเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ ห้องนิทรรศการ ห้องข้อมูลธรรมศาสตร์ ห้องสมุด และห้อง
ประชุมที่ให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริม Green Roof Urban Farm 
แปลงเกษตรออร์กานิกบนหลังคาขนาด 7,000 ตารางเมตรเพื่อผลักดัน
เรื่องอาหารปลอดสารเคมีในมหาวิทยาลัย และเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็น
สวนสาธารณะลอยฟ้าเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย  

o Thammasat Tha Prachan Innopolis พัฒนาพื้นที่ 49 ไร่ ให้กลายเป็น
เมืองนวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากทุนเดิมตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย
โดยความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ด้านสังคมศาสตร์ที่ยังรักษาฐานเดิมได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น 
▪ Thammasat Freedom Square ป รับ พื้ น ที่ ใจ กล างให้ เป็ น ล าน

กิจกรรมสาธารณะที่ยกระดับให้สูงขึ้นจากพื้นดินโดยยังคงมีสนามฟุตบอล 
และลู่วิ่ง ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่น เป็นพื้นที่กลางแจ้ง
เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย และการเมืองไทย โดย
ด้านล่างพัฒนาเป็นพื้ นที่ จอดรถ 500 คัน เพื่ อรองรับการใช้ งาน         
ของบุคลากร ผู้มาติดต่อ และนักศึกษา โดยจะดำเนินการควบคู่ให้สอดรับ
ไปกับการปรับปรุงอาคารโดม และภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเชิดชูพื้นที่เก่าแก่
ตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย 

▪ Co-Working Space เพิ่มพื้นที่ในการศึกษาและทำงาน โดยดำเนินการ
ร่วมกับสำนักหอสมุด และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยจะดำเนินการให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพวิถีปกติใหม่ที่ต้องการความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างธุรกิจ
ใหม่ ๆ โดยเครือข่ายพี่ เลี้ยงธุรกิจ เครือข่ายนักลงทุน และศิษย์เก่า      
มาร่วมอย่างสม่ำเสมอ 



13

o Thammasat Pattaya Innopolis พั ฒ น าพื้ น ที่  583 ไร่  ให้ เป็ น เมื อ ง
นวัตกรรมแห่งสุขภาพและเวลเนส เป็นต้นแบบศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิทัล
แบบครบวงจรตั้งแต่ป้องกัน รักษา บำรุง และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
รองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งไทยและทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนทั้งที่ดินที่ได้รับ
การบริจาคเพิ่มเติม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ EEC และ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดยประกอบไปด้วย 
▪ โรงพยาบาลจำนวน ๓๐๐ เตียง กับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ชั้นสูง ซึ่งเป็น

ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ร ะ บ บ  ตั้ ง แ ต่  i-Ambulance,  i-Registration Systems,        
i-Medical Service (& Payment) แ ล ะ  Medical Robotic เป็ น ต้ น    
โดยมหาวิทยาลัยได้เจรจาขอรับการจัดสรรงบประมาณสำเร็จมาแล้ว
ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ยังมีเป้าหมายที่จะระดมทุนเพิ่มเติมอีก    
๓00 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชน 

▪ Wellness Retreat Center ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์บริการสำหรับการฟื้นฟู
สุขภาพระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งจากในประเทศ และจาก    
ทั่วโลก 

▪ Incubation Center for Health & Wellness Startups          
เป็นหน่วยงานทำหน้าที่สร้างและบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้าน Wellness 
และ Health-tech เพื่ อ ใช้ ป ระ โยชน์ พื้ น ที่  EEC เป็ น สป ริ งบอร์ด           
ในการเติบโตไปในตลาดโลก 

▪ Pattaya Monorail – Thammasat Station มหาวิทยาลัยจะเจรจา
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ขยายเส้นทางรถ Monorail เมืองพัทยา และ
เพิ่มสถานีมธ.พัทยาให้เป็นจุดจอดเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก       
แก่ประชาชนที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์พัทยา 

o Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมต้นแบบของการศึกษา
แบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary) บนพื้นที่ 282 ไร่ 
▪ Service Learning in Practice มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการเป็นต้นแบบเศรษฐกิจ      
เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การทำงานร่วมกันของนักศึกษา และคณาจารย์  
จากหลากหลายศาสตร์/สาขาวิชา 
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▪ Full-Scale Frontier School จัดการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
ที่นักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้ว เลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ
โดยประสมประสานจากตะกร้าวิชาของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีให้เลือก
อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย 

▪ Co-Working Space across Disciplines พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับ
นักศึกษา และคณาจารย์ที่ มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญต่างศาสตร์           
ต่างสาขาวิชา โดยมีโปรเจคที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานและการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ การไปให้ถึงเป้าหมายของเมืองนวัตกรรมแห่งธรรมศาสตร์ของทั้ง 4 ศูนย์
ข้างต้น ก็จะเป็นการต่อยอด และเติมเต็มจากองค์ประกอบหลายส่วน           
ที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นดำเนินการไว้แล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะเลือกหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในแต่ละศูนย์ให้ร่วมมือกันดำเนินการในลักษณะ Pilot Project 
ทั้งในการปรับหลักสูตร การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ 
การวัดผล ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจากภายนอกที่คัดสรรมา 
เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุดทักษะใหม่แห่งอนาคตให้กับบัณฑิต 
ควบคู่ไปกับการสร้างผลผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศได้อย่าง      
เป็นรูปธรรม  

• Thammasat for GREATS & SDGs มหาวิทยาลัยจะมุ่งตอบโจทย์การผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะผู้นำแห่งอนาคต  6 ด้าน (GREATS: Global Mindset, 
Responsibility, Eloquence, Aesthetic Appreciation, Teamwork, & Spirit 
of Thammasat) กั บ เป้ าหมายการพั ฒ น าอย่ า งยั่ งยื น ตามแนวท างของ
สหประชาชาติที่มหาวิทยาลัยได้เลือกไว้ 4 ด้านหลัก คือ 1. Industry, Innovation 
and Infrastructure, 2.  Good Health and Well-being 3.  Reduced 
Inequalities และ 4. Partnerships for the Goals  

ดังนั้น เพื่อให้ตอบโจทย์ GREATS และ SDGs 4 ด้านข้างต้นเป็นหลัก เพื่อ   
ปักธงสร้างขื่อธรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติตาม Impact Rankings ของ       
The Times Higher Education เป็นการสานต่อจากที่มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มเข้าร่วม
การประเมิน ในปีที่ ผ่ านมา มหาวิทยาลัย จึ งจะกำหนดแนวทางที่ ชั ด เจน               
ในการดำเนินการตามกรอบ GREATS และ SDGs สำหรับ 
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o การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการจัดการเรียน     
การสอน 

o การจัดสรรงบประมาณหลักเพื่อการวิจัยตามโจทย์ของมหาวิทยาลัย 
o การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อจะนำไปสู่   

การผนวกเนื้อหาในการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างจริงจัง เช่นในรูปแบบ
ของ SDGs Lab โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่สนใจทั้ งจากภาครัฐ        
และเอกชน 

• Thammasat Upskill/Reskill Project โครงการยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่     
ชุดทักษะแห่งอนาคต เป็นโครงการพัฒนา ยกระดับ และปรับเปลี่ยนทักษะของ
คนทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในอนาคตที่มีแนวโน้ม         
ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความเป็นนานาชาติเป็นหลัก โดยจะตั้งหลักจาก
การกำหนดชุดทักษะในอนาคตสำหรับแต่ละวิชาชีพ แต่ละอุตสาหกรรม ว่าจะต้อง
ประกอบด้วยทักษะใดบ้าง จากนั้นออกแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการพัฒนา
ยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่ชุดทักษะแห่งอนาคตนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะให้ทุน
สมทบในการสนับสนุนสำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการตามโครงการนี้ 
โดยดำเนินการใน 3 รูปแบบหลักคือ  
o หลักสูตรออนไลน์ ผ่าน Gen Next Academy หรือธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

ออนไลน์ โดยเพิ่มคอร์สสำหรับ “เรียนเพื่อรู้”  และ “เรียนเพื่อทำเป็น”       
ที่ผู้เรียนไม่ต้องการปริญญาบัตร ควบคู่กับ การขยายจำนวนหลักสูตรปริญญา
โทในโครงการ TUXSA ให้มากกว่า 2 สาขาวิชาในปัจจุบันเพื่อ ให้ครอบคลุม
ความต้องการของตลาดมากขึ้น มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน  ทั้ งนี้         
โดยมุ่งเน้นการทำความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญ
เพื่อประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

o โครงการอบรม ของคณะ/สถาบัน ทั้งที่เป็นหลักสูตรร่วมมือกับภายนอก    
และโดยหน่วยงานเอง 

o การเรียนร่วม ที่เป็นการเปิดให้คนนอกมาเรียนร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน 
• Thammasat Competency Test Center จัดการสอบ GREATS เพื่อให้เป็น 

Entry และ Exit Tests สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน โดยมหาวิทยาลัย
จัดทำ GREATS Competency Transcript ให้กับบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา 
นอกจากนี้ยังจะให้ศูนย์ฯ ทำหน้าที่ ในการพัฒนาแบบทดสอบทักษะใหม่ ๆ       
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แห่งอนาคต ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ ให้ เกิดความตระหนักและยอมรับ
ผลทดสอบเหล่านี้ในองค์กรต่าง ๆ ตัวอย่างทักษะใหม ่ๆ ที่สำคัญ เช่น  
o GREATS Competencies 
o Entrepreneurial Skills 
o Digital Literacy  
o Financial Literacy และ 
o Social Literacy เป็นต้น 

• Online Instruction Training & Mentoring สนับสนุนการพัฒนาวิชาต่าง ๆ 
ให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดวิชาออนไลน์โดยจัดงบประมาณทั้งในด้านการพัฒนา
รายวิชา การพัฒนาอาจารย์ และสตูดิโอ/เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งจัดรางวัลให้สำหรับวิชาที่ได้รับความนิยมระดับสูงจากผู้เรียน 

• Active Learning Training & Mentoring ผลักดันจำนวนวิชาที่ ใช้การเรียน 
การสอนในแนว Active Learning ให้เพิ่มมากขึ้นในทุกหลักสูตร โดยการพัฒนา
อาจารย์ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งการให้รางวัลสำหรับ
วิชาดีเด่น 

 

Future Workplace พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต 

เป้าหมาย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่ช่วยสร้าง     
ผลิตภาพสูงสุดให้คนทำงาน มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย 
สะดวกสบาย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการทำงานควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในการทำงานโดยมีทักษะ    
การทำงานที่ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในมาตรฐาน       
ที่เทียบเคียงกันได้กับมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน 

• HR System Transformation ยกเครื่องระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่
ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยครอบคลุมตั้งแต่การเกลี่ยอัตรากำลังสู่     
จุดสมดุลใหม่ การสรรหาผู้มีความสามารถสูงด้วยระบบการจ้างรูปแบบใหม่      
การส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางที่เลือกได้ และการประเมินผลอย่างรอบด้าน
และเป็นธรรม โดยมีแนวทางหลักๆ ได้แก่ 
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o Toward a New Balance in Manpower สร้างความสมดุลในอัตรากำลัง
โดยจะดำเนินการควบคู่กันไปใน 2 ลักษณะ 
▪ Manpower Index Guideline เกิดจากการเปรียบเทียบ อัตรากำลัง   

ที่ควรจะมี (should be) กับอัตรากำลังในปัจจุบัน (as is) โดยพิจารณา
จากขอบเขตพันธกิจ ภาระรับผิดชอบ และกิจกรรมของหน่วยงาน       
โดยตัวเลขอัตรากำลั ง ใหม่ดั งกล่ าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีค่าดัชนีเป็นบวกจะได้รับ
การจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม ในขณะที่หน่วยงานที่ค่าดัชนีเป็นลบ       
จะยังไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจนกว่าจะเข้าสู่จุดสมดุล  

