




กระบวนการสรรหา  ผูที่ จะดํ ารงตํ าแหน ง
อธิการบดีคนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สืบแทน
ศาสตราจารย ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ซึ่งจะครบวาระการดํารง
ตําแหนง ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดดําเนินมาจวนจะถึง
ขั้นตอนสุดทาย คือ การสัมภาษณและเสนอชื่อผูที่เหมาะสมตอ 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมวันจันทรที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  

  ตําแหนงอธิการบดีซึ่งเมื่อไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งแลวมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป ถือเปนตําแหนง
บริหารมหาวิทยาลัยที่สําคัญ ถูกกําหนดอํานาจหนาท่ีไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ .ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

  ในการดําเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมานั้นไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากประชาคมธรรมศาสตรและผูเกี่ยวของ ในนามของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอขอบคุณ
ไว ณ ที่นี้  

  โดยสวนตัวในฐานะที่เปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยน้ี มีความภาคภูมิใจที่ไดรับความไววางใจ
จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหทําหนาท่ี
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ขอขอบคุณกรรมการสรรหาฯ ทุกทาน ที่ไดรวมกันทํางานครั้งสําคัญคร้ังนี้ 

  การจัดพิมพและเผยแพรแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผูตอบรับการทาบทามที่ทาน
กําลังอานอยูนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให
ผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ศิษยเกา และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไดโปรดทราบโดยทั่วกัน  

 

 

                                                           (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
               ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
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                                                           (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
               ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 



      บันทึกขอความ 

สวนราชการ       คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   โทร. (๘๒) ๓๐๑๕, ๓๐๑๖ 

ที ่        วันที่   ๒๑  กันยายน   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แนวทางการบริหาร และขอเชิญรับฟงการแถลงแนวทางการบริหารของผูตอบรับการทาบทาม 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกําหนดใหมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม และแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขึ้น และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดดําเนินการสรรหาตามข้ันตอนที่
กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น เนื่องจาก
การดําเนินการถึงขั้นตอนการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูตอบรับการทาบทามเขารับการสรร
หาเปนอธิการบดี จํานวน ๒ คน ตามลําดับอักษรคือ ศาสตราจารย ดร .กําชัย  จงจักรพันธ และ               
รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ 

ในการนี้ผูตอบการทาบทามทั้ง ๒ คน ไดจัดทําประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสร็จเรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขอ
เรียนใหทราบถึงกําหนดวันแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยจะมีการประชุมทางไกล (Teleconference) ๔ ศูนยการศึกษา คือ  
   - หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดมชั้น ๒ มธ. ทาพระจันทร  
   - หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนยรังสิต  
   - หองประชุม ๒๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น มธ. ศูนยลําปาง  
   - หอง ๑๒๐๑ อาคารบรรยายรวม มธ. ศูนยพัทยา  

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาเขารวมรับฟงการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย  
ตามกําหนดวันเวลาและสถานที่ ดังกลาว 
 

        (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

        ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี 
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แนวทางการบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ที่สอดคลองกับเปาหมาย นโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ของสภามหาวิทยาลัย พรอมดวย ประวตัิและผลงาน 

 

โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร. กําชัย จงจักรพันธ 

18 กันยายน 2560 

 

ประวัติ และผลงาน  
ศาสตราจารย ดร.กําชัย  จงจักรพันธ 

 
เกิด ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๓ 

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางธารทิพย จงจักรพันธ ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๙ มีบุตร
ธิดา ๓ คน คือ น.ส.จิรดา จงจักรพันธ นายอภิวัฒน จงจักรพันธ และ น.ส.จิรนุช จงจักรพันธ 

ประวัติการศึกษา     

-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
-LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL) 

University of London 

-Ph.D. King’s College London (KCL) University of London 

ประสบการณ (ภายในมหาวิทยาลัย) (บางสวน)    

1. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  
3. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล  

4. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย  

5. ผูชวยรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา 
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทผูแทนผูบริหาร) 
7. รักษาการผูจัดการสํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
8. นายกธรรมศาสตรสโมสร 
9. ประธานโครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร  
10. ท่ีปรึกษาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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เกิด ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๓ 

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางธารทิพย จงจักรพันธ ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๙ มีบุตร
ธิดา ๓ คน คือ น.ส.จิรดา จงจักรพันธ นายอภิวัฒน จงจักรพันธ และ น.ส.จิรนุช จงจักรพันธ 

ประวัติการศึกษา     

-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
-LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL) 

University of London 

-Ph.D. King’s College London (KCL) University of London 

ประสบการณ (ภายในมหาวิทยาลัย) (บางสวน)    

1. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  
3. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล  

4. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย  

5. ผูชวยรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา 
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทผูแทนผูบริหาร) 
7. รักษาการผูจัดการสํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
8. นายกธรรมศาสตรสโมสร 
9. ประธานโครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร  
10. ท่ีปรึกษาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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ประสบการณ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) (บางสวน)    

1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  

กระทรวงการคลัง    
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติการซ้ือขาย

สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒  
4. กรรมการปฏิรูปกฎหมาย   
5. กรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  
6. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศาลยุติธรรม  

7. ผูทรงคุณวุฒิประจําศาลรัฐธรรมนูญ  
8. ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Committee) 

บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น  
9. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายใน อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

12. อนุกรรมการโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

13. อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  

14. กรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ 
15. อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ  

หนาที่ / ตําแหนงปจจุบนั ภายในมหาวิทยาลัย       

1. ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและการธนาคาร 
(คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

2. ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ  

3. หัวหนาสาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

4. กรรมการกองทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ 

5. กรรมการมูลนิธินิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. กรรมการมูลนิธิสุทธิ ณ นคร  
7. กรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย) 
9. กรรมการกฤษฎีกา  
10. กรรมการที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
11. คณะอนุกรรมการพัฒนาการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
12. อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช

กลไกทางการศึกษา  
13. อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงาน กสทช.  
14. อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  
15. อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและคดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย  
16. อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยและกลั่นกรองคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ

ขอกําหนด 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

17. ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 



7

ประสบการณ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) (บางสวน)    

1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  

กระทรวงการคลัง    
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติการซ้ือขาย

สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒  
4. กรรมการปฏิรูปกฎหมาย   
5. กรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  
6. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศาลยุติธรรม  

7. ผูทรงคุณวุฒิประจําศาลรัฐธรรมนูญ  
8. ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Committee) 

บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น  
9. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายใน อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

12. อนุกรรมการโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส) 

13. อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  

14. กรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ 
15. อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ  

หนาที่ / ตําแหนงปจจุบนั ภายในมหาวิทยาลัย       

1. ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและการธนาคาร 
(คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

2. ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ  

3. หัวหนาสาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

4. กรรมการกองทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ 

5. กรรมการมูลนิธินิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. กรรมการมูลนิธิสุทธิ ณ นคร  
7. กรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย) 
9. กรรมการกฤษฎีกา  
10. กรรมการที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
11. คณะอนุกรรมการพัฒนาการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
12. อนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช

กลไกทางการศึกษา  
13. อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงาน กสทช.  
14. อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  
15. อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและคดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย  
16. อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําวินิจฉัยและกลั่นกรองคําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ

ขอกําหนด 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

17. ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ผลงานบริหารท่ีสําคัญ 

ในฐานะคณบดีคณะนิติศาสตร รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา รองอธิการบดีฝายบริหาร
บุคคลและกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

       1 .  ริ เ ริ่ ม และก อตั้ ง ศู นย กฎหมายการแพทย และจริ ยศาสตร  คณะนิติ ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (โดยความรวมมือและสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข) (แหงแรกใน
ประเทศไทย) 

       2. ริเริ่มและรวมจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสหวิทยาการ นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวาง
ประเทศ (ความรวมมือระหวางคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
สมัยคณบดี ศ.ดร.ปราณี ทินกร) (หลักสูตรแรกในประเทศไทย) 

       3. ผูจัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา LL.M ภาคภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   จนสําเร็จ 

      4. รวมมือกับมหาวิทยาลัยแหงชาติกวางสี จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รับนักศึกษา
จีนท่ีมีความรูพื้นฐานภาษาไทยดีและผานการคัดเลือกมาศึกษาวิชานิติศาสตร ในระดับปริญญาตรี 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เปนแหงแรกของคณะนิติศาสตรในประเทศไทย) 

      5.  ริ เริ่ มโครงการนักศึกษาผูพิการ   (โดยยึดหลักการตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9) (เปนแหงแรกและเปนตนแบบใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศตอมา) (รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในสมัยอธิการบดี 
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร) 

     6. เรียกรองและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการกีฬาของ
ประเทศไทย ดึงเอาศูนยกีฬาเอเชียนเกมส กลับมาเปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและอยูภายใต
การบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางสมบูรณ  (ภายใตนโยบายและการกํากับโดย
อธิการบดี รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร) 

      6. ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจของประเทศ ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายอยางเบ็ดเสร็จเพื่อให
ผูประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่ง SME สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดีขึ้น และตอบสนองตอดัชนี 
Ease of doing business ของประเทศ โดยยกรางและผลักดันพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 จนสําเร็จ (กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ทํางานบางเวลา) 

 บรรยายพิเศษ วิทยากร อภิปราย   (บางสวน) 

-ในหัวขอเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการธนาคาร กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หลักนิติ
ธรรม รัฐธรรมนูญ การปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกต้ัง องคกรอิสระ การออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ ใหแกหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และหลักสูตรตาง ๆ รวมกัน
ไมนอยกวา 100 ครั้ง 

ผลงานทางวิชาการ  (บางสวน) 

-หนังสือ งานวิจัย เอกสารประกอบการบรรยาย บทความทางวิชาการกฎหมาย กฎหมายท่ัวไป 
สังคม การศึกษา และอ่ืนๆ ในเรื่องกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายการเงินการธนาคาร 
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกต้ัง องคกรอิสระ การ
ออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัย การศึกษา สังคม ฯลฯ รวมกันไมนอยกวา 100 รายการ 

รางวัล 

-เข็มเกียรติยศ ศาลยุติธรรม   
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บุคคลและกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

       1 .  ริ เ ริ่ ม และก อตั้ ง ศู นย กฎหมายการแพทย และจริ ยศาสตร  คณะนิติ ศ าสตร 
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วิสัยทัศน : สรางบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและความสามารถ  ดวยองคความรูท่ีทันสมัย พัฒนา
สังคมไทยสูเวทีโลกอยางยั่งยืน 

เปาหมายที่เปนรูปธรรม : เขาสูการจัดลําดับของสถาบันการจัดอันดับท่ีไดรับการยอมรับและ
ธรรมศาสตรตองอยูในลําดับท่ีดีขึ้น  

พันธกิจ :  

1. สนับสนุนใหเกิดผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในรูปแบบตางๆ ในระดับ World-

class   
2. สรางบัณฑิตที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
3. รวมพัฒนาชุมชนและสังคมผานการใหบริการทางวิชาการท่ีตรงประเด็นและหลากหลาย  
4. ชี้แนะและรวมนําประเทศดวยองคความรูท่ีบูรณาการ 
5. บริหารงาน บริหารคนอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวม ภายใตความโปรงใสและ หลักธรร

มาภิบาล 

6. ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเผยแพรอัตลักษณธรรมศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาท้ังดานวิชาการและสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือใหผลงานวิจัยของธรรมศาสตรสราง Impact ท้ังเชิงวิชาการ 
เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม 

กลยุทธท่ี 1.1 : พัฒนาความรวมมือกับองคกรวิชาการท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการ
สราง Impact (เชิงวิชาการ) 

 มุงสรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact 

Factor สูง โดยสนับสนุนสงเสริมใหมีทุนวิจัยมากขึ้นเพื่อการพัฒนางานวิจัยของคณาจารยทุก
คณะ ปรับปรุงสถานท่ีทํางานพรอมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย และการขยายความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ และองคกรวิชาการภายในประเทศ เชน สกว. สวทช. เพื่อ
สรางความโดดเดนของผลงานวิจัย โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยและอาเซียนท่ีเริ่มเปนท่ี

ไดรับความสนใจของนานาประเทศ ซึ่งจะสงผลใหผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ (International Journal) ใน 
Top-Tier ได ปรับเพิ่มงบประมาณวิจัยมากขึ้นอันจะทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถ
ตอบสนองตอเกณฑของการจัดอันดับดานการวิจัยท่ีเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
ชวยสงเสริมใหอาจารยสามารถขอตําแหนงทางวิชาการไดดีขึ้น 

กลยุทธท่ี 1.2 : สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ องคกรมหาชน และองคกรเอกชน ในการ
สรางผลงานวิจัยท้ังตนน้ําถึงปลายนํ้าท่ีมี Impact (เชิงเศรษฐกิจ) 

เนนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐในการผลักดันประเทศใหกาวไปสู Thailand 4.0 โดยการขยาย
ความรวมมือดานการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมท้ังดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม 
ปญญาประดิษฐ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร การขนสง การออกแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยเพื่ออนาคต รวมท้ังการบูรณาการศาสตรเพื่อสรางนวัตกรรมรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
และสังคมผูสูงอายุ  ไปสูองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุน เชน วช. สวทน. กสทช. เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการนําผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีคณาจารยสรางขึ้นไดถูกนําไปใช
ประโยชนอยางแทจริง ซึ่งในทายท่ีสุดแลวก็จะชวยสงเสริมใหองคประกอบดาน Reputation ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย 

กลยุทธท่ี 1.3 : ประสานความรวมมือกับหนวยงานเชิงนโยบายท่ีจะมุงสูการสราง Impact (เชิง
สังคม) 

 ตอกย้ําการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยการขยายความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนากับหนวยงานซึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลกิจการดานสังคมของประเทศในดานตางๆ ในการท่ี
จะทําใหผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสรางผลกระทบในระดับ
นโยบายของประเทศไดอยางแทจริ ง   รวมถึ งการเผยแพรผลงานในดาน ต างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเปนประโยชนตอสังคมผานงาน TU Academic Festival และ TU 

Forum ท่ีธรรมศาสตรจะจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหประชาชน คณาจารย และนักศึกษา
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือใหผลงานวิจัยของธรรมศาสตรสราง Impact ท้ังเชิงวิชาการ 
เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม 

กลยุทธท่ี 1.1 : พัฒนาความรวมมือกับองคกรวิชาการท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการ
สราง Impact (เชิงวิชาการ) 

 มุงสรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact 

Factor สูง โดยสนับสนุนสงเสริมใหมีทุนวิจัยมากขึ้นเพื่อการพัฒนางานวิจัยของคณาจารยทุก
คณะ ปรับปรุงสถานท่ีทํางานพรอมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย และการขยายความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยช้ันนําในตางประเทศ และองคกรวิชาการภายในประเทศ เชน สกว. สวทช. เพื่อ
สรางความโดดเดนของผลงานวิจัย โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยและอาเซียนท่ีเริ่มเปนท่ี

ไดรับความสนใจของนานาประเทศ ซึ่งจะสงผลใหผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ (International Journal) ใน 
Top-Tier ได ปรับเพิ่มงบประมาณวิจัยมากขึ้นอันจะทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถ
ตอบสนองตอเกณฑของการจัดอันดับดานการวิจัยท่ีเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
ชวยสงเสริมใหอาจารยสามารถขอตําแหนงทางวิชาการไดดีขึ้น 

กลยุทธท่ี 1.2 : สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ องคกรมหาชน และองคกรเอกชน ในการ
สรางผลงานวิจัยท้ังตนน้ําถึงปลายนํ้าท่ีมี Impact (เชิงเศรษฐกิจ) 

เนนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐในการผลักดันประเทศใหกาวไปสู Thailand 4.0 โดยการขยาย
ความรวมมือดานการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมท้ังดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม 
ปญญาประดิษฐ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร การขนสง การออกแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยเพื่ออนาคต รวมท้ังการบูรณาการศาสตรเพื่อสรางนวัตกรรมรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
และสังคมผูสูงอายุ  ไปสูองคกรภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุน เชน วช. สวทน. กสทช. เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการนําผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีคณาจารยสรางขึ้นไดถูกนําไปใช
ประโยชนอยางแทจริง ซึ่งในทายท่ีสุดแลวก็จะชวยสงเสริมใหองคประกอบดาน Reputation ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย 

กลยุทธท่ี 1.3 : ประสานความรวมมือกับหนวยงานเชิงนโยบายท่ีจะมุงสูการสราง Impact (เชิง
สังคม) 

 ตอกย้ําการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยการขยายความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนากับหนวยงานซึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลกิจการดานสังคมของประเทศในดานตางๆ ในการท่ี
จะทําใหผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสรางผลกระทบในระดับ
นโยบายของประเทศไดอยางแทจริ ง   รวมถึ งการเผยแพรผลงานในดาน ต างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเปนประโยชนตอสังคมผานงาน TU Academic Festival และ TU 

Forum ท่ีธรรมศาสตรจะจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งจะทําใหประชาชน คณาจารย และนักศึกษา
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ไดรับความรู ความเขาใจในประเด็นดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสังคมในมุมมองท่ีหลากหลายไป
พรอมๆ กัน ซึ่งถือเปนบทบาทหลักประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใชสังคม
อีกดวย 

