
แผนฯ 12 ผ่านคณะอนกุรรมการสภาด้านการวางแผน 7 ม.ีค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59  สภาฯ อนมุัติ  29 ส.ค.59   ณ 28 มี.ค. 60      หน้า 1 / 19 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2654) มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  
 

1. ปรัชญา  “.... มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ า บ าบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อัน

เป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพของการศึกษา....” 

 "...A university is, figuratively, an oasis that quenches the thirst of those who are in 
pursuit of knowledge. The opportunity to acquire higher education rightly belongs to 
every citizen under the principle of freedom of education... " 

 

2. ปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” 
   "THAMMASAT FOR THE PEOPLE"  

3. วิสัยทัศน์ “สร้างผู้น า  ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” 
 "Leadership through World-Class Education and Research" 
 

4. พันธกิจ    1.  จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
      2.  สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้  

      3.  ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 
   4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนา 
        วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง  

 

5. ค่านิยมองค์กร       “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมน าสังคม”1 
                            "Excellence, Morality, and Social Engagement"  

6. เป้าหมายเชิงนโยบาย  1. มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน  มหาวิทยาลัยวิจัย  มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ 
  2. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก   และอันดับ 80 ของเอเชีย 
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ 
7. ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

3 สร้าง : สร้างบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  2 มุ่ง    : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ  มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน 
 

 

                                                           
1 เป็นเลิศ   หมายถึง มีผลการด าเนินงานตามภารกจิของสาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นเลิศ  
  เป็นธรรม  หมายถึง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม เป็นมหาวิทยาลยัของปวงชน มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนและพิทักษ์

ประโยชน์ใหก้ับประชาชน 
 ร่วมน าสังคม หมายถึง การเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดบั การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

และการมีบทบาทในการหาทางออกใหก้ับสังคมไทยในเรื่องหลักๆ ที่ส าคัญ โดยการร่วมมอืกับองค์กรอื่นๆ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2p3NLEzcgCFcO6jgodg-4Gzg&url=http://www.tu.ac.th/intro/about/emblem/&psig=AFQjCNHzwD4vOnB0KwAKA4MTvkfW6LB11A&ust=144530978175612
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS  
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

5. มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

นอกจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวขา้งต้นแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุเปา้หมายตามทีม่หาวิทยาลยัมุ่งเน้นในช่วง 
5 ปีข้างหน้า จงึก าหนดกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและการก ากับทีเ่ป็นรูปธรรม หรือ “ กลยุทธ์เชิงรุก ” ดังนี ้

9. กลยุทธ์เชิงรุก 5 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์เชิงรุก กลไกการขับเคลื่อน/แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา 

1.1 น ารูปแบบActive Learning / e-Learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ครบทุกหลักสูตร 
1.2 จัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง GREATS 
1.3 จัดท าหลักสูตรและเสริมสรา้งบรรยากาศที่สนับสนุน
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ให้กับ
นักศึกษา 
1.4 คัดเลือกรายวิชา เพื่อให้มีการบรรยายภาษาที่ 3 
นอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษ 
1.5 เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อให้ความรู้รายวิชาที่มี
การบรรยายภาษาที่ 3 

2. สร้างผลงานวจิัย นวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและตาม 
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
ระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก ่ 
        1) Democracy   
        2) Policy Recommendation  
        3) Energy & Environment 
        4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical 
Technology 
        5) Food Agriculture & Bio-Tech  
        6) Mechatronics ,Intelligent Robots, Systems 
Engineering Electronic Control    
        7) Digital, Internet of Things & Convergence  
        8) Creative, Culture High Value Services  
(ข้อ 4-8) คือ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการวจิัยและพัฒนา)  
 
        

2.1 มุ่งเน้นการ จัดหา จัดสรรทนุวิจัย 
2.2 บูรณาการงานวจิัย นวัตกรรมที่เป็น สหสาขาวิชา  
สหวิทยาการ 
2.3 พัฒนาคลัสเตอร์การวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
2.4 สร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัยรุน่ใหม่เสนอผลงานเพื่อรับรางวลั
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และฐานข้อมูลดา้น
การวิจัยให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างสมบูรณ์ 
2.6 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
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กลยุทธ์เชิงรุก กลไกการขับเคลื่อน/แนวทางการพัฒนา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที) 
เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือที่ใช้
ชื่อว่าโครงการ “NEXT (New Entrepreneur Exchange 
and Transfer)” เพื่อร่วมสร้าง STARTUP DISTRICT : ความ
พร้อมในด้านพื้นที ่และพัฒนาไปสู่ Entrepreneurial 
University : การจัดการเรียนการสอนเน้น entrepreneur  