▪ Special-Need-Basis Manpower อนุญาตให้หน่วยงานจ้างบุคลากร
เพิ่มเติมตามความต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยใช้งบประมาณขอวหน่วยงานเอง อย่างไร 
ก็ตามหน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนการจ้างบุคลากรตามความ
จำเป็นพิ เศษดั งกล่ าวได้  โดยมหาวิทยาลัยอาจพิ จารณ าจัดสรร          
เป็นงบอุดหนุนให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

o Joint Appointment Systems สนับสนุนให้หลายหน่วยงานที่ตกลงร่วมกัน
จ้างบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานโดยมีข้อตกลงในการ       
แบ่งหน้าที่ และภาระงานที่จะทำให้กับแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนโดยหัวหน้า
หน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน ทั้ งนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนและ         
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ตามปกติ ส่วนค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม สวัสดิการเพิ่มเติม 
และแนวทางการประเมินผล ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้าง ทั้งนี้
บุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ชัด และมีศักยภาพในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง  

o Research Speedway ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถเข้าสู่ เส้นทางเร่งผลิต
ผลงานวิจัยโดยปลอดงานสอนได้หนึ่งปี  โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน Scopus 
สองควอไทล์แรกภายในหนึ่งปีถัดมา ทั้งนี้ จะจัดสรรทุนสนับสนุนเบื้องต้น    
๓๐ ทุน ทุนละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดทำเป็นประกาศต่อไป 

o Future Skill Set Development มหาวิทยาลัยจะจัดอบรม และประเมิน 
ชุดทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ของสายสนับสนุน
วิชาการ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามประเภทและ
ระดับของทักษะที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างทักษะตาม
นโยบาย เช่น ทักษะดิจิทัล และทักษะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
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o Individual Development Plan ก ำ ห น ด ให้ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น จั ด ท ำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุน
ให้เป็นรายปี ทั้งนี้โดยจะกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง
และจะใช้ผลการดำเนินงานตามแผนมาประกอบการประเมินผลปฏิบัติงาน
ประจำปี และการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาด้วย  

o Dual Track Path ออกแบบให้สายสนับสนุนวิชาการสามารถเติบโตได้ใน 2 
เส้นทาง คือเส้นทางการบริหารที่เติบโตไปสู่ระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ไป
จนถึงผู้อำนวยการ/เลขานุการหน่วยงานเป็นต้น โดยในแต่ละตำแหน่งบริหารจะ
มีเงินประจำตำแหน่งให้ กับ เส้นทางความเชี่ยวชาญที่ก้าวหน้าจากระดับ
ชำนาญการไปสู่เชี่ยวชาญระดับสูงโดยมีเงินค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ระดับ 

o 360-Degree Evaluation ออกแบบระบบประเมิน ผลการปฏิบั ติ งาน        
ให้พิจารณาข้อมูลรอบด้านทั้งจากหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่มาติดต่อ/
ผู้ใช้บริการเป็นต้น โดยจะกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินทั้งน้ำหนัก 
องค์ประกอบในการประเมิน และผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 

o Succession Plan กำหนดแนวทางการสืบทอดตำแหน่งบริหารที่ชัดเจน และ
เป็นระบบเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของหน่วยงาน โดยนอกจากจะคำนึงถึง
ความรู้ความสามารถของบุคคลและการเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานแล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงเจตจำนง และการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารของบุคคล
ดั งกล่ าวอีกด้ วย โดยการจัดทำบัญชี รายชื่ อผู้ เหมาะสมเป็นผู้ บริหาร 
Management Candidate Pool ที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน และการ    
สรรหาผู้บริหารก็จะพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเป็นหลัก ทั้งนี้ การเข้าสู่บัญชี
รายชื่อเกิดจากการสมัคร หรือการเสนอชื่อก็ ได้  โดยมีการหลักเกณฑ์           
การพิจารณาหลัก ๆ เพียงไม่กี่ข้อที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะยังคงจัด
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารอย่างต่อเนื่องทั้งใน   
สายวิชาการ และสายสนับสนุน ทั้งโครงการ TU-EDP และ TU-MDP รวมทั้ง 
TU-Talents เป็นต้น 

o Flexible Benefits ปรับระบบสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับความ
ต้องการและเงื่อนไขที่แตกต่างของบุคลากรแต่ละคน เพิ่มอัตราเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของฝ่ายนายจ้างให้สูงขึ้นเป็นสูงสุดร้อยละ 7   
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• IT Infrastructure & Services ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางดิจิทัล
ให้กับทั้ง 4 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยซ่ึงประกอบด้วย  
o Smart Security ติดตั้ง CCTV โดยรอบมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยระบบ Scan 

และจดจำใบหน้าเพื่อประโยชน์ในการป้องปราม และติดตามการกระทำ
ความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์
เพื่ อให้ เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้ งนี้ จะดำเนินการควบคู่ ไปกั บ          
การปรับปรุงไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่าง ๆ พร้อมกับการจัดการพื้นที่ที่เป็น   
จุดอับสายตา และพื้นที่ที่ เป็นจุดเสี่ยง  นอกจากนี้ยังเสริมด้วย Campus 
Patrol โดยให้อาสาสมัครความปลอดภัยที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรมาร่วม
เป็นสายตรวจภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

o Campus-Wide Wi-Fi ติดตั้ง Wi-Fi เพิ่มเติมจำนวน 500 จุดในทั้ง 4 ศูนย์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการใช้งานทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้ง
ส่งเสริมการค้นคว้าและเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
ในการใช้งานเทียบเท่าระบบ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบ Wi-Fi 6  บริเวณ
อาคาร SC 1 และ SC 3 ที่พร้อมขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีผู้ใช้งาน
หนาแน่นในมหาวิทยาลัย 

o Thammasat Data Intelligence System เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่นระยะเวลาและลดภาระในการส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูล        
ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว  

o HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่ออำนวย
ความสะดวกสำหรับการติดต่อใช้บริการและสอบถามข้อมูล รวมทั้ งมี  
Chatbot ในการให้คำปรึกษาแนะนำ  

o Thammasat Grant & Scholarship Platform สร้างออนไลน์ดิจิตอล
แพลตฟอร์มสำหรับขอทุนสนับสนุนใด ๆ จากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นทุน
วิจัย ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดกว้าง
อย่างโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอน และลดการใช้
ทรัพยากร 

o Paperless University มหาวิทยาลัยไร้กระดาษ  โดยมหาวิทยาลัยจะนำ
ระบบ Work Flow ใหม่ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เริ่มต้นพัฒนา
ไปแล้ว มาใช้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อเปลี่ยน
ระบบงานแบบ Analog ให้เป็น Digital ผู้ ใช้บริการและผู้ติดต่อสามารถ     
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แจ้งปัญหาและติดตามสถานะของปัญหาที่ได้รับการแจ้งเข้ามาได้ผ่านทาง 
Digital พัฒนาระบบ e-Document ห้องประชุมไร้กระดาษ ห้องประชุม
สื่อสารทางไกล 

o ERP for Thammasat’ s Financial Sustainability Project ปรับระบบ
การจัดทำบัญชี  งบการเงิน ตลอดจนการกำกับดูแลทางการเงินและบัญชีให้ได้
มาตรฐานสากลในทุกหน่วยงานของธรรมศาสตร์ เพื่อทำให้ข้อมูลทางบัญชี 
การเงิน งบประมาณและพัสดุ เป็นระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการกำกับดูแล และการพัฒนาต่อเนื่อง 

o Software Center จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ เพื่ อสนับสนุนการเรียนรู้       
ของนักศึกษาและการทำวิจัยของคณาจารย์ เช่น SPSS, Adobe Creative 
Cloud และ Matlab  

o Gadget Center จัดหา iPad เบื้องต้นจำนวน 800 เครื่องเพื่อให้นักศึกษา
สามารถยืมอุปกรณ์ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  

• IT Security & Governance พัฒนา และกำกับดูแลการดำเนินการทางดิจิทัล 
ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
โดย 
o Thammasat Digital Committee เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการพัฒนาทางดิจิทัล จัดทำ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย      
ให้สอดคล้องกับ PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี 2564 

o Digital Transformation ปรับโครงสร้างองค์กร และเตรียมความพร้อม
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เท่าทันกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียน
การสอน และการทำงาน  โดยมีการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน     
เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการให้
คำปรึกษาแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

o Cyber Security เพิ่มระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์  พัฒนาระบบ      
TU API (Application Programming Interface) เพื่อให้หน่วยงานภายใน
เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้ตามมาตรฐาน และกำหนดระดับความมั่นคง
ปลอดภัยได้ นอกจากนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการ     
ด้าน Cyber Security รวมถึงการอบรมและสร้างนิสัยแห่งความปลอดภัย   
ไซเบอร์ให้ เกิดขึ้นในวิถีชีวิตการทำงาน และการสื่อสารของทุกคนใน
มหาวิทยาลัย 
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• Financial Sustainability Model สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ลดการพึ่งพาค่าหน่วยกิตจากนักศึกษา และงบประมาณของรัฐ
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ   ด้วยการสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุน 
และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น 
o การสร้างมูลค่าให้พื้นที่  50 ไร่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยการระดม       

การลงทุนการพัฒนาพื้นที่จากภาคเอกชนต่าง ๆ ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการ
ลงทุนใน Smart  Infrastructure ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยจากการศึกษาและออกแบบในเบื้องต้นคาดว่าจะสร้าง
รายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านบาท 

o การเพิ่มมูลค่าพื้นที่ ๓.๕  ไร่ในซอยงามดูพลี โดยอยู่ระหว่างการศึกษา    
เพื่อพัฒนาเป็น Urban Wellness Center หรือการลงทุนรูปแบบอื่นร่วมกับ
ภาคเอกชนที่สนใจซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อสรุป และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับมหาวิทยาลัยอีกแหล่งหนึ่ง 

o การเจรจาขอคืนพื้นที่สนามกอล์ฟ ๑๘๐ ไร่จาก AIT เพื่อนำมาลงทุนสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยจะขยายพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลให้สามารถบริการประชาชน
ได้เพิ่มขึ้นอีก ๓๐๐ เตียง สร้างศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่ สร้างที่พักอาศัยสำหรับ
บุคลากร พัฒนาเป็นโรงแรมและที่พักอาศัยให้เช่า และพื้นที่เชิงพาณิชย์
สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร และกิจการสันทนาการอ่ืน ๆ โดยคาดว่าหาก      
ในเฟสแรกเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ใช้สอยรวมสวนที่ร่มรื่นขนาด ๕๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ก็จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่าปีละหลายสิบล้าน
บาทเช่นกัน  

o ขยายบทบาท TU-IP และสำนักงานทรัพย์สินฯ ผลักดันให้ TU-IP ให้เป็น
กลไกในการพัฒนาและลงทุนกับสตาร์ทอัพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต      
อย่างจริงจัง และขยายขอบเขตบริการของสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้สามารถนำ
ทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

o การบริหารเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์มืออาชีพ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง
เพื่อให้มหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบันที่สนใจสามารถนำเงินมาร่วมลงทุน   
ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงไม่สูงมาก คือรักษาเงินต้นไว้ไม่ให้สูญหายโดยมี
เป้ าหมายได้ผลตอบแทนที่สู งกว่าเงินฝากประจำ  อันเป็นแนวทางที่          
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
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o Thammasat Endowment Fund เป็นกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยนำ
เฉพาะดอกผลมาใช้เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโมเดล
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 

• Workplace Improvement Fund ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดสรรเงินเข้ากองทุน
เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานทุกปี และให้นำมาใช้เพื่อการยกเครื่องสถานที่ทำงาน    
ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี    
ที่ ใช้ในการทำงาน โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงใหญ่เป็นประจำทุกช่วงเวลา         
ที่เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ทุก 3-5 ปี เป็นต้น 

