แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนยุทธศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2654) มีองค+ประกอบสําคัญ ดังนี้
1. ปรัชญา

“.... มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรู อัน
เป>นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได ตามหลักแหงเสรีภาพของการศึกษา....”
"...A university is, figuratively, an oasis that quenches the thirst of those who are in
pursuit of knowledge. The opportunity to acquire higher education rightly belongs to
every citizen under the principle of freedom of education... "

2. ปณิธาน

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”
"THAMMASAT FOR THE PEOPLE"

3. วิสัยทัศน

“สร*างผู*นํา ด*วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก”
"Leadership through World-Class Education and Research"

4. พันธกิจ

5. ค7านิยมองคกร

1.
2.
3.
4.

จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
สรางงานวิจัย และองค+ความรู
ใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปoญญา สงเสริมและพัฒนา
วิชาธรรมศาสตร+และการเมือง
“เป>นเลิศ เป>นธรรม รวมนําสังคม”1
"Excellence, Morality, and Social Engagement"

6. เป:าหมายเชิงนโยบาย 1. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเป>นนานาชาติ
2. มุงสูการเป>นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย
3. มุงเนนการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ
7. ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร+ ไดแก
3 สร*าง : สรางบัณฑิต สรางสรรค+งานวิจัย สรางเครือขายความรวมมือ
2 มุ7ง : มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพ มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน

1

เป@นเลิศ หมายถึง มีผลการดําเนินงานตามภารกิจของสาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแกสังคมที่เป>นเลิศ
เป@นธรรม หมายถึง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองและเป>นธรรม สงเสริมความเป>นธรรมในสังคม เป>นมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงขางประชาชนและพิทกั ษ+
ประโยชน+ใหกับประชาชน
ร7วมนําสังคม หมายถึง การเป>นที่พึ่งของสังคม โดยใหบริการดานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีสวนรวมในการแกไขปoญหาของประเทศ
และการมีบทบาทในการหาทางออกใหกับสังคมไทยในเรื่องหลักๆ ที่สําคัญ โดยการรวมมือกับองค+กรอื่นๆ
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8. ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร
1. สร*างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
2. สร*างสรรค+งานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
3. สร*างเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. มุ7งเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
5. มุ7งสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
นอกจากยุทธศาสตร+ดังกลาวขางตนแลวเพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุเปvาหมายตามทีม่ หาวิทยาลัยมุงเนนในชวง
5 ปwขางหนา จึงกําหนดกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและการกํากับทีเ่ ป>นรูปธรรม หรือ “ กลยุทธเชิงรุก ” ดังนี้

9. กลยุทธเชิงรุก 5 กลยุทธ
กลยุทธเชิงรุก
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป>น
ผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา

2. สรางผลงานวิจัย นวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เนนการใชประโยชน+ในเชิงนโยบาย
ระดับชาติ และนานาชาติ ไดแก
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

กลไกการขับเคลื่อน/แนวทางการพัฒนา
1.1 นํารูปแบบActive Learning / e-Learning มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหครบทุกหลักสูตร
1.2 จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง GREATS
1.3 จัดทําหลักสูตรและเสริมสรางบรรยากาศที่สนับสนุน
ทักษะการเป>นผูประกอบการ (Entrepreneur) ใหกับ
นักศึกษา
1.4 คัดเลือกรายวิชา เพื่อใหมีการบรรยายภาษาที่ 3
นอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษ
1.5 เชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพื่อใหความรูรายวิชาที่มี
การบรรยายภาษาที่ 3
2.1 มุงเนนการ จัดหา จัดสรรทุนวิจัย
2.2 บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมที่เป>น สหสาขาวิชา
สหวิทยาการ
2.3 พัฒนาคลัสเตอร+การวิจัย และศูนย+ความเป>นเลิศทาง
วิชาการ
2.4 สรางแรงจูงใจ ใหนักวิจัยรุนใหมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และฐานขอมูลดาน
การวิจัยใหสามารถใชประโยชน+ไดอยางสมบูรณ+
2.6 จัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เขา
ศึกษาตั้งแตปwการศึกษา 2560

(ข*อ 4-8) คือ 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปvาหมายตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค+
นวัตกรรม วิทยาศาสตร+เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา)
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กลยุทธเชิงรุก
3. สรางเครือขายความรวมมือ 3 สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที)
เพื่อสรางผูประกอบการใหมภายใตโครงการความรวมมือที่ใช
ชื่อวาโครงการ “NEXT (New Entrepreneur Exchange
and Transfer)” เพื่อรวมสราง STARTUP DISTRICT : ความ
พรอมในดานพื้นที่ และพัฒนาไปสู Entrepreneurial
University : การจัดการเรียนการสอนเนน entrepreneur
4. จัดตั้ง Clinical excellence Center /Community base
เพื่อนําองค+ความรูที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญใหบริการ
แกชุมชน/ประชาชน เชน
4.1 โครงการศูนย+ความเป>นเลิศหัวใจ เสนเลือด และ
เมตาโบลิซึ่ม
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุ
4.3 Community Based

