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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์โชษิตามณีใสร้อยกรอง)

อาศิรวาท

 บุญเอยบุญพระคุ้ม  ครองชน
เพลาผ่อนทุกข์ดาลดล  สุขได้
หัตถ์ทิพย์พระทรงพล  พูนราช กิจแล
เรืองอ่ำรุงราษฎร์ให้  ห่างร้อนลำเค็ญ
 เพ็ญภารภพแผ่นท้าว  ธารทรง
เจ็ดรอบนักขัตคง  ขวบนี้
บ่เปลืองบ่ปลดปลง  ปวงราช กิจพ่อ
สมศักดิ์ไวกูณฐ์กี้  ก่องพื้นไผทเกษม
 เปรมปรีดิ์ตรีรัตน์เรื้อง  วรคุณ
ทวยเทพฤทธาดุลย์  ดิลกแล้ว
เชิญเชิดสวัสดิ์มนุญญ์  มาโนชญ์ นาพ่อ
รอนพยาธิ์ภัยแผ้ว  ผ่องแพร้วเพ็ญกระศานต์ โสตถิ์เทอญ
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14หลากทศันะเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั
28ทิศทางการศึกษาและสังคมต่อ
การเปิดประตูอาเซียน48งานวิจัย
เพื่อประชาชนบนความพอเพียง
70ประเทศไทยในสายตาธรรมศาสตร์
90ธรรมศาสตร์กับการจัดตั้งศูนย์
พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สารบัญ



108จิตวิญญาณของนักศึกษาที่
ไม่ทิ้งประชาชน114เขม็เกยีรตยิศ
ประจำปี๒๕๕๕128กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี
๒๕๕๔148ครดูเีดน่ประจำปี๒๕๕๔
158บุคลากรดีเด่นประจำปี๒๕๕๔
172เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
244ลำดบัภาพกจิกรรม
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มหาวิทยาลัย
เปิดแห่งแรกของ
ประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายน2477โดยมีชื่อเมื่อ
เริ่มก่อตั้งว่า“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”(มธก.)โดย
ศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก
ของมหาวิทยาลัย(และเป็นผู้ประศาสน์การแต่เพียงท่านเดียวเพราะต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นอธิการบดี)ซึ่งมีปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย
ปรากฏตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์รายงานต่อ
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้“...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจ
บ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิ
และโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”ด้วยเหตุ
นี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงเป็นตลาดวิชาและเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยโดยวิชาที่เปิดสอนมี2แขนง
คือหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลักแต่ได้สอน
วิชารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการทูตด้วยวิชาอีกแขนงหนึ่งคือวิชาการ
บัญชีโดยมีหลักสูตร3ปีสำหรับประกาศนียบัตรทางการบัญชี(เทียบเท่า
ปริญญาตรี)และ5ปีสำหรับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี(เทียบ
เท่าปริญญาโท)จากวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ทำให้
ผู้ต้องการศึกษามีโอกาสได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจนจบออกไปรับใช้
ประเทศชาติในทางการเมืองกระทรวงทบวงกรมต่างๆวงการธุรกิจและ
อาชีพอิสระเป็นอันมาก

ในปีพ.ศ.2481มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร2ปี
เพื่อรับผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
โดยตรงโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนักไปทางด้านภาษา
ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและวิชาด้านสังคมเช่น
ปรัชญาวิชาเทคโนโลยีดนตรีพิมพ์ดีดและชวเลขเป็นต้นโรงเรียนเตรียม
ปริญญามีทั้งหมดรวม8รุ่นจนถึงปีพ.ศ.2490จึงถูกยกเลิกไป
 
เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครอง
ประเทศดว้ยเหตผุลทางการเมอืงและการปกครองของคณะรฐัประหารทำให้
มหาวทิยาลยัไดร้บัผลกระทบและถกูเปลีย่นแปลงไปจากเดมิผูป้ระศาสนก์าร
ศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ
ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า“การเมือง”ออกเปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์”ตำแหน่งผู้ประศาสน์การถูกยกเลิกเปลี่ยนเป็นอธิการบดี
หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิตถูกเปลี่ยนแปลงเป็นนติศิาสตร์
รฐัศาสตร์เศรษฐศาสตร์พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชีความเปน็ตลาดวชิา
หมดไปตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์พ.ศ.2495
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ในปีพ.ศ.2518ศาสตราจารย์ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีท่านเห็นว่าควรที่จะขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในชั้น
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญใน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับหลักสูตรทางสังคมศาสตร์
ที่มีอยู่เดิมแต่พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีเนื้อที่ประมาณ50ไร่
ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัยจึง
เจรจาขอใชท้ีด่นินคิมอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรมเนือ้ทีป่ระมาณ
2,400ไร่ทีร่งัสติตอ่มาทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัเมือ่วนัที่24มกราคม2526
มีมติให้ขยายการศึกษาไปรังสิตพร้อมจัดทำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
ปี2527มหาวิทยาลัยเริ่มก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่5หลังคืออาคาร
เรียนรวมอาคารวิจัยสนามกีฬาในร่มและหอพักนักศึกษาและกำหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของทุกคณะต้องเรียนวิชาพื้นฐานร่วมกันเป็นเวลา1ปี
ที่ศูนย์รังสิตตั้งแต่ปีการศึกษา2529เป็นต้นมาและในปีพ.ศ.2545ได้
เริ่มให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1และ2ของทุกคณะไปศึกษาที่
ศูนย์รังสิตจากนั้นในปี2549ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกคณะและทุกชั้นปีไปเรียนที่ศูนย์รังสิตนักศึกษารหัส2549เป็นรุ่นแรก
ที่ต้องเรียนที่ศูนย์รังสิตจนจบการศึกษา
 

ประวัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ในปีพ.ศ.2538ได้ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์พัทยา
เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาและบริการทางวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น
แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
และในปีพ.ศ.2539ได้ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์ลำปางเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาออกไปให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยมีการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี

ในปี2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายมากที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ตั้งศูนย์
พักพิงผู้ประสบอุทกภัยขึ้นในวันที่9ตุลาคม2554ณอาคารยิมเนเซี่ยม2
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอยุธยา
ปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อมาเมื่อมีผู้พักพิงเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ
จึงได้ย้ายศูนย์พักพิงไปที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตหรือยิมเนเซี่ยม1
ซึ่งทำให้สามารถรองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้มากกว่า4,000คน
และยังได้ให้ความช่วยเหลืออาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงยังชีพ
แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงอีกนับหมื่นคน




แต่ในวันที่21ตุลาคม2554เขื่อนดินทางAITแตกหลายจุดทำให้เกิด
น้ำท่วมในพื้นที่ของAITและสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ติดกันทำให้น้ำ
เริ่มไหลทะลักเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถึงแม้ว่า
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะได้ช่วยกันป้องกันด้วยคันดินและกระสอบทราย
อย่างเต็มที่แล้วแต่ในที่สุดก็ไม่อาจต้านทานปริมาณน้ำที่มากมายมหาศาลได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ในวันที่22
ตุลาคมทำให้ต้องย้ายผู้พักพิงออกจากศูนย์พักพิงในวันที่24และ25
ตุลาคมและต้องปิดศูนย์พักพิงอย่างเป็นทางการในวันที่26ตุลาคม2554
ถึงแม้จะได้ปิดศูนย์พักพิงลงไปแล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้ดำเนิน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วยการนำของบริจาคที่เหลืออยู่แจก
จ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยและหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและหลังจากน้ำลดแล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มิได้ดำเนินการ
ฟื้นฟูแต่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่ถูกน้ำท่วมไปหนึ่งเดือนเต็มเท่านั้นหากยังได้
มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยรอบๆมหาวิทยาลัยด้วย
การนำเงินบริจาคที่เหลือให้นักศึกษาและคณะต่างๆนำไปทำโครงการต่างๆ
ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาและวิชาเรียนต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟู
ชุมชนที่ประสบอุทกภัยให้กลับมาสู่ภาวะปกติและยืนด้วยขาตนเองได้อีกครั้ง
ซึ่งยังได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงในขณะนี้
 
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่าลูกแม่โดมยังคงสืบสานปณิธานและปรัชญาแต่ดั้งเดิมของ
มหาวทิยาลยัทีมุ่ง่สรา้งบณัฑติทีไ่มเ่หน็แกต่วัมจีรยิธรรมรกัษาความถกูตอ้ง
รับใช้สังคมชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไม่ว่าจะเรียนคณะไหนจะอยู่ศูนย์
การศึกษาใดล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้กล่าวว่า“ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะ
ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

“ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์
สอนให้ฉันรักประชาชน”
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“ธรรมศาสตร์
เราไม่ได้รวยนะ”

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตร
กับการก้าวเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นรนิติเป็นนักศึกษา“รัฐศาสตร์”
เป็นครูสอน“รัฐศาสตร์”เป็นอธิการบดีและ
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยทุกตำแหน่งที่ว่ามา
ล้วนต่อท้ายด้วยคำว่า“ธรรมศาสตร์”ทั้งสิ้น
จะว่าไปแล้วตลอดอายุ70ปีของอาจารย์ดำรง
ตำแหน่งสำคัญๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
จนสาธยายให้ครบถ้วนคงจะใช้เวลาไม่น้อย

หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
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ปัจจุบันอาจารย์ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าจะบอกว่าอาจารย์
นรนิติเป็น“คนของธรรมศาสตร์”อย่างแท้จริง
ก็เห็นจะไม่ผิดนัก

“เราทำหน้าที่วิชาการได้เต็มที่จึงต้องรักษา
บรรยากาศด้านวิชาการผู้บริหารต้องอดทน
ต้องให้มีความเห็นต่างสิทธิเสรีภาพในมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างมากแต่จะทุกตารางนิ้ิวก็ไม่ใช่ขนาดนั้น”

ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นรนิติมองถึงบทบาท
ของมหาวทิยาลยัในสงัคมวา่มบีทบาทนำในวชิาการอยูแ่ลว้แตก่ต็อ้งแยกกนั
ระหว่างบทบาททางวิชาการกับบทบาททางการเมืองธรรมศาสตร์นั้นมี
อิทธิพลในแง่วิชาการที่เกี่ยวข้องทางการเมืองหรือเป็นผลพลอยได้ใน
แง่ใดแง่หนึ่งแต่ในทางการเมืองโดยตรงแล้วไม่มีนโยบาย

หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

	 “นายกสภามหาวทิยาลยั	มวีาระ	2	ป	ีผมอยูม่าแลว้เกอืบป	ีมหีนา้ทีก่ำกบั  
ดูแลนโยบายผู้บริหารให้ทำตามกฎข้อบังคับ	แต่ในทางบริหารที่ไปสู่เป้าหมาย	
นั้นเราก็ส่งเสริมให้ผู้บริหารทำ	เพราะผู้บริหารเป็นผู้นำมหาวิทยาลัย	ส่วนเรา
เป็นเพียงผู้กำกับ	เรามีกรอบระเบียบให้เขาเท่านั้นเอง	ในระบบราชการก็มี	 
ขั้นตอน	นอกจากจะออกจากระบบแล้ว	สภาก็จะมีบทบาทมากขึ้น	ในระบบ
กับนอกระบบจะไม่เหมือนกัน	อำนาจในการช่วยก็ไม่เหมือนกัน			 
	 การออกนอกระบบเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้	เพราะข้าราชการลดลง	ที่เกษียณ	 
ก็รับเพิ่มไม่ได้	รับได้แต่พนักงานมหาวิทยาลัย	มันก็เหมือนค่อยๆ	ออกจาก
ระบบโดยสิ้นเชิง	อาจารย์หลายคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว	ถ้าอยู่ในระบบ	
ก็ต้องรับคนเข้ามาเป็นข้าราชการ	แต่ก็เป็นไปไม่ได้	เมื่อรัฐบาลส่งเสริมให้
ออกนอกระบบ”	



	 “ในบางมุมก็มีมากขึ้น	เพราะสามารถใช้เสรีภาพในทางวิชาการได้มาก		 
แต่อีกแง่ก็น้อยลง	ในยามที่ไม่เป็นประชาธิปไตย	ไม่มีช่องทางให้แสดงออก	
เช่น	หนังสือพิมพ์ไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่	แต่สถาบันการศึกษาเรามี
เอกสิทธิ์	มีความคุ้มครองการแสดงออกได้มากกว่า	เช่นการจัดการโต้วาที
การเมือง	หรือการเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ที่เคย
เขียนไม่ได้	แต่สมัยนี้เขียนได้เยอะแยะ	แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีบทบาทน้อยลง	
ทำใหต้อ้งพฒันาไปอกีขัน้หนึง่	จากเดมิทีส่มยักอ่นพดูไดค้บืเดยีวกถ็อืวา่ดงัแลว้ 
แต่สมัยนี้ไม่ได้	ต้องไปไกลมากกว่าสื่อ	คือสามารถมองได้ทั้งสองมุม	 
		 เราทำหน้าที่วิชาการได้เต็มที่	จึงต้องรักษาบรรยากาศด้านวิชาการ		 
ผู้บริหารต้องอดทน	ต้องให้มีความเห็นต่าง	สิทธิเสรีภาพในมหาวิทยาลัย	 
ค่อนข้างมาก	แต่จะทุกตารางนิ้วก็ไม่ใช่ขนาดนั้น	สมัยก่อนจากที่บรรยากาศ
ข้างนอกไม่เอื้อเฟื้อให้	แต่ภายในมหาวิทยาลัยกลับมีบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อนั้น	
แต่ในสมัยหลังๆ	ก็มีมากขึ้น	ทั้งนักศึกษา	และอาจารย์ต่างได้รับอิสระ”	

อดีตนักศึกษาอย่างอาจารย์นรนิติมีความรู้สึกต่อธรรมศาสตร์ในแต่ละ
ช่วงวัยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงยังคงมีเสรีภาพเสมอแม้ใน
ยามที่เรียนหนังสือไม่ว่าจะยุคสายลมแสงแดดหรือในขณะที่เป็นอาจารย์
กด็ีกย็งัมเีสรภีาพทีจ่ะทำอะไรอาจารยเ์องเรยีนเรือ่งคอมมวินสิตเ์รือ่งรสัเซยี
บอกว่าหากถ้าอยู่ที่อื่นอาจจะเดือดร้อนแต่ไม่ใช่ที่ธรรมศาสตร์พอเป็น
คณบดีตอนอาจารย์อายุ37อาจารย์ทั้งหลายก็ยังมีเอกสิทธิ์เรียกว่า
อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อุดมไปด้วยเสรีภาพใครไม่พอใจก็เห็นต่างอธิการได้
แต่ใช่ว่าจะถูกเสมอเพียงแค่มีสิทธิวิจารณ์อย่างเสรี

	 “กรณีที่ผ่านมา	อย่างเช่นเรื่องของคณะนิติราษฎร์	ผู้บริหารก็มีสิทธิ	 
เห็นต่าง	แต่การจะสั่งให้ทำอะไรก็อยู่ในขอบข่าย	ใช้เสรีภาพก็ต้องทำด้วย
ความระมัดระวังซึ่งกันและกัน	ประมาณ	20	กว่าปีหลัง	ถือเป็นเรื่องปกติ	 
ในธรรมศาสตร์ที่จะมีความเห็นต่างกัน	ต้องใช้คำว่าค่อนข้างเสมอภาค		 
เพราะคนเป็นผู้บริหารสามารถพูดได้	คือการให้สิทธิรับรองพูดได้		 
แต่ไม่ใช่ว่าถูกหมดนะ	ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอีกที”		



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

20 หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

แล้วภารกิจของฝ่ายบริหารในการนำพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการวิจัยความเห็นของ
นายกสภาฯอย่างอาจารย์มองก้าวย่างสำคัญนี้ว่ามีความพร้อมแค่ไหน

“การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพอาจารย์	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ต้องส่งเสริม
อาจารย์ของตัวเองให้สามารถทำวิจัยได้สะดวกขึ้น	อาจจะเป็นรูปทั้งเงินและ
เวลา	อาจารย์ก็ต้องใช้ความรู้ถ่ายออกมาบ้าง	วิจัยเป็นการถ่ายเข้า	ให้ตัวเองมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น	 
	 ในแวดวงงานวิจัย	เวลานี้เราเน้นมาก	อาจารย์ทั้งหลายก็ต้องปรับหวัง
ตำแหน่งวิชาการ	ศักยภาพที่แสดงออก	เราก็เรียนจากฝรั่ง	ซึ่งมันจะวัดกัน	 
ได้ด้วยผลงานการสอน	ในการศึกษา	ในการทำวิจัย	เพราะความรู้ที่ไปสอน	 
ในระดับอุดมศึกษา	ต้องไปยึดจากงานวิจัยถึงจะเด่น	ไม่หมือนการสอนใน
โรงเรียนหรือสอนระดับพื้นฐาน	แต่ระดับอุดมศึกษา	ต้องศึกษาจากวิจัย		 
จึงเป็นสิ่งสำคัญ	ธรรมศาสตร์ทำมากขึ้น	แต่ยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ	ในการ	 
ประชุมสภาฯ	เรามองว่างานวิจัยก็ไม่เหมือนงานบริหาร	เพราะวิจัยต้องใช้
เวลา	ต้องศึกษา	วิเคราะห์	การส่งเสริมวิจัยก็ต้องใช้เวลา	สร้างนักวิจัยก็
เหมือนการสร้างคนเรียน	เร่งไม่ได้”	

ในแง่สังคมคุณภาพของนักศึกษาอาจารย์นรนิติเองคิดว่าดีขึ้นเพราะกว่า
ที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนามาขนาดนี้ต้องมีทั้งการพัฒนาหลักสูตรและวิธี
การเรียนรู้ก็ดีกว่าสมัยก่อนมากทั้งอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยกว่าการ
สอนของครูก็มีคุณภาพในทางวิชาการมากขึ้นแต่ที่ไม่สามารถยืนยันได้คือ
การอุทิศตนของครูระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้

	 “สิ่งที่น่าห่วงในแง่นักศึกษา	คือ	เราอยู่กับที่ไม่ได้	ต้องดูว่าโลกไปถึง	 
ไหนแล้ว	ทำอย่างไรจะผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทันต่อโลก	โดยมีคุณธรรม		 
นี่คือลักษณะธรรมศาสตร์	ไม่ใช่คนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรม	คนที่มีคุณธรรม	 
ไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตร	สอนให้ทำอะไรสักอย่าง	ก็ต้องสอนด้วยความชอบ
ธรรม	เช่นเรียนทางด้านรัฐศาสตร์	ก็ได้อำนาจมาอย่างถูกต้อง	เรียนกฎหมาย
ก็ต้องให้ถูกกฎหมาย	ไม่ใช่เรียนเพื่อไปโกง	 



	 ในด้านคุณธรรม	คนมักมองว่าสมัยนี้มีน้อย	แต่ผมว่ายังมีอยู่ในฝ่ายเด็กที่	 
รกัด	ีเขาอาจไมเ่หน็เหมอืนรุน่พอ่	ทีบ่า้นเมอืงตอ้งการการตอ่สู	้รุน่นีม้จีติอาสา 
เยอะ	ตอนน้ำท่วมเห็นเด็กของเราออกทำงาน	ก็แสดงอะไรบางอย่าง	ในยาม
ที่ต้องการก็ยังมี	ในยามที่ไม่ต้องการก็ไม่มี		มันอยู่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่า	 
	 	นอกจากนี้การใช้โจทย์เดิม	เช่นออกค่ายไม่ได้แล้ว	เนื่องจากสมัยนี้	 
การออกค่าย	อบต.	ก็ทำให้หมดแล้ว	สังคมเปลี่ยนแปลงไป	เอาโจทย์เดิม	 
มาตั้ง	ก็จะตรวจสอบได้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง	อันนี้จะนำมาใช้กับการเมืองก็ได้”	
  

	 “เด็กเราภาษาอังกฤษอาจมีข้อด้อยอยู่บ้าง	แต่เป็นข้อด้อยของคนไทย
ทั้งหมด	เราเหลือเวลา	3	-	5	ปี	เราจะมาแก้เฉพาะหน้าไม่ได้	ภาษาต้องใช้
เวลาตั้งแต่เริ่มต้น	สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่	2	ถือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า	
ต้องเน้นภาษาที่่	2	ให้มีคุณภาพมากขึ้น	มหาวิทยาลัยเราเองก็ทำอยู่แล้ว		 
เรามีเวลา	4	ปี	หน้าที่หลักคือ	ให้วิชาความรู้แต่ละแขนง	เราก็ไปเพิ่มทั้ง
เครื่องมือและภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น	การปรับเรื่องนี้ก็เหลือแต่ด้านภาษา	ใน
เมืองไทยเองคนในสังคมต่างหากที่ต้องปรับ	ไม่ใช่นักศึกษาที่จะปรับตัว	ไม่ใช่
หน้าที่มหาวิทยาลัย	แต่เป็นหน้าที่รัฐ	เพราะนักศึกษามีหน้าที่เรียนรู้อยู่แล้ว	
สังคมต้องเดินไปด้วยกัน”	 
	 “ผมเป็นห่วงแค่เรื่องที่ธรรมศาสตร์ขยายตัวมากไป	ทั้งที่ลำปาง	และพัทยา	
ซึ่งเราเองก็ต้องรักษามาตรฐานด้วย	ธรรมศาสตร์	เราไม่ได้รวยนะ	เพราะการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแพง	ใช้เงินมหาศาล	การสอนก็ต้องการให้มีคุณภาพ	
ซึ่งต้องใช้เงิน	ถ้าเก็บค่าเทอมแพง	คนจนก็ไม่มีโอกาสได้เรียน	มหาวิทยาลัย
ต้องคิด	การศึกษามหาวิทยาลัยไม่ใช่ของถูก	เราอยู่ระหว่างกลาง	รัฐไม่ได้
ช่วยเท่ายุโรป	แล้วเราก็ไม่สามารถเก็บค่าเทอมเท่าอเมริกา	แต่ต้องไปสู่
มาตรฐานโลก	เพราะเราเป็นสถาบันอุดมศึกษา	เห็นใจมหาวิทยาลัยทั้งหลาย
ในการขวนขวายหาทุน	ที่จะต้องอยู่ให้ได้อย่างดีและมีคุณภาพ” 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในแง่การตั้งรับการเปิดประชาคมอาเซียน
(AEC)ท่านนายกสภาฯเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้เตรียมตัวไว้แล้วส่วนหนึ่ง
ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้แต่อีกส่วนหนึ่งคือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
อาเซียนต้องมีมากขึ้น
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“หน้าที่อธิการบดี
ไม่ใช่หน้าที่รกัษา
ฐานเสยีงตวัเอง”
ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวิจัยในเวทีประชาคมอาเซียน
โดยศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
ว่ากันแบบตรงๆหากไม่นับรวมถึงประเด็นที่ต้อง
คุยกับท่านอธิการบดีเรื่องการก้าวเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและการเตรียมพร้อมรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนมีหลายเรื่องเหลือเกินใน
รอบปทีีผ่า่นมาทัง้ปญัหาทางกายภาพอยา่งอทุกภยั
ที่ธรรมศาสตร์เองต้องแบกรับไปเต็มๆไม่เว้นแม้
กระทั่งปัญหาอุทกภัยทางความคิดระหว่างกลุ่ม
คณาจารย์ธรรมศาสตร์เองในกรณีคณะนิติราษฎร์
ที่สั่นสะท้านไปทั่วเมือง
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เอาล่ะ..คงต้องว่ากันแบบไม่อ้อมค้อมในห้วงนี้ศ.ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
น่าจะเป็นอธิการบดีฯที่ผู้คนอยากจะพูดคุยมากที่สุดเห็นจะไม่ผิด

หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ย้อนคำถามสุดท้ายมาไว้ข้างหน้าว่า	วันนี้ธรรมศาสตร์เองยังคงเป็น	 
ปัญญาให้กับประชาชนอยู่หรือไม่	
	 “ในการนำเสนอหรือชิ้นงานหรือการเคลื่อนไหว	ผมยังคิดว่ายังเป็นอยู่		 
แต่สังคมซับซ้อนขึ้น	สังคมแตกแยกมากขึ้น	มีสีสันมากขึ้น	การที่อาจารย์คน
หนึ่งพูด	คนอาจจะฟังน้อยลง	เช่นกรณี	อาจารย์กลุ่มหนึ่งพูดถึงมาตรา	112		 
กม็ทีัง้เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย	แตจ่ะบอกวา่	ผมพดูแลว้ตอ้งฟงั	คนไมฟ่งัหรอก 
แตอ่าจารยแ์ตล่ะคนทำหนา้ทีไ่หม	ผมเชือ่วา่ทำ	และทำมากกวา่มหาวทิยาลยัอืน่ 
เช่น	ถ้าเปิดหนังสือพิมพ์หน้าต่างๆ	มีคนธรรมศาสตร์	พูดเยอะ	เดี๋ยวคนนั้น
คนนี้พูด	เป็นผู้นำทางปัญญากับทุกคน	แต่ไม่ได้หมายถึงนำไปในทิศทาง
เดียวกันได้	เพราะคนมีความหลากหลาย		
	 คนอยากเชือ่นติริาษฎร	์กเ็ชือ่ไป	อยา่งกรณ	ีเรือ่งมาตรา	112	เปน็ตวัอยา่ง
ที่ชัดมาก	ผมเองก็ไม่เห็นด้วย	แต่แล้วบทบาทของนิติราษฎร์ก็ยังนำสังคมอยู่	
บทบาทของผมในการคัดค้านแก้รัฐธรรมนูญก็มีคนเห็นด้วยจำนวนมาก		 
แต่ไม่เห็นด้วยก็มีเยอะ	แต่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในทางความคิด	 
ของสังคมไทย	ผมคิดว่าธรรมศาสตร์เราทำมากที่สุดในยุคปัจจุบัน”	
   

กลับมาถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียนในอนาคตธรรมศาสตร์เองเป็นมหาลัยที่ต้องผลิตบัณฑิตออกสู่
ตลาดแรงงานซึ่งไม่ใช่เพียงรองรับตลาดของไทยเท่านั้นแต่เป้าหมายต้อง
เป็นตลาดงานของอาเซียนด้วยบทบาทความสำคัญในการเป็นแหล่งพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองมีนโยบายเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางใด

 “ธรรมศาสตร์ทำไปแล้วหลายเรื่องเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษา  
 1.	เราตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน	มี	รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร์		 
เทพชาตร	ีอดตีขา้ราชการกระทรวงตา่งประเทศ	และยา้ยมาอยูค่ณะรฐัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนคนหนึ่งในประเทศ
ไทย	เราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์	Think	Tank	ด้านอาเซียน	หมายถึงว่า	



จะมีเวปไซต์อาเซียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย	ดีที่สุดในอาเซียน	หากอยากรู้
เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนต้องมาที่เรา	
 2.	เราขอให้มีวิชาพื้นฐานทั่วไปที่เป็นวิชาอาเซียน	1	วิชา	เด็กจะได้เข้าใจ
และได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน	
 3.	เราขอใหท้กุคณะเปดิวชิาทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน	ตวัอยา่งเชน่	เศรษฐศาสตร์
อาเซียน	นิติศาสตร์อาเซียน	รัฐศาสตร์ก็เกี่ยวกับความรู้การปกครองอาเซียน	
เป็นต้น	
 4.	เราขอให้คณะศิลปศาสตร์ช่วยเปิดวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอาเซียนทั้งหมด	
ภาษามาเลเซยี	ภาษาอนิโดนเีซยี	บาฮาซา	เราพยายามจะเปดิใหค้รบทกุภาษา
ในอาเซยีน	 
 5.	ปีหน้าเป็นต้นไป	ผมจะให้คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถาบันภาษา	เปิด
สอนภาษาองักฤษใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได	้เพราะมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์
มปีญัหาเรือ่งการใชภ้าษาองักฤษ	แตเ่ราไมส่ามารถจดัการได	้จงึตอ้งการปลด
ลอ็คเรือ่งเกีย่วกบัโควตา้ภาษาองักฤษทัง้หมด	ทำใหใ้ครกแ็ลว้แต	่ทีต่อ้งการ
ศกึษาภาษาองักฤษ	หรอืจะเปน็ภาษาอาเซยีนเพือ่การสือ่สารกส็ามารถเรยีนได้ 
	 นอกจากนี้	เราพยายามเชิญ	British	Council	กับสถาบันสอนภาษาอื่นๆ	
มาเพิม่การเรยีนการสอนทีร่งัสติ	ผมกย็ำ้กบัทา่นรองปรญิญา	เทวานฤมติรกลุ	
วา่	นกัศกึษาจะตอ้งไปเยีย่มมหาวทิยาลยัอาเซยีนบา้ง	จดักจิกรรมใหม้กีารแลก
เปลีย่นนกัศกึษากนั 
	 ท้ายที่สุดเรื่องวิเทศสัมพันธ์	ก็ขอให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธินันท์	
วิศเวศวร	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ให้ไปเจรจากับมหาวิทยาลัย	Top3	
ของอาเซียนทั้งหลาย	เช่นสิงคโปร์	มหาวิทยาลัยที่ดีสุด	3	อันดับคืออะไร	เรา
ก็จะไปเซน็	MOU	ซึง่ปกตกิม็คีวามสมัพนัธก์นัอยูแ่ลว้	แตก่อ่นเราไปแถบยโุรป 
เยอรมัน	ฝรั่งเศส	ค่อนข้างเยอะ	ในอาเซียนเราก็มีบ้าง	แต่ไม่ได้เน้นเป็นการ
เฉพาะ	รวมๆ	เราจะกระตุ้นให้บรรยากาศของการศึกษาอาเซียนดียิ่งขึ้นกว่า
เดิม	เรามีคณะนำที่สอนเรื่องอาเซียนอยู่แล้ว	วิทยาลัยปรีดี	พนมยงค์		 
ปหีนา้กจ็ะเปดิวทิยาลยัอาเซยีนศกึษา	ปรดี	ีพนมยงค	์แลว้กม็	ีคณะศลิปศาสตร	์
เปิดสอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งรวมอาเซียนด้วย	เป็นมหาวิทยาลัย
อาเซียนครบวงจรทั้งหมด”	
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แม้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะเป็นนโยบายของรัฐบาล
แต่งบประมาณที่รัฐบาลให้นั้นมีเพียงน้อยนิดงบประมาณเพียง2พันล้าน
สำหรับทุกมหาวิทยาลัยเกือบไม่มีความหมายอธิการบดีสมคิดบอกว่า
สถาบันวิจัยธรรมศาสตร์มีหน้าที่ไปหาทุนจากข้างนอกแล้วเอามาให้คน
ธรรมศาสตร์ทำวิจัยทั้งหน่วยงานเอกชนกรมสรรพามิตซึ่งธรรมศาสตร์
หารายได้ปีละ1,000ล้านทำให้ทุกวันนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องประสานงาน
กับรัฐบาล  

หลากทัศนะ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 “ตั้งแต่ผมเป็นอธิการบดี	ผมเน้นเรื่องวิจัยเยอะ	ผมวิจัยมาตลอดชีวิต	
สมัยผมเข้ามาใหม่ๆ	ก็หาเงินได้	50	ล้านต่อปี	วันนี้	1,000	ล้านแล้ว		 
ซึ่งกระจายให้อาจารย์ทั้งหลาย	ทำให้การวิจัยของธรรมศาสตร์มีมากขึ้น		
	 งานวิจัยคือหัวใจของการพัฒนา	สิ่งที่ผมทำ	คือ	ผมเพิ่มงบวิจัยให้อีก		 
100	ล้านต่อปี	แล้วก็ส่งเสริมอาจารย์ให้ทำงานวิจัย	และส่งบทความไปลงใน
ต่างประเทศ	เช่น	ใครได้ศาสตราจารย์	ผมให้	2	แสน	เพราะเขาทำวิจัยถึง	 
ได้ศาสตราจารย	์ใครทีส่ง่บทความไปตพีมิพต์า่งประเทศ	ผมให	้5	หมืน่	ซึง่แต่
กอ่นไม่มี	ไม่ดึงดูดคน	ผมทุ่มไป	100	ล้านเป็นเท่าตัว	เพื่อให้คนธรรมศาสตร์
ผลักดันไปสู่งานวิจัยมากขึ้น		
	 ผมตั้งศูนย์แปล	เพื่อให้คนธรรมศาสตร์ที่เขียนภาษาไทยได้	แต่เขียน
ภาษาอังกฤษไม่ได้	เอางานไปตีพิมพ์ต่างประเทศ	ผมพยายามทำให้เกิด	 
ผลงานในวารสารต่างประเทศให้มากที่สุด	เพื่อให้คนธรรมศาสตร์มีลู่ทาง	
	 ต้องมี	carrot	คือต้องให้ทั้ง	stick	กับ	carrot	คือให้คุณและโทษไป
พร้อมๆ	กัน	ด้านโทษผมก็เพิ่งออกมติของมหาวิทยาลัย	คือ	ผมบังคับให้
อาจารย์ทุกคนต้องมีงานเขียน	ไม่เบียดงานสอน	เพราะอาจารย์ต้องสอน		 
4	วชิาตอ่ปตีามปกต	ิแตต่อ้งมงีานเขยีนมากขึน้ซึง่รวมงานวจิยัดว้ย	ในอนาคต
เราก็จะมีงานวิจัยมากขึ้นจากการบังคับงานเขียน	เพราะผมรู้ว่า	ถ้าเขาเริ่ม
เขียนบทความได้	เขาก็เริ่มเขียนงานวิจัยได้	ใครที่ไม่ทำงานวิจัย	ก็เขียน
บทความการสอนทางวิชาการไป	แต่ถ้าใครเก่งขึ้น	ก็ทำวิจัย	ซึ่งได้ทั้งเงิน	 
และกล่อง	แล้วมีเงินจำนวนมากที่จะส่งเสริมงานวิจัยให้อาจารย์ไปทำ		



	 โทษทีผ่มลงคอื	ชนดิเบา	ใครกต็ามทีไ่มม่งีานเขยีน	จะไดข้ึน้เงนิเดอืนไมเ่กนิ	
4%	ต่อปี	คือ	1	ขั้น	และเป็นเรื่องใหญ่มากของธรรมศาสตร์	โดยเฉพาะตัว
อธิการบดีเอง	ไม่มีใครชอบหรอกกับการถูกบังคับ	เพราะฉะนั้น	อธิการบดีก็
เสียความนิยม	แต่คนที่เป็นอธิการบดีต้องผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าไป	
แม้จะขัดแย้งผลประโยชน์	หรือความสะดวกสบายของอาจารย์ก็ตาม”			


เป็นความจริงที่ถ้าเมืองไทยยังคิดจะลอกเลียนเขาต่อไปเราก็ยังคงก้าวไปไม่
ได้ไกลตัวธรรมศาสตร์เองคงต้องคิดสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ในเชิงสังคมศาสตร์
เท่านั้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ควรต้องทำคู่กันไป

	 “สิง่ทีผ่มกำลงัจะทำ	เปน็เรือ่งใหญข่องธรรมศาสตร	์ผมเพิง่ไปเนเธอรแ์ลนด์
มา	ไปดูเรื่อง	Service	Learning	กับ	Problem	Base	ของมหาวิทยาลัย  
มาทรสิ	เปน็มหาวทิยาลยัที	่2	ของโลกทีใ่ชร้ะบบ	Problem	Base ทีส่อน	 
โดยเริม่จากปญัหา	แลว้ใหน้กัศกึษาระดมปญัหา	เชน่	คนพกิารมปีญัหา  
เรื่องการเดิน	เราจะช่วยคนพิการได้อย่างไร	กี่วิธี	ไม่ใช่อาจารย์มาสอน	นี่คือ
สิ่งที่ขาดในประเทศไทย		
	 ผมอยากจะทำใหท้กุคณะในธรรมศาสตรเ์ปลีย่นจากการเรยีนการสอนปกติ	
คือ	อาจารย์มายืนหน้าชั้น	(Teaching	Base)	แล้วพูด	ซึ่งหากเปลี่ยนได้จะ
ทำให้การคิดค้น	เรื่องงานวิจัยดังข้างต้น	ดีขึ้นกว่าเดิม	
 ผมกำลังมีไฟ	แม้จะเสียฐานเสียง	ไม่เป็นไร	เพราะผมเคยพูดไปแล้วว่า 
หน้าที่อธิการบดีไม่ใช่หน้าที่รักษาฐานเสียงตัวเอง	แต่เป็นหน้าที่ที่ทำอย่างไร
ให้ธรรมศาสตร์เจริญก้าวหน้า	เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	มันไม่สำคัญ
หรอกว่าเราจะได้รับเลือกตั้งหรือเปล่า 
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ทิศทาง
การศึกษา
และสังคมต่อ
การเปิดประตู
อาเซียน

๐๒
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“ภารกิจของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน”
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ประกอบด้วย
3เสาหลกัคอืประชาคมความมัน่คงอาเซยีน(ASEANSecurity
Community:ASC)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEANSocio-CulturalCommunity:ASCC)และประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน(ASEANEconomicCommunity:AEC)โดย
มวีสิยัทศันร์ว่มของผูน้ำอาเซยีนคอืการสรา้งประชาคมอาเซียนที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและ
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทิศทางของสังคม
ต่อการเปิดประตู
ประชาคมอาเซียน





บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

32



สำหรับภารกิจของกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนนั้นเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่สำคัญ4เรื่องใน
การจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการ
ในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ความมั่นคงร่วมกันดังนี้

01  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม  
โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน 
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น  
02  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างความสามารถใน
ด้านต่างๆ เช่น นโยบายการแข่งขัน สิทธิในทรัพย์
สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  
03 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคด้วย  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิก และลดช่อง
วา่งของระดบัการพฒันาระหวา่งสมาชกิเกา่และใหม ่
เช่น การสนับสนุนการพัฒนา SMEs และให้  
ความช่วยเหลือกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
น้อยกว่า เป็นต้น  
04 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยเน้น
การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขต
การค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่ม และการสร้าง
เครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่าย เป็นต้น 

สำหรับทิศทางของสังคมต่อ
การเปิดประตูอาเซียนที่สำคัญมี
ดังนี้

•• การเพิ่มบทบาทของอาเซียนต่อ
ประชาคมโลกด้วยการกำหนดท่าทีร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับ
ประเทศมหาอำนาจมากขึ้นอย่างมีเอกภาพ การ
ช่วยเหลือระหว่างกันด้วยทิศทางที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของอาเซียน เช่น กรณีแผ่นดินไหว หรือ
อุทกภัย เป็นต้น และมีการดำเนินกิจกรรมหรือ
ภารกิจระหว่างประเทศร่วมกัน เช่น การปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพ และการส่งเสริมการพัฒนา
แบบยั่งยืน เป็นต้น  
•• การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ในด้านกายภาพด้วยเส้นทางการคมนาคมและ
ความเชือ่มโยงทางสถาบนัผา่นการยอมรบักฎเกณฑ์
ร่วมกันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อน
ย้ายสินค้าและแรงงานมีฝีมือระหว่างกัน ให้มี  
ความสะดวกรวดเรว็และงา่ยขึน้ รวมทัง้การเชือ่มโยง
ระหวา่งประชาชนกบัประชาชนทำใหเ้กดิการเคลือ่น
ย้ายแรงงาน และประชาชนในอาเซียนระหว่างกัน
งา่ยขึน้ ทัง้นี ้การพฒันาเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุ 
การทอ่งเทีย่วและการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่ง
กันจะทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติและ
วฒันธรรม และสง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั
ของประชาชนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
•• การรวมตวักนัจะทำใหป้ระชาชนใน
อาเซยีนใหค้วามสนใจในการเกดิวกิฤตการณ์
ต่างๆในประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เปน็
วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ วกิฤตการณท์ีเ่กดิจาก
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ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละวกิฤตการณท์างการเมอืง 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเกิดวิกฤตการณ์ในประเทศ  
หนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอื่นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
•• การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติทัง้ใน
ด้านแรงงานเทคโนโลยีรวมทั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดภูมิภาคและตลาด
โลกมากขึ้น ผ่านการบริหารจัดการการจัดหา
วัตถุดิบราคาถูกและมีคุณภาพดีในภูมิภาค   
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิต 
เพือ่ใหส้ามารถสรา้งการประหยดัจากขนาดการผลติ 
(Economy of Scale) และสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก  
•• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน
ฝีมือแรงงานด้วยการให้ความสำคัญกับ
การศึกษาเสริมสร้างทักษะในการประกอบ
การสำหรบัแรงงานรวมทัง้กลุม่สตรีเยาวชน
ผูส้งูอายุและผูพ้กิารเพิม่มากขึน้ เพื่อรองรับ
การแขง่ขนั และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ผา่นการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ และทกัษะ
ทางเทคโนโลยขีองประชาชนอาเซยีน เพือ่พฒันาไป
สูก่ารเปน็สงัคมพืน้ฐานความรู ้(Knowledge Based 
Society) และสงัคมนวตักรรม (Creative Society) 
รวมทัง้การพฒันาสมรรถภาพของระบบราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
•• การให้ความสำคัญต่อสิทธิและ
ความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการสังคมและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 
เพื่อขจัดความยากจน และเกิดการจ้างงานที่
ยุติธรรม ส่งเสริมสุขภาพ และการดำรงชีวิตที่มี

