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เป้าหมายหลัก
1.  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับสากลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรมการบริหารงาน รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชน
และสังคม
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการสังคมและการบริหารงาน
4. ภาวะการมีงานท า และระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากการมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาคนท างานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต
5. ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Future Workforce สร้างพลังการท างานแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Future Workplace พัฒนาที่ท างานแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Future Life and society 

สร้างคุณภาพชวีิตและสงัคมแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Future Collaboration 

พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต



แผนงานตามยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง



แผนงานตามยทุธศาสตร ์

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : Future Workforce สรา้งพลงัการท างานแหง่อนาคต

วตัถปุระสงค์ : พฒันาการเรยีนการสอนและพฒันานกัศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จะเป็นสถาบนัวชิาการทีส่รา้งพลงัการท างานในอนาคต ใหก้บัประเทศโดย

จะท าหนา้ทีเ่ป็นแพลตฟอรม์ในการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหก้บับณัฑติ และคนท างานในอาชพีต่าง ๆ เพือ่ท  าให ้

ทกุคนสามารถปรบัตวัจากอาชพีเดมิจ านวนมากทีก่  าลงัจะหายไป และตอบโจทยอ์าชพีใหม ่ๆ ทีท่า้ทายในโลกอนาคต

โดยท างานไดท้กุทีท่ ัว่โลก นอกจากนี้ยงัตอ้งมจีติส  านึกทีส่อดคลอ้งไปกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยนื

ตามแนวทางทีก่  าหนดไวโ้ดยสหประชาชาตอิกีดว้ย



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : Future Workforce สรา้งพลงัการท างานแหง่อนาคต

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3

1. ปฏรูิปหลกัสูตรเพือ่

การศึกษาในศตวรรษที ่21

1.1 Thammasat for GREATS & SDGs
- การพฒันานกัศึกษาของศูนยล์  าปาง

ในยุคอนาคต

บ่มเพาะใหน้กัศึกษามทีกัษะที่จ  าเป็นต่อการท างานในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝงัใหน้กัศึกษา

ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาความคิดของตนเองบนพื้นฐานของการเปลีย่นแปลง

ของโลกในอนาคต เช่น คลนิิกภาษา กิจกรรม Design your money plan  กิจกรรมจิตอาสา 
“ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม” TULP News TULP D.I.Y. เป็นตน้

 

2. พฒันากจิกรรมเพือ่สรา้งคน

พนัธ์

GREATS/Entrepreneur & 
Startup

2.1. Thammasat Lampang Innopolis
เมอืงนวตักรรมตน้แบบของการศึกษา

แบบพหุศาสตร ์(Multidisciplinary)
- Service Learning in Practice
- Full-Scale Frontier School

มุ่งสู่การเป็นเมอืงนวตักรรมตน้แบบของการศึกษาแบบพหุศาสตร ์หรอืพหุวทิยาการหรอืสห

วทิยาการ คือการใชค้วามรูจ้ากองคค์วามรูห้ลายสาขาวชิา หลายศาสตร ์หรอืหลายอนุศาสตร ์

หรอืจากการปฏบิตั ิมาผสมผสานใชใ้นการเรยีนการสอน การวเิคราะห ์วจิยั และสงัเคราะห์

ขึ้นเป็นองคค์วามรูใ้หม่ และพฒันาเป็นศาสตรใ์หม่ขึ้น โดยสนบัสนุนใหน้กัศึกษา

ไดม้กีารเรยีนจากการลงมอืปฏบิตัใิหม้ากขึ้น จนกระท ัง่ผูเ้รยีนสามารถพฒันาความรู ้องค์

ความรูเ้ป็นศาสตรใ์หม่ขึ้นหรอืเกิดอนุศาสตรใ์หม่ขึ้น ผ่านการเรยีนรูแ้บบฝึกฝนจนช านาญ 

และพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ Frontier School เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถเลอืก
เรยีนและออกแบบหลกัสูตรตามเป้าหมายชวีติของตนเองและคน้หาสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบั

ศกัยภาพและความถนดั















แผนงานตามยทุธศาสตร ์

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : Future Workplace พฒันาที่ท างานแหง่อนาคต

วตัถปุระสงค์ : พฒันากายภาพ โครงสรา้งพื้นฐาน และการบรหิารดา้นต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะเป็นสถานทีท่  างานแห่งอนาคตทีช่่วยสรา้งผลติภาพสูงสุดใหแ้ก่คนท างาน 