3.1 สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความรู ้
3.2 พัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ 
3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ 
3.4 เร่งการเติบโต และแสดงศักยภาพ 

4. จัดตั้ง Clinical excellence Center /Community base  
เพื่อน าองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลยัมีความเชี่ยวชาญให้บริการ
แก่ชุมชน/ประชาชน เชน่ 
   4.1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือด และ 
เมตาโบลิซึ่ม 
   4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 
 
   4.3 Community Based 
 
 

 
 
 
4.1.1 สร้างความร่วมมือ ระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
4.2.1 สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานเพื่อสร้างหลักสูตร  
Distance Learning online on demand  
4.3.1 สร้างชุมชนตน้แบบ โดยบูรณาการการบริการวชิาการ
ให้ครอบคลุมความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความมั่นคงดา้นเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมที่ดี  เช่น  

ปทุมธานี : เน้นอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร  
      พระนครศรีอยุธยา : เน้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ออกแบบผลิตภัณฑ ์
      ล าปาง : เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับชุมชน  

5. มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และบริหารจัดการอย่างมี   
   ประสิทธิภาพ ด้วยการ 

5.1 เพิ่มรายได ้
 
 
 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร 

 
         5.3 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 
 

 
 
5.1.1  บริหารจัดการทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ และ
ให้บริการสุขภาพ 
5.1.2 ระดมทุนจากศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก  
5.1.3 บริหารจัดการการลงทุน  
5.2.1 รณรงค์ให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
5.3.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร 
งบประมาณ และวิจัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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10. ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ และตัวชีว้ัด  มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

10.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
       เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  GREATS2  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning3 และปลูกฝังทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
  

ตัวช้ีวัด และเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี2560-2564 รวม 

5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1.1 ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS  
ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อบัณฑิต   
(แผน 11) 

ร้อยละ  
 

87.0 
(รุ่น54) 

 
 

85.8 
(รุ่น55) 

 
 

86.6 
(รุ่น56) 

 
 

87.0 
(รุ่น57) 

 
 

87 88 89 90 92 92 -ฝ่ายวิชาการสร้างแบบทดสอบ 
GREATS 
- ฝ่ายวางแผน ส ารวจข้อมูล
และประมวลผล 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกีย่วกับ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
 

ร้อยละ - - - - -  20 25 30 35 35 -ฝ่ายวิชาการก าหนดนิยามและ
รายวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
จัดท าหลกัสูตร 
-คณะจัดท าหลกัสูตรพัฒนา
รายวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 

1.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
 

ร้อยละ - - - - - 80 85 90 95 100 100 -คณะ 
-ฝ่ายวางแผน กับฝ่ายวิชาการ 
นิยามการเรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติ : ฝกึงานในสถาน
ประกอบการ ชุมชน 
หน่วยงาน ฯลฯ 

1.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้แนวทาง 
Active Learning ในการจัดการเรียนการ
สอน  
 

ร้อยละ N/A N/A N/A N/A 12.9 
(246/ 
1894) 

50 55 60 65 70 70 -คณะ 

-ฝ่ายวิชาการ นยิาม 
หลักสูตร พัฒนาอาจารย ์

1.5 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในแนวทาง Active Learning  

รายวิชา - - - - 133 150 200 300 400 500 500 -คณะ 
-ฝ่ายวิชาการ นยิาม 

1.6 ร้อยละของบัณฑติที่ผ่านการทดสอบ
คุณลักษณะ GREATS และทกัษะ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

ร้อยละ - - - - - - - - 60 70 70  -ฝ่ายวิชาการ สรา้งแบบ
ประเมิน และท าการ
ทดสอบ  

1.7 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อ
หลักสูตรทั้งหมด   
 

ร้อยละ 26.6 26.5 30.6 
76/ 
248 

31.9 
84/ 
263 

- 35 36 37 39 41 41 -คณะ 

                                                           
2 องค์ประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility ส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน, E-Eloquence สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader  เป็นผู้น า ท างานเป็นทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร์     
3 Active Learning: กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์ และค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา โดยผู้สอนมีหน้าที่หลักในการบริหาร
การเรียนรู้ การบรรยายเฉพาะองค์ความรู้ที่ส าคัญ การออกแบบกลไกที่จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท าหน้าที่แน ะน า (Guide) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด  
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ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี2560-2564 รวม 