 

Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต 

เป้าหมาย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต มากกว่า   
การทำงาน การวิจัย และการเรียนการสอน หากแต่จะเป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มความฝัน 
เติมพลังกาย พลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับตนเองและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• Thammasat SMART City ขยายขอบเขตและต่อยอดการนำ เทคโนโลยี        
การสื่อสาร และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนธรรมศาสตร์ 
เช่น ระบบการเดินทางอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงาน  ร่วมกับ
ระบบการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถไฟฟ้าให้เช่า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  
ให้เช่า รถบัสไฟฟ้าที่ เป็นสวัสดิการพนักงาน รถไฟฟ้ า Shuttle และ รถไฟฟ้า 
Monorail โดยเริ่มต้นจากศูนย์รังสิตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ก่อน จากนั้นจะมอบหมาย
ให้คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Harvard University 
จัดทำโครงการ Thammasat-Harvard City Lab  โดยต่อยอดความร่วมมือ     
ทางวิชาการกับ Harvard Graduate School of Design (GSD) ในการใช้พี้นที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ ง 4 ศูนย์เป็นพื้นที่ศึกษา ผลิตองค์ความรู้  และ
นวัตกรรมทางด้านเมือง และการพัฒนาเมืองเพื่อใช้จริงในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ 
และเผยแพร่สู่สังคมโลกต่อไป 

• TU GREATS App บริการ Mobile Application ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายช่วยทำให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
และนักศึกษามีความทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
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ผลการลงทะเบียน ตารางเรียน ชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน 
พร้อมรับข่าวสารต่าง ๆ จากคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสื่อสารกันในแต่ละ
วิชา และการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนแบบ Real-Time ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 32,798 คน 
เป้าหมายต่อไป คือ การเพิ่มฟังก์ชันที่จะพัฒนาวิถีชีวิตภายในมหาวิทยาลัย      
ตามแนวคิด SMART City เช่น การตรวจสอบเวลาท่ีรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ 
จะมาถึงป้าย เหมารถสองแถว เรียกวินมอเตอร์ไซด์ เช่ารถตู้ บริการส่งของ เป็นต้น 

• Digital Class Forward พัฒนาโครงสร้างการบริการด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนในระบบออนไลน์ที่จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ซ่ึงประกอบไปด้วย 
3 โครงการหลัก คือ 
o Hybrid Learning เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับการ

เรียนในห้องเรียน โดยมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบโจทย์ผู้เรียนที่มี
เงื่อนไขในการเรียนที่แตกต่างกันได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากทุกที่    
ทุกเวลา  

o Online Proctoring เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนในการควบคุม   
การสอบในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการทุจริต   
ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล 

o Assignment Originality Check เพื่ อให้คณาจารย์สามารถตรวจเช็ค
การบ้าน หรือรายงานที่ส่งว่าเป็นผลงานของนักศึกษาเองหรือไม่ มีการคัดลอก
จากที่อื่นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

• Thammasat Wellness Center ควบรวมการดำเนินการของศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพ Wellbeing Center ที่ดูแลสุขภาพกาย ศูนย์ชีวิตชีวา Viva City ที่ดูแล
สุขภาพจิตใจ ให้เป็นการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการครบวงจรและเพิ่มเติมบริการ
ด้านคลีนิกที่ สำคัญ  ๆ เช่น คลินิกอดบุหรี่  คลินิก Sex Must Say คลินิกให้
คำแนะนำเรื่องอาหารและน้ำหนัก คลินิกฟัน รวมถึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลตนเอง โดยมีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ทั้ง 4 
ศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรอง
ความเครียด ทดสอบสุขภาพจิต ผ่านระบบ ออนไลน์ และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเพื่อการรักษาความลับของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด 

• Thammasat Disabilities Center รวมศูนย์การดูแลนักศึกษาพิการตั้งแต่ต้น 
จนจบแบบบูรณาการ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสำเร็จการศึกษา และเริ่มต้นการทำงาน 
โดยครอบคลุมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเดินทาง 
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ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้เติบโตเป็น
แบอย่างของผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป้นอย่างดีต่อไป 

• Thammasat Festivals สร้างกิจกรรมประจำปีที่มีชีวิตชีวาของประชาคม
ธรรมศาสตร์เพื่อเป็นพื้นที่การแสดงออกซึ่งความสามารถ ความถนัด และความชอบ
ในด้านต่าง ๆ ของสมาชิกในประชาคมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยจัดในรูปแบบ 
Marketplace & Creative Space ในพื้ นที่ ธรรมศาสตร์ทั้ ง  4 ศูนย์  รวมทั้ ง
สนับสนุนให้ เข้าสู่ตลาดออนไลน์ของธรรมศาสตร์และการฝากร้านอีกด้วย 
นอกจากนี้จะจัดทำปฏิทินเทศกาลรวมทั้งของมหาวิทยาลัย และของนักศีกษา
เพื่อให้เกิดชีวิตชีวาในธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น สัปดาห์์
โลก เทศกาลอาหารนานาชาติ สัปดาห์สอนทำอาหารไทย เป็นต้น  
 

Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต 

เป้าหมาย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดม
ทรัพยากรทั้งในด้านการเงิน ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ จากหน่วยงานท้ังใน และต่างประเทศ เข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย 
การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาสำคัญ ๆ ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย และสังคม
โลก โดยจะสร้างโมเดลความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้เป็น
ความร่วมมือที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  

• Thammasat Global Advisory Board ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งคณ ะ       
ที่ปรึกษาจากองค์กรชั้นนำในแต่ละภูมิภาคของโลกทั้งในภาคการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษากลยุทธ์ในระดับโลกให้กับ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมโยงธรรมศาสตร์กับองค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาค 
นั้น ๆ ของโลก โดยมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับการจัดงานที่สำคัญ ๆ ระดับ
โลก 1 ครั้งในทุก ๆ 2 ปี 

• Endowment Chair Professorship ต่ อ ยอด และขยายผลการระดม ทุ น      
จากภาคเอกชนเพื่อมาสนับสนุนการวิจัยระดับสูงในศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งเริ่มต้น
จาก Bualuang Chairs ไปแล้ว 31 ทุน  ทำให้เกิดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ    
ถึง 75 ชิ้น และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยอีกกว่า 30 งาน 
ส่งผลต่อเนื่ องให้ดัชนีการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลนานาชาติ  (Scopus) เพิ่มขึ้น       
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จาก 803 เรื่อง/ปี ในปี 2560 เป็น 1,093 เรื่อง/ปี ในปี 2563 ซึ่งก็จะมีการ
ระดมทุนเพื่อการดำเนินการ และขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

• Postdoc Fellowship จัดสรรเงินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท/ปี เพื่อดึงดูดบุคคล
วุฒิปริญญาเอกจบใหม่ที่มีคุณภาพสูงจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งจากต่างประเทศให้มาประจำที่ธรรมศาสตร์เป็นเวลา ๑ ปีเพื่อผลิตผลงาน
ตีพิมพ์คุณภาพสูงในระดับ Top 10% ของ Scopus ให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กำหนดให้อาจารย์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกไม่เกิน ๕ ปีทุกคนต้องยื่น
สมัครขอรับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นการผลักดันให้ เร่งเดินไป        
บนเส้นทางการผลิตผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น 

• Thammasat Small Business & Startup Fund ตั้ ง ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น        
คนธรรมศาสตร์ทั้งที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน และศิษย์เก่าหรือ
บุคลากรที่เกษียณไปแล้วที่เข้ามาจับมือกับบุคลากรปัจจุบันให้มีโอกาสสร้างรายได้
ผ่านการทำธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อคนในธรรมศาสตร์ และต่อสังคม โดย          
มุ่งสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพทุกขนาดที่ตอบโจทย์  Better Life Better 
Society คื อมุ่ งท ำให้ ชี วิ ตดี ขึ้ น  สั งคมดี ขึ้ น  โดยจะมอบ ให้ ศู น ย์ บ่ ม เพ าะ              
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และเครือข่ายพี่เลี้ยงธุรกิจช่วยให้
คำปรึกษาแนะนำ โดยธุรกิจที่ เพิ่งเริ่มต้นจะมีโอกาสเข้าร่วมใน Thammasat 
Festivals และแพลตฟอร์มธรรมศาสตร์และการฝากร้านด้วย 

• Thammasat Hackathons กิจกรรมแข่งขัน และค้นหา Talents ที่มีทักษะ   
แห่งอนาคตด้านต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
โดยจะเปิดกว้างให้กับคนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์กรชั้นนำในแต่ละกลุ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และการจัดการ   
ปีละ 3 กิจกรรม โดยแยกเป็น Applied Tech Hackathon, Health & Wellness 
Hackathon และ Social Hackathon  

• International Students Recruitment ดำเนินการเชิงรุกในการรับนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลาโดยเริ่มต้นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ผ่านทาง Gen Next 
Academy พร้อมให้ทุนสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพในระดับสูง ซ่ึงสามารถขยาย
จำนวนได้โดยไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่มที่มีนัยสำคัญเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จากนั้น
ขยับไปสู่ระบบ Hybrid Classrooms เมื่อนักศึกษาขึ้นสู่ชั้นปีที่สูงขึ้น ทั้งนี้โดยมุ่ง 
ไปที่การสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำทั้งในอาเซียน และโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย พร้อมการจัดสรรทุนการศึกษาผ่านความร่วมมือ        
กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสมาคมธนาคาร นอกจากนี้ จะจัดทำหลักสูตร
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ออนไลน์เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยผู้ที่เรียนสำเร็จและสอบผ่านก็จะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  
ในหลักสูตรของธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังอาจจัด ASEAN Hackathon สำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขอให้ภาคเอกชนที่มีการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและการจัดการโดยทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
ในด้านต่าง ๆ จะได้รับโอกาสพิเศษในการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
นานาชาติที่ธรรมศาสตร์ได้ด้วย  

• Thammasat Alumni Network จัด ให้ มี การเชื่ อมโยงความสัมพั นธ์  และ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างสมาคมธรรมศาสตร์ และสมาคมที่เป็นศิษย์เก่า 
ของคณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดโดยใช้
โอกาสสำคัญ ๆ เช่น วันธรรมศาสตร์ วันธรรมศาสตร์สามัคคี วันปรีดี ฯลฯ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และ
สังคม ทั้งในรูปแบบการระดมทุน และการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ 
ในสังคม 

  

ด้วยการดำเนินการตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เสนอมาข้างต้น     
และสานต่ อน โยบ ายที่ ได้ ด ำ เนิ น การมาแล้ ว  ดิ ฉั น มั่ น ใจว่ า เราจะร่ วมกั นน ำพ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเป็นที่รักของเราทุกคนไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต   
ที่ช่วยสร้างอนาคตให้ เยาวชน ประเทศชาติ  และทุก ๆ คนทั้ งภายในและภา ยนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างน่าภาคภูมิใจในที่สุด  

 

กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ 

 
8 มกราคม 2564 
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นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2564-2566 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี 
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ประวัติและผลงาน 

ประวัติส่วนตัว 
ประชา คุณธรรมดี เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน   

อายุ 46 ปี 10 เดือน สมรสแล้ว มีบุตร-ธิดา สองคน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา     
จากโรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียน       
สวนกุหลาบวิทยาลัย นอกจากนั้น ประชา ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ในทั้งสามระดับอีกด้วย 