5. มุงเนนการพึ่งพาตนเอง และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการ
5.1 เพิ่มรายได

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร
5.3 เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

กลไกการขับเคลื่อน/แนวทางการพัฒนา
3.1 สรางแรงบันดาลใจ และเสริมสรางความรู
3.2 พัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม
3.3 ถายทอดเทคโนโลยีและกอตั้งธุรกิจสตาร+ทอัพ
3.4 เรงการเติบโต และแสดงศักยภาพ

4.1.1 สรางความรวมมือ ระหวางคณะในกลุมวิทยาศาสตร+
สุขภาพ วิทยาศาสตร+เทคโนโลยี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
4.2.1 สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานเพื่อสรางหลักสูตร
Distance Learning online on demand
4.3.1 สรางชุมชนตนแบบ โดยบูรณาการการบริการวิชาการ
ใหครอบคลุมความตองการของชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนมี
ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ชีวิตความเป>นอยู สุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอมที่ดี เชน
ปทุมธานี : เนนอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
พระนครศรีอยุธยา : เนนอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ+
สิ่งแวดลอม ออกแบบผลิตภัณฑ+
ลําปาง : เนนสรางผลิตภัณฑ+ตนแบบรวมกับชุมชน

5.1.1 บริหารจัดการทรัพย+สิน อสังหาริมทรัพย+ และ
ใหบริการสุขภาพ
5.1.2 ระดมทุนจากศิษย+เกา และบุคคลภายนอก
5.1.3 บริหารจัดการการลงทุน
5.2.1 รณรงค+ใหตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน และการใช
ทรัพยากรรวมกัน และความคุมคาของการใชทรัพยากร
5.3.1 เชื่อมโยงฐานขอมูลนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร
งบประมาณ และวิจัย เพื่อใหสามารถใชประโยชน+อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
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10. ประเด็นยุทธศาสตร เป:าประสงค และตัวชีว้ ัด มีรายละเอียด ดังนี้
10.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สร*างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
เป:าประสงค : สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS2 มีทักษะการเป>นผูประกอบการ (Entrepreneur)
และมีทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning3 และปลูกฝoงทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต
ผู*รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝ[ายวิชาการ
ตัวชี้วัด และเป:าหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั เป:าประสงค

หน7วยนับ

ผลการดําเนินงาน
เป:าหมายในช7วงป] 2560-2564 รวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 5 ป]
87 88 89 90 92 92

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
รอยละ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
87.0 85.8 86.6 87.0
(แผน 11)
(รุน54) (รุน55) (รุน56) (รุน57)
1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกีย่ วกับ
ผูประกอบการ (Entrepreneur)

-

20

25

ผู*รับผิดชอบ

-ฝ„ายวิชาการสรางแบบทดสอบ
GREATS
- ฝ„ายวางแผน สํารวจขอมูล
และประมวลผล
30 35 35 -ฝ„ายวิชาการกําหนดนิยามและ
รายวิชาเกี่ยวกับผูประกอบการ
จัดทําหลักสูตร
-คณะจัดทําหลักสูตรพัฒนา
รายวิชาเกี่ยวกับผูประกอบการ
95 100 100 -คณะ
-ฝ„ายวางแผน กับฝ„ายวิชาการ
นิยามการเรียนรู จากการ
ปฏิบัติ : ฝ†กงานในสถาน
ประกอบการ ชุมชน
หนวยงาน ฯลฯ
65 70 70 -คณะ
-ฝ„ายวิชาการ นิยาม
หลักสูตร พัฒนาอาจารย+

1.3 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ
ที่จัดใหผูเรียน เรียนรูจากการปฏิบัติ

-

-

-

-

-

80

85

90

1.4 รอยละของอาจารย+ที่ใชแนวทาง
รอยละ
Active Learning ในการจัดการเรียนการ
สอน

N/A

N/A

N/A

N/A

12.9
(246/
1894)

50

55

60

1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน รายวิชา
ในแนวทาง Active Learning

-

-

-

-

133

150 200 300 400 500 500

1.6 รอยละของบัณฑิตที่ผานการทดสอบ
คุณลักษณะ GREATS และทักษะ
ผูประกอบการ (Entrepreneur)
1.7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอ
หลักสูตรทั้งหมด

รอยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

60

70

70

รอยละ

26.6

26.5

30.6

31.9

-

35

36

37

39

41

41

76/
248

84/
263

-คณะ
-ฝ„ายวิชาการ นิยาม
-ฝ„ายวิชาการ สรางแบบ
ประเมิน และทําการ
ทดสอบ
-คณะ

2

องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทั นโลกทั น สั งคม, R-Responsibility สํา นึก รั บ ผิ ดชอบอยางยั่ งยืน, E-Eloquence สื่อสารอยาง
สรางสรรคIทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader เปQนผูนํา ทํางานเปQนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตรI

3

Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะหI และคนควา เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่หลักในการบริหาร
การเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคIความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไกที่จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่แนะนํา (Guide) ใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด
แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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ตัวชี้วดั เป:าประสงค