5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1.8 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อนกัศึกษาทั้งหมด 
 

ร้อยละ N/A N/A N/A 0.8 
250/ 

33522 

- 2 4 6 8 10 10 -คณะ 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท าในองค์กรระหว่างประเทศ/
หน่วยงานในต่างประเทศต่อบัณฑิตที่ได้
งานท า  

ร้อยละ 1.2 
42/ 

3643 

2.0 
78/ 

3854 

1.4 
56/ 

3977 

1.7 
76/ 

4381 

2.9 
95/ 

3282 

3 4 5 6 7 7 - ฝ่ายวางแผน จัดท า
แบบสอบถามและประมวลผล 
-คณะเก็บแบบสอบถาม 

1.10 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในเวทีระดับนานาชาต ิต่อนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ - - - - - 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.2 -คณะ 

 

แผนปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้ม ี
ทักษะในการกระตุ้นนักศึกษาให้
มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน 

1) โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย ์

     - ฝ่ายวิชาการ(เจา้ภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

2)  โครงการจัดกลุ่ม Active learning 
community เพื่อให้อาจารย์มาร่วม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ในการผลักดัน
ให้เกิด Active learning อย่างทั่วถึง 

     - ฝ่ายวิชาการ(เจา้ภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

1.2 สร้างหลักสูตร และ 
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต Life Long 
Learning และมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติตามมาตรฐานสากล 

3) โครงการ Work shop การออกแบบ
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
แนวทาง GREATS และ Active 
learning 

     - ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ) 

- ฝ่ายการนักศึกษา 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

4) โครงการจดัสรรทุน/จัดอบรม ให้
นักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ 

      -  ฝ่ายวิเทศฯ/ ฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ (เจา้ภาพ) 
 -  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
องค์กรต่างประเทศ 

     - ฝ่ายวิเทศฯ (เจ้าภาพ) 

- ทุกหน่วยงาน 

6) โครงการจัดท า E-Learning เปน็
ภาษาอังกฤษ 

     - ฝ่ายวิชาการ 

- สทส. 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 

7) โครงการจัดท าทะเบียนรายวิชาเพื่อ
เผยแพร่และกระตุ้นใหเ้กิด Active 
Learning 

     - ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

8) โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ เพื่อสร้าง
ความตื่นตัวในผลส าเรจ็ของโครงงานใน
รายวิชา 

     - ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

9) โครงการสร้างเว็บไซต์รายวิชาที่ได้
จัดท าทะเบียนรายวิชา 

     - ฝ่ายวิชาการ (เจา้ภาพ) 
- สทส. 



แผนฯ 12 ผ่านคณะอนกุรรมการสภาด้านการวางแผน 7 ม.ีค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59  สภาฯ อนมุัติ  29 ส.ค.59   ณ 28 มี.ค. 60      หน้า 6 / 19 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ปฏิบตัิ
จริงและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

10) โครงการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับผู้ใช้บัณฑิต  

     - ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

11) โครงการพัฒนาแบบเข้มข้นทุก
ขั้นตอน เช่น ออกแบบหลักสูตร การ
สอน และการฝึกงานของบัณฑติ 

     - ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

12) โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ปฏิบตัิจริง 

 

     - ฝ่ายการนักศึกษา (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

1.5 ติดตามผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตาม GREATS 
 

13) โครงการทดสอบสมรรถนะ GREATS 
ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

     - ฝ่ายวิชาการ(เจา้ภาพ) 

- ศูนย์ทดสอบ 

14) โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

     - ฝ่ายวางแผน(เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 
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10.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ  
      สังคมไทยและสังคมโลก 

เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และน าไปใช้ประโยชน์อย่าง 
     บูรณาการและยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย:  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  
 

ตัวช้ีวัด และเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี รวม 

5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 ร้อยละของงานวจิัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร/่จัด
แสดง ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ 
Scopus เท่าน้ัน) ต่ออาจารย์
ประจ าและ/หรือนักวิจยัประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

ร้อยละ 
 

- - - 19 
 

337/ 
1773 

 22 24 26 28 30 30 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.2 ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับ
การอ้างอิง (citation) ใน Refereed 
Journalระดับนานาชาติ (SJR หรือ 
ISI หรือScopus เท่าน้ัน) ต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ - - - 56.6 
 