ประชา เข้าศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2535    
เป็นประธานนักศึกษาชั้นปีที่  ๑ หลังจากนั้น ดำรงตำแหน่งรองประธาน และประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตามลำดับ รวมทั้งรับผิดชอบขบวนล้อการเมือง 
ในปี 2538 ร่วมกับชุมนุมศิลปะและการแสดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดข้อเสนอ
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2538 ผ่านการอบรมนักลงทุนรุ่นเยาว์ จัดโดย IFCT 
และอบรมผู้นำ จัดโดยบริษัทตรีเพชร อีซูซุ ได้รับทุนเรียนดีจากมูลนิธิธนาคารซันวา ประเทศ
ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น และทุนการศึกษาจากบริษัท ดีทแฮล์ม ต้นปี 2542 เข้าทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อ      
การพัฒนาประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 เดือน และสอบเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์
ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2542 

ในปี 2545 ได้ลาศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ Georgia 
State University ด้วยทุนคณะเศรษฐศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุน        
ของ Andrew Young School of Policy Studies, GSU และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอ ก  ที่  University of Tennessee at Knoxville ด้ ว ย ทุ น ค ณ ะ เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์                   
ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนของ Agricultural Policy Analysis Center, UT และ    
ทุนของ Donald G. Hodges, FWF, UT 
 
ประวัติการทำงาน 

ประชา มีบทบาทเป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักบริหาร รับผิดชอบงานในหน้าที่ 
รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อาทิ  การเปิดการเรียนการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยที่ ได้รางวัลสภาการวิ จัยแห่งชาติ          
ก าร พั ฒ น าระบ บ ป ระ เมิ น ผ ล ก ารส อ น อ อ น ไล น์ ใน ค ณ ะ เศ รษ ฐศ าส ต ร์  แ ล ะ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการใช้แพร่หลายในปัจจุบัน การร่างหลักสูตรปริญญาตรี      
การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ การพัฒนาระบบ TQF 
ออนไลน์ เป็นต้น 

ในบทบาทอาจารย์ ประชา มีตำแหน่งวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นครูดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาการรับใช้สังคม 
เป็นตัวชี้วัดความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่อาจารย์และการบริการสังคม  

ในบทบาทนักวิจัย ผลงานวิจัยของประชา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
เช่น โครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ ที่ปัจจุบัน   
ได้ขยายบทบาทของหน่วยงานในการให้บริการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาการวิจัย
แห่งชาติ เรื่อง “ภาคบริการของไทยสู่จุดเปลี่ยนผัน” เป็นต้น  

ในบทบาทการชี้นำ และบริการสังคม ประชา ให้ความเห็นสาธารณะ ในเรื่อง       
การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ มุมมองธุรกิจ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์   
สำคัญ  ๆ  ผ่ าน รายการโทรทั ศน์  และวิ ท ยุ อย่ า งสม่ ำ เสมอ  และให้ ค วาม เห็ น ใน
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องป่าเศรษฐกิจ การขจัดมายาคติ           
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ 
และประชาได้รับเข็มเกียรติยศ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการทำหน้าที่ในด้านนโยบายป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ในบทบาทการประเมินผลกระทบและการพัฒนา ประชา ได้ประเมินผลกระทบ
ของการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ ข้อมูล และการขับ เคลื่อนโครงการด้านสังคม    
สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

ในบทบาทนักสหกรณ์ ประชา ดำรงตำแหน่งรองประธาน และประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ที่มีทุนดำเนินการกว่า สามหมื่น
ล้านบาท เป็นองค์กรที่มีรายได้จากการประกอบการไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 
(เทียบเท่าคุณสมบัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ) บริหารจัดการสหกรณ์มีกำไรต่อเนื่องและปันผล    
ในระดับสูง วางตำแหน่ง สอมธ. ในวงการสหกรณ์ในระดับดีเลิศ และเป็นต้นแบบการบริหาร
สหกรณ์สร้างชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อพ้นตำแหน่งประธานกรรมการ 
ประชา ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สอมธ. และกรรมการในคณะกรรมการติดตามการฟื้นฟู
กิจการการบินไทย  
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ในบทบาทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ประชา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร รองคณบดี         
ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประธานสภาอาจารย์ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง 6 เรื่อง ที่ "ประชา" มีบทบาทต่อชุมชน ธรรมศาสตร์ และประเทศไทย 

ประชา คุณธรรมดี มีบทบาทสำคัญ ในเรื่อง การให้ข้อมูลต่อสาธารณะ และการนำ
วิชาการไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่นโยบายที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ ชุมชน 
ธรรมศาสตร์ และประเทศ ที่ผ่านมาไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวให้คนทั่วไปทราบนัก มีเพียง        
ในวงวิชาการเฉพาะ และผู้ที่ เกี่ยวข้องจะทราบถึงฉันทะทางวิชาการ และการอุทิศตน        
เพื่อสังคม 

ในช่วงปี 2546-2553 ประชา ได้มีบทบาทสำคัญในฐานะนักวิชาการคนหนึ่ง     
ที่ร่วมในการเปลี่ยนผ่านกฎกติกา ในกิจการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติ และ
สังคมเป็นหลัก ตัวอย่างคือ เรื่องที่หนึ่ง การแปรสัญญาในกิจการโทรคมนาคม ที่มีส่วนช่วย   
ในการรักษาผลประโยชน์ชาติหลายแสนล้านบาท เรื่องที่สอง การชี้ให้เห็นว่า การลด        
การจัดเก็บและการเปลี่ยนกติกาโดยนำภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมไปหักกับ
สัมปทานนั้นมีปัญหาอย่างไร โดยล่าสุด 30 กรกฎาคม 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา    
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ องค์คณะ       
ผู้ พิ พ า ก ษ ามี ม ติ เสี ย ง ข้ า งม าก ให้ ล ง โท ษ ผู้ มี อ ำน า จ  ร ว ม  5 ปี  น อ ก จ าก นั้ น                      
เรื่องที่สาม ประชาและกลุ่มนักวิชาการเสนอทบทวนราคาเร่ิมต้นประมูลใบอนุญาตให้บริการ 
3G และให้ความเห็นว่า การเร่งจัดการประมูลอาจมีปัญหาการตีความเรื่อง อำนาจ ของ กทช. 
ท้ายที่สุด ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ระงับการประมูลคลื่น 3G ในรอบแรกออกไปเนื่องจาก
จัดการประมูลโดยมิชอบ เกิดความเสียหายต่อประเทศราว 80 ล้านบาท โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 

เรื่องที่สี่ ร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานมูลค่า 2 ล้านล้านบาท รายงานผลการวิจัยว่า หลายโครงการไม่มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง มีความเสี่ยง
ด้านข้อกฎหมาย  ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัย ว่า  ร่าง พ.ร.บ.ฯ และ 
กระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 170  
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"จากการตรวจสอบข้อมูล EHIA เขื่อนแม่วงก์ พบว่า ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์" 
ประชา คุณธรรมดี ประธานคณะทำงานฯ 

ประชา คุณธรรมดี ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล EHIA เขื่อน     
แม่วงก์ร่วมกับนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่า โครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการทำ EHIA 
ด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ถูกต้อง (เรื่องที่ห้า) 

เ รื่ อ ง ที่ ห ก  ใ น ฐ า น ะ ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า โ ร ง ไฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น ข ย ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานผลการศึกษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในขณะนั้น 
(นายสุรชัย ขันอาสา) ว่า ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตำบลเชียงรากใหญ่ มีความสุ่มเสี่ยง
ต่อสุขภาพ การบริหารจัดการขยะ และการปนเปื้อนในแหล่งน้ำดิบ เนื่องจากใกล้สถานีสูบน้ำ
สำแล นอกจากนั้น การคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์พบว่า ข้อมูลของโรงไฟฟ้ายัง
คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง ซึ่งทีมนักวิชาการรอข้อมูลตอบกลับจากทางบริษัท ตั้งแต่ปี 
2561 

 
ประชาคมธรรมศาสตร์ควรรู้!! 

มหาวิทยาธรรมศาสตร์จะได้รับผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ 
 ตำบลเชียงรากใหญ่  

เช่น รถขนขยะกว่า 600 เที่ยวต่อวันบนถนนเชียงราก และปัญหาน้ำชะขยะ 
และในกรณีที่การดูดจับสารเคมีเกิดปัญหา มธ.อยู่ในรัศมีได้รับผลกระทบ 

 
ประสบการณ์การบริหาร (ส่วนหนึ่ง) 

• กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
• กรรมการอิสระ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนท์ 
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
• ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 
• ที่ปรึกษากิตติมศักด์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 
• ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
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• รองผู้อำนวยการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 
• กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 
• อนุกรรมการบริหาร สำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
• ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• วิทยากรประจำ รายการธุรกิจติดโอกาส World Focus เวทีท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์

สปริงนิวส์ 
• ผู้ตรวจตัวชี้วัด PMQA สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี 
• ผู้แทนอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
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แนวทางการพฒันามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ภายใตว้ิสัยทัศน์ 
 

 
 
 
 
เป้าหมาย  
Greater and Even Better “THAMmasat” 
 
พันธกจิ 
T – Transformation, properly for betterment การเปลี่ยนแปลงทีเ่หมาะสม 
      นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น 
H – High efficiency ประสิทธิภาพสูง 
A – Academic excellence วิชาการโดดเด่น 
M – Moral value for welfare of all สวัสดิการเป็นธรรม 
 
ปัจจัยพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กร/สถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่มีชื่อเสียง           
มีคุณภาพ มีภารกิจหลัก คือ บริการการศึกษาในแขนงต่างๆ ให้กับผู้เรียน และขยายไปถึง  
การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ มีทรัพยากรสำคัญจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษย์และทุนทางสังคมสูง 

 
โจทย์ท้าทาย 

สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรประเภทหนึ่ งที่ กำลั งถูก เทคโนโลยีดิ สรัปต์  
(Technology disruption) อย่างรุนแรง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้
ผู้รับบริการการศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา (Anywhere 
anytime) ด้วยต้นทุนที่ถูกลงอย่างมาก โรงเรียน/มหาวิทยาลัยยังต้องเผชิญความท้าทายจาก
จำนวนเด็กที่เกิดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการให้คุณค่ากับปริญญาบัตรลดลง 
แต่ให้ความสำคัญกับทักษะสมัยใหม่ที่ จำเป็นสำหรับการทำงานเฉพาะด้านมากขึ้น            

TTT HHH AAA MMM    fff ooo rrr    aaa lll lll    
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ทำให้องค์ความรู้หลายเรื่องที่สอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัย
ล้าสมัยได้เร็ว จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนหลายร้อยแห่ง
ทั่วโลกจำเป็นต้องปิดตัวลง ในขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับความ      
ท้าทายเหล่านี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หากไม่ปรับตัวก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรืออยู่รอดได้       
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แม้ว่าหลายคณะ/สาขาวิชา จะเปิดรับนักศึกษาหลาย
รอบในแต่ละปี และลดมาตรฐานการสอบคัดเลือกลง ก็ยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้ในจำนวน
ที่คุ้มทุนที่จะช่วยให้อยู่รอดได้ในระยะยาว นอกจากนั้นทรัพยากรที่เป็นตัวเงินที่ ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลก็มีแนวโน้มจำกัดและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น การจัดสรรทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่สามารถจะพุ่งเป้าไปทางการพัฒนาทางกายภาพเฉกเช่น    
การพัฒนาในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังได้อีกต่อไป  

 
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีความ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและแยกส่วนได้ แม้ว่าการเรียนการสอนวิชาการข้ันสูงและการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสังคมอนาคต แต่อาจจะไม่ต้องทำ     
ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย/หลักสูตรระดับปริญญาบัตรอีกต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำเป็นต้องบริหารต้นทุน ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสามารถปรับตัวได้     
เท่าทันกับความท้าทายหลากหลายด้านที่กำลังเกิดขึ้น ภายใต้ “ความเป็นธรรม” และสร้าง 
“คุณค่า” ขององค์กร ทั้งในสายตาของบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และสังคม เพราะหาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขาดซึ่ง “ความเป็นธรรม” และ “คุณค่า” ในสายตาคนท่ีเกี่ยวข้อง
แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไร้ซึ่งความมีชีวิตชีวา และจิตวิญญาณ 
 