หน7วยนับ

1.8 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด

รอยละ

1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําในองคIกรระหวางประเทศ/
หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่ได
งานทํา
1.10 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในเวทีระดับนานาชาติ ตอนักศึกษา
ทั้งหมด

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
เป:าหมายในช7วงป] 2560-2564 รวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 5 ป]
N/A N/A N/A 0.8
2
4
6 8 10 10

ผู*รับผิดชอบ
-คณะ

250/
33522

รอยละ

1.2
2.0 1.4 1.7 2.9
42/ 78/ 56/ 76/ 95/
3643 3854 3977 4381 3282
-

-

-

-

-

3

4

5

6

7

7

- ฝ„ายวางแผน จัดทํา
แบบสอบถามและประมวลผล
-คณะเก็บแบบสอบถาม

0.05 0.07 0.1 0.15 0.2

0.2

-คณะ

แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธ
1.1 พัฒนาอาจารย+ใหมี
ทักษะในการกระตุนนักศึกษาให
มีทัศนคติในการเรียนรูดวย
ตนเองทั้งในและนอกหองเรียน

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

1) โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา
ทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย+

2) โครงการจัดกลุม Active learning
community เพื่อใหอาจารย+มารวม
แลกเปลีย่ นประสบการณ+ ในการผลักดัน
ใหเกิด Active learning อยางทั่วถึง
1.2 สรางหลักสูตร และ
3) โครงการ Work shop การออกแบบ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
และปรับปรุงหลักสูตรใหเป>นไปตาม
เรียนรูตลอดชีวิต Life Long
แนวทาง GREATS และ Active
Learning และมุงสูความเป>น
learning
นานาชาติตามมาตรฐานสากล
4) โครงการจัดสรรทุน/จัดอบรม ให
นักศึกษาดานภาษาตางประเทศ
5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
องค+กรตางประเทศ
6) โครงการจัดทํา E-Learning เป>น
ภาษาอังกฤษ
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่
สงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning

ผู*รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

7) โครงการจัดทําทะเบียนรายวิชาเพื่อ
เผยแพรและกระตุนใหเกิด Active
Learning
8) โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร เพื่อสราง
ความตื่นตัวในผลสําเร็จของโครงงานใน
รายวิชา
9) โครงการสรางเว็บไซต+รายวิชาที่ได
จัดทําทะเบียนรายวิชา

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

- ฝ„ายวิชาการ(เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- ฝ„ายวิชาการ(เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

- ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
- ฝ„ายการนักศึกษา
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- ฝ„ายวิเทศฯ/ ฝ„ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย+ (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- ฝ„ายวิเทศฯ (เจาภาพ)
- ทุกหนวยงาน
-

ฝ„ายวิชาการ
สทส.
หนวยจัดการเรียนการสอน
ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน

- ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
- สทส.

หนา 5 / 19

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบตั ิ
จริงและนําไปประยุกต+ใชใหเกิด
ประโยชน+ตอชุมชนและสังคม

10) โครงการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
กับผูใชบัณฑิต

- ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

11) โครงการพัฒนาแบบเขมขนทุก
ขั้นตอน เชน ออกแบบหลักสูตร การ
สอน และการฝ†กงานของบัณฑิต

- ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

12) โครงการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบตั ิจริง

- ฝ„ายการนักศึกษา (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

13) โครงการทดสอบสมรรถนะ GREATS
ของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา

- ฝ„ายวิชาการ(เจาภาพ)
- ศูนย+ทดสอบ

14) โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต

- ฝ„ายวางแผน(เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม GREATS

2560 2561 2562 2563 2564

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

ผู*รับผิดชอบ
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10.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สร*างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก7อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต7อ
สังคมไทยและสังคมโลก
เป:าประสงค : ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชน+อยาง
บูรณาการและยั่งยืน
ผู*รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย: รองอธิการบดีฝ[ายวิจัย
ตัวชี้วัด และเป:าหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั เป:าประสงค

ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558
รอยละ
19

หน7วยนับ

2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค+ที่ตีพิมพ+/เผยแพร/จัด
แสดง ในฐานขอมูลเปvาหมายระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท'านั้น) ตออาจารย+
ประจําและ/หรือนักวิจยั ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
2.2 รอยละของบทความวิจยั ที่ไดรับ รอยละ
การอางอิง (citation) ใน Refereed
Journalระดับนานาชาติ (SJR หรือ
ISI หรือScopus เท'านั้น) ตออาจารย+
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2.3 จํานวนผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค+/สิ่งประดิษฐ+ ที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ
2.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานสรางสรรค+ที่นําไปใชประโยชน+
และแกปoญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ
2.5 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสรางสรรค+ที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาติ

เป:าหมายในช7วงป]
2559 2560 2561 2562 2563 2564
22
24
26
28
30

รวม
5 ป]
30

ผู*รับผิดชอบ
-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

337/
1773

-

-

-

56.6

65

66

67

68

70

70

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

1101/
1946

เรื่อง/
ผลงาน

1

4

11

25

13

20

25

30

35

40

40

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

เรื่อง/
ผลงาน

171

310

252

260

307

310

325

340

355

370

370

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

รอยละ

-

-

-

21.5

21.7

20

20

20

20

25

25

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

(56)