1101/ 
1946 

 65 
 

66 67 68 70 70 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.3 จ านวนผลงานวจิัย/งาน
สร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ 

เร่ือง/
ผลงาน 

1 4 11 25 13 20 25 30 35 40 40 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.4 จ านวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ 

เร่ือง/
ผลงาน 

171 310 252 260 307 310 325 340 355 370 370 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.5 ร้อยละของจ านวนผลงานวจิัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ และ/หรือ ระดบั
นานาชาติ  

ร้อยละ - - - 21.5 
 

(56) 

21.7 
 

(66.5) 

20 20 20 20 25 25 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.6 สัดส่วนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด  

สัดส่วน N/A 0.04 0.39 0.24 
 

43/ 
177 

- 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.7 จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศ
ไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของ
ประเทศใน 8 ด้าน (ตามกลยุทธ ์2.1)  

ผลงาน - - - - -       -คณะ 
-ฝ่ายวิจัย 

2.8 จ านวน Hub ด้านการวิจยัใน
ระดับชาติ 
 

Hub - - - - - - - - - 1 1 -ฝ่ายวิจัย 
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แผนปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ี

ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล

ประเทศไทย4.0) และการ

แก้ปัญหาของประเทศ ได้แก ่

1. Democracy  
2. Policy Recommendation  
3. Energy & Environment  
4. Health, Wellness & Bio-
Med, Medical Technology  
5. Food Agriculture & Bio-Tech 
6. Mechatronics, Intelligent 
Robots, Systems Engineering 
Electronic Control 
7. Digital, Internet of Things 
& Convergence  
8. Creative, Culture, High 
Value Services  
(ข้อ 4-8) คือ 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันท้ังภาครัฐ
และเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
- หน่วยจัดการเรียนการสอน 
- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 
- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

2) โครงการจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกดิ
การรวมกลุ่มของนักวิจัยทั้ง 8 ด้าน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเสวนา การ
ระดมสมอง การจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การน าเสนอผลงาน 
 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

3) โครงการสร้างระบบในการสืบค้น
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม มธ.  
เช่น เพิ่มระบบการสืบค้น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
นักวิจัย มธ. ในเว็บไซตฝ์่ายวิจยั 
เพื่อประโยชน์ในการจัดกลุม่นักวิจยั
ตามความเชี่ยวชาญ 
 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

4) โครงการผลักดันการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ที่เป็นเลิศ มีผลต่อ
สังคมและนานาชาต ิ

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 
 

5) โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัและ
นวัตกรรม 
 
 

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

6) โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิก   
สหสาขา (ICRC) 

 
 
 
 

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.2 บูรณาการ (Integration) 
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเป็น 

  สหสาขา (Multidisciplinary)/ 
สหวิทยาการ(Interdisciplinary)  

  โดยมุ่งเน้นการวจิัย/นวตักรรม
แบบมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่ง
ตอบปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหา
ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) โครงการสนับสนุนทุนวิจัย/
นวัตกรรมทีเ่น้นความร่วมมือกันใน
เชิงบูรณาการ ระหว่างสหสาขาวิชา/
สหวิทยาการ 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

8) โครงการสนับสนุนให้เกิดการ
วิจัยเชิงประยุกต์ (Applied 
research) จากงานวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic research) เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทางด้านการเรยีนการสอน การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์และเพื่อสังคม 
 

     -  ฝ่ายวิจัย(เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

9) โครงการจัดหาเวที/ช่องทางต่างๆ 
ในการพบปะและแลกเปลี่ยน
ความเห็นร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย/
คลัสเตอร์วิจยั เพื่อค้นหาผูม้ีความรู้
ความสามารถดา้นการวิจัยเชิงสห
วิทยาการ /สหสาขาวิชา (Best 
practice) 
 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- สถาบันวิจัยฯ 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

10)  โครงการจัดหาเวที ให้ทุกภาค
ส่วนท้ังภาคชุมชนและภาคเอกชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนด
โจทย์วิจัย และน าผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ไดต้รง
ตามกลุม่เป้าหมายอย่างแท้จริง 
 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

11)  โครงการอบรมให้ความรู้ใน 
การท าวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ 
 

     - ฝ่ายวิจัย/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์(เจ้าภาพ) 