กลยุทธท่ี 1.4 : มุงเนนผลงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา (Multi-Disciplinary) เพื่อใหเกิดผลงานวิจัย
เชิงนวัตกรรมและเกิดการถายทอดองคความรู 

 จัดการผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมแบบบูรณาการ โดยจัดเก็บและจัดระบบ
สารสนเทศดานการบริหารงานวิจัย ตลอดจนฐานขอมูลกลางท่ีสามารถระบุถึงความเช่ียวชาญ 
(Specialisations) และความสนใจ (Interests) ของคณาจารย และนักวิจัยแตละคนภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อทําใหสามารถคนหาและจับคูในการสรางผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ตลอดจนการกระตุนใหเกิดการถายทอดองคความรูขามศาสตรตางๆ ไดอยางสะดวกกวาท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน 

กลยุทธท่ี 1.5 : สรางความเปนเลิศดานการวิจัยที่ชัดเจน เพื่อตอกย้ําจุดแข็งของธรรมศาสตร
และสรางพื้นที่ใหมในงานวิจัย  

 มุงเปางานวิจัยที่มีความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความ
ถนัดและโดดเดนที่ ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะสงผลให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถกาวสูการเปนผูนําในสาขาวิชาตางๆ ของการจัดอันดับราย
สาขาวิชา เชน QS by Subjects ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ยังตองเรงหาพื้นท่ีใหมในการวิจัยเพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการ
สรางผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีจะเปนท่ีสนใจและตอบสนองตอความตองการของสังคม
ในอนาคตได อีกท้ังตองสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ ใหเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร : เพื่อใหบัณฑิตมีความเปนเลิศ เปนธรรม และสามารถรวมนําสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปพรอมๆ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได 

กลยุทธท่ี 2.1 : ปลูกฝงศาสตรพระราชาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีภูมิคุมกันอยางย่ังยืน 

 ปลูกฝงบัณฑิตดวยศาสตรพระราชา ธรรมศาสตรจะนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงานและดําเนินชีวิตที่เปนตนแบบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 
9 มาถายทอดปลูกฝงใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน ผานการศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรูในวิชาการศึกษาท่ัวไป (Gen Ed) ท่ีจะสรางขึ้นใหม 

กลยุทธท่ี 2.2 : สรางกิจกรรมในการหลอหลอมคุณธรรมใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

หลอหลอมใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีคุณธรรม รักความเปนธรรม  โดยมีการ
ปลูกฝงและหลอหลอมจริยธรรมเชิงปฏิบัติ เชน โครงการคายคุณธรรมธรรมศาสตร โครงการ
บันเทิงอยางสรางสรรค เปนตน นอกจากการศึกษาเรียนรูผานรายวิชาใดวิชาหน่ึงอยางท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน โดยมีการกําหนดเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะตองมีสวนรวมในทุกๆ ปการศึกษา ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองเร่ิมจากการสรางกลุมอาจารยเพื่อเปนพี่เลี้ยงรวมหลอหลอมกับ
การสรางความรวมมือกับองคกรท่ีเปนองคกรเพื่อสังคมอยางแทจริงในการมาเปนพี่เล้ียงรวมใหกับ
นักศึกษา   

กลยุทธท่ี 2.3 : พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหนักศึกษารูกวางและรูลึก เกงท้ังทักษะทาง
วิชาการและสังคม (Hard skills and Soft skills) 

  สรางใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีความเปนเลิศ โดยการนําเอารูปแบบการเรียนรูท่ี
เปนแบบ   T-shape ท่ีเนนท้ังการรูกวางและการรูลึกในศาสตรท่ีนักศึกษามีความสนใจ ให
ความสําคัญท้ังทักษะดานความรูและทักษะดานอารมณและสังคม (Hard skill & Soft skill) 

สงเสริมการสรางบัณฑิตธรรมศาสตรใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยกําหนดใหนักศึกษามีการฝกงาน มี
ประสบการณภาคปฏิบัติ จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มุงเนนใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
จริงกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา ผลักดันกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศผาน
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา (student exchange program) กับมหาวิทยาลัยคูสัญญาใน
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนการชวยเสริมใหนักศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมตอโลกในอนาคตไดดี
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ไดรับความรู ความเขาใจในประเด็นดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสังคมในมุมมองท่ีหลากหลายไป
พรอมๆ กัน ซึ่งถือเปนบทบาทหลักประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการรับใชสังคม
อีกดวย 

กลยุทธท่ี 1.4 : มุงเนนผลงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา (Multi-Disciplinary) เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัย
เชิงนวัตกรรมและเกิดการถายทอดองคความรู 

 จัดการผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมแบบบูรณาการ โดยจัดเก็บและจัดระบบ
สารสนเทศดานการบริหารงานวิจัย ตลอดจนฐานขอมูลกลางท่ีสามารถระบุถึงความเชี่ยวชาญ 
(Specialisations) และความสนใจ (Interests) ของคณาจารย และนักวิจัยแตละคนภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือทําใหสามารถคนหาและจับคูในการสรางผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ตลอดจนการกระตุนใหเกิดการถายทอดองคความรูขามศาสตรตางๆ ไดอยางสะดวกกวาท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน 

กลยุทธท่ี 1.5 : สรางความเปนเลิศดานการวิจัยที่ชัดเจน เพื่อตอกย้ําจุดแข็งของธรรมศาสตร
และสรางพื้นที่ใหมในงานวิจัย  

 มุงเปางานวิจัยที่มีความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความ
ถนัดและโดดเดนที่ ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะสงผลให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถกาวสูการเปนผูนําในสาขาวิชาตางๆ ของการจัดอันดับราย
สาขาวิชา เชน QS by Subjects ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ยังตองเรงหาพื้นท่ีใหมในการวิจัยเพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการ
สรางผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีจะเปนท่ีสนใจและตอบสนองตอความตองการของสังคม
ในอนาคตได อีกท้ังตองสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ ใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร : เพื่อใหบัณฑิตมีความเปนเลิศ เปนธรรม และสามารถรวมนําสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปพรอมๆ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได 

กลยุทธท่ี 2.1 : ปลูกฝงศาสตรพระราชาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน 

 ปลูกฝงบัณฑิตดวยศาสตรพระราชา ธรรมศาสตรจะนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงานและดําเนินชีวิตที่เปนตนแบบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 
9 มาถายทอดปลูกฝงใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน ผานการศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรูในวิชาการศึกษาท่ัวไป (Gen Ed) ท่ีจะสรางขึ้นใหม 

กลยุทธท่ี 2.2 : สรางกิจกรรมในการหลอหลอมคุณธรรมใหแกนักศกึษาอยางตอเนื่อง 

หลอหลอมใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีคุณธรรม รักความเปนธรรม  โดยมีการ
ปลูกฝงและหลอหลอมจริยธรรมเชิงปฏิบัติ เชน โครงการคายคุณธรรมธรรมศาสตร โครงการ
บันเทิงอยางสรางสรรค เปนตน นอกจากการศึกษาเรียนรูผานรายวิชาใดวิชาหน่ึงอยางท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน โดยมีการกําหนดเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะตองมีสวนรวมในทุกๆ ปการศึกษา ท้ังน้ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองเริ่มจากการสรางกลุมอาจารยเพื่อเปนพี่เลี้ยงรวมหลอหลอมกับ
การสรางความรวมมือกับองคกรท่ีเปนองคกรเพื่อสังคมอยางแทจริงในการมาเปนพี่เลี้ยงรวมใหกับ
นักศึกษา   

กลยุทธท่ี 2.3 : พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหนักศึกษารูกวางและรูลึก เกงท้ังทักษะทาง
วิชาการและสังคม (Hard skills and Soft skills) 

  สรางใหบัณฑิตธรรมศาสตรมีความเปนเลิศ โดยการนําเอารูปแบบการเรียนรูท่ี
เปนแบบ   T-shape ท่ีเนนท้ังการรูกวางและการรูลึกในศาสตรท่ีนักศึกษามีความสนใจ ให
ความสําคัญท้ังทักษะดานความรูและทักษะดานอารมณและสังคม (Hard skill & Soft skill) 

สงเสริมการสรางบัณฑิตธรรมศาสตรใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยกําหนดใหนักศึกษามีการฝกงาน มี
ประสบการณภาคปฏิบัติ จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มุงเนนใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
จริงกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา ผลักดันกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศผาน
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา (student exchange program) กับมหาวิทยาลัยคูสัญญาใน
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนการชวยเสริมใหนักศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมตอโลกในอนาคตไดดี
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ยิ่งขึ้น นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะดําเนินการจัดเตรียมและปรับปรุงตกแตงสถานท่ีใน
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันของนักศึกษาตางคณะ (co-working 

space) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูมุมมองตางๆ อยางรอบดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาท้ังในขณะท่ียังศึกษาอยูและหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว  

กลยุทธท่ี 2.4 : สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนรู ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) 

         สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ เชน MOOCs (Massive Open Online Courses) หรือ flipped classroom มา
ใชในการเรียนการสอนกับวิชาท่ีเหมาะสมและการเผยแพรความรูสูชุมชนและสังคม ซึ่งในเบื้องตน
นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองทําการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผูสอน และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใหมีความพรอมกอนการดําเนินงาน โดยวิธีดังกลาวน้ีจะสงเสริมใหนักศึกษาไดท้ัง
ความรู และทักษะในการนําเอาความรูไปใชในการวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหา ประเด็นตางๆ อีก
ท้ัง ยังจะสามารถชวยสงเสริมใหสังคมและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถเขามาใช
บริการเพื่อ update ความรูท่ีทันสมัยไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถ
เปน “ตลาดวิชาเพื่อประชาชน” โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธท่ี 2.5 : พัฒนาหลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําคูสัญญาในตางประเทศ และ
การเขาสูความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

  สรางโอกาสใหกับนักศึกษาในการแลกเปล่ียนประสบการณยังตางประเทศ โดย
การสรางหลักสูตร dual degree หรือ double degree สําหรับนักศึกษาท่ีมีความพรอม ซึ่งจะ
เปนการสรางโอกาสอันดีใหแกนักศึกษาและบัณฑิตในการไดพบกับสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย
และแตกตางไปจากเดิม โดยในปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหง (โดยเฉพาะ
อเมริกาและอังกฤษ) มีความสนใจรูปแบบดังกลาวเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังการเพิ่มสัดสวนจํานวนของนักศึกษาตางชาติใหมากขึ้น โดยการ
ตั้งเปาหมายใหทาพระจันทรเปนศูนยการศึกษานานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางการมีสวนรวมกับชุมชนและสังคมไทย  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือใหธรรมศาสตรเปนสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนท่ีพึ่ง
และรวมนําสังคม 

กลยุทธท่ี 3.1 : เสริมสรางบทบาทความเปนท่ีพึ่งของสังคมไทย 

  ตอกยํ้าจุดยืนดานวิชาการที่ไมใชธุรกิจการศึกษา โดยการใหความรู ขอเสนอแนะ
ดานวิชาการในแงมุมตางๆ ท่ีคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดทําขึ้นให
เปนท่ีประจักษแกสังคม เพื่อท่ีจะชวยสงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีความรู ความสามารถและ
ศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชไดจริง เพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดดีขึ้น และเติบโตไดอยาง
ยั่งยืนในท่ีสุด ซึ่งอาจทําไดโดยการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการตอบโจทยหรือปญหาท่ีเกิดขึ้น 
พรอมท้ังมีเครื่องมือสื่อสารท่ีเขาถึงสังคมในวงกวางได เชน โครงการธรรมศาสตรเพื่อสังคม ซึ่ง
นอกจากจะทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบทบาทหลักในการเปนท่ีพึ่งของสังคมไทยแลว ยังจะ
ชวยสงเสริมใหธรรมศาสตรกลายเปนแหลงขอมูลทางความรูท่ีสําคัญของประเทศไทย 

กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะเครือขายศิษยเกาในการทําให
ธรรมศาสตรเปนท่ีพึ่งของสังคมและชุมชนไดอยางยั่งยืน 

         ประสานพลังกับทุกภาคสวนเพื่อความย่ังยืน โดยการสรางความรวมมือและการมี
สวนรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและกระชับความสัมพันธกับเครือขายศิษยเกาในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตางๆ เพื่อสราง impact ตอสังคม เชนรวมมือกับภาครัฐขยาย
และพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตรใหเปนโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการรองรับผูปวย
ในเขตทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร สรางเวทีในการมีสวนรวมของเครือขายศิษยเกาเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมีบทบาทในการเปนท่ีพึ่งของสังคมอยางยั่งยืนอีกดวย ซึ่ง
รูปแบบของการประสานพลังกับเครือขายศิษยเกาน้ันทําไดหลายรูปแบบ เชน โครงการพี่ศิษยเกา
เลาประสบการณนองนักศึกษา โครงการชวนศิษยเกากลับบาน โครงการ 1 สมาคม 1 ทุนวิจัย 1 
สมาคม 1 บริการชุมชน ตลอดจนการสรางความผูกพันกับศิษยเกาผานกระบวนการเรียนรูอยาง
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ยิ่งขึ้น นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะดําเนินการจัดเตรียมและปรับปรุงตกแตงสถานท่ีใน
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันของนักศึกษาตางคณะ (co-working 

space) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูมุมมองตางๆ อยางรอบดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาท้ังในขณะท่ียังศึกษาอยูและหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว  

กลยุทธท่ี 2.4 : สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนรู ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) 

         สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ เชน MOOCs (Massive Open Online Courses) หรือ flipped classroom มา
ใชในการเรียนการสอนกับวิชาท่ีเหมาะสมและการเผยแพรความรูสูชุมชนและสังคม ซึ่งในเบื้องตน
นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองทําการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผูสอน และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใหมีความพรอมกอนการดําเนินงาน โดยวิธีดังกลาวนี้จะสงเสริมใหนักศึกษาไดท้ัง
ความรู และทักษะในการนําเอาความรูไปใชในการวิเคราะหกรณีศึกษา ปญหา ประเด็นตางๆ อีก
ท้ัง ยังจะสามารถชวยสงเสริมใหสังคมและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถเขามาใช
บริการเพื่อ update ความรูท่ีทันสมัยไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถ
เปน “ตลาดวิชาเพื่อประชาชน” โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธท่ี 2.5 : พัฒนาหลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําคูสัญญาในตางประเทศ และ
การเขาสูความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

  สรางโอกาสใหกับนักศึกษาในการแลกเปล่ียนประสบการณยังตางประเทศ โดย
การสรางหลักสูตร dual degree หรือ double degree สําหรับนักศึกษาท่ีมีความพรอม ซึ่งจะ
เปนการสรางโอกาสอันดีใหแกนักศึกษาและบัณฑิตในการไดพบกับสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย
และแตกตางไปจากเดิม โดยในปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหง (โดยเฉพาะ
อเมริกาและอังกฤษ) มีความสนใจรูปแบบดังกลาวเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังการเพิ่มสัดสวนจํานวนของนักศึกษาตางชาติใหมากขึ้น โดยการ
ตั้งเปาหมายใหทาพระจันทรเปนศูนยการศึกษานานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางการมีสวนรวมกับชุมชนและสังคมไทย  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือใหธรรมศาสตรเปนสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนท่ีพึ่ง
และรวมนําสังคม 

กลยุทธท่ี 3.1 : เสริมสรางบทบาทความเปนท่ีพึ่งของสังคมไทย 

  ตอกยํ้าจุดยืนดานวิชาการที่ไมใชธุรกิจการศึกษา โดยการใหความรู ขอเสนอแนะ
ดานวิชาการในแงมุมตางๆ ท่ีคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดทําขึ้นให
เปนท่ีประจักษแกสังคม เพื่อท่ีจะชวยสงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีความรู ความสามารถและ
ศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชไดจริง เพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดดีขึ้น และเติบโตไดอยาง
ยั่งยืนในท่ีสุด ซึ่งอาจทําไดโดยการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการตอบโจทยหรือปญหาท่ีเกิดขึ้น 
พรอมท้ังมีเครื่องมือสื่อสารท่ีเขาถึงสังคมในวงกวางได เชน โครงการธรรมศาสตรเพื่อสังคม ซึ่ง
นอกจากจะทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบทบาทหลักในการเปนท่ีพึ่งของสังคมไทยแลว ยังจะ
ชวยสงเสริมใหธรรมศาสตรกลายเปนแหลงขอมูลทางความรูท่ีสําคัญของประเทศไทย 

กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะเครือขายศิษยเกาในการทําให
ธรรมศาสตรเปนท่ีพึ่งของสังคมและชุมชนไดอยางยั่งยืน 