(66.5)

0.24

-

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.7

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

2.6 สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ สัดสวน
งานสรางสรรค+ที่เป>นความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
ตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค+
ทั้งหมด
2.7 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ+ ผลงาน
และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศ
ไทย 4.0) และการแกปoญหาของ
ประเทศใน 8 ดาน (ตามกลยุทธ+ 2.1)
2.8 จํานวน Hub ดานการวิจยั ใน
Hub
ระดับชาติ

N/A

0.04

0.39

43/
177
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-คณะ
-ฝ„ายวิจัย

-

-

-

-

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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1

-ฝ„ายวิจัย

แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ

1) โครงการสรางเครือขายความ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ รวมมือระหวางสถาบันทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งภายในและ
ทาทาย ทันสมัย และสอดคลอง
ตางประเทศ
กับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย4.0) และการ
2) โครงการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิด
การรวมกลุมของนักวิจัยทั้ง 8 ดาน
แกปoญหาของประเทศ ไดแก
อยางตอเนื่อง เชน การเสวนา การ
1. Democracy
ระดมสมอง การจัดประชุมเชิง
2. Policy Recommendation
ปฏิบัติการ การนําเสนอผลงาน
3. Energy & Environment
4. Health, Wellness & BioMed, 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
(ขอ 4-8) คือ 5 กลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปvาหมายตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค+
นวัตกรรม วิทยาศาสตร+
เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา)

ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู*รับผิดชอบ
- ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
- ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
- กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
- ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
- กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

3) โครงการสรางระบบในการสืบคน
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม มธ.
เชน เพิ่มระบบการสืบคน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
นักวิจัย มธ. ในเว็บไซต+ฝ„ายวิจยั
เพื่อประโยชน+ในการจัดกลุมนักวิจยั
ตามความเชี่ยวชาญ

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

4) โครงการผลักดันการสราง
งานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การแพทย+ที่เป>นเลิศ มีผลตอ
สังคมและนานาชาติ

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

5) โครงการจัดตั้งศูนย+วิจยั และ
นวัตกรรม

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ

6) โครงการศูนย+วิจัยทางคลินิก
สหสาขา (ICRC)

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

2.2 บูรณาการ (Integration)
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป>น
สหสาขา (Multidisciplinary)/
สหวิทยาการ(Interdisciplinary)
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรม
แบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการ
ใชประโยชน+เชิงพาณิชย+ และมุง
ตอบปoญหาสังคม/แกไขปoญหา
ของประเทศ

7) โครงการสนับสนุนทุนวิจัย/
นวัตกรรมทีเ่ นนความรวมมือกันใน
เชิงบูรณาการ ระหวางสหสาขาวิชา/
สหวิทยาการ
8) โครงการสนับสนุนใหเกิดการ
วิจัยเชิงประยุกต+ (Applied
research) จากงานวิจัยพื้นฐาน
(Basic research) เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน+ ทั้ง
ทางดานการเรียนการสอน การตอ
ยอดเชิงพาณิชย+และเพื่อสังคม

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

-

ฝ„ายวิจัย(เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

9) โครงการจัดหาเวที/ชองทางตางๆ
ในการพบปะและแลกเปลี่ยน
ความเห็นรวมกันของกลุมเครือขาย/
คลัสเตอร+วิจยั เพื่อคนหาผูมีความรู
ความสามารถดานการวิจัยเชิงสห
วิทยาการ /สหสาขาวิชา (Best
practice)

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
สถาบันวิจัยฯ
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

10) โครงการจัดหาเวที ใหทุกภาค
สวนทั้งภาคชุมชนและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนด
โจทย+วิจัย และนําผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใชประโยชน+ไดตรง
ตามกลุมเปvาหมายอยางแทจริง

- ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)

11) โครงการอบรมใหความรูใน
การทําวิจัยแกบุคลากรทุกระดับ

- ฝ„ายวิจัย/ฝ„ายบริหารทรัพยากร
มนุษย+(เจาภาพ)

12) โครงการโรงงานอุตสาหกรรม
ตนแบบทางอาหารตามหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร

- รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา
คณะวิทยาศาสตร+ฯ

ผู*รับผิดชอบ

- หนวยจัดการเรียนการสอน
- หนวยงานที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
- กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

2.3 พัฒนาคลัสเตอร+การวิจัยและ
ศูนย+ความเป>นเลิศทางวิชาการ
(Excellence Center) ในประเด็น
การวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญใหเป>นศูนย+กลางในการ
วิจัย (Hub)