12) โครงการโรงงานอุตสาหกรรม
ต้นแบบทางอาหารตามหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร 
 
 
 
 
 
 

     - รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.3 พัฒนาคลัสเตอร์การวิจัยและ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Excellence Center) ในประเด็น
การวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความ
เช่ียวชาญให้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัย (Hub) 
 
 
 

13) โครงการสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มวิจัยของศูนย์แห่งความเป็น
เลิศทางวิชาการ/คลัสเตอร์การวิจัย 
เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์
การวิจัยด้านต่างๆ 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

14) โครงการจัดเวที/ช่องทางต่างๆ 
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและ
ความร่วมมือกันของกลุ่มเครือข่าย/
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ/ 
คลัสเตอร์การวิจัย 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

-  กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

15) โครงการพัฒนาศูนย์ความเปน็
เลิศฯ/ศูนย์วิจยั เพื่อผลักดันไปสู่
ความเป็นศูนย์กลางการวิจยัใน   
ด้านต่างๆ (Hub) 

     -  ฝ่ายวิจัย(เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

16) โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวจิัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

17) โครงการสนับสนุนคณะต่างๆ 
จัดกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศดา้น
การวิจัย เพื่อให้การวิจัยเป็น
วัฒนธรรมประจ าองค์กร 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

18) โครงการพัฒนาระบบและกลไก
ในการรักษาองค์ความรู้ของอาจารย์
และนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญสูงให้
อยู่กับมหาวิทยาลัย เช่น ระบบคลัง
สมอง การจัดการความรู้ (KM) เป็น
ต้น 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

- สทส. 

19) โครงการส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยง
การวิจัยเพื่อสร้างและสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณุภาพ 

     -  ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยที่มีภารกิจหลักด้านวิจัย 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

20) โครงการสร้างระบบส่งเสริม
เส้นทางอาชีพ (Career path)  
รวมถึงโอกาสของการรับทุนของ
นักวิจัยที่ชัดเจน 

     - ฝ่ายวิจัย 
 

21) โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากทุกแหล่ง
(มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก)  

     - ฝ่ายวิจัย 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

22) โครงการจัดท าระบบรายงาน
และตดิตามประเมินผลงานวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ)  

- ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- หน่วยงานท่ีท าวิจัย 

- สทส. 

23) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- สถาบันวิจัยฯ 

- กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ 

24) โครงการปรับปรุงระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
ให้ทันสมัย 

     - ฝ่ายวิจัย (เจ้าภาพ) 

- ฝ่ายการคลัง 
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10.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

       เป้าประสงค์ : ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ 
                         ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  
  ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

 

ตัวช้ีวัด และเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี รวม 

 5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
3.1 จ านวนความร่วมมือทางวิชาการ/
วิจัย กับมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับ 
Top 500 และ/หรือ องค์กรระหวา่ง
ประเทศ  

ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ 

- - - 596 
(ข้อตกลง
ทั้งหมด) 

 20 30 40 50 60 60 -ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
-คณะ 
-หน่วยบริการวชิาการ 
-หน่วยบริการสุขภาพ 

3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้าต่อนกัศึกษาทั้งหมด 
 

ร้อยละ 2.36 4.18 5.61 3.87 
1,298/ 
33,522 

 4 5 6 8 10 10 -คณะ 

3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง  
 

ร้อยละ - - - 8.4 
149/ 
1,773 

 10 11 12 13 14 14 -คณะ 
-ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

3.4 ร้อยละอาจารยแ์ลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง  
 

ร้อยละ - - - 13.3 
236/ 
1,773 

 14 15 16 18 20 20 -คณะ 

3.5 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกต่ออาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงาน
จริง  
 

ร้อยละ - - - 3.14 
55.6/ 
1773 

 4 5 6 8 10 10 -คณะ 

3.6 จ านวนหลกัสูตร ผลงานวิจยั 
นวัตกรรม ที่เกิดจากความรว่มมือกบั
มหาวิทยาลัยชั้นน า Top 500 /องค์กร
ระหว่างประเทศ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม/ ชุมชน  

หลักสูตร/
ผลงาน 

- - - - -       -คณะ 
-หน่วยวิจยั 
-หนว่ยบรกิารวิชาการ 
-หน่วยบริการสุขภาพ 

3.7 จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ 
องค์กรที่ก าหนดนโยบายระดับชาต ิ
และ/หรือ นานาชาต ิ 
 