Thammasat Transformation 
 การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและมี
ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก ภายใต้หลัก 5 ข้อ กล่าวคือ (๑) การทบทวน
และกำหนดคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) ประสิทธิภาพสูง (๓) การ
เปลี่ยนแปลงดิจิตัล (Digital Transformation) (๔) สร้างทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(๕) สร้างการบริหารจัดการรูปแบบใหม่และการทำงานวิถีใหม่ 
 (๑ ) การทบทวนและกำหนดคุ ณ ค่ าของมหาวิท ยาลั ยธรรม ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องทบทวนและกำหนดคุณค่าขององค์กรในอนาคต ซึ่งหมายถึง 
ป ร ะ โย ช น์ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ส ร้ า ง ให้ แ ก่ สั ง ค ม แ ล ะ ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง ก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะยั่งยืนอยู่ได้ก็ต่อเมื่อสังคมเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ      
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ “THAM for all” ตามกรอบ
แนวคิดเป็นการกำหนดคุณค่าทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
“พึง่ได้” เป็นที่พึ่งของสังคมในด้านต่าง ๆ  โดยมีความเป็นธรรมเป็นพื้นฐาน 

ทุกวันนี้สังคมเห็นว่าบริการหลายอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจมีคุณค่า
ลดลง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในบางสาขาวิชาเนื่องจากการแข่งขันของสถาบันการศึกษา
ทั้งในรูปแบบสถาบันการศึกษา และการศึกษาออนไลน์ การวิจัยขั้นสูงที่เคยเกิดในห้องทดลอง
ของมหาวิทยาลัยก็เพิ่มขึ้นมากในห้องทดลองของหน่วยงานเฉพาะด้าน บริษัทเอกชน และ
สตาร์ทอัปเกิดใหม่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกท้าทายเฉพาะเรื่องการรับนักศึกษา
เท่านั้น ในบางสาขาวิชานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถรับและรักษาอาจารย์
คุณภาพสูงแข่งกับองค์กรภายนอกได้เพราะกรอบค่าจ้างและกรอบการทำงาน 

(๒ ) ป ระสิ ท ธิภ าพ สู ง  ใน อดี ต งบประมาณ จากภาครั ฐและ เงิน ราย ได้                 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจไม่ประสบปัญหา แต่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุน
รูปแบบต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำเป็นต้องให้ความสำคัญ  
กับการจัดสรรทรัพยากร จำเป็นต้องวัดประสิทธิภาพและต้นทุนอย่างจริงจัง เพื่อรักษาวินัย
ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนเรื่องใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรและการสร้างอาคาร
สถานที่จะต้องเกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในอนาคต ไม่ใช้อคติหรือความ
เป็นพรรคพวก และต้องบริหารอย่างมืออาชีพบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านประสิทธิภาพและ
ต้นทุนที่ครบถ้วน การวัดประสิทธิภาพและต้นทุน รวมถึงการประเมินผลกระทบ (Impact 
Assessment) จะทำให้มหาวิทยาลัยวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างยั่งยืน และ
สามารถสร้างความชัดเจนในเรื่องการอุดหนุนไขว้ (Cross Subsidization) หมายถึง        
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนขั้นสูงที่จำเป็นไม่สามารถ
สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ แต่สร้างคุณค่าในด้านอื่นๆ  

(๓ ) การเปลี่ ยนแปลงดิ จิ ตั ล  (Digital Transformation) มหาวิทยาลั ย 
ธรรมศาสตร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดิจิตัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการ
บริหารเชิงประสิทธิภาพและต้นทุนแล้ว โอกาสของการสร้างระบบนิเวศการทำงานใหม่
จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องสร้าง
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ทั้งเรื่องการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูล (Open data)  

(๔) สร้างทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องมีทีม
ขับเคลื่อนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ทีมนี้ต้องประกอบด้วยผู้นำที่มีความชัดเจน           
ในเป้าหมาย มีความเป็นธรรม และเห็นประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ของพรรคพวก
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หรือเครือข่ายผลประโยชน์ ทีมขับเคลื่อนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีเป้าหมายของ
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รักษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด ไม่ประนีประนอม    
จนออกนอกลู่นอกทาง เน้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบมากกว่าแค่การทำโครงการใหม่ ๆ 
หรือจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องสร้างการรับรู้และความร่วมมือจากบุคลากร
หลากหลายกลุ่มทั่วทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารและระบบการให้แรงจูงใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

(๕ ) ส ร้ า งก า รบ ริห า รจั ด ก าร รูป แ บ บ ให ม่ แ ล ะก ารท ำงาน วิ ถี ให ม่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกนอกระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมา
ตั้งแต่ปี  2558 แต่กฎระเบียบที่ ใช้กำกับและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไม่ได้ลดลง 
กฎระเบียบหลายเรื่องทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยขาดความยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่สามารถ
ปรับตัวได้เท่าทันกับความท้าทายใหม่ๆ การบริหารงานมีความเคลือบแคลงเนื่องจากการ    
ไม่เปิดเผยข้อมูลรายงานการเงิน และมีผู้บริหารงานหน่วยงานที่ผิดฝาผิดตัว และมีปัญหา
จำนวนหนึ่ง การสร้างระบบคุณธรรมหรือธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะยึดโยงบุคลากรไว้ทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสร้างระบบ “เชื่อมั่น เชื่อถือ เชื่อใจ” ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ 
ระบบธรรมาภิบาลเมื่อลงไปในระดับบุคคลแล้วจะทำให้การทำงานวิถี ใหม่ เกิดขึ้น             
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการได้โดยภารกิจและเป้าหมายชัดเจน 
นอกจากนั้นการบริหารจัดการรูปแบบใหม่และการทำงานวิถีใหม่  จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี      
ดิจิตัลในการลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพ และวัดผลได้  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสร้างจุดเด่นใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 
ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ/สาขาวิชา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งในการบูรณาการข้ามมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนที่โดดเด่นของแต่ละแห่ง     
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับคุณค่าการเรียนการสอนที่ดีที่สุด มีการพัฒนาบุคลากร   
ไปในตัวจากการทำงานในวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโดดเด่น มีการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น 

 
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภารกิจที่ควรพิจารณา 

โอกาสที่หนึ่ง แม้ว่าจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีจำนวนลดลง เนื่องจาก
ปัจจัยการเกิด แต่ประเทศไทยและทั่วโลกยังมีความต้องการการเรียนรู้ในวิทยาการเฉพาะหรือ
วิทยาการใหม่ ทั้งจากกำลังแรงงานในประเทศกว่าสิบล้านคน และนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น 
(Short course) และระดับปริญญา ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำเป็นต้องวิเคราะห์
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ข้อมูลผู้รับบริการให้ชัดเจน สร้างหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ (upskill and reskill) สร้างหลักสูตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ค่ายเยาวชนต้นแบบ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศาสตร์ขั้นสูง/นวัตกรรม
อย่างน้อยสี่ด้าน คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวั ตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นวัตกรรมข้อมูล และนวัตกรรมสังคม 

โอกาสที่สอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำงาน  
การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ/สาขาวิชา ข้ามมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างประสบการณ์         
การเรียนรู้ สร้างทักษะการรู้ลึก รู้รอบ และรู้จริง เพื่อเป็นจุดแข็งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และใช้โอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยทั่วไป รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอกในการ
สร้างจุดแข็งนี้ร่วมกัน 

โอกาสที่สาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องทำให้สังคมรู้สึกและเชื่อมั่นว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “พึ่งได้” เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเชื่อมโยงคนหลากรุ่น
หลากวัย หลากแนวคิด ความเชื่อ เข้าไว้ด้วยกัน การประสานความหลากหลายนี้ จำเป็นต้อง
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นคือ “ความเป็น
ธรรม” “ความโดดเด่นด้านวิชาการ” และ “การเป็นที่พึ่งของสังคม” 

โอกาสที่สี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสร้างกระบวนการคิดแบบใหม่ ประเภท 
“ทำน้อยแต่ได้มาก” หรือใช้โอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี ประเภท “First, Best, 
Different” ยกตัวอย่าง เช่น การให้สังคมหันมาสนใจ “การรักษาสุขภาพมากกว่าการรักษา
โรค” “คณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย” หรือ “สามมงกุฎสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ” เป็นต้น 

 
แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 แนวนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การนำของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี จะเน้นเป้าหมาย Greater and Even Better 
“THAMmasat” และพันธกิจ THAM สร้างให้ เกิด Thammasat Transformation มีทีม
ขับเคลื่อนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับสภามหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดเสมือน
กับบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลกำกับ โดยที่การบริหารงานทั่วไปยังคง           
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายและแผนงานที่
ชัดเจนและการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน มีการบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล         
ที่เปิดเผยโปร่งใส และการรายงานงบการเงินหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่เปิดเผยและเข้าถึง
ได้ 
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 การบริหารงานในแต่ละศูนย์ จะเป็นเอกเทศตามหลักการบริหารภายใต้นโยบาย
และแผนงานมีเป้าหมายแต่ละศูนย์ที่ชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนได้ 
ภารกิจสำคัญสามารถคงอยู่ได้โดยฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภาพรวมและ
ภารกิจเฉพาะ 
 ตัวอย่าง เช่น การบริหารศูนย์พัทยา ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรม
การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์
และสุขภาพครบวงจร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร เนื่องจากมีงบประมาณและภารกิจรองรับชัดเจน ฝ่ายบริหาร
จะทำการสร้างระบบ Regulatory Sandbox เพื่อกำกับดูแลกิจการย่อยภายใต้ศูนย์พัทยา 
การบริหารศูนย์ลำปาง จะเน้นนวัตกรรมสังคมเป็นหลัก และพัฒนาศูนย์ลำปางให้เหมาะกับ
ความต้องการของภูมิภาคและอาเซียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ การบริหารท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิตจะจัดให้มีระบบนิเวศเฉพาะสำหรับการเรียนการสอนการวิจัยที่เหมาะสม และ
สร้าง Sandbox สำหรับนวัตกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อมาพัฒนานวัตกรรม
เหล่านั้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 
 ผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะยังคงเป็นการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย แต่เพิ่มและเน้นให้เกิดสร้างประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น นอกจากนั้นจะสนับสนุน     
ให้เกิดนวัตกรรมทั้งสี่ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดใหม่ ๆ มีความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และนวัตกรรมต้องตอบโจทย์และสร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                   (Thammasat Transformation) 

กลยุทธ์ที่ ๑.1  การทบทวนและกำหนดคุณค่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 1.๒  สร้างองค์กร บุคลากร บัณฑิต/ผู้ได้รับการอบรม และผลงานที่มี

ประสิทธิภาพมีผลกระทบสูง  
กลยุทธ์ที่ 1.๓  ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดิจิตัล (Digital  

Transformation)  
กลยุทธ์ที่ 1.๔  สร้างทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 1.5  สร้างการบริหารจัดการรูปแบบใหม่และการทำงานวิถีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1.6 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีขอ้มูล และความปลอดภัยของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 1.7 มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 1.8 ลดจำนวนหลักสูตร จำนวนวิชาลงทั่วมหาวิทยาลัย ควบรวม

หน่วยงานที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานสอน งานบริหาร เพื่อเพิ่ม
งานวิจัย และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.9 ปรับกำลังคนและโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1.10 ใช้ระบบคุณธรรม/ระบบธรรมาภิบาลการบริหาร และระบบ

การเปิดเผยข้อมูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มและสร้างคุณค่า 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานให้ เกิดการข้ามศาสตร์        