13) โครงการสนับสนุนใหเกิดการ
รวมกลุมวิจัยของศูนย+แหงความเป>น
เลิศทางวิชาการ/คลัสเตอร+การวิจัย
เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยเป>นศูนย+
การวิจัยดานตางๆ
14) โครงการจัดเวที/ชองทางตางๆ
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและ
ความรวมมือกันของกลุมเครือขาย/
ศูนย+ความเป>นเลิศทางวิชาการ/
คลัสเตอร+การวิจัย
15) โครงการพัฒนาศูนย+ความเป>น
เลิศฯ/ศูนย+วิจยั เพื่อผลักดันไปสู
ความเป>นศูนย+กลางการวิจยั ใน
ดานตางๆ (Hub)
16) โครงการจัดตั้งเครือขายการวิจัย
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายนอก

2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

17) โครงการสนับสนุนคณะตางๆ
จัดกิจกรรมที่สรางบรรยากาศดาน
การวิจัย เพื่อใหการวิจัยเป>น
วัฒนธรรมประจําองค+กร
18) โครงการพัฒนาระบบและกลไก
ในการรักษาองค+ความรูของอาจารย+
และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงให
อยูกับมหาวิทยาลัย เชน ระบบคลัง
สมอง การจัดการความรู (KM) เป>น
ตน
19) โครงการสงเสริมระบบพี่เลี้ยง
การวิจัยเพื่อสรางและสนับสนุน
นักวิจัยรุนใหมที่มีคณ
ุ ภาพ
20) โครงการสรางระบบสงเสริม
เสนทางอาชีพ (Career path)
รวมถึงโอกาสของการรับทุนของ
นักวิจัยที่ชัดเจน
21) โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการ
วิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากทุกแหลง

ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู*รับผิดชอบ
- ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน

- ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
- กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
-

ฝ„ายวิจัย(เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
สทส.

-

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยที่มีภารกิจหลักดานวิจัย
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
ฝ„ายวิจัย

- ฝ„ายวิจัย

(มหาวิทยาลัย หนวยงานภายใน หนวยงาน
ภายนอก)
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กลยุทธ
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรม/โครงการ
22) โครงการจัดทําระบบรายงาน
และติดตามประเมินผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง
23) โครงการเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรม อยางเป>นระบบและ
ตอเนื่อง

24) โครงการปรับปรุงระเบียบและ
หลักเกณฑ+ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ใหทันสมัย

ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

ผู*รับผิดชอบ
-

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
ฝ„ายประกันคุณภาพ
หนวยงานที่ทําวิจัย
สทส.
ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
ฝ„ายประชาสัมพันธ+
หนวยจัดการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยฯ
กลุมศูนย+ความเป>นเลิศ
ฝ„ายวิจัย (เจาภาพ)
ฝ„ายการคลัง
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10.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สร*างเครือข7ายความร7วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป:าประสงค : ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับบุคคล
ผู*รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ[ายวิเทศสัมพันธ
ตัวชี้วัด และเป:าหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั เป:าประสงค
3.1 จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/
วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ
Top 500 และ/หรือ องค+กรระหวาง
ประเทศ
3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
สงออกและรับเขาตอนักศึกษาทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
เป:าหมายในช7วงป]
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ขอตกลง 596
20
30
40
50
60
ความ
(ขอตกลง
รวมมือ
ทั้งหมด)

รวม
5 ป]
60

รอยละ 2.36 4.18 5.61

หน7วยนับ

3.87
1,298/
33,522
8.4
149/
1,773

ผู*รับผิดชอบ
-ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+
-คณะ
-หนวยบริการวิชาการ
-หนวยบริการสุขภาพ
-คณะ

4

5

6

8

10

10

10

11

12

13

14

14

-คณะ
-ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+

3.3 รอยละอาจารย+เต็มเวลา
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย+ประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง

รอยละ

-

-

-

3.4 รอยละอาจารย+แลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย+ประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง

รอยละ

-

-

-

13.3
236/
1,773

14

15

16

18

20

20

-คณะ

3.5 รอยละของอาจารย+แลกเปลี่ยนที่
สงออกตออาจารย+ประจําทีป่ ฏิบัติงาน
จริง

รอยละ

-

-

-

3.14
55.6/
1773

4

5

6

8

10

10

-คณะ

3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจยั
หลักสูตร/ นวัตกรรม ที่เกิดจากความรวมมือกับ
ผลงาน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500 /องค+กร
ระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม/ ชุมชน
3.7 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
คน
เขาไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ
องค+กรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ
และ/หรือ นานาชาติ

-

-

-

-

-

-

-คณะ
-หนวยวิจยั
-หนวยบริการวิชาการ
-หนวยบริการสุขภาพ

-

-

ทุกหนวยงาน

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดาน 1) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางชาติที่มีชื่อเสียงมาเป>น
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง
อาจารย+/ผูบริหารโครงการ/การวิจัย
(ตามกลยุทธ+ 2.1)
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง 2) โครงการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ
ตางประเทศ
3) โครงการจัดทํา MOU ดานการ
เรียนการสอน/วิจัย/บริการ
วิชาการ โดยเนนกลุมประเทศ
CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร+
และเวียดนาม) และ ASEAN

4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาแก
นักศึกษาจากประเทศในกลุม
อาเซียนโดยผานความรวมมือกับ
ประเทศที่มหาวิทยาลัยเป>น
พันธมิตรเดิม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู*รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

- ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+/ฝ„าย
วิชาการ/ฝ„ายวิจัย(เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- ฝ„ายวิชาการ
- หนวยจัดการเรียนการสอน
-

ฝ„ายวิเทศฯ(เจาภาพ)
ฝ„ายวิชาการ
ฝ„ายวิจัย
หนวยจัดการเรียนการสอน
หนวยงานวิจัย บริการ
วิชาการ/ ศูนย+ความเป>นเลิศ
- สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
- ฝ„ายวิชาการ
- ฝ„ายวางแผนฯ
- ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+
- หนวยจัดการเรียนการสอน
- สนง.ศิษย+เกาสัมพันธ+

3.3 สรางเครือขายความรวมมือทาง 5) สรางเครือขายความรวมมือ 3
วิชาการและวิจัย กับมหาวิทยาลัย
สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที) เพื่อ
และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเป>น
สรางผูประกอบการใหมภายใต
หุนสวนในการสรางความเขมแข็ง
โครงการความรวมมือ “NEXT
ทางวิชาการ และวิจัย และ/หรือ
(New Entrepreneur
ถายทอดองค+ความรู สูชุมชนและ
Exchange and Transfer)”
สังคม
เพื่อรวมสราง STARTUP
DISTRICT: ความพรอมในดาน
พื้นที่ และพัฒนาไปสู
Entrepreneurial University :
การจัดการเรียนการสอนเนน
entrepreneur
3.4 สงเสริมใหบุคลากรของ
6) โครงการจัดทําระบบขอมูล
มหาวิทยาลัยเขาไปมีบทบาทใน
ผูเชี่ยวชาญและขอมูลบุคลากรของ
สมาคมวิชาชีพ และ/หรือองค+กรที่ มหาวิทยาลัยที่เป>น สมาชิก/กรรมการ
กําหนดนโยบายระดับชาติ และ/ ในองค+กร/สมาคมวิชาชีพ
หรือ ระดับนานาชาติ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

-ฝ„ายวิจัย
-ฝ„ายวิชาการ
-ฝ„ายวางแผน
-ศูนย+ทรัพย+สินทางปoญญา
และบมเพาะ

-ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
-ฝ„ายวิจัย
-ทุกหนวยงาน
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10.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุ7งเน*นคุณภาพการให*บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได*มาตรฐานสากล
เป:าประสงค : 1. เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม
2. เพื่อใหบริการที่เป>นเลิศดานการรักษาพยาบาล การฟŒ•นฟู ปvองกัน และการสรางเสริม
สุขภาพแกประชาชน ดวยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
ผู*รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ[ายวิจัย ผู*อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดและเป:าหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั เป:าประสงค
4.1 จํานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยเขาไปใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการใน
ประเทศ/ตางประเทศ
4.2 จํานวนโครงการ/ชิ้นงานที่
มหาวิทยาลัยใหบริการตรวจ
วิเคราะห+/ทดสอบ

หน7วยนับ

2555
โครงการ/ 199
ชุมชน

โครงการ/
ชิ้นงาน

ผลการดําเนินงาน
เป:าหมายในช7วงป] 2560-2564
รวม
ผู*รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 5 ป]
230 269 244 214 260 270 280 290 300 300 -คณะ
หนวยวิจยั /บริการ
วิชาการ/สุขภาพ

-

-

-

-

-

4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ
วิชาการ /ตรวจวิเคราะห+/ทดสอบ
จากมหาวิทยาลัย

79.8

81.6

81.4

80.8

-

85

85

85

85

85

85

กองแผนงาน:
ประมวลผลใน
ภาพรวม/หนวยงานที่
ใหบริการ: จัดเก็บ
แบบสํารวจ

4.4 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการรักษาพยาบาลและ
บริการสุขภาพ

96.8

96.8

79.4

78

78.9

85

85

85

85

85

85

- โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร+ฯ

รอยละ

-คณะ
-ส.วิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีชั้นสูง

- หนวยจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตร+
สุขภาพ

4.5 ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
TQA

รางวัล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ได
ได โรงพยาบาล
รางวัล รางวัล ธรรมศาสตร+ฯ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60
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แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการ 1) โครงการใหบริการองค+ความรูที่
การใหบริการวิชาการ วิจัยและ
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญแกสังคมและ
นวัตกรรมแก ชุมชน และสังคม
ชุมชน
อยางยั่งยืน โดยมุงเนนการสราง
ชุมชนตนแบบ
2) โครงการบูรณาการองค+ความรูเพือ่
สรางชุมชนตนแบบ 2 ชุมชน
3) โครงการใหบริการวิชาการแกกลุม
ผูสูงวัย
4) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
รองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน+
ระบบเป•ด มธ. (TU-MOOC)
5) โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร+ม
เพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีสวน
รวม
6) โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ+
อาหาร
7) โครงการใหบริการหนังสือ electronic

8) โครงการเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4
9) โครงการสงเสริมการบริการสูชุมชน
โดยรอบ มธ.
10) โครงการสรางแบรนด+โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร+
11) โครงการอบรมแพทย+ประจําบานให
ครบทุกสาขาวิชาทางคลินิก และ
อบรมแพทย+ประจําบานตอยอดใน
สาขาวิชาที่มีความพรอม

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

ผู*รับผิดชอบ
- หนวยจัดการเรียนการสอน
สํานัก สถาบัน กลุมศูนย+
ความเป>นเลิศ
- ศูนย+รังสิต
- ศูนย+ลําปาง
- หนวยจัดการเรียนการสอน
สํานัก สถาบัน กลุมศูนย+
ความเป>นเลิศ
- สทส.