มโีครงสรา้งพื้นฐานท ัง้กายภาพและออนไลนท์ีท่นัสมยั สะดวกสบาย รวมท ัง้กฎระเบยีบต่าง ๆ ที่ท  าใหเ้กิด

ความคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพ เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานควบคู่ไปกบัความเจรญิกา้วหนา้ในการ

ท างานโดยมทีกัษะการท างานทีเ่ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลก



ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : Future Workplace พฒันาที่ท างานแหง่อนาคต

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

1. พฒันาระบบ

และกลไกการบรหิาร

1.1 Thammasat SMART City
ขยายขอบเขตและต่อยอดการน าเทคโนโลยกีาร

สือ่สาร และปญัญาประดษิฐม์าประยุกตใ์ชเ้พือ่

ชวีติทีด่ขีึ้นของคนธรรมศาสตร์

พฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง ใหม้คีวามทนัสมยัท ัง้ทางดา้นระบบขนส่ง 

โครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยั โดยประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้เพือ่ชวีติทีด่ขีึ้นของ คนธรรมศาสตร ์

เช่น การพฒันาระบบการเงนิการคลงัดจิทิลั  การพฒันา Application ส าหรบัการจองและ
บรหิารจดัการรถบรกิาร การจดัหารถรางไฟฟ้าเพือ่การขนส่งภายในมหาวทิยาลยั การพฒันา

ความครอบคลมุของ ระบบ WIFI เป็นตน้  

  

2. เพิม่รายได ้- ลดตน้ทนุ 2.1 Financial Sustainability Model
สรา้งความม ัน่คงและย ัง่ยนืทางการเงนิใหก้บั

มหาวทิยาลยั ดว้ยการสรา้งกระแสรายไดท้ี่

สม า่เสมอจากการลงทนุ และใชป้ระโยชนจ์าก

สนิทรพัยท์ีม่อียู่

- การระดมทุนเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปางอย่างย ัง่ยนื 

เพิม่ช่องทางในการหารายไดใ้หม้หาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง มรีายไดเ้พยีงพอ ใน

การพฒันานกัศึกษาและอาจารย ์เพือ่ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง 

อย่างย ัง่ยนื รวมถงึสรา้งความร่วมมอืกบัภาครฐั ภาคเอกชน รวมท ัง้ศิษยเ์ก่า เพือ่มสี่วนร่วม

ในการพฒันาศูนยล์  าปาง โดยพฒันาช่องทางการบรจิาคแบบ E-donation จดัท าโครงการ
ระดมทนุอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมท ัง้จดัท าระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทนุเพือ่การ

พฒันามหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง

  



กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

3. พฒันากายภาพและ

สภาพแวดลอ้ม “SMART
UINVERSITY”

3.1 TULP Connectivity พฒันาระบบขนส่งทีส่ามารถ

เชื่อมต่อนกัศึกษาศูนยล์  าปาง สู่พื้นที่การใชช้วีติอื่น ๆ

พฒันาระบบขนส่งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง 

รวมถงึพฒันาระบบสนบัสนุนการขนส่งทีร่องรบัการใชง้านของนกัศึกษา

และบคุลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ เพิม่คุณภาพชวีติทีด่ภีายในมหาวทิยาลยั 

 

3.2 TULP Great Landscape พฒันาแผนการปรบัปรุง
ภมูทิศันข์องศูนยล์  าปางสู่ความยัง่ยนื

ปรบัปรุงแผนแม่บทการพฒันาภูมทิศันข์องศูนยล์  าปางใหเ้ป็นระบบยิ่งขึ้น

โดยก าหนดใหม้ ีZoning ในการพฒันาภูมทิศันข์องศูนยล์  าปาง 

เพือ่ใหก้ารปรบัปรุงทางกายภาพและการพฒันาภูมทิศัน ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

และมรูีปแบบทีช่ดัเจน

  

3.3  TULP Lake สรา้งระบบการบรหิารจดัการน า้ใน
ศูนยล์  าปาง

พฒันาพื้นทีบ่รเิวณดา้นหนา้ฝัง่ตรงขา้มอาคารหอพกันกัศึกษาโดม 3

ใหเ้ป็นอ่างเก็บน า้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแหลง่เก็บกกัน า้ ตามธรรมชาตสิ  าหรบั