คณุภาพของแรงงานในประเทศและแรงงานตา่งดา้ว 
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข  
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการศกึษาทรพัยากร   
มนุษย์ วฒันธรรมและการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนอาเซยีน เพือ่สรา้งรฐัทีม่คีวามพรอ้มรบั
ภยัพบิตัแิละประชาคมทีป่ลอดภยัเพิม่ขึน้ 
•• เป้าหมายการลดช่องว่างการพัฒนาใน
ภูมิภาคจะทำให้อาเซียนเกิดการช่วยเหลือ
พึ่งพาและการพัฒนาร่วมกันของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต่าง
กันเพิ่มมากขึ้น เช่น ประเทศไทยกับประเทศใน
กลุม่ CLMV เปน็ตน้ โดยผา่นโครงการความรว่มมอื
ในกรอบตา่งๆ เชน่ กรอบยทุธศาสตรค์วามรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิอริะวด-ีเจา้พระยา-แมโ่ขง (ACMECS) 
และกรอบโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater 
Mekong Sub-region : GMS) 
•• การสรา้งความยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดว้ยการสง่เสรมิความสมดลุระหวา่งการเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม 
โดยการสง่เสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนื การมสีว่นรว่มของ
ประชาชน การสง่เสรมิคณุภาพมาตรฐานการดำรง  
ชวีติของประชาชนในเขตเมอืง และการลดผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศเพิม่มากขึน้ 
เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน เป็นต้น 
•• การมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
อาเซียนร่วมกันและการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและการสร้างความเข้าใจทาง
ประวตัศิาสตรข์องอาเซยีนมากขึน้ เชน่ การใช้
ธงชาติอาเซียนร่วมกันกับธงของตนเอง การลด

ทิศทางของสังคม
ต่อการเปิดประตู
ประชาคมอาเซียน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตน์



ความขดัแยง้ระหวา่งเชือ้ชาต ิการเรยีนรูภ้าษาของ
ประเทศเพือ่นบา้น ตลอดจนการสรา้งความตระหนกั
ในความเป็นอาเซียนด้วยการจัดหลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถาบันการศึกษา 
เป็นต้น 
  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
สถานศึกษาจะเข้ามาเป็นกลไกหลักในการเตรียม
ความพร้อม เรื่องการสร้างพื้นฐานความรู้ของ
ประชากรในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
สำหรบัประเทศไทยเรานัน้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
นับว่าเป็นฟันเฟืองหลักในการสร้างนักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถในการรองรับและผลักดัน
ความร่วมมือและการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
ประชาคมอาเซียน 

นโยบายต่อการอุตสาหกรรมไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการทบทวน พัฒนา 
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหแ้ผนฯ มคีวามชดัเจน เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน และครอบคลุมทุกประเด็นในการพัฒนา
ภาคอตุสาหกรรมใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั  
และแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ในเวทโีลก โดยแผนยทุธศาสตร ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ป ี2555-2558 ประกอบ
ดว้ย 5 ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก ่การปรบัโครงสร้าง
การผลิตและวางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
และพฒันาอตุสาหกรรม การสรา้งขดีความสามารถ

ของภาคอตุสาหกรรมใหแ้ขง่ขนัไดท้กุระดบั การสง่
เสริมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม บริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ
การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กรเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและ
ประชาชน  
  สำหรับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในปี 
2556-2558 กระทรวงอุตสาหกรรมจะให้ความ
สำคัญกับแผนงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล
เปน็หลกั และใหค้วามสำคญักบัโครงการทีส่ามารถ
ต่อยอดความคิดไปสู่การเกิดผลกระทบ (Impact) 
ต่อผู้ประกอบการและประชาชนได้ในวงกว้าง โดย
กระทรวงฯ จะทำหน้าที่เป็น Catalyst หรือผู้เร่งให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง ต่อยอด
ศักยภาพการแข่งขันของไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก โดยมีประเด็นนโยบายสำคัญ อาทิ 
•• การยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคอตุสาหกรรมในประเทศดว้ยการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัย
และพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมเชงิพาณชิย์
ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้าง
ตราสินค้าไทย 
•• การยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ทีใ่ชป้ญัญา เทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
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จากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได้เข้าประเทศ 
เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทําภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
อาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ 
เป็นต้น 
•• การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปูบนฐานความรู ้ความคดิสรา้งสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
และยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยาย
ตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล  
•• การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
โดยสนับสนุนช่่องทางการเข้้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่าน
สถาบันการเงินต่่างๆ ส่่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้้
เป็็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้้และทดสอบผลิตภัณฑ์์ 
ส่ง่เสรมิการรวมกลุ่ม่อตุสาหกรรมและการเชือ่มโยง
อตุสาหกรรมตัง้แต่ต่น้นำ้ถงึปลายนำ้ และปรบัปรงุ
หลกัเกณฑ์ส์ง่เสรมิการลงทนุสาํหรบัวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มให้เ้อือ้ตอ่การลงทนุมากยิง่ขึน้ 
•• การกาํหนดมาตรฐานและคณุภาพขัน้
พืน้ฐานของสนิคา้อตุสาหกรรมเมือ่มกีารเปดิ
เสรกีารคา้มากขึน้ เพื่อป้องกันสินค้านําเข้าที่ไม่
ได้คุณภาพ รวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศอยา่งจริงจงั และสง่เสรมิใหเ้กดิการยอมรบั
มาตรฐานและคณุภาพสนิคา้รว่มกนัในกลุม่อาเซยีน 
•• การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 
ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด้าน
อตุสาหกรรมทีไ่มก่อ่มลพษิ รวมถงึการสง่เสรมิการจดั  
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้วยการกำหนด

พื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ เพื่อให้อุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานเข้มข้นสามารถย้ายฐานการผลิตไปใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ  
•• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได ้โดยปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มปริมาณ
การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม รวม
ทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และพัฒนา
เมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนําไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ำ 
•• การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม 
อาท ิการผลกัดนัการแกไ้ข ปรบัปรงุ และการออก
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 
สนับสนุนและจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning 
Planning) อย่างเหมาะสม สนับสนุนและยกระดับ
การจดัการโลจสิตกิสเ์พือ่อตุสาหกรรม พฒันาระบบ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูลเชิงลึก 
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  
•• การพฒันาและปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรม
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน(AEC) มุ่งเน้นการพัฒนา
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต 
และเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริหารจัดการ
ระบบหว่งโซก่ารผลติในภมูภิาค อาท ิผลกัดนัการใช้
เทคโนโลยเีพือ่อนาคต การสรา้งคณุคา่ (Value 

ทิศทางของสังคม
ต่อการเปิดประตู
ประชาคมอาเซียน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตน์



Creation) ผลติภณัฑต์ามแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละการเชือ่มโยงกบัภาคเกษตร 
พฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ อตุสาหกรรมแปรรปู
เกษตรและอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญ พัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั (แรงงาน วตัถดุบิ ดงึดดู
เทคโนโลยใีหม ่มาตรฐาน R&D Zoning ศนูยท์ดสอบ   
กฎระเบียบ ฯลฯ) ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์ / 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงในการเป็นฐานการผลิตร่วมแห่งอาเซียน 

นโยบายต่ออุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตร

  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน คือ 
การขยายบทบาทธุรกิจการเกษตรและอาหารให้
ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
สินค้าคุณภาพสูง และการเร่งรัดการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย 
มนัสำปะหลงั เพือ่รองรบัวกิฤตพลงังานโลก รวมถงึ
การส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง 
ดงันัน้ กระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะองคก์รหลกั
ในการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ จงึไดก้ำหนด
แนวนโยบายตามนโยบายรฐับาลโดยใหค้วามสำคญั 
กบัอตุสาหกรรมการเกษตร ในการสนบัสนนุส่งเสรมิ
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการเกษตร การส่งเสริมให้มี
การนำสินค้าเกษตรมาแปรรูป การให้ความสำคัญ
กับอุตสาหกรรมการเกษตรในอนาคตที่จะมีมูลค่า

ในการผลติสงู และการกำหนดแนวทางการสง่เสรมิ
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรบน
พื้นฐานความสมดุลในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
อุตสาหกรรมการเกษตรมีความมั่นคงและเกิด
ความยั่งยืน 
  จากแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดงักลา่ว สง่ผลใหเ้กดิการขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการ
เพือ่ตดิตามนโยบายดา้นอตุสาหกรรมการเกษตร ซึง่
ไดต้ัง้เปา้หมายทีจ่ะสง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรม
การเกษตรในรายสาขาอตุสาหกรรม คอื อตุสาหกรรม
อาหาร (Food) อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหาร (Non-
Food) และอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ (Bio-Chemical) 
โดยได้ยกร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย  
 •  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  
 •  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
 •  การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์  
 •  การส่งเสริมภาพลักษณ์  
 •  การยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย 
      วัตถุดิบ  
 •  การยกระดับมาตรฐานสินค้า
 •  ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงฯ ได้ดำเนิน
แผนงาน / โครงการภายใตแ้ผนพฒันาอตุสาหกรรม
การเกษตร 3 สาขาอตุสาหกรรม ดงันี้ 
01 อุตสาหกรรมอาหาร(Food)
  กระทรวงฯ ไดด้ำเนนิโครงการพฒันาอตุสาหกรรม
อาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก 
(Thailand Food Quality to the World) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยการผลักดัน
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กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อาทิ การพัฒนา
โรงงานอาหารของไทยเพื่อสร้างศักยภาพในการส่ง
ออก การยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าให้แก่
วตัถดุบิทางการเกษตร การพฒันาธรุกจิอาหารไทย
และผูป้รงุอาหารไทยใหป้ลอดภยัไดม้าตรฐานสากล 
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่าง
ครบวงจร การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้าน
อาหารปลอดภัย การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย  
ความร้อน โดยกำหนดกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานสากล การพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบทาง  
การเกษตรเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับการส่งออก 
รวมทั้งการส่งเสริมครัวไทยและสร้างอัตลักษณ์
อาหารไทย  
02 อตุสาหกรรมทีม่ิใชอ่าหาร(Non-Food)
  กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางโดยเสนอแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ควรจะดำเนินการ
2แนวทาง คือ 1) การส่งเสริมให้มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ โดยการชักชวนบริษัท
ข้ามชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางในประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายโอน
เทคโนโลยี และเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง
ธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว และ 2) การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ โดย  
การพัฒนาผู้ประกอบการไทย ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงได้จัดตั้ง
“สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” 
ซึง่จะเปน็หน่วยงานความร่วมมือกลางระหว่างภาค

ทิศทางของสังคม
ต่อการเปิดประตู
ประชาคมอาเซียน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตน์



รัฐและเอกชนที่จะดำเนินแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
และดำเนินการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์  
ความรู้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมในการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาง
และไมย้างพาราอยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหอ้ตุสาหกรรม  
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารามีการพัฒนาอย่าง
ครบวงจร  
03 อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ(Bio-Chemical)
  กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเกษตรในอนาคตที่จะมีมูลค่าใน
การผลิตสูงคือ“อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ”   
ใน 2 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย พืชที่  
ให้แป้งและน้ำตาล (มันสำปะหลังและอ้อย) และ  
พืชน้ำมัน (ปาล์มน้ำมัน) ซึ่งจะต้องมีแนวทางใน
การนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธ-ิ 
ภาพทัง้ในดา้นวตัถดุบิ และเพิม่ประสทิธภิาพของ
ภาคอุตสาหกรรมด้วย  
  ในการดำเนนิการกระทรวงฯ ไดว้างยทุธศาสตร์
และกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุต-
สาหกรรมเคมีชีวภาพตามกลุ่มสินค้าเป้าหมาย
ดังกล่าวแล้ว“เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตเคมีชีวภาพจากพืชที่ให้แป้งและน้ำตาล
และพืชน้ำมันโดยมุ่งเน้นการนำพืชวัตถุดิบทาง
การเกษตรมาผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่สงูกวา่
เพื่อทดแทนการนำเข้าเพิ่มมูลค่าการส่งออก
และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตของ
ประเทศไทย”

  นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมุ่งเน้น การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรในส่วนภูมิภาคโดยการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดเพื่อ
ปรับปรุงและผลักดันการยกระดับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดละ1ผลิตภัณฑ์
(OneProvinceOneAgro-IndustrialProduct)
ให้ทันสมัยตลอดจนมุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นตามศักยภาพของตลาดควบคู่ไปกับ
การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูผ้ลิตชมุชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในส่วนการส่งเสริม SMEs ได้มี
การจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
ให้ตรงจุด 
  ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม
การเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ภาคส่วน ซึ่งต้องมีการประสานและประชุมหารือ 
ตลอดจนการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
แผนงาน / โครงการ รวมทัง้มาตรการในดา้นตา่งๆ 
อันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของ
ไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจะส่งผลต่อเนื่องให้
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานของไทยมีความเป็นอยู่
ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และลดปัญหาความเสี่ยง
ด้านราคาพืชผลทางการเกษตรในอนาคต 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

40

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างรายได้และนำเข้าเงินตราต่างประเทศ
เปน็จำนวนมาก โดยไมต่อ้งพึง่พาการนำเขา้เครือ่ง- 
จกัรและวตัถดุบิจากตา่งประเทศ รวมทัง้ กอ่ใหเ้กดิ 
การจา้งงาน การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การคา้
การลงทนุ การกระจายรายได ้และการอนรุกัษ์ศลิป-
วฒันธรรมของประเทศ จงึนบัเปน็อตุสาหกรรมที่
เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบัน 
โดย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ6ของGDP
ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านกายภาพโดย
เป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว
หลายด้านอาทิมีสินค้าและบริการท่องเที่ยว
หลากหลายมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมีแหล่งท่อง
เที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น พัทยา ภูเก็ต มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและบริการ 
  ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี  
เป้าหมายที่สำคัญคือมีจำนวนนักท่องเที่ยว30
ล้านคนและสร้างรายได้2ล้านล้านบาทภายในปี
2558ซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการ เช่น 
นโยบายการดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ไดแ้ก ่นโยบายการเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว และ
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
การยกระดบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทย การพฒันา

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  
 ในส่วนของ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความ
สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการบนแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative
Industry) เพื่อผลักดันการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์
โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
เชิงวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีและ  
นวตักรรม เชน่ ผลติภณัฑ ์OTOP สิง่ทอเครือ่ง  
นุง่หม่ อญัมณ ีสมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหาร สินค้า
ตกแต่งบ้าน / สถานที่ เพื่อสร้างความเชือ่มโยงไป
สูก่ารพฒันาอตุสาหกรรม / ธรุกจิบรกิารตอ่ยอด
วฒันธรรม ทีน่ำรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ อาท ิ  
การทอ่งเทีย่ว ของทีร่ะลกึ ภาพยนตร ์ธรุกจิ
สขุภาพและความงาม ดนตร ีและกฬีา และกอ่ให้
เกดิการกระจายรายไดไ้ปสูท่อ้งถิน่ โดยในปี2555
กระทรวงอตุสาหกรรมไดจ้ดัทำโครงการFlagship
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทาง
ข้างต้นอาทิโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โครงการส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาห-
กรรมอาหารส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะให้
ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการSMEs/
OTOP โดยจัดทำโครงการพฒันาผลติภณัฑใ์ห ้ 
ผูป้ระกอบการ OTOP ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ทีม่มีลูคา่เพิม่สงูขึน้อยา่งนอ้ย 200 ผลติภณัฑ์ 

นโยบายต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
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รวมถึงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยว 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีกด้วย  
  นอกจากนี ้ยงัมนีโยบายเสรมิสรา้งศกัยภาพ  
ของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยพัฒนาทักษะ / 
องค์ความรู้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs 
และบุคลากรสร้างสรรค์ที่สำคัญในด้านต่างๆ   
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เช่น ด้าน
การออกแบบ วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และการตลาด โดย
ใช้องค์ความรู้แบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเป็นพื้นฐาน 
ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้าง
ความแตกตา่งและความโดดเดน่ของสนิคา้ทีต่รงกบั
ความตอ้งการของตลาด รวมทัง้สนบัสนนุใหเ้กดิ
เครอืขา่ยบคุลากรสร้างสรรค ์อาท ินกัออกแบบ 
นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้มีบทบาทในการริเริ่มผลิตสินค้าและ
บรกิารใหม ่โดยในปี2555กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้จัดทำโครงการFlagshipเพื่อรองรับการ
พฒันาตามประเดน็ขา้งตน้ ไดแ้ก ่โครงการเตรยีม  
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุน
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ในอนาคตต่อไป 

“เป้าหมายที่สำคัญคือมีจำนวนนักท่องเที่ยว30ล้านคน
และสร้างรายได้2ล้านล้านบาทภายในปี2558”
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“เรารีบไม่ได้
ก้าวกระโดดไม่ได้”
ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน

ทิศทางของสังคม
ต่อการเปิดประตู
ประชาคมอาเซียน



ความตื่นตัวในการเตรียมตัวก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของไทยมีมากขึ้น
แต่มากขึ้นในแบบไทยๆกระชั้นขึ้น
ผมคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยความตระหนัก
ถึงความเป็นมาค่อนข้างจะสูงแต่ในระยะ
เวลาอันสั้นจะให้ลึกละเอียดถี่ถ้วนทุก
แง่ทุกมุม..คงยาก
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  ดร.สุรินทร์บอก พร้อมให้มุมมองว่าสิ่งสำคัญ
ทีส่ดุในการรองรบั AEC คือ ทศันคต ิ(MIND SET) 
เพราะตอ่ไปนี ้เศรษฐกจิทกุประเทศตอ้งมสีว่นหนึง่
ทีไ่ปโตตา่งประเทศ ในเปอรเ์ซน็ตท์ีม่ากขึน้ เพราะ  
นีค่ือ โมเดลของญี่ปุ่น ของเกาหลี และของยุโรป 
เศรษฐกิจที่ใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในประเทศ ต้องไป
โตนอกประเทศ เป็นสิ่งที่นักศึกษาไทยต้องปรับตัว
ให้ได้ ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม แต่ AEC 
นั้นบังคับให้เราต้องออกไปสู้ในเวทีข้างนอก 
 “ขณะนี้ได้มีการตกลงกัน 7 - 8 สาขาวิชาชีพ 
ที่ต้องผลิตบุคลากรเพื่อตลาดอาเซียน ซึ่ง   
1. คุณภาพต้องดี 2. ทักษะเรื่องภาษา คนไทย  
ยงัออ่น แตเ่รากต็อ้งเลอืกโจทย ์เฉพาะกลุม่ทีต่อ้งการ 
พร้อมที่จะออกไปสู่เวทีอาเซียนโดยเฉพาะ ไม่ว่า
เรื่องการบริหารจัดการ, ด้านวิศวกรรม รวมไปถึง   
การบัญชี เราเพียงเพิ่มทักษะภาษาเข้าไปโดย
เอาใจใส่อย่างมีระบบ โดยวิธีการเรียนการสอน   
ใช้เครื่องมือให้เต็มที่ อาจารย์ก็ต้องสอนเป็นภาษา
ที่ต้องใช้ได้ในตลาดอาเซยีน เพราะภาษาองักฤษใน
ตลาดอาเซยีน เขาเรยีกวา่เปน็ ภาษาเพือ่การทำงาน 
 ทกุสถาบนัทีผ่ลติสาขาวชิาชพีเหลา่นี ้ตอ้งมเีปา้
เลยวา่จะผลติเพือ่อาเซยีน ตอ้งมกีลุม่ทีเ่ลอืกเฉพาะ 

อันนี้สำคัญเนื่องจากเราไม่สามารถขยับไปพร้อมๆ
กันได้หมด จึงต้องเลือกกลุ่มที่จะมาเป็นหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษในเชิงธุรกิจ เป็นหน่วยบุกเบิก 
พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทาย   
นั่นคือ จุดเริ่มต้นที่เร่งด่วน”  
 
  เศรษฐกิจใดก็แล้วแต่ ที่ไม่ได้มีการวิจัยใน  
เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีเป็นฐานที่มั่นคง
แข็งแรงแล้ว เศรษฐกิจนั้นก็เหมือนกับยืมจมูก  
คนอื่นหายใจตลอดเวลา ต้องนำเข้า เทคโนโลยี 
ซึ่งคนได้ประโยชน์ก็คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ ยกเว้น
การก๊อปปี้ หรือต้องการเป็นแค่ฐานการผลิต   
และส่งผ่านแรงงานเท่านั้น ตัวมหาวิทยาลัยเองก็
ไม่ต่างกัน 
 “ในแง่ของการวิจัยเราค่อนข้างเสียเปรียบ... 
นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก สิงคโปร์เขาตั้งใจทำ
มาก เพราะเขาไม่มีอย่างอื่น จึงต้องลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ แล้วเขาก็ขยับไปสู่ความไฮเทค 
เพราะสิ่งทอ เขาสู้ประเทศอาเซียนไม่ได้  

การศึกษาไทย
ต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน

ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ

“เราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ต้องปฏิรูป
วิชาการและอุตสาหกรรมเรื่องวิทยาศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยอย่างมากที่สุด”



  มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ต้องวิจัย และต้องมีระบบ
ประสานงานกับภาคเอกชน ที่จะแปรรูปงานวิจัยให้
ออกไปเป็นสินค้าและการบริการ แต่เราต้องสร้าง
วฒันธรรมใหม ่ตอ้งปฏริปูวชิาการ และอตุสาหกรรม 
เรื่องวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย อย่างมากที่สุด  
ที่เราทำอยู่คือเรื่องเทคโนโลยี แต่เรื่องวิทยาศาสตร์
เราไม่ทำ งานวิจัยก็น้อยมาก ของเรายังวิจัยจาก
ตำรา เจาะหาข้อมูล พูดในแง่สังคมศาสตร์ก็คือ
ไม่มีอะไรมากนัก 
  เราต้องการจะขยับจากรายได้ระดับกลาง   
ของเราเข้าใจว่ายังไม่มีแผนที่ชัดเจน และยังไม่  
ตืน่ตวัพอ แลว้วธิเีดยีวทีจ่ะไปสูก่ารมรีายไดร้ะดบัสงู 
ก็ต้องปรับตัวให้ไปสู่การอุตสาหกรรม หลุดจาก
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เช่น จากผลิตยาง
พาราก็ผลิตยางรถยนต์ ข้าวก็เป็นขนม เส้นบะหมี่
หรอือาหารสำเรจ็รปู เปน็การเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ 
ของเรา ในภาษาธนาคารโลกเรียกว่า Middle 
Income Trap เราติดอยู่ในกับดักนี้ หลุดไม่ได้  
จะพ้นได้ก็ต้องลงทุนเทคโนโลยี และการศึกษา
นั่นเอง”  

  แม้แนวทางการประสานงานมหาวิทยาลัยใน
ภมูภิาคอาเซยีน จะมหีนว่ยงานขององคก์ร (AUN) 
Asean University Network พยายามให้หลักสูตร
ของแต่ละประเทศเกื้อหนุนกันทางด้านวิชาการ 
แตก่ย็งัไมเ่ปน็รปูธรรมมากนกั ดทีีส่ดุมหาวทิยาลยั
ยังต้องไขว่คว้าความร่วมมือเอาเอง ดร.สุรินทร์
เสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้อาจารย์สร้างเครือข่าย 
ไปทำการคน้ควา้รว่มมอืกนัทางดา้นการสอน ซึง่ใน
สปิริตอาเซียน ต่างก็อยากรู้จักซึ่งกันและกัน 
อยากมีเครือข่าย อยากมีทางเลือกมากๆ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการไหลเวียนของบุคลากรที่มีคุณค่า  
 “ปัญหาเกิดจากรัฐบาล ความไม่ต่อเนื่อง  
ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีกฎระเบียบ ทำให้ขยับ  
ตามคนอื่น ตั้งรับไม่ทัน หน่วยงานการศึกษา  
ค่อนข้างจะอ่อน ไม่พร้อมที่จะไปสู่ตลาดอาเซียน 
ตลาดโลกาภิวัตน์ แล้วยังไม่มีอะไรที่เห็นชัดเจน   
การศึกษาคืออนาคตที่ดีกว่า ทุกคนต่างมีศักยภาพ
ในตัว แต่หากไม่มีระบบที่ดี ไม่มีการสนับสนุนที่มี
ศักยภาพ จะกัดกร่อน ยับยั้งไม่ให้เบ่งบานเต็มที่ 
น่าเสียดาย เด็กของเราจำนวนมากที่ไม่สามารถ
เข้ามาสู่ระบบความเจริญทางปัญญา กับโอกาส
ที่มาตรงหน้า”  

“ในภาษาธนาคารโลกเรียกว่าMiddleIncome
Trapติดอยู่ในกับดักนี้หลุดไม่ได้จะพ้นได้ก็
ต้องลงทุนเทคโนโลยีและการศึกษานั่นเอง”
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  ในมุมมองของดร.สุรินทร์หากนักศึกษาของเรา
ยังรีรอ ไม่มีทัศนคติ ไม่มีความคิด ที่จะออกไปสู่
บริบทที่แตกต่างจากที่เคยชิน ตรงนี้น่าห่วง เพราะ
หากเรายงัพอใจทีจ่ะอยูใ่นกรอบมมุเวทเีลก็ๆ คนอืน่
กจ็ะเขา้มาแทนทีเ่รา แลว้ถา้เราไมอ่อกไปแทนทีเ่ขา 
ก็จะเกิดความไม่สมดุล เราจะเห็นแต่คนอื่นเข้ามา
ลงทุน แล้วได้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มันยังเปิดกว้าง
อยู่ทางด้านธุรกิจ 
 “ผมคิดว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุน เช่น  
ตั้งกองทุนพิเศษ เพื่อให้คนไทยออกไปสู่ตลาด
อาเซียน ไปสำรวจ ไปประเมินสถานการณ์ ไปดู
ภาคธุรกิจที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการ  
แขง่ขนั ผมคดิวา่ควรใหเ้ขาเสีย่งในระดบัทีเ่ขารบัได้ 
ไมเ่ขา้เนือ้มากเกนิไป หรอือาจจะมกีองทนุดอกเบีย้ 
ต่ำ ทั้งกระทรวง ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคาร
พาณชิยอ์ืน่ๆ รวมถึง BOI เพราะถ้าช้า พื้นที่ตลาด
จะเต็ม อย่างกรณีธนาคารของเราที่จะเข้าพม่าก็ช้า
ไปแล้ว เพราะอินโดนีเซีย มาเลเซียก็เข้าไปแล้ว 
  เราเองต้องมีข้อมูล สำหรับวัดและวิเคราะห์ 
จุดแข็งและจุดอ่อน ภาคเอกชนของเราค่อนข้างจะ
มีสติ ตั้งรับได้ดี ผมคิดว่าควรจะชมเชยเรื่องนี้ 
เพราะภาคเอกชนของไทยคอ่นขา้งจะมปีระสทิธภิาพ 

แข็งแกร่ง ศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูง   
สู้ประเทศอื่นได้  
 แตว่า่ตอ้งไมล่มืสิง่ทีเ่ขากต็อ้งการ ตอ้งมนีโยบาย 
ที่จะสนับสนุนเขาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ของไทยเราระบบการบริหารก็ดี 
ควรเริ่มต้นจากทัศนคติ ต้องมีทักษะความสามารถ 
เพื่อออกไปแข่งขัน ซึ่งต้องดีจริงๆ เพื่อบริบทที่แตก
ต่างจากเดิม ไม่ใช่บริบทเดิมที่เคยชิน ไม่ว่าเรื่อง
การสื่อสาร วัฒนธรรม ค่านิยมหรือแม้กระทั่ง
อาหาร” 
  แต่เหนืออื่นใด เลขาธิการอาเซียน บอกว่าที่ 
สำคัญที่สุด คือ การศึกษาควรที่จะสร้างความ
เสมอภาค ธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลใด 
เคยเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ภารกิจเดิมคือ การสร้าง
ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้น สถาบันการศึกษาเอง
ต้องเป็นทางผ่าน ขัดเกลาเพื่อส่งต่อให้นักศึกษาไป
เติบโตในสังคม สิ่งที่จะให้นักศึกษาต้องเพียงพอ 
ไม่เพียงสอนแค่วิชาการแต่ต้องสอนวิธีคิด วิธี
วิเคราะห์ เพื่อจัดการชีวิตในวันข้างหน้า 4 ปี  
ในมหาวิทยาลัย คือ 4 ปีของการเตรียมตัวเพื่อ
ก้าวสู่โอกาสที่กว้างขึ้น  
 “เรารีบไม่ได้ ก้าวกระโดดไม่ได้” เป็นประโยค
สุดท้ายที่ได้ยินจากดร.สุรินทร์วันนั้น  

การศึกษาไทย
ต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน

ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ

“ต้องไม่ลืมสิ่งที่เขาก็ต้องการ
ต้องมีนโยบายที่จะสนับสนุนเขา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ”
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งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง
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“คิดๆแล้ว
งานผมไม่ได้เป็น
งานที่เร้นลับสลับ
ซับซ้อนอะไร”
ดร.เขียนศักดิ์แสงเกลี้ยง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง



นอกจากผลงานบ้านดิน หรือ “ยุ้งฉางวัฒนธรรมแห่งธรรมศาสตร์
(TURiceGranary)” ที่ได้รับโหวตให้ชนะเลิศรางวัล 20+10+X
WorldArchitectureCommunityAwards (Winners /  
9th Cycle) แล้ว ล่าสุด ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อาจารย์ประจำ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ยังไปคว้ารางวัล   
“ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ด้านมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา จาก  
สภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 อีกด้วย   
(ผลงานนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ WA-World Architecture 
Community Awards มาแล้วด้วยเช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า   
“The Local Hero House: Re-interpreting Modern Thai House” 
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ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

“คิดๆ แล้ว งานผมไม่ได้เป็นงานที่เร้นลับ สลับซับซ้อนอะไรเลย   
และผมก็ไม่ได้คิดไปไกลกว่าการออกแบบบ้านหลังนี้เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องชาย เขาอยากได้  
บ้านไทย ไว้เป็นบ้านตากอากาศในสุดสัปดาห์ มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย  
2 ห้องนอน มีชานต้นไม้กลางชานบ้าน พร้อมเรือนรับรองหนึ่งหลังด้วย 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบ้านไทยสมัยใหม่ แต่มีองค์ประกอบ หรือลักษณะ
ไทยเดิมในแง่มุมของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” 

 ในเบื้องต้น ดร.เขียนศักดิ์ ออกแบบโดยการวางผังบ้านหลังนี้ อาศัย
ธรรมชาติและกายภาพของพื้นที่เป็นแม่บท วางตัวอาคารให้รับลมธรรมชาติ
มากที่สุด ใช้งานวิจัยเป็นฐานในการออกแบบ หรือที่เรียกว่า “Research-
based Design” โดยใช้องค์ความรู้มาพัฒนาออกแบบให้บ้านหลังนี้มีลักษณะ
ไทย ประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุหมุนเวียน (ใช้ไม้เก่าจากบ้านเดิม) ใช้วัสดุ
ทดแทน เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เรียบง่าย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
โดยออกแบบให้อาคารยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งได้พิสูจน์  
ให้เห็นแล้วว่า บ้านหลังนี้ปลอดภัยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปลายปี 2554 
ระดับน้ำสูงสุดถึงระดับใต้คานของส่วนศาลาเท่านั้น  
   
 จุดเด่นของบ้านหลังนี้ได้แก่ อาคารยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง หลังคาสองชั้น 
(double-roof) เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ชายคายื่นยาวถึง 2.40 
เมตร ผนังอาคารเป็นแบบ 2 ชั้น ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารในเวลา
กลางคืน การก่อสร้างใช้ระบบไม่เหลือเศษของวัสดุ รวมทั้งเป็นการก่อสร้าง
ในระบบแห้ง (Dry-process) เป็นส่วนใหญ่ มีแนวคิดในการประหยัดพลังงาน 
คือการไม่ใช้พลังงานเลย (Zero-energy) หรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงการ
ใช้พื้นที่ตามกิจกรรม ตัวอย่างเช่น กลางวัน ใช้พื้นที่ใต้ถุน กลางคืน ใช้ชาน 
หรือศาลา เป็นต้น นอกจากนี้การก่อสร้างใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย รวมถึง
การใช้วัสดุประเภทต้นทุนต่ำ  
  



ดร.เขียนศักดิ์ มองว่า ปัจจุบันการปรุงเรือนไทยยังคงมีให้เห็นบ้าง   
แต่นับวันจะหมดไปหรืออาจล่มสลายไปในที่สุด หากไม่สนับสนุนและ  
ส่งเสริมให้อาชีพของตระกูลช่างในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการพัฒนาเรือนไทย  
ไปสูภ่าคอตุสาหกรรมบา้ง เชน่ ภาคการทอ่งเทีย่ว เปน็ตน้ โดยมกีารประยกุต ์
การปรุงเรือนไทย ให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างยั่งยืน 

 จากความยืดหยุ่นของพื้นที่ใช้สอยของเรือนไทย หรือบ้านไทยในอดีต
สามารถนำมาประยกุตใ์ชก้บับา้นไทยสมยัใหม ่ทาวนเ์ฮาส ์หรอืหอ้งแถว   
โดยออกแบบ ให้สามารถ “อยู่ร่วมกับน้ำ” ให้ได้ เริ่มตั้งแต่การวางผัง   
โดยไม่ทำลายกายภาพเดิม ไม่ขวางทางไหลของน้ำ เป็นต้น  
  
 จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา พอสรุปเป็นภาพกว้างๆ ได้ว่า การเกิดขึ้นของ
โครงการที่อยู่อาศัย โดยไม่คำนึงถึงกายภาพเดิม การรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม 
มาพัฒนาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยขาดการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่
โดยรวม ย่อมส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย ยากแก่การแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม 

หากไม่สามารถแก้ผังเมือง ก็ต้องเริ่มที่การออกแบบตัวอาคาร  
รวมทั้งสาธารณูปโภค ตำแหน่งของการระบายน้ำ พื้นที่หน่วงน้ำ  
นอกจากนี้ การออกแบบอาคารจะต้องมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่น ยอมให้  
น้ำท่วมได้บ้าง แต่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ชั้น 2   
หรือชั้น 3 ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด และข้อมูลด้านเทคนิค  
ในตอนนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวได้ศึกษาและทำงานวิจัยภายใต้แนวคิด  
“อยู่กับน้ำ” เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานออกแบบสถาปัตยกรรม  
ในอนาคตต่อไป   

 นอกจากสร้างนวัตกรรมบ้านไทยแล้ว ดร.เขียนศักดิ์ ยังได้มีโอกาส  
ร่วมทำงานกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท มีโอกาสได้  
ร่วมงานกับนักวิชาการหลายท่าน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์  
ชิ้นใหม่ ที่ชื่อว่า เกษตร+อาศรม (บ้านแห่งอนาคต หรือ ทำเกษตรแผนใหม่
พรอ้มอยูบ่า้นไทยแบบพอเพยีง) เปน็แนวคดิของการบรูณาการสรา้งสถาปตัยกรรม 
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54 งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง

ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับการทำเกษตรแผนใหม่ ที่เรียกว่า “Bio-intensive” 
อันนำไปสู่การปฏิวัติเขียวที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กล่าวคือ เป็นการสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานได้ 3 ประการ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร (ที่ปลูกด้วยระบบ
อินทรีย์แผนใหม่แบบ Bio-intensive สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกจาก  
ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า 4 เท่าของเกษตรกรรมแบบเคมี ที่สำคัญที่สุด 
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพราะเกษตรกรรมแบบ Bio-intensive   
สามารถลดการใช้น้ำลงถึง 66% ลดค่าใช้จ่ายปุ๋ย 50-100% (ซื้อในระยะ
แรกๆ เท่านั้น) ลดการใช้พลังงานในการผลิตทุกรูปแบบ (ยกเว้นแรงงานคน) 
94-99% เพิม่ผลผลติตอ่พืน้ที ่2-6 เทา่ เพิม่ความอดุมสมบรูณใ์หด้นิถงึ 100%  
  
 นอกจากงานประจำแลว้ ดร.เขยีนศกัดิ ์ยงัไดว้างแผนดา้น CSR ใหก้บัคณะฯ 
โดยการตั้งสตูดิโอ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคม
ภายนอก ภายใตช้ือ่ AP sTUdio Thammasat และ Tectwat sTUdio Thammasat 
ตามลำดับ ไว้รองรับการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา นับเป็นการกระตุ้น 
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชาชีพ ต่อสังคมและชุมชน เป็นการสร้างค่านิยม
ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ที่ใส่ใจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

ผมนำเอาองค์ความรู้ จากงานวิจัย จากการปฏิบัติวิชาชีพ มาพัฒนาการเรียน
การสอน เรียกว่า เป็นการทำ R&D โดยใช้สิ่งใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในระบบผังเมืองของเรา ดร.เขียนศักดิ์ 
บอกเพยีงแคป่ฏบิตัติามสิง่ดงีามในอดตีทีเ่คยทำมากเ็พยีงพอ ทำตามกฎหมาย 
ถึงแม้มีกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตาม มีการเลี่ยงบาลี ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อีกทั้งยังเพิ่มความเดือนร้อนแก่สังคมโดยรวมในที่สุด  

“ทุกวันนี้ยังมีให้เห็นถึงกลุ่มคนที่ละเลยต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวอย่างง่าย ๆ หอพักแถวมหาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ชั้นล่างเดิมเป็นที่  
จอดรถ ก็ไปสร้างเพิ่มเป็นห้องพัก ทำให้พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ (ซึ่งเดิม  
ทกีต็ำ่กวา่มาตรฐานอยูแ่ลว้) ตอ้งนำรถมาจอดบนถนน สรา้งความเดอืดรอ้น 
แกส่งัคม ชมุชน ถา้คณุไมม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม กไ็มค่วรมาทำโครงการ 
หน่วยงานของรัฐก็ต้องตรวจสอบ ถ้าเป็นอย่างนี้ สังคมจะอยู่อย่างไร” 
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“จบด็อกเตอร์มา
3ปีถ้าไม่ทำวิจัย
ต่อเนื่องนะ...
ไฟหมด”
ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 