- คณะวิทยาศาสตร+ฯ

- คณะวิทยาศาสตร+ฯ

- หนวยจัดการเรียนการสอน
- หนวยสนับสนุน
- สทส.
- คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร+

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- หนวยจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตร+สุขภาพ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- คณะแพทยศาสตร+/
โรงพยาบาลธรรมศาสตร+
(เจาภาพ)
- หนวยจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตร+สุขภาพ
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กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564

4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร 12) โครงการพรีเมี่ยมคลินิกทางดาน
การตลาดดานการใหบริการ
สุขภาพ
วิชาการและ/หรือบริการ
สุขภาพ
4.3 ผลักดันการจัดตั้งศูนย+
ความเป>นเลิศทางคลินิก
(Clinical Excellence
Center) ตามความตองการ
ของประเทศ

13) โครงการศูนย+ความเป>นเลิศหัวใจ เสน
เลือด และเมตาโบลิซึ่ม
14) โครงการศูนย+ธรรมศาสตร+ธรรมรักษ+
(การดูแลผูป„วยระยะสุดทาย)

4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 15) โครงการพัฒนาคุณภาพสู TQA
การใหบริการสุขภาพและ
บริการรักษาพยาบาลให
16) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทันสมัยเพื่อแกไขปoญหาของ
ประเทศ
17) โครงการแนะนําการปvองกันโรค

18) โครงการพัฒนา IT ทางสุขภาพ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

ผู*รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+
(เจาภาพ)
หนวยจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตร+
สุขภาพ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- ผอ.ศูนย+ธรรมศาสตร+ธรรม
รักษ+

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
- หนวยจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตร+สุขภาพ
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
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10.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: มุ7งสู7ความมั่นคง ยั่งยืน ด*วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป:าประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
ผู*รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ[ายบริหารทรัพยากรมนุษย
รองอธิการบดีฝ[ายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝ[ายบริหารท7าพระจันทรและยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ[ายบริหาร ศูนยลําปาง
ตัวชี้วัดและเป:าหมายผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั เป:าประสงค
5.1 รอยละของหนวยงานที่มีแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย+
5.1.1 รอยละของหนวยงานที่มีแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย+
(ระดับมหาวิทยาลัย)
5.1.2 รอยละของความสําเร็จในการ
จัดทําแผนบริหารทรัพยากรมนุษย+ (ระดับ
หนวยงาน)
5.2 รอยละของอาจารย+ที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความรู /ทักษะ /ประสบการณ+
ทั้งในและตางประเทศ
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับหนวยงาน
5.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ทักษะ/
ประสบการณ+ ทั้งในและตางประเทศ
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับหนวยงาน
5.4 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอก
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย+เกา ประชาชน)
5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5.6 ระดับความสําเร็จของการเป>น
มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green
University
- ระดับมหาวิทยาลัย

- ระดับหนวยงาน
5.7 การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงาน
ผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 ของ มธ.

หน7วยนับ

ผลการดําเนินงาน
เป:าหมายในช7วงป] 2560-2564
รวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 5 ป]

ผู*รับผิดชอบ

รอยละ

-

-

-

-

-

40

50

60

80

100

100 ฝ„ายบริหารทรัพยากร
มนุษย+ (เจาภาพ)

รอยละ

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100 ทุกหนวยงาน

รอยละ
รอยละ

-

-

-

-

-

80
100

85
100

90
100

95
100

100
100

100 ฝ„ายวิชาการ (เจาภาพ)
100 หนวยจัดการเรียนการ
สอน

รอยละ

-

-

-

-

-

80

85

90

95

100

-

-

100
85

100
85

100
85

100
85

100
85

100 ฝ„ายบริหารทรัพยากร
มนุษย+ (เจาภาพ)
100 ทุกหนวยงาน
85 ฝ„ายวางแผน

รอยละ รอยละ 76.4 80.8 75.2

รอยละ

-

-

-

78.2

-

85

85

85

85

85

85

โครงการ

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

กิจกรรม

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

20 กองบริหารศูนย+รังสิต
ศูนย+ทาพระจันทร+ เจาภาพ
ศูนย+ลําปาง
9 ทุกหนวยงาน

100

100

100

100

100

รอยละ

แผนฯ 12 ผานคณะอนุกรรมการสภาดานการวางแผน 7 มี.ค. 59 กบม.11 ก.ค. 59 และ 1 ส.ค.59 สภาฯ อนุมัติ 29 ส.ค.59 ณ 28 มี.ค. 60

สทส.