การใชน้ า้ในมหาวทิยาลยัเพือ่การด าเนินการต่าง ๆ ทีจ่  าเป็นภายในมหาวทิยาลยั

อย่างเพยีงพอในทกุฤดูกาล  ใชเ้ป็นสถานทีส่  าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจระหว่างเรยีน

ส าหรบันกัศึกษา บคุลากร และผูพ้กัอาศยัภายในมหาวทิยาลยั และเพื่อเป็นที่

ส าหรบัรองรบัน า้เสยีทีผ่่านการบ าบดัและน ากลบัมาใชใ้หม่ในพื้นที่

ของมหาวทิยาลยัต่อไปในอนาคต

  

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : Future Workplace พฒันาที่ท างานแหง่อนาคต



กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

3.4 TULP Safety Campus
พฒันาสิง่แวดลอ้มทางกายภาพที่

เอื้อต่อความปลอดภยัของ

นกัศึกษาและบคุลากรศูนยล์  าปาง

ในทกุมติิ

พฒันาสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเพือ่ความปลอดภยัของนกัศึกษาและบคุลากรศูนยล์  าปางในทกุมติิท ัง้ดา้นการเฝ้า

ระวงัและป้องปราม เช่น การก่อสรา้งร ัว้ทีม่ ัน่คงและถาวรรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง  การตดิต ัง้

กลอ้งวงจรปิดภายในมหาวทิยาลยัเพิม่เตมิ การปรบัปรุงแกไ้ขจดุทีสุ่่มเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตจุากการจราจร การ

ปรบัปรุงระบบแสงสว่างภายในบรเิวณของมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง  

นอกจากน้ีศูนยล์  าปางยงัไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะ

ฝุ่ น PM 2.5 ซึง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนกัศึกษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง จงึ
ไดจ้ดัหาเครื่องฟอกอากาศตดิต ัง้ประจ าหอ้งเรยีน ส าหรบันกัศึกษาและอาจารย ์เพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กิดจาก

ปญัหาสิง่แวดลอ้มดงักลา่วโดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

  

3.5 TULP Wellness Center
(ศูนย ์Wellness ทีดู่แลนกัศึกษา
และบคุลากร)

จดัใหม้ี TULP Wellness Center เป็นศูนยใ์หบ้รกิารดา้นสุขภาพแบบครบวงจรในภารกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษา 
การใหค้ าปรกึษา การเสรมิสรา้งสุขภาวะ การฝึกอบรม และการใหสุ้ขศึกษา ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์

ล  าปาง ทีส่ามารถดูแลสุขภาวะในทกุมติใิหแ้ก่นกัศึกษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง 

จดัต ัง้ ณ อาคารอเนกประสงคแ์ละสนามกีฬาในร่ม ด าเนินการโดยไดร้บัความร่วมมอืจากโรงพยาบาลหา้งฉตัร 

และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรตใินการจดัท าระบบ Virtual clinic เพือ่ใหบ้รกิารแก่นกัศึกษาและ
ประชาคมธรรมศาสตร ์ไดอ้ย่างมคุีณภาพ

  

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : Future Workplace พฒันาที่ท างานแหง่อนาคต



กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

3.6 Thammasat Festivals 
สรา้งกจิกรรมประจ าปีทีม่ชีวีติชวีา

ของประชาคมธรรมศาสตร์

จดักิจกรรม Thammasat Festivals  ประจ าปีของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนยล์  าปาง เสรมิสรา้งความมชีวีติชวีา สรา้งสสีนัใหก้บัประชาคมธรรมศาสตร ์สรา้งความร่วมมอื 

ร่วมใจระหว่างนกัศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 

เสรมิสรา้งความสามคัคีและบรรยากาศทีด่ขีองมหาวทิยาลยั 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : Future Workplace พฒันาที่ท างานแหง่อนาคต



แผนงานตามยทุธศาสตร ์

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : Future Life and Society สรา้งคณุภาพชีวติและสงัคมแหง่อนาคต

วตัถปุระสงค์ : พฒันางานวจิยั นวตักรรม การบรกิารสงัคมและบรกิารสุขภาพ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะเป็นพื้นทีใ่นการวจิยั และสรา้งสรรคน์วตักรรม 

รวมท ัง้ใหบ้รกิารสงัคมและบรกิารทางสุขภาพเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

และสรา้งสงัคมทีด่ยีิง่ขึ้นในอนาคต



ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : Future Life and Society สรา้งคุณภาพชีวิตและสงัคมแห่งอนาคต

กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

1. พฒันาคุณภาพนกัวจิยัและ

สรา้งบรรยากาศในการท าวจิยั

1.1 Thammasat Lampang Innopolis
เมอืงนวตักรรมตน้แบบของการศึกษา

แบบพหุศาสตร ์(Multidisciplinary)
- Campus talk : 

Can We talk? @LP Campus
(Co-working Space across Disciplines)

- Academic seminar@LP Campus

ส่งเสรมิพื้นทีแ่สดงออกทางวชิาการโดยการผสานองคค์วามรูแ้บบพหุศาสตรใ์หก้บั

ประชาคมธรรมศาสตร ์ในรูปแบบของการพูดคุยแบบออนไลน ์เพือ่สรา้งพื้นที่

แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างประชาคมอนัจะก่อใหเ้กิดการตกผลกึซึง่องคค์วามรู ้

ทางวชิาการทีส่ามารถน าไปต่อยอด และพฒันาใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิผ่าน

กิจกรรม We Can Do ซึง่ส่งเสรมิใหน้กัศึกษามพีื้นทีก่ารแสดงออกทางวชิาการเพือ่น า
องคค์วามรูไ้ปแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากน้ี ยงัมแีผนด าเนินงานดา้นการจดัประชมุวชิาการระดบัชาติและ

นานาชาต ิในรูปแบบออนไลน ์ซึง่ปรบัรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควดิ–19 ในปจัจบุนั อนัจะสรา้งบรรยากาศทางวชิาการใหเ้กิดขึ้น
ภายในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง      















แผนงานตามยทุธศาสตร ์

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : Future Collaboration พฒันารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต      

วตัถปุระสงค์ : พฒันาความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคมไทยและสงัคมโลก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะเป็นตน้แบบความร่วมมอืแห่งอนาคตทีร่ะดมทรพัยากร

ทัง้ในดา้นการเงนิ ความรู ้ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมอืและอปุกรณต่์าง ๆ จากหน่วยงานท ัง้ใน และ

ต่างประเทศ เขา้มาสู่กระบวนการเรยีนการสอน การวจิยั การพฒันาเพือ่ตอบโจทยท์ีเ่ป็นปญัหาส าคญั ๆ ใหก้บัทกุ

ภาคส่วนของสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยจะสรา้งโมเดลความร่วมมอืทีเ่ป็นประโยชนอ์ย่างมนียัส  าคญัใหก้บัทกุฝ่าย

เพือ่ใหค้วามร่วมมอืทีม่ต่ีอเน่ืองอย่างย ัง่ยนื



ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : Future Collaboration พฒันารูปแบบความร่วมมือแหง่อนาคต      

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ หลกัการและเหตผุล ระยะเวลาด าเนินการ

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

1. สรา้งความร่วมมอืกบัองคก์ร/

เครอืขา่ยภายในและภายนอกประเทศ

และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ

โดยมุง่เนน้ประเทศอาเซยีนและเอเชยี

ตะวนัออก

1.1 สรา้ง Thammasat Alumni Network 
(พฒันาเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า/ฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า)

สรา้งความร่วมมอืกบัสมาคมศิษยเ์ก่าภาคเหนือและสมาคมศิษยเ์ก่าล  าปาง เพือ่

สรา้งความร่วมมอืทางวชิาการและการระดมทนุร่วมกนั

ในการพฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปางในดา้นต่าง ๆ   

  

2. สือ่สารธรรมศาสตรสู่์สากล 2.1 การขบัเคลือ่น

International Reputations
ด าเนินการขบัเคลือ่นดา้นการสือ่สารธรรมศาสตรสู่์สากล โดยปรบัรูปแบบการ

ประชาสมัพนัธใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์การประชาสมัพนัธอ์งคก์รผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ใหเ้ป็นรูปแบบภาษาองักฤษ และมคีวามเป็นสากลมากขึ้น

  

3. สรรหานกัศึกษา/บคุลากรต่างชาติ

เชงิรุก (Proactive recruiting)
3.1 International Students and academic 
staffs Recruitment

พฒันาดา้นความเป็น International โดยส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นนกัศึกษา
และอาจารยข์องสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศกบัศูนยล์  าปาง อนัจะช่วยให ้

เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาต ิเป็นผลดต่ีอการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง

ของนกัศึกษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์  าปาง