         ประสานพลังกับทุกภาคสวนเพื่อความย่ังยืน โดยการสรางความรวมมือและการมี
สวนรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและกระชับความสัมพันธกับเครือขายศิษยเกาในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตางๆ เพ่ือสราง impact ตอสังคม เชนรวมมือกับภาครัฐขยาย
และพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตรใหเปนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการรองรับผูปวย
ในเขตทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร สรางเวทีในการมีสวนรวมของเครือขายศิษยเกาเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมีบทบาทในการเปนท่ีพึ่งของสังคมอยางยั่งยืนอีกดวย ซึ่ง
รูปแบบของการประสานพลังกับเครือขายศิษยเกานั้นทําไดหลายรูปแบบ เชน โครงการพี่ศิษยเกา
เลาประสบการณนองนักศึกษา โครงการชวนศิษยเกากลับบาน โครงการ 1 สมาคม 1 ทุนวิจัย 1 
สมาคม 1 บริการชุมชน ตลอดจนการสรางความผูกพันกับศิษยเกาผานกระบวนการเรียนรูอยาง
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ตอเนื่องท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะจัดทําขึ้น โดยจะเห็นไดจากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศหลายแหงนั้น ก็เกิดจากความรวมมือของเครือขายศิษยเกา 

กลยทุธท่ี 3.3 : ขยายเครือขายความรวมมือดานตางๆ ภายใน ASEAN 

  สรางความโดดเดนในอาเซียน (ASEAN) โดยการขยายความรวมมือกับองคกร
ตางๆ ในอาเซียน (ASEAN) โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงเปนอยางมาก จนเริ่มเปนท่ีจับตามองของประเทศตางๆ ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีเครือขายความรวมมือในตางประเทศกับองคกร/
หนวยงานท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาคเปนจํานวนมาก ก็จะเปนโอกาสท่ีดีในการสรางความ
รวมมือในภูมิภาค  และจะเปนกลไก ท่ีสํ าคัญในการสรางชื่ อ เสียงและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวทีโลกได 

ยุทธศาสตรที่ 4: รวมนําประเทศดวยองคความรูท่ีบูรณาการ 

กลยุทธท่ี 4.1 : บูรณาการองคความรูในการพัฒนาประเทศและสังคมไทย 

  ประสานพลังในการเพิ่มบทบาทของการช้ีแนะช้ีนําประเทศ โดยการสรางความ
รวมมือภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปนแหลงรวมองคความรูและคนเกงของประเทศใน
ศาสตรแขนงตางๆ อยูเปนจํานวนมาก แตสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มีการดําเนินงานท่ี
แยกออกเปนสวนๆ หากมีการนําศาสตรในดานตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันแบบองครวมแลว ก็
ยอมท่ีจะสราง impact ตอสังคมและสามารถผลักดันใหประเทศกาวเดินไปขางหนาได ซึ่งใน
ปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีความตองการแนวทางในการสรางสรรคประเทศเชิงบูรณาการอยูเปน
จํานวนมาก เชน ประเด็นเรื่องการเตรียมความพรอมกับสังคมผูสูงอายุ เปนตน  

ยุทธศาสตรที่ 5: สรางระบบสนับสนุนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพรอมท่ีจะกาวสูองคกรท่ีมี
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 5.1 : สรางความโปรงใสในการบริหารงานทุกศูนย (ทาพระจันทร รังสิต ลําปาง และ
พัทยา) 

  มีระบบการบริหารที่ยึด “หลักธรรมาภิบาล” โดยการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาคมภายใตหลักการ “รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ” เพื่อทําใหแผนงานตางๆ มีความ
สมบูรณและครบถวน เพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) ดังน้ัน 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายตางๆ ท่ีนําเสนอตองสามารถแกไข ปรับปรุง พัฒนา ตามหลักการมี
สวนรวม โครงการสัมมนาระหวางคณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี ศิษยเกา ฯลฯ เพื่อใหการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยไดรับฟงเสียงสะทอนและความคิดเห็นท่ีถูกตองและตรงประเด็นจากทุก
ภาคสวนผานชองทางตางๆ ใหมากท่ีสุด เพื่อทุกคนในประชาคมจะเดินไปขางหนารวมกัน รวมถึง
จัดทํา “ประมวลจริยธรรมผูบริหาร (Code of conduct) เพื่อสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม  

กลยุทธท่ี 5.2 : สรางฐานทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีพรอมตอการพัฒนา 

  เตรียมความพรอม “ดานทรัพยากรบุคคล” ตอการกาวกระโดด โดยการสราง
ความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ จริยธรรม ตลอดจนคุณธรรมของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนใหมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ัง
ในเรื่องการวิจัย การสรางบัณฑิต การบริการวิชาการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย
หลักการท่ีวาองคกรจะไมสามารถกาวเดินไดหากขาดการสนับสนุนจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจําเปนตองสามารถ  สรรหา พัฒนา ใชศักยภาพ และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพดวยการดําเนินงานในหลายดาน เชน การสรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพท่ีมีความ
โปรงใสใหแกบุคลากรทุกประเภท การปรับปรุงระบบประเมินบุคลากรทุกประเภทท่ีเปนธรรม 
สรางระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับสมรรถนะ การวิเคราะหระบบคาจางและสวัสดิการ
ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน นอกจากน้ี ในดานความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงาน 
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกนัระหวางบุคลากรทุกระดับจากทุกหนวยงานโดยการ
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ตอเนื่องท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะจัดทําขึ้น โดยจะเห็นไดจากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศหลายแหงนั้น ก็เกิดจากความรวมมือของเครือขายศิษยเกา 

กลยทุธท่ี 3.3 : ขยายเครือขายความรวมมือดานตางๆ ภายใน ASEAN 

  สรางความโดดเดนในอาเซียน (ASEAN) โดยการขยายความรวมมือกับองคกร
ตางๆ ในอาเซียน (ASEAN) โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงเปนอยางมาก จนเริ่มเปนท่ีจับตามองของประเทศตางๆ ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีเครือขายความรวมมือในตางประเทศกับองคกร/
หนวยงานท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาคเปนจํานวนมาก ก็จะเปนโอกาสท่ีดีในการสรางความ
รวมมือในภูมิภาค  และจะเปนกลไก ท่ีสํ าคัญในการสรางชื่ อ เสียงและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวทีโลกได 

ยุทธศาสตรที่ 4: รวมนําประเทศดวยองคความรูท่ีบูรณาการ 

กลยุทธท่ี 4.1 : บูรณาการองคความรูในการพัฒนาประเทศและสังคมไทย 

  ประสานพลังในการเพ่ิมบทบาทของการช้ีแนะช้ีนําประเทศ โดยการสรางความ
รวมมือภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปนแหลงรวมองคความรูและคนเกงของประเทศใน
ศาสตรแขนงตางๆ อยูเปนจํานวนมาก แตสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มีการดําเนินงานท่ี
แยกออกเปนสวนๆ หากมีการนําศาสตรในดานตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันแบบองครวมแลว ก็
ยอมท่ีจะสราง impact ตอสังคมและสามารถผลักดันใหประเทศกาวเดินไปขางหนาได ซึ่งใน
ปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีความตองการแนวทางในการสรางสรรคประเทศเชิงบูรณาการอยูเปน
จํานวนมาก เชน ประเด็นเรื่องการเตรียมความพรอมกับสังคมผูสูงอายุ เปนตน  

ยุทธศาสตรที่ 5: สรางระบบสนับสนุนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพรอมท่ีจะกาวสูองคกรท่ีมี
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 5.1 : สรางความโปรงใสในการบริหารงานทุกศูนย (ทาพระจันทร รังสิต ลําปาง และ
พัทยา) 

  มีระบบการบริหารท่ียึด “หลักธรรมาภิบาล” โดยการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาคมภายใตหลักการ “รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ” เพื่อทําใหแผนงานตางๆ มีความ
สมบูรณและครบถวน เพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) ดังนั้น 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายตางๆ ท่ีนําเสนอตองสามารถแกไข ปรับปรุง พัฒนา ตามหลักการมี
สวนรวม โครงการสัมมนาระหวางคณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี ศิษยเกา ฯลฯ เพื่อใหการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยไดรับฟงเสียงสะทอนและความคิดเห็นท่ีถูกตองและตรงประเด็นจากทุก
ภาคสวนผานชองทางตางๆ ใหมากท่ีสุด เพื่อทุกคนในประชาคมจะเดินไปขางหนารวมกัน รวมถึง
จัดทํา “ประมวลจริยธรรมผูบริหาร (Code of conduct) เพื่อสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม  

กลยุทธท่ี 5.2 : สรางฐานทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีพรอมตอการพัฒนา 

  เตรียมความพรอม “ดานทรัพยากรบุคคล” ตอการกาวกระโดด โดยการสราง
ความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ จริยธรรม ตลอดจนคุณธรรมของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนใหมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ัง
ในเรื่องการวิจัย การสรางบัณฑิต การบริการวิชาการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย
หลักการท่ีวาองคกรจะไมสามารถกาวเดินไดหากขาดการสนับสนุนจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจําเปนตองสามารถ  สรรหา พัฒนา ใชศักยภาพ และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพดวยการดําเนินงานในหลายดาน เชน การสรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพท่ีมีความ
โปรงใสใหแกบุคลากรทุกประเภท การปรับปรุงระบบประเมินบุคลากรทุกประเภทท่ีเปนธรรม 
สรางระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับสมรรถนะ การวิเคราะหระบบคาจางและสวัสดิการ
ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน นอกจากน้ี ในดานความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงาน 
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางบุคลากรทุกระดับจากทุกหนวยงานโดยการ
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สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานจัดกิจกรรมสรางสรรค อาทิ ธรรมศาสตรสโมสร 
ชมรมกีฬาบุคลากรสีขาว 

กลยุทธท่ี 5.3 : ปฏิรูประบบงบประมาณที่เนนประสิทธิภาพ 

  สรางวินัยดานการเงิน (financial discipline) ตอการเติบโตอยางยั่งยืน โดย
วิเคราะหถึงสัดสวนงบประมาณท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาในดานตางๆ เนนการสรางองคความรู 
พัฒนาบุคลากร หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีวินัยในการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด
แลว มหาวิทยาลัยก็จะมีความเสี่ยงในการดําเนินงานและอาจขาดสภาพคลองในท่ีสุด ซึ่งจะเปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในอนาคต ดังน้ัน ในการ
บริหารงานท่ีดีจึงจําเปนตองทําการวิเคราะหถึงระบบงบประมาณท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตางๆ เพื่อท่ีจะสงเสริมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความ
เขมแข็งดานวิชาการและเปนท่ีพึ่งของสังคมไดอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 5.4 : กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  มีความพรอม “ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในการเปนพื้นฐานการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบงานตางๆ เขาดวยกัน เชน ระบบการบริหารงาน 
ระบบการบริหารการศึกษา ระบบการบริหารงานวิจัย เปนตน เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
ความพรอมตอการกาวกระโดดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนในการทํางานท่ี
ไมจําเปนได รวมถึงการสงเสริมการดําเนินงานสูการเปนระบบสํานักงานไรกระดาษ (Paperless 

Office) ไดอีกดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็จะยังคงตองเนนถึงความเสถียร (Stability) 

และความปลอดภัย (Security) ของระบบ เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบท่ี
จะถูกพัฒนาขึ้น  

กลยุทธท่ี 5.5 : สรางสภาพแวดลอมสูการมีคุณภาพชีวิตประจําวันท่ีดี (Healthy Campus) 

  สงเสริมการมีสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการมี “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของ
ประชาคมธรรมศาสตร เพื่อใหการเรียนรูของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไป

อยางมีความสุข โดยจัดใหมีระบบการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยท่ีสอดประสานกับการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหเพียงพอและครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย ดูแลมหาวิทยาลัยใหสะอาด รม
รื่น เรียบรอย และเนนการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกตอการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสุขภาพดีมี
ความสุข ( Healthy University) เชน การสนับสนุนใหเลนกีฬาและออกกําลัง การจัดระเบียบ
การจราจรและชองทางเดินหลังคาคลุมภายในมหาวิทยาลัย การใชระบบแสงสวางอัจฉริยะ (solar 

power motion sensor lighting system) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวขางตนจะทําใหประชาคม
เกิดความสุขกาย สุขใจ และพรอมท่ีจะชวยผลักดันใหหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 6: รักษาความเปนไทย และอัตลักษณธรรมศาสตร 

กลยุทธท่ี 6.1 : ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสรางภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยของ
ประชาชน 

 รักษาและเผยแพรความเปนไทย พรอมเสริมสราง “อัตลักษณ” ธรรมศาสตรที่เนน
ความเสมอภาค ความเปนธรรม ความเปนเลิศและจิตวิญญาณของธรรมศาสตร โดยการเขาไป
มีสวนรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการเผยแพรความ
เปนไทยและตอกย้ําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเลิศ เปน
ธรรม และรวมนําสังคม ตลอดจนการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีจุดยืนทางวิชาการอยางมีอิสระเสรี เปน
ท่ีเชื่อถือในองคความรู และพรอมจะเปนท่ีพึ่งของสังคมในทุกโอกาส ซึ่งจะทําใหสังคมเกิดความ
เชื่อถือ เชื่อมั่น และพรอมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในทุกๆ ดาน
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สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานจัดกิจกรรมสรางสรรค อาทิ ธรรมศาสตรสโมสร 
ชมรมกีฬาบุคลากรสีขาว 

กลยุทธท่ี 5.3 : ปฏิรูประบบงบประมาณที่เนนประสิทธิภาพ 

  สรางวินัยดานการเงิน (financial discipline) ตอการเติบโตอยางย่ังยืน โดย
วิเคราะหถึงสัดสวนงบประมาณท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาในดานตางๆ เนนการสรางองคความรู 
พัฒนาบุคลากร หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีวินัยในการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด
แลว มหาวิทยาลัยก็จะมีความเสี่ยงในการดําเนินงานและอาจขาดสภาพคลองในท่ีสุด ซึ่งจะเปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในอนาคต ดังนั้น ในการ
บริหารงานท่ีดีจึงจําเปนตองทําการวิเคราะหถึงระบบงบประมาณท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตางๆ เพื่อท่ีจะสงเสริมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความ
เขมแข็งดานวิชาการและเปนท่ีพึ่งของสังคมไดอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 5.4 : กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  มีความพรอม “ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในการเปนพื้นฐานการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบงานตางๆ เขาดวยกัน เชน ระบบการบริหารงาน 
ระบบการบริหารการศึกษา ระบบการบริหารงานวิจัย เปนตน เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
ความพรอมตอการกาวกระโดดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนในการทํางานท่ี
ไมจําเปนได รวมถึงการสงเสริมการดําเนินงานสูการเปนระบบสํานักงานไรกระดาษ (Paperless 

Office) ไดอีกดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็จะยังคงตองเนนถึงความเสถียร (Stability) 

และความปลอดภัย (Security) ของระบบ เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบท่ี
จะถูกพัฒนาขึ้น  

กลยุทธท่ี 5.5 : สรางสภาพแวดลอมสูการมีคุณภาพชีวิตประจําวันท่ีดี (Healthy Campus) 

  สงเสริมการมีสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการมี “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของ
ประชาคมธรรมศาสตร เพื่อใหการเรียนรูของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไป

อยางมีความสุข โดยจัดใหมีระบบการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยท่ีสอดประสานกับการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหเพียงพอและครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย ดูแลมหาวิทยาลัยใหสะอาด รม
รื่น เรียบรอย และเนนการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกตอการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสุขภาพดีมี
ความสุข ( Healthy University) เชน การสนับสนุนใหเลนกีฬาและออกกําลัง การจัดระเบียบ
การจราจรและชองทางเดินหลังคาคลุมภายในมหาวิทยาลัย การใชระบบแสงสวางอัจฉริยะ (solar 

power motion sensor lighting system) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวขางตนจะทําใหประชาคม
เกิดความสุขกาย สุขใจ และพรอมท่ีจะชวยผลักดันใหหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 6: รักษาความเปนไทย และอัตลักษณธรรมศาสตร 

กลยุทธท่ี 6.1 : ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสรางภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยของ
ประชาชน 

 รักษาและเผยแพรความเปนไทย พรอมเสริมสราง “อัตลักษณ” ธรรมศาสตรที่เนน
ความเสมอภาค ความเปนธรรม ความเปนเลิศและจิตวิญญาณของธรรมศาสตร โดยการเขาไป
มีสวนรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการเผยแพรความ
เปนไทยและตอกย้ําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเลิศ เปน
ธรรม และรวมนําสังคม ตลอดจนการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีจุดยืนทางวิชาการอยางมีอิสระเสรี เปน
ท่ีเชื่อถือในองคความรู และพรอมจะเปนท่ีพึ่งของสังคมในทุกโอกาส ซึ่งจะทําใหสังคมเกิดความ
เชื่อถือ เช่ือมั่น และพรอมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในทุกๆ ดาน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : มหาวิทยาลัยของประชาชน 

Thammasat University : University for the people 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนมหาวิทยาลัยของประชาชนท่ียึดมั่นในความเสมอภาค
ทางการศึกษา  ใหหลักประกันแกสวนรวม   ประชาชนไมวายากดี มีจน ไมวาอยูในเมืองหรือ
ชนบท ไมวามีโอกาสหรือดอยโอกาส จะไดศึกษา  เรียนรูในธรรมศาสตรไดอยางเต็มที่และท่ัวถึง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน เปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
ท่ียึดมั่นในพันธกิจท่ีจะบริการสังคมท่ีมุงมั่นจะตอบสนองความตองการการศึกษาของชาติ  ไมวา
สาขาวิชาหรือความรูในแขนงน้ัน ๆ  จะกอใหเกิดรายไดหรือไม  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงมั่นสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ  รักษาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน  ที่ไมเพียงแตสอนให
นักศึกษาเปน “คนเกง”  ในทางวิชาความรูเทานั้น แตมีปณิธานใหนักศึกษาเปน “คนดี”  ของ
สังคมดวย  บัณฑิตธรรมศาสตรไมเพียงแต “รับผิดชอบ”  ตอตนเองและครอบครัวได  แตสามารถ 
“รับผิดชอบ” ตอสังคมและสวนรวมไดดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน ท่ีมีภารกิจไมจํากัดเพียงแค
ผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม แตมหาวิทยาลัยตองเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรความรูสูชุมชน 
มหาวิทยาลัยตองเปนแสงสวางใหแกสังคมได และตองมีบทบาทในการรวมนําประเทศชาติดวย
องคความรูอยางบรูณาการ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน  ท่ีไมยืนขางซาย  ไมยืนขาง
ขวา  แตยืนอยูขางความถูกตอง  ชอบธรรม  มหาวิทยาลัยจะคงบทบาทความเปนผูนําทางสังคมท่ี
ตอสูเรียกรองเพื่อความเปนธรรม  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  เคารพในความแตกตางทาง
ความคิดเห็น  และเคารพในกรอบกติกาของบานเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จะเปนมหาวิทยาลัยของประชาชน ท่ีเรียนรูตลอดชีวิต เทาทัน
ตอความเจริญของเทคโนโลยี ปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ไมวาธรรมศาสตรจะอยู
ท่ีทาพระจันทร หรือรังสิต ไมวาลําปางหรือพัทยา ไมวาท่ีไหน ๆ และไมวาวันนี้ หรือวันหนา  ไมวา
เปนมหาวิทยาลัยในระบบราชการ  หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีมีจิตวิญญาณเปนมหาวิทยาลัยของประชาชนตลอดไป.... 