อาจจะเป็นเพราะปริมาณนักวิจัยที่มีโอกาสได้พบเจอ อาจจะน้อย  
จนทำให้ภาพที่ติดอยู่ในความคิด สร้างภาพของนักวิจัยออกมาเป็น
ภาพจำที่ไม่ยุติธรรมนัก ภาพความเคร่งเครียด และความยุ่งเหยิง  
ในการอธิบายความทางวิชาการ เป็นมโนคติที่ติดอยู่ในหัว 
 
ซึง่นัน่ใชไ้มไ่ดเ้ลยกบัศาสตราจารย ์ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช กรีตยาจารย ์  
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแหง่ชาต ิ 
ชา่งตา่งจากภาพทีค่ดิโดยสิน้เชงิ จากการไดพ้ดูคยุกบัอาจารยแ์ลว้ เสยีงหวัเราะ  
ไดเ้ขา้ไปแทนทีค่วามครำ่เครง่ของงานวชิาการ จนแทบจะลืมประเด็นที่ต้องถามถึง  
เรื่องที่อาจารย์คว้ารางวัลสภาวิจัยแหง่ชาตปิ ี2554 พรอ้มกนัทเีดยีว 3 รางวลั คอื 
รางวลันกัวจิยัดเีดน่แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
และล่าสุดยังได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์โลกที่กรุงโซล   
และกรุงเจนีวา ตามลำดับ 

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง
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 “นักวิจัยที่ดี คุณสมบัติพื้นฐานอันแรก ต้องมีเวลาก่อน (หัวเราะ) เรื่องนี้
สำคัญ อยากรู้อยากเห็นและใจรักอย่างเดียวมันไม่ได้ มีแค่วิพากษ์วิจารณ์  
ไม่ลงมือทำซักที ต้องลงมือทำด้วย และคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
กลา้ไดก้ลา้เสยีและยอมรบัความลม้เหลวได ้เพราะงานวจิยัรอ้ยละ 70 มกัเปน็ 
ความล้มเหลว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ ที่เหลือ 30 % ที่มีโอกาส
ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้น ความล้มเหลวก็จะ  
ลดลง เพราะฉะนั้น คนที่กระโจนเข้ามาทำงานวิจัยแรกๆ พอเจออย่างนี้แล้ว 
ส่วนใหญ่ก็จะท้อแท้ และไม่สู้ต่อ ยิ่งเมืองไทยวัฒนธรรมการวิจัยถือเป็นเรื่อง
ความชอบส่วนตัว”   
 “ผมมองว่าการเป็นอาจารย์ผู้สอนกับการทำงานวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ  
ไม่น้อยกว่ากันและควรทำควบคู่กัน เพราะการเป็นอาจารย์จำเป็นอย่างยิ่ง  
ต้องก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์นั้นๆ คุณต้องศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลาโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องจากวิชาความรู้ด้านนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้อง
ตามให้ทันและต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge)   
ได้เอง และการทำวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากขึ้น
เพื่อที่เราจะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มาก
กว่าที่จะเปิดตำราสอนเพียงอย่างเดียว”  

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง

ศาสตราจารย์ 
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

การเป็นนักวิจัยที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

แล้วอาจารย์จัดการกับความล้มเหลวยังไง  

 “ผมเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ผมทำงานวิจัย ก็เอาจริงเอาจัง ถ้าล้มเหลว  
ก็ให้รู้ว่าล้ม แต่หากเรามีประสบการณ์มากขึ้น ความล้มเหลวก็จะน้อยลง   
แต่จุดเริ่มก็ต้องล้มลุกคลุกคลานก่อน ในมหาวิทยาลัยไทยอาจารย์ส่วนใหญ่
กว่า 70 % เน้นสอนอย่างเดียว ไม่ทำวิจัยแบบที่สากลเขาทำกัน เพราะเจอ
เหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้น แล้วก็เรื่องมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะคณะส่วนใหญ่
เน้นเปิดโครงการพิเศษทำให้อาจารย์ต้องไปสอนเพิ่ม จนไม่สนใจงานวิจัย 
งานวิจัยคุณภาพสูงต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้น พอใช้เวลาเยอะ บางคนก็ไม่
เอาละ เขาก็ยอมเอาเวลาไปสอนในโครงการพิเศษหรือเป็นที่ปรึกษาข้างนอก 



ซึ่งเป็นงานที่มีผลตอบแทนงามและรวดเร็ว งานวิจัยระดับมาตรฐานสากลจะ
ต้องใช้เวลาพิเศษนอกเหนือเวลาราชการปกติ ปัญหาเหล่านี้ อย่างที่ผมบอก 
ทำให้นักวิจัยมีน้อยลง และที่ทำงานวิจัยประสบความสำเร็จจริงตามมาตรฐาน
สากลมีไม่ถึง 15 %    

แล้วจะต่อยอดความคิดนักศึกษาได้ยังไง  

 ผมคิดว่า อาจารย์ต้องทุ่มเทเวลา อุทิศตัวกับงานสอนและงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งใจถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ลูกศิษย์ในทุกระดับอย่างตั้งใจและ   
ไม่ปิดบัง ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเรียนรู้แบบมี  
ส่วนร่วมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีการสอนของผมจะต้องสอนมากกว่า  
ที่มีในตำราเพราะสิ่งที่อยู่ในตำรา ผมเชื่อว่านักศึกษาสามารถอ่านเองได้    
เราจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่อัปเดทที่ได้จากงานวิจัยและประสบการณ์
ทำงานของเราให้นักศึกษา ผมเชื่อว่าถ้าสอนอย่างนี้จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อและ
เปิดจินตนาการและแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ให้สามารถต่อยอดความคิดได้
ด้วยตนเอง   
 ผมต้องสอนนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก การวาง
รากฐานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากโดย
เฉพาะในระดับปริญญาตรี ก่อนที่จะต่อยอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไป
ปฏิบัติงานจริงในอนาคต ส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีส่วนที่คล้าย
กัน คือ การถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะด้านให้กับผู้เรียนในการลง
รายละเอียดหรือเจาะลึกลงไป เพื่อสร้างความเป็น Expert ให้กับนักศึกษา
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้เขาค้นคว้าวิจัยผลงานออกมาซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ออกมาได้อย่างเต็มที่ ผมมีศูนย์วิจัยเพื่อ
การเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนเพียงในห้องเรียนและจบ ซึ่งผมมีห้องวิจัยสำหรับนัก
ศึกษาปริญญาตรี-เอกที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมในการศึกษาเรียนรู้และ
การทำวิจัยต่างๆอย่างเป็นกลุ่มก้อน และที่ผ่านมาผมสามารถที่จะรับทุนวิจัย
จากสถาบันภายนอก เช่น สกว.หรือสภาวิจัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการเรียนการสอนและการทำวิจัยของกลุ่มมาตลอด  
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 “รัฐต้องมีอะไรที่จริงจัง เช่น นโยบายวิจัยต้องต่อเนื่อง มีงบประมาณใน
ระดบัทีเ่หมาะสม ในประเทศเรางบประมาณวจิยัทีใ่หน้อ้ยอยูแ่ลว้และมจีำนวน 
นักวิจัยน้อยกว่ามาตรฐานสากลหลายสิบเท่า ทำให้เกิดปัญหาของระบบวิจัย
ทัง้ประเทศ ซึง่ปจัจบุนักพ็ยายามแกป้ญัหากนัอยู ่เมือ่เทยีบกบัประเทศสงิคโปร ์
มาเลเซีย เงินที่เขาทุ่มให้จริงจังมากกว่า ที่สำคัญเวียดนามซึ่งเคยล้าหลังมาก
กลับมาทุ่มเทเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แต่ธรรมศาสตร์เรายังดี ทั้งสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านอธิการบดี
สมคดิ เลศิไพฑรูย ์กใ็หก้ารสนบัสนนุเตม็ทีเ่พือ่รองรบัการไดเ้ปน็มหาวทิยาลยั 
วิจัยแห่งชาติ เช่น จัดให้มี Center of Excellence (COE) ศูนย์เครื่องมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์สัตว์ทดลอง คลัสเตอร์วิจัยต่างๆ การให้ทุนวิจัย  
เพิ่มขึ้น การให้รางวัลด้านการวิจัยในมิติต่างๆ และยกระดับงานวิจัยสาย
สังคมศาสตร์เป็นผู้นำระดับอาเซียน ซึ่งอนาคตทิศทางด้านการวิจัยของ
ธรรมศาสตร์จะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด  
   

อาจารย์คิดว่าในภาพรวมของประเทศปัญหางานวิจัย  
เป็นที่ตัวระบบหรือเป็นที่ตัวบุคคล...  

 “เป็นทั้งคู่ ตัวระบบดังที่กล่าวมาแล้ว จริงๆ แล้วระบบการศึกษาไทย   
คนจบเมืองนอกเก่งๆ ก็มีเยอะ แต่พอเข้าระบบไทย มันไปไหนก็ไม่รู้   
ผมหมายถึงหายไปจากกระบวนการทำวิจัยนะ (หัวเราะ) บางคนทำโรงเรียน
กวดวิชา บางคนไปทำธุรกิจขายตรง จบเมืองนอกมา 100 คน เหลือ 10 คน
ที่ยังเกาะติดทำวิจัย อาจเป็นเพราะว่า รายได้ต่ำ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
รายไดต้ำ่ ไหนจะเลีย้งครอบครวั คา่ครองชพี จบปรญิญาเอกกลบัมาเมอืงไทย 
ได้ประมาณหมื่นห้า หมื่นแปด ข้าราชการนะ ผมคิดย้อนกลับไปก็เข้าใจได้นะ 
อยู่เมืองนอกได้ตั้งไม่รู้กี่แสน แล้วมีเงินสนับสนุนเต็มที่ ของเราถ้าทำวิจัยกว่า
จะสำเร็จได้ทั้งเงินและกล่องต้องใช้เวลานาน ก็สอนไปก่อน หรือไม่ก็เป็นที่
ปรึกษาข้างนอกไปก่อน ได้เงินแน่นอนกว่า จริงๆ แล้วหากเราทำวิจัยอย่าง  
มืออาชีพจะมีรายได้จากการวิจัยพอสมควรไม่แพ้ออกไปหาข้างนอกหรอก   
ไม่ได้ไส้แห้งอย่างที่กล่าวอ้าง แถมเป็นงานในหน้าที่อีกด้วย แต่การจะ  



ประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้ได้ต้องใช้เวลาและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น   
ทำให้อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มาถึงจุดนี้  
 สำหรับเมืองไทยนั้น จบปริญญาเอกมา เป็นอาจารย์เสียส่วนใหญ่   
บริษัทเอกชนจ้างน้อยมาก เพราะมันไม่จำเป็น เพราะเขาซื้อเทคโนโลยีเข้ามา 
ดแูคแ่คตตาลอ็คเปน็กพ็อ และอกีประการแหลง่งานภาคเอกชนไมด่งึดดูสำหรบั 
เขาเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้เขาเล่นหรือท้าท้าย  
 ผมอยากให้อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมสอนแล้วผลิตนวัตกรรม
ออกมาให้ได้ เอาไปใช้ ถึงไม่ใช้ ลูกศิษย์ก็เห็นของจริง ไม่ใช่เห็นแต่ทฤษฎี  
บนกระดาษ เปน็วศิวกรหลายปรชัญาแตอ่อกแบบไมเ่ปน็สกัอยา่ง แลว้ไปสอน  
ลกูศษิยใ์หอ้อกแบบไดอ้ยา่งไร เพราะชวีตินีต้นเองไมเ่คยออกแบบเลย (หวัเราะ) 
ในส่วนนี้อาจารย์ต้องขวนขวาย ซึ่งแน่นอนก็ต้องมาจากกระบวนการวิจัยที่
เป็นระบบ  
 เวลาจบด็อกเตอร์มา 3 ปี ถ้าไม่ทำวิจัยต่อเนื่องนะ...ไฟหมด ความรู้หมด
ดว้ย เพราะวชิาการมพีฒันาการตลอดเวลา องคค์วามรูใ้หม่ๆ  เผลอหนอ่ยเดยีว 
เขาก็แซงเราไปแล้ว เงินเดือนอาจารย์ ก็ไม่ต่างกับเงินเดือนครูประชาบาล  
    

ความสุขของอาจารย์อยู่ตรงไหนระหว่างวิจัยหรือวิจัยสำเร็จ  

 “ความสุขใจเวลางานวิจัยประสบความสำเร็จ ภูมิใจมากที่สุด   
ผมเป็นอาจารย์ อันดับแรกเลย คือได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ปั้นเขาให้  
จบออกไปทั้งตรีโทเอกที่สามารถไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์แบบ ล่าสุดบัณฑิตปริญญาเอกภายใต้การปรึกษาของผมที่ไปเป็น
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัตา่งๆ สามารถไดร้บัทนุนกัวจิยัรุน่ใหม ่สกว. ปเีดยีวกนั 
รวม 4 คนทำใหผ้มภมูใิจมากทีบ่ณัฑติปรญิญาเอกของมธ. เราสามารถแขง่ขนั 
กับบัณฑิตปริญญาเอกจากต่างประเทศได้อย่างสมศักดิ์ศรี  
 อันที่ 2 โปรดักส์หรือนวัตกรรมที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นที่ได้มีคนนำไปใช้งาน   
ได้จุดประกายให้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เติบโตในประเทศไทย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม   
 อันที่ 3 ความภาคภูมิใจก็ได้ทั้งตัวผม มหาวิทยาลัย และก็คนไทยด้วย 
เพราะเรื่องแบบนี้มีเงิน 10 ล้าน 100 ล้านก็ซื้อไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ ผมอยาก  
ให้เกิดขึ้นเยอะๆ ในบริบทมหาวิทยาลัยไทย”  
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กลับมาที่งานวิจัยของอาจารย์นวัตกรรมทางการเกษตรมันช่วยให้พอเพียงตรงไหน    

 “จริงๆ แล้วผมทำวิจัยครบวงจรทั้ง Basic Research Applied Research 
และ Innovative Research ผมทำวิจัยหลายแขนงขนานกันไป เช่นทางด้าน 
Computational Physics การวเิคราะหด์า้น Mass Transfer การวจิยัดา้น Bio 
Engineering และงานวจิยัดา้น Energy Technology เปน็ตน้ ผมไดส้รา้งหนว่ย 
วจิยัเฉพาะทางทางดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ในงานวศิวกรรม 
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย พูดถึงผลงานเชิงนวัตกรรมของผมมีหลาย
ระบบมาก ทั้งที่ใช้กับอุตสาหกรรมระดับสูง และที่จะใช้กับพวกการเกษตรก็มี 
มันพอเพียงอยู่แล้ว ตราบใดที่เราผลิตเทคโนโลยีด้วยตัวเอง ในอดีตที่ผ่านมา
ประเทศไทยซือ้อยา่งเดยีว ไมเ่คยคดิเอง แลว้เราจะซือ้ตอ่ไปเรือ่ยๆ ตน้ทนุกแ็พง 
เราจะแข่งกับคนอื่นได้อย่างไร เราเน้นว่าประเทศไทย เป็นเกษตรกรรม แต่
งานของผมจะสามารถใช้คละกันระหว่างอุตสาหกรรมกับการเกษตรเป็น 
Know-how ชัน้สงู เปน็ process ทีเ่นน้ผลผลติทีต่อ้งมคีณุภาพตามมาตรฐาน 
สากลสูงและรวดเร็ว โดยมีต้นทุนการสร้างต่ำ เน้นการใช้วัสดุภายในประเทศ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เขาไปสร้างเครื่องเองนะ เพราะเขาสร้างเองไม่ได้ 
แทนที่จะสั่งซื้อแพงๆ เราก็ผลิตให้ถูกลง ประเทศเพื่อนบ้านก็มาซื้อได้ด้วย  
 นีค่อืผลพลอยได ้นกัวจิยัทัว่ไป ถา้ทำได ้สามารถไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 
การเกษตรกไ็ด ้มนัจะเหน็ภาพลกัษณข์องประเทศด ีทำใหก้ารใชง้าน การพฒันา 
ดีขึ้น เหมือนเกาหลี ไต้หวัน ก็ก็อปปี้มาก่อน แล้วเขาก็ไปพัฒนาต่อ แต่เรา
จะยังห่างไกลเขา 50-80 ปี ถ้าเราไม่มีการพลิกโฉม เราไม่มีทางทันเขา   
 ทัง้ เวยีดนาม มาเลเซยี ตอนนีเ้ราเหนอืกวา่ แตถ่า้เรายงันิง่ อนาคตไมรู่!้!  
เขาอาจแซงเรา หากเราไม่ยกระดับในทุกมิติให้ได้ เราคงต้องสู้ในประชาคม
อาเซียน”  
   ในอนาคตเทคโนโลยีที่เราพอจะสู้ได้ คือ ทางการเกษตรเท่านั้นหรือ   

 “เราเน้นการขยายวัตถุดิบเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ขยายผลิตภัณฑ์อย่างที่ประเทศที่เจริญแล้วทำกัน ก็เพราะความอ่อนแอทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเอาโดยเฉพาะกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ อกีประการบา้นเราเทคโนโลยกีารเกษตร กพ็ฒันาไมจ่รงิจงั โดยเฉพาะ 
ทางดา้น Processing ไปตา่งจงัหวดั จะเหน็วา่คโูบตา้กนิเรยีบหมด (หวัเราะ)”  
  



มีอะไรที่ธรรมศาสตร์ต้องทำหากจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการวิจัย  

 สิง่แรกคอื งานวจิยัเกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพตอ้งมอีงคป์ระกอบของระบบ 
ระเบียบที่เอื้ออำนวย ส่งเสริมเรื่องวิจัย ธรรมศาสตร์ก็ทำเยอะ แต่ก็อยากให้
เพิ่มในหลายมิติ เป็นบริบทร่วมกันระหว่างบัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา (ปริญญาโทและเอก) มันจะโตไปด้วยกัน ที่ไหนวิจัยดี ที่นั่นจะผลิต
บณัฑติปรญิญาโทเอกเชงิวจิยัทีด่ ีอาจารยผ์ลติผลงานคนเดยีวไมไ่ด ้เวลาทำงาน 
ไมใ่ชผ่มคนเดยีว กต็อ้งมลีกูศษิย ์ในกรณขีองธรรมศาสตร ์ตอ้งใหค้วามสำคญั 
เรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ต้องดึงเด็กหัวกะทิมาให้ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก หรือ
อย่างน้อยยกเว้นค่าลงทะเบียนโดยให้เรียนในแผน ก ด้วยนะ เพราะแผน ข 
ไม่ทำวิจัย ผมเคยเสนอเรื่องนี้ให้ผู้บริหารหลายปีติดต่อกัน  
 อกีเรือ่งคอื ตอ้งสง่เสรมิอาจารยร์ุน่ใหม ่เพราะเปน็คนไฟแรง พออายเุยอะ 
อาจารย์ชอบบริการสังคม (หัวเราะ) แต่คนรุ่นใหม่ ถ้าจัดการไม่ดี ก็เข้าด้าน
มดืไดน้ะ ทีเ่หน็กนัเยอะปจัจบุนั คอื ชอบสอนในโครงการสมทบหรอืภาคพเิศษ 
มากๆ เข้าไว้ เพราะรายได้ดี โมเมนตัมที่จะกลับมาทำวิจัยจะหายไป ไม่ใช่
เฉพาะธรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอื่นด้วย   
 อันสุดท้าย คือ อยากเห็นบรรยากาศ งานวิจัยซึ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มรูป
แบบ คือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยก็ต้องมี connection กับภาคอุตสาหกรรม มี
แหล่งทุนต่าง ๆ หาช่องทางให้  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันต่างคนต่างอยู่  ภาค
อุตสาหกรรมเองก็ซื้ออย่างเดียว ไม่สนใจงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานประยุกต์ที่
จะต้องร่วมทำกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาเขาจับมือ
กันตั้งแต่ต้นทางเลย นวัตกรรมหรือสิทธิบัตรจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย  
  ผมได้ทำวิจัยเต็มที่ก็เพราะธรรมศาสตร์ เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ล่าสุด 
ท่านอธิการบดีสมคิด เลิศไพฑูรย์ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเป็นอันดับต้น 
เปน็นโยบายหลกัของทา่น คดิวา่ทา่นคงอยากปลกุกระแสเรือ่งวจิยั กอ่นนี ้มธ. 
เน้นในเชิงบริการสังคมมากกว่าที่จะเน้นงานวิจัยและพัฒนาตามระบบสากล  

“ผมอยู่มา10ปีก็ไม่เคยมีใครจากมธ.มาสัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนครั้งนี้
ทั้งที่ได้รางวัลมาติดต่อกันกว่าสิบปีมีแค่องค์กรภายนอกมาสัมภาษณ์อยู่เรื่อย(หัวเราะ)
ผมคิดว่าในอนาคตทิศทางการวิจัยของธรรมศาสตร์คงเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใต้
ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและคณาจารย”์

 ศาสตราจารย ์ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิ  
ปดิทา้ยการสนทนาดว้ยสหีนา้เครง่ขรมึสมกบัเปน็นกัวจิยัจรงิๆ  
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“บางที
หากมีความรู้มากไป
ก็เป็นเหมือน
กับดักความคิด”
น.ส.พัตราภรณ์เสือสาและทีมวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง



“บางที
หากมีความรู้มากไป
ก็เป็นเหมือน
กับดักความคิด”

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับ
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก(IwaLK)

ยืนยันความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ด้วยรางวัล 
ชนะเลิศจากเวที การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ค่าย
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
กับผลงาน “อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีก” (IwaLK) 
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 ทีมวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีมนี้ เห็นปัญหาของเครื่องช่วยคนพิการ
ครึ่งซีกในประเทศไทย ซึ่งต้องนำเข้ามาและมีราคาแพงมาก อีกทั้งเทคนิค  
การทำกายภาพบำบัด ก็มีประสิทธิภาพไม่ครบตามต้องการ จึงคิดอุปกรณ์ตัว
ช่วยที่มีราคาถูกและประหยัดกว่า ตัวเครื่องดังกล่าวจะถูกพัฒนาต่อไปให้ใช้ได้
อย่างแพร่หลายในอนาคต แต่ก้าวแรกของพวกเขาในการเป็นนักวิจัยก็  
น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง   
 “เราทำเป็นเครื่องราวคู่ที่ต่างจากเครื่องนำเข้าต่างประเทศ เพราะของเรา
ใช้คนช่วยเพียงคนเดียวและมีเครื่องช่วยเดินที่พัฒนาการใช้งานมาจากเครื่อง
ออกกำลังกาย ทำให้ผ่อนแรงผู้ป่วยในการฝึกเดินได้มากเพราะเปลี่ยนจาก  
รูปแบบของระบบโรโบติก มาเป็นการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2 ตัว คือ เครื่องยก
ผู้ป่วย กับเครื่องจัดท่าทางการเดิน ในส่วนของเครื่องจัดท่าทางการเดิน   

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง

น.ส.พัตราภรณ์ เสือสา
และทีมวิจัย



เราใช้โครงสร้างของเครื่องออกกำลังกายแบบ Elliptical ที่ได้มีการพัฒนา  
และปรับปรุงการเคลื่อนที่ให้เหมือนมนุษย์มากที่สุด”  
 น.ส.พัตราภรณ์และทีมวิจัย มองเห็นปัญหาของชุมชนและไม่ปล่อย  
ให้ผ่านเลยไป พวกเขาอยากให้โอกาสคนต่างจังหวัด ที่เข้าไม่ถึงการรักษา
พยาบาลที่มีราคาแพง ได้มีโอกาสได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน เพราะใน
ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก และมี  
แนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งสาเหตุจากอุบัติเหตุ และการเสื่อมสภาพ
ของร่างกายจากปัญหาของโรคภัยต่างๆ 

“เป็นผลงานชิ้นแรกที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจ แม้จะยังไม่ได้นำไปใช้กับผู้ป่วย
จริง แต่สิ่งที่พวกเราทดลองก็พยายามเลียนแบบให้เหมือนผู้ป่วยมากที่สุด 
ทำให้ลดต้นทุนการนำเข้า ที่ปกติเครื่องหนึ่งจะมีราคา 10 ล้านบาทเศษ แล้ว
ทั้งประเทศไทยก็มีเครื่องช่วยฝึกเดินนี้ เพียง 3 เครื่องเท่านั้น ขณะที่เรา
สามารถทำให้เหลือต้นทุนที่คิดไว้เพียง 5 หมื่นบาท”

  พวกเขาบอกวา่คณุสมบตัขิองนกัวจิยัตอ้งมคีวามอดทนมาก เพราะ  
ขัน้ตอนและอุปสรรคในการวิจัยมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ   
อีกทั้งต้องรับฟังมุมมองความคิดเห็นผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้ง หรือ  
ความคิดเห็นในแนวทางอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงชิ้นงานของตัวเอง 
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“อาจารย์เองก็ยังต้องยอมรับความคิดของลูกศิษย์ ไม่ใช่เสนอแต่ความคิด
แล้วเห็นด้วยกับอาจารย์ฝ่ายเดียว เช่นงานวิจัยที่พวกเราทำ หากความคิด
ของเราเสนอไปแล้วน่าสนใจและมีเหตุผลที่น่าฟังกว่า อาจารย์ก็ต้องยอมรับ 
เพราะมันพิสูจน์ได้ว่าใช้ได้จริง 

งานวิจัย
เพื่อประชาชน
บนความพอเพียง

น.ส.พัตราภรณ์ เสือสา
และทีมวิจัย

 แนวโน้มงานวิจัยของเราถ้าเทียบกับต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว   
เราน่าจะสู้ได้ เพราะงานหลายชิ้นของแล็บธรรมศาสตร์เองก็ได้ไปเผยแพร่  
ในต่างประเทศ อาจารย์ที่ประสบความสำเร็จก็มีหลายท่าน แต่ก็ยอมรับว่า
งานวิจัยค่อนข้างเหนื่อยมาก 
  

อยากฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเดินตามรอยงานวิจัย ประเด็นแรกต้องฝึก  
ให้มีจินตนาการ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก เพราะบางทีหากมีความรู้มาก  
ก็เป็นเหมือนกับดักความคิด ตีกรอบความคิดตนเอง ซึ่งรู้สึกว่าไม่จำเป็น 
สำหรับพวกเราอาจจะต่างกับเพื่อนๆ ที่เรียนพร้อมกัน เพราะเราก็ได้รับ
โอกาสจากรุ่นพี่และจากอาจารย์ และยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริม  
จากมหาวิทยาลัยด้วย” 

 ความสำเร็จจากรางวัลที่ทีมวิจัยได้รับ อาจเทียบไม่ได้เลยกับ  
ความภาคภูมิใจที่พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น   
ไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ในอนาคตก็เหมือนเป็น  
การเพิ่มโอกาสให้กับคนพิการในบ้านเรามากยิ่งขึ้น หากเรานำ  
เครื่องเหล่านี้เข้าถึงชนบทที่ห่างไกล ก็จะสามารถทำให้ชาวบ้าน  
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นรางวัลที่พวกเขาผู้ริเริ่ม  
งานวิจัยต้องการมากกว่าเหนือสิ่งอื่นใด 
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ประเทศไทยใน
สายตาธรรมศาสตร์

๐๔



ประเทศไทยใน
สายตาธรรมศาสตร์
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ศาสตราจารย์ดร.สุรชัยศิริไกร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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72 ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

“ถ้าข้าราชการ
เป็นอย่างนี้
แล้วประชาชน
จะเหลืออะไร”



 หากพื้นฐานของหน่วยย่อยสุดคือ บุคคล คนคือหน่วยการเมืองหนึ่ง   
การสรา้งคนปกตสิามญักเ็หน็จะเปน็เรือ่งทีไ่มง่า่ยนกั แลว้คนทีเ่ปน็นกัปกครอง 
บรรดาสิงห์สีต่างๆ ของชาวคณะรัฐศาสตร์ละ สร้างยากง่ายกว่าคนทั่วไป  
มากน้อยแค่ไหน และไหนจะเรื่องที่ต้องแก้ไขสำหรับประเทศไทยในมุมมอง
รัฐศาสตร์ คงต้องให้อาจารย์สุรชัย ศิริไกรแห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชี้ชัดไปเลย 
 
 “ประชาชนไม่ได้มีโอกาสรู้แก่นแท้ประชาธิปไตย แล้วประเทศไทยก็ไม่เคย  
มีขบวนการพัฒนาการเมือง นี่คือจุดอ่อนของเรา ประเทศอังกฤษกว่าจะเป็น
ประชาธิปไตย 400 ปี เขาล้มลุกคลุกคลานมาเยอะแยะ ประชาชนก็ได้เรียน
รู้ แต่คนไทยไม่มี พื้นฐานจึงอยู่ที่ปัจเจกชน โดยประชาชนมีความสำคัญที่สุด 
เราสร้างสถาบันเศรษฐกิจ สังคมก็เพื่อใคร ก็เพื่อประชาชน แต่เราต้องไป
กราบเท้าผู้ว่า กราบเท้านักการเมือง เพราะความรู้ไม่เคยเปลี่ยน อธิบดี  
ก้มกราบนักการเมือง 20 กว่าปีมาแล้วก็เหมือนเดิม ผมสะดุ้งเลย   
ถ้าข้าราชการเป็นอย่างนี้ แล้วประชาชนจะเหลืออะไร 
 มันเกิดจากการประจบสอพลอ โครงสร้างสังคม ข้าราชการเองก็ได้ความรู้
ไม่เพียงพอ ผมเรียนจบคณะนี้ไป ผมยังไม่รู้เรื่องมาร์กซิสต์ อ้างเอ่ยไม่ได้ 
ผมก็ต้องไปเรียนเพิ่มที่อเมริกา แต่ของเราสอนให้เป็นข้าราชการ ไปรับใช้
นักการเมือง แต่ไม่ได้สอนให้คิด ให้มีสปิริต” 
 

“แต่ของเราสอนให้เป็น 
ข้าราชการ ไปรับใช้นักการเมือง  
แต่ไม่ได้สอนให้คิด ให้มสีปิริต” “ถ้าข้าราชการ

เป็นอย่างนี้
แล้วประชาชน
จะเหลืออะไร”
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อาจารย์สุรชัยยกตัวอย่าง ถึงการที่ธรรมศาสตร์ไม่มีรุ่น ไม่มีนับถือรุ่นน้อง
รุ่นพี่ ไม่รวมพรรครวมกลุ่ม เวลาถึงฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายก็ไม่ต้องเป็น
เฉพาะพวกเรา แล้วระบบประเพณีเรื่องการทำงาน ต้องไม่มีการแบ่งแยก 
ต้องฝึกเด็กให้สามารถร่วมทำงานกับคนอื่นได้เสมอ 
 

ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ 
ดร.สุรชัย ศิริไกร

 “คุณธรรมก็สามารถปลูกฝังได้ ต้องยอมรับว่า การเป็นข้าราชการที่ดี  
นั้นเป็นอย่างไร การกินตามน้ำก็ผิด คอรัปชั่นก็ผิด ความเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีไม่มีการเปลี่ยนอย่างจริงจัง สอนกันแบบผิวเผิน ใหม่ๆ อาจจะดีแต่
เมื่ออยู่ไปนานๆ ก็เปลี่ยน เรื่องระบบตรวจสอบก็ไม่มีคุณภาพ 
 ในส่วนของนักศึกษาเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง เรียนไปเพื่อหางานทำ 
มหาวิทยาลัยควรตระหนักในเรื่องนี้ เศรษฐกิจเติบโต เด็กสนใจแต่งาน   
เรียนก็ไม่จริงจัง อุดมการณ์การเมืองก็น้อยลง อาจจะเป็นเพราะยุคสมัย   
ยุคเศรษฐกิจ ยุคฟุ้งเฟ้อ ที่จริงอาจจะไม่เสียหายถ้ารากฐานสังคมเราดี   
ผมก็ยังยืนยันว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนา 
 ระบบของเราฟรีแบบตะวันตกทั้งที่ไม่พร้อม ปล่อยให้เสรีภาพกับนักศึกษา  
ผมเองตอนที่เคยประชุม เปิดเสรีเพื่อให้นักศึกษาเลือกวิชาลงเรียนเอง เราคิด
ว่าเด็กจะเลือกวิชาที่ดีที่สุด ชอบที่่สุด ปรากฏว่า ไม่ใช่อย่างนั้น นักศึกษา
กลับเลือกวิชาที่ง่ายสุด ได้คะแนนง่ายสุด ไม่ได้เลือกวิชาที่ทำให้เก่งมากขึ้น   
บางคนก็ไม่เลือก สิ่งที่นักศึกษาคิด คือแค่เรียนให้จบๆ โดยไม่คิดว่าเรียน  
เพือ่แสวงหาคำตอบความรู ้จะมาหาความหมายกห็มดยคุไปแลว้ ผมคดิกเ็หนือ่ย” 

 แล้วแนวคิดทางการเมืองของอาจารย์ ที่มีการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
โดยตรง นอกจากมีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาแล้ว การวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลในอดีต ที่ถือได้ว่าธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ ที่มีการชุมนุม
ทางการเมืองแห่งสำคัญของประเทศไทย บทบาทที่ธรรมศาสตร์ทำมาโดย
ตลอด เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสายตาของนักรัฐศาสตร์ 

 “ผมคิดว่าบทบาทสมัยนี้น้อยลง แต่ก็มีปัจจัยหลายประการ   
1. คือ 70 กว่าปีหลังปฎิวัติ 2475 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้มากขึ้น   
2. มีคณะรัฐศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น องค์ความรู้ด้านนี้มีมาก   
ข้อคิดเห็นหลากหลาย และ 3. ถือเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วง เราจะเห็นว่า 
อาจารย์ในคณะเองก็มีความเห็นต่างกัน ขัดแย้งกัน   



 จริงๆ แล้ว เรื่องวิชาการถือเป็นปกติ แต่ความหลากหลายทางความคิด 
สอดคล้องกับความแตกแยกของสังคมด้วย เห็นว่าไม่ใช่เพียงสังคมเท่านั้น 
แต่เป็นอาจารย์ก็แยกเป็นฝักฝ่ายมากขึ้น แล้วก็มีอาจารย์เข้าไปมีบทบาท
ทางการเมืองด้วย ทำให้หลายคนก็เริ่ิมคลางแคลงใจ ถึงเรื่องที่ใครจะมี  
เหตุและผลมากกว่ากัน” 

แต่ประเด็น คือความคิดเห็นที่ต่างกันของอาจารย์นั้น บางข้อขัดแย้ง 
อาจารย์บางท่านปฎิเสธไม่ได้ว่า ยังมีความคิดสนับสนุนหน่วยงานทาง  
การเมืองแอบแฝงอยู่ จึงทำให้ความน่าเชื่อถือในความเป็นนักวิชาการ  
ถูกลดทอนลงไป 
  “มทีฤษฎโีพสตโ์มเดริน์ ทีก่ลา่ววา่นกัวชิาการไมเ่ปน็กลางหรอก และไมเ่คย

เปน็กลางมาโดยตลอด ดงัทีพ่ดูวา่ ทฤษฎสีรา้งขึน้มาเพือ่จดุมุง่หมายบางอยา่ง
เพราะฉะนัน้ถา้เชือ่ถอือยา่งนัน้ ภาพพจนข์องอาจารยก์ล็ดความนา่เชือ่ถอืลง 
 คือนักวิชาการควรทำหน้าที่ให้ความรู้เฉยๆ แต่ไม่ควรมีบทบาทในการ
เคลือ่นไหว เพราะจะเกดิความไมพ่อใจจากอกีกลุม่ และสิง่ทีน่า่กลวัและเลวรา้ย 
คือ การเมืองปัจจุบัน ข่มขู่อาจารย์ที่ต่อต้านรัฐบาลชุดนั้นๆ เป็นเรื่องจริง   
แต่ก็ยืนยันไม่ได้ว่าคนที่โทรฯ มาข่มขู่ เป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือไม่ 
 ของผมยังเคยโดนหนังสือเขียนมา เป็นบัตรสนเท่ห์ โจมตีเราเสียๆ หายๆ 
ด้วยภาษาหยาบคาย ทำให้อาจารย์หลายคนไม่อยากมีบทบาททางสังคม 
เพราะมันเสี่ยง โดยทั่วไปอาจารย์มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ แต่การใช้กำลัง
ประทุษร้ายถือว่าไม่ถูกต้อง และเป็นผลเสียต่อสังคม แต่ก็มีบางยุคบางสมัย 
ทีน่ายกรฐัมนตรบีางคนพดูจาขม่ขูน่กัวชิาการ ทีส่ำคญัสดุคอื สือ่สารมวลชนเอง 
จะมมีมุมองตา่งกนั คอืเปน็ไปตามสภาพแวดลอ้ม แสดงวา่สือ่กก็ลวัอำนาจ
การเมอืงเชน่กนั 
 นักวิชาการที่ดีควรแยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละแนวคิดให้ประชาชน
รับฟังได้ ในแบบของประเทศประชาธิปไตย แล้วถ้าแตกต่างกันเองก็โต้เถียง
กันเองในเชิงวิชาการ เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ถ้าใช้อำนาจรัฐมาข่มขู่ก็ไม่ดี ต้องมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดที่หลากหลาย ให้มาถกโต้วาทีรว่มกนั เพือ่ดวูา่
ตรรกะไหนดกีวา่กนั นีค่อืความศวิไิลซข์องประชาชน เราไมใ่ชน่ักเลงอันธพาล 
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นั่นไม่ใช่การแสดงออกของสังคมที่พัฒนาแล้ว เราต้องการให้ทุกคนรับฟังแล้ว
ใช้วิจารณญานตัดสิน” 

ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ 
ดร.สุรชัย ศิริไกร

 “รัฐบาลทำผิด อีกหน่อยประเทศชาติจะแตกกลายเป็นภูมิภาคนิยม   
บ่อนทำลายประเทศ ไม่มีประเทศไหนทำ นอกจากประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ 
รัฐบาลต้องพิจารณาใหม่ แต่กลับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ 
 ควรชี้ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ผิด ที่สำคัญสุด คนไทยไม่มีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยที่แท้จริง คนไทยไม่เคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  
มายาวนาน 80 ปี เพราะมีการปฎิวัติ 20 กว่าครั้ง ประชาชนอยู่ช่วงภาย  
ใต้รัฐประหารมากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตย พลเรือนมีความอ่อนแอ   
แล้วมีการปลูกฝังประชาธิปไตยแค่ช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้ง 
 ผมว่าจุดจบของประชานิยมอย่างเลวร้าย ก็คือประเทศเป็นหนี้สิน   
ล้มละลาย คนไทยจำนวนหนึง่ตอ้งรอใหถ้งึสถานการณอ์ยา่งนัน้แลว้จะรูส้กึ 
ใครกมุอำนาจคนที่มากที่สุด ซึ่งคนที่มากที่สุดก็คือชาวนา รัฐบาลก็รู้มาตลอด 
แต่ประเทศไทยไม่มีสหภาพชาวนา เพราะรัฐบาลกลัวคนกลุ่มนี้ที่สุด จึงจับ  
คนกลุ่มนี้อยู่ ซึ่งเป็นกลุุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ เขาจับประเด็นถูก แล้วสร้าง
ฐานหมู่บ้าน Popularize นี่คือสิ่งอันตราย” 