ข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบ 
ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจ ชื่อเสียง และการยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  เผยแพร่ผลงานและสร้างผลกระทบในวงกว้างทางสั งคม      
การเป็นที่พึ่งของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.3 มุ่งเน้นผลงานวิจัย และนวัตกรรมแบบสหสาขาวิชา (Multi-
Disciplinary) และสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึก รู้จริง มีคุณธรรมและพร้อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2.6  พัฒนาการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้รอบและรู้ลึก 

เก่งทั้งทักษะวิชาการและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.7  พัฒนาการจัดการศึกษา/การอบรมทีส่นับสนุนการพัฒนาทักษะ

และความชำนาญ (Upskill and reskill) และส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  พัฒนาหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ชั้นนำให้เกิดการข้ามศาสตร์ ข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย และ
มุ่งเน้นการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.2  เสริมสร้างบทบาทความเป็นที่พึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
ด้วยวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า ในด้านการเรียน   
การสอน การอบรมที่เป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
สังคม สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และสร้างผลกระทบ
ทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และผลกระทบสืบเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างและส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.5 สนับสนุนให้เกิด Marketplace สำหรับงานวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรม รวมทั้งเป็นเวที/เจ้าภาพ สำหรับงานวิชาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรมเฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ภายใน ASEAN+3 
กลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อตอบเป้าหมาย SDGs รวมทั้งเป็นการเวที/เจ้าภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม    

ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทัง้เป็นการเวที/เจ้าภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.9 สร้างระบบอาจารย์ประจำ อาจารย์พิ เศษ  ที่ เหมาะสม        

และปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณค่าและ
ภารกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สวัสดิการเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.1  แก้ปัญหาเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1.5/1.7 
กลยุทธ์ที่ 4.2  จัดให้มีเงินชดเชยการเลิกจ้าง 
กลยุทธ์ที่ 4.3  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจ และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 4.4  สร้างสภาพแวดล้อมสู่ ก ารมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี  (Healthy 

campus) 
กลยุทธ์ที่ 4.5  ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศการทำงานรูปแบบใหม่ ลดการ

เดินทาง 
กลยุทธ์ที่ 4.6  ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ 

ประกันอุบัติเหตุแบบบูรณาการหน่วยงานทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 4.7  ส่งเสริมระบบสหกรณ์ และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์

บริการที่ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาความเป็นไทย และอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 5.1  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์       

การเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน และเป็นที่พึ่งของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้เกิดตลาดวิชาและการเรียนรู้สาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่อง ความเป็นธรรม เป็นวิชาพื้นฐาน

ในระดับปริญญาตรีโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพและไม่มีอคติ  
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นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2564-2566 

โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 
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ประวตัิและผลงาน 
 
วัน เดือน ปีเกดิ :  

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ (อายุ ๖๒ ปี) 
 
ตำแหน่งหน้าทีป่ัจจุบัน : 

- ศาสตราจารย์ประจำ และผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- กรรมการในหน่วยงานภาครัฐ : 

o กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
o กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
o กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 
o กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันพระปกเกล้า, กรรมการวิชาการ,  
   และกรรมการบริหารหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการเมืองการปกครอง      
   ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตร     
   ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร ฯลฯ 
o กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ  
   คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ทั้งที่สังกัดสำนักงานเลขานุการ   
   สภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา 
o กรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
o กรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
o ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบ กระบวนการ และการประเมินผลงาน 
   คดี สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ : 

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
- เหรียญจักรพรรดิมาลา จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  
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รางวัล : 
- รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
- เข็มเกียรติยศ ชั้น ๔ สถาบันพระปกเกล้า 

 
การศึกษา :  

- มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (๒๕๑๕ –  
  ๒๕๒๐) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๒๓ 
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ปีการศึกษา ๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (D.S.U.- Droit Pénal) มหาวิทยาลัย  
  Paris II ประเทศฝรั่งเศส (๒๕๓๒) ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส 
- ปริญญาโทและปริญญาเอกทางกฎหมายอาญา (D.E.A. et Doctorat en Droit  
  Pénal) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส (๒๕๓๖) ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส 

 
การอบรม :  

- หลักสูตรสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ ๒๘ สถาบันนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน          
  เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส (๒๕๔๐) 
- หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๓ วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ  
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘) 
- หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บยส.) รุ่นที่ ๒๒ วิทยาลัยการ 
  ยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

 
ประสบการณ์ด้านบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์: 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙) 
- รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘) 
- รองอธิการบดีทั่วไป กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑) 
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์  
  (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๔) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗) 
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- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  (ต.ค.๒๕๔๗-ม.ค.๒๕๕๗) 
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน และกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 
  (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
- รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ต.ค.๒๕๕๕-ม.ค.๒๕๕๖) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย (ก.พ.๒๕๕๗–ธ.ค.๒๕๕๗)  
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ม.ค.๒๕๕๘–ต.ค.๒๕๕๘)  
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  (ก.พ.๒๕๕๗-ต.ค.๒๕๕๘) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ต.ค.๒๕๕๘–ก.ค.๒๕๕๙)  
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ก.ค.๒๕๕๙-ก.ค.๒๕๖๒) 

 
ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในภาครัฐ : 

- กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) 
- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม 
  กรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา และประธาน 
  อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป 
  กฎหมาย 
- กรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปราม 
  ยาเสพติดให้โทษฯ  
- กรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาชีพทางกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ 
- อนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
- อนุกรรมการติดตามและประเมินผล และอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
- อนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลักษณะพยานคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม 
- อนุกรรมการ กต.ตร.กทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
- อนุกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี 
- ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การบรรยายในสถาบันการศึกษา : 

- อาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาตรี วิชาสิทธิขั้นพื้นฐาน วิชากฎหมายว่าด้วยการ 
  ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น และวิชากฎหมายลักษณะ 
  พยาน 
- อาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาโท วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  เปรียบเทียบ และวิชาปัญหากฎหมายพยาน  
- อาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชาการบริหารงานในกระบวนการ 
  ยุติธรรม 
- อาจารย์ประจำบทเรียน และวิทยากรผู้บรรยาย หลักสูตรการเมืองการปกครอง 
  ในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรธรรมาภิบาล 

            ของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า 
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ผลงานทางวชิาการ : 

หนังสือ 
- เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หลักสูตร 
  การเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
  สำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๘) 
- ตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (ทุนสนับสนุนการสร้างตำรา     
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑) และฉบับพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม 
  จนถึงปัจจุบันรวม ๗ ครั้ง 
- หนังสือเรื่องระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (วิทยาลัยการเมือง 
  การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒) 
วิจัย 
- แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการให้การสนับสนุนทางการเงินและประโยชน์ 
  อย่างอื่นจากรัฐแก่พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร. 
  วิษณุ วรัญญู และคณะ, เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะ 
  กรรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๓๗) 
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- ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับทิศทางการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นของรัฐบา] 
  (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคณะ, เสนอต่อกรมการปกครอง    
  กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒) 
- การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย (เสนอต่อสำนักงาน 
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๔) 
- การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๘  
  ของรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ รศ.นพ.นิธิ สุริยะ และคณะ เสนอต่อสำนักงานศาล 
  รัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๔) 
- การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (วิจัยร่วมกับ 
  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร และคณะ เสนอต่อสำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๕) 
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้ 
  อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,     
  เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๖) 
- กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง: ในอำนาจหน้าที่ 
  ของ ป.ป.ช. (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต และคณะ, เสนอต่อสำนักงาน  
  ป.ป.ช., ๒๕๔๗) 
- สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.บรรเจิด  
  สิงคะเนติ และคณะ, เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๙) 
- บทบาทของพนักงานอัยการในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
  (วิจัยโดยทุนสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙) 
- การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายและจำเลยใน 
  คดีอาญา (วิจัยร่วมกับนายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ และคณะ, เสนอต่อสภาที่ปรึกษา 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๐) 
- การปรับปรุงกฎหมายโรงฆ่าสัตว์ (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 
  และคณะ, เสนอต่อกรมปศุสัตว์, ๒๕๕๐) 
- การพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคณะ, เสนอต่อสำนักงาน ก.ค.ศ.,  

            ๒๕๕๑) 
- การจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน (วิจัยร่วมกับ อ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 
  และคณะ, เสนอต่อสำนักงบประมาณ, ๒๕๕๒) 
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- การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคณะ, เสนอต่อสำนักงาน  
  ก.ค.ศ., ๒๕๕๒) 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน (ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓) 
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ 
  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (วิจัยร่วมกับ  
  ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคณะ, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.,  
  ๒๕๕๕) 
- การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกัน ปัญหา 
  การทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และ 
  คณะ, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.)  
  ๒๕๕๙) 
- องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นิยม  
  รัฐอมฤต, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๖๒) 
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แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ของ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต 

ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาเพือ่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

การสร้างคุณธรรมในองค์กร ในทุกระดับ ด้วยการปลูกฝังธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน, 
การนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลับคืนสู่คุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
ทั่วโลก, การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ตื่นรู้ เพื่อการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์ของบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถาบัน, การฟื้นฟูการให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันตามบทบาทหน้าที่
ฐานะของบุคลากรทุกฝ่าย, การรับฟังความคิดเห็นในทุกระดับสู่การตัดสินใจที่กล้าหาญ
เด็ดขาดเพื่อรักษาไว้ซึ่งเจตจำนงอันถูกต้อง เป็นประโยชน์ เหมาะควร โดยธรรม, การทำให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการเรียนรู้ที่เท่าทัน และทันสมัย การปรับเปลี่ยนของ
กระแสโลกในยุคสมัย เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาที่ให้ประโยชน์ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง, 
การรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อประชาชนชาวไทย         
เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมสู่โลกแห่งสันติธรรม จึงเป็นภาระที่สำคัญอย่างยิ่งของการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีลักษณะจำเพาะ แตกต่างจากมหาวิทยาลัย
โดยทั่วไป 

การปลูกฝังวินัยให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ไม่ว่านักศึกษา อาจารย์  เจ้าหน้าที่              
สู่ประชาชน จึงเป็นภารกิจหลักที่สำคัญยิ่งในยุคสมัยไร้พรมแดน ด้วยหากสังคมขาดวินัย 
การศึกษา การพัฒนา จักล้มเหลวทันที จึงควรให้ค่า “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” 
แก่บุคลากร ชุมชน และสังคมในบทบาทที่ต้องสอดคล้อง ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าที่        
ตามฐานะเป็นที่สุด การปลูกฝังวินัยให้กับทุกฝ่าย การสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกัน การมีวินั ย 
ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม จะนำไปสู่การนำประชาคมกลับคื น           
สู่คุณธรรมความดีได้จริง  

การจัดการบริหารการศึกษาให้เลิศในทางความรู้ แน่วแน่ในคุณธรรมความดี 
สัมฤทธิ์ในประโยชน์และความสุขทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ สามารถทำได้จริงด้วย    
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
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วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม ที่มีมาตรฐานระดับโลก 

เป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวล้ำนวัตกรรม นำสังคมด้วยคุณธรรม อย่างทั่วถึง และยั่งยืน 
A World Class University of Academic Excellence and Innovation 

fully equipped with Virtues to Benefit Society Inclusively and Sustainably 
 
พันธกจิ 
 ๑) สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคม ที่บูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างคนสำหรับอนาคตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจและเคารพความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรม และมีคุณธรรม  
 ๒)  ก้าวล้ำนวัตกรรม  
 สร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ        
ได้อย่างยั่งยืน 
 ๓)  นำสังคมด้วยคุณธรรม อย่างทั่วถึง และยั่งยืน  
   เป็นต้นแบบแห่งการจัดการบริการวิชาการและบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และ
ยั่งยืน พร้อมทั้งนำสังคมดว้ยการสร้างสำนึกบนพื้นฐานของคุณธรรม 
 ๔) พัฒนาสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืน  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมของสาธารณูปการ 
ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและทรัพย์สิน เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง มีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน  
 
นโยบายบริหารมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนพัฒนาระดับชาติ ตลอดจนข้อมูล
ความคิดเห็นของบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ในประชาคมธรรมศาสตร์ จึงกำหนดนโยบาย
บริหารมหาวิทยาลัยรวม ๘ ประการ ซึ่งนโยบายในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ         
ที่นำเสนอข้างต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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๑. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา    
โดยการนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ และ
มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

เป้าประสงค์ :  
๑) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ

ในระดับสากล 
๒) เป็นสถาบันการศึกษาที่สั่งสม และสร้างองค์ความรู้ มั่นคงด้วยภูมิปัญญาและชี้นำ 
  สังคม มิใช่ธุรกิจการศึกษาเพื่อแสวงหากำไร 
๓) สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถทางวิชาการสูง มีทักษะที่จำเป็นในโลก    

ยุคใหม่ สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ และนำความรู้ไป 
พัฒนาชีวิต   ของตนเองและสังคมได้ รวมทั้งเป็นบัณฑิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์  
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้เท่าทันและสามารถใช้ชีวิตใน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี  

๔) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน  
 

แนวการบริหาร :         
๑.๑   การบริหารวิชาการเพ่ือสร้างมาตรฐานทางวิชาการ  

๑.๑.๑ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ  
  (transdisciplinary curriculum) เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
 ของพลวัตรโลก    ในแนวความปกติใหม่ (new normal) ที่ใช้ศักยภาพ 
 โดดเด่นของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกรอบความคิดใหม่แบบองค์ 
 รวม และมีทักษะในการทำงานข้ามสายงาน (interprofessional skills)  
๑.๑.๒  เปิดกว้างมุมมองการศึกษาทางเลือกและสอดคล้องกับพฤติกรรม       

การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ โดยเปิดการเลือกศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี/วิชา
ของคณะอื่น ๆ ให้มากขึ้น 

๑.๑.๓  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรปริญญาตรี ให้มีความยืดหยุ่นและอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
บูรณาการเชิงกว้างและลึก เปิดโอกาสให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละศาสตร์ และอาจกำหนดเป็น Clusters ของ
กลุ่มวิชาได้  
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๑.๑.๔  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้             
ทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันให้สมบูรณ์ทั้งองค์ความรู้และคุณธรรม 

๑.๑.๕  พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์
พร้อมสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ทั้งในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด  
การเรียนการสอน การวางกรอบมาตรฐานของกระบวนเรียนรู้และการ   
วัดสัมฤทธิผลของการศึกษาให้สามารถดำเนินการได้ทั้งในสถานการณ์
ปกติ และภาวะวิกฤต 

๑.๑.๖  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ team-based collaboration    
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน โดยฝึก   
การทำงานเป็นกลุ่มย่อยที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ 
ได้ เรียนรู้จากการทำงานจริง สามารถพัฒนางานวิจัยรูปแบบใหม่            
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๑.๑.๗  จัดทำแผนจัดการศึกษาและการบริการสังคม ตลอดจนลงทุนในทรัพยากร
ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อยุคสมัยทั้ง Reskill และ Upskill 
เพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  

๑.๑.๘  พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออันจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ให้ เป็ น ร ะ บ บ ก ล า งอ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร  (Learning 
Management System) เช่น Canvas หรือ Blackboard  

 
๑.๒   การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  

บริหารจัดการด้านพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาเพื่อใหบ้ัณฑิตมีคุณลักษณะ 
เป็นคนเก่ง รู้ลึก รู้รอบ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม คิดเป็น คิดบวก เป็นคนธรรมศาสตร์ 
เป็นพลเมืองโลก ที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ และกิจกรรมนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑  พัฒนาให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นผู้ประกอบการทางสังคม (TU Social 
Entrepreneurship) โดยแสวงหาความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และสร้างศักยภาพ 
รวมทั้งจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการทำงานและหารายพิเศษระหว่างเรียน 
(Sponsor the Startup Challenge and Showcase) เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
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สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
ต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ 

๑.๒.๒  เน้นย้ำจุดยืนความเป็นคนธรรมศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องมี
คุณธรรม เคารพอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพ เปิดพื้นที่ให้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยภายใต้กรอบของกฎหมาย การยอมรับและเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย มีทัศนะเพื่อสังคมที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  

๑.๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเปิดกว้างและ
หลากลาย จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรและจัดพื้นที่       
ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
อาทิ ลานกิจกรรมนักศึกษา ๒๔ ชั่วโมง (24-Hour Student Activity 
Hall) และสโมสรของนักศึกษา (Dome Student Pub)  

๑.๒.๔  พัฒนานักศึกษาให้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมโลก         
มีลักษณะของผู้รู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสังคมที่เปิดกว้างเป็นสากล และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทั ล ทำให้ต้องมีทักษะในการ            
ใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเข้าถึง
ข้อมูลที่หลากหลายได้ 

๑.๒.๕  จัดให้มีบริการด้านสวัสดิภาพและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทั่วถึง     
เท่าเทียม เป็นธรรม และทันการณ์สำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม (Counseling 
Center for Mental and Sexual Health)  

๑.๒.๖ จัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และทุนการศึกษาทั้งในสถานการณ์
ปกติและภาวะวิกฤต ให้นักศึกษาทุกชั้นปริญญา ทุกหลักสูตร ทุกโครงการ
ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน  
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๒. การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานในระดับสากล  
      และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและความเป็นพลวัตรของโลก      
เป้าประสงค์ : 

๑) สร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสังคม เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์
ปัญหาของสังคมในระดับชุมชน/สังคม/ประเทศ 

๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะส่วนบุคคลของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยและองค์กร
เครือข่าย 

๓) บูรณาการผลการศึกษาจากงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต          
และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน 

แนวการบริหาร : 
๒.๑  มุ่งเป้าการวิจัยที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมได้ โดยการนำ

ผลลัพธ์/ผลกระทบด้านต่างๆ ที่มีต่อสังคม (social impact) มาเป็นเครื่องมือหนึ่ง
สำหรับการจัดสรรเงินทุนวิจัย  

๒.๒ ส่งเสริมให้แต่ละคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ใช้ภูมิปัญญาและจุดเด่นของตนทำงานเป็น
เครือข่ายในรูปแบบของ TU Social Innovation Hub เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน    
ในการพัฒนาโจทย์วิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย และงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา    
ในเชิงพื้นที่  เศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และชุมชนในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และโลก  
เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศและประชาคมโลก รองรับ
ประเด็นความท้าทายของประชาคมโลก ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ สังคมดิจิทัล 
การเกิ ดวิกฤตการณ์ ของโลก  และกรอบการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Developmental Goals (SDGs)) ขององค์การสหประชาชาติ 

๒.๓  สร้างพื้นที่ฝึกฝนการทำวิจัยในรูปแบบ Research Sandbox ที่รวบรวมผลงานวิจัย
และงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สรุปผลการศึกษา       
ในลักษณะคลังสมอง (Think Tank) และเปิดโอกาสและพื้นที่ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยและทำโครงการต้นแบบ  

๒.๔ สร้างกลไกให้การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมไปสู่การยกระดับการ         
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก (world ranking) ด้วยการผลักดันเชิงรุกให้เกิด
ช่องทางการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานอย่าง
จริงจัง  
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๒.๕ บูรณาการงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ โดยจัดให้
มี กล ไกต่ างๆ  เช่ น  การจั ดตั้ งศู นย์ วิ จั ย  “1 ° CURE “  (Primary Center for 
Universal Research Empowerment) เพื่ อถอดบทเรียนวิจัยไปใช้พัฒนาการ
จั ดการเรี ยนการสอน  และการเรี ยน รู้ ขอ งแขน งวิช าและหลั กสู ต รต่ างๆ  
การจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักศึกษา
ในทุกระดับปริญญา รวมถึงคณาจารย์ที่ต้องใช้งานวิจัยในการกำหนดความก้าวหน้า 
ในตำแหน่งทางวิชาการ 

 
๓. การบริการวิชาการและการบริการสุขภาพแก่สังคมอย่างทั่วถึง  
เป้าประสงค์ :  

๑) เป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการ       
แก่สังคม 

๒) ส่งเสริมสังคมให้ขับเคลื่อนบนฐานของความรู้โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา     
สู่ทุกกลุ่มอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชากรกลุ่มเฉพาะ 

๓) เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการเตรียมภาคประชาสังคมให้พร้อมต่อการจัดการ
ภาวะวิกฤต 

๔) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผ่านบทบาทในการเป็นที่พึ่งของสังคมและประชาชน 
ด้วยนโยบายการบริการวิชาการและบริการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพบนหลักการ     
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Principle) 

แนวการบริหาร : 
๓.๑  สร้างระบบการจัดการองค์กรเพื่อการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๑  สร้างระบบการคิดภาระงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมให้สามารถ
คำนวณน้ำหนักได้เทียบเท่าภาระงานด้านอื่น ๆ  

๓.๑.๒ สร้างระบบและกลไกการจัดหาทุนให้คณาจารย์และนักศึกษาในการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

๓.๑.๓  ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ที่ทำโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม สามารถนำผลงานมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้  

๓.๑.๔  ส่งเสริมและสร้างช่องทางให้นักศึกษาที่ดำเนินการจัดโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมสามารถนำงานที่ทำมานับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร       
ที่ศึกษาอยู่ได้ 
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๓.๒  ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ผ่านงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้ อมูล       
และประเด็นปัญหาด้วยระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน   
และกัน เพื่อการมุ่งประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๓ กำหนดให้ศูนย์การศึกษา ทั้งศูนย์รังสิต ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และ         
ศูนย์พัทยา มีเป้าหมายการพัฒนางานของแต่ละศูนย์การศึกษาที่ เป็นเอกภาพ        
โดยหารือร่วมกับทุกหน่วยงานภายในเพื่อการพัฒนางานของแต่ละองค์กรให้เป็นไป      
ในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึ งลักษณะเฉพาะและความต้องการในเชิ งพื้ นที่              
ขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร รวมถึงโอกาส   
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก 

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สร้างศูนย์ฝึกอบรมในลักษณะ
การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตนเอง     
เพื่อเป็นการขยายโอกาสการศึกษาในทุกวัย และในประชากรกลุ่มเฉพาะ ในรูปธรรม
ของกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมชุมชนผ่านทุนมนุษย์  (Center of 
Excellence for Social Innovation and Human Capital Productivity) โดยมี
การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓.๕ มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะ/ วิทยาลัย/
สถาบัน ที่มีศูนย์ปฏิบัติการและตรวจรักษาทางการแพทย์ จัดทำแผนบริการและ
พัฒนาสุขภาวะชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและขยายขอบข่ายการบริการ          
ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ด้วยระบบดิจิทัล และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๖ ทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลใหม่ที่ศูนย์พัทยา ซึ่งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ให้มีบทบาทในการให้บริการแบบองค์รวมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ  
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๔. การสร้างความสุขและความมั่นคงในอาชีพให้กับคนธรรมศาสตร์ สามารถทำงาน
ภายใต้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ เป็นธรรม   
และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

เป้าประสงค์ :  
๑) บุคลากรมีความสุข และมีความมั่นคงในการทำงาน  ภายใต้ระบบการทำงาน         

ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ  
๒) มี ระบบการบ ริหารงานบุคคล  ส่ งเสริมความก้ าวหน้ าในสายการทำงาน            

อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม 
๓) มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ลด ละ เลิกการบริหารงานที่บั่นทอนกำลังใจ