  
 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.กําชัย  จงจักรพันธ                   
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล                   

มิถุนายน  2544 

เพิ่มเติม กันยายน 2560 

ศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ 
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แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เสนอตอ  

คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี และประชาคม 
 

โดย 

 

 

 
 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 

ประวัติโดยยอ 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 

 

อายุ 69 ป 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ตําแหนงทางการบริหาร รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแหงออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ Monash 

University ประเทศออสเตรเลีย 

ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสิน ASEAN Valuer Association 

ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of 

Singapore ประเทศสิงคโปร 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3 การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 
Audit Committee Program (ACP) รุน 23/2008 
Director Certification Program (DCP) รุน 90/2007 

Director Accreditation Program (DAP) รุน 40/2005 
 

ประสบการณการทํางานภายในมหาวิทยาลัย 

มกราคม 2560 – ปจจุบัน     ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2557 – ปจจุบัน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ประสบการณการทํางานภายในมหาวิทยาลัย 
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2557      รักษาการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผน 

     และบริหารศูนยรังสิต 

ธันวาคม 2553 – ธันวาคม 2556 รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง 
2547 – 2552 และ 2554 – 2559  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มีนาคม 2547 – มีนาคม 2553  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรกฎาคม 2538 – สิงหาคม 2541 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
มีนาคม 2538 – กรกฎาคม 2538 รักษาการรองอธิการบดีฝายทรัพยากรมนุษย 
 

ประสบการณการทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2559 – ปจจุบัน คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (สกอ.) 
2550 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
2550 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

2550 – ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและ 

   ตลาดหลักทรัพย 
2550 – ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทระหวาง ผูประกอบการธุรกิจ

หลักทรัพยหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยกับลูกคา 
2553 – 2554  คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate  

Schools of Business (AACSB) ประจําภูมิภาคเอเชีย 

2551 – 2554          กรรมการ Global Foundation for Management Education  

(GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ 

2549 – 2554  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน 

แหงประเทศไทย 

2548 – 2549  กรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2545 – 2554  ผูไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักงานระงับขอพิพาท  
       สํานักงานศาลยุติธรรม 

2540 – 2550  ผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation  

        Association (AVA 

ผลงานดานวิชาการ 
ตํารา  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ พิมพครั้งท่ี 2 กําลังปรับปรุง  
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ พิมพครั้งท่ี 6 (รวมกับ ศ.ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน      
รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา ผศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง อ.เอกรินทร ยลระบิล)  
คณิตศาสตรธุรกิจแผนใหม (รวมกับ รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา)  
การบริหารธุรกิจขนาดยอม (รวมกับรศ. ผุสดี รุมาคม)  
เศรษฐศาสตรการบริหาร (รวมกับ รศ. สมยศ นาวีการ)  
เศรษฐศาสตรการผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หนวยท่ี 3 และ 4 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

กรณีศึกษา  
เร่ือง “อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย” รวมกับ อ.ศจี ศิริไกร 
เร่ือง “SIAM FUTURE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.” 

 

วิจัย 

ผลงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคการ” (รวมกับ Dr. Frederic Schwierzek และ                 
รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน) 
ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพบัณฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีธุรกิจตองการ”    
(รวมกับ ดร. วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน)  
ผลงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักธุรกิจเกาหลีตอการคาการลงทุนในประเทศไทย”                     
ของสถาบันเอเชียตะวันออก ป 2535  

ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการสํารวจความสนใจของคนไทยตอสินคาเกาหลี” ของสถาบัน
เอเชียตะวันออก ป 2534  

ผลงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมเกาหลี” (รวมกับคุณมิ
ราคิม ประชาบาล)  
ผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานแบบญ่ีปุนในประเทศไทย” (รวมกับ รศ.สุรชัย                   
ธรรมทวีธิกุล)  
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2550 – ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและ 

   ตลาดหลักทรัพย 
2550 – ปจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทระหวาง ผูประกอบการธุรกิจ

หลักทรัพยหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยกับลูกคา 
2553 – 2554  คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate  

Schools of Business (AACSB) ประจําภูมิภาคเอเชีย 

2551 – 2554          กรรมการ Global Foundation for Management Education  

(GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ 

2549 – 2554  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน 

แหงประเทศไทย 

2548 – 2549  กรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2545 – 2554  ผูไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานระงับขอพิพาท  
       สํานักงานศาลยุติธรรม 

2540 – 2550  ผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation  

        Association (AVA 

ผลงานดานวิชาการ 
ตํารา  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ พิมพครั้งท่ี 2 กําลังปรับปรุง  
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ พิมพครั้งท่ี 6 (รวมกับ ศ.ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน      
รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา ผศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง อ.เอกรินทร ยลระบิล)  
คณิตศาสตรธุรกิจแผนใหม (รวมกับ รศ.ศุภกิจ ศรีกาญจนา)  
การบริหารธุรกิจขนาดยอม (รวมกับรศ. ผุสดี รุมาคม)  
เศรษฐศาสตรการบริหาร (รวมกับ รศ. สมยศ นาวีการ)  
เศรษฐศาสตรการผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หนวยท่ี 3 และ 4 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

กรณีศึกษา  
เรื่อง “อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย” รวมกับ อ.ศจี ศิริไกร 
เรื่อง “SIAM FUTURE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.” 

 

วิจัย 

ผลงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคการ” (รวมกับ Dr. Frederic Schwierzek และ                 
รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน) 
ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพบัณฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีธุรกิจตองการ”    
(รวมกับ ดร. วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน)  
ผลงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักธุรกิจเกาหลีตอการคาการลงทุนในประเทศไทย”                     
ของสถาบันเอเชียตะวันออก ป 2535  

ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการสํารวจความสนใจของคนไทยตอสินคาเกาหลี” ของสถาบัน
เอเชียตะวันออก ป 2534  

ผลงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมเกาหลี” (รวมกับคุณมิ
ราคิม ประชาบาล)  
ผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานแบบญ่ีปุนในประเทศไทย” (รวมกับ รศ.สุรชัย                   
ธรรมทวีธิกุล)  
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หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง”การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งบริษัทบริหาร
ทรัพยสินการรถไฟแหงประเทศไทย” เสนอตอการรถไฟแหงประเทศไทย (กุมภาพันธ 
2545)  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางของแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (2543 – 2557)” เพื่อเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย  

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “สํารวจสภาพปจจุบันและการปรับตัวของกิจการธุรกิจ  
ขนาดกลางและขนาดยอมหลังวิกฤตเศรษฐกิจตลอดจนปญหาของทายาทในการสืบ
สานกิจการตอ” เสนอตอบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) (พฤษภาคม 
2545)  
หัวหนาทีมท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญสาขาบริหารอุตสาหการฯ ตามโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13) 
ระยะท่ี 3 เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มี.ค. 45 – ธ.ค. 
45)  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2546 - 2550 

(2545) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2547 - 2551 

(2546) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง  
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโนบายเรงดวน ดาน
การเรงรัดขจัดปญหาความยากจนของประชาชน ท้ังในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อ
เสนอสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (มีนาคม 2546)  
จัดทําแผนระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห 
(2546)  
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เสนอตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
(2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาและประยุกตใชดัชนี แบบจําลองสําหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย” เสนอศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง (2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยและศึกษาขอมูลเรื่อง “ศูนยการคาและหางสรรพสินคาในเขต 
กทม. และปริมณฑล” (Shopping Centers and Department Store Projects in 

Bangkok) เสนอศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห และ
กระทรวงการคลัง (2546)  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนวิสาหกิจ และแผนการเงิน ป 2547-2551 และแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณป 2547 เสนอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (2546) และ
กระทรวงการคลัง  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอ
โครงการบานเอื้ออาทร” เสนอการเคหะแหงชาติ (สิงหาคม 2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตนแบบ (Model) และเครื่องมือสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึก ษา  เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พฤศจิกายน 2547)  
หัวหนาคณะทํางานการประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการตามนโยบายภาครัฐ 
โดยรับผิดชอบการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานการเมืองท่ีดี โดยรับผิดชอบประเมินกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูวา 
CEO   5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2547)  
หัวหนาโครงการวิจัยและศึกษา “การปรับโครงสรางองคการ สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล” เพื่อเสนอตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

 

บทความ  

“การจัดการทางการเงินของธุรกิจขนาดยอม” ในวารสารบริหารธุรกิจ  

“เงินเปนเคร่ืองมือในการจูงใจจริงหรือ” ในวารสารบริหารธุรกิจ  

“ธุรกิจซุปเปอรมารเก็ต” ในวารสารบริหารธุรกิจ  

แผนธุรกิจ : การผลิตและปฏิบัติการ (รวมกับ ผศ.ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย) เอกสารใชใน
การอบรมคณาจารยทางการบริหารธุรกิจท่ัวประเทศ  

การสํารวจสภาพปจจุบันและปญหาของทายาท SMEs ในการสืบสานกิจการตอ พรอม
ชองทางการปรับตัวของกิจการในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับท่ี 97 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2546  
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หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง”การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งบริษัทบริหาร
ทรัพยสินการรถไฟแหงประเทศไทย” เสนอตอการรถไฟแหงประเทศไทย (กุมภาพันธ 
2545)  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางของแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (2543 – 2557)” เพื่อเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย  

หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “สํารวจสภาพปจจุบันและการปรับตัวของกิจการธุรกิจ  
ขนาดกลางและขนาดยอมหลังวิกฤตเศรษฐกิจตลอดจนปญหาของทายาทในการสืบ
สานกิจการตอ” เสนอตอบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) (พฤษภาคม 
2545)  
หัวหนาทีมท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญสาขาบริหารอุตสาหการฯ ตามโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13) 
ระยะท่ี 3 เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มี.ค. 45 – ธ.ค. 
45)  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2546 - 2550 

(2545) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2547 - 2551 

(2546) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง  
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโนบายเรงดวน ดาน
การเรงรัดขจัดปญหาความยากจนของประชาชน ท้ังในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อ
เสนอสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (มีนาคม 2546)  
จัดทําแผนระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เสนอตอธนาคารอาคารสงเคราะห 
(2546)  
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เสนอตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
(2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาและประยุกตใชดัชนี แบบจําลองสําหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย” เสนอศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห และกระทรวงการคลัง (2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยและศึกษาขอมูลเรื่อง “ศูนยการคาและหางสรรพสินคาในเขต 
กทม. และปริมณฑล” (Shopping Centers and Department Store Projects in 

Bangkok) เสนอศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห และ
กระทรวงการคลัง (2546)  
หัวหนาโครงการจัดทําแผนวิสาหกิจ และแผนการเงิน ป 2547-2551 และแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณป 2547 เสนอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (2546) และ
กระทรวงการคลัง  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอ
โครงการบานเอื้ออาทร” เสนอการเคหะแหงชาติ (สิงหาคม 2546)  
หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตนแบบ (Model) และเครื่องมือสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึก ษา  เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พฤศจิกายน 2547)  
หัวหนาคณะทํางานการประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการตามนโยบายภาครัฐ 
โดยรับผิดชอบการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานการเมืองท่ีดี โดยรับผิดชอบประเมินกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูวา 
CEO   5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2547)  
หัวหนาโครงการวิจัยและศึกษา “การปรับโครงสรางองคการ สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล” เพื่อเสนอตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
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แผนธุรกิจ : การผลิตและปฏิบัติการ (รวมกับ ผศ.ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย) เอกสารใชใน
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เดือนมกราคม – มีนาคม 2546  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองไมทําหนาท่ีแตเพียงแคการผลิตบัณฑิต สรางงานวิจัย และ
งานวิชาการเทานั้น หากแตตองทําหนาท่ีในการ “สรางคน” ท่ีมีความสามารถเพ่ือไปขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญๆเพ่ือไปสรางสรรคสิ่งใหมๆดีๆใหกับประเทศและสังคมโลก  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงตองมุงไปสูวิสัยทัศน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยแหงการสรางผูนํารุนใหมเพ่ือสังคมไทยและนานาชาติ 

“Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International 

Communities” 

 

ภายใตวิสัยทัศนดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงมีหนาท่ีขับเคลื่อนพันธกิจในดานตางๆท่ีจะชวย
นําพาใหเดินหนาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนี้ 

 
พันธกิจ 

สรางความโดดเดนทางวิชาการที่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ – ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝายในการพัฒนาท้ังดานหลักสูตรใหมๆ 
ท้ังหลักสูตรภาษาไทยท่ีเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก และหลักสูตรนานาชาติท่ี
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก รวมถึงการสรางสรรคผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ท่ีมิไดเนนเฉพาะปริมาณของผลงาน หากแต
มุงท่ีจะสรางผลงานท่ีจะไปชวยสรางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสําคัญๆท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ ไมวาจะเปนในดานนโยบาย หรือดานแนวปฏิบัติตางๆท่ีสงผลกระทบ
ตอสังคม ชุมชน และชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 

สรางความรวมมือเชิงยุทธศาสตรกับองคกรชั้นนําทั้งในและตางประเทศเพ่ือ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมตามยุทธศาสตรของประเทศ – โดยเลือกเฉพาะองคกรท่ีมีความ
พรอม และความมุงมั่นจริงจังในการทํางานรวมกัน  ท้ังท่ีเปนสถาบันการศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานไมแสวงหากําไร จากท้ังในและ
ตางประเทศ รวมไปถึงองคกรระหวางประเทศตางๆ เพื่อมาขับเคลื่อนโครงการเชิง
นวัตกรรมท่ีจะสงผลกระทบตอท้ังระดับหนวยงาน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
ไปจนถึงระดับโลก โดยเร่ิมตนจากโครงการท่ีเปนไปตามยุทธศาสตรของประเทศมา
ดําเนินการกอน 

 
สราง Smart Organization โดยบูรณาการ คน เงิน ระบบงาน บนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ – เพื่อทําใหมหาวิทยาลัยทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวคิด
ความเปนองคกรเพรียวกระชับ (Lean Organization) ลดขั้นตอนการทํางานท่ียืดเยื้อ 
ซ้ําซอน ลดภาระงานท่ีไมจําเปน ใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากเทคโนโลยีท่ีจะทําให
คนทํางานทุกคนทํางานอยางสมารทมากขึ้น  ใชเวลา ใชคน ใชงบประมาณอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยรวมมือกับกลุมผูนําดานเทคโนโลยีท่ีไมใช
เฉพาะองคกรขนาดใหญ แตรวมถึง Tech Startups ในดานตางๆ เพื่อทําใหทุกมิติ
ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีเปนฐานในการตอยอดไปสูการ
พัฒนาในดานตางๆ 

 

สรางทุนมนุษยโดยการพัฒนาคนทุกกลุม ทุกระดับใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง – คนถือเปนสินทรัพยท่ีมีคามากท่ีสุดขององคกร มหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจ
หลักในการพัฒนาคนทุกกลุม ทุกระดับ ใหมีความสามารถในการทํางานในหนาท่ี
รับผิดชอบของตนเอง การทํางานรวมกับคนอ่ืน การพัฒนาตนเองไปในหนาท่ีงาน
ใหมๆท่ีสนใจ การเพิ่มเติมทักษะใหมๆท่ีสําคัญตอการทํางานในศตวรรษท่ี 21 โดยอิง
ตามกรอบของ 10 ทักษะท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานในอนาคตตามท่ี
ปรากฏในรายงานของ World Economic Forum  
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หลักในการพัฒนาคนทุกกลุม ทุกระดับ ใหมีความสามารถในการทํางานในหนาท่ี
รับผิดชอบของตนเอง การทํางานรวมกับคนอื่น การพัฒนาตนเองไปในหนาท่ีงาน
ใหมๆท่ีสนใจ การเพิ่มเติมทักษะใหมๆท่ีสําคัญตอการทํางานในศตวรรษท่ี 21 โดยอิง
ตามกรอบของ 10 ทักษะท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานในอนาคตตามท่ี
ปรากฏในรายงานของ World Economic Forum  
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ภายใตวิสัยทัศน และพันธกิจตามขางตน เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองดําเนินไป
ใหบรรลุในชวง 3 ปขางหนา จึงกําหนดไวดังตอไปนี้ 