สำหรับการเมืองภาคประชาชน ในมุมมองรัฐศาสตร์ อาจารย์สุรชัยมองว่า  
มีผลดีผลเสียต่างมุม การแบ่งสีถ้าจำกัดในเรื่องของความเชื่อ ความคิดเห็น 
ก็คงพอรับได้ แต่ถ้าแบ่งสีแล้วตั้งหมู่บ้าน ไม่ใช่เรื่องดี เพราะจะกลายเป็น
ความแตกแยก และเปน็แนวคดิของคอมมวินสิตเ์กา่ ในประเทศประชาธปิไตย 
นั้นไม่ควรมี เพราะเท่ากับคุณแบ่งแยก ไม่รับฟังคนอื่น ไม่อยากอยู่ร่วมกับ
คนคิดต่าง 
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รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโพชนุกูลซูซูกิ
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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สายตาธรรมศาสตร์

“ไม่ใช่แค่เป็นบัณฑิต
ต้องคิดว่า
คุณคือ
คนของสังคม”



“การเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี   
คือ เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่  
ซึ่งซับซ้อนพอสมควร” 

 ในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอาจารย์ ที่ต้องทำงานสอนพร้อมกับ
ทำงานด้านวิจัย อีกทั้งงานบริการสังคม และงานบริหาร เป็นภารกิจ 4 หลัก
ทีห่นกัหนว่ง เพราะถา้ไมว่จิยักไ็มเ่หน็สงัคมจรงิ การตอ่ยอดทางความรูท้ีจ่ะนำ  
มาสอนอาจทำได้ไม่ดีนัก หรืองานในการบริการสังคมก็สำคัญ เพราะการให้
ความเห็นทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะก็ต้องมีบทบาทมากขึ้น
ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 แล้วจะแบ่งน้ำหนักทั้ง 4 ภารกิจอย่างไร ให้บรรลุประโยชน์สูงสุดในแง่
เศรษฐศาสตร ์ตอ้งถามอดตีคณบดคีณะเศรษฐศาตรท์า่นนี ้รองศาสตราจารย ์
ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 
 
ด้านการสอน
“การสอนให้นักศึกษาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี อย่างน้อยคือ ทำให้เข้าใจ
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่ ซึ่งซับซ้อนพอสมควร ถือเป็นพื้นฐาน  
และยังต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ว่าจะทำงานภาครัฐหรือ
เอกชน ก็จะสามารถทำหน้าที่พลเมืองที่ดีได ้
 อีกอย่าง คือการให้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ก็ต้องดูว่าเด็กจะนำไป
ประยุกต์ได้หรือเปล่า วิชาเศรษฐศาสตร์มีหลายมิติ คนมักเข้าใจผิด วิชา
เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่บริหารธุรกิจ ไม่ได้มองแค่ระดับองค์กรแต่เป็นการมอง
สังคม ไม่ได้สอนให้แสวงหากำไรหรืออรรถประโยชน์สูงสุด แต่เป็นวิชาที่ให้
คิดวิเคราะห์ให้เป็นว่า ถ้าแสวงหากำไรหรืออรรถประโยชน์สูงสุดแล้วจะเกิด
อะไรขึ้น ข้อดีข้อเสียต่อฝ่ายต่างๆ ในสังคมเป็นอย่างไร เช่น การมีอำนาจ
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ผูกขาดสินค้าอาจจะดีสำหรับธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับ  
นักเศรษฐศาสตร์ ถ้าลองดูกันจริงๆ แล้ว อาจารย์เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่  
มีแนวคิดไปทาง Conservative ในเชิงธุรกิจเสียด้วยซ้ำ   
 ในระดับนักศึกษา เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีเด็กที่มีความสามารถ   
แต่ความตื่นตัวด้านสังคมเปลี่ยนรูปไป จะเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้ การเรียน
แบบปรนัยมาตั้งแต่เล็กๆทำให้ความสามารถของเด็กในการเขียน การเสนอ
ตรรกะอ่อนไป ซึ่งเด็กต้องฝึกคิดฝึกเขียน เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เอาแต่เรียน   
มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น ในฐานะอาจารย์เป็นห่วงนักศึกษาในเรื่องความเป็น
ผู้ใหญ่ และความกล้ารับผิดรับชอบมากที่สุด ส่วนเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทางออกอาจจะต้องเริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจ เพราะปัญหาสังคม  
ส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก เรียนแค่ในตำราไม่ได้ จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เด็ก  
เห็นโจทย์แท้จริง ถึงอย่างไรตัวเองก็ยังไม่หมดความหวังในตัวเด็ก การศึกษา
ในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปี คิดว่ายังทำอะไรกับเด็กได้อีกเยอะ” 
  
ด้านการวิจัย
“งานวิจัยในธรรมศาสตร์เราทำอยู่ แต่ในเชิง impact น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
น่าจะเป็นคำถามว่าอาจารย์เอาโจทย์วิจัยมาจากไหน ฝ่ายบริหารเอื้อไหม  
ดฉินัไปชว่ยงานทีเ่ปน็แหลง่ทนุสนบัสนนุงานวจิยั เหน็ชดัวา่ทศิทางมหาวทิยาลยั 
วิจัยของธรรมศาสตร์ยังไม่โดดเด่นชัดเจน ทั้งการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
การสร้างเครือข่ายงานวิจัย รวมไปถึงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ปัญหาไม่ใช่
เงนิ แตอ่ยูท่ีร่ะบบและนโยบายทีส่นบัสนนุงานวจิยั ปญัหาอกีสว่นหนึง่ทีค่ลา้ยๆ 
กันในหลายมหาวิทยาลัยคือ การสอน เพราะมีโครงการพิเศษเยอะแยะ
มากมาย ก็ต้องใช้เวลาสอน แล้วยังต้องวิจัยด้วย ซึ่งต้องแบ่งเวลาให้สมดุล
กัน จึงต้องทำให้งานสอนและงานวิจัยให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน”  
 ด้านเศรษฐศาสตร์ งานวิจัยมี 2 แบบ งานวิจัยเชิงนโยบายกับงานวิจัย  
เชิงทฤษฎีซึ่งมักเน้นการตีพิมพ์ โดยเฉพาะการตีพิมพ์ต่างประเทศ ระบบ  
ต้องเอื้อให้อาจารย์สามารถเลือกทางที่ถนัดและสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์
สาธารณะได้ โดยส่วนตัวเห็นความสำคัญของงานวิจัยแบบแรกมากกว่า    
แต่งานเชิงนโยบายที่ดีก็สามารถตีพิมพ์ได้เช่นกัน แต่ปัญหาพื้นฐานของการ
ทำวิจัยเชิงนโยบาย คือ ข้อมูล ประเทศไทยมีความอ่อนด้อยเรื่องข้อมูล   
นักวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จึงต้องทำงานมากขึ้น แต่ก็จะเข้าใจบริบท
สังคมไทยได้ดีกว่า” 

ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ



ด้านการบริการสังคม  
“ธรรมศาสตรย์งัเปน็ปญัญาใหป้ระชาชนในดา้นวชิาการ ในธรรมศาสตรม์ี
อาจารยท์ีม่คีวามสามารถ มจีติสำนกึในเชงิสงัคมอยูเ่ยอะ แตอ่าจกระจดักระจาย
ตา่งคนตา่งทำ”  
 ปญัหามอียูว่า่ ทำอยา่งไรใหม้พีลงัมากกวา่นี ้ทีน่า่สนใจคอื ภายใตส้ถานการณ์
การเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมทีซ่บัซอ้น ทำใหม้มีมุมองไดห้ลายมติ ิความเฉยีบ  
คมในเชิงเป็นปัญญาให้กับสังคมก็น่าจะมีได้หลายกลุ่ม มันอาจจะเหมือนไม่มี
เอกภาพมากนัก แต่นี่คือการเปิดประเด็นให้มองเห็นความคิดหลายๆ แบบ
หลากหลายมุมที่มีอยู่ในสังคม เพราะขณะนี้ปัญหาซับซ้อนไม่ชดัเจนเหมอืน
อดตีทีพ่ดูกนัแคก่ารตอ่สูก้บั “เผดจ็การ” ในเชงิปรมิาณ เราอาจจะต้องหล่อ
หลอมคนรุ่นใหม่ด้วย  

“ถึงอย่างไรตัวเองก็ยังไม่หมดความหวัง  
ในตัวเด็ก แต่อายุการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปี  
อาจารย์คิดว่ายังทำอะไรกับเด็กได้อีกเยอะ” 

 ในแงพ่ลงัของอาจารย ์กำลงัคดิวา่ธรรมศาสตรส์มยั 14 ตลุา มกีารหลัง่ไหล  
แสดงความคิดที่ก้าวหน้าและมีเสรีภาพ ธรรมศาสตร์จึงดึงคนเก่งคนดีมาได้
มาก ยคุเศรษฐกจิเฟือ่งฟ ูมกีารเตบิโตของภาคเอกชนและหนว่ยงานวจิยัตา่งๆ   
คนเก่งๆ มีทางเลือกมากขึ้นไม่เฉพาะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่
ถ้าไปสืบค้นจริงๆ บุคลากรเก่งๆ ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในปจัจบุนั หลายคนมาจากธรรมศาสตร ์เพยีงแตเ่ขาไปทำงานทีอ่ืน่  
ตรงนี้เองในแง่การผลิตคนเก่งคนดีออกไปสู่สังคมยังชัดเจน แต่สำหรับ
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์เอง เราจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นอาจารย์    
อาจารย์รุ่นกลางๆ หลังรุ่นคนเดือนตุลาฯ ก็มีไม่กี่คน (ยุคขาดแคลนอาจารย์
เพราะออกไปสู่ภาคเอกชน) โครงสร้างอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และ  
รุ่นกลางจึงเข้าใจได้ว่าทำไมพลังที่แหลมคมของอาจารย์จึงน้อยลงและต้องมี
การบ่มเพาะ” 
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มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
 “ประเทศไทยมีจุดบอดในเรื่องนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล  
ในเชิงโครงสร้าง โดยปกติ กลไกตลาดในภาคเกษตร ถือว่าล้มเหลวเพราะ  
มีความไม่แน่นอน ความเสี่ยงสูงเพราะสภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลไม่สมบูรณ์   
คุณภาพสินค้าที่แยกแยะได้ยากด้วยตาเปล่า การผลิตภายใต้ระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกันทำให้เกิดผลกระทบระหว่างพื้นที่ในกระบวนการผลิต สินค้า  
เน่าเสียง่าย การเก็บรักษามีต้นทุนสูง ต้นทุนการตลาดจึงสูงด้วย ปัญหาคือ
บทบาทของรัฐควรจะเป็นอย่างไร แต่ดิฉันเชื่อตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่า 
การแทรกแซงราคามันช่วยไม่ได้ เพราะไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ ซ้ำยัง
ทำให้ตลาดในประเทศปั่นป่วน เพราะไทยยังต้องสู้กับตลาดโลก กับเวียดนาม 
ลาว และขณะนี้ก็เริ่มเห็นผลกระทบทางลบแล้ว  
 สิ่งสำคัญกว่าที่รัฐควรทำ คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้าง  
ความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตร ด้านแหล่งน้ำ ด้านการให้ข้อมูลแก่เกษตรกร  
การพัฒนาระบบขนส่งและการตลาด การสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวม
ให้ผลผลิตมากขึ้นและมีต้นทุนการตลาดต่อหน่วยต่ำลง การสนับสนุนใน  
เรื่องของ R&D (Research and Development) ทั้งการผลิต การจัดการ   
กระบวนการหลังการผลิต และการแปรรูป ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนเข้มแข็งกว่า  
เช่น ตลาดเมล็ดพันธุ์อยู่ในมือภาคเอกชน รัฐจะสร้างความสมดุลระหว่าง 
การที่เกษตรกรมีเทคโนโลยีที่ดีแต่ขณะเดียวกันบริษัทที่เขาลงทุนด้าน R&D 
กม็อีำนาจเหนอืตลาดได้อยา่งไร รฐัจะสนบัสนนุใหเ้กดิทางเลอืกใหแ้กเ่กษตรกร 
อย่างไร ทั้งการผลิตและการตลาด หรือจะสนับสนุนการประกอบการให้เกิด
เป็นหุ้นส่วนที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับธุรกิจเอกชน  
“ดิฉันไม่แน่ใจว่า เหล่านี้เป็นโจทย์ของภาครัฐหรือไม่”  

ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

มุมมองต่ออาเซียน
 “ในแง่การเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน(AEC)ประเทศไทยยังตั้งหลัก
ไม่ได้เลย สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ทัศนคติใน
การอยู่ร่วมกัน ไทย ลาว เขมร ศักดิ์ศรีไม่ต่างกัน ประวัติศาสตร์ที่สอนเรา 
มันไม่มีมิติ ไม่สามารถสร้างความเข้าใจของปัญหาได้ ทั้งที่วัฒนธรรมต่างก็
ยืมกันไปยืมกันมา เพียงแต่ทัศนคติ มุมมอง ลาวมองไทยอย่างไร ไทยมอง
ลาวอย่างไร พื้นฐานเบื้องต้น คือความเข้าใจเพื่อนบ้าน คนลาว เขมร รู้จัก
ประเทศไทยปัจจุบันผ่านสื่อ แต่เราไม่รู้จักลาว เขมร อันดับสอง ควรเข้าใจ



ถงึสถานะของไทยเอง เราตืน่ตวัขึน้ แตเ่รายงัไมรู่ ้เรามจีดุออ่นจดุแขง็ตรงไหน     
อันดับสาม มันกำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อมี AEC  
 การทำงานวจิยั AEC มหีลายระดบั ไมใ่ชแ่คน่โยบายขา้งบน สิง่สำคญั คอื 
คนไทยจะอยูอ่ยา่งไรภายใตบ้รบิทเศรษฐกจิใหม ่การไหลเขา้ออกของผูค้นและ 
การติดต่อสื่อสารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคนี้ 
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับหลายด้าน แต่จะอยู่ร่วมกันยังไง วาง position 
อย่างไร  
 เราจะเป็นแค่ตลาดแรงงานดึงดูดแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาในภาคผลิตและ   
บริการหรือเปล่า แต่ขณะนี้ไทยก็พยายามทำเกษตรนอกประเทศ ภาคเกษตร
ของไทยเคยมีคนลาวมาช่วย บางพื้นที่ก็มีแรงงานเช้าไปเย็นกลับ แต่ต่อไปนี้
อาจไม่มีแรงงานราคาถูกแล้ว ลาว เขมร กลายเป็นประเทศหาแรงงานยาก 
เราจะปรับตัวอย่างไร หรือจะเน้นแปรรูปสินค้าเกษตรจากผลิตผลที่ซื้อกลับ
เข้ามา ประเทศไทยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ก็กลายเป็นความยืดหยุ่นซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะแบบไทย เราต้องพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจ
วิธีคิดของเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ต้องทำให้การเรียนประวัติศาสตร์เป็นการ
เรียนที่สร้างสรรค์ สมมติแต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์เจ็บปวด เราก็ต้อง
ยอมรับเข้าใจข้อเท็จจริง แต่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้   
 เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ค้าขาย แต่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างไรมากกว่า   
การรู้ภาษาอังกฤษ รู้กฎหมายระหว่างประเทศก็ดี แต่จะรู้ไปทำไม น่าจะก้าว
ข้ามไปอีกขั้นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและปฏิบัติต่อกันอย่างเกื้อกูล
เป็นธรรมมากกว่า”   
ถ้าเปลี่ยนแต่โครงสร้างแต่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดของคน ก็มีโอกาสกลับไปสู่  
วฎัจกัรเดมิเหมอืนตวัอยา่งประสบการณท์ีเ่ราลม้ลกุคลกุคลานกบัประชาธปิไตย    
เวลา 4 ปีของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนรุ่นใหม่ก็พอจะทำอะไรได้บ้าง  
ให้เด็กจบออกไปไม่ใช่แค่เป็นบัณฑิต ต้องให้คิดว่าคุณจบออกไปคุณก็คือ 
“คนของสังคม”  
 ดร.ปัทมาวดีสรุปส่งท้ายว่า กว่า 12 ปีที่ผ่านมา ทุกส่วนของสังคม   
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเองล้วนมีพลังในการสร้างบทบาทในสังคม ไม่ใช่เฉพาะ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น และ อย่าไปคาดหวังในตัวรัฐบาลมากนัก   
แต่ทุกองค์กรต้องเข้าใจบทบาทของตัวเอง และเคลื่อนตัวไปพร้อมๆ กัน  
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“เราต้องมุ่ง
ไปสู่ความเป็น
ประชากรอาเซียน”



“ประเทศเราควรถึงเวลาที่จะต้องใช้คำว่า  
“ลดราวาศอก” กันได้แล้ว” 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะเวลาเกือบสามปีก่อนที่ “ประชาคมอาเซียน” กำลังจะ
เริ่มต้นอย่างแท้จริงในปี 2558 สถาบันอุดมศึกษาของไทย ต่างเริ่มต้น  
อย่างจริงจังกับการสร้างคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น  
   
 สำหรบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์อง ผูอ้ำนวยการ สถาบนัทรพัยากรมนษุย ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร เป็นผู้กล่าวคำว่า “ประชากรอาเซียน” นั้น
เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ แต่จะสร้างผ่านองค์ความรู้ใด และอย่างไรคงต้อง
ไปฟังกัน  
 “ประชากรอาเซียน ผมกำลังผลักดันไอเดียนี้ให้เป็นรูปเป็นร่าง ขณะนี้อยู่
ระหว่าง การฟอร์มคอนเซปต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน เพราะเป้าหมาย ของอาเซียน คือ One Vision, One Identity, 
One Community ซึง่เปน็เปา้หมายทีท่า้ทายมาก เพราะสถานะทางเศรษฐกจิ 
ความคิด ความเชื่อต่างกันมาก และเราคงไปไม่ถึงไหน ถ้าต่างคนต่างยังคิด
ว่าเราเป็นคนไทย คุณเป็นคนเวียดนาม เธอเป็นคนพม่า หรือกัมพูชา ซึ่ง  
ทุกประเทศต้องพยายามปรับวิธีคิดให้เปิดกว้างไปสู่ความเป็นชาวอาเซียน  
 
เราต้องมีความรู้สึกเปิดรับและสนใจกับเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อจะเป็น
ประชาคมเดียวกันได้ ต้องมีความอดทนอดกลั้นในความต่าง ต้องอยู่อาศัย
และทำงานร่วมกันได้บนความต่าง ต้องปรับทักษะความสามารถ โดยเฉพาะ
เรื่องการสื่อสารด้วยภาษาในอาเซียน ที่จะช่วยสร้างทั้งความเข้าใจ และความ
รูส้กึทีด่รีะหวา่งกนั ซึง่กแ็ปลวา่ หากเราตอ้งการเปน็เพือ่นกนัจรงิ ตอ้งสือ่สาร 
ในภาษาเดียวกัน เพราะฉะนั้น ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคงไม่พอ คงต้อง
เรียนภาษาในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และอื่นๆ พูดง่ายๆ  
คือต้องขยับไปสู่ภาษาที่ 3 คือภาษาอาเซียน นี่เป็นเรื่องที่น่าจะหลีกไม่พ้น”  
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 นอกจากนี ้ความสามารถในการจดัการขา้มวฒันธรรมกจ็ะกลายเปน็ทกัษะ 
สำคญัและจำเป็น เพราะเรามาจากวธิคีดิคนละแบบ ขนบธรรมเนยีมคนละดา้น 
ดังนั้น การขับเคลื่อนไปสู่ความเป็น “ประชากรอาเซียน” (ASEAN Sense   
of Citizenship) ที่มีอะไรหลายๆ อย่างร่วมกัน ก็จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน ที่อาจจะมาจากอีก 9 ประเทศได้เป็นอย่างดี  
 การที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ไทยในฐานะผู้ริเริ่ม และ
ควรมีสถานะผู้นำทางความคิดในอาเซียน จึงควรคิดพัฒนาแนวทางการ  
สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ที่จะช่วยให้มุ่งไปสู่เป้าหมายความเป็นอาเซียน
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นผมมอง 5 มิติ ที่น่าจะเป็นค่านิยมที่ดี ที่เราน่าจะ
สามารถโปรโมตในสังคมของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านแนวคิดที่  
เรียกว่า “ร่วมกัน” หรือ ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า “SHARE” คือ    
• ตัว S คือ shared Social values ก็คือ ค่านิยมที่ดีในสังคมที่มีคล้ายๆ 
กัน เช่น คนอาเซียน มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ ให้ความสำคัญกับครอบครัว 
และจะไม่ทำเรื่องอะไรที่ประเจิดประเจ้อ ไม่สมควรในที่สาธารณะ  
• ตวั H คอื shared Historical perspective เราควรมภีาพประวตัศิาสตร์ 
ในระดับภูมิภาคร่วมกัน ไม่ใช่มีเฉพาะประวัติศาสตร์แต่ละชาติของตัวเอง   
ในส่วนนี้ มีกลุ่มนักวิชาการประวัติศาสตร์เอเชีย ที่กำลังจัด workshop กัน 
เพื่อทำให้เป็นรูปธรรม   
• ตัว A คือ shared Art appreciation เป็นความรู้สึกชื่นชมในศิลปะ
ร่วมที่ก้าวข้ามเขตแดนของแต่ละประเทศในลักษณะที่เป็นศิลปะร่วมของ
อาเซียน มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของอาเซียน  
• ตัว R คือ shared Religion respect คือ ความรู้สึกเคารพร่วมกันที่มี
ต่อศาสนาที่แม้ว่าต่างกัน แต่ต่างก็มีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนในพื้นที่อาเซียน 
ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม ดังนั้น ต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจใน
ต่างศาสนาในระดับที่เข้าใจกันและกันได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ดูแคลน หรือตั้ง
ป้อมต่อกันและกัน  
• ตัว E คือ shared Etiqutte คือ ขนบธรรมเนียมที่มีทั้งต่างและร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การกิน การวิสาสะ ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในลักษณะ  
ที่เป็นอาเซียนซึ่งอาจจะต่างจากชาวตะวันตก หรือพื้นที่อื่นๆ   
  
เราต้องเริ่มต้นผลักดันความรู้สึกเช่นนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่าง
ในประเทศไทย แล้วจึงค่อยไปผลักดันต่อเนื่องในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
ทำได้เช่นนี้ ไทยก็จะมีสถานะสมกับ ความเป็นผู้นำในอาเซียนได้  

ประเทศไทยใน 
สายตาธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.พิภพ อุดร



“นี่คือเป้าหมายในการสร้างคน 
ที่เน้น ความคิด มากกว่า ความรู้” 
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ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนที่สุด ผู้อำนวยการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ บอกว่า คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ทุกคณะ
ต้องเปิดวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งในระดับการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค และ
ระดับเจาะลึกรายประเทศ ซึ่งต้องพยายามผลักดันให้เปิด เพื่อเรียนรู้สังคม 
วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจใน
อาเซียน 
  
 มหาวิทยาลัยก็จัดสรรงบประมาณให้อย่างเต็มที่ ในบางระดับ เราไม่ได้
ต้องการให้นักศึกษา ถึงขั้นเชี่ยวชาญ เพียงแต่ให้นักศึกษามีทุนไปต่อยอด 
เช่นระดับปริญญาตรีเราจะสอนให้วิเคราะห์เป็น คิดเองเป็น ค้นคว้าเองเป็น 
เรามีหน้าที่เปิดโลกทัศน์ สร้างทุนทางปัญญา สร้างศักยภาพให้กับบัณฑิต 
เพราะเมื่อมีเมล็ดพันธ์ความรู้แล้ว ก็สามารถไปต่อยอดเองได้ นี่คือเป้าหมาย
ในการสร้างคน ที่เน้น “ความคิด” มากกว่า “ความรู้”  
 แต่ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ก็จะสอนให้วิจัยเจาะลึกในด้านต่างๆ
ทัง้ในระดบัภมูภิาค และเปน็รายประเทศ เพือ่จะสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่ปน็ประโยชน์ 
ที่จะเผยแพร่ให้สาธารณชนกลุ่มต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  
 อันที่จริง หากมองในเชิงเปรียบเทียบรายประเทศ ไทยเองได้เปรียบใน
หลายเรื่อง ทั้งกายภาพ เพราะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค   
มีทรัพยากรเยอะ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ผู้คนเก่ง มีความสามารถ แต่ใน  
เชิงกฎระเบียบ นโยบาย ความมั่นคงทางการเมือง และความต่อเนื่องของ
นโยบายนั้นเราค่อนข้างเสียเปรียบ ซึ่งการเมืองเองเป็นอุปสรรคที่สำคัญ   
หากเราขาดเสถียรภาพ ในทางการเมือง โอกาสที่จะทำให้เราเป็นแหล่งดึงดูด
ทางการลงทุนก็จะยากลำบากมากขึ้น เพราะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกดูเป็น
หลัก ก็คือ ความต่อเนื่องของนโยบาย ความชัดเจนและเป็นธรรมในการ
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
  
นอกจากนี้ ทุกอย่างของเราผันแปรไปตามรัฐบาลแต่ละชุด ซึ่งก็คล้ายกับ
ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่กลุ่มนักลงทุนไม่ชอบ   
ยิง่ไปกวา่นัน้ ในเอเชยีเรือ่ง “Know-how” นัน้ยงัไมเ่ทา่กบั “Know-whom” 
คือ รู้จักวิธีการ รู้จักกระบวนการ ก็ยังไม่มีความหมาย เท่ากับว่า คุณรู้จัก
ใคร คนในเอเชียให้ความสำคัญกับ “คน” มากกว่าระบบ หรือ “กฎ กติกา” 
เราไปยกย่องตัวบุคคลจนละเลยกฎกติกา ซึ่งถือเป็นข้อเสียอย่างมาก  



 ตอนนี้ ประเทศเราถึงเวลาที่จะต้องใช้คำว่า “ลดราวาศอก” กันได้แล้ว   
ไมอ่ยา่งนัน้เราไมเ่ดนิหนา้ไปไหนแน ่โดยตวัผูน้ำเองตอ้งชเูปา้หมายของประเทศ 
ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน ให้ทุกคนอยากไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเป้าหมายใน
เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม แล้วโปรโมตให้แรงๆ รวมกันเพื่อไปสู้กับภายนอก 
ไม่ใช่มัวแต่มาแข่งและขัดกันเองภายใน  
หากถามถงึขอ้ไดเ้ปรยีบของธรรมศาสตรบ์นเวทอีาเซยีนนัน้ แมว้า่ธรรมศาสตร ์ 
มีองค์ความรู้กับเครือข่ายอาเซียนมานาน มีฐานความรู้ทางวิชาการในการให้
คำปรึกษามากมาย ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์   
แต่นั่นเพียงพอหรือไม่กับการแข่งขันในระดับอาเซียน   
 “บรรยากาศในการส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็มี  
ความตื่นตัวมากขึ้น แต่เนื้องานยังถือว่าน้อย เพราะอาจารย์ถูกดีไซน์ให้เป็น  
ที่ปรึกษา เน้นการสอน ส่วนในแง่วิชาชีพ เราดีเกือบหมด ทั้งแพทย์ บัญชี 
วิศวะ สถาปนิก ถ้ามองในเรื่องวิชาชีพ มาตรฐานเราเทียบเท่านานาชาติ   
แต่อ่อนเรื่องภาษา ไปสู้ต่างประเทศในแถบอาเซียนแทบไม่ได้เลย   
 ในเชิงทัศนคติเราดีกว่าประเทศอื่น คือเปิดรับความแปลกใหม่สำหรับ  
ตวัเองไดม้ากกวา่ เพราะบางประเทศยงัมลีกัษณะของความแคน้ ความบอบชำ้ 
ทางประวัติศาสตร์ จะมีมุมลบในการติดต่อกับต่างชาติ เรามีทัศนคติดีกว่า  
คนอื่น แต่อ่อนเรื่องภาษา และอ่อนในความเข้าใจเพื่อนบ้าน เราไม่ให้ความ
สนใจกับประเทศใกล้เคียง แต่กลับไปให้ความสำคัญกับประเทศที่อยู่ไกลๆ
อย่างกลุ่มประเทศตะวันตก   
 ยกตัวอย่างแม้เราจะมีมิตรจิตมิตรใจ แต่กับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างลาว
เอง เรามักชอบใช้คำว่า “บ้านพี่เมืองน้อง” โดยที่คนเป็นพี่คือเราตลอดเวลา 
วันนี้ต้องคิดแบบเท่ากัน ให้เกียรติกันและกัน การแสดงออกโดยพฤติกรรม 
คำพูด และการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง นี่คือเรื่องที่ต้อง
แก้ไข ทัศนคติของคน ต้องปรับเปลี่ยน”   
สุดท้ายหากไม่มีกำลังคนที่มีศักยภาพ ที่จะมารองรับความเปลี่ยนแปลง 
ผ่านการสร้างเสริมองค์ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบความเป็นประชากรที่ดี  
ใน 3 มิติ คือ ทั้งความรู้และความเข้าใจ (Knowledge & Understanding) 
มุมมองและค่านิยม (Perspectives & Values) ตลอดจน ความสามารถ
และทักษะ(Abilities & Skills) แล้ว ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
บอกว่าการจะพัฒนาคนของเราให้กลายเป็น ”ประชากรอาเซียน” นั้น คงจะ
ไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอน 
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“ไม่รู้ว่า
การเมืองคืออะไร
แล้วจะมาเรียนที่
ธรรมศาสตร์ทำไม”
นายสิริพงศ์อริยสุนทร
อดีตประธานสภานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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“คนทำกิจกรรม กับ นักกิจกรรม  
ต่างกัน คนหลังมีอยู่ในสายเลือดมีตลอด 
แต่คนทำกิจกรรมนานๆ ครั้ง นับเป็นเปอร์เซ็นต์ยาก 
แต่ผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มี” 
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หากจะพูดถึงบทบาทของนักศึกษาแล้ว สิริพงศ์ 
อริยสุนทร ประธานสภานักศึกษา ผู้ได้รับตำแหน่ง
พร้อมๆ กับมวลน้ำมหาศาล ที่เริ่มหลั่งไหลมา  
เมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว เขาตอบคำถาม
ได้เป็นฉากๆ จากประสบการณ์ตรง ทั้งการตั้ง
ศูนย์รับบริจาค แจกของ แพ็คของช่วยชาวบ้าน
รวมถงึแนวคดิการตัง้ศนูยพ์กัพงิของมหาวทิยาลยั 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 
แล้วความตื่นตัวของนักศึกษาที่อาสาสมัครเข้าไป
ทำงาน ยงัพอทีจ่ะยนืยนัจติวญิญาณธรรมศาสตร ์
ว่าธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนได้อยู่ไหม 

 
  “ที่ผ่านมา คำว่าธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก
ประชาชน อาจจะมองไปในเรื่องการปกครอง 
การเมืองเป็นหลัก แต่เมื่อเราย้ายมาอยู่รังสิต 
และเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้ว อยู่ในจังหวะที่เรา  
ไม่เคยตอบโจทย์ชาวปทุมธานีเลยว่า เคยให้อะไร
กับคนแถวนี้ งานนี้ช่วยตอบโจทย์แล้วว่า
ธรรมศาสตร์ ดูแลคนที่อยู่รอบข้างเรา 
  ชาวบ้านน่าจะรู้ว่า ปัญญาชนในยุคนี้ ก็ยัง
ทำงานใหป้ระชาชนได ้จากทีเ่คยมองวา่ปญัญาชน  

ธรรมศาสตร์
กับการจัดตั้งศูนย์
พักพิงช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

นายสิริพงศ์ อริยสุนทร

ธรรมศาสตร ์เปน็ไฮโซ ไมม่าสนใจชาวบา้นหรอก 
แต่คนที่มาเป็นอาสาสมัคร มาด้วยใจจริงๆ ผม
เชื่อว่าร้อยละ 80 ทางบ้านฐานะดี แต่ทำไมเขา
ไม่อยู่บ้าน มันเป็นภาพที่มองเห็นได้ ชาวบ้านถือ
กระเป๋าเข้ามา นักศึกษาเราช่วยถือ ช่วยดูแลลูก
หลานให้ 
  ในส่วนนักศึกษาเราไม่ได้แบ่งแยกอาสาสมัคร 
เราประชุมแล้วค่อยกระจายการทำงาน แต่การ
บริหารของเราเป็นแบบกระจายอำนาจ ไม่ใช่  
เรือ่งยาก เพราะแบง่ตามความสนใจของแตล่ะคน 
และความถนัด ส่วนความตื่นตัวของอาสาสมัคร
ผมว่า คนทำกิจกรรมกับนักกิจกรรม ต่างกัน 
คนหลังมีอยู่ในสายเลือดมีตลอด แต่คนทำ  
กิจกรรมนานๆ ครั้ง นับเป็นเปอร์เซ็นต์ยาก  
แต่ผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มี” 
 
หากมองกลบัไปทีป่ระชาชนเอง ไดเ้รยีนรูอ้ะไร  
กบัสิง่ทีน่กัศกึษาทำ แลว้ความตอ่เนือ่งกบั
ประชาชนของปญัญาชนธรรมศาสตรจ์ะยงัคง
ดำเนนิตอ่ไปในรปูแบบใด สริพิงศส์ะทอ้นปญัหา
ในสงัคมยอ่สว่นอยา่งศนูยพ์กัพงิไดอ้ยา่งนา่ฟงั 

 

“อยู่ในจังหวะที่เราไม่เคยตอบโจทย์ 
ชาวปทุมธานีเลยว่า เคยให้อะไรกับคนแถวนี้ 
งานนี้ช่วยตอบโจทย์แล้วว่าธรรมศาสตร์ 
ดูแลคนที่อยู่รอบข้างเรา” 



  “นา่จะเปน็เรือ่งจติใจมากกวา่ เดก็ทีอ่ยูห่นา้งาน 
พบปะกับชาวบ้าน จะถูกชาวบ้านบ่นเรื่องดูแลแย่ 
ทำไมธรรมศาสตร์ทิ้งประชาชน ทำให้ย้อนนึกถึง
ตอนที่เราแจกข้าวเขา ซึ่งก็มีคนพูดเปรยๆ ก็มี
ความรู้สึกน้อยใจว่าทำไมพูดแบบนี้ เพราะทุกคน
ก็มาด้วยใจ ไม่มีอะไรเลย คุณเองก็ต้องดูแลตัว
เองด้วยหรือเปล่า  
  แต่ก็ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของประชาชน
มากขึ้น การที่เราจะดูแล การที่เรารับฟัง การที่
เราไมโ่ตต้อบ เพราะนัน่แสดงวา่เขาไมม่ทีีพ่ึง่จรงิๆ 
เพราะเวลาที่เขาเดือดร้อน เขาก็ต้องการกำลังใจ
เหมือนกัน เราก็ต้องเสียสละ 
  แต่ที่เป็นปัญหาที่สุด คือ นักการเมือง   
การที่เขาไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน ต่างคนต่างมา  
ไม่พร้อมกัน เพราะที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกัน   
เมื่อผู้ใหญ่เข้ามาก็ค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งเล่นพรรค
เล่นพวก ทั้งเวลาที่ต้องมาคอยดูแลอีก แต่ระบบ
ของเราไม่เสียเพราะเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจน  
  หลังจากน้ำลดเรายังมีงบประมาณเหลือจาก
การตั้งศูนย์พักพิง 2 ล้าน 2 แสนกว่าบาท เรา
จะให้นักศึกษาเขียนโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมเข้ามา 
โครงการละ 2 หมื่นบาท ปัจจุบันก็ยังมีไปแจก
ยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทุกอาทิตย์ 
แต่ละคณะเองก็มีหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  
การฟื้นฟูน้ำท่วมอยู่”  
 
ทีผ่า่นมาคนทัว่ไปมกัคดิวา่ คนธรรมศาสตร ์ 
นัน้หวัรนุแรงตอ่ปญัหาทางการเมอืง แตใ่นมมุ  
นกัศกึษาอยา่งสิรพิงศ ์เขามองวา่มนัคอืการ  

เรยีนรู ้เพราะหากเรยีนจบออกไป แตไ่มรู่ว้า่การเมอืง  
คอือะไร แลว้จะมาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทำไม เขาจงึคดิวา่ไมว่า่จะเปน็ความขดัแยง้ทาง
ทา่พระจนัทร ์หรอืกจิกรรมตอ่ตา้นทางการเมอืง
นัน่คอืการเรยีนรูค้วามเปน็ธรรมศาสตร ์ 
 
  “แต่ก่อนเป็นปัญญาชนเพื่อการเมือง   
แต่ปัจจุบันกลายเป็นปัญญาชนเพื่อตลาดงาน   
ถอืวา่นอ้ยเมือ่เทยีบกบัสมยักอ่น ในยคุนี ้ทนุนยิม 
คิดว่ามีอยู่ เพราะหากเมื่อใดไม่มีคนกลุ่มนี้ 
ธรรมศาสตร์ก็จบ ก็เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป 
คือมาเรียนจบไปก็ทำงาน ไม่ต้องมาเหลียวแล
ประชาชน เหลียวแลการเมืองอีก 
  ฝากถึงเพื่อนๆ ให้ทำกิจกรรมในธรรมศาสตร์
ที่ดีงามต่อไป สิ่งที่เรากระทำไป ให้ทำต่อไปถึง  
รุ่นน้อง นี่คือชีวิตธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ไม่ใช่
ชีวิตในกะลา แต่มีชีวิตที่นักศึกษาเคลื่อนไหวได้ 
แตข่อใหอ้ยูใ่นกตกิา เคารพสทิธเิสรภีาพคนอืน่ดว้ย 
ขอให้เรารณรงค์การเมืองการปกครองอย่าง
สร้างสรรค์ หากมีอะไรอย่านิ่งเฉย เพราะนั่น
หมายถึงเรายอมรับมัน  
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ใช่พระเจ้านั่งอยู่  
บนเมฆ แต่ผู้บริหารธรรมศาสตร์เป็นประชาชน
คนหนึ่งเหมือนเรา หากอยากแสดงความเห็น   
ก็พบท่านได้ง่ายมาก ที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกัน 
ประเพณีดีๆ อย่างอธิการบดีพบนักศึกษา ที่ไม่มี
มหาวิทยาลัยไหนทำแต่ที่นี่ทำ นั่นแสดงให้เห็นว่า
ท่านยังใกล้ชิดและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษาเสมอ 
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  ความเสมอภาคอาจมองได้ 2 มุม ประชาคม
ธรรมศาสตร์มีสิ่งนี้อยู่แน่นอน อยู่ที่ตัวบุคคลใน
การแสดงออกว่าเป็นผู้บริหารแสดงอำนาจ หรือ
แสดงความเป็นประชาชนมากกว่า  
  แต่เป็นเพราะนักศึกษานิ่งเฉย นี่ป็นสิ่งที่น่า
กลัวมากกว่าสำหรับธรรมศาสตร์” 
 
ความร้อนแรงของบรรยากาศการเมืองใน
มหาวทิยาลยั ในทรรศนะของนายกสภาฯ อยา่งเขา 
ยังคิดว่าธรรมศาสตร์ยังมีสิทธิเสรีภาพทุกตาราง
นิ้วอยู่ไหม และเมื่อการถกเถียงเข้าไปอยู่ในสังคม
ออนไลน์มากขึ้น จะส่งผลให้นักศึกษาอ่อนแรงลง
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือเปล่า 