คน - - - - -       ทุกหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยช้ันน าใน
ต่างประเทศที่เช่ียวชาญใน 8 เรื่อง 
(ตามกลยุทธ์ 2.1) 

1) โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาเป็น
อาจารย์/ผู้บริหารโครงการ/การวิจัย 

     -  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ/์ฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิจัย(เจ้าภาพ) 

-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ 

2) โครงการจดัท าหลักสูตรนานาชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ 

     -  ฝ่ายวิชาการ 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 
 

 3) โครงการจดัท า MOU ด้านการ
เรียนการสอน/วจิัย/บริการ
วิชาการ โดยเน้นกลุ่มประเทศ 
CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม) และ ASEAN   

  

     -  ฝ่ายวิเทศฯ(เจ้าภาพ) 
-  ฝ่ายวิชาการ 
-  ฝ่ายวิจัย 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 
-  หน่วยงานวิจัย บริการ

วิชาการ/ ศูนย์ความเป็นเลิศ 
- สถาบันอาณาบรเิวณศึกษา 

4) โครงการจดัสรรทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนโดยผ่านความร่วมมือกับ
ประเทศท่ีมหาวิทยาลยัเป็น
พันธมิตรเดิม 

     - ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายวางแผนฯ 
- ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

  - สนง.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัย กับมหาวิทยาลัย 
และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเป็น
หุ้นส่วนในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และวิจัย  และ/หรือ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนและ
สังคม 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 
สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที) เพื่อ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้
โครงการความร่วมมือ “NEXT 
(New Entrepreneur 
Exchange and Transfer)” 
เพื่อร่วมสร้าง STARTUP 
DISTRICT: ความพร้อมในด้าน
พื้นที่ และพัฒนาไปสู่ 
Entrepreneurial University : 
การจัดการเรยีนการสอนเน้น 
entrepreneur 

     -ฝ่ายวิจัย 
-ฝ่ายวิชาการ 
-ฝ่ายวางแผน 
-ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

และบ่มเพาะ 

3.4 ส่งเสริมให้บคุลากรของ
มหาวิทยาลยัเข้าไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ  และ/หรือองค์กรที่
ก าหนดนโยบายระดับชาติ และ/
หรือ ระดับนานาชาต ิ

6) โครงการจัดท าระบบข้อมลู
ผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่เป็น สมาชิก/กรรมการ 
ในองค์กร/สมาคมวิชาชีพ 

     -ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
-ฝ่ายวิจัย 
-ทุกหน่วยงาน 
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10.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์ :  1. เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
      2. เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู ป้องกัน และการสร้างเสริม 
         สุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

 ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี2560-2564 รวม 

5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
4.1 จ านวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยเขา้ไปให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 
 

โครงการ/
ชุมชน 

199 230 269 244 214 260 270 280 290 300 300 -คณะ 
หน่วยวิจยั /บริการ
วิชาการ/สุขภาพ 

4.2 จ านวนโครงการ/ชิ้นงานที่
มหาวิทยาลัยให้บริการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ  
 

โครงการ/
ชิ้นงาน 

- - - - -       -คณะ 
-ส.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง 

4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ /ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ
จากมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 79.8 81.6 81.4 80.8 - 85 85 85 85 85 85 กองแผนงาน: 
ประมวลผลใน
ภาพรวม/หน่วยงานที่
ให้บริการ: จัดเก็บ
แบบส ารวจ 

4.4  ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการรักษาพยาบาลและ
บริการสุขภาพ  

ร้อยละ 96.8 96.8 79.4 78 78.9 85 85 85 85 85 85 - โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ 

- หน่วยจัดการเรียนการ

สอนด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

4.5 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
TQA 
 

รางวัล - - - - - - - - - ได้
รางวัล 

ได้
รางวัล 

โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร์ฯ 
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แผนปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 ส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการ
การให้บริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมแก่ ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ชุมชนต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการให้บริการองค์ความรู้ที่
มหาวิทยาลยัเช่ียวชาญแก่สังคมและ
ชุมชน  

     - หน่วยจัดการเรียนการสอน 
ส านัก สถาบัน กลุม่ศูนย์
ความเป็นเลิศ  

2) โครงการบรูณาการองค์ความรู้เพือ่
สร้างชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน  

     - ศูนย์รังสิต 

- ศูนย์ล าปาง 

3) โครงการให้บริการวิชาการแก่กลุ่ม 
ผู้สูงวัย 

     - หน่วยจัดการเรียนการสอน 
ส านัก สถาบัน กลุม่ศูนย์
ความเป็นเลิศ 

4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปดิ มธ. (TU-MOOC)  

     - สทส. 
 

5) โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์ม
เพื่อนในกระบวนการรบัรองแบบมีส่วน
ร่วม 

     - คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

6) โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์
อาหาร 

     - คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

7) โครงการให้บริการหนังสือ electronic       - หน่วยจัดการเรียนการสอน 

- หน่วยสนับสนุน 

- สทส. 
8) โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง

เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  

     - คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร ์

 9) โครงการส่งเสริมการบริการสู่ชุมชน
โดยรอบ มธ.  

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 
 

10) โครงการสร้างแบรนด์โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร ์

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ 

 11) โครงการอบรมแพทย์ประจ าบ้านให้
ครบทุกสาขาวิชาทางคลินิก และ
อบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อม 

     -  คณะแพทยศาสตร/์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
(เจ้าภาพ)  

- หน่วยจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.2  สร้างมูลค่าเพิ่ม/ สื่อสาร
การตลาดด้านการให้บริการ
วิชาการและ/หรือบริการ
สุขภาพ 

12) โครงการพรเีมี่ยมคลินิกทางด้าน
สุขภาพ  
 

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
(เจ้าภาพ)  
หน่วยจัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 4.3  ผลักดันการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศทางคลินิก 
(Clinical Excellence 
Center) ตามความต้องการ
ของประเทศ 
 

13) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้น
เลือด และเมตาโบลิซึ่ม  

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ 

14) โครงการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์    
(การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 

     - ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรม
รักษ์  

4.4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บริการสุขภาพและ
บริการรักษาพยาบาลให้
ทันสมัยเพื่อแก้ไขปญัหาของ
ประเทศ 

15) โครงการพัฒนาคณุภาพสู่ TQA      - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

16) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

17) โครงการแนะน าการป้องกันโรค  
 

     - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

18) โครงการพัฒนา IT ทางสุขภาพ       -  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
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เจ้าภาพ 

10.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: มุ่งสู่ความม่ันคง ย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  
ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และย่ังยืน 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล าปาง 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในช่วงป ี2560-2564 รวม 

5 ป ี
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
5.1 ร้อยละของหนว่ยงานที่มีแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

5.1.1 ร้อยละของหนว่ยงานที่มีแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
(ระดับมหาวิทยาลยั)  

5.1.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
จัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย ์(ระดบั
หน่วยงาน) 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

40 
 
 

100 

 
 

50 
 
 

100 

 
 

60 
 
 

100 

 
 

80 
 
 

100 

 
 

100 
 
 

100 

 
 

100 
 
 

100 

 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (เจ้าภาพ)   
 
ทุกหน่วยงาน 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ /ทักษะ /ประสบการณ์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

- ระดับมหาวิทยาลยั 

- ระดับหน่วยงาน 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
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80 
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85 
100 
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95 
100 

 
 
 

100 
100 

 
 
 

100 
100 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการ (เจ้าภาพ)  
หน่วยจัดการเรียนการ
สอน 

5.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ  

- ระดับมหาวิทยาลยั 
 
- ระดับหน่วยงาน 

 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
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100 
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100 
 

100 

 
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (เจ้าภาพ)   
ทุกหน่วยงาน 

5.4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก  
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน) 

ร้อยละ 
 

76.4 80.8 75.2 - - 85 85 85 85 85 85 ฝ่ายวางแผน 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - 78.2 
 

- 85 85 85 85 85 85 สทส. 

5.6 ระดับความส าเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีว หรือ Green 
University  

- ระดับมหาวิทยาลยั 
 
 
- ระดับหน่วยงาน 

 
 
 

โครงการ 
 
 

กิจกรรม 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
4 
 
 
9 

 
 
 
8 
 
 
9 

 
 
 

12 
 
 
9 

 
 
 

16 
 
 
9 

 
 
 

20 
 
 
9 

 
 
 

20 
 
 
9 

  
 
 
กองบริหารศูนย์รังสิต   
 ศูนย์ท่าพระจันทร์  
 ศูนย์ล าปาง    
 ทุกหนว่ยงาน 

5.7 การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงาน
ผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 ของ มธ. 