เปาหมาย 

บัณฑิตธรรมศาสตรทุกคนไดรับการปลูกฝง  ความรูและทักษะดานความเปน
ผูประกอบการ – เพื่อใหสอดรับกับทิศทางโลก และแนวโนมที่เปนลักษณะเดนของคน
ใน Generation  Z ซึ่งจะตอบโจทยเปาหมาย และนโยบายในการมุงไปสูประเทศไทย 
4.0 ดวยเชนกัน 

 

ผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกตที่รวมมือกับภาคเอกชน สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับอุตสาหกรรมของประเทศ และสงผลตอการกําหนดนโยบายสําคัญๆ ของ
ประเทศอยางสมํ่าเสมอ – นอกเหนือจากการสรางคนในทิศทางขางตนแลว 
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการตางๆก็พึงสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อใหงานวิชาการในทุกรูปแบบของธรรมศาสตร ไมเพียงแตตอบโจทยเร่ือง
การตีพิมพในฐานวิชาการระดับนานาชาติเทาน้ัน หากแตตองสนองตอบตอความ
ตองการของประเทศ และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติอยางแทจริง ท้ังนี้ภายใตแนวคิดดังกลาว เปาหมายตอเนื่องท่ี
สําคัญประการหน่ึงก็คือการจัดตั้งศูนยวิศวกรรมทางการแพทยท่ีดีท่ีสุดในประเทศ ซึ่ง
สามารถ การันตีไดดวยจํานวนสิทธิบัตรและจํานวนรางวัลระดับนานาชาติมากท่ีสุดใน
ประเทศในชวงระยะ 3 ปของการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
ดัชนีความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นในทุกมิติ – การดําเนินงาน
ตามเปาหมายขางตนท้ังหมดจะตองเปนไปในบริบทท่ีไมคิดเฉพาะในขอบร้ัวของ
ประเทศ หากแตตองดําเนินไปในลักษณะที่เชื่อมโยงกับบริบทของนานาชาติโดยขั้นต่ํา
ก็ตองคิดถึงอาเซียน ไปจนถึง เอเชีย    แปซิฟก และไปในระดับโลกในท่ีสุด ท้ังในดาน
การเรียนการสอนท่ีครอบคลุมท้ังหลักสูตรท่ีตองมีความเปนนานาชาติท้ังในดาน
เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาตางชาติท้ังแบบเต็ม
เวลา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารยชาวตางประเทศ ท้ังท่ีเปนอาจารยเต็มเวลา 

Visiting Professors, Research Professors รวมถึงความรวมมือในระดับวิชาการ
ระดับนานาชาติในดานตางๆ ท้ังนี้เพื่อทําใหดัชนีความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย
เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆมิติ 

 

ทุกคณะมีโครงการท่ีตรงกับความเช่ียวชาญ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนใน
ดานตางๆ โดยประสานความรวมมือระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา – 

ความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนท่ีเปนปณิธานต้ังแตเริ่มกอตั้งธรรมศาสตรจะตอง
ปรากฏชัดในทุกๆหนวยงานของ 
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในหนวยงานวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะตองนํา
ความเชี่ยวชาญเหลานั้นออกมาใหบริการสังคมและชุมชนใหเปนท่ีประจักษชัดท้ังใน
สังคมไทย และในประเทศเพ่ือนบานท่ีตองการความชวยเหลือ 

 
หนวยงานภายในทํางานแบบบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดความซ้ําซอน –    

การทําใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการท้ังหมดทํางานประสานและเชื่อมโยงกันแบบ  

ไรรอยตอ (Seamless Integration) ถือเปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่งเพื่อลด  

ความซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนท่ีไมจําเปน ซึ่งนอกจากจะสงผลให
องคกรโดยรวมมีความเพรียวกระชับมากย่ิงขึ้นแลว ยังสงผลตอเนื่องใหงานวิชาการใน
ดานตางๆสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย 

 
มีดัชนีคุณภาพคน คุณภาพงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย – 

ภายใตแนวคิดที่วาถาวัดผลได ก็ปรับปรุงได มหาวิทยาลัยจึงต้ังเปาหมายในการพัฒนา
ดัชนีคุณภาพคน คุณภาพงาน สําหรับงานในสายสนับสนุนวิชาการขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงระบบงาน และพัฒนาคนอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงงาน
ตองดูท้ังขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยีสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และสภาพแวดลอมในการทํางานอ่ืนๆ สวนการพัฒนาคนก็ตองดูใหครบถวน
ในทุกมิติทั้งความรูความสามารถ สุขภาพกายใจ และจิตวิญญาณเพื่อใหคนมีสุขภาวะ
ท่ีดี มีความรักความผูกพันตอองคกร มีความสุขในการทํางานเพื่อมุงมั่นพัฒนางาน
และพัฒนาตนเองตอไป 
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ภายใตวิสัยทัศน และพันธกิจตามขางตน เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองดําเนินไป
ใหบรรลุในชวง 3 ปขางหนา จึงกําหนดไวดังตอไปนี้ 

เปาหมาย 

บัณฑิตธรรมศาสตรทุกคนไดรับการปลูกฝง  ความรูและทักษะดานความเปน
ผูประกอบการ – เพื่อใหสอดรับกับทิศทางโลก และแนวโนมที่เปนลักษณะเดนของคน
ใน Generation  Z ซึ่งจะตอบโจทยเปาหมาย และนโยบายในการมุงไปสูประเทศไทย 
4.0 ดวยเชนกัน 

 

ผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกตที่รวมมือกับภาคเอกชน สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับอุตสาหกรรมของประเทศ และสงผลตอการกําหนดนโยบายสําคัญๆ ของ
ประเทศอยางสมํ่าเสมอ – นอกเหนือจากการสรางคนในทิศทางขางตนแลว 
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการตางๆก็พึงสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อใหงานวิชาการในทุกรูปแบบของธรรมศาสตร ไมเพียงแตตอบโจทยเรื่อง
การตีพิมพในฐานวิชาการระดับนานาชาติเทานั้น หากแตตองสนองตอบตอความ
ตองการของประเทศ และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติอยางแทจริง ท้ังนี้ภายใตแนวคิดดังกลาว เปาหมายตอเนื่องท่ี
สําคัญประการหน่ึงก็คือการจัดตั้งศูนยวิศวกรรมทางการแพทยท่ีดีท่ีสุดในประเทศ ซึ่ง
สามารถ การันตีไดดวยจํานวนสิทธิบัตรและจํานวนรางวัลระดับนานาชาติมากท่ีสุดใน
ประเทศในชวงระยะ 3 ปของการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
ดัชนีความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นในทุกมิติ – การดําเนินงาน
ตามเปาหมายขางตนท้ังหมดจะตองเปนไปในบริบทท่ีไมคิดเฉพาะในขอบร้ัวของ
ประเทศ หากแตตองดําเนินไปในลักษณะที่เชื่อมโยงกับบริบทของนานาชาติโดยขั้นต่ํา
ก็ตองคิดถึงอาเซียน ไปจนถึง เอเชีย    แปซิฟก และไปในระดับโลกในท่ีสุด ท้ังในดาน
การเรียนการสอนท่ีครอบคลุมท้ังหลักสูตรท่ีตองมีความเปนนานาชาติท้ังในดาน
เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาตางชาติท้ังแบบเต็ม
เวลา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารยชาวตางประเทศ ท้ังท่ีเปนอาจารยเต็มเวลา 

Visiting Professors, Research Professors รวมถึงความรวมมือในระดับวิชาการ
ระดับนานาชาติในดานตางๆ ท้ังนี้เพื่อทําใหดัชนีความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย
เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆมิติ 

 

ทุกคณะมีโครงการท่ีตรงกับความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนใน
ดานตางๆ โดยประสานความรวมมือระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา – 

ความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนท่ีเปนปณิธานต้ังแตเริ่มกอตั้งธรรมศาสตรจะตอง
ปรากฏชัดในทุกๆหนวยงานของ 
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในหนวยงานวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะตองนํา
ความเช่ียวชาญเหลานั้นออกมาใหบริการสังคมและชุมชนใหเปนท่ีประจักษชัดท้ังใน
สังคมไทย และในประเทศเพ่ือนบานท่ีตองการความชวยเหลือ 

 
หนวยงานภายในทํางานแบบบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดความซ้ําซอน –    

การทําใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการท้ังหมดทํางานประสานและเชื่อมโยงกันแบบ  

ไรรอยตอ (Seamless Integration) ถือเปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่งเพื่อลด  

ความซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนท่ีไมจําเปน ซึ่งนอกจากจะสงผลให
องคกรโดยรวมมีความเพรียวกระชับมากย่ิงขึ้นแลว ยังสงผลตอเนื่องใหงานวิชาการใน
ดานตางๆสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย 

 
มีดัชนีคุณภาพคน คุณภาพงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย – 

ภายใตแนวคิดที่วาถาวัดผลได ก็ปรับปรุงได มหาวิทยาลัยจึงตั้งเปาหมายในการพัฒนา
ดัชนีคุณภาพคน คุณภาพงาน สําหรับงานในสายสนับสนุนวิชาการขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงระบบงาน และพัฒนาคนอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงงาน
ตองดูท้ังขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยีสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และสภาพแวดลอมในการทํางานอ่ืนๆ สวนการพัฒนาคนก็ตองดูใหครบถวน
ในทุกมิติทั้งความรูความสามารถ สุขภาพกายใจ และจิตวิญญาณเพื่อใหคนมีสุขภาวะ
ท่ีดี มีความรักความผูกพันตอองคกร มีความสุขในการทํางานเพื่อมุงมั่นพัฒนางาน
และพัฒนาตนเองตอไป 
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เนื้อหาในสวนถัดไปเปนการนําเสนอกลยุทธหลักๆท่ีจะนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย
ตามขางตน โดยแบงเปน 2 สวนหลักคือ Strategy Highlights ซึ่งนําเสนอกลยุทธหลักๆท่ีมี
ความสําคัญเปนพิเศษ กับ กลยุทธบริหารมหาวิทยาลัย 4 ดาน ซึ่งประกอบไปดวยดานวิชาการ 
ดานวิจัยและนวัตกรรม ดานความเปนนานาชาติ และดานการจัดการองคกร  ท้ังนี้กลยุทธตางๆจะ
ถูกนําเสนอดวย Keywords ในตอนตน ตามดวยคําอธิบายสั้นๆแตชัดเจนในรูปแบบการเขียนท่ี
เนน Project-based เพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติในรูปแบบโครงการที่สามารถดําเนินการได
ในทันที และสามารถวัดผลการดําเนินการตามนโยบายไดอยางชัดเจนอีกดวย  
 

Strategy Highlights 

สรางชื่อ Thammasat ใหกลายเปน International Brand ท่ีรับรูโดยประชาคมนานาชาติ
วาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนซึ่งมีหลักสูตร 
และผลงานวิชาการท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงดีๆใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมท้ังในสังคมไทย 
และสังคมโลก 

เดินหนา ‘SMART University’ ดวยการยกเครื่องระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ เพื่อบรรลุเปาหมายและพันธกิจ 

พัฒนา 4 ศูนยของธรรมศาสตรใหมีความโดดเดน และมีความแตกตางกันท่ีชัดเจน 

o ทาพระจันทร – ผูนําสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
o รังสิต – ผูนํานวัตกรรมวิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยี และการเรียนรู 
o พัทยา – ศูนยวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC  

o ลําปาง – ศูนยวิชาการเพ่ือทองถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน  

 

ใหคณะท่ีมีความพรอม จัดทําหลักสูตร Double Degree ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

พลิกฟนความเปนผูนําดานสังคมศาสตรผาน ‘ศูนยวิจัยสันติประชาธรรม’ ‘ศูนยคนรุนใหม
ศึกษา (Gen Next Studies)’ ‘ศูนย Startups Accelerator’ เพื่อความเปนเลิศทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ชูจุดเดนดานวิทยาศาสตรสุขภาพผานศูนยบูรณาการความเปนเลิศดานสุขศาสตร และ
ผลักดันการสรางความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานศูนยนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 และสราง Cluster วิจัยเพื่อ
รองรับ 5 อุตสาหกรรมหลัก 
Four for Performance สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน ‘สอน’ และ 
‘วิจัย’ ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
ริเริ่ม Thammasat Fellowships เพื่อดึง Professors ชั้นนําจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง
ท่ัวโลก มารวมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย 
สราง Flexible Employment ใหมี Joint Appointment และ Secondment เพื่อให
อาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ 
ปกธงความเปนเลิศดานการวิจัยประยุกตดวยการตั้ง Chaired Professors  จํานวน 10 
ตําแหนง    เพื่อผลิตงานวิจัยเพื่อตอบโจทยธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ของประเทศใหมารวมกันขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญๆ ในสังคมรวมกับธรรมศาสตร ผานตําแหนง ‘ธรรมศาสตราภิชาน’ ไมนอยกวา 10 
ตําแหนง 
ปฏิรูประบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง Lean Organization เชน  Non-core 

activities Outsourcing และ Central Service Management  

ปรับโมเดลรายได ดวยการเพิ่มแหลงรายไดใหมีความมีหลากหลาย เพื่อความย่ังยืน เชน 
การระดมทุนจากภาคธุรกิจ ศิษยเกา แหลงทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ รายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา ผลตอบแทนจากการรวมทุนกับธุรกิจ Startup  

 
กลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

1. กลยุทธดานวิชาการ 
หลักสูตรตอบโจทย: ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน ใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมประชากรที่หลากหลาย เทาทันการเปล่ียนแปลง
สังคมไทยและโลก เชน หลักสูตรรองรับสังคมสูงอายุ ผูประกอบการใหม และแรงงาน
ขั้นสูงโดยเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจและภาคการปฏิบัติจริง 
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เนื้อหาในสวนถัดไปเปนการนําเสนอกลยุทธหลักๆท่ีจะนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย
ตามขางตน โดยแบงเปน 2 สวนหลักคือ Strategy Highlights ซึ่งนําเสนอกลยุทธหลักๆท่ีมี
ความสําคัญเปนพิเศษ กับ กลยุทธบริหารมหาวิทยาลัย 4 ดาน ซึ่งประกอบไปดวยดานวิชาการ 
ดานวิจัยและนวัตกรรม ดานความเปนนานาชาติ และดานการจัดการองคกร  ท้ังนี้กลยุทธตางๆจะ
ถูกนําเสนอดวย Keywords ในตอนตน ตามดวยคําอธิบายสั้นๆแตชัดเจนในรูปแบบการเขียนท่ี
เนน Project-based เพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติในรูปแบบโครงการที่สามารถดําเนินการได
ในทันที และสามารถวัดผลการดําเนินการตามนโยบายไดอยางชัดเจนอีกดวย  
 

Strategy Highlights 

สรางชื่อ Thammasat ใหกลายเปน International Brand ท่ีรับรูโดยประชาคมนานาชาติ
วาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนซึ่งมีหลักสูตร 
และผลงานวิชาการท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงดีๆใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมท้ังในสังคมไทย 
และสังคมโลก 

เดินหนา ‘SMART University’ ดวยการยกเครื่องระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ เพื่อบรรลุเปาหมายและพันธกิจ 

พัฒนา 4 ศูนยของธรรมศาสตรใหมีความโดดเดน และมีความแตกตางกันท่ีชัดเจน 

o ทาพระจันทร – ผูนําสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
o รังสิต – ผูนํานวัตกรรมวิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยี และการเรียนรู 
o พัทยา – ศูนยวิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC  

o ลําปาง – ศูนยวิชาการเพ่ือทองถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน  

 

ใหคณะท่ีมีความพรอม จัดทําหลักสูตร Double Degree ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

พลิกฟนความเปนผูนําดานสังคมศาสตรผาน ‘ศูนยวิจัยสันติประชาธรรม’ ‘ศูนยคนรุนใหม
ศึกษา (Gen Next Studies)’ ‘ศูนย Startups Accelerator’ เพ่ือความเปนเลิศทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ชูจุดเดนดานวิทยาศาสตรสุขภาพผานศูนยบูรณาการความเปนเลิศดานสุขศาสตร และ
ผลักดันการสรางความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานศูนยนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 และสราง Cluster วิจัยเพื่อ
รองรับ 5 อุตสาหกรรมหลัก 
Four for Performance สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน ‘สอน’ และ 
‘วิจัย’ ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
ริเริ่ม Thammasat Fellowships เพื่อดึง Professors ชั้นนําจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง
ท่ัวโลก มารวมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย 
สราง Flexible Employment ใหมี Joint Appointment และ Secondment เพื่อให
อาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ 
ปกธงความเปนเลิศดานการวิจัยประยุกตดวยการตั้ง Chaired Professors  จํานวน 10 
ตําแหนง    เพื่อผลิตงานวิจัยเพื่อตอบโจทยธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ของประเทศใหมารวมกันขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญๆ ในสังคมรวมกับธรรมศาสตร ผานตําแหนง ‘ธรรมศาสตราภิชาน’ ไมนอยกวา 10 
ตําแหนง 
ปฏิรูประบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง Lean Organization เชน  Non-core 

activities Outsourcing และ Central Service Management  

ปรับโมเดลรายได ดวยการเพิ่มแหลงรายไดใหมีความมีหลากหลาย เพื่อความย่ังยืน เชน 
การระดมทุนจากภาคธุรกิจ ศิษยเกา แหลงทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ รายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา ผลตอบแทนจากการรวมทุนกับธุรกิจ Startup  