 
  “ผมไมค่ดิอยา่งนัน้ เพราะคดิวา่โซเชีย่ลเนต็เวริค์ 
เปน็ตวัเชือ่มตวัสือ่กลางนดัชมุนมุมากกวา่ ชว่ยให ้
พวกเราติดต่อถึงกันง่ายขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ก็
ยังกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงตัวอยู่  
  ตอ้งยอมรบัวา่พรรคการเมอืงของนกัศกึษาเอง 
ก็มีกลุ่มมีสี สมมติว่าถึงแม้เราอยู่ตรงข้ามฝ่าย
บริหาร ก็ไม่ทำให้การทำงานยากลำบากขึ้น 
เพราะต่างคนต่างทำงาน ต่างหน้าที่กันไป ขอ  
แค่อยู่ในกรอบของกฎหมาย เช่นคำพูดของท่าน
อธิการที่ขึ้นแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คของผม 
เพยีงคำสัน้ๆ “ผมผดิดว้ยหรอื?” ทำใหผ้มคดิมาก 
แตเ่มือ่เจอทา่น กเ็ขา้ใจถงึคำอธบิายของทา่นทีบ่อก 
สมัยผมเป็นอมธ. หน้าที่ใครหน้าที่มัน ทำให้เข้า
ใจว่างานส่วนงานจริงๆ” 

ในฐานะของนายกสภานักศึกษา หากถามถึง
นโยบายเร่งด่วนที่เขาอยากสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย เขาบอกว่ามีมากมายเหลือเกิน 
เพราะเนื่องจากในสภาฯเป็นแบบสัดส่วน ทุกวันนี้
ก็ยังทะเลาะกันในสภา มีล็อบบี้กัน เพราะฉะนั้นขอ
นำเสนอแค่สามข้อ 

 
  “วาระเรง่ดว่นในอนาคต เรือ่งแรก ทางกายภาพ 
ทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมอีก เรื่องที่สอง ด้านการ
ศึกษา ผู้บริหารควรทำให้ธรรมศาสตร์ยืนหยัด
ด้วยตัวเองให้ได้ ไม่ต้องพึ่งนโยบายรัฐ เราน่า  
จะมีการคัดเลือกเอง เช่นเด็กสอบตรง เพราะ
เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถพิเศษอยู่แล้ว สุดท้าย 
ผู้บริหารควรมองจุดปณิธานของมหาวิทยาลัย   
จะเป็นบ่อน้ำบำบัดความกระหายต่อไปหรือไม่ 
ค่าเทอมจะขึ้นอีกไหม ควรมีแผนระยะยาว   
ค่าเทอมต่อไปนี้ต้องชัดเจน ไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้น 
  ธรรมศาสตร์ควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายรองรับ
ประชาชนได้ และเรื่องสวัสดิการนักศึกษา   
เข้าใจว่าจะทยอยมา แต่ระบบรองรับคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาผมว่ายังไม่ดีพอ” 
  นายกฯ ศิริพงศ์สะท้อนวิสัยทัศน์ต่อปัญหา  
แต่พองาม ตามที่เขาว่า ฟังจากน้ำเสียง และวิธี
คิดของนายกฯ ท่านนี้ต้องขอบอกว่า เขาเหมาะ  
ที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(และการเมือง) แห่งนี้ ..จริงๆ 
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นายสิริพงศ์ อริยสุนทร

“แต่เป็นเพราะนักศึกษานิ่งเฉย  
นี่ป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าสำหรับธรรมศาสตร์” 
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รองอธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษา 
ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

“ธรรมศาสตร์ส่งสัญญาณ  
ชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยจิตอาสา” 
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ถ้าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแล้วเหตุการณ์
นำ้ทว่มครัง้นี้ไดส้รา้งอะไรใหก้บัธรรมศาสตร์
  ครั้งแรกพวกเราไม่ได้คิดว่า ธรรมศาสตร์จะได้
อะไร เพราะเราคุยกันวันที่ 7 เตรียมงานวันที่ 8 
เปดิตัง้ศนูยพ์กัพงิผูป้ระสบอทุกภยั วนัที ่9 ตลุาคม 
2554 ไม่มีใครทำได้รวดเร็วอย่างนี้หรอก มีแต่
ธรรมศาสตร์นี่แหละ เพราะธรรมศาสตร์คิดเรื่อง
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วเอา
ปัญหาไปแก้กันทีหลัง จะเอาปัญหาขึ้นก่อนไม่ได้ 
ถ้าหากคิดเรื่องอุปสรรคก่อน การตั้งศูนย์ฯ ก็จะ
ไม่สำเร็จ หรือถ้าตั้งก็ต้องนานกว่านี้เยอะ เพราะ
จะเอาเงินที่ไหน จะไปตั้งที่ไหน เรื่องอาหารจะ
เลีย้งพวกเขาอยา่งไร คา่แอร ์คา่ไฟตา่งๆ ใครจา่ย 
แล้วถ้าของในศูนย์ประชุมหาย ใครจะรับผิดชอบ 
ถ้าคิดเช่นนั้นเราก็ตั้งศูนย์ฯ ไม่ได้ 
 
แต่ถ้าถามว่าธรรมศาสตร์ได้อะไร ก็น่าจะเป็น  
เรื่องที่ธรรมศาสตร์ได้ทำอะไรอีกครั้งหนึ่ง กับ  
สิ่งที่เป็นถ้อยคำสวยหรูว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์สอนฉันรักประชาชน”   
พูดอย่างเดียวก็เท่านั้น แต่ครั้งนี้เป็นการแสดงให้
สังคม และประชาชนได้เห็นว่าที่เราทำกันอยู่มีจริง 
และมันก็จะทำให้ธรรมศาสตร์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ต่อคนรุ่นใหม่ หรือรุ่นปัจจุบันที่กำลังคิดว่าจะไป
เรียนที่ไหน 

  ธรรมศาสตร์ส่งสัญญาณชัดเจน ว่าเป็นมหา-
วทิยาลยัจติอาสา มสีว่นรบัผดิชอบตอ่สงัคม มสีว่น  
ร่วมต่อความทุกข์ยากของประชาชน ถ้าใครคิดตรง
กันก็มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ และผมก็คิดวา่ทำให้

ธรรมศาสตร์ได้สั่งสมประสบการณ์ต่องานอาสา-
สมัครมากขึ้นไปอีก ตั้งแต่ที่เราทำศูนย์สึนามิเมื่อ 
7-8 ปีก่อน เราก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง 
ทุกคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงรวมทั้งตัวผมด้วยก็ได้รับ
ประสบการณ์ เรียนรู้และเติบโตมาพร้อมกัน ส่วน
ผมก็ทำงานอาสาสมัครเก่งขึ้น ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า
ศูนย์พักพิงต้องทำอะไรบา้ง ถา้เกดิมภียัพบิตัขิา้ง
หนา้กท็ำตอ่ไดด้เีลย  
 
ในการแสดงพลงัของจติอาสาในศนูยพ์กัพงิ
อาจารย์เห็นอะไรในตัวนักศึกษาของเรา
  ผมมักได้ยินคนรุ่นเก่าชอบพูดถึงคนรุ่นใหม่ว่า 
คนสมยันีไ้มร่บัผดิชอบ ไมส่นใจตอ่สงัคม ไมส่นใจ
ความเดือดร้อนของบ้านเมือง ซึ่งมันไม่จริง เพราะ
เวลาที่สังคมต้องการผู้มีจิตอาสา พวกเขาก็มาไม่
แพ้คนรุ่นเก่า พอดีช่วงน้ำท่วมเกิดเดือนตุลาฯ   
ผมก็พูดกับกลุ่มนักศึกษาว่า   
พวกเราก็คือกลุ่มคนตุลาฯ ดังเช่น คน 14 ตุลาฯ 
6 ตุลาฯ เราก็เป็นคนตุลาฯ เราไม่ได้แพ้เขาแต่
ประการใด มันเป็นเพียงการแสดงออกที่ต่างกัน 
ตามยุคสมัยสังคม ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราสามารถ  
ผ่านพ้นอุปสรรค หรือเรื่องของความเห็นแก่ตัว
บางกลุ่มได้ ก็คือความเป็นจิตอาสานี่แหละ  
  ผมคิดว่าทุกประเทศที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ปฏิกิริยาของมนุษย์จะมี 2 แบบ แบบหนึ่งคือ  
คนเหน็แกต่วั สนิคา้ขึน้ราคาแพง ไมเ่ฉพาะเมอืงไทย 
ทีอ่เมรกิาเมือ่คราวเกดิพายไุซโคลนใหญเ่มือ่ 3 ปี
กอ่น กเ็ปน็แบบเดยีวกนั ราคาโรงแรม คา่สินค้า
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าหมด แต่ในอีก
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แบบหนึ่ง ก็เกิดคนที่เสียสละ เห็นความทุกข์ยาก
ของเพื่อนมนุษย์แล้วเข้ามาช่วย ซึ่งของไทยก็มี
สองแบบ เพียงแต่อย่างหลัง คือด้านจิตอาสา  
ของไทยชนะขาด ทำให้เรามีพลังเยอะมากใน  
การฟื้นฟู เป็นพลังที่แท้จริงในการแก้ปัญหา
สังคมไทย ทั้งปัจจุบันและอนาคต สำคัญคือ  
ต้องส่งเสริมการมีจติอาสา ไมใ่ชเ่ฉพาะตอนทีม่ี
ภยัธรรมชาต ิแตต่อ้งมจีติอาสาไดต้ลอดเวลาทัง้  
ในสงัคมและกบัสิง่รอบตวัเรา 
 
แผนการบริหารงานในช่วงสถานการณ์
วิกฤตตั้งแต่สึนามิจนมาถึงการตั้งศูนย์
พกัพงิผูป้ระสบอทุกภยัตอ้งมกีารปรบัปรงุ
แก้ไขอยา่งไรบา้ง
  มันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเป็นเรื่องใหญ่ 
เพียงแต่พูดได้ว่าเรามี Know How มากขึ้น   
มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาและอุปสรรค
ได้มากขึ้น เราได้ประสบการณ์ เราได้องค์ความรู้
ในการจัดการที่มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่
อ่านหนังสือหรือคิดเอาเอง 
  แต่ศูนย์พักพิงฯ ของธรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็น
ศนูยพ์กัพงิฯ แหง่แรกทีม่กีารจดัการปจัจยั 4 อยา่ง 
เป็นระบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ศูนย์
พักพิงฯ ของเรามีชาวต่างประเทศมาดู เขาก็ทึ่ง
ว่าเราทำได้มาตรฐานสากล บางทีมีคนมาชมจน
ผมแปลกใจวา่จริงๆ เหรอ เพราะผมเปน็คนทำงาน 
เราก็รู้ว่ามันมีข้อบกพร่อง มีปัญหาหลายอย่าง
เพียงแต่คนข้างนอกมองไม่เห็น แต่เมื่อเทียบกับ
สิง่ทีเ่ราเคยทำมา กถ็อืวา่ดทีีส่ดุ ครัง้ตอ่ไปกน็า่จะ
ดีกว่านี้ แต่ก็หวังว่าจะไม่มีนะ แต่ยังไงเราต้อง 

เตรียมพร้อมเสมอ เพราะภัยธรรมชาติจะอยู่ใกล้
ตัวมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เราทำลายสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติก็จะกลับมาทำลายเรา โลกร้อนขึ้น
เพียง 1 องศา ภัยธรรมชาติจะรุนแรงขึ้น 5 เท่า 
เรากำลังรับผลการกระทำของตัวเองที่ไม่คิดถึงคน  
ในอนาคต นีจ่งึเปน็ความรบัผดิชอบของมนษุยชาติ 

ระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัชมุชนรอบขา้งธรรมศาสตร์
ใกลช้ดิกนัมากขึน้ไหมหลงันำ้ลด
  ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดชาวบ้าน
มากขึ้นหรอกครับ เรากลับยิ่งห่างจากชาวบ้านมาก
ขึ้นด้วยซ้ำไป   
หากพดูกนัอยา่งไมเ่กรงใจ ชว่งนำ้ทว่มธรรมศาสตร ์
เราก็มีการสูบน้ำท่วมออกไป อย่างนี้จะเรียกว่า  
เราใกล้ชิดเขาเหรอ เพราะการทำคันกั้นน้ำก็ต้อง  
มีการสูบน้ำออกด้วย แต่มันอยู่ที่ว่าเราทำอย่างไร
กับชุมชนต่างหาก  
  ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ใกล้ชิดชุมชนน่าจะ
เริ่มมาจาก ประการที่ 1 การแจกถุงยังชีพ เอา
อาหาร สิ่งของจำเป็นไปให้ชาวบ้าน ตั้งแต่ก่อน
เกิดน้ำท่วม และในช่วงน้ำท่วมเราก็ไม่ได้ทอดทิ้ง 
ผมก็ไปด้วยตัวเองเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าผู้บริหาร
เองก็ไม่ได้ทิ้งประชาชน นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลย 
ที่ต้องทำให้เขาเหน็ ถา้เราไมช่ว่ยเขา ไมม่กีารลด
ชอ่งวา่งหรอก มีแต่จะห่างมากขึ้น ประการที่ 2 
คือ เราเอาเงินบริจาคที่เหลืออยู่ 2 ล้าน 2 
แสนบาท โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมทบ
ให้เป็น 4 ล้านบาท แลว้เอาตรงนีใ้หก้บั 12 คณะ
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ สว่นนกัศกึษากใ็หใ้ชว้ชิาพลเมอืง 

ธรรมศาสตร์
กับการจัดตั้งศูนย์
พักพิงช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล



ทีม่นีกัศกึษา 2,000 คนลงไปศึกษาร่วมกิจกรรม
ฟื้นฟู 17 ชุมชนรอบธรรมศาสตร์ ทำให้เกิด
โครงการมากมาย ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
  แลว้ผมกค็ดิวา่นำ้ทว่มกม็สีว่นชว่ยในการรว่มกนั
ฟื้นฟูชุมชนได้เร็ว เพราะถ้าไม่มีน้ำท่วม แล้วมา  
บอกให้พวกเราลงไปช่วยบริการชุมชน ก็เกิดยาก 
เพราะฉะนั้น การฟื้นฟูจากเหตุน้ำท่วมทำให้เกิด
การมีส่วนร่วม และทำให้อาจารย์ และนักศึกษา 
จาก 12 คณะประมาณ 3,000-4,000 คน ได้  
ร่วมกันทำงานกับชุมชน ลำพังน้ำท่วมอย่างเดียว
คงไมเ่กดิ แตเ่ราเปลีย่นวกิฤตเิปน็โอกาส ซึง่โอกาส 
กค็อืการฟืน้ฟ ูทำใหเ้รารูจ้ากทีไ่มรู่ม้ากอ่นวา่รอบๆ 
เราเปน็ชมุชนยากจน มคีวามลำบาก ทำอะไรจาก
นี้ไปก็เพื่อให้ชุมชนรอบข้างดีขึ้น จากนี้ไปความ
สุขของชุมชนจะเป็นความสำเร็จของธรรมศาสตร์ 
ถ้าประชาชนในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยไม่มี
ความสุข แล้วเราธรรมศาสตร์จะอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
เราจะม ีranking ระดบัดแีคไ่หน มีชื่อเสียงโด่งดัง
เพียงใด แต่หากคนรอบข้างลำบาก แลว้เราจะพดู
ไดอ้ยา่งไรวา่ ธรรมศาสตรร์กัประชาชน นีม่นัคอื
การเริม่มติใิหม ่มติขิองการอยูร่ว่มกนั ความสุข
ของประชาชนคือตัวชี้วัดของธรรมศาสตร์  
  และมันคือการเริ่มต้นการเรียนการสอนใหม่ 
การเรียนที่ให้นักศึกษาไปสัมผัสกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริง รอบๆ ตัว แล้วก็เอาความรู้ไปใช้ในด้าน
การบริการชุมชน สังคม เพราะการบริการนั่น  
แหละก็คือการเรียน ซึ่งธรรมศาสตร์ถือว่าอยู่  
แถวหน้าของการบริการชุมชน นั่นทำให้คำขวัญ  
ที่ว่า ธรรมศาสตร์รักประชาชน ไม่ใช่คำสวยหรู 
แตม่นัเปน็เรือ่งจรงิ เปน็กจิกรรมนกัศกึษา เปน็วชิา

เรียนของธรรมศาสตร์ด้วย ถ้าไม่สามารถไป
บริการชุมชนแล้ว จะเรียนไปทำไม 
 
มีแนวทางการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา
ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีการแบ่งสีกัน
อย่างชัดเจนอย่างไร
  ผมคิดว่าหลักการคือเสรีภาพ ธรรมศาสตร์
คือเสรีภาพ เราถือว่ากิจกรรมการเมืองก็คือ
กิจกรรมของธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการเมือง  
กม็เีสรภีาพ เพยีงแตเ่สรภีาพในระบบประชาธปิไตย 
ไม่ใช่ตามอำเภอใจ แต่เสรีภาพประชาธิปไตย  
เป็นเสรีภาพบนความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เสรีภาพ
ภายใตก้ตกิา เสรภีาพภายใตก้ฎหมาย แลว้กต็อ้ง  
ใช้อย่างเคารพในสิทธิของผู้อื่น เคารพในความ
แตกตา่ง เสือ้เหลอืง เสือ้แดง ไมเ่ปน็ปญัหา   
มีกิจกรรมแสดงออกได้ในธรรมศาสตร์ ผมบอก
นักศึกษาว่า ธรรมศาสตร์เป็นที่เดียวในประเทศ
ไทยที่มีการเคลื่อนไหวเสรีภาพทางการเมอืง เปน็
กจิกรรมนกัศกึษา ดงันัน้ เรากเ็พยีงดูแลให้อยู่ใน
ขอบเขต ที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  
  
การเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็คือการเคลื่อน-
ไหวเสรีภาพ แล้วที่ผ่านมาเราก็แสดงออกได้อย่าง
ดี มีนักศึกษาที่คิดต่างกัน  
 เช่นเรื่องมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
กับการเคลื่อนไหวเรื่อง ม.112 ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ว่าเราก็มีเสรีภาพ เป็นเสรีภาพที่สร้างสรรค์   
เมื่อนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับผู้บริหาร นักศึกษาก็
แสดงออกมา แต่สุดท้ายก็มีทางออกที่สวยงามที่  
ยังอยู่บนความเป็นเสรีภาพต่อไป 
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	 TU100	เปน็วชิาทีไ่มม่ตีำราเรยีน	ไมใ่ชเ่พยีงแค	่ 
จดเลคเชอร์	สอบแลว้ได้คะแนนกจ็บ	แต่	TU100	
สง่เสรมิใหเ้ริม่ทำจรงิๆ	ไมม่อีาจารยม์าบรรยาย	
แตใ่หน้กัศกึษา	ไปศกึษาเอง	คดิโครงการเอง	
ลงมอืเอง	เกรดทีไ่ดอ้าจจะไมเ่ทา่กบัคณุคา่ทีไ่ดล้ง
วชิาเรยีน	เปน็การเรยีนรูต้วัตน	สำรวจภายในของ
ตวัเองวา่มทีา่ทตีอ่สงัคมรอบขา้งอยา่งไร	
  “สว่นตวัเองเปน็เดก็กจิกรรมมากอ่น	แตย่งัไม่
เหน็อะไรทีต่อบโจทย	์ธรรมศาสตรร์กัประชาชน	
แตว่ชิา	TU100	เปน็ภาคปฏบิตั	ิทีท่ำใหเ้ราไปสมัผสั
กบัชาวบา้น	เพราะทีผ่า่นมาวชิาทีไ่ดไ้ปสมัผสักบั
ชาวบา้นกต็อ้งเปน็วชิาสงัคมสงเคราะห	์แพทยช์มุชน 
วชิานีเ้ปน็ตวักรองเดก็ใหรู้ส้กึวา่	ฉนัเปน็พลเมอืงทีด่	ี	
ฉนัเปน็ธรรมศาสตรท์ีร่กัประชาชน	คณุทำอยา่งไร
กไ็ด้ใหช้าวธรรมศาสตรร์กัประชาชน	จึงคดิวา่วชิา	
TU100	ดีมากสำหรบัธรรมศาสตร”์ 
	 	วชิาพลเมอืงไมถ่อืเปน็วชิาบงัคบั	แตเ่ปน็วชิาเลอืก 
ตอ้งไดเ้กรดหรอืไมน่ัน้	นา่จะเปน็สว่นหนึง่	นัน่เปน็
ตวัชีว้ดัในดา้นวชิาการมากกวา่	วชิานีเ้ปน็การเรยีน
เพือ่ประเมนิตวัเองและประเมนิผูอ้ืน่	แลว้การทีจ่ะ
เปน็พลเมอืงทีด่	ีในสายตาคนเรยีนวชิาพลเมอืง	
หนา้ตาควรเปน็อย่างไร				
	 “ในสายตาตวัเองการเปน็พลเมอืงทีด่	ีตอ้งมอง
โลกตามความเปน็จรงิ	เขา้ใจและรบัรูว้า่สงัคม	
เราเปน็แบบไหน	ตอ้งการอะไร	แลว้เรากเ็ปน็ส่วน
หนึง่ของสงัคมทีช่ว่ยใหด้ขีึน้ได	้ไมใ่ชเ่ปน็คนดแีต	่ 
อยูเ่ฉยๆ	ตอ้งลงมอืทำดว้ย	ตอ้งเริม่จากตวัเองให	้ 
ดกีอ่น“	

น.ส.ณัฐนันท์  หยิบจันทร์  

จิตวิญญาณของ
นักศึกษาที่ไม่ทิ้ง
ประชาชน

นักศึกษาวิชา 
TU 100

น.ส.โสภาพรรณรวดเร็ว
คณะเศรษฐศาสตร์ 

น.ส.ณัฐนันท์หยิบจันทร์  
คณะนิติศาสตร์  
นักศึกษาวิชา TU100 ชั้นปีที่ 1  



“ไม่ใช่เป็นคนดีแต่อยู่เฉยๆ
ต้องลงมือทำด้วย”

	 ขอ้ดขีองวชิา	TU100	นี	้ทำใหน้กัศกึษาทีไ่ม	่ 
กลา้แสดงศกัยภาพเกดิความกลา้มากขึน้	เพราะได้
แสดงความคดิออกมา	ถอืวา่เปน็วชิาทีเ่ปดิตวัตน
ของนกัศกึษา	ในการมองปญัหาจากตวัเองก่อนจะ
มองไปสูส่งัคมรอบตวั	เฟรชชีเ่ศรษฐศาสตรค์นนี้
สารภาพกอ่นทีจ่ะลงเรยีนวา่	มคีวามรูส้กึตอ่ชมุชม
และคนภายนอก	เปน็เหมอืนคนไมรู่จ้กั	ชวีติใน
มหาวทิยาลยั	กส็มัผสัไดแ้ตเ่ฉพาะคนภายใน		 
ทำใหไ้มไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมรอบๆ	มากนกั		 
เธอเปรยีบเทยีบวา่เปน็แคถ่นนเสน้เดยีวจรงิๆ	ที่
ขวางไว	้ซึง่ทำใหเ้ธอไมเ่หน็ภาพสงัคมทีเ่ปน็จรงิ		
 “แตก่อ่นเปน็คนมองโลกเกอืบด	ีชวีติอยูด่มีสีขุแต่
เมือ่ออกไปเจอของจรงิ	มอีะไรแยก่วา่ทีค่ดิทำใหเ้รา
คดิอะไรมากขึน้	และวชิานีท้ำใหเ้ราไดเ้ริม่ทำจรงิจงั	
จนรูส้กึวา่เหนือ่ย	กวา่จะไดอ้ะไรมายากมาก	ชาว
บา้นลำบาก	จนกจ็นจรงิๆ	ชว่งทีไ่ปสมัผสักบัชาวบา้น	
ถอืวา่หา่งมาก	กบัการสือ่สารพดูคยุกนัตอ้งผา่นผูน้ำ
ชมุชน	เพือ่จะใหพ้วกเขาเหน็วา่เราตัง้ใจมาชว่ยจรงิๆ	
ไมใ่ชม่าแลว้กไ็ป	

 วชิา	TU100	เปน็วชิาลงพืน้ที	่ซึง่ปกตกิช็อบ
ปฏบิตัทิำกจิกรรมอยูแ่ลว้	เมือ่ทางมหาวทิยาลยัให	้ 
งบคดิโครงการมา	5,000	บาท	พวกเราในกลุม่
ทัง้หมด	28	คน	กร็ะดมความคดิกนัจนเกดิไอเดยี	 
“ขยะออนเซลส”์	นำขยะมาแลกไขก่บัชมุชนรอบ
มหาวทิยาลยั	เพราะเหน็วา่มขียะเยอะมาก	แต	่ 
ชาวบา้นยงัไมม่รีะบบจดัการ	เรากไ็ปเริม่ให”้  
	 วชิานีท้ำใหเ้รากบัชาวบา้นเขา้ใกลก้นัมากขึน้	
ทำใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูว้า่ภายนอกเปน็อยา่งไร	
สงัคมกค็อืประเทศนะ	ทำใหเ้หน็ปญัหาอยา่งตรงจดุ	
เมือ่จบไปกส็ามารถเปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะแกไ้ขปญัหา	
อยากชกัชวนเพือ่นๆ	ถา้ไดท้ำจะเหน็วา่ทกุอยา่งมนั	 
ดขีึน้จรงิๆ	ดกีวา่นัง่อยูเ่ฉยๆ	อยา่งของเราเริม่กนั	
28	คน	แตถ่า้เพิม่	50	คน	หรอื	100	คน	รว่มแรง
กนั	จรงิๆ	ชมุชนอาจจะดขีึน้กวา่นี	้แรงบนัดาลใจ
เกดิจาก	เหน็คนหลายคนชว่ยกนั	แตเ่ราเหน็เองวา่
พวกเขาเดอืดรอ้นจรงิๆ	และเรามองถงึความเปน็
ธรรมศาสตร	์เพือ่ประชาชนดว้ย	”	

น.ส.โสภาพรรณ รวดเร็ว 
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	 “ผมคดิวา่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์คีวาม
พรอ้มสำหรบัผูพ้กิารมาก	เพราะเคยเปน็เจา้ภาพ	
จดัพาราลมิปคิเกมสเ์มือ่หลายปกีอ่นเทยีบกบัทีอ่ืน่
ระบบสาธารณูปโภคด้านกายภาพคอ่นข้างลำบาก
กวา่” 
	 	นัน่เปน็ความรูส้กึแรกของไพฑรูย	์หากถามถงึ
ความรูส้กึทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั	ทีเ่ขาเคยใชช้วีติอยู	่
นกัศกึษาโครงการชา้งเผอืกของมหาวทิยาลยัคนนี	้
เคยเปน็นกักฬีาเทเบลิเทนนสิของทมีชาตไิทยไป
แขง่ขนัอาเซยีนพาราเกมส	์ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี	 
มาแลว้	เขาสอบเข้าเรยีนจนจบเปน็บณัฑิตในคณะ
รฐัศาสตร	์สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ		
ตลอดระยะเวลาการเรยีน	ทีม่หาวทิยาลยัมอบ
โอกาสให	้อะไรเปน็อปุสรรคทีเ่ขาตอ้งพบเจอบา้ง	
ในฐานะนกัศกึษาผูพ้กิารในรัว้แมโ่ดมแหง่นี	้	
 “ผมวา่เอาทีไ่มเ่ปน็อปุสรรคกอ่นดกีวา่	สิง่ทีท่ำให้
ผมจบมาไดก้เ็พราะเพือ่นคอยชว่ยเหลอืตลอด	
เหมอืนทีน่ีเ่ปน็จดุนำรอ่งมติรภาพของคนพกิาร	 
ทีส่ำคญัทีส่ดุ	คอืศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิารซึง่ถอื
วา่ดมีาก	สำหรบัชว่งสอบเพยีงแจง้เรือ่งยา้ยหอ้ง
สอบไปยงัสถานทีท่ีม่ทีางลาด	เขากจ็ดัการให	้	 
ทราบวา่ตอนนีม้มีหาวทิยาลยัอืน่มาดขูองเราเปน็
ตวัอย่างด้วย	
		 เรือ่งของความเทา่เทยีมกถ็อืวา่เสมอภาค		 
สภาพแวดลอ้ม	คนรอบขา้งกโ็อเค	แลว้มเีพือ่น
หลายกลุม่ทีม่โีครงการชา้งเผอืก	ทัง้ชาวชนบท	
นกักฬีา	คนพกิารทัง้หลาย	เวลาทีเ่ขา้มา	คนกลุม่	 
นีจ้ะคอ่นขา้งกลมเกลยีวกนั	คนตาบอดกม็คีวาม
จำเปน็มากทีจ่ะตอ้งมบีดัดี	้เปน็เพือ่นคอยชว่ย	 

นายไพฑูรย์แซ่จิ้ว
บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์  
พิการทางการเคลื่อนไหว  
นักกีฬาเทเบิลเทนนิส 

จิตวิญญาณของ
นักศึกษาที่ไม่ทิ้ง
ประชาชน

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส
(พิการทางการเคลื่อนไหว)



จงูแขน	หรอืชว่ยเรือ่งการลงเรยีน	การตดิตอ่งาน	
สำหรบัสงัคมทีน่ีถ่อืวา่ดมีากๆ	ครบักบัการมบีดัดี”้		
	 สว่นอปุสรรคเขาบอกเปน็เพยีงระดบักายภาพ	
ซึง่เปน็เพยีงความไมส่ะดวกไมถ่งึระดบักลายเปน็
ปญัหา	แตก่ค็วรไดร้บัการปรบัปรงุเพือ่นกัศกึษา	 
ผูพ้กิารในอนาคต	
	 “มเีรือ่งทีต่อ้งแกไ้ข	เชน่	ทางลาดสำหรบัคน
พกิารซึง่มฟีตุบาตขวางอยู	่ทำใหผ้มตอ้งออ้มไกล
มาก	ควรหาสเตป็เลก็ๆ	สัน้ๆ	เพือ่ใหเ้ขน็รถขึน้งา่ยๆ	
หรอื	หอ้งนำ้สำหรบัผูพ้กิารบางทกีล็อ็คไว	้ใชง้านไม่
ได	้ทำใหค้นพกิารตอ้งไปเขา้หอ้งนำ้ปกต	ิซึง่ลำบาก	
ตดิรถเขน็	แลว้คนอืน่กจ็ะมอง	สรา้งความอดึอดั	 
ทัง้ตวัเองและคนอืน่	กลายเปน็ความยากลำบาก	 
ทางกายภาพ”	

	 สทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งการพดู	กบัการแสดงออก 
ทางความคดิ	ความเสมอภาค	ส่งตอ่ถงึนกัศกึษา	 
ทกุคน	ไพฑรูยเ์องกม็สีว่นรว่มเสมอในสงัคม
ธรรมศาสตร	์หาใชม่แีตแ่กนนำนกัศกึษาเทา่นัน้	
แมแ้ตเ่รือ่งทีเ่หน็วา่ไมย่ตุธิรรม	นกัศกึษาผูพ้กิาร
กลุม่นี	้ยิง่มบีทบาทมาก	กลา้ทีจ่ะแสดงออก	กลา้ที่
ทกัทว้งความไมย่ตุธิรรม	นัน่เปน็จติวญิญาณของ
ธรรมศาสตรท์ีเ่ขายดึมัน่		
 “ผมโชคดทีีไ่ดเ้รยีนธรรมศาสตร	์ไดเ้รยีนกบั
อาจารยท์ีเ่ราชืน่ชอบ	และมชีือ่เสยีงหลายๆ	คน	
เวลาทีเ่ราไดเ้รยีนแลว้อาจารยไ์ดถ้า่ยทอดทศันคติ
ใหเ้รามมีมุมองตอ่โลก	ใหม้นักวา้งขึน้ซึง่เราสามารถ
นำไปปรบัใชส้ำหรบัชวีติการทำงาน	ทำใหผ้มมี
กำลงัใจในการตอ่สูก้บัชวีติ	มปีระสทิธภิาพในการ
ทำงาน	บางอยา่งบางคำพดูชว่ยเปลีย่นชวีติของเรา” 
	 อาจเปน็เรือ่งยากสำหรบัคนปกตบิางคน	ทีจ่ะ
ตอ้งเรยีนและเลน่กฬีาอย่างจรงิจังไปพรอ้มกนั	แต่
ดว้ยความมุง่มัน่บวกกบัแรงสนบัสนนุของทาง
มหาวทิยาลยั	ไพฑรูย	์แซจ่ิว้	นกัศกึษาผูพ้กิารแหง่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ควา้ความสำเรจ็ทัง้สอง
ทางไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู	ิ		 	 	

“ผมโชคดีที่ได้เรียนธรรมศาสตร์”
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“เรามีหน้าที่ปลูกฝังและ
เป็นบันไดให้คนรุ่นหลัง
ก้าวไปข้างหน้าด้วย
ความมั่นคงบนฐานของ
ศาสตร์และธรรม”

เข็มเกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์
ดร.อรุณ ภาณุพงศ์

ศาสตราจารย์ดร.อรุณภาณุพงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



	 “ทีจ่รงิขณะนีจ้ะเรยีกวา่แกส่ดุในคณะนติศิาสตร	์
กไ็ด	้เพราะเกดิมาตัง้แตป่	ีพ.ศ.2467	และมา	 
อยูใ่นรม่เงาของธรรมศาสตรต์ัง้แต	่พ.ศ.2485	
เมือ่ไดธ้รรมศาสตรบณัฑติแลว้ไดร้บัทนุรฐับาลไป
ศกึษาตอ่ทีม่หาวทิยาลยัปารสีระดบัชัน้ปรญิญาโท
และปรญิญาเอก	กลบัมาใน	พ.ศ.2497	ได้มาเปน็
อาจารยพ์เิศษทีค่ณะนติศิาสตรข์องมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร	์ตัง้แตน่ัน้มาจนปจัจบุนั	เวน้แตช่ว่งที่
ไปประจำการในตา่งประเทศในหนา้ทีท่างการทตู	
4	-	5	ชว่ง	รวมแลว้หลายปเีหมอืนกนั	

65 ปเีปน็ระยะเวลาที ่ศ.ดร.อรณุ  ภาณพุงศ ์ ผกูพนัอยูก่บัธรรมศาสตร ์  
ตัง้แตส่ำเรจ็การศกึษาชัน้เตรยีมปรญิญาและนกัศกึษาชัน้ปรญิญาธรรมศาสตร์
บณัฑติของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง (ธรรมศาสตรย์คุตน้ 
2477-2492) ตอ่มาไดเ้ขา้รบัราชการในกระทรวงการตา่งประเทศจนเกษยีณ  
อายรุาชการ ในตำแหนง่ปลดักระทรวงฯ และไดร้บัตำแหนง่ทางการเมอืง   
เปน็รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ และรฐัมนตรปีระจำสำนกันายก
รฐัมนตร ีตลอดระยะเวลานัน้ทา่นไดร้บัมาเปน็อาจารยพ์เิศษใหก้บัมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตรเ์ปน็ตน้มา ซึง่นบัไดว้า่ ในดา้นวชิาการทา่นมคีณุปูการมายาวนาน
ตอ่การศกึษาดา้นนติศิาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขากฎหมายระหวา่งประเทศ 
และไดร้บัปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติ (กติตมิศกัดิ)์ ทัง้จากมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
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	 “เกี่ยวกับอุดมคติและทัศนคติของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ปัจจุบัน	ผมมองว่าเป็นเรื่องของ	 
การเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของโลกมากกว่า	 
ความแตกต่าง	
	 นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเปน็กลุม่แรกๆ	ทีไ่วตอ่  
การเปลี่ยนแปลงของโลก	คนมากขึ้นการแข่งขัน	
สูงขึ้น	โลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งในการ
สื่อสาร	คมนาคม	ในทางเทคโนโลยี	และเรื่อง	 
อื่นที่เป็นผลของโลกาวิวัฒน์	
	 ในเรื่องของอุดมคตินั้น	ผมคิดว่ามีการเปลี่ยน
น้อยมาก	นักศึกษามีความมุ่งมั่นเสรีภาพใน	 
การพัฒนาความรู้และสติปัญญาของประชาชน	
เพื่อประชาชนตลอดมายังคงมีอยู่	
	 สำหรับมุมมองของนักศึกษาในปัจจุบันต่อ	 
การเรียนนั้น	ผมคิดว่านักศึกษาในปัจจุบันก็ให้
ความสำคัญกับการเรียนทั้งในทางทฤษฎีหรือ
หลักวิชาและปริญญา	แต่ส่วนหนึ่งนั้นอาจจะต่าง
ไปบ้าง	โดยยุคเดิมนั้นเน้นที่ความรู้และการได้
ปริญญาเป็นหลักฐานรองรับ	ส่วนในปัจจุบัน		 
มักจะเน้นในเรื่องของปริญญาเพื่อเป็นตั๋วอนาคต
ของชีวิตที่แน่นอนและมีศักดิ์ศรีเป็นเป้าหมาย
หลัก	สภาพของมุมมองของนักศึกษาเท่าที่ผมได้

ในขณะทีโ่ลกเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงรวดเรว็ไปตามยคุสมยั  
นา่สนใจวา่อดุมคต ิและทศันคตขิองนกัศกึษาทีผ่า่นการสอน  
ของศ.ดร.อรณุนัน้ มมีมุมองตอ่การเรยีนและตอ่สงัคมตา่งไป
จากเดมิอยา่งไร  

สัมผัสมาทั้งในยุคเดิมและยุคนี้	เห็นว่าปัจจุบัน	 
นักศึกษามีโลกทัศน์และความรู้ที่ทันโลกทีเดียว
ในเชิงกว้าง	ถ้าเสริมในเชิงลึกได้อีกก็น่าจะดี	
	 ในเชิงลึกนั้นเห็นได้ว่าทั้งในวาทกรรมและพูด
ถึงกันโดยทั่วไปและเป็นวงวิชาการมีถ้อยคำที่
สวยงามที่พูดถึงกันอยู่มาก	อาทิ	ชาติบ้านเมือง	
ประชาธิปไตยเสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	หลักนิติ-
ธรรม	นิติรัฐ	ฯลฯ	ก็เข้าใจกันไม่ชัดเจน	พอว่า
จริงๆ	แล้วคืออะไร	ประกอบด้วยอะไร	มีความ
หมายที่จะนิยามหรือ	ให้ความหมายว่าอย่างไร?	
หรืออีกตัวอย่าง	เช่น	ในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างสมาคมอาเซียน	กับประชาคมอาเซียน	 
ที่ซึ่งจะเริ่มมีผลเป็นทางการอย่างจริงจังในสอง
สามปีนี้มีอย่างไรก็เป็นที่ทราบกัน	ทำให้ยังมี
การเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเพื่อให้แน่ใจว่าไทย	 
จะได้รับประโยชน์สูงสุด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องว่าจะประสานระบบกฎหมายของประเทศ
อย่างไร?	ผมรู้สึกว่าเรามี	ผูม้อีาชพีทางกฎหมาย  
อยู่มาก	แต่มี	นักกฎหมายมืออาชีพ	อยู่ไม่มาก	
มีผู้รู้ตัวบทกฎหมายมาก	แต่มีผู้เข้าใจกฎหมาย
ทั้งระบบก็ไม่มากนัก”	

เข็มเกียรติยศ
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ศาสตราจารย์
ดร.อรุณ ภาณุพงศ์



ศ.ดร.อรณุ ภาณพุงศ ์คดิวา่กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคนทัว่ไป  
ในทกุดา้น และทกุวงการ จะมากหรอืนอ้ยเทา่นัน้ และอยูท่ีค่น  
จะมุง่ไปทางใด นา่สนใจทีว่า่ปญัหาในบา้นเมอืงในปจัจบุนั  
สว่นใหญ ่กเ็กดิจากการตคีวามหรอืเขา้ใจกฎหมายไปคนละ  
ทศิละทาง ในฐานะผูไ้ดร้บัเขม็เกยีรตยิศ ทา่นสะทอ้นปญัหาได้
อยา่งนา่สนใจ 