ในการทำงาน  
๔) สร้างความสัมพันธ์อันดี ความผูกพัน และความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการดำเนินภารกิจ 
แนวการบริหาร : 
๔.๑ จั ด ร ะ บ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ เก ณ ฑ์ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการคัดเลือกคนเก่งและดีเข้ามาทำงาน 
เช่น การรับสมัครอาจารย์ที่ไม่จำกัดเฉพาะวุฒิปริญญาเอก และส่งเสริมให้มีการ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจในอาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นอาจารย์
ประจำ   

๔.๒ จัดสรรอัตรากำลัง ทั้งในส่วนของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างเพียงพอ 
และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

๔.๓ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทำงาน จัดสรรทุนมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาเอกอย่างทั่วถึงและเพียงพอ การฝึกอบรมทักษะในการ
ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง ส่งเสริมการศึกษาอบรม            
ของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานให้กับองค์กร  

๔.๔ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เน้น
ประสิทธิภาพในการทำงานและมีความเป็นธรรม 

๔.๕ ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการในด้านต่างๆ ของบุคลากร             
ทั้งส่วนกลางและระดบัคณะอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  

๔.๖ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสายการทำงาน และลดหรือยกเลิกการบริหารงานที่บั่นทอนกำลังใจใน
การทำงานของคนธรรมศาสตร์  
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๔.๗ สร้ า งค วามสั มพั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งบุ ค ล า กรทุ กต ำแห น่ งและลั กษ ณ ะงาน                  
ของมหาวิทยาลัย และสร้างความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

๔.๘ สร้างระบบตรวจตราและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยที่ เกิดจาก
กระบวนการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

๔.๙ จัดบริการด้านสุขภาพให้แก่บุคลากร ให้ได้รับบริการจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ           
ที่รวดเร็ว ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดหาช่องทางการรับบริการ
สุขภาพจากหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕.    การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนธรรมศาสตร์ ที่มีทั้ง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย  

เป้าประสงค์ :  
๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี มีระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี มีความปลอดภัย และสุขอนามัยท่ีดี  
๒) มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา  
แนวการบริหาร : 
๕.๑ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหากายภาพต่างๆ ที่สะสมมาอย่างยาวนาน 

ได้แก่  ปัญหาการจราจร ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหา          
ด้านสุขอนามัยและชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ฯลฯ 

๕.๒ ออกแบบระบบ  วางผั ง และบริหารสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง ๔ ศูนย์การศึกษา โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

๕.๓ สร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 
โดยการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  

๕.๔ พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นชุมชนที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยี (Smart 
University) อย่างแท้จริง โดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัยให้ ได้มาตรฐาน การสร้างศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ           
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเวลา และคุ้มค่า  
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๕.๕ พัฒนาการบริหารกายภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การวัด Carbon footprint ขององค์กร  

๕.๖ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการจัดกิจกรรมสันทนาการ การ
ดูแลสุขภาพ และศูนย์การเรียนรู ้

 
๖. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ

ศิษย์เก่า  
เป้าประสงค์ : 

๑) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสังคมวิชาการที่มีความเป็นนานาชาติ     
ในการพัฒนาพลเมืองของโลก ที่เคารพความหลากหลาย ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
และสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ       
ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

๒) ขยายความร่วมมือทางวิชาการและทางสังคมกับภาคี เครือข่ายทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่     
ในการบริการความรู้สู่สังคมและชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ   

๓) เพิ่มการสื่อสารสู่การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง เพื่อนำมาสู่   
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะของบัณฑิต 
และการพัฒนาสังคมและชุมชนทางวิชาการและทางสังคม ตลอดจนการมีส่วน
สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

แนวการบริหาร : 
๖.๑ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

๖.๑.๑ พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์กับองค์กร
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความผูกพันอันจะนำมาซึ่ง     
ความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  
ในระยะยาว 

๖.๑.๒ ขยายบริบทของกรอบความร่วมมือเป็นพหุภาคีที่ครอบคลุมองค์กร
ระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ ทั้งที่มีอยู่เดิม
และที่ริเริ่มใหม่ โดยยกระดับจากการแลกเปลี่ยนสู่การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยและการเรียนรู้ การทำงานวิจัยร่วม การสนับสนุนทุน เพื่อการ
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สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในเวทีนานาชาติตามเป้าหมายของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน อย่างครบวงจร 

๖.๑.๓ ผลักดันความเป็นนานาชาติ ณ ที่ตั้ง (internationalisation at home) 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในบริบทของความเป็นนานาชาติ
เกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง ๔ ศูนย์
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านการประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้ 
การมีพื้นที่กิจกรรมและเทคโนโลยีรองรับการดำเนินงาน 

๖.๑.๔ สร้างกลไกและดำเนินการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ     
อันเป็นที่ประสงค์ในกรอบของความเป็นนานาชาติและเป็นที่ต้องการ   
ของผู้จ้างงานในโลกปัจจุบัน ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ
กีฬา  

๖.๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้      
มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะที่ปรับตัวได้รวดเร็ว        
มีพลวัตรสูง ทันสถานการณ์ มีหลักคิดและทัศนคติที่เข้าใจบริบทความ
เป็นนานาชาติ และมีโอกาสทำงานในระดับนานาชาติได้  

๖.๑.๖ พัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกองวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานหลัก     
ในการสนับสนุนและประสานงานให้แก่ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย     
เป็นผู้แทนในการร่วมกิจกรรมในเวทีการประชุมและนิทรรศการการศึกษา
ในระดับนานาชาติ เป็นผู้นำการสร้างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของความเป็น
นานาชาติในเชิงคุณภาพ จัดทำและบริหารฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมข้อมูล
และกระจายข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศ ดูแลการสร้าง
ความผูกพันและประสานการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่
บุคลากรต่างชาติในการมาพำนักในประเทศไทยและการทำงานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการขยายโอกาสการพัฒนางานวิชาการและ
วิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๖.๒  การดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 
๖.๒.๑  ประสานงานเพื่อนำความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจน

ความพร้อมด้านองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกเพือ่สร้างความร่วมมือของการทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาสังคม 
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๖.๒.๒  ส่งเสริมให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มีแผนการทำงานเชิงรุกกับ
หน่วยงานภาคีต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อจัดทำ     
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้จริง        
ทั้งในระดับทวิภาคี  และพหุภาคี ครอบคลุมองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจน หน่วยงานวิจัย 
เพื่อบูรณาการงานวิจัยและการบริการสังคมในด้านการออกแบบนโยบาย 
(integration of research and policy) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ของประเทศต่อไป ตลอดจนเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อให้ เห็น
ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๖.๒.๓ มีกลไกที่จะสร้างโจทย์ที่จะนำมาใช้พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ ในการเรียนการสอน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

๖.๒.๔  อำนวยความสะดวกให้การจัดทำความร่วมมือมีความยืดหยุ่น และจัดทำ
ฐานข้อมูลของความร่วมมือต่างๆ ให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี  

๖.๓ การสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
๖.๓.๑ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งเพื่อนำมาสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะของบัณฑิตและการพัฒนาสังคม
และชุมชนทางวิชาการและทางสังคม ตลอดจนการมีส่วนสำคัญในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

๖.๓.๒ จัดรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันเพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร
กับศิษย์เก่าและเพื่อการระดมทุน 

๖.๓.๓ เพิ่มการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง    
ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การส่ง 
email แจ้งข่าวสารเป็นรายเดือน การส่ง E-Newsletter ในการส่ง
ข่ าวสารเป็ น รายปี  การสร้ าง Application สำหรับศิษย์ เก่ าของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 



64

๖.๓.๔ การจัดทำ Website ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ใช้
งานสะดวกและมีมาตรฐานทัดเทียมกับของมหาวิทยาลัยชั้ นนำใน
ต่างประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
เพิ่มช่องทางของศิษย์เก่าในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
รองรับระบบการบริจาคผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๓.๕ การสร้างกลไกและช่องทางให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติต่างๆ แก่นักศึกษา (Experience 
& Knowledge Sharing) และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตา่งๆ ผ่านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ  

 
๗. การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐและอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
เป้าประสงค์ :  

๑) มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ     
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามหลักในการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน 

๒) ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
เพื่อมุ่งผลลัพธ์ตามพันธกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวการบริหาร : 
๗.๑ กำหนดให้งานบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นอยู่ที่บทบาทการกำหนด

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กรอบระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่สำคัญ โดยจัดให้มีการ
สื่อสารที่รวดเร็ว มีส่วนร่วม และทั่วถึง ทั้งนี้ คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของภารกิจ และ
เป้าประสงค์ของแต่ละส่วนงาน 

๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน      
ด้วยหลักการกระจายอำนาจการบริหารไปยังหน่วยงานดังกล่าว โดยส่วนกลาง       
ทำหน้าที่เพียงดูแลให้อยู่ในกรอบของระเบียบกฎหมาย โดยมีแผนการประเมินผลการ
บริหารงานของส่วนกลางและหน่วยงาน ทีเ่ป็นรูปธรรม 
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๗.๓ บริหารความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะให้มีแนวคิด       
เชิงบูรณาการมากขึ้น โดยมีกลไกการจัดระบบการบริหารงานที่ผู้บริหารหน่วยงาน     
มีส่วนร่วม ตั้งแต่การรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลไกการทำงานร่วมกัน สำหรับการดำเนินนโยบายที่ สำคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน  

๗.๔ การปรับสมดุลของขั้นตอนและกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น    
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน โดยลดขั้นตอนหรือยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น 
และปรับหรือเพิ่มระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  

๗.๕ ส่งเสริมให้มีกลไกและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
ของประชาคมธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมา
กำหนดและสื่อสารนโยบาย รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการในทุกระดับ อย่างทั่วถึง  

๗.๖ พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อการแสดงออกซึ่งศักยภาพ
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการ
ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายที่เสนอ โดยมีการจัดกลไกสื่อสารและการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ต่อประชาคมธรรมศาสตร์    
อย่างต่อเนื่อง  

๗.๗   สร้างมาตรการและกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  รวมถึ งก ารป้ องกันมิ ให้ เกิ ดผลประโยชน์ ทั บซ้อน ในระบบงาน              
ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับอย่างชัดเจน 

๗.๘ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
รวดเร็วเพื่อการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ระบบการบริหารจัดการแบบไร้กระดาษ  

๗.๙ ผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ 
ตามบริบทหลักของมหาวิทยาลัยและบริบทเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการ
ทำงานมีมาตรฐาน  

๗.๑๐ ปรับปรุงและบูรณาการตัวชี้วัดในการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
โปร่งใส และเป็นธรรม 

๗.๑๑ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) เป็นกรอบเพื่อพิจารณาการบริหารองค์กร      
ในเชิงระบบ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการ
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โดยใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้ และปรับปรุงผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน  

 
๘. การจัดหารายได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นคงทางการเงินการเพิ่มความสามารถ    
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เป้าประสงค์ :  
๑. การบริหารจัดการการเงิน  งบประมาณ  บัญชี  และการจัดซื้อจัดจ้างของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

๒. มีระบบกลไกในการจัดหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ โด ย มุ่ ง เน้ น ผ ล ง า น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินขององค์กร 

๓. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล  
ทางการเงิน การติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารและ      
การตัดสินใจให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

แนวการบริหาร : 
๘.๑ บริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อการหารายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือ          
ในลักษณะหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย      
ทั้งในเชิงที่ไม่แสวงหาผลกำไรและในเชิงธุรกิจ  

๘.๒ ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ มีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 

๘.๓ ปรับปรุงการบริหารจัดการทางการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้อง โปร่งใส 
รวดเร็ว และตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
ระเบียบกฎหมาย และในขณะเดียวกันเพื่อลดหรือยกเลิกขั้นตอนการดำเนินการ       
ที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นดว้ย  

๘.๔ เน้นการบริหารจัดการทางการเงินการคลังที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน กระจายอำนาจ
ในการบริหารจัดการทางการเงินไปยังหน่วยงาน ภายใต้หลักความรับผิดชอบ         
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่าย 
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