 
กลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

1. กลยุทธดานวิชาการ 
หลักสูตรตอบโจทย: ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน ใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมประชากรที่หลากหลาย เทาทันการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยและโลก เชน หลักสูตรรองรับสังคมสูงอายุ ผูประกอบการใหม และแรงงาน
ขั้นสูงโดยเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจและภาคการปฏิบัติจริง 
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Active Learning: สงเสริมใหทุกหลักสูตรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปน 

Active Learning ในสัดสวนท่ีสูงขึ้น 
บัณฑิตศึกษา :  เพิ่มสัดสวนบัณฑิตศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งของการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
จัดคลัสเตอรวิชาศึกษาทั่วไป (General Education): โดยจัดกลุมคณะ จํานวน
ผูเรียน และโครงรางรายวิชาและแนวทางการเรียนการสอน 

เปดตลาดวิชา: ขยายโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมเรียนในหลักสูตรและรายวิชา 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

เรียนขามหลักสูตร: สนับสนุนใหนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถเรียนขามหลักสูตร 
และวางแผน Double Major โดยสรางความสอดคลองของทุกหลักสูตรใหมีทิศทาง
และมาตรฐานเดียวกัน 

Academic Development Unit: สรางหนวยพัฒนาวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนไปสู Active Learning อยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ 

4 for Performance: สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน “สอน” และ 
“วิจัย” ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
4 for Performance: สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน ‘ สอน’ และ 
‘วิจัย’ ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
Thammasat Fellowships: เชิญ Professor ชั้นนําจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 
ท่ัวโลกมาผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพรวมกับอาจารยประจํา 
Flexible Employment: ใหมี Joint Appointment และ Secondment เพื่อให
อาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ 

‘ธรรมศาสตราภิชาน’:  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ของประเทศใหมารวมกัน
ขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญๆ ในสังคมรวมกับธรรมศาสตร ผานตําแหนง 
‘ธรรมศาสตราภิชาน’ ไมนอยกวา 10 ตําแหนง 
ภาคีเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partnership Forum): จัดกิจกรรมรวมกับภาคีเชิง
ยุทธศาสตร เชน TU-CEO Forum, TU-Diplomacy Forum, TU-Alumni Forum, 

TU-Civil Society Forum, TU-Media Forum เปนตน 

2. กลยุทธดานวิจัย และนวัตกรรม 

ผูนําดานสังคมศาสตร: ผลักดันการผลิตผลงานและกิจกรรมผาน ‘ศูนยวิจัยสันติประชา
ธรรม’ ‘ศูนยคนรุนใหมศึกษา (Gen Next Studies)’ ‘Startups Accelerator’ เพื่อความ
เปนเลิศทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
นวัตกรรม 4.0: ผลักดันการสรางความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานศูนย
นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหลักของประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 พรอมท้ังสราง 
Cluster วิจัยเพื่อรองรับ THAILAND 4.0 ใน 5 อุตสาหกรรมหลัก 1) Food and 

Agriculture 2) Biomedical and Wellness  3) High Value Service 4) Robotics 

Digital and Internet of Things 5) Smart City  

เพ่ิมทุนวิจัย: จัดสรรทุนวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย
รวมของอาจารยและบัณฑิตศึกษา ท้ังหนวยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนคณาจารยให
แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก   
Chaired Professors: ปกธงความเปนเลิศดานการวิจัยประยุกตโดยตั้ง Chaired 

Professors จํานวน 10 ตําแหนง เพื่อผลิตงานวิจัยท่ีตอบโจทยอุตสาหกรรมหลักประเทศ  
ปฏิรูปกฎระเบียบ:  ปรับกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยใหมีความทันสมัย คลองตัว ลด
ความซ้ําซอน และเอื้อใหเกิดบรรยากาศการวิจัย รวมท้ังปรับขั้นตอนเรื่องงานจริยธรรม
วิจัยในคน งานดานวารสาร สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา  
เชื่อมโยงภายนอก: เชื่อมโยงหนวยงานวิจัยภายนอก เชน สกว. สวก. สวทช. ท่ีมีองค
ความรูเปนเครือขายการสราง Startup รวมท้ังสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญอิสระ 
ผูประกอบการ Startup เพื่อเขารวมเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยผานโครงการ Startup in Residence  
สงเสริม Startup: สรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสังคมอยางเปนระบบเพื่อพัฒนา 
“หนวยบมเพาะผูประกอบการและสรางนวัตกรรม” เชน การจัดต้ัง co-working space, 

maker space, entrepreneurial and career development center เปนตน รวมท้ัง
สรางความรวมมือกับเครือขายสถาบันการเงิน ศิษยเกามหาวิทยาลัย จัดต้ัง Angel Fund 

และ Venture Capital เพ่ือสนับสนุนการสรางธุรกิจ Startup และนําผลกําไรท่ีเกิดขึ้นมา
ใชขยายฐานการใหเงินทุนสําหรับรุนตอๆ ไป 
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Active Learning: สงเสริมใหทุกหลักสูตรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปน 

Active Learning ในสัดสวนท่ีสูงขึ้น 
บัณฑิตศึกษา :  เพ่ิมสัดสวนบัณฑิตศึกษาเพ่ือสรางความเขมแข็งของการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
จัดคลัสเตอรวิชาศึกษาทั่วไป (General Education): โดยจัดกลุมคณะ จํานวน
ผูเรียน และโครงรางรายวิชาและแนวทางการเรียนการสอน 

เปดตลาดวิชา: ขยายโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมเรียนในหลักสูตรและรายวิชา 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

เรียนขามหลักสูตร: สนับสนุนใหนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถเรียนขามหลักสูตร 
และวางแผน Double Major โดยสรางความสอดคลองของทุกหลักสูตรใหมีทิศทาง
และมาตรฐานเดียวกัน 

Academic Development Unit: สรางหนวยพัฒนาวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนไปสู Active Learning อยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ 

4 for Performance: สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน “สอน” และ 
“วิจัย” ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
4 for Performance: สราง 4 เสนทางสายวิชาการ โดยกําหนดสัดสวน ‘ สอน’ และ 
‘วิจัย’ ใหยืดหยุนตามสมรรถนะของอาจารย 
Thammasat Fellowships: เชิญ Professor ชั้นนําจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 
ท่ัวโลกมาผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพรวมกับอาจารยประจํา 
Flexible Employment: ใหมี Joint Appointment และ Secondment เพื่อให
อาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ 
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3. กลยุทธดานความเปนนานาชาติ 
หลักสูตรนานาชาติ: สงเสริมทุกคณะใหสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศใน
รูปแบบตางๆ เชน Double Degree, Exchange Program เพื่อเชื่อมโยงท้ังภายใน
ภูมิภาคและระดับโลก  
Proactive Recruitment: เพิ่มสัดสวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปล่ียน ผาน
หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังสรางกลไกและแรงจูงใจเพื่อ Recruit and Retain ผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศท่ีมีความรูความสามารถสูงเพื่อมาทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย โดยให
ความชวยเหลือพิเศษแกกลุม CLMV 

วิจัยรวมตางประเทศ:  แสวงหาความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ สถาบันทางธุรกิจ 
องคกรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน และภาคประชาสังคม รวมท้ังทบทวนความ
รวมมือกับตางประเทศ (MOU) โดยผานความรวมมือท่ีปฏิบัติจริงและตอเนื่อง 
Thammasat Global Center:  สรางศูนยธรรมศาสตรนานาชาติ เพื่อเปนแหลงรวม
ทรัพยากรและบริการดานนานาชาติอยางครบวงจร  
ยกระดับวารสาร: ผลักดันใหวารสารภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยใหเขาสูฐานขอมูล
นานาชาติ  
ประชุมวิชาการนานาชาติ: ใหแตละคณะหรือกลุมคณะ จัดประชุมวิชาการท่ีมีชื่อเสียง
และเปนท่ียอมรับในสาขาน้ันๆ โดยเชิญ Keynote ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกมารวมงาน 

Global Youth Networks: พัฒนาเครือขาย “ผูนํารุนใหม” (Young Leadership 

Forum) สรางโอกาสในระดับนานาชาติใหนักศึกษา 
 

4. กลยุทธดานการจัดการองคกร 
เดินหนา ‘SMART Technology’: ดวยการยกเครื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขาย Digital Backbone ท้ังมหาวิทยาลัย โดยรวมมือกับ Tech Startups 

o Smart Energy ลดการใชหลังงานไฟฟา เพิ่มการใชพลังงานทางเลือก 

o Smart Mobility การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

o Smart Service เพิ่มการใหบริการผานระบบดิจิตัล  

จัดตั้งกลไก “วิสาหกิจเพ่ือสังคม”: เพื่อรองรับการบริหารจัดการรวมกัน เชน ระบบ
อาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ 
และระบบสนับสนุนตางๆ  
เช่ือมโยงชุมชนเมืองธรรมศาสตร รังสิต: ประสานกับชุมชนโดยรอบ นวนคร สวทช. AIT 

และพื้นท่ีเอกชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยท่ีครบวงจร 
พัฒนาการเช่ืองโยงโครงขายการจราจรที่ทันสมัย: โดยประสานและติดตามความคืบหนา
โครงการรถไฟฟาสายสีแดงเขมในสถานีรอบธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
ผลักดันกรมทางหลวงชนบทเพื่อทํายูเทิรนเกือกมาขามทางรถไฟ : เชื่อมโยงกับระบบ
การจราจรภายนอกเพ่ือแกปญหาจราจรติดขัดในและรอบนอกมหาวิทยาลัย 

พัฒนาโครงขายการจราจรเพื่อแกปญหาการเจรจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวน : โดย
ประสานและผลักดันโครงการทางยกระดับขามทางรถไฟ เพื่อเพิ่มเติมชองทางการจราจร
ของมหาวิทยาลัยสูภายนอก โดยเชื่อมโยงกับถนนเลียบคลองเปรมประชากร 
ปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัยในทุกศูนยการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น:  

o ปรับปรุงทางจักรยานใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น          
ลดจุดตัดกับถนน ปรับปรุงผิวทางใหเรียบ มีหลังคาและไฟฟาสองสวางท่ีเพียงพอ 

o สรางอาคารจอดรถสําหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อลดความคับคั่งของ
การจราจร และใชพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

o สรางท่ีพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อาทิ รานคา รานอาหาร หางสรรพสินคา ตลาดการเกษตร หองสมุด ฯลฯ เพื่อ
รองรับความตองการของบุคลากรทุกกลุมและชุมชนใกลเคียง โดยพัฒนาท่ีดิน          
35 ไร ฝงตรงขามมหาวิทยาลัย 

เพิ่มพื้นที่ Co-working space: สําหรับนักศึกษาในการสรางเสริมประสบการณในการ
เปนผูประกอบการ การเรียนรูดวยตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรูในศาสตรท่ีตางกัน 

พัฒนาดานการกีฬาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี: โดยเพิ่มพื้นท่ีสนามกีฬา พัฒนานักกีฬา
ประเภทใหมๆ ท่ีทันสมัย อาทิ สควอท ยิงธนู พายเรือ ฯลฯ 
เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายกลางแจง : เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
เชน ทางว่ิงและทางเดินในสวนใหมากข้ึน 
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o สรางท่ีพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อาทิ รานคา รานอาหาร หางสรรพสินคา ตลาดการเกษตร หองสมุด ฯลฯ เพื่อ
รองรับความตองการของบุคลากรทุกกลุมและชุมชนใกลเคียง โดยพัฒนาท่ีดิน          
35 ไร ฝงตรงขามมหาวิทยาลัย 

เพิ่มพื้นที่ Co-working space: สําหรับนักศึกษาในการสรางเสริมประสบการณในการ
เปนผูประกอบการ การเรียนรูดวยตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรูในศาสตรท่ีตางกัน 

พัฒนาดานการกีฬาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี: โดยเพิ่มพื้นท่ีสนามกีฬา พัฒนานักกีฬา
ประเภทใหมๆ ท่ีทันสมัย อาทิ สควอท ยิงธนู พายเรือ ฯลฯ 
เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายกลางแจง : เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
เชน ทางวิ่งและทางเดินในสวนใหมากข้ึน 
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Smart city: โดยเพิ่มการใชพลังงานทางเลือก อาทิ Solar cell โรงงาน Bio Gas เพื่อเปน
การลดการใชไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และกําจัดของเสียตางๆ ไปในคราวเดียวกัน 

Cashless Campus: เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและเปนตนแบบใหกับองคกรอื่นๆ ตอไป 

เพิ่มพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิต: เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจาก 50% เปน 70% สรางเสนทางเดินเทา
และทางจักรยานเชิงนิเวศน สรางโรงแยกขยะ และระบบแยกขยะใหมท้ังหมดในป 2561 

และพัฒนาหอพัก สนามกีฬา ลานกิจกรรม อยางตอเนื่อง 
ปรับโครงสราง: จัดรูปแบบการบริหารองคกรสํานักงานอธิการบดีใหมีความทันสมัย ลด
ความซ้ําซอนภารกิจ และกระจายอํานาจ และควบรวมหนวยงานและองคกรท่ีมีภารกิจ
ซ้ําซอน หรือหนวยงานขนาดเล็กเพื่อทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ มุงเปาหมายและภารกิจท่ี
ชัดเจน  
พัฒนาระบบ ERP: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและพัสดุ และสามารถจัดทํารายงาน
ทางการเงินท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน อยางทันเวลาเพื่อการวางแผนและ
การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 
HRIS: พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารงานบุคคล ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็วในการ
คนหา ลดขั้นตอน และลดภาระดานการจัดทําเอกสารท่ีไมมีความจําเปน สรางบริการ 
one-stop service สําหรับทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับบุคลากร 
SLA (Service Level Agreement): กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน    
มีเอกสาร/แบบฟอรม/ตัวอยางท่ีถูกตอง เผยแพรใหหนวยงานทราบ สรางการบริหารงาน
เอกสารท่ีถูกตอง ไมลาชา ไมสูญหาย  
ศิษยเกาสัมพันธ:  สงเสริมการสรางเครือขายศิษยเกาท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหศิษย
เกาเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ท้ังในทางการบริหาร 
วิชาการ และการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา เชน ระดมทุน 100 ลานบาทเพื่ออุทยาน
ปวย 100 ป รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมจิตวิญญาณธรรมศาสตรจาก
ศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน 

จัดสรรงบพัฒนาเจาหนาที่รายคน: ใหแตละคนสามารถใชงบประมาณเพื่อความกาวหนา
ในดานท่ีตรงกับความถนัดและความสนใจ 

กําหนดสวัสดิการเปนวงเงินรายคน: เพื่อใหเจาหนาท่ีแตละคนสามารถเบิกไดตามความ
จําเปนท่ีแตกตางกันตามเพศ วัย และสถานภาพสมรส ซึ่งจะชวยตอบโจทยคนทุกกลุม 

กิจกรรมธรรมศาสตรสัมพันธ: กิจกรรมประจําปเพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีของบุคลากร
ท้ังมหาวิทยาลัยในทุกศูนย ปละ 1-2 ครั้ง 
ปรับระบบชํานาญการ: ทําใหเปดกวาง และยืดหยุน มีกฎเกณฑ ขั้นตอนและคาตอบแทน
ท่ีชัดเจน 

ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล: สงเสริมจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางบริการ สงเสริมการ
จัดตั้งฐานขอมูล ของโรงพยาบาลเพื่อสงเสริมงานวิจัยท้ังดานสุขศาสตร 
o สนับสนุนงบประมาณกอสราง "อาคารศูนยการแพทยธรรมศาสตร"  ใหเปนศูนย

เปนเลิศ ท้ังการบริการและการวิจัยทางการแพทย ในวงเงิน 2,300 ลานบาท 

o สนับสนุน บุคลากร และ  ครุภัณฑทางการแพทย รองรับการขยายตัวของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร และสุขศาสตร 

o จัดใหมีชองทางพิเศษ ใหบริการเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย เชน นัดพบแพทย 
การตรวจ และการรับยา เปนตน เพ่ือลดการรอคอยของบุคลากรที่เขารับบริการใน
โรงพยาบาล 
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Smart city: โดยเพิ่มการใชพลังงานทางเลือก อาทิ Solar cell โรงงาน Bio Gas เพื่อเปน
การลดการใชไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และกําจัดของเสียตางๆ ไปในคราวเดียวกัน 

Cashless Campus: เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและเปนตนแบบใหกับองคกรอื่นๆ ตอไป 

เพิ่มพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิต: เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจาก 50% เปน 70% สรางเสนทางเดินเทา
และทางจักรยานเชิงนิเวศน สรางโรงแยกขยะ และระบบแยกขยะใหมท้ังหมดในป 2561 