 “ในฐานะที่ทำงานอยู่กับองค์กรที่ผลิตนัก	 
กฎหมาย	เห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่
สังคมกำหนดไว้	มีด้วยถ้อยคำที่เป็นนามธรรม	
เป็นหลักหรือกติกาจะต้องปฏิบัติ	ความมุ่งหมาย
ของกฎหมายจะเกดิผลจงึอยูท่ีก่ารนำไปปฏบิตัเิปน็  
รูปธรรม	ปัญหาของนักกฎหมายจะอยู่ที่การแปร	
นามธรรมให้เป็นการกระทำ	ซึ่งจะแปรได้ก็ต้อง
เข้าใจขั้นตอนของการใช้กฎหมายที่เป็นขั้นตอน	
เข้าใจความหมายเหตุผลและความประสงค์ของ
กฎหมายนั้น	
	 การศึกษากฎหมายในธรรมศาสตร์ช่วงแรก	 
นั้น	มีอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่
ทรงคุณวุฒิ	และมีประสบการณ์จริงในทางด้าน
ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายทั้งระบบ	ภายหลังเมื่อ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยขยายตัวและเติบโตขึ้น	
มหาวทิยาลยัตอ้งสรา้งอาจารย์ประจำคณะ	อาจารย์ 
เหล่านั้น	มีความรู้ความสามารถสูง	สำเร็จการ
ศึกษาจากต่างประเทศมาเป็นผู้สอน	นักศึกษาได้
รับความรู้ด้านนิติศาสตร์ที่กว้างขวางและทันสมัย
ขึ้น	แต่โอกาสที่นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์จริงจะจำกัดลง	

	 นักศึกษาก็มักจะติดอยู่กับคำพูด	จบการศึกษา
ปริญญาตรี โท หรือ เอกในสาขานั้นสาขานี้ แต่
การศึกษาของคนนั้นมันไม่มีอันจบ	ความหมายว่า	
ต้องเรียนต้องศึกษาอีก	การศึกษานั้นการหาความ
รู้ควรมีความต่อเนื่องไปตลอดชีวิต	
	 ส่วนทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนและ
สังคมนั้น	ผมเห็นว่าทัศนะของหนุ่มสาวที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นทัศนคติ	 
ที่แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์	ยังไม่เปื้อนไปกับ
อคติและประโยชน์ส่วนบุคคล	ต้องการที่จะเดิน
หน้าไปตามอุดมคติและอุดมการณ์ที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมา	ผมจึงเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นนี้	และ
เห็นว่าเรามีหน้าที่ปลูกฝังและเป็นบันไดให้คนรุ่นนี้
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง	บนฐานของ	
ศาสตร์ หรือ	ความรู	้และ	ธรรม	หรือการปฏิบัติ
ที่ดีและถูกต้อง	
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ตัง้แตเ่ปน็มหาวทิยาลยัเปดิจนถงึปจัจบุนั ปฎเิสธไมไ่ดว้า่
ธรรมศาสตรก์บัการเมอืงนัน้ คงจะแยกออกจากกนัลำบาก   
ในฐานะทีเ่หน็ความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงมาหลายยคุ  
หลายสมยั แรงเสยีดทานทางการเมอืงทีม่ตีอ่ธรรมศาสตร์  
ใหบ้ทเรยีนกบัเราอยา่งไร ในมมุของ ศ.ดร.อรณุ ภาณพุงศ์ 

	 “สังคมเรามีความขัดแย้งปรากฏให้เห็นเป็น	 
ครั้งคราว	น่าคิดว่า	สังคมต้องหาจุดสมดุล
ระหว่างจารีตกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ความเป็นจริงว่าเราจะเอาอย่างไร เราอยู่ในสังคม
ไทย	แต่สังคมไทยก็อยู่ในสังคมโลกด้วย	เราไม่	 
ควรลืมอดีตและอัตลักษณ์ของเรา	ขณะเดียวกัน
จะวิง่ไปเปน็กา้วกระโดดลกัษณะทีส่งัคมตามไมท่นั 
ปัญหาก็เกิด	การเติบโตสู่อนาคตนั้นต้องอาศัย
เหตุผล	ต้องแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ	 
แก้ปัญหา	และในขณะเดียวกันควรต้องมี	ขันติ
ธรรม	ด้วย	
	 เราพูดถึงเรื่องเสรีภาพกันมากในเรื่องของ		 
การมีเสรีภาพ	ผมคิดว่าไม่มีข้อที่ต้องถกเถียงกัน	
เพราะเห็นพ้องกันทุกคน	แต่	การใช้เสรีภาพ 
เป็นประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่ง	เพราะการใช้
เสรีภาพของบุคคลจะต้องไม่ริดรอนเสรีภาพของ
บุคคลอื่นหรือสร้างความเสียหายแก่สังคมของ
ตนเอง	
 

	 ในการแกป้ญัหานัน้ไมว่า่ปญัหาอะไรกค็วรตอ้ง	 
รูว้า่	ตวัปญัหามอียา่งไร	ระหวา่งอะไรกบัอะไร		 
ใครกบัใคร	และแต่ละฝา่ยแต่ละด้านต้องการอะไร	
เปน็เรือ่งของการหาทางเลอืกวา่จะแกไ้ข	อยา่งไร	 
กด็	ีในบางเรือ่งนัน้การหาจดุกลางกก็ระทำได้
ลำบาก	เชน่	ระหวา่งความดกีบัความชัว่	ระหวา่ง
ผดิกบัถกู	ระหวา่งใชห่รอืไมใ่ช	่เปน็ตน้”	

เข็มเกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์
ดร.อรุณ ภาณุพงศ์



จากประสบการณร์ว่มกบัธรรมศาสตรม์ายาวนาน   
ปฏสิมัพนัธข์องธรรมศาสตรก์บัสงัคม ในสายตาของ 
ศ.ดร.อรณุ ภาณพุงศ ์ทา่นมองเหน็ความเปลีย่นแปลง 
ตอ่สทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางการเมอืงอยา่งไร 

	 “หลังจากที่ผมได้พ้นจากการทำหน้าที่ทาง
ราชการแล้ว	ก็มุ่งมาในด้านวิชาการ	ไม่ค่อยได้	 
รับทราบเรื่องราวทางการเมืองเท่าไหร่	
	 ภาพของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก	 
ทางการเมือง	ผมเห็นว่ามีทั้งในเรื่องที่น่ายินดี	
และเรื่องที่ทำให้เกิดการหวั่นไหวในสังคมปัจจุบัน
อยู่ไม่น้อย	มีสิ่งบอกเหตุว่ามีสถานะที่สังคมไทย
ถึงจุดที่จะต้องทบทวนและตัดสินใจว่าในอนาคต
และขณะนี้	เราจะเลือกอนาคตว่าสังคมจะเดิน
ทางไปอย่างที่เคยเป็นมาหรือจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร 
	 ในปัจจุบันนี้	ประชาชนให้ความสำคัญกับ	 
เรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตาม
ระบบประชาธิปไตยตามที่เขาเข้าใจมากขึ้น	และ
ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการที่ส่งผล
ถึงประชาชนมากขึ้น	
	 เศรษฐกิจและปัญหาการเหลื่อมล้ำทางสังคมมี
ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเมือง	เศรษฐกิจของ
คนและของสังคม	โดยรวมเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและ
จุดประสงค์อันหนึ่งของสังคม	ภาวการณ์ขณะนี้	

	 ทุกคนทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
ของโลกแต่ถ้าก้าวผิดปรกติ	สัญญาณเตือนภัยที่
เปรียบได้กับความเจ็บป่วยที่ปรากฏอาการให้เห็น
ได้ในขั้นที่ต้องรับการรักษาเยียวยา	มิฉะนั้น	 
จะมีอันตรายที่น่ากังวล	
	 ผมนึกถึงคำของปราชญ์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้าง
ต้นว่า	มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสัตว์การเมือง		 
แต่มีสังคมที่ใดย่อมต้องมีกฎหมาย	
	 ปัญหายากอยู่ที่ว่ากฎหมายก็ดี	อุดมคติก็ดี		
กำหนดเนื้อหาสาระไว้ด้วยถ้อยคำที่เป็นนามธรรม		
ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความอีกทีหนึ่ง	ว่าคำๆ	นั้น
หมายถึงอะไร	มีขอบเขตอย่างไร?	
สังคมเราจะเห็นพ้องกันว่าอย่างไร? 
	 ศาสตราจารย์	ดร.อรุณ	ภาณุพงศ์	ผู้ได้รับเข็ม
เกียรติประจำปี	2555	ยังอดไม่ได้ที่จะทิ้งท้ายให้
พวกเราได้ตีความกันอีกรอบ	
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โล่เกียรติยศ
ประจำปี
๒๕๕๕

เข็มเกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๕
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ดร.กวีพงษ์หิรัญกสิ

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์โชติมา

นายไพสันติ์พรหมน้อย

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

โล่เกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๕

ศิษย์เก่าดีเด่น



นางกรุณาศุภการุณย์

ดร.กวีพงษ์หิรัญกสิ

นายวัฒน์ชัยวิไลลักษณ์

นายสามารถดวงวิจิตรกุล

ศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวช
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ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย

นายฉลองศักดิ์อักษรดี

นายชนวนรัตนวราหะ



นายชาญพวงเพ็ชร์


รองศาสตราจารย์ดร.ไชยันต์ไชยพร



โล่เกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๕

ผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์ดร.ไชยันต์ไชยพร



พ.อ.ณัฐพงศ์พรหมศร

นายธนดลมีถม

รองศาสตราจารย์ดร.มนตรีเจนวิทย์การ

TheJapanAgricultural

ExchangeCouncil(JAEC)

 AkatsukaGardenCo.,LTD

ดร.ไพบูลย์ปีติเสน

รองศาสตราจารย์บำรุงสุขพรรณ์
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กีรตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประจำปี๒๕๕๔

๐๘



กีรตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประจำปี๒๕๕๔
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“จะพูดกับนักศึกษา
เสมอว่าคุณได้เกรด
ที่ดีไม่เท่าคุณได้รู้จริง”

ศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์โรจนกิจอำนวย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี2554สาขาสังคมศาสตร์

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔



“ความทุ่มเทให้กับการสอนในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ผลักดัน และมีส่วนร่วมใน
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
ปริญญาโทระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้นักศึกษาทุกคน
ไปเสนอบทความในระดับนานาชาติ โดยร่วม
เดินทางไปด้วย หากไม่ติดภารกิจ” 



บันทึก
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“บางครั้งพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่า   
เงินก็เท่านั้น บางครั้งทุกอย่างที่เป็น
ของนอกกายก็เท่านั้น” 

	 นั่นเป็นข้อมูลยืนยัน	ที่แสดงถึงความเป็นแบบอย่างความเป็นครู		 
ของ	ดร.ศิริลักษณ์	 
	 แต่นี่ก็เป็นแค่เพียงด้านการสอนเท่านั้น	ยังไม่นับรวมถึงผลงานทางด้าน
วิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ	และนานาชาติ	ที่อาจารย์ผลิตขึ้นอย่าง	 
ต่อเนื่อง	ซึ่งหากนับรวมถึงงานบริหารและงานบริการสังคมมากมายที่ผ่านมา		 
อันเป็นข้อมูลกองใหญ่ที่ตั้งวางรวมอยู่ตรงหน้า	คงไม่อาจสงสัยได้เลยว่า		 
ทำไม	ศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษณ์	โรจนกิจอำนวย	จึงได้รับการยกย่อง	 
ให้เป็น	กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในปีนี้	
 
“วิธีการสอนในภาควิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้ที่จะสอนให้  
นักศึกษา อาจารย์จะต้องปรับตัวเองให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และไม่ใช่
ว่าสอนทางเดียว แต่ต้องให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่สำคัญ
คือ ฝึกรู้จักศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน แล้วมานำเสนอภายในชั้นเรียน  
การทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่ในบางวชิาทีม่นีกัศกึษาจากหลายสาขา กจ็ะใหจ้ดักลุม่  
ข้ามสาขา เช่น  สาขาวิชาเอกเดียวกันก็ไม่ควรอยู่ด้วยกัน ต้องมีการผสม
ผสาน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กว้างมากขึ้นและได้รับฟังคนที่  
ไม่ได้เรียนสายเดียวกับเรา ที่สำคัญพยายามที่จะให้นักศึกษากล้าที่จะพูด  
และถาม โดยเฉพาะเวลาที่ไม่เข้าใจ ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว 
  
	 ส่วนปัญหาของนักศึกษาที่พบส่วนใหญ่	คือ	ยังไม่ค่อยรอบรู้ในเนื้อหาและ
มักรีบเร่งเรียนให้จบเร็วที่สุด	แต่ก็จะพูดกับนักศึกษาเสมอว่า	คุณได้เกรดที่ดี
ไม่เท่าคุณได้รู้จริง	บางวิชาคุณได้เกรดบียังดีกว่าอีกวิชาที่ได้เกรดเอ	เพราะ
เกรดที่ได้บางครั้งได้มาจากการทำงานเป็นกลุ่ม	ซึ่งนักศึกษาบางคนแทบว่า	 
ไม่ได้ทุ่มเทและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	เนื้อหาที่คุณรู้จริงเป็น	 

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

ศาสตราจารย์
ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย



“แต่สิ่งที่เราทำลงไป มันเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้อื่นหรือเปล่า ไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า” 

สิ่งสำคัญมากกว่า	ยิ่งในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องรู้จัก
กระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ”	 
 
	 ในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ในยุคสมัยที่การแสวงหาวิธีร่ำรวย		 
ถาโถมเข้าใส่นักศึกษาแบบไม่ยั้ง	น่าสนใจที่คำว่า	“คุณธรรม”	นั้น	ยังมีที่	 
วางอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่หรือไม่	 
	 ถ้าจะพูดกันตรงๆ	ดร.ศิริลักษณ์	บอกว่า		 
ทางธุรกิจเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มองที่กำไรสูงสุด (Maximized profit)  
แต่การทำผลตอบแทนให้ได้สูงสุด จะต้องตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม เหมือนการมีโรงงานใหญ่โต แต่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนใน  
เรื่องเสียง เรื่องอากาศเป็นพิษ นั่นถือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคม   
 
	 “ก็สอดแทรกให้นักศึกษาตลอดนะ	อย่างเวลาที่มอบหมายงาน	นักศึกษา
บางคนก๊อปปี้มาจากอินเตอร์เน็ต	เราก็บอกอย่าทำ	เพราะบางคนก็ก๊อปปี้โดย
ไม่อ่านข้อมูล	หลายคนเคยชินกับการกระทำเช่นนี้	แล้วเราก็ย้อนถามกลับ	 
ไปว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของผลงานเองล่ะ	โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์	เรื่องสาร
สนเทศ	ในโลกของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก	จึงสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะ	ว่าสิ่งที่เรา
ทำลงไป	มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่า	ไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า	 
	 เหมือนกับธรรมะ	ระหว่างความเก่งกับคุณธรรม	บางครั้งคนที่เก่งบวก	 
กับฉลาดเกินไป	ซึ่งการฉลาดเกินไปทำให้เห็นช่องอะไรบางอย่างที่ไปกระทบ
คนอื่น	ดังนั้น	ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน	หรือเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไป	
คนอื่นในที่นี้รวมถึงสังคมและประเทศเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง	เพราะจะทำให้
สังคมไทยไม่ก้าวหน้าไปซะที”	 
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ในด้านงานวิจัยทางวิชาการ กีรตยาจารย์ท่านนี้ให้ความสำคัญที่การเรียนรู้
ค้นคว้าของคน ในการทำงานวิจัยช่วยหล่อหลอมให้คนได้คิดรอบด้าน  
เริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย  กระบวนการทำวิจัยในทุกขั้นตอนและคิดถึง
ผลที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และสามารถนำไปต่อยอดในทาง
ธุรกิจหรือการบริหารได้  
  
	 “ในขณะนี้	นโยบายของผู้บริหารเอื้อต่อการงานวิจัยนะ	มหาวิทยาลัยเอง
ก็ได้ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	ในส่วนของคณะนี้มีนโยบายสนับสนุนการ	 
ทำวิจัยมาก	อาจารย์อนุญาตให้ลดภาระการสอน	แล้วไปทำวิจัยอย่างเดียว	
หรืออาจารย์รุ่นใหม่ทำวิจัย	ก็สามารถมีที่ปรึกษาได้	มีกลไกสนับสนุนเยอะ
มากทีเดียว”		
 
	 ส่วนการเตรียมพร้อมกับการรับ	ประชาคมอาเซียน(AEC)	ดร.ศิริลักษณ์
มองว่า	ในระดับของคณะ	อาจารย์ส่วนใหญ่ก็มีการสอดแทรกเข้าไปในแต่ละ
วิชาที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	อาจจะมี	case	study	เข้าไปช่วยมากขึ้น	บางครั้งคำ
ว่า	AEC	ถูกกล่าวถึงจนล้น	จริงๆแล้วน่าจะฟันธงเลยว่า	ใครคือประเทศคู่แข่ง
ที่สำคัญของประเทศไทยเมื่อเปิด	AEC	พูดเป็นด้านๆเลย	สมมติ	ด้านการ
ศึกษา/การค้าน่าจะเป็นสิงค์โปร์	เมื่อเทียบกับไทย	เราด้อยในจุดไหน	คนไทย
ทั้งประเทศอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ดีมีกี่เปอร์เซ็นต์	ไม่ต้องพูดถึงภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น	โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ว่าสำคัญก็ไม่ได้มี
การผลักดันอย่างจริงจัง	อยากให้มหาวิทยาลัยได้เสริมในเรื่องภาษาต่าง
ประเทศมากกว่านี้	ก็มีเรื่องอีกเยอะหากจะวิเคราะห์เจาะลึก 
	 “ซึ่งในส่วนของอาจารย์เอง	เริ่มมีการวิจัยในด้าน	ASEAN	ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ	กำลังวิจัยว่า	 
ผู้ประกอบการของเรามีความพร้อมที่จะเข้ามาสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน
ไหม	หรือความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้าน	e-ASEAN”		 
สิ่งที่เป็นห่วงเป็นเรื่อง นักศึกษากับตลาดแรงงานมากกว่า คำหนึ่งที่มักพูด
คือ ความรับผิดชอบ อยู่ในตำแหน่งงานไหนก็ต้องรับผิดชอบ เรื่องของ
จริยธรรมสอนยาก หากคุณรับผิดชอบต่องาน รับผิดชอบต่อสังคมและ
ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งดีมากแล้ว   

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

ศาสตราจารย์
ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย



	 และอีกสิ่งหนึ่ง	ที่อาจจะมองเห็นในอนาคตที่เกิดจากเทคโนโลยี	คือ		 
ความเป็นมนุษย์	สังคมของเราอาจห่างเหินกันมากกว่าเดิม	การปะทะของ	 
คนกับคนอาจจะน้อยลง	แต่อาจส่งผ่านเทคโนโลยีซึ่งเร็วกว่าและคนหมู่มาก	 
ได้รับรู้	ความเป็นปัจเจกนิยม	(Individualism)	จะมีมากขึ้น	คนก็เปลี่ยนไป	
พฤติกรรมทั้งไทยและทั่วโลก	การใช้ชีวิตจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น	 
	 ด้วยความไวของเครื่องมือด้านเทคโนโลยี	คนจึงต้องการอะไรเร็วๆ	และ
ใจร้อนขึ้น	ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ	แต่ต้องรู้เท่าทัน	เราจะระมัดระวังอย่างไร	
เป็นเรื่องคุณภาพข่าวสาร	ต้องมีสติรอบด้านในการใช้โซเชี่ยลเน็ตเวิร์กหรือ	 
อินเตอร์เน็ต	เพราะมันเร็ว	ผู้ประกอบการใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือ	ผลักภาระให้
กับผู้ใช้	เขาไม่มารับผิดชอบกับเราหรอก	เราจะต้องระมัดระวังทั้งการใช้ส่วน
ตัวหรือเพื่อธุรกิจ			 
	 ที่สำคัญ	คือเวลาที่สูญเสียไป	ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยคิด	แต่เป็น	cost		 
ที่่สูงมาก	เช่น	จะเปิดดูอี-เมล์	ตั้งเป้าว่าจะใช้แค่	5	นาทีไม่มีทางหรอก		 
เดี๋ยวก็คลิ๊กโน่น	คลิ๊กนี่	ถ้ามาวิจัยกันก็มองว่าน่าสนใจทีเดียว	จากงานวิจัย	 
ที่ทำด้านเครือข่ายสังคมพบว่า	ชั่วโมงเฉลี่ยของการใช้เฟซบุ๊คต่อสัปดาห์อยู่ที่
ประมาณ	16.94	ชั่วโมง	หรือประมาณคนละ	2	ชั่วโมงต่อวัน	ส่วนใหญ่คือ
คุยกับเพื่อน	แต่เรื่องติดตามข่าว	หาความรู้ใหม่ๆ	แบ่งปันความรู้กัน	ก็ยัง	 
มีอยู่	หาเพื่อนใหม่ก็มี	ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ปิดกั้นไม่ได้	เพียงแต่ต้อง
สอนให้รู้จักคุณค่าและโทษของเทคโนโลยี	ต้องตามให้ทัน	ต้องรู้จักแบ่งเวลา
ในการใช้ให้เหมาะสม”	 
	 ดร.ศิริลักษณ์บอกว่าการหาความรู้ในปัจจุบัน	บางคนถึงกับพูดว่า	เรียน
จากทีไ่หนกไ็ด	้เพราะสามารถคน้หาและเรยีนรูไ้ดท้กุเรือ่งทางอนิเตอรเ์นต็ 
จริงๆ	แล้วเรื่องความรู้หาได้ไม่ยาก	หากเราสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ลองขอ
ความชว่ยเหลอืกจ็ะไดร้บัคำตอบเยอะแยะ	แตจ่ะตอบผดิตอบถกูกอ็กีเรือ่งหนึง่ 
เรื่องปิดกั้นความรู้จึงเกิดขึ้นได้ยากมาก	เพราะอินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้หมด		 
คนยุคนี้รวมถึงนักศึกษาก็มักแก้ปัญหาด้วยการไปหาในอินเตอร์เน็ตก่อน	
ทำให้ขาดการไตร่ตรอง	การคิดด้วยตัวเองก่อน	จึงทำให้ฉีกแนวการคิดที่อยู่
ในกรอบเดิมไม่ได้	ซึ่งเรื่องนี้	กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประจำปี	2554	ชี้ทางออกว่า	ต้องใช้เวลา 
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“แพทย์เรา
อยู่กันกลุ่มสุดท้าย
ก่อนน้ำจะท่วมหนัก
จนรับไม่ไหว”

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลลีสัตยาศัย

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี2554คณะแพทยศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔



	 “นักเรียนแพทย์สมัยนี้	ถ้าจิตวิญญาณเทียบกับสมัยก่อน	ก็ถือว่าเปลี่ยน
ไปตามสังคม	การแพทย์ปัจจุบันเป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น	ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีอาจจะมากกว่าสมัยก่อน	แต่ในเรื่องของความอดทน	หรือ
ความตัง้ใจจรงิอาจจะไมเ่ทา่	สว่นหนึง่อาจเพราะไมไ่ดม้าเรยีนดว้ยใจรกั	บางคน
มาเรยีนตามความตอ้งการของคณุพอ่คณุแม	่บางคนกม็าเรยีนตามกระแสนยิม	
	 ปัญหาที่ว่าคนไม่อยากเป็นหมอ	เพราะมีเรื่องการฟ้องร้องทางการแพทย์
มากขึ้น	อาจารย์คิดว่ามันก็ไม่เชิงนะ	เพราะยังเห็นคนสนใจมาเรียนกันเยอะ
อยู่	เพียงแต่ความนิยมเรียนในสาขาเฉพาะทางที่ต้องทำงานหนักมีน้อยลง	
เช่น	ศัลยศาสตร์	โรคเลือดกับมะเร็งในเด็ก	คนก็ไม่อยากเรียน	เพราะเห็นว่า
งานจะหนัก	ถูกตามตัวตลอด	ส่วนค่านิยมที่ไปเรียนสาขาที่ง่าย	สบายกว่า		 
ก็เช่น	สาขาผิวหนัง	หรือสาขาที่ไม่ต้องถูกตามบ่อย	หรือถูกฟ้องร้องมากมาย	
อาจจะมีเยอะขึ้น		

หากจะนับความเป็นเลิศของอาจารย์หมอวัลลี สัตยาศัย   
ในการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ”กีรตยาจารย์” แล้ว   
ความเชี่ยวชาญในด้านงานสอน ในสาขากุมารเวชศาสตร์   
ที่ต้องมีหน้าที่บ่มสร้างนักเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพใน  
แต่ละรุ่นออกมา แต่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กีรตยาจารย์  
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านล่าสุด เห็นความ  
เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวลูกศิษย์บ้าง  
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	 อาจารย์ไม่อยากโทษว่าเป็นเพราะสังคมอย่างเดียว	แต่ปัจจุบันสังคม
เปลี่ยนแปลงไป	สัมพันธภาพระหว่างคนไข้กับแพทย์ก็ต่างจากเมื่อก่อน		 
ปัจจัยอาจจะมาจากหลายอย่าง	แต่สังคมที่เปลี่ยนไปถือเป็นสาเหตุสำคัญ”	
  
อาจารย์หมอวัลลีมีปรัชญาในการสอน คือ สอนด้วยใจ ต้องมีความรัก  
ในการเรียนการสอน ถ้าอยากให้ลูกศิษย์ได้ดี ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของ
ความเป็นครู ต้องใส่ใจในตัวเด็ก อีกทั้งต้องมีวิธีปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อ
วิชาชีพแพทย์ด้วย เพราะในการเรียนปีแรกๆ นักศึกษาอาจจะยังมอง  
ภาพความเป็นแพทย์ไม่ออก 
 
	 “เราก็ต้องค่อยๆ	สอนเขา	แล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า	การทำงานของเรา
ทำงานหนัก	แต่สิ่งที่ได้คือได้ช่วยเหลือคน	ช่วยคนไข้ให้ดีขึ้น	แม้เขาอาจไม่ได้
หายจากโรคเลยทีเดียว	ถ้าเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้	ก็มักจะไม่มีปัญหา
เรื่องการฟ้องร้อง	แต่ถ้าตัวนักศึกษาเรียนแพทย์ไม่ไหวจริงๆ	ก็พยายามช่วย
เขาหาทางออกไปเรียนอย่างอื่น	ไม่ใช่ต้องรีไทร์	
	 ชวีติของการเปน็แพทยจ์ะเริม่ตน้ตอนป	ี4	ทีต่อ้งขึน้มาสมัผสักบัคนไข้
โดยตรง	เพราะตอนเรียนใน	3	ปีแรก	มักไม่ได้สัมผัสคนไข้โดยตรง	แต่พอ	  
3	ปหีลงัจะได้สัมผัสกับคนไข้	ฉะนั้นทัศนคติในการเป็นแพทย์ที่ดีก็จะถูก	 
ปลูกฝังในช่วงนี้ค่อนข้างมาก	ในการสอนเราไม่ได้โกหกคนไข้	เราจะบอกกับ
คนไข้ตรงๆ	ว่านี่เป็นนักเรียนแพทย์	ขออนุญาตให้ศึกษา	
	 ที่ธรรมศาสตร์เราใช้การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	ที่เรียกกันว่า	
Problem-Based	Learning	หรือ	PBL	นักเรียนแพทย์จะได้เรียนรู้จากปัญหา

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย

“เราก็ต้องค่อยๆ สอนเขา  
แล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า   
การทำงานของเราทำงานหนัก”  



ของคนไข้ตั้งแต่ปีที่	2	ได้ฝึกการแก้ปัญหา	เมื่อมาเจอคนไข้จริงในปี	4	ก็จะ	 
มีความคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาพอควร	
 
เรื่องของคุณธรรมเราก็ต้องสอน เพราะคณะเรายึดหลักการสอนให้ต้อง  
มีความรู้คู่คุณธรรม ระหว่างความเก่งกับความดี มีความสำคัญทั้งคู่   
เพราะถ้ามีแต่คุณธรรม แล้วไม่มีความรู้อะไรเลย ก็ไม่ได้ อย่างน้อยก็  
ต้องมีความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เราจึงตั้งอัตลักษณ์ของบัณฑิตว่า  
“ความรู้คู่คุณธรรม” ปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์จบไปแล้ว  
หลายรุ่น ศิษย์เก่าหลายคนก็มีชื่อเสียง เช่น เป็นข้าราชการดีเด่น” 
  
ส่วนความเป็นเลิศอันดับ 2 คือ เรื่องงานวิจัยทางด้านวิชาการ อาจารย์หมอ
วัลลีเองยอมรับว่า ระยะหลัง งานในส่วนวิจัยเริ่มน้อยลง เพราะภาระงานด้าน
ต่างๆมีมาก ทั้งงานบริหาร การเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล และ
ก็มีงานวิทยากรด้านการศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ด้วย 
  
	 “แตก่ารวจิยักม็หีลายรปูแบบ	ซึง่ของเรามทีัง้การวจิยัทางการเรยีนการสอน 
การวิจัยทางการแพทย์	แรกๆ	ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับสาขากุมารเวชศาสตร์มาก	
หลังๆ	เริ่มมาทำวิจัยด้านการเรียนการสอน	และการเขียนตำราต่างๆ	ในด้าน
ภาระงาน	คณะแพทย์ให้น้ำหนักให้กับการเรียนการสอน	50%	ที่เหลือเป็น
งานวิจัยและวิชาการ	การบริการวิชาการ	และการบริการรักษาพยาบาล	
	 ถ้าให้ลดการเรียนการสอนเพื่อไปมุ่งงานวิจัยมากเกินไป	ผลกระทบก็จะไป
ตกที่นักเรียนแพทย์กับคนไข้	เราจึงต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม	เพราะงานหลัก
ของอาจารย์แพทย์มี	3	ด้าน	คือ	งานสอน	งานวิจัยและวิชาการ	งานบริการ
รักษาพยาบาล	รวมทั้งต้องไปช่วยงานสาธารณะด้วย	ไปเป็นวิทยากรการ
เรียนการสอนที่อื่นก็ต้องไป”		
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ในส่วนงานบริการสาธารณะ ส่วนใหญ่กีรตยาจารย์ท่านนี้ได้รับเชิญ  
ไปบรรยายเรื่องการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning   
การทำหลักสูตร การสอนทางคลินิก การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ ให้กับคณะแพทยศาสตร์ คณะทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
และคณะทางสังคมศาสตร์ทั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และของ  
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัย  
รังสิต และกระทรวงสาธารณสุข 
 
	 ไม่เว้นแม้กระทั่งในขณะที่เกิดมหาอุทกภัยครั้งสำคัญ	ตัวอาจารย์หมอวัลลี
ต้องทำหน้าที่มากขึ้น	ทั้งก่อนและหลังน้ำลด	เพราะขณะที่ธรรมศาสตร์ตั้งเป็น
ศูนย์พักพิง	ท่านเองก็ต้องไปช่วยตรวจรักษาชาวบ้าน	แต่ในขณะที่เกิดวิกฤติ
น้ำท่วมในโรงพยาบาล	ก็ต้องรีบกลับโรงพยาบาลเพื่อย้ายคนไข้	รวมทั้งการ
ติดต่อหาโรงพยาบาลให้นักศึกษาแพทย์ไปเรียนและฝึกงาน	
  
“นักศึกษาเราได้ประสบการณ์ ได้ช่วยสังคม นักเรียนแพทย์กลุ่มหนึ่ง  
อยู่ช่วยที่ศูนย์พักพิงกันเป็นกลุ่มสุดท้าย ก่อนน้ำจะท่วมหนักจนรับไม่ไหว 
 
	 โรงพยาบาลของเรามีสโลแกนว่า	เพื่อประชาชน	คนไข้ของเราเป็นคนจน
เยอะ	แต่เดิมเราก็ไม่มีปัญหารอบนอกอยู่แล้ว	เพราะเขามองเห็นเราเป็นศูนย์
พักพิง	มีอะไรก็ช่วยเขา	เหมือนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เรากั้นพื้นที่
รอบๆมหาวิทยาลัยก็เพื่อป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลน้ำท่วม	เพื่อไม่ให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน	เพราะถ้าไม่มีโรงพยาบาล	เขาจะยิ่งเดือดร้อนเนื่องจากโรงพยาบาล
แถวนี้ก็ถูกน้ำท่วมเกือบหมด	
	 แล้วตึกเรียนถ้าเสียหายจากน้ำท่วมก็กระทบลูกหลานชาวบ้านเหมือนกัน	
เราไม่ได้มองว่ากั้นน้ำไม่ให้ท่วมมหาวิทยาลัยแล้วทำให้ชาวบ้านรอบนอก
เดือดร้อน	ต้องชั่งน้ำหนัก	โดยส่วนตัวไม่คิดว่าเราเอาเปรียบชาวบ้าน	เพราะ
เราก็ช่วยเขาเต็มที่	ตั้งศูนย์พักพิงดูแลให้อย่างดี	ตอนโรงพยาบาลเปิดใหม่
หลังน้ำลด	ก็ต้องลุยน้ำกันเข้ามา	เราก็ลำบาก	สถานที่ก็ยังไม่ค่อยพร้อม		 
แต่เราจำเป็นต้องเปิดเพราะคนไข้ไม่มีที่ไป	คนไข้ก็แห่กันมามากพอควร		 

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย



“แต่เราจำเป็นต้องเปิด   
เพราะคนไข้ไม่มีที่ไป   
คนไข้ก็แห่กันมามากพอควร   
ถ้าเห็นสภาพจะรู้เลยว่า  
เราก็ช่วยเขาเยอะมาก” 

ถ้าเห็นสภาพจะรู้เลยว่าเราก็ช่วยเขาเยอะมาก 
	 คดิวา่สถานการณอ์ยา่งนี	้ถอืวา่สรา้งอะไรหลายอยา่งใหก้บัคนธรรมศาสตร	์
สร้างในสิ่งที่เราเรียกว่า	การช่วยเหลือสังคม	และ	ความสามัคคีของคนใน
มหาวิทยาลัย	ให้เห็นอกเห็นใจกัน	พึ่งพิงกัน	ฝึกให้นักศึกษาช่วยเหลือสังคม	
ถ้าธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน	นักศึกษาก็ต้องช่วยประชาชน”	
 
สำหรับตำแหน่งกีรตยาจารย์ที่อาจารย์หมอวัลลีได้รับ อาจารย์บอกว่าไม่ได้
ยึดติดกับเรื่องนี้ แต่ที่ภูมิใจนั้นกลับเป็นเรื่องเกียรติยศที่ตกอยู่กับคณะ
แพทย์ เพราะอาจารย์เป็นคนแรกของสายแพทย์ที่ได้ตำแหน่งนี้  
 
	 สุดท้ายไม่ว่าดำรงอยู่ในตำแหน่งใด	ผลงานของกุมารแพทย์ท่านนี้		 
ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม	และประเทศชาติ	ทั้งทาง	 
ด้านวิทยาศาสตร์	และสังคมศาสตร์	 
	 สมควรแล้วที่นักศึกษา	และบุคลากรทางการแพทย์	จะได้ยึดถือ	 
รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	วัลลี	สัตยาศัย	กีรตยาจารย์แห่ง	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประจำปี	2554	เป็นแบบอย่างสืบต่อไป	



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

142

นักวิจัยดีเด่น
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

142 กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔





บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

144

นักวิจัยดีเด่นประจำปี๒๕๕๔

๑

๓

๒
ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเดโช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั  
นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
อตุสาหกรรมวจิยั  
ผลงานวจิยัเรือ่ง  
หนว่ยวจิยัเพือ่การใชป้ระโยชนจ์ากไมโครเวฟ 
ในงานวศิวกรรม  
ไดร้บัรางวลั 
ผลงานวจิยั ระดบัด ี(สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
อตุสาหกรรมวจิยั) ประจำป ี๒๕๕๔    
ผลงานวจิยัเรือ่ง  
“การจำลองการกระจายตวัของสนามไฟฟา้และ
อณุหภมูภิายในรา่งกายมนษุยข์ณะไดร้บัคลืน่แม-่
เหลก็ ไฟฟา้ทีร่ัว่ไหลดว้ยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข  
(กรณศีกึษา : ไมม่เีกราะปอ้งกนั และมเีกราะปอ้งกนั) ศาสตราจารย์ดร.เสมอชัยพูลสุวรรณ

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานวจิยั ระดบัดเีดน่ (สาขาสงัคมวทิยา)   
ประจำป ี๒๕๕๔   
ผลงานวจิยัเรือ่ง		
“รฐัฉาน (เมอืงไต) : พลวตัของชาตพินัธุใ์น 
บรบิทประวตัศิาสตรแ์ละสงัคมการเมอืงรว่มสมยั” 

ศาสตราจารย์ดร.อัญญาขันธวิทย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์ 

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

นักวิจัยดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๔



๔

๕

รองศาสตราจารย์ดร.ศุภวัจน์รุ่งสุริยะวิบูลย์
และคณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานวจิยัระดบัด ี(สาขาเศรษฐศาสตร)์  ประจำป ี๒๕๕๔    
ผลงานวจิยัเรือ่ง		
“การเตบิโตผลติภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกจิ 
แบบดัง้เดมิและเปลีย่นผา่นในเอเชยี” 

ดร.สุรภาเทียมจรัส
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ไดร้บัรางวลั			
วทิยานพินธร์ะดบัดเียีย่ม (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และนเิทศศาสตร)์ ประจำป ี๒๕๕๔   
วทิยานพินธเ์รือ่ง		
“กรอบงานสำหรบัวเิคราะหข์อ้มลูเชงิบรบิท  
ดว้ยเทคนคิการผสมผสานขอ้มลูจาก 
โครงขา่ยเซน็เซอรร์า่งกาย”  

ศาสตราจารย์ดร.อัญญาขันธวิทย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์ 

๖
ดร.สิทธิพลเครือรัฐติกาล
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั		
วทิยานพินธร์ะดบัดเีดน่ (สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร)์  
ประจำป ี๒๕๕๔    
วทิยานพินธเ์รือ่ง		
“ภาพลกัษณข์องเจิง้เหอในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของจนี” 
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๗

๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอโณทัยไพบูลย์
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
วทิยานพินธร์ะดบัด ี (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศศาสตร)์  
ประจำป ี๒๕๕๔    
วทิยานพินธเ์รือ่ง		
“อลักอรธิมึใหมส่ำหรบัการสรา้งชดุคำสัง่ใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุสำหรบั
เครือ่งจกัรควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบ ๕ แกน” 

๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ
และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบัด ี(ดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 
อตุสาหกรรม สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั)  
ประจำป ี๒๕๕๕    
ผลงานเรือ่ง		
“ชดุถอดประกอบตน้กำลงัสำหรบัรถนัง่คนพกิาร” รองศาสตราจารย์

ทพญ.ดร.ศิริวรรณสืบนุการณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ  
(ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ ประจำป ี๒๕๕๕    
ผลงานเรือ่ง		
“DentSim-VR ระบบจำลองเสมอืนจรงิสำหรบัการฝกึรกัษาทางคลนิกิ 
ทนัตกรรม” 

กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๔

นักวิจัยดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๔



๑๐

๑๑

๑๒

รองศาสตราจารย์ดร.อรุณพรอิฐรัตน์และคณะ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั		
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ (ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย)์  ประจำป ี๒๕๕๕    
ผลงานเรือ่ง		
“การพฒันายาเมด็จากสารสกดักระเจีย๊บแดงเพือ่ใชร้กัษาผูป้ว่ยโรคความดนั
โลหติสงูและเบาหวาน” 