ร้อยละ      100 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 5.1 น าเทคโนโลยมีาเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพสูง 
  

1)  โครงการจดัท าระบบการเงิน 
งบประมาณและพัสด ุ

     - ฝ่ายการคลัง  

- ฝ่ายวางแผน 

- สทส 

2) โครงการจัดท าระบบตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
วางแผน ด้านวิจัย ด้านประกัน
คุณภาพ และด้านวเิทศสัมพันธ์ 

     - สทส. 

- กองแผนงาน กองบริหารการวิจยั 
กองบริการวิชาการ  
กองพัฒนาคุณภาพ กองวิเทศ
สัมพันธ์  

5.2  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง  
 
 

3) โครงการจัดท าระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance-based) 
โดยมี KPI รายบุคคลตามต าแหน่ง
งานท่ีชัดเจน  

     -  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-  ทุกหนว่ยงาน 

4) โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development : HRD) 
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดบั
หน่วยงาน 

     -  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-  ทุกหนว่ยงาน 

5) โครงการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management : HRM) ทั้งในระดบั
มหาวิทยาลยัและระดับหน่วยงาน 

     -  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-  ทุกหนว่ยงาน 
 

6) โครงการจดัสรรทุน/อบรมให้
บุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ  

     -  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
-  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

7) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
องค์กรต่างประเทศ 

     -  ฝ่ายวิเทศฯ 

5.3  พัฒนาการบริหารจดัการให้
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานบุคคล  เช่น Recruitment, 
Retirement  

     -  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-  ทุกหนว่ยงาน 

9) โครงการพัฒนาระบบไอทีเพื่อ
การบริหารจัดการ 

     -  สทส. (เจ้าภาพ) 

- ทุกหน่วยงาน 

10) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการระหว่างศูนย์ให้เต็มศักยภาพ 

     -   สทส. (เจ้าภาพ) 

-   ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ ศูนย์
รังสิต ศูนย์ล าปาง ศูนย์พัทยา 

5.4 พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ด้วยการแสวงหารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน  

11) โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยั  

     - ฝ่ายการคลัง (เจ้าภาพ)  

- ส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.5  สร้างระบบและกลไกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
ประหยดัพลังงาน  
 
 
 
 

12) โครงการอุทยานการเรยีนรู้ ป๋วยฯ 
100 ปีและสวนสาธารณะธรรมศาสตร์ 

     -  ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต  

13) โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 

     - ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 

- ฝายบริหารทา่พระจันทร ์ศูนย์
ล าปาง และศูนย์พัทยา 

14) โครงการพัฒนาระบบจดัการ
ของเสียสารเคมเีพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     -  ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 

- ฝายบริหารศูนย์ล าปาง  

15) โครงการต้นแบบมหาวิทยาลัย
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเช่น โครงการ 

- การจัดการน้ า  

- การรีไซเคลิน้ าอาคารปิยชาติ 
อาคารเรยีนรวมฯ (SC.) 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์  
- พัฒนาอาคารเรียนรวมฯ Clean & Clear 

- น าร่องควบคุมการใช้ไฟฟ้า
ห้องเรียนอาคารปยิชาต ิ

     - ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 

16) โครงการปรับปรุงระบบขนส่ง
และความปลอดภัย  

     - ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 

17) โครงการขยายระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย       - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 

5.6  มุ่งสร้าง Branding และ
คงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์
และเผยแพรผ่ลงานท่ีสร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

18) โครงการรณรงค์สรา้งค่านิยม
หลักท่ีส าคญัขององค์กร 

     - ฝ่ายประชาสัมพันธ ์(เจ้าภาพ) 

- ทุกหน่วยงาน 

19) โครงการสื่อสารภาพลักษณ์ 
Branding Thammasat เชิงรุก 
สู่ภายนอกอย่างเป็นระบบ IMC 
(Integrated Marketing 
Communication Approach)  

     - ฝ่ายประชาสัมพันธ ์(เจ้าภาพ)  

- ทุกหน่วยงาน 

20) โครงการจดัท าเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ  

     -  ฝ่ายวิเทศฯ/สทส. (เจ้าภาพ) 
-  ทุกหน่วยงาน 

5.7 ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

21) โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทย 

     - คณะแพทยศาสตร์ 

- คณะเภสัชศาสตร์  

22) โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลคา่ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

     - ฝ่ายการนักศึกษา 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

- สถาบันไทยคดีศึกษา 

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

- หน่วยจัดการเรียนการสอน 

 