100 ทุกหนวยงาน
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แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

5.1 นําเทคโนโลยีมาเป>น
1) โครงการจัดทําระบบการเงิน
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงานและ งบประมาณและพัสดุ
พัฒนาระบบงานใหมี
2) โครงการจัดทําระบบติดตามและ
ประสิทธิภาพสูง
ประเมินผลการดําเนินงานดานการ
วางแผน ดานวิจัย ดานประกัน
คุณภาพ และดานวิเทศสัมพันธ+
5.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง

3) โครงการจัดทําระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance-based)
โดยมี KPI รายบุคคลตามตําแหนง
งานที่ชัดเจน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู*รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

ฝ„ายการคลัง
ฝ„ายวางแผน
สทส
สทส.
กองแผนงาน กองบริหารการวิจยั
กองบริการวิชาการ
กองพัฒนาคุณภาพ กองวิเทศ
สัมพันธ+
- ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
- ทุกหนวยงาน
-

4) โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย+ (Human
Resource Development : HRD)
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน

- ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
- ทุกหนวยงาน

5) โครงการจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย+ (Human Resource
Management : HRM) ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน

- ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
- ทุกหนวยงาน

6) โครงการจัดสรรทุน/อบรมให
บุคลากรดานภาษาตางประเทศ
7) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
องค+กรตางประเทศ
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการให 8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
งานบุคคล เชน Recruitment,
Retirement
9) โครงการพัฒนาระบบไอทีเพื่อ
การบริหารจัดการ
10) โครงการพัฒนาโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการระหวางศูนย+ใหเต็มศักยภาพ
5.4 พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
11) โครงการรวมทุนกับภาคเอกชน
ดวยการแสวงหารายไดและ
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย+ของ
บริหารทรัพย+สิน
มหาวิทยาลัย

-

ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
ฝ„ายวิเทศสัมพันธ+
หนวยจัดการเรียนการสอน
ฝ„ายวิเทศฯ

- ฝ„ายบริหารทรัพยากรมนุษย+
- ทุกหนวยงาน
- สทส. (เจาภาพ)
- ทุกหนวยงาน
- สทส. (เจาภาพ)
- ฝ„ายบริหารทาพระจันทร+ ศูนย+
รังสิต ศูนย+ลําปาง ศูนย+พัทยา
- ฝ„ายการคลัง (เจาภาพ)
- สํานักงานจัดการทรัพย+สิน
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กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

5.5 สรางระบบและกลไกในการ 12) โครงการอุทยานการเรียนรู ป•วยฯ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการ 100 ปwและสวนสาธารณะธรรมศาสตร+
ประหยัดพลังงาน
13) โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร
14) โครงการพัฒนาระบบจัดการ
ของเสียสารเคมีเพื่อการอนุรักษ+
สิ่งแวดลอม
15) โครงการตนแบบมหาวิทยาลัย
เพื่อการอนุรักษ+ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเชน โครงการ
- การจัดการน้ํา
- การรีไซเคิลน้ําอาคารป•ยชาติ
อาคารเรียนรวมฯ (SC.)
- ปรับปรุงภูมิทัศน+

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู*รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

- ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต
- ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต
- ฝายบริหารทาพระจันทร+ ศูนย+
ลําปาง และศูนย+พัทยา
- ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต
- ฝายบริหารศูนย+ลาํ ปาง
- ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต

- พัฒนาอาคารเรียนรวมฯ Clean & Clear

- นํารองควบคุมการใชไฟฟvา
หองเรียนอาคารป•ยชาติ
16) โครงการปรับปรุงระบบขนสง
และความปลอดภัย
17) โครงการขยายระบบบอบําบัดน้ําเสีย
5.6 มุงสราง Branding และ
คงไว ซึ่งอัตลักษณ+ธรรมศาสตร+
และเผยแพรผลงานทีส่ ราง
ชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

18) โครงการรณรงค+สรางคานิยม
หลักที่สําคัญขององค+กร
19) โครงการสื่อสารภาพลักษณ+
Branding Thammasat เชิงรุก
สูภายนอกอยางเป>นระบบ IMC
(Integrated Marketing
Communication Approach)
20) โครงการจัดทําเว็บไซต+
ภาษาอังกฤษ

5.7 สงเสริม ทํานุบํารุง
21) โครงการสงเสริมภูมิปoญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปoญญาไทย การแพทย+แผนไทย
22) โครงการสงเสริมและเพิ่มมูลคา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
o ญาไทย

- ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต
-

โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
ฝ„ายบริหารศูนย+รังสิต
ฝ„ายประชาสัมพันธ+ (เจาภาพ)
ทุกหนวยงาน

- ฝ„ายประชาสัมพันธ+ (เจาภาพ)
- ทุกหนวยงาน

- ฝ„ายวิเทศฯ/สทส. (เจาภาพ)
- ทุกหนวยงาน
- คณะแพทยศาสตร+
- คณะเภสัชศาสตร+
-
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ฝ„ายการนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร+
สถาบันไทยคดีศึกษา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร+ฯ
หนวยจัดการเรียนการสอน
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