ดร.เขียนศักดิ์แสงเกลี้ยง
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบัด ี 
(ดา้นมนษุยศาสตร ์สาขาปรชัญา)   
ประจำป ี๒๕๕๕    
ผลงานเรือ่ง		
“นวตักรรมบา้นไทย (สมยัใหม)่  
ในบรบิทสถาปตัยกรรมแบบพอเพยีง” 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.เสนห่์ทองรนิทร์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั			
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบัด ี 
(ดา้นสงัคมศาสตร ์สาขาการศกึษา) ประจำป ี๒๕๕๕    
ผลงานเรือ่ง		
“TIMET: รปูแบบ กระบวนการในการจดัการเรยีนการ
สอนการเขยีนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ” 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

148

ครูดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๔

๐๙



ครูดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๔



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

150 ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

150



รองศาสตราจารย์ดร.กฤษฎารัตน์วัฒนสุวรรณ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

“ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์”

 รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎารตัน ์ วฒันสวุรรณ  
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีเริม่รบัราชการในมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2528 รวมระยะเวลา 27 ป ี  
รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎารตัน ์ วฒันสวุรรณ เปน็ผูม้ผีลงาน
วจิยัอยา่งสมำ่เสมอและตอ่เนือ่ง โดยเปน็งานวจิยัทีม่คีณุภาพใน 
“ระดบัดมีาก” จะเหน็ไดจ้ากการตอบรบัให้ไปนำเสนอในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชีือ่เสยีงอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่บางบทความ
ไดแ้ปลเปน็ภาษาเยอรมนัเพือ่เผยแพร ่ซึง่บทความวจิยัตา่งๆ ไดถ้กู
อา้งองิเปน็จำนวนมาก  
 นอกจากนี ้ไดม้บีทบาทสำคญัในการทำประโยชนใ์หส้งัคม 
อาท ิไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการกำกบัทศิแผนสือ่สาร  
การตลาดเพือ่สังคมของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) กรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ศลิปากร และกรรมการฝา่ยวชิาการของสมาคมการตลาดแหง่
ประเทศไทย 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

152 ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

152



รองศาสตราจารย์ดร.นันทนารณเกียรติ
คณะศิลปศาสตร์  

“ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร”์

 รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทนา รณเกยีรต ิคณะศลิปศาสตร ์
เริม่รบัราชการในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 
2524 รวมระยะเวลา 29 ป ีรองศาสตราจารย ์ดร.นนัทนา รณเกยีรต ิ
เปน็ผูด้ำรงตนในรปูแบบทีถ่กูตอ้ง มคีวามมุง่มัน่ในการถา่ยทอด
ความรู ้จะมกีารแทรกสำนกึในเรือ่งศลีธรรม จรยิธรรม   
ความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม นอกจากนี ้ยงัเปน็ทีป่รกึษา 
ผูท้รงคณุวฒุ ิกรรมการรา่งหลกัสตูร / พฒันาหลกัสตูร อาจารย์  
ทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์กรรมการวชิาการของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
อาท ิจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยั
มหดิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มหาวทิยาลยันเรศวร และราชบณัฑติยสถาน  



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

154 ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

154



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยณรงค์จักรธรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

“ครูดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไชยณรงค ์จกัรธรานนท ์  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์เริม่รบัราชการในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2541 รวมระยะเวลา 13 ป ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.ไชยณรงค ์จกัรธรานนท ์เปน็ผูท้ีอ่ทุศิตน และทุม่เทในการให้
ความรูแ้กน่กัศกึษา มกีารศกึษาคน้ควา้วทิยาการใหม่ๆ  เพิม่เตมิ  
อยูเ่สมอ รวมทัง้มผีลงานทางวชิาการอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิเรือ่ง 
“การวเิคราะหก์ารเพิม่การพาความรอ้นและการใชพ้ลงังานใน
กระบวนการการอบแหง้โดยใชอ้เีลก็โตรไฮโดรไดนามกิส”์   
การประชมุวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่25 ตำราเรยีนวชิา วก 439 การจดัการพลงังานในอาคาร 
และอตุสาหกรรม ทนุสง่เสรมิการเขยีนตำรา พ.ศ.2553 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

156 ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

156



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุชห้านิรัติศัย
คณะพยาบาลศาสตร์ 

“ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ธรีนชุ หา้นริตัศิยั คณะพยาบาลศาสตร ์
เริม่รบัราชการในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 
2540 รวมระยะเวลา 14 ป ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ธรีนชุ หา้นริตัศิยั 
เปน็ผูท้ีม่คีวามตัง้ใจในการสอนนกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละ
ระดบับณัฑติศกึษา โดยมคีวามเอาใจใสด่แูลนกัษาศกึษาเปน็อยา่ง  
ด ีโดยการพฒันาการเรยีนการสอน และผลงานดา้นวชิาการอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ธรีนชุ หา้นริตัศิยั เคยดำรงตำแหนง่   
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยบณัฑติศกึษา ประธานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัคิรอบครวั รองคณบดฝีา่ย  
วชิาการ และประธานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ   
สาขาการพยาบาลผูใ้หญ ่  
 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

158

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๔

๑๐



บุคลากรดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๔



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

160

“ความพอเพียงของตัวเราสำคัญมากที่สุด” 

นายสมศักดิ์กิตติพิทักษ์
หัวหน้างานพัสดุ  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

บุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ

 “อยากใหเ้ขา้ใจคนทีท่ำงานพสัดอุยา่งแทจ้รงิ
 
ขอความเปน็ธรรมในการดแูลใหเ้หมอืนคนในตำแหนง่ 
อืน่
อยา่เอาภาพในอดตีทีม่กีารทจุรติ
คดิวา่ทีน่ีจ่ะ
เปน็เหมอืนเขา
เราตัง้ใจทำงาน
กไ็มไ่ดมุ้ง่หวงัตรง
นัน้
ใหไ้วว้างใจเรา
สว่นเรากจ็ะแสดงบทบาทให้
ชดัเจนทำงานเพือ่สว่นรวม
ไมใ่ชส่ว่นตน
ตอ้งมคีำวา่
พอแลว้กบัรายไดท้ีเ่ราไดอ้ยู ่เหมอืนนำ้เตม็ตุม่  
ถา้มาเตมิอกีมนักล็น้ออก ความพอเพยีงของ  
ตวัเราสำคญัมากทีส่ดุ”   


 ตลอด
33
ป
ีของหวัหนา้งานพสัด
ุสมศกัดิ
์
สะท้อนออกมาเปน็แกน่แทข้องงาน
การรบัผดิชอบ
การจดัซือ้จดัจา้ง
เขาบอกเหมอืนเปน็กรรม
เพราะ
คนรอบตวัมองวา่มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งมาก

 
ความซือ่สตัยโ์ปรง่ใสนา่จะเปน็เกราะกำบงัชัน้ด
ี
 
ถา้หากใครคดิจะเดนิสายวชิาชพีนี
้ 


 
“ในการจดัซือ้จดัจา้ง
มอีะไรนดิหนอ่ยกถ็าม
 
วา่ไดม้ายงัไง
แตผ่มไมต่อบโตน้ะ
ไมต่อ้งนอ้ยใจ

 
เพราะหมายถงึรอ้นตวั
ใหค้ดิวา่เขาไมเ่ขา้ใจเรา

 
ขอใหภ้มูใิจในตวัเรา
เราทำเพือ่มหาวทิยาลยั   
ตกึตา่งๆ
ไดใ้ชป้ระโยชนจ์รงิ
อยา่งนอ้ยเรากม็
ี 
สว่นรว่มสรา้ง
อาจจะหนา้ทีห่นึง่เลก็ๆ
วา่
ตกึนีเ้สรจ็
เพราะเราเหมอืนกนั...
ใจเยน็ๆ

คนอืน่ไมใ่หก้ำลงัใจ

เรากต็อ้งใหก้ำลงัใจตวัเอง”
 

 ประสบการณก์ารเปน็คร
ูชว่ยสมศกัดิไ์ดม้ากใน
การบรหิารงานพสัด
ุเพราะไมม่ใีครสอนเรือ่งดำเนนิ
การจดัจา้ง
เขาตอ้งเรยีนรูใ้หมท่ัง้หมด
สัง่สมประสบ- 
การณเ์ตม็ที
่ศกึษาระเบยีบจนจำไดท้ัง้หมด
เพือ่เปน็

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

กลุ่มข้าราชการ



แมแ่บบในการปฏบิตังิานใหล้กูนอ้ง
เขาบอกนอ้งๆ

วา่
ทกุคำถามตอ้งมคีำตอบจากเขา
งานพสัดเุองมี
ความสุม่เสีย่งสงู
ทัง้ตวัเขาและตวัผูบ้รหิาร
ถา้ทำงาน  
ไมร่อบคอบ
อาจถกูลงโทษขัน้หนกั
ถงึไลอ่อกเพราะ
 
ทำใหร้าชการเสยีหาย
 
   “ผมใหเ้วลาราชการเตม็ที
่ถงึสขุภาพไมด่
ี
 
กไ็มใ่ชว้นัลา
ใชใ้หน้อ้ย
ชวีติครอบครวัเรามัน่คงขึน้

กอ็ยากตอบแทนคณุมหาวทิยาลยั
เราอยูไ่ดไ้ม
่ 
เดอืดรอ้น
ตอ้งตอบแทนดว้ยการทำงานใหเ้ตม็ที
่
ทำใหด้ทีีส่ดุ
ตอ้งไมเ่สีย่ง
ตอ้งทำงานถกูตอ้ง

 

 ผดิพลาดกม็บีา้ง
แตเ่พยีงเลก็นอ้ยสามารถแกไ้ข
ได
้สว่นใหญแ่ลว้เริม่ตน้จากการเสนอ
วเิคราะห
์ 
จดัทำอะไรตา่งๆ
ความเหน็อาจไมต่รงกนั
กต็อ้งหา
คนกลาง
เชน่
สำนกังบประมาณ
กรมบญัชกีลาง

ชว่ยวเิคราะหต์ดัสนิ
ตา่งฝา่ยของใครทีถ่กูตอ้งมาก
กวา่กนั
 

 อาชพีนกัพสัด
ุเรากเ็ขา้ใจงานเราเตม็ทีอ่ยูแ่ลว้

แตฝ่า่ยบรหิารอาจเขา้ใจนอ้ยกวา่เรา
แตค่นทีต่ดัสนิ
คอื
เจา้ของระเบยีบ
แตถ่า้เคลยีรไ์มไ่ด
้กต็อ้งทำ
หนงัสอืไปหารอื
เพือ่ใหก้รมบญัชกีลางเขยีนมา
 
เปน็ทางการ
แลว้เราตอ้งมองราชการใหไ้ด้
ประโยชนก์อ่น”
 

 สมศกัดิร์กัทีจ่ะเรยีนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
์
มาก
เคยพยายามสอบเอนทรานซเ์ขา้ถงึ
2
ครัง้แต่
พลาด
เมือ่ไดม้าทำงานทีน่ีจ่งึทุม่เทอยา่งเตม็ที
่และ
ความเปน็คนชอบลอง
อยากพฒันางานจดัซือ้
ให
้ 
ทกุหนว่ยงานทีท่ำงานจดัซือ้
ทำแลว้ไดป้ระสทิธภิาพ
เหมอืนธรรมศาสตร
์ตวัเขาเองพรอ้มจะเปน็พีเ่ลีย้ง
ใหต้ลอดเวลา
ดว้ยการไปอบรมบคุลากรจากหนว่ย

งานตา่งๆ
ใหเ้ขา้ใจและสามารถแกป้ญัหาการจดัซือ้
จดัจ้างได้อย่างเปน็ระบบ
ในรปูแบบเครอืข่าย

 
ทัง้กรมตำรวจ
และหนว่ยราชการตา่งๆ
 
 “อยากเหน็
อยากใหพ้ฒันาเปน็รปูธรรม

 
ตอ้งใชค้อมพวิเตอรม์าตรวจสอบ
กรมบญัชกีลาง
 
กม็รีะบบนีม้าใชแ้ลว้
ตอ้งคยีข์อ้มลูชดัเจน
สว่นของ
มหาวทิยาลยัเอง
ประกาศซองประกวดราคา
ผา่น
เวปไซตธ์รรมศาสตร
์ในอนาคตทกุอย่างตอ้งลง
เวปไซตห์มดเลย
ตอ่ไปนา่จะโปรง่ใสมากขึน้  
ชว่งฟืน้ฟวูกิฤตจิากนำ้ทว่ม
อาคารเรยีนเสยีหาย
เกอืบทัง้หมด
แตม่หาวทิยาลยัตอ้งเปดิเรยีนใหไ้ด้
เปน็ปกต
ิอาคารตา่งๆ
ทัง้ตวัอาคารและอปุกรณก์าร
ศกึษาตอ้งพรอ้ม
หนว่ยงานของเรารบีหาผูร้บัเหมา

ดว้ยวธิพีเิศษตามระเบยีบ
และเมือ่
ครม.ออกมติ
พเิศษสอดคลอ้งกบัทา่นอธกิารบด
ีใหน้โยบายวา่
 
ตกึนีเ้คยตดิตอ่ใคร
กใ็หค้นเดมิมาทำ
ทำใหง้านออก
มาเสรจ็คอ่นข้างเรว็”



 

 บคุลากรดเีดน่ตอบทิง้ทา้ยอยา่งภาคภมูใิจ
และ
หากจะถามเขาวา่ทำไมถงึไดร้บัตำแหนง่นี
้สมศกัดิ์
ตอบสัน้ๆไดใ้จความ
“คดิวา่ความตัง้ใจในการทำงาน

คนอืน่กด็อูอกวา่เรารกัธรรมศาสตร”์  
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“ไม่ว่าผู้บริหารสั่งอะไร ให้มองว่าเป็นคำสอน” 

น.ส.วรรณิษาไวยฉายี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

บุคลากรดีเด่น
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย


 จากการศกึษาแคว่ฒุ
ิม.6
วรรณษิาเขา้มาสมคัร

งานเปน็เจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
์แต่
สอบไมผ่า่น
ถงึกระนัน้กไ็มท่ำใหเ้ธอยอ่ทอ้
เธอหนั
ไปสอบเปน็นกัการภารโรงแทน
จนไดท้ำงานทีน่ีส่มใจ 
แตจ่ะวา่ไปแลว้ชวีติเธอไมเ่คยหา่งจากธรรมศาสตร
์
ทัง้บา้นของเธอทีอ่ยูใ่นละแวกมหาวทิยาลยั




 เธอทำงานไปพรอ้มกบัเรยีนตอ่
ปวส.
ตอ่ด้วย

ปรญิญาตร
ีจนสามารถสอบเลือ่นชัน้ในตำแหนง่ที่
สงูขึน้
จนสดุทา้ยในตำแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รหิารงาน
ทัว่ไป
สงักดัสถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา
และ
 
นีอ่าจไมใ่ชต่ำแหนง่สดุทา้ยของเธอในธรรมศาสตร
์

ที่ๆ 
วรรณษิาบอกวา่เปน็มากกวา่ชวีติ
 

 “สว่นทีร่บัผดิชอบหลกั
คอื
ญีปุ่น่ศกึษา
กบั
โครงการสอนภาษา
เราเชญิคนข้างนอกมาสอน

ตอ้งดแูลทัง้คนไทย
ชาวตา่งชาต
ิซึง่ประกอบดว้ย

 
3
ภาษา
จนี
ญีปุ่น่
เกาหล
ีแลว้เราตอ้งไปประชา-
สมัพนัธใ์หค้นมาเรยีน...
กเ็หนือ่ย
แตพ่อเหน็เปน็
รปูธรรมกด็ใีจ
เพราะตอนนีก้ำลงัทำวจิยั
บรูณาการ
การเรยีนการสอนภาษาอยูด่ว้ย”
 

 ชาวตา่งชาตทิัง้หมดเปน็อาจารย
์สว่นคนเรยีน
ทัง้นกัศกึษาและคนนอกเปน็พนกังานบรษิทั
ปญัหา
ทีเ่จอสว่นใหญจ่งึเปน็เรือ่งภาษา
เทคนคิของการ
สือ่สารเปน็เรือ่งทีว่รรณษิาตอ้งพฒันาเปน็เรือ่งเรง่
ดว่น
เพือ่ใหก้ารทำงานดำเนนิไปอยา่งราบรืน่
 

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย




 “ทกัษะทีใ่ชม้ากสดุ
คอื
การสือ่สาร
เพราะเรา
 
มทีัง้ชาวไทย
และชาวตา่งประเทศ
ยิง่ญีปุ่น่ภาษา
เขากไ็มค่อ่ยแขง็แรง
องักฤษเราตา่งไมแ่ขง็แรง
ตอ้ง
ใชเ้ทคนคิในการทำความเขา้ใจ
ทำยงัไงใหป้ฏบัิตไิป
พรอ้มกนัไดถ้กูตอ้ง
เรากต็อ้งไปฝกึเพิม่เตมิบา้ง

 
เชน่ภาษาญีปุ่น่
อาศยัภาษาองักฤษกบัญีปุ่น่ผสม
 
กนับา้ง
ตอนนีก้ต็อ้งใชภ้าษาองักฤษสว่นใหญเ่ปน็
 
สือ่กลางดทีีส่ดุ

 

 ใจกอ็ยากไปเรยีนตอ่ปรญิญาโท
แตอ่ยากทำตรง
นีใ้หด้กีอ่น
เรยีนเรือ่งภาษากอ่น
ถา้ไดไ้ปเรยีนตอ่ก็
ไมน่่ายาก”

 
 วรรณษิาคดิวา่การพฒันาตนเอง
การอดทน
 
อดกลัน้
เปน็สิง่ทีท่ำใหเ้ธอเดนิมาถงึจดุนีไ้ด
้เธอเคย
บอกนอ้งๆ
ใหด้ตูวัอยา่งสิง่ทีเ่ธอทำมาเกอืบ
20
ปี
ทกุสิง่ไมใ่ชไ่ดม้าอยา่งราบรืน่
สว่นประกอบของ
ความสำเรจ็
มทีัง้กำลงัใจจากอาจารยท์ีท่ำใหเ้ธอเดนิ
ตอ่ไปได ้ 

 ปจัจบุนันัน้ใชว่า่ไมม่ปีญัหาเพยีงแตเ่ปน็เรือ่งงาน


ทำยงัไงใหท้กุงานทนัตอ่เวลา
มแีรงกดดนัสว่นหนึง่
วา่
ตอ้งทำใหเ้สรจ็ตามกำหนด
อกีสว่นเปน็แรง
ตา้นทาน
ทีต่อ้งทำใหต้รงระเบยีบ
ซึง่ทัง้สองสิง่นี
้ 
จะมาพรอ้มๆ
กนั
   
 “โชคดทีีเ่จออาจารยห์ลายทา่นชว่ยแนะนำการ
บรหิารเวลา
ชว่ยในการตดัสนิใจแกป้ญัหา
เราได้
เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัดว้ย  
 ธรรมศาสตรใ์หค้วามภาคภมูใิจ
เวลาเราออกไป
ประชาสมัพนัธโ์ครงการสอนภาษา
เราบอกวา่มา
จากธรรมศาสตร
์ทำใหเ้ราเปน็บคุคลทีน่า่เชือ่ถอื
ทำใหเ้ขาอยากมาสมคัรกบัเรา
ทกุคนกจ็ะสนใจ


หากไปแบบโนเนม
กอ็าจไมส่นใจ
ทำใหเ้รารูส้กึวา่
ตอ้งทำเพือ่ธรรมศาสตร
์เพราะเราใชช้ือ่นี
้เหมอืน
เปน็ตวัแทนธรรมศาสตร
์คนจะได้มองธรรมศาสตร์
ดีด้วย”  

 การพฒันางานในทศิทางไปสูค่วามเปน็มอือาชพี
ของสถาบนัเอเชยี
ซึง่จะตอ้งพฒันาไปสูค่วามเปน็
นานาชาต
ิวรรณิษากำลงัสะสมประสบการณ์จาก
 
ผูเ้ชีย่วชาญ
พยายามพฒันาใหต้วัเองกา้วสูก่ารเปน็
มอือาชพี
เพือ่ถา่ยทอดใหน้อ้งๆ
ไดม้องเหน็เปา้หมาย  
ของโครงการ
เพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนัไมใ่หม้องงานใน
ดา้นลบ
เธอมปีรชัญาประจำตวัทีย่ดึถอื
คอื
ไมว่า่
 
ผูบ้รหิารสัง่อะไร
ใหม้องวา่เปน็คำสอน
ไมใ่ชค่ำสัง่   
“ปญัหาระหวา่งผูบ้รหิารกบับคุลากร
ในเบือ้งตน้

 
เราตอ้งแกไ้ขทีต่วัเรากอ่น
เชน่
ในกรณเีกดิปญัหา
 
นำ้ทว่มสถานทีเ่รยีน
เราไมพ่รอ้ม
แตผู่บ้รหิารตอ้งการ  
ผลกัดันใหโ้ครงการสอนภาษาเปดิกอ่น
เพราะเปน็
แหลง่รายได้ของสถาบนั
ถา้เราปดิไป
รายได้กจ็ะ
น้อยลง
ทำอยา่งไรกไ็ดใ้หส้ถาบนัเปดิใหไ้ด
้กก็ดดนันะ  

 เราตอ้งไปหาคนมาเรยีน
หาเด็กมาเรยีนเยอะๆ

แตแ่ฟม้ประวตักิจ็มนำ้
ไปตามมาเรยีนกไ็มไ่ด
้กต็อ้ง
ลงเวปไซตโ์ฆษณาตา่งๆ

อกีอยา่งสถานทีก่ไ็มพ่รอ้ม

เรากต็อ้งไปตดิตอ่หนว่ยงานอืน่
เชน่ตกึวทิยฯ์
อาศยั
ใชช้ัว่คราวไปกอ่น
ทำใหผู้บ้รหิารเหน็และไวว้างใจวา่
เราสามารถทำได้” 
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“ต้องคิดอยู่เสมอว่า งานของมหาลัยสำคัญกว่า 
เรื่องของเราไม่สำคัญเท่า” 

นางช่อทิพย์สนแก้ว
พนักงานสถานที่ กองคลัง สำนักอธิการบด ี

บุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจำ


 อาจเป็นข้อได้เปรียบที่นางช่อทิพย์เริ่มต้นชีวิต
จากการทำงานกอ่สรา้ง
กอ่นเขา้ทำงานทีม่หาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์
เพราะคำว่างานหนักไม่เคยมีอยู่ใน
ความรู้สึกของเธอ
ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเมื่อปี

 
พ.ศ.
2529
ในตำแหน่งนักการภารโรง
ต่อมาในปี

พ.ศ.
2531
ก็ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
ในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต
ตลอดชีวิตการทำงานเกือบ
30
ปี

 
เธอเองไม่เคยโยกย้ายไปทำงานในส่วนอื่นเลย

 


 “สำหรับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบประจำ
คือ
 
การรับส่งเอกสารติดต่อกับแต่ละหน่วยงาน

 
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีใจชอบในงานบริการ

เราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความรับผิดชอบ
 
ไม่ให้เอกสารตกหล่น
และที่สำคัญเราจะรักษา
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
โดยใส่เครื่องแบบ
 
ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกวันไม่เคยบกพร่องเลย”
 

 ความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
เป็นไปโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งทุกอย่าง
เธอทำไปด้วยใจที่ทุ่มเทให้กับงานที่อยู่
ตรงหน้า
ทั้งความละเอียดในการทำความสะอาด
สำนักงาน
การเข้างานเร็วกว่าพนักงานคนอื่นแต่
กลับที่หลัง
ก็เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของ
สำนักงานจนแน่ใจซะก่อน
เท่าที่ฟังดูนี่อาจเป็น
 
มูลเหตุของรางวัลที่เธอได้ในวันนี้
 
 “คือเราพยายามคิดตลอดว่าเราคือ
นักการ
ภารโรง
ต้องคิดอยู่เสมอว่า
งานของมหาวิทยาลัย
สำคัญกว่า
เรื่องของเราไม่สำคัญเท่า
เป็นคนที่ไม่
ชอบให้งานค้าง
ทันทีที่ได้รับคำสั่งก็ไปส่งเอกสาร

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

กลุ่มลูกจ้างประจำ



เลยทั้งที่อาจารย์ก็บอกให้พักบ้าง
สมัยก่อนอาจ
ต้องทำงานคนเดียว
แต่ปัจจุบันมีคนทำงานช่วย
 
กันมากขึ้น
ทำให้เบาขึ้น”  

 นางชอ่ทพิยก์ลา่วถงึความรกัทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์วา่
นอกจากธรรมศาสตรจ์ะใหท้กุอยา่ง 
ทั้งที่อยู่อาศัย
ให้ยานพาหนะ
ทรัพย์สิน
ทุกอย่างที่
เกดิขึน้กบัครอบครวั
นางชอ่ทพิย
์สนแกว้
เชือ่วา่เปน็ 
เพราะธรรมศาสตร์ทั้งสิ้น
นอกจากนี้
ธรรมศาสตร์

ยังเชื่อใจมอบหมายงานสำคัญ
เช่น
เรียงข้อสอบ

จัดข้อสอบ
และการนับข้อสอบ
ซึ่งเป็นงานที่เธอ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 
 “ทุกวันนี้ถือว่ามีความสุข
พอใจกับปัจจุบัน

เพราะเป็นคนสมถะ
รู้จักประหยัด
ได้ใช้เวลาว่าง
 
ให้เป็นประโยชน์กับที่ทำงาน
ขอเพียงเป็นที่รักใคร่
ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก็พอแล้ว”   
  

มรีายนามดงัตอ่ไปนี้ 

กลุม่ขา้ราชการ

พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุวชิาการ

กลุม่ลกูจา้งประจำ

ผู้ได้รับรางวัลในฐานะที่ปฏิบัติ 
ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
อย่างดียิ่ง ประจำปี ๒๕๕๔   

นางกรองทิพย์จันทร์ลอย
พยาบาลชำนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวอังคนานามสุข 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สำนักงานเลขานุการ   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นายถนอมราชแสง 
พนักงานทั่วไป  
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

นายสมโภชน์จังวิบูลย์ศิลป์
นักวิชาการพัสดุ  
งานพัสดุ กองคลัง 

นายพิชัยด้วงนิล
พนักงานสถานที่   
สำนักงานเลขานุการ   
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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บุคคลดีเด่นประจำปี๒๕๕๔

๑

๒

๓

รองศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
 
ไดร้บัรางวลัการสอนดเีดน่ โดยสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  
(SIIT Best Teaching Awards 2010)  

รองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจรญิลาภนพรตัน์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ไดร้บัรางวลัการสอนดเีดน่ โดยสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  
(SIIT Best Teaching Awards 2010) 

ดร.สุรภาเทียมจรัส
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ไดร้บัรางวลัวทิยานพินธ ์ประจำป ี2554 ระดบัดเียีย่ม 
โดยสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช) 

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

บุคคลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔



๔

๖

๗

๕

ดร.บรรลือศรีสุชินวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

ไดร้บัรางวลัวทิยานพินธ ์ประจำป ี2554 ระดบัดเียีย่ม  
โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
(ICT Award 2010) 

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง
ดร.ศิริวรรณสืบนุการณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ไดร้บัรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ประจำป ี2555   
เรือ่ง “DentSim-VR ระบบจำลองเสมอืนจรงิสำหรบั 
การฝกึรกัษาทางคลนิกิทนัตกรรม” จากสำนกังาน 
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช)   

นางสาวนภาพรพัฒนาเจริญชัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ไดร้บัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ระดบัคณะ  
ประจำป ี๒๕๕๔ ประเภทนกัวจิยัหรอืผูป้ฏบิตังิาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ทันตแพทย์
ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
ไดร้บัรางวลั The best research award in Oral and Maxillofacial 
Surgery, Oral Pathology and Oral Medicine จากหนว่ยงาน 
IADR (International Association for Dental Research 
Southeast Asian Division)  



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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๘

๑๑
๑๒

๙

๑๐

อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ 
 
ไดร้บัเกยีรตเิปน็วทิยากรบรรยายหลกัสตูรสารวตัร รุน่ 104 
และรุน่ 107 ณ วทิยาลยัการตำรวจ และเปน็วทิยากรงาน
สมัมนาวชิาการนานาชาต ิ“500 ป ีความสมัพนัธไ์ทย-
โปรตเุกส” ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

รองศาสตราจารย์ดร.พัชรีสิโรรส
คณะรัฐศาสตร์   
 
ไดร้บัประกาศเชดิชเูกยีรตเิปน็ครดูเีดน่ ประจำป ี2553   
สาขาสงัคมศาสตร ์(ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั  
ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2554) 

รองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวรรโณ
คณะรัฐศาสตร์   
 
ไดร้บัการยกยอ่งเปน็กรีตยาจารย ์ประจำป ี2553 
สาขาสงัคมศาสตร ์(ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2554) 

ProfessorZhangXizhen
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ 
 
Presentation “Sino-Thai relations” to the Conference 
on 36th Anniversary of Establishment of Sino-Thai 
Diplomatic Relationship ณ มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง 

อาจารย์ดร.มรกตเจวจินดาไมยเออร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ 
 
ไดร้บัเกยีรตเิปน็ วทิยากรงานสมัมนาวชิาการนานาชาต ิ“500 ป ี
ความสมัพนัธไ์ทย-โปรตเุกส” ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร-
ศรอียธุยา และไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมเรือ่ง “เทคนคิการสอน 
สอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่พฒันาบณัฑติทีพ่งึประสงค”์  
ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

บุคคลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔



๑๕

๑๓

๑๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอโณทัยไพบูลย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
ไดร้บัรางวลัวทิยานพินธ ์รางวลัระดบัด ีประจำป ี2554  วทิยานพินธ์ 
เรือ่ง “อลักอรธิมึใหมส่ำหรบัการสรา้งชดุคำสัง่ใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุสำหรบั  
เครือ่งจกัรควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบ 5 แกน” จากสภาวจิยัแหง่ชาติ 

รองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวรรโณ
คณะรัฐศาสตร์   
 
ไดร้บัการยกยอ่งเปน็กรีตยาจารย ์ประจำป ี2553 
สาขาสงัคมศาสตร ์(ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2554) 

ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 
ไดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิประจำป ี2554 จากสภาวจิยัแหง่ชาต ิและ 
ไดร้บัรางวลัผลงานวจิยั สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยัประจำป ี
2554 จาก ผลงานเรือ่ง “Numerical Simulation of Electric field and 
Temperature Distribution in Human Body Exposed to Leakage 
Electromagnetic Field” โดย ศ.ดร. ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช, ดร. ธรีพจน ์เวศพนัธุ ์
และนาย ศริเมศร ์ศรสีวสัดสิกุลุ จากหนว่ยวจิยั RCME 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
ไดร้บัรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัระดบัด ีประจำป ี2555 ผลงาน 
เรือ่ง “ชดุถอดประกอบตน้กำลงัสำหรบัรถนัง่คนพกิาร” จากสภาวจิยัแหง่ชาติ 

๑๖
อาจารย์ดร.เขียนศักดิ์แสงเกลี้ยง,
อาจารย์ธนากรตาระกาและอาจารย์ม.ล.วโรดมศุขสวัสดิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 
ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ The Winners (selected all visitors) จดัโดย WA (World Architecture 
Community) ประเทศสหรฐัอเมรกิา จากผลงานการออกแบบ “ยุง้ฉางวฒันธรรม แหง่
ธรรมศาสตร”์ หรอื TU Rice Granary โดยผลงานเปน็อาคารทีส่ือ่ถงึวฒันธรรมขา้วและวถิี
ชวีติของชาวนาไทย สถาปตัยกรรมสะทอ้นถงึสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ ออกแบบโดยเนน้ความ
เรยีบงา่ยทัง้ดา้นรปูแบบและเทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง มกีารใชว้สัดปุระเภทรไีซเคลิ และวสัดทุี่
หาไดใ้นทอ้งถิน่ สว่นการดำเนนิงานกอ่สรา้งไดร้บัความรว่มมอืจากประชาคมธรรมศาสตร ์
และกลุม่นกัศกึษาจากคณะตา่งๆ รว่มกนักอ่สรา้งอาคาร 
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ธรรมศาสตร์
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๑๗

๑๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวิณีเอี่ยมตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 
ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ โครงการประกวดผลงานวจิยั 
และวชิาการ และผลงานดา้นวศิวกรรมการทางและจราจร  
ครัง้ที ่6 ประจำป ี2553 จากงานวจิยั เรือ่ง “ศกึษาปจัจยั 
เสีย่งทีท่ำใหเ้กดิอบุตัเิหตจุากกรณชีนทา้ย” จดัโดยสภาวศิวกร   
และไดร้บัรางวลั TRF-CHE-Scopus Young Researcher 
Award 2011 ในสาขา Humanities & Social Sciences  
จากฝา่ยวชิาการ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
ในการประชมุ “นกัวจิยัรุน่ใหม ่พบ เมธวีจิยัอาวโุส สกว.”  
ครัง้ที ่11 เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน ์
รสีอรท์ รเีจนท ์บชี ชะอำ จงัหวดัเพชรบรุี 

ศาสตราจารย์ดร.เกศราณบางช้าง
คณะสหเวชศาสตร์  
 
ไดร้บัรางวลัผลกลุม่วจิยัดเีดน่ ประจำป ี2554 ในงานประชมุวชิาการ 
ของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา : เครอืขา่ยเชงิกลยทุธเ์พือ่
การพฒันาบคุลากรอดุมศกึษา (ครัง้ที ่4) เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2554 
ณ โรงแรม เดอะ ซายน ์พทัยา จงัหวดัชลบรุี 

บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔

บุคคลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๔
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เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๑๑



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

174 บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

174 เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



โครงสร้าง
การแบ่งส่วน

ราชการ
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•	กองกลาง	
•	กองการเจา้หนา้ที่	
•	กองกจิการนักศึกษา	
•	กองคลงั	
•	กองบรกิารการศึกษา	
•	กองแผนงาน	
•	กองงานศูนยร์งัสิต	
•	สำนกังานตรวจสอบภายใจ	
•	สำนกังานวเิทศสมัพนัธ์	
•	สำนกังานอาคารสถานที	่ศนูยร์งัสติ	
•	สำนกังานนิติการ	
•	สำนกังานบรหิารศูนยล์ำปาง	
•	สำนกังานบรหิารการวจิยั	
•	สำนกังานส่งเสรมิมาตรฐาน	
	 และประกนัคณุภาพ	
•	โครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา	

•	นติศิาสตร์	
•	พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี	
•	รฐัศาสตร์	
•	เศรษฐศาสตร์	
•	สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์	
•	ศลิปศาสตร์	
•	วารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน	
•	สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	
•	วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	
•	วศิวกรรมศาสตร์	
•	แพทยศาสตร์	
•	สหเวชศาสตร์	
•	ทนัตแพทยศาสตร์	
•	พยาบาลศาสตร์	
•	สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง	
•	ศลิปกรรมศาสตร์	
•	สาธารณสขุศาสตร์	
•	สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร	
•	วทิยาลยันวตักรรม	
•	วทิยาลยัสหวทิยาการ	
•	วทิยาลยันานาชาตปิรดี	ีพนมยงค์	

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ



•	 สำนักหอสมดุ	
•	 สำนักบัณฑติอาสาสมคัร	
•	 สำนักทะเบียนและประมวลผล	
•	 สำนักเสรมิศึกษาและบรกิารสงัคม	
•	 สถาบันไทยคดศึีกษา	
•	 สถาบนัทรพัยากรมนษุย์	
•	 สถาบันประมวลขอ้มลูฯ	
•	 สถาบันเอเซยีตะวนัออกศกึษา	
•	 สถาบันภาษา	
•	 โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์	
•	 สถาบันวิจยัและใหค้ำปรกึษาแหง่	มธ.	
•	 สถาบนัสญัญา	ธรรมศกัดิเ์พือ่ประชาธปิไตย	
•	 ศูนยศึ์กษาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ		
	 แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	 ศูนยอ์อสเตรเลยีศกึษา		
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	 สำนักทรพัยสิ์นทางปญัญาและบม่เพาะ	 	 	
	 วสิาหกจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

•	สำนกังานจดัการทรพัยส์นิ	
•	สำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ์	
•	ศนูยอ์นิเดยีศกึษา	
•	ศนูยบ์รกิารการกฬีา	
•	สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์	
•	ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
•	ศนูยอ์าเซยีนศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

สำนัก/สถาบัน

หน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

75.4%

1.1%

1.6%

21.9%

คน

7,928

170

2,301

115

10,514

ร้อยละ 

75.4

1.6

21.9

1.1

100.0

นักศึกษาเข้าใหม่(10,514คน)

นักศึกษาเข้าใหม่
(10,514คน)



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

78.4%

1.3%

0.6%

19.7%

คน

28,541

227

7,181

449

36,398

ร้อยละ 

78.4

0.6

19.7

1.3

100.0

นักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา๒๕๕๔
(36,398คน)

นักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา๒๕๕๔(36,398คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา



ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

72.8%

0.4%

2.3%

24.5%

คน

5,750

180

1,935

36

7,901

ร้อยละ 

72.8

2.3

24.5

0.4

100.0

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา๒๕๕๓
(7,901คน)

ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา๒๕๕๓(7,901คน)



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา
ปีการศึกษา๒๕๕๔

โปรแกรม
265โปรแกรม

121

8

109

27

สาขาวิชา
238วิชา

108

7

96

27

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135
จำนวน

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอกประกาศนยีบตัรบณัฑติ

108

96

27

7

121

109

27

8

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา



สายวิชาการ(อาจารย์ประจำ)

สายสนับสนุนวิชาการ

ลูกจ้างทุกประเภท

รวม

26.5%

15.7%

57.8%

คน

1,761

3,845

1,044

6,650

ร้อยละ 

26.5

57.8

15.7

100.0

บุคลากรปีการศึกษา๒๕๕๔
(6,650คน)

บุคลากร
ปีการศึกษา๒๕๕๔(6,650คน)



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ปริญญาเอก/เทียบเท่า

ปริญญาโท/เทียบเท่า

ปริญญาตรี/เทียบเท่า

 รวม

2.7%

44.9% 52.4%

คน

923

790

48

1,761

ร้อยละ 

52.4

44.9

2.7

100.0

วุฒิการศึกษาของอาจารย์
ปีการศึกษา๒๕๕๔(1,761คน)

วุฒิการศึกษาของอาจารย์
ปีการศึกษา๒๕๕๔(1,761คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา



ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

2.0%

52.1%

20.7%

25.2%

คน

36

364

443

918

1,761

ร้อยละ 

2.0

20.7

25.2

52.1

100.0

ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ปีการศึกษา๒๕๕๔(1,761คน)

ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ปีการศึกษา๒๕๕๔(1,761คน)



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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งบคลัง

งบดำเนินการ

งบลงทุน

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

หนว่ย:บาท

ปงีบประมาณ2555
รวม2,310,212,600

ปงีบประมาณ2554
รวม2,263,023,600

ปีงบประมาณ2554

1,962,585,400

300,438,200

2,263,023,600

ปีงบประมาณ2555

1,976,323,800

333,888,800

2,310,212,600

งบประมาณแผ่นดิน
เปรียบเทียบปีงบประมาณ๒๕๕๔และ๒๕๕๕

13.3% 14.5%

300,438,200 333,888,800

1,962,585,400 1,976,323,800

86.7% 85.5%

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา



งบพิเศษ

งบดำเนินการ

งบลงทุน

หนว่ย:บาท

ปงีบประมาณ2555
รวม909,493,200

ปงีบประมาณ2554
รวม749,493,000

ปีงบประมาณ2554

725,241,800

24,251,200

749,493,000

ปีงบประมาณ2555

880,214,200

29,279,000

909,493,200

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย(งบพิเศษ)
เปรียบเทียบปีงบประมาณ๒๕๕๔และ๒๕๕๕