และพัฒนาหอพัก สนามกีฬา ลานกิจกรรม อยางตอเนื่อง 
ปรับโครงสราง: จัดรูปแบบการบริหารองคกรสํานักงานอธิการบดีใหมีความทันสมัย ลด
ความซ้ําซอนภารกิจ และกระจายอํานาจ และควบรวมหนวยงานและองคกรท่ีมีภารกิจ
ซ้ําซอน หรือหนวยงานขนาดเล็กเพื่อทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ มุงเปาหมายและภารกิจท่ี
ชัดเจน  
พัฒนาระบบ ERP: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและพัสดุ และสามารถจัดทํารายงาน
ทางการเงินท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน อยางทันเวลาเพ่ือการวางแผนและ
การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 
HRIS: พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารงานบุคคล ใหมีขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็วในการ
คนหา ลดขั้นตอน และลดภาระดานการจัดทําเอกสารท่ีไมมีความจําเปน สรางบริการ 
one-stop service สําหรับทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับบุคลากร 
SLA (Service Level Agreement): กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน    
มีเอกสาร/แบบฟอรม/ตัวอยางท่ีถูกตอง เผยแพรใหหนวยงานทราบ สรางการบริหารงาน
เอกสารท่ีถูกตอง ไมลาชา ไมสูญหาย  
ศิษยเกาสัมพันธ:  สงเสริมการสรางเครือขายศิษยเกาท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหศิษย
เกาเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ท้ังในทางการบริหาร 
วิชาการ และการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา เชน ระดมทุน 100 ลานบาทเพื่ออุทยาน
ปวย 100 ป รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมจิตวิญญาณธรรมศาสตรจาก
ศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน 

จัดสรรงบพัฒนาเจาหนาที่รายคน: ใหแตละคนสามารถใชงบประมาณเพื่อความกาวหนา
ในดานท่ีตรงกับความถนัดและความสนใจ 

กําหนดสวัสดิการเปนวงเงินรายคน: เพื่อใหเจาหนาท่ีแตละคนสามารถเบิกไดตามความ
จําเปนท่ีแตกตางกันตามเพศ วัย และสถานภาพสมรส ซึ่งจะชวยตอบโจทยคนทุกกลุม 

กิจกรรมธรรมศาสตรสัมพันธ: กิจกรรมประจําปเพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีของบุคลากร
ท้ังมหาวิทยาลัยในทุกศูนย ปละ 1-2 ครั้ง 
ปรับระบบชํานาญการ: ทําใหเปดกวาง และยืดหยุน มีกฎเกณฑ ขั้นตอนและคาตอบแทน
ท่ีชัดเจน 

ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล: สงเสริมจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางบริการ สงเสริมการ
จัดตั้งฐานขอมูล ของโรงพยาบาลเพื่อสงเสริมงานวิจัยท้ังดานสุขศาสตร 
o สนับสนุนงบประมาณกอสราง "อาคารศูนยการแพทยธรรมศาสตร"  ใหเปนศูนย

เปนเลิศ ท้ังการบริการและการวิจัยทางการแพทย ในวงเงิน 2,300 ลานบาท 

o สนับสนุน บุคลากร และ  ครุภัณฑทางการแพทย รองรับการขยายตัวของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร และสุขศาสตร 

o จัดใหมีชองทางพิเศษ ใหบริการเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย เชน นัดพบแพทย 
การตรวจ และการรับยา เปนตน เพื่อลดการรอคอยของบุคลากรที่เขารับบริการใน
โรงพยาบาล 

 

 

 
 



40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42

 

 

 

 

 

 



43

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

------------------- 

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมธรรมศาสตร์ 

ตามกระบวนการสรรหาอธิการบดี 

วนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โดยการประชุมทางไกล (Teleconference)  

------------------- 
 

  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดด้าํเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วา่ดว้ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอ้ ๗ (๓) จดัใหมี้

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาคม ใน ๒ ขั้นตอน คือ การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานโดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 

จากการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคลในท่ีประชุม 

๑. กาํหนดวนั เวลา และสถานที ่

  วนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ดว้ยการประชุมทางไกล 

(Teleconference) ๔ ศนูยก์ารศึกษา  

  - ท่าพระจนัทร์ ณ หอ้งประชุมสญัญา  ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง  

  - ศนูยรั์งสิต ณ หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม 

  -  ศนูยล์าํปาง ณ หอ้งประชุม ๒๓๐๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น  

  -  ศนูยพ์ทัยา ณ อาคารบรรยายรวม หอ้ง ๑๒๐๑ ชั้นหน่ึง 
 

๒. ขั้นตอนการเข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 

 (๒) การเสนอความคิดเห็นแบ่งเป็น ๒ สถานะ คือ  

       (๒.๑) การเสนอความคิดเห็นในสถานะหวัหนา้หน่วยงานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซ่ึงเสร็จส้ินไปแลว้เม่ือวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในมหาวิทยาลยัไดเ้สนอความเห็นมาแลว้

ทั้งส้ิน ๑๗ หน่วยงาน ส่วนน้ีเป็นเอกสารจาํนวนมากกรรมการสรรหาจะไดไ้ปพิจารณานาํประเดน็สาํคญั ๆ 

มารวมไวใ้นรายงานน้ีต่อไป  

       (๒.๒) การแสดงความคิดเห็นในสถานะส่วนบุคคลในท่ีประชุมทั้ง ๔ ศนูยก์ารศึกษา ใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัผูเ้สนอ/ผูข้ออภิปราย เช่น ช่ือ ตาํแหน่ง หน่วยงานท่ีสงักดั เป็นตน้ 

 (๓) วตัถุประสงคข์องการจดัประชุมประชาคม คร้ังน้ี คือ 

               (๓.๑)  เพื่อคณะกรรมการสรรหาช้ีแจงกระบวนการสรรหา   

               (๓.๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานหรือการ

บริหารมหาวิทยาลยั อาทิ 
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             ก. สภาพปัญหาการบริหารงานมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั   

             ข. เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

              ค. เสนอแนะทิศทางมหาวิทยาลยัในอนาคต 
 

(๔) ขั้นตอนในวนันาํเสนอความคิดเห็น 

           (๔.๑) ผูด้าํเนินรายการจะขานช่ือผูน้าํเสนอความคิดเห็นตามลาํดบั 

           (๔.๒) หากผูแ้สดงความคิดเห็นกล่าวในเร่ืองท่ีเกินเลยจากกรอบความคิดเห็นท่ีไดแ้จง้

วตัถุประสงคไ์ว ้หรือกล่าวถอ้ยคาํท่ีไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อบุคคลอ่ืนอยา่งไม่เป็นธรรม กรรมการจะ

ตกัเตือน หากไม่ปฏิบติัตาม จะพิจารณาตดัสิทธิไม่ใหเ้สนอความเห็นต่อไป 

           (๔.๓) ผูด้าํเนินรายการจะแจง้เตือนก่อนหมดเวลาการนาํเสนอประมาณ ๑ นาที 

           (๔.๔) เม่ือหมดเวลาของการนาํเสนอแลว้ ผูด้าํเนินรายการจะแจง้ใหท้ราบ และขานช่ือผูท่ี้จะ

นาํเสนอในลาํดบัต่อไปทนัที 

           (๔.๕) ประธานคณะกรรมการสรรหาการรับฟังความคิดเห็นในหอ้งประชุมอาจวินิจฉยัใหย้ติุ 

การรับฟัง หรือขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปไดต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสมของ

สถานการณ์และเวลาท่ีกาํหนด  

           (๔.๖) การแสดงความคิดเห็นจะกระจายกนัไปอยา่งทัว่ถึงทั้ง ๔ ศนูย ์ กรรมการสรรหาจะ

บนัทึกความคิดเห็นของท่ีประชุมไวเ้พื่อนาํเสนอใหก้บัผูท่ี้จะทาบทามและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป   
 

๓. กรรมการสรรหาอธิการบดเีข้ารับฟังความคดิเห็น จาํนวน  ๑๒  คน  

  ๑. นายมานิจ   สุขสมจิตร         ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี 

       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  

  ๒. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ   จนัทลกัขณา      กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   

  ๓. รองศาสตราจารย ์วฒิุสาร  ตนัไชย        กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชา  คุณธรรมดี    กรรมการ 

     ประธานสภาอาจารย ์

๕. นางพรพิมล   บุญศิริ        กรรมการ 

       ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลยั 

  ๖. นายวราย ุ  ป่ันเกิด        กรรมการ 

       ผูแ้ทนนายกองคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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๗. รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ  พวงสาํลี        กรรมการ 

       ผูแ้ทนจากผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดี สายสงัคมศาสตร์ 

  ๘. ศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ สาริสุต         กรรมการ 

       ผูแ้ทนจากผูด้าํรงตาํแหน่งคณบดี สายวิทยาศาสตร์ 

  ๙. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์สมบติั  มุ่งทวีพงษา       กรรมการ 

     ผูแ้ทนจากคณาจารยป์ระจาํ   

๑๐. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพงศ ์ ตั้งเคียงศิริสิน    กรรมการ 

       ผูแ้ทนจากคณาจารยป์ระจาํ  

๑๑. นายสิทธิชยั    พนัเศษ     กรรมการ 

       ผูแ้ทนจากพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวิชาการ  

  ๑๒. นายสมศกัด์ิ  ปฏิสงัข ์             ผูช่้วยเลขานุการ 

          ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 
 

๔. การดาํเนินการในระหว่างการประชุมประชาคม 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีแนะนาํกรรมการท่ีมาร่วมรับฟัง

การแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งไดช้ี้แจงหลกัเกณฑก์ารร่วมแสดงความคิดเห็นใหทุ้กคนในท่ีประชุม 

ไดรั้บทราบและเขา้ใจตรงกนั และไดม้อบหมายใหมี้ผูท้าํหนา้ท่ีประธานรับผิดชอบแต่ละศนูย ์ดงัน้ี 

  ๑. ท่าพระจนัทร์   : ประธานคณะกรรมการสรรหา (นายมานิจ  สุขสมจิตร) 

๒. ศนูยรั์งสิต    : ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา  กรรมการสรรหาอธิการบดี  

  ๓. ศนูยล์าํปาง    : รองศาสตราจารย ์สายฝน  สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

ศนูยล์าํปาง 

  ๔. ศนูยพ์ทัยา     : นางสาวสุภาว ์ คาํประโคน  หวัหนา้งานบริหารศนูยพ์ทัยา   
 

๕. การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รับทราบ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดแ้ต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการข้ึนมาชุดหน่ึง

เพื่อดาํเนินการเตรียมความพร้อมการประชุม และการดาํเนินการอ่ืนอีกหลายประการ ไดมี้การประชาสมัพนัธ์

เชิญชวนใหป้ระชาคมธรรมศาสตร์ไดรั้บทราบขอ้มูลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในหลายช่องทาง 

เช่น 

  (๑) ทาํบนัทึกแจง้ประชาคมทุกหน่วยงาน ๒ คร้ัง โดยการแจง้ใหท้ราบกระบวนการสรรหา

ตามประกาศฉบบัท่ี ๑ ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมทั้งแจง้หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนดต่าง ๆ  

  (๒) ลงประกาศคณะกรรมการสรรหาในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
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  (๓) การจดัทาํ Banner และขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ทาง Website ของ มธ.  

  (๔) จดหมายเวียนข่าวของงานส่ือสารองคก์รทุกหน่วยงาน   

  (๕) จดัทาํป้ายไวนิลเชิญชวนติดตั้งไว ้ณ สถานท่ีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

  (๖) มีการถ่ายทอดสดการประชุมคร้ังน้ี โดยระบบ Internet ใน Website มธ. ดว้ย 
 

๖. การรวบรวมความเห็นและเอกสารทีเ่สนอ 

  (๑) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไดล้งช่ือ นามสกลุ หน่วยงาน และส่งเอกสารท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

  (๒) มีผูส่้งเอกสารก่อนล่วงหนา้ แต่เจา้ตวัไม่ไดม้าร่วมประชุม และมีบางส่วนท่ีส่งเอกสารมา

ล่วงหนา้และเขา้ร่วมรับฟังดว้ย  

  (๓) เร่ิมการประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

  (๔) มีผูเ้ขา้ประชุมรวมทั้งกรรมการดว้ยจาํนวนทั้งส้ิน ๒๑๑ คน แบ่งตามศนูยต่์าง ๆ ดงัน้ี 

       (๔.๑) ศนูยท่์าพระจนัทร์    ๕๐     คน 

       (๔.๒) ศนูยรั์งสิต        ๗๙     คน 

       (๔.๓) ศนูยล์าํปาง      ๕๕     คน 

       (๔.๔) ศนูยพ์ทัยา             ๑๕    คน 

       (๔.๕) กรรมการสรรหา       ๑๒    คน  

  (๕) คณะทาํงานไดร้วบรวมเอกสารการแสดงความเห็นไวด้ว้ยแลว้ 

  (๖) จาํนวนผูเ้สนอความคิดเห็น ดงัน้ี 

        (๖.๑) เสนอเป็นเอกสารล่วงหนา้ จาํนวน ๑๓ หน่วยงาน  

        (๖.๒) ผูเ้สนอเป็นเอกสารและเสนอในท่ีประชุม จาํนวน ๑๐ คน 

        (๖.๓) ผูเ้สนอดว้ยวาจาในท่ีประชุม จาํนวน ๑๖ คน 
 

๗. บรรยากาศการแสดงความคดิเห็น 

การประชุมทั้ง ๔ ศนูยก์ารศึกษา บุคลากรไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระและ 

บรรยากาศเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผูแ้สดงความคิดเห็นมี คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ทั้งน้ีมีการ

แสดงความคิดเห็นครบทั้ง ๔ ศนูยก์ารศึกษา  
 

๘. รายงานสรุปความคดิเห็นจากประชาคม สําหรับรายละเอยีดปรากฏ ดงัต่อไปนี ้

ก. สภาพปัญหาการบริหารงานมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั  
 

ก.๑ ภาพลกัษณ์โดยทัว่ไป 

   (๑) อนัดบัของมหาวิทยาลยั ควรมีอนัดบัท่ีดีข้ึนกวา่ปัจจุบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



- ๕ - 

 

และควรมีการพฒันาเร่ืองคุณภาพการศึกษาเพื่อใหก้ารจดัอนัดบัดีข้ึน ซ่ึง มธ. ควรอยู ่๑ ใน ๓ ของประเทศ  

(๒) มธ. มีเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีมีความเขม้แขง็ ตอ้งการใหรั้กษาเครือข่ายศิษยเ์ก่าไว ้เพราะจะ 

ช่วยบณัฑิตท่ีจบการศึกษาออกไปทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้อีกทางหน่ึง และจะช่วยสนบัสนุนการพฒันา

มหาวิทยาลยัในดา้นต่าง ๆ ไดม้าก  
 

ก.๒ การบริหารจดัการ 

(๑) ในอนาคต มธ. ตอ้งเผชิญกบัปัญหาจาํนวนนกัศึกษาลดนอ้ยลง จึงควรกาํหนดทิศทางให.้ 

ชดัเจนวา่จะรับมือกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร จะมีแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัสงัคมในปัจจุบนัอยา่งไร 

และ มธ. จะปรับตวัอยา่งไรใหเ้ขา้กบัสงัคมผูสู้งอาย ุในส่วนของหลกัสูตรการศึกษาเม่ือมีการขยายตวัแลว้

ตอ้งรักษาคุณภาพไวใ้หไ้ด ้ปัจจุบนัมีเสียงสะทอ้นจากศิษยเ์ก่าวา่ การบริหารจะตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไวใ้หไ้ด ้ 

(๒) การจดัการดา้นบริหารงานแต่ละศนูยก์ารศึกษา ตอ้งมีอตัลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดความโดดเด่น  

เพราะปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง หาก มธ. ตอ้งการมีจุดยนืท่ีแขง็แกร่งและมีจาํนวนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน ตอ้งมี

การพฒันาดา้นไอทีและเทคโนโลยใีหท้นัสมยั เพื่อรองรับความตอ้งการของนกัศึกษา เช่น ปัจจุบนัศนูย์

ลาํปางมีการพฒันาท่ีค่อนขา้งชา้เป็นเหตุใหน้กัศึกษาใหค้วามสนใจนอ้ย และตอ้งการใหพ้ฒันาในส่วนของ

การเรียนการสอน ซ่ึงในปัจจุบนัตอ้งใชอ้าจารยจ์ากศนูยรั์งสิตมาสอนท่ีศนูยล์าํปางทาํใหต้อ้งใชง้บประมาณ

ในการเดินทาง ควรมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนเพื่อลดงบประมาณในส่วนน้ี   

(๓) ตอ้งการใหก้าํหนดนโยบายไปยงัศนูยต่์าง ๆ ใหช้ดัเจน ปัจจุบนัศนูยพ์ทัยามีการขยาย 

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีเพิม่ข้ึน ควรมีการกาํหนดนโยบายดา้นการเรียนการสอนใหช้ดัเจนวา่ จะมี

แนวทางในการพฒันาดา้นใด เช่น ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีหรือมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(๔) ในอนาคตจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายมุหาวิทยาลยัจะมีนโยบายรองรับอยา่งไร ในขณะท่ี 

จาํนวนมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึนมีการแข่งขนัสูง และควรวางแผนดาํเนินการเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีมีเพิม่มากข้ึนอยา่งรวดเร็วอยา่งไร   

(๕) ตอ้งการใหน้โยบายดา้นกายภาพเป็นนโยบายต่อเน่ืองเพราะมหาวิทยาลยัใชง้บประมาณ

ดา้นน้ีไปแลว้จาํนวนมาก แต่กายภาพหลายดา้นมกัไม่ย ัง่ยนืและใชไ้ม่สมประโยชน์ 

(๖) ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญัเร่ืองพระราชบญัญติัความปลอดภยัเก่ียวกบั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานนอ้ยไป ตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัมุ่งเนน้เร่ืองดงักล่าวและจดั

งบประมาณในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะใหเ้พิ่มข้ึนบา้ง  

  (๗) ศนูยพ์ทัยาตอ้งการใหว้างแนวทางการพฒันาการเรียนการสอน อาจารย ์ตอ้งการท่ีจอด

รถบริเวณหอพกันกัศึกษา เพิ่มสถานท่ีเล่นกีฬาสาํหรับนกัศึกษาและบุคลากร ตอ้งการร้านอาหารท่ีมีคุณภาพ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกกบัการดาํเนินชีวิต เช่น ตูเ้อทีเอม็ กลอ้งวงจรปิด และบา้นพกัสาํหรับบุคลากร  
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  (๘) ตอ้งการใหมี้ศนูยก์ารเรียนรู้ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีศนูยรั์งสิตเกิดข้ึนเพือ่รองรับ

ความเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 

ก.๓ การจดัการเรียนการสอน 

  (๑) ปัจจุบนั มธ. มีความกา้วหนา้ระดบัหน่ึงและมีการขยายศนูยก์ารศึกษาและมีการพฒันาได้

ดี ส่ิงท่ีตอ้งการเห็นมากคือ ความเช่ือมโยงในทุกดา้นทั้ง ๔ ศนูยก์ารศึกษาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการเรียน

การสอน การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(๒) ปัจจุบนัอาจารยข์องมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพสูงข้ึน มีการพฒันาการเรียนการสอนในแต่ 

ละภาควิชา/สาขาวิชา ตอ้งการใหมี้การสร้างศนูยค์วามเป็นเลิศเพื่อสามารถแข่งขนัระดบัประเทศ และ

ต่างประเทศได ้ 

(๓) มหาวิทยาลยัควรมีการสนบัสนุนคณะท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีศนูยล์าํปางให้มีความ 

พร้อมในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน โดยเฉพาะอปุกรณ์ดา้นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคณะอาจจะมีขอ้จาํกดัใน

เร่ืองงบประมาณไม่เพียงพอ ตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัสนบัสนุนและควรเปิดหลกัสูตรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

ชุมชนเพื่อใหเ้ขา้ถึงชุมชนมากข้ึน เช่น ดา้นการเกษตรยัง่ยนืหรือเกษตรแนวใหม่  

(๔) การจดัการเรียนการสอนดา้นภาษาท่ีศนูยล์าํปางขาดแคลนอาจารยช์าวต่างประเทศ 

นกัศึกษาไม่มีโอกาสสนทนากบัอาจารยเ์จา้ของภาษา มหาวิทยาลยัควรพิจารณาลงทุนใหมี้อาจารยช์าว

ต่างประเทศประจาํท่ีศนูยล์าํปางมากข้ึน  

(๕) ควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการประกอบการท่ีประสบความสาํเร็จมาให้

ความรู้แก่นกัศึกษาจะตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัศึกษาไดม้าก  

(๖) ฝ่ายวิชาการควรมีวิธีการสร้างความเขา้ใจใหน้กัศึกษาและอาจารยต์รงกนัวา่ Greats นั้น

มหาวิทยาลยัมีความตอ้งการอยา่งไร อาจะสอนเป็นภาษาองักฤษเพียงบางหวัขอ้ การ Lecture เป็น

ภาษาองักฤษ ควรใชภ้าษาองักฤษใหไ้ดม้ากกวา่การส่ือสาร  

(๗) กรณีจาํนวนนกัศึกษาสายวิทยาศาสตร์ท่ีลดลง การเรียนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตร์

ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ควรมีการปรับหลกัสูตรใหท้นัสมยัและรองรับการเปล่ียนแปลงเพือ่

เป็นแรงจูงใจนกัศึกษารุ่นใหม่  

(๘) โครงการพิเศษหากไม่มีคุณภาพไม่ควรเปิดเพิ่ม เพราะเป็นการสร้างภาระต่อ

มหาวิทยาลยั การควบคุมโครงการพิเศษตอ้งเดด็ขาด และเป็นระเบียบเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั  
 

ก.๔ สวสัดกิาร/บุคลากร 

  (๑)  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการไดรั้บความสาํคญัจากมหาวิทยาลยันอ้ยเกินไปในหลาย 

เร่ืองต่าง ๆ เช่น การขอกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งข้ึนในระดบัชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ ซ่ึงไม่ 
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มีการเขียนไวใ้นพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาํใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน

วิชาการมีความกา้วหนา้ไดช้า้และขาดแรงจูงใจการขอกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งข้ึน แนวทางการบริหารควรมี

การใหค้วามสาํคญักบับุคลากรสายสนบัสนุนมากกว่าเดิม  

(๒) การแบ่งโครงสร้างมหาวิทยาลยัควรกาํหนดใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานมีบทบาทมากกวา่

ปัจจุบนัท่ีมีแต่ตาํแหน่งแต่ไม่มีอาํนาจใดในการทาํใหง้านใหม้หาวิทยาลยั 

(๓) พนกังานมหาวิทยาลยัไดรั้บเงินเดือนมากกวา่ขา้ราชการ ๑.๕ เล่ือนเงินเดือนปีละ ๑ คร้ัง 

ไม่เกิน ๘% แต่เม่ือออกนอกระบบกลบัลดลง ขา้ราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพไดเ้งินบาํนาญรวมเงินเพิ่ม บวก

เงินเดือนเดิม ซ่ึงเม่ือเล่ือนเงินเดือนแลว้และใชบ้ญัชีเดียวกบัพนกังานมหาวิทยาลยันั้นไม่ยติุธรรม ควรปรับ

เล่ือนเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยัใหใ้กลเ้คียงกบัพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจาก

ขา้ราชการ  

(๔) ผูบ้ริหารลดเงินบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ เช่น เงินประสิทธิภาพของบุคลากร

สาํนกังานอธิการบดี แต่ในส่วนของผูบ้ริหารไม่มีการลดลง 

(๕) การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐผา่นมาระยะหน่ึงแลว้ ระเบียบ  

ขอ้บงัคบั ยงัไม่มีความชดัเจนหลายเร่ือง มหาวิทยาลยัควรจดัทาํประกาศท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้สร็จส้ินเพื่อสร้างความ

มัน่ใจใหบุ้คลากร 

  (๖) ตอ้งการใหมี้รถรับส่งบุคลากรท่ีพกัอยูเ่สน้ทางถนนพหลโยธินและสายเอเชีย เช่น ผูท่ี้อยู่

ในเขตอยธุยา วงันอ้ย ซ่ึงปัจจุบนัมีบุคลากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวค่อนขา้งมาก  

  (๗) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเขียนวา่ พนกังานมหาวิทยาลยั

ไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน แต่พนกังานมหาวิทยาลยัส่งเงินใหก้องทุนประกนัสงัคมซ่ึงขดัแยง้กนั ทาํให้

เกิดความเสียเปรียบ เช่น เร่ืองการเบิกจ่ายตรงท่ีไม่สามารถใชไ้ด ้เพราะตอ้งใชป้ระกนัสงัคมก่อน 

มหาวิทยาลยัควรพิจารณาการแกไ้ขในเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย  

  (๘) ตอ้งการใหผู้บ้ริหารชุดใหม่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองชีวิตความเป็นอยูข่องบุคลากรสาย

สนบัสนุนวิชาการ เช่น เร่ืองกองทุนท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้และมหาวิทยาลยัไดห้กัไวบ้างส่วนเพื่อนาํมาจ่าย

สวสัดิการต่าง ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลยัอ่ืนไม่ไดห้กัไว ้ผูบ้ริหารควรหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืนมาสมทบในส่วนน้ีแทน 

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพมหาวิทยาลยัสมทบให ้๕% ปัจจุบนักองทุนขยายตวัข้ึนมหาวิทยาลยัควรมี

นโยบายสมทบเงินเพิ่มข้ึนมากกวา่ ๕%   

  (๙) การสรรหาบุคลากรมีความเขม้ขน้ในการคดัเลือก แต่การรักษาบุคลากรไวไ้ม่มีแนวทางท่ี

ชดัเจน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีขดัแยง้กนั และควรมีการจดัสรรอตัรากาํลงัของแต่ละหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัปริมาณ

งานของแต่ละหน่วยงาน 
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  (๑๐) ควรมีการจดัการในเร่ืองสวสัดิการและสถานภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ

ทุกประเภทใหมี้ความเท่าเทียมกนัทั้งหมดในมหาวิทยาลยัเพื่อจะใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
 

ก.๕ กายภาพ/สภาพแวดล้อม 

(๑) การพฒันาศนูยรั์งสิตค่อนขา้งมีปัญหามากข้ึนอยา่งเด่นชดั เน่ืองจากมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มี

อาคารมากข้ึนเร่ือย ๆ  รวมถึงระบบต่าง ๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั การพฒันาพื้นท่ีใชส้อยต่าง ๆ 

ควรมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน ปัจจุบนัการมอบหมายงานเร่ืองการพฒันามีทิศทางท่ีแตกต่างกนั มี

การบริหารงานจากหลายฝ่าย ควรกาํหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใหช้ดัเจน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํงานไดถ้กูตอ้ง

ง่ายข้ึน ในปัจจุบนัมีปัญหาในส่วนน้ีมากและทาํงานไดล้าํบากข้ึน ควรมีการแบ่งสดัส่วนงบประมาณในดา้น

ต่าง ๆ ใหช้ดัเจนดว้ย เช่น งบประมาณดา้นกายภาพ หรือส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม   

(๒) การจราจรทั้งภายในและภายนอกศนูยรั์งสิตเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก และเป็นผลกระทบ

ต่อภาพรวมของสงัคม ปัจจุบนัมีการจดัตลาดนดัภายในศนูยรั์งสิตค่อนขา้งมากควรมีการควบคุมในเร่ืองน้ี  

เพราะจะทาํใหมี้รถยนตจ์ากบุคคลภายนอกเขา้มาในมหาวิทยาลยัเพิ่มมากข้ึน จึงทาํใหเ้กิดการจราจรติดขดั 

ควรมีการลดจาํนวนสถานท่ีและเวลาในการจดัตลาดนดัลง 

(๓) มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว เร่ืองการ 

ประหยดัพลงังาน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงควรมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้

เกิดความยัง่ยนืและเป็มหาวิทยาลยัสีเขียวอยา่งแทจ้ริง ส่วนเร่ือง Smart city ควรดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ

ใหป้ระชาคมมีส่วนร่วม เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเป็นท่ีพึ่งของสงัคมและรองรับชุมชนแบบยัง่ยนืในอนาคต  

(๔) พื้นท่ีจอดรถภายในศนูยล์าํปางมีนกัศึกษานาํรถมาจอดเป็นจาํนวนมากทาํใหอ้าจารยแ์ละ 

เจา้หนา้ท่ีไม่มีท่ีจอดรถ ซ่ึงสถานท่ีจอดรถท่ีจดัไวใ้หอ้ยูค่่อนขา้งไกลนกัศึกษาจึงไม่นาํรถไปจอดบริเวณ

ดงักล่าว ปัญหาลกัษณะน้ีมหาวิทยาลยัควรวางแผนระยะยาววา่จะทาํอยา่งไร เช่นเดียวกบัศนูยพ์ทัยากมี็ปัญหา

เร่ืองบริเวณท่ีจอดรถไม่เพียงพอเช่นเดียวกนั  

  (๕) ควรมีการบริหารพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลยัท่ียงัเป็นพื้นท่ีวา่งปรับปรุงเป็นลานจอดรถ

เพื่อใหส้ามารถรองรับจาํนวนรถไดใ้นปริมาณมาก และควรเร่งดาํเนินการจดัทาํแอพพลิเคชัน่เพือ่ใหส้ามารถ

ตรวจสอบระยะเวลาหรือตาํแหน่งของรถท่ีใหบ้ริการวา่อยูจุ่ดใด และตอ้งใชเ้วลาเท่าใดจึงจะถึงจุดจอด  

  (๖) มหาวิทยาลยัควรจดัพื้นท่ีโรงอาหารเพิ่มใหแ้ก่บุคลากรและนกัศึกษาท่ีใชพ้ื้นท่ีในอาคาร

เรียนและปฏิบติัการรวม 

  (๗) ควรจดัระเบียบรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในมหาวิทยาลยั มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ไม่

จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนมากเพราะมหาวิทยาลยัมีรถ NGV อยูแ่ลว้  

  (๘) ขอใหเ้พิ่มไฟส่องสวา่งภายในศนูยก์ารศึกษาต่าง ๆ มากข้ึนเพื่อความปลอดภยัของ

นกัศึกษาและบุคลากร 
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ข. คุณสมบัตขิองอธิการบดทีีต้่องการ  

  (๑) รอบรู้งานของมหาวิทยาลยัหรือช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทางนโยบายได ้มีความยตุธรรม 

บริหารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานอนัเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

มีความเป็นผูน้าํ เขา้ใจบริบทของมหาวิทยาลยั มีวิสยัทศัน์มองการณ์ไกล มีความคิดริเร่ิมท่ีจะนาํความเจริญมา

สู่มหาวิทยาลยั 

  (๒) พฒันาแผนยทุธศาสตร์ มธ. ใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งไดจ้ริง อธิการบดีตอ้งเขา้ใจใน

ความเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ มีความคิดเป็นระบบเช่ือมโยงมิติต่าง ๆ  

  (๓) สามารถบริหารงานอยา่งมีเอกภาพและมีนโยบายการบริหารท่ีชดัเจน นาํมหาวิทยาลยัสู่

มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ กลา้นาํ กลา้ตดัสินใจ กลา้เปล่ียนแปลง 

  ค. ความคดิเห็นของนักศึกษา  

(๑) นกัศึกษาไดรั้บการปฏิบติัไม่เหมาะสมเม่ือเขา้รับบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 

(๒) นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารไดล้าํบาก ไม่สามารถขอความช่วยเหลือไดท้นัที  

(๓) ควรมีความจริงใจในการบริการ และช่วยแกไ้ขปัญหาใหน้กัศึกษา มีสภาพแวดลอ้ม

ความเป็นอยูท่ี่เอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการผา่นกระบวนการส่งเสริมใหน้กัศึกษามี Crittical 

thinking ไม่ใช่แค่ท่องจาํ ตอ้งส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดความรู้สึก  

(๔) มหาวิทยาลยัมีความโปร่งใสตรวจสอบไดด้ว้ยการเปิดเผยงบแสดงฐานะทางการเงินทุก

ปี พร้อมจดัทาํรายงานประจาํปี การจดัทาํฐานขอ้มูลหนงัสือสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งเปิดเผยต่อสาธารณชน  

(๕) ระบบต่าง ๆ ควรมีความเช่ือมโยงกนัและลดความซํ้าซอ้นในการติดต่อระหวา่งภาคส่วน 

ต่าง ๆ ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ลดเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแต่ละอยา่ง 

(๖) ควรเพิม่จาํนวนรถ NGV และใหค้รอบคลุมทุกเสน้ทาง  

(๗) ควรมีการปรับปรุงการบริการ ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  

ใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น ไฟส่องสวา่ง เคร่ืองปรับอากาศในอาคารเรียนเสียบ่อย สถานี Biky ไม่ทัว่ถึง ร้านอาหารมี

นอ้ยเกินไป ควรติดกลอ้งวงจรปิดเพิ่มมากข้ึน  

  (๘) ควรปรับปรุงใหมี้การแจง้เกรดใหเ้ร็วข้ึน  

  (๙) ควรมีตน้ไมใ้นมหาวิทยาลยัเพื่อใหเ้พิม่ร่มเงามากข้ึน 

(๑๐) ควรเปิดกวา้งใหน้กัศึกษาใชล้านกิจกรรมชั้น ๑ ของอาคารเรียนและปฏิบติัการรวม  

มหาวิทยาลยัควรคาํนึงถึงนกัศึกษาเป็นอนัดบัแรก ควรจดัหาครุภณัฑ ์โตะ๊ มา้นัง่ วางใตอ้าคารเรียนและ

ปฏิบติัการรวมทั้งสองฝ่ังเพือ่ใหน้กัศึกษาไดใ้ชพ้กัผอ่นหรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

 

--------------------------------- 



- ๑๐ - 

 

๑๐. ประธานกล่าวขอบคุณและสรุปการแสดงความคดิเห็น 

ประธานกล่าว ขอขอบคุณประชาคมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทุกคน ท่ีมาร่วมใหข้อ้มูล 

และรับฟังความคิดเห็นในวนัน้ี คณะกรรมการสรรหาจะนาํประเดน็ต่าง ๆ ไปรวบรวมนาํเสนอ

กรรมการสรรหา ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และสภามหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป  
 

  ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

       

 

           คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

                  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  
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