725,241,800

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

3.2%

96.8%

96.8%

3.2%

24,251,200 29,279,000

880,214,200



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์พัทยา

สนามกีฬาในร่ม
และหอพักรัชดาภิเษก
(ตลิ่งชัน)

รวม

7.9%

1.0%

0.9%

2.6%

87.6%

พื้นที่ใช้สอย

102,921

1,145,593

33,935

13,206


12,334



1,307,989

ร้อยละ 

7.9

87.6

2.6

1.0


0.9



100.0

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลสถิติ
ในรอบปีการศึกษา



พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

190

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์





บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

192

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีการศึกษา2554มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ
หน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆจำนวน59หน่วยงาน
สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทดังนี้

 1.1หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ
จำนวน31หน่วยงานดังนี้

•	หนว่ยงานระดบัคณะหรอืเทยีบเทา่	14	หนว่ยงาน	
เปน็หนว่ยงานหลกัทีท่ำหนา้ทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
และการผลติบณัฑติ การวจิยั บรกิารวชิาการแก่
สงัคม และการสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 
ปจัจบุนัมคีณะและหนว่ยงานเทยีบเทา่ ดงันี ้  
  •	คณะนติิศาสตร์  
  •	คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
  •	คณะรัฐศาสตร์  
  •	คณะเศรษฐศาสตร ์ 
  •	คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
  •	คณะศลิปศาสตร์  
  •	คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน  
  •	คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา  
  •	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  •	คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
  •	คณะแพทยศาสตร์  
  •	คณะสหเวชศาสตร ์ 
  •	คณะทันตแพทยศาสตร ์ 
  •	คณะพยาบาลศาสตร์ 

•	หนว่ยงานระดบัสำนกั	/	สถาบนัหรอืเทยีบเทา่			
10	หนว่ยงาน เปน็หนว่ยงานทีใ่หก้ารสนบัสนนุ  
การเรยีนการสอนและการวจิยัของมหาวทิยาลยัให ้ 
มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ใหส้ามารถบรกิารทางวชิาการ
แกส่งัคมตามอดุมการณข์องมหาวทิยาลยั ปจัจบุนั  
มสีำนกัและสถาบนั ดงันี ้•	สำนกัหอสมดุ •	สำนกั
บณัฑติอาสาสมคัร •	สำนกัทะเบยีนและประมวลผล 
•	สำนกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม •	สถาบนัไทย
คดศีกึษา •	สถาบนัทรพัยากรมนษุย ์•	สถาบนั 
ประมวลขอ้มลูเพือ่การศกึษาและการพฒันา   
•	สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา • สถาบนัภาษา   
•	โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 

๑.จำแนกตามประเภทของหน่วยงาน

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



 1.2หน่วยงานที่จัดตั้งและดำเนินการใน
ลักษณะ“โครงการ”จำนวน1หน่วยงาน

 1.3หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัยจำนวน27หน่วยงานดังนี้

•	หน่วยงานระดบักองหรอืเทยีบเทา่	7	หนว่ยงาน 
เปน็หนว่ยงานทีใ่หก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานใน
ทกุดา้นของมหาวทิยาลยั ปจัจบุนัมกีองและหนว่ย
งานเทยีบเทา่ ดงันี ้•	กองกลาง •	กองการเจ้าหนา้ที ่
•	กองกจิการนกัศกึษา •	กองคลงั •	กองบรกิาร
การศกึษา •	กองแผนงาน •	กองงานศนูยร์งัสติ  

ไดแ้ก ่โครงการสตรีและเยาวชนศกึษา  
(ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทบวงมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที ่5/2538 วนัที ่1 มถินุายน 2538) เปน็
หนว่ยงานทางวชิาการ ทำหนา้ทีพ่ฒันาหลกัสตูร 
วจิยั ศนูยข์อ้มลูและบรกิารวชิาการแกส่งัคมทาง
ดา้นสตรศีกึษา ทัง้ยงัใหค้วามสำคญัพเิศษในประเดน็  
การมสีว่นรว่มทางการเมอืงและแรงงานสตรี 

•	หนว่ยงานระดบัคณะหรอืเทยีบเทา่	7	หนว่ยงาน 
ไดแ้ก ่•	สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร   
•	วทิยาลยันวตักรรม •	คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการผงัเมือง •	คณะศลิปกรรมศาสตร์   
•	วทิยาลยัสหวทิยาการ •	คณะสาธารณสขุศาสตร ์
•	วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์ 
 
•	หนว่ยงานระดบัสำนกั	/	สถาบนั	5	หนว่ยงาน	
ได้แก ่•	สถาบนัวจัิยและใหค้ำปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์•	สถาบนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์  
เพือ่ประชาธปิไตย •	ศนูยศ์กึษาความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
•	ศนูยอ์อสเตรเลยีศกึษา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์•	สำนกัทรพัยส์นิทางปญัญาและ  
บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
•	หนว่ยงานระดบัสำนกังานหรือเทียบเท่า	7	หนว่ย
งาน เปน็หนว่ยงานในสงักดัสำนกังานอธกิารบด ี
ไดแ้ก ่•	สำนกังานตรวจสอบภายใน •	สำนกังาน
วเิทศสมัพนัธ ์•	สำนกังานอาคารสถานที ่ศนูย์
รงัสติ •	สำนกังานนติกิาร •	สำนกังานบรหิาร  
ศนูยล์ำปาง •	สำนกังานบรหิารการวจิยั •	
สำนกังานสง่เสรมิมาตรฐานและประกนัคณุภาพ 
 
•	หนว่ยงานอืน่ๆ	8	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่•	สำนกังาน  
จดัการทรพัยส์นิ •	สำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์   
•	ศนูยอ์นิเดยีศกึษา •	ศนูยบ์รกิารการกฬีา   
•	สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์•	โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ •	ศนูย์หนงัสือมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์•	ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ 
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๒.จำแนกตามหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน
ประกอบด้วย 

 2.1หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเรียน
การสอน23หน่วยงานดังนี้
•	หนว่ยงานระดบัคณะ	17	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่  
•	คณะนิติศาสตร์ •	คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ี•	คณะรัฐศาสตร์ •	คณะเศรษฐศาสตร ์  
•	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์•	คณะศลิปศาสตร ์
•	คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน   
•	คณะสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา   
•	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
•	คณะวศิวกรรมศาสตร ์•	คณะแพทยศาสตร ์  
•	คณะสหเวชศาสตร์ •	คณะทนัตแพทยศาสตร ์  
•	คณะพยาบาลศาสตร์ •	คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
และการผงัเมอืง •	คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
•	คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
 
•	หนว่ยงานระดบัวิทยาลยั	3	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่  
•	วทิยาลยันวตักรรม •	วทิยาลยัสหวทิยาการ   
•	วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 
 
•	หนว่ยงานระดบัสถาบนั	2	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่  
•	สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร   
•	สถาบันภาษา 
 
•	หนว่ยงานระดบัสำนัก	1	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่  
สำนกับณัฑติอาสาสมคัร 

 นอกจากนี้หน่วยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเท่าที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนั้น
ปัจจุบันมีอยู่7คณะที่มีหน่วยงานระดับ
ภาควิชาหรือเทียบเท่าที่ได้รับการจัดตั้งโดย
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวมทั้งสิ้น41ภาควิชา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	4	ภาควิชา
ไดแ้ก ่•	ภาควชิาการบญัช ี•	ภาควชิาการเงนิ  
การธนาคาร •	ภาควชิาการตลาด •	ภาควชิาระบบ  
สารสนเทศเพือ่การจดัการ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	2	ภาควิชา	
ไดแ้ก ่•	ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
•	ภาควชิาการพฒันาชมุชน 
คณะศิลปศาสตร์	14	ภาควิชา  
ไดแ้ก ่•	ภาควชิาจติวทิยา •	ภาควชิาบรรณรกัษ์
ศาสตร ์•	ภาควชิาประวตัศิาสตร ์•	ภาควชิาภาษา-
ศาสตร ์•	ภาควชิาภาษาองักฤษ •	ภาควชิาภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ •	ภาควชิาภมูศิาสตร ์  
•	ภาควชิาภาษาไทย •	ภาควชิาปรชัญา   
•	ภาควชิาภาษาฝรัง่เศส •	ภาควชิาภาษาญีปุ่น่   
•	ภาควชิาภาษาจนี •	ภาควชิาภาษาเยอรมนั   
•	ภาควชิาภาษารสัเซยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10	ภาควิชา 
ไดแ้ก ่•	ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์•	ภาควชิา
คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ•	ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ 
สิง่แวดลอ้ม •	ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
•	ภาควชิาเทคโนโลยชีนบท •	ภาควชิาเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



การเกษตร •	ภาควชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร •	ภาควชิาเคม ี•	ภาควชิาฟสิกิส ์  
•	ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	ภาควิชา	
ไดแ้ก ่•	ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี•	ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล •	ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้   
•	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา •	ภาควชิาวศิวกรรม
อตุสาหการ  
คณะแพทยศาสตร์	2	สถาน  
(เทยีบเท่าภาควชิา) ไดแ้ก ่สถานวทิยาศาสตร์
คลนิกิ และสถานวทิยาศาสตรพ์รคีลนิกิ 
คณะสหเวชศาสตร์	4	ภาควิชา	
ไดแ้ก ่•	ภาควชิากายภาพบำบดั •	ภาควชิาเทคนคิ
การแพทย ์•	ภาควชิารงัสีเทคนคิ •	ภาควชิาอาชวี-
บำบดั 

 2.2หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน36หน่วยงานดังนี้
•	หนว่ยงานระดบัสำนกั	หรอืเทยีบเทา่	4	หนว่ยงาน 
ไดแ้ก ่•	สำนกัหอสมดุ •	สำนกัเสรมิศกึษาและ
บรกิารสงัคม •	สำนกัทะเบยีนและประมวลผล   
•	โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 
 
•	หน่วยงานระดบัสถาบนั	9	หนว่ยงาน ไดแ้ก ่  
•	สถาบนัไทยคดี •	สถาบนัประมวลผลขอ้มลูเพือ่  
การศกึษาและการพฒันา •	สถาบนัทรพัยากรมนษุย์  
•	สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา •	สถาบนัวจิยัและ
ใหค้ำปรึกษาแห่ง มธ. •	สถาบนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์
เพือ่ประชาธปิไตย •	ศนูยศ์กึษาความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

•	ศนูยอ์อสเตรเลยีศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
•	สำนกัทรพัยส์นิทางปญัญาและบม่เพาะวสิาหกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
•	หนว่ยงานระดบักอง	และสำนกังานทีส่งักดั
สำนกังานอธกิารบด	ี15	หนว่ยงาน   
ไดแ้ก ่•	กองกลาง •	กองการเจา้หนา้ที ่  
•	กองกจิการนกัศกึษา •	กองคลงั •	กองบรกิาร
การศกึษา •	กองแผนงาน •	กองงานศนูยร์งัสติ   
•	สำนกังานตรวจสอบภายใน •	สำนกังาน
วเิทศสมัพนัธ ์•	สำนกังานอาคารสถานที ่  
ศนูยร์งัสติ •	สำนกังานนติกิาร •	สำนกังานบรหิาร
ศนูยล์ำปาง •	สำนกังานบรหิารการวจิยั •	สำนกังาน 
สง่เสรมิมาตรฐานและประกนัคณุภาพ •	โครงการ
สตรแีละเยาวชนศกึษา 
 
•	หนว่ยงานอืน่ๆ	ของมหาวทิยาลยั	8	หนว่ยงาน	
ไดแ้ก ่•	สำนกังานจดัการทรพัยส์นิ •	สำนกังาน
ศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์•	ศนูยอ์นิเดยีศกึษา •	ศนูยบ์รกิาร 
การกฬีา • สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
• โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์•	ศนูยห์นงัสอื 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์•	ศนูยอ์าเซยีนศกึษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประกอบด้วยข้อมูล5ด้านดังนี้

๑.ด้านหลักสูตรการศึกษาและปริมาณการเรียนการสอน
๒.ด้านนักศึกษา
๓.ด้านบุคลากร
๔.ด้านงบประมาณ
๕.ด้านอาคาร-สถานที่

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขาวิชา

108

7

96

27

โปรแกรม

121

8

109

27

ร้อยละ 

45.4

2.9

40.4

11.3

ร้อยละ 

45.7

3.0

41.1

10.2

จำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้(238สาขา265โปรแกรม)

สาขาวิชา/โปรแกรม

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชา

203

27

35

ร้อยละ 

76.6

10.2

13.2

จำแนกตามประเภทหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนดังนี้(265โปรแกรม)

สาขาวิชา/โปรแกรม

เดิม

ใหม่

สาขาวิชา

230

8

โปรแกรม

257

8

ร้อยละ 

96.6

3.4

ร้อยละ 

97.0

3.0

จำแนกตามสาขาวิชา/โปรแกรมเดิมและใหม่ดังนี้(238สาขา265โปรแกรม)

ซึง่จำแนกเปน็ 2 สว่น ดงันี้ 
 ๑.๑สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา
ในปกีารศกึษา 2554 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ดัการเรยีนการสอนทัง้หมด 
4 ระดับการศกึษา อนัไดแ้ก ่ 
•  ระดับปรญิญาตร ี 
•  ระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติ (ป.บณัฑติ)  
•  ระดับปรญิญาโท  
•  ระดับปรญิญาเอก  
โดยมสีาขาวชิา และโปรแกรมการศกึษาทีเ่ปดิสอนรวมทัง้สิน้ 238 สาขาวชิา 
หรอื 265 โปรแกรม ซึง่สามารถจำแนกรายละเอยีดไดด้งันี้ 

๑.ด้านหลักสูตรการศึกษาและปริมาณการเรียนการสอน
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สาขาวิชา/โปรแกรม 

โครงการปกติ

โครงการพิเศษ

สาขาวิชา/โปรแกรม 

กลางวัน

ค่ำ/เสาร์-อาทิตย์

สาขาวิชา/โปรแกรม 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชา/โปรแกรม 

ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์พัทยา

โปรแกรม

140

125

โปรแกรม

196

69

โปรแกรม

141

99

25

โปรแกรม

94

164

4

3

ร้อยละ 

52.8

47.2

ร้อยละ 

74.0

26.0

ร้อยละ 

53.2

37.4

9.4

ร้อยละ 

35.5

61.9

1.5

1.1

จำแนกตามประเภทโครงการดังนี้(265โปรแกรม)

จำแนกตามช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนดังนี้(265โปรแกรม)

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้(265โปรแกรม)

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้(265โปรแกรม)



   โดยมสีาขาวชิาทีเ่พิม่ใหมจ่ำนวน 8 สาขาวชิา และ 8 โปรแกรมการศกึษา  
ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ระดบัปรญิญาตร	ี2 สาขาวชิา 2 โปรแกรม ไดแ้ก ่  
•  สาขาและโปรแกรมวศิวกรรมโยธาและการบรหิารการกอ่สรา้ง   
•  สาขาและโปรแกรมการวศิวกรรมไฟฟา้อตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ระดบัปรญิญาโท  3 สาขาวชิา  3 โปรแกรม ไดแ้ก ่ 
•  สาขาและโปรแกรมนติเิศรษฐศาสตรก์ารคา้ระหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์  
•  สาขาวชิาและโปรแกรมการวจิยัทางสงัคม คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา   
•  สาขาวชิาและโปรแกรมวศิวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเชงิธรุกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
ระดบัปรญิญาเอก 3 สาขาวชิา 3 โปรแกรม ไดแ้ก ่  
•  สาขาวชิาและโปรแกรมเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
•  สาขาและโปรแกรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
•  สาขาสหวทิยาการสภาพแวดลอ้มสรรคส์รา้ง คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
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๑.๒ปริมาณการเรียนการสอน
  สำหรบัปรมิาณการเรยีนการสอนทีน่ำเสนอในทีน่ี ้เปน็ปรมิาณการเรยีนการสอน 
ของภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2554 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

จำแนกตามระดับการศึกษา

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

กลุ่มสาขาวิชา 

สังคมศาสตร์

วิทย์เทคโนโลยี

วิทย์สุขภาพ

รวม

ร้อยละ


72.6

0.6

23.8

3.0

100.0

ร้อยละ


53.0

38.0

9.0

100.0

ร้อยละ


91.2

0.4

8.2

0.2

100.0

ร้อยละ


62.4

30.2

7.4

100.0

ร้อยละ


75.8

0.5

21.8

1.9

100.0

ร้อยละ


65.6

27.5

6.9

100.0

4,899

39

1,610

203

6,751

3,576

2,569

606

6,751

353,155

1,562

31,591

862

387,170

241,604

116,781

28,785

387,170

28,377.72

186.88

8,149.63

722.71

37,436.94

24,550.06

10,299.38

2,587.50

37,436.94

วิชา
ที่เปิดสอน

วิชา
ที่เปิดสอน

นักศึกษา
ที่ลงทะเบียน

นักศึกษา
ที่ลงทะเบียน

นักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) 

นักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) 

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



๒.ด้านนักศึกษา

๒.๑นักศึกษาเข้าใหม่
ในปกีารศกึษา 2554  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มนีกัศกึษาเขา้ใหมท่กุระดบัการศกึษา 
จำนวน 10,514  คน คดิเปน็รอ้ยละ 28.9 ของนกัศกึษาทัง้หมด ซึง่สามารถจำแนกตาม
ประเภทตา่งๆ ดงันี้ 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

รับผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยรับเข้าโดยตรง 

คน

7,928

170

2,301

115

คน

8,684

796

1,034

ร้อยละ 

75.4

1.6

21.9

1.1

ร้อยละ 

82.6

7.6

9.8

ร้อยละ 


40.1

59.9

จำแนกตามระดับการศึกษา(10,514คน)

เพศชาย

เพศหญิง

คน

3,976

6,538

ร้อยละ 

37.8

62.2

จำแนกตามเพศ(10,514คน)

จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน(10,514คน)

จำแนกตามประเภทรับเข้าเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี(7,928คน)
คน


3,181

4,747
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โครงการปกติ

โครงการพิเศษ

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์พัทยา

คน

5,620

4,894

คน

6,748

3,006

760

คน

3,005

7,026

450

33

ร้อยละ 

53.5

46.5

ร้อยละ 

64.2

28.6

7.2

ร้อยละ 

28.6

66.8

4.3

0.3

จำแนกตามโครงการ(10,514คน)

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา(10,514คน)

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน(10,514คน)

๒.๒นักศึกษาทั้งหมด
ในปกีารศกึษา 2554 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มนีกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 
จำนวน 36,398 คน ซึง่สามารถจำแนกตามประเภทตา่งๆ ดงันี้ 

เพศชาย

เพศหญิง

คน

13,640

22,758

ร้อยละ 

37.5

62.5

จำแนกตามเพศ(36,398คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



โครงการปกติ

โครงการพิเศษ

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์พัทยา

คน

21,357

15,041

คน

23,423

9,767

3,208

คน

9,616

25,172

1,494

116

ร้อยละ 

58.7

41.3

ร้อยละ 

64.4

26.8

8.8

ร้อยละ 

26.4

69.2

4.1

0.3

จำแนกตามโครงการ(36,398คน)

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา(36,398คน)

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน(36,398คน)

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คน

28,541

227

7,181

449

ร้อยละ 

78.4

0.6

19.7

1.3

จำแนกตามระดับการศึกษา(36,398คน)

จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน(36,398คน)

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

คน

30,459

2,563

3,376

ร้อยละ 

83.7

7.0

9.3
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๒.๓ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปกีารศกึษา 2554 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มผีูส้ำเรจ็การศกึษาทกุระดบัการศกึษา  
(ซึง่เปน็รุน่ปกีารศกึษา 2553) จำนวน 7,901 คน ซึง่สามารถจำแนกตามประเภทตา่งๆ ดงันี้ 

เพศชาย

เพศหญิง

คน

2,789

5,112

ร้อยละ 

35.3

64.7

จำแนกตามเพศ(7,901คน)

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คน

5,750

180

1,935

36

ร้อยละ 

72.8

2.3

24.5

0.4

จำแนกตามระดับการศึกษา(7,901คน)

จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน(7,901คน)

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

คน

6,735

579

587

ร้อยละ 

85.3

7.3

7.4

โครงการปกติ

โครงการพิเศษ

คน

4,517

3,384

ร้อยละ 

57.2

42.8

จำแนกตามโครงการ(7,901คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



๒.๔ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
บณัฑติธรรมศาสตรร์ะดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิรุน่ปกีารศกึษา 2553  
(ไมน่บัรวมบณัฑติจากหลกัสตูรนติศิาสตร ์ภาคบณัฑติ) มจีำนวน 5,481 คน  
และไดส้ำรวจภาวะการมงีานทำ เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2554 พบวา่  
• มผีูต้อบแบบสำรวจ 5,159 คน คดิเปน็รอ้ยละ 94.1  
• สำหรบัขอ้มลูการมงีานทำ พบวา่มทีำงานแลว้ รอ้ยละ 59.4	(3,065	คน)	
• กำลงัศกึษาตอ่/จะศกึษาตอ่ รอ้ยละ 24.2	(1,247	คน)  
• ยงัไมไ่ดท้ำงาน รอ้ยละ 16.4	(847	คน)  

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน

5,455

1,906

540

ร้อยละ 

69.1

24.1

6.8

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา(7,901คน)

ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์พัทยา

คน

2,425

5,201

207

68

ร้อยละ 

30.7

65.8

2.6

0.9

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน(7,901คน)
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๒.๕โครงการนักศึกษาผู้พิการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ปดิโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาไปยงักลุม่ผูพ้กิาร 
ทีม่ศีกัยภาพในการศกึษา เริม่รบัสมคัรนกัศกึษาตามโครงการนกัศกึษาผูพ้กิาร ในระดบั 
ปรญิญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวทิยาลยัคดัเลอืกตรง ประจำปกีารศกึษา 2546  
เปน็ปแีรก จำนวน 12 คน และในปกีารศกึษา 2549 นกัศกึษาผูพ้กิารไดส้ำเรจ็การศกึษา 
เปน็รุน่แรก จำนวน 6 คน 
  
ปกีารศกึษา 2554 รบันกัศกึษาผูพ้กิาร จำนวน 22 คน และจำนวนนกัศกึษาผูพ้กิาร 
ทัง้หมด 84 คน ปรญิญาตร ี77 คน ปรญิญาโท 6 คน และปรญิญาเอก 1 คน 

พิการทางการเห็น

พิการทางการเคลื่อนไหว

พิการทางการได้ยิน

ออทิสติก

คน

42

27

13

2

ร้อยละ 

50.0

32.1

15.5

2.4

จำแนกตามประเภทความพิการ(84คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



๓.ด้านบุคลากร
ในปงีบประมาณ  2554 (สำรวจขอ้มลู ณ 1 มกราคม 2554) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์ี
บคุลากรทัง้สิน้ 6,650 คน ซึง่สามารถจำแนกดงันี้ 

เพศชาย

เพศหญิง

คน

2,108

4,542

ร้อยละ 

31.7

68.3

จำแนกตามเพศ(6,650คน)

ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างเงินรายได้

สายวิชาการ(อาจารย์ประจำ)

สายสนับสนุนวิชาการ

ลูกจ้างทุกประเภท

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

ปริญญาโท/เทียบเท่า

ปริญญาตรี/เทียบเท่า

คน

2,381

1,644

2,625

คน

1,761

3,845

1,044

คน

923

790

48

ร้อยละ 

35.8

24.7

39.5

ร้อยละ 

26.5

57.8

15.7

ร้อยละ 

52.4

44.9

2.7

จำแนกตามประเภทบุคลากร(6,650คน)

จำแนกตามสายงาน(6,650คน)

จำแนกตามวุฒิการศึกษา(เฉพาะอาจารย์ประจำ1,761คน)
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เมือ่เปรยีบเทยีบอาจารยป์ระจำทัง้หมด จำนวน 1,761 คน กบันกัศกึษาทัง้หมด  
จำนวน 36,398 คน พบวา่โดยเฉลีย่ อาจารย ์1 คน ตอ้งรบัผดิชอบนกัศกึษา 20 คน  
และเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบจำนวนอาจารยป์ระจำกบันกัศกึษาตามกลุม่สาขาวชิา  
อนัไดแ้ก ่กลุม่สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ พบวา่มอีตัราสว่นระหวา่งอาจารยป์ระจำตอ่นกัศกึษา   
ดงันี ้ 
กลุม่สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ อาจารยป์ระจำ : นกัศกึษา  เทา่กบั 1 : 28  
กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    อาจารยป์ระจำ : นกัศกึษา เทา่กบั  1 : 22  
กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ อาจารยป์ระจำ : นกัศกึษา เทา่กบั  1 : 6 

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

คน

36

364

443

918

ร้อยละ 

2.0

20.7

25.2

52.1

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(เฉพาะอาจารย์ประจำ1,761คน)

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔



๔.ด้านงบประมาณ
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มงีบประมาณและคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้น
การดำเนนิงานจาก 2 แหลง่หลกัๆ คอื  
• งบประมาณแผน่ดนิ (งบคลงั)  
• งบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั (งบพเิศษ)  
  (ทัง้นี ้ไมน่บัรวมงบประมาณรายจา่ยจากรายไดห้นว่ยงานตา่งๆ)  
 
โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น3,219,705,800บาท
จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน2,310,212,600บาทร้อยละ71.8
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย909,493,200บาทร้อยละ28.2
ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555)  
ได้รับจดัสรรงบประมาณ จำนวน	2,310,212,600 บาท จำแนกเปน็ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555)  
มหาวทิยาลยัไดร้บัจดัสรรเงนิรายไดใ้หห้นว่ยงานตา่งๆ จำนวน	909,493,200	บาท  
จำแนกเปน็  

งบดำเนินการ

งบลงทุน

1,976,323,800บาท

333,888,800บาท

880,214,200บาท

29,279,000บาท

ร้อยละ85.5

ร้อยละ14.5

ร้อยละ96.8

ร้อยละ3.2

งบดำเนินการ

งบลงทุน

งบประมาณแผ่นดิน(งบคลัง)

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย(งบพิเศษ)
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จำแนกตามงบดำเนินการ/งบลงทุน(งบประมาณทั้งหมด3,219,705,800บาท)

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณทัง้หมดของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2555 กบัปีงบประมาณพ.ศ. 2554 พบวา่ในปงีบประมาณพ.ศ. 2555  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้ จำนวน 207,189,200 บาท  
คดิเปน็รอ้ยละ 6.9 ของปงีบประมาณพ.ศ. 2554 โดยมงีบดำเนนิการเพิม่ขึน้ 168,710,800 บาท  
คดิเปน็รอ้ยละ 6.3 ในสว่นของงบลงทนุไดร้บัเพิม่ขึน้ 38,478,400 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 11.9  
 
ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบโดยจำแนกตามประเภทของงบประมาณ พบวา่  
•งบประมาณแผ่นดิน (งบคลงั) ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2555   
กบัปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิม่ขึน้ 47,189,000 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 2.1  
•งบประมาณรายจา่ยจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั (งบพเิศษ)   
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 กบัปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  
เพิม่ขึน้  160,000,200 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 21.3 

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา๒๕๕๔

2,856,538,000บาท

363,167,800บาท

ร้อยละ88.7

ร้อยละ11.3

งบดำเนินการ

งบลงทุน



๕.ด้านอาคาร-สถานที่
ในปีการศกึษา 2554  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
มพีืน้ทีจ่ำแนกตามสถานทีต่ัง้รวมทัง้สิน้ประมาณ 3,718 ไร ่ 
• จำแนกเปน็พืน้ทีใ่ชป้ระโยชนข์องมหาวทิยาลยั จำนวน 2,699 ไร ่ 
• พืน้ทีใ่หห้นว่ยงานอืน่เชา่/ใชป้ระโยชน ์ จำนวน 1,019 ไร ่ 
(พืน้ทีท่ีใ่หส้ถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) เชา่ประมาณ 834	ไร ่และพืน้ทีท่ีม่อบใหส้ำนกังาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวทช.) สรา้งอทุยานวทิยาศาสตร ์ประมาณ 185 ไร)่    

 
• พืน้ทีใ่ชป้ระโยชนข์องมหาวทิยาลยั จำนวน 2,699 ไร ่ 
• พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเรยีนและอาคารสำนกังานตา่งๆ  
  รวมทัง้สิน้ 1,307,989 ตารางเมตร ดงันี้ 

สถานที่ตั้ง 

1.ท่าพระจันทร์
 (เขตพระนครกรุงเทพฯ)

2.ศูนย์รังสิต
 (อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี)

3.ศูนย์ลำปาง
 (อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง)

4.ศูนย์พัทยา
 (อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี)

5.ศูนย์กีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก
 (เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ)

6.ที่ดินตำบลคูคตอำเภอลำลูกกา
 จังหวัดปทุมธานีเพื่อการแพทย์แผนไทย
 (บริจาคโดยนายแพทย์เฉกธนะสิริ)

รวม

พื้นที่(ประมาณ) พื้นที่ใช้สอย

ไร่

49

1,759

312

566

3

10


2,699

ตารางเมตร

102,921

1,145,593

33,935

13,206

12,334

-


1,307,989

ร้อยละ

1.3

74.7

8.4

15.2

0.1

0.3


100.0

ร้อยละ

7.9

87.6

2.6

1.0

0.9

-


100.0
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รายนาม
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
อธิการบดีอุปนายก

ศาสตราจารย์นรนิติเศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย

๐๑ ๐๒

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รายนามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
อธิการบดีอุปนายก

ศาสตราจารย์ดร.คณิตณนคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ดร.จรัญจันทลักขณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิชัยชุณหวชิร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ดร.นริศชัยสูตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


๐๓

๐๔

๐๖

๐๗

๐๕
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ศาสตราจารย์ดร.นักสิทธ์คูวัฒนาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์มารุตบุนนาค 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานิจสุขสมจิตร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วีรวัฒน์กาญจนดุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๐๘

๐๙

๑๐

๑๒

๑๑

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รายนามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



นายสุจริตปัจฉิมนันท์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์หิรัญรดีศรี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภัยจันทนจุลกะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑๖

๑๓

๑๔

๑๕

๑๗



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

218

รองศาสตราจารย์เกศินีวิฑูรชาติ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ดร.เดชาสังขวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ดร.ประมวญเทพชัยศรี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร์วังศกาญจน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

๑๘

๒๑

๑๙

๒๐

๒๒

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รายนามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



รองศาสตราจารย์ดร.มรรยาทรุจิวิชชญ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ดร.อุรุยาวีสกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรรณโพชนุกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ดร.ชัชวดีศรลัมพ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์กิจกาญจนารัตน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

๒๕

๒๗

๒๖

๒๔
๒๓
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ศาสตราจารย์ดร.ไผทชิตเอกจริยกร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศกิตติรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์สวาทแย้มวงษ์ศรี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

นางปริศนาปทุมอนันต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

๒๘

๒๙

๓๑

๓๒

๓๐

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศกิตติรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

นายสมศักดิ์หงษ์ทรัพย์ภิญโญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรลีปรีชานนท์ 

ประธานสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓๕

๓๖

๓๔

๓๓
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คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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๑ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๕ รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต 

๙ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ 

๑๐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินัดด์ หะวานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ 

๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๑๒ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม   คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ   คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๑๘ รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช   คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข   คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

๒๐ รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๒ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๒๓ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๔ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

๒๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  และการผังเมือง 

๒๗ อาจารย์ สุธิดา กัลยาณรุจ   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล  คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

๒๙ อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



๓๐ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ุ เวสสะโกศล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

๓๑ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี สำราญเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 

๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

๓๔ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 

๓๕ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร   ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์   ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์   ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูล

  เพ่ือการศึกษาและการพัฒนา 

๓๘ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์   ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

๓๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ต้ังเคียงศิริสิน   ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

๔๐ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล   ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

๔๑ ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ   ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

๔๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

  และให้คำปรึกษาแห่ง มธ. 

๔๓ ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี   ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ 

  เพ่ือประชาธิปไตย 

๔๔ อาจารย์ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือ

  ระหว่างประเทศแห่ง มธ. 

๔๕ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

  เฉลิมพระเกียรติ 

๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย   ผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา 

๔๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย   ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญา

  และบ่มเพาะวิสาหกิจ 

๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์  ประธานสภาอาจารย์ 

๔๙ นายสุรชัย เช้ือคำเพ็ง   ประธานสภาข้าราชการ 

๕๐ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล   ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

๕๑ นางกนกรดา ศรวารี   ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารทางวิชาการ 

๕๒ นายนัทธี ฤทธ์ิดี   ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารและธุรการ 

๕๓ นายไชยรัตน์ อยู่แสง   ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

  สายสนับสนุนวิชาการ



บันทึก
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

๐๑

รองศาสตราจารย์ดร.ทวีปชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์เกศินีวิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

รองศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

๐๒

๐๓

๐๔

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์ดร.ทวีปชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธินันท์วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

๐๕

๐๖

๐๘

๐๗
รองศาสตราจารย์ดร.กำพลรุจิวิชชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
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รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง

รองศาสตราจารย์ดร.สมชายชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตตินัดด์หะวานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์พวงงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

๐๙

๑๐

๑๒

๑๑

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์ดร.สมชายชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

อาจารย์พิมพ์ฉัตรรสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนุพันธ์วิสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

๑๓

๑๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพรเกษโกวิท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

๑๖

รองศาสตราจารย์ดร.วีรยาฉิมอ้อย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

๑๕
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รองศาสตราจารย์ดร.พันเอกถวัลย์ฤกษ์งาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนัญผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

๑๗

๒๐

๑๙

๑๘

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเดโช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย์สายฝนสุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง

๒๑

๒๒

รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บุญญภิญโญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

๒๓
รองศาสตราจารย์ดร.สมชาติโชคชัยธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๒๔



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

234

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อลิษาสหวัชรินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนายมนตรีฐิรโฆไท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

๒๕

๒๖

๒๗
๒๘

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
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236 เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
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คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ใน
รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยทุกปีสำหรับผลการปฏิบัติ
ราชการในปี2555มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดเผยเป็นหลักปกปิด
เป็นข้อยกเว้นและกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานระดับคณะสำนัก
สถาบันกองเป็นผู้ดำเนินการและจัดให้มีห้องข้อมูลข่าวสารประจำ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการดังนี้

01 มหาวิทยาลัยเปิดบริการประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลฯ ตามมาตรา 9   
ณ ห้องข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ   
ในเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป จะเปิดบริการให้กับประชาชน ณ ห้องข้อมูล  
ข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย อาคารโดม ชั้น 2  เลขที่ 99 หมู่ 18   
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ   
02 ประชาชนขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูล จำนวน 35 รายการ  
03 ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยบุคลากรขอเปลี่ยนแปลง  
ข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพการสมรส การเพิ่มวุฒิการศึกษา 106 ราย   
04 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้กับ  
เจ้าหน้าที่ของคณะ และชี้แจงต่อคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล ณ สำนักงาน
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 5 ครั้ง   
 

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

238 บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

238

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที ่2 ถนนพระจนัทร ์ 
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 10200 
โทรศพัท ์ 0-2221-6111-20  
(อตัโนมตั ิ20 คูส่าย), 0-2221-6171-80 
โทรสาร 0-2224-8099 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที ่99 หมู ่18 ถนนพหลโยธนิ 
ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง   
จงัหวดัปทมุธาน ี 12121 
โทรศพัท ์ 0-2564-4440-79 
โทรสาร 0-2564-4405 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที ่248 หมู ่2 ถนนลำปาง – เชยีงใหม่ 
ตำบลปงยางคก อำเภอหา้งฉตัร 
จงัหวดัลำปาง 52190 
โทรศพัท ์ 0-5426-8701   
โทรสาร 0-5426-8701 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
เลขที ่39/4 หมูท่ี ่5 ตำบลโปง่ 
อำเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี 20150 
โทรศพัท ์ 0-3825-9010-69   
โทรสาร 0-3825-9050 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

240 เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

01

03



01
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

02
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

03
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลำปาง

04
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา

04

02



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

242



ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ์ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ 
นายคณติ พชีวณชิย์ 
รองศาสตราจารย ์บำรงุ สขุพรรณ์ 
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชคตระการ 
รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารทัว่ไป 
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน ์บญุญภญิโญ 
ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยบรหิารทัว่ไป 
กรรมการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สปุรดี ี ฤทธริงค์ 
อาจารยอ์ภนินัท ์ พงศเ์มธากลุ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์วนดิา ตนันาภยั 
อาจารย ์ดร.ตอ่พงศ ์ แจม่ทวี 
นางสาวอจัฉรา จนิดารตัน์ 
นายสมบตั ิ แกว้ปกาศติ 
นางฉนัทชิา ศรโียธนิ 
นางอจัฉรา ชนะกลุ 
นางสาวรตันา เจรญิเสยีง 
นางชนนัดา ธญีะวฒุิ 
นางสาวทพิวรรณ กมลพฒันานนัท์ 
นางนตุรฮายาต ี โกศลศกัดิ์ 
นายศริศิกัดิ ์ สรานกุลู 
นางเฉลมิขวญั จนัทรช์ว่งศรี 
นายศกัดิเ์ดช ธนาพรกลุ 
นางประภาพนัธ ์ วอ่งไว 
นางสาวนวพรรณ อิม่ดวง 
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปฐมา ศรสีงัข์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณฐักาญจน ์ หนัจรสั 
นางสาวนพรตัน ์ พลอยชืน่ 

คณะผู้ออกแบบ
คอรป์อเรชัน่ โฟรด์ี 
นายมงคล พงศอ์นตุรี 
นางสาวมนสันสิภ ์ศรีะจงดี 
นางสาววลิภา กาศวเิศษ 
นางสาวเกตนส์ริ ีวงศว์าร 
นางสาวไปรผดา วฒันปาณี 
นางสาวชมธร โรบนิสนั 
นางสาวอารวีรรณ สวุรรณมณี 
 
งานพิมพ์
โฟคลัอมิเมจพริน้ติง้กรุป๊ 

คณะกรรมการจัดพิมพ์
หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์
(รายงานประจำปี2555)



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ภาพกิจกรรม
ปี๒๕๕๔

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์





บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

 
สร้างบ้านดิน ธรรมศาสตร์ 
25มกราคม2554

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔



 
งานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 67 
5กุมภาพันธ์2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔

เกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์์ 
15มีนาคม2554



งานแถลงข่าว เพื่อช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยซึนามิในญี่ปุ่น 

24มีนาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔

งานกาชาด 2554 
1เมษายน2554



วันสัญญา ธรรมศักดิ์ 2554 
5เมษายน2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔

วันปรีดี 2554 
11พฤศภาคม2554



วันสถาปนา 2554 
27มิถุนายน2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

สมาคมธรรมศาสตร์  
บริจาคเลือด 

29มิถุนายน2554



งานสปอร์ตเดย์ 
1กรกฎาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
15กรกฎาคม2554



แถลงข่าวจัดงานการนำเสนอ 
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 

2สิงหาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔

โครงการคนเก่ง  
คนดี ศรีสังคม 

4สิงหาคม2554



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ปีการศึกษา 2553 

10สิงหาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
ปี ๒๕๕๔

วันเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตฯ 
โรงแรม เพนนินซูล่า 

11สิงหาคม2554



วันสันติภาพไทย ณ   
ลานอาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรี
ไทย เขตบึงกุ่ม 

16สิงหาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

TU open house 2011 
1-2กันยายน2554



6 ตุลา 54 
6ตุลาคม2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
ณ มธ.ศูนย์รังสิต 

10ตุลาคม2554



งานกฐินพระราชทาน 
21พฤศจิกายน2554



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

TU Big Cleaning Day 
2-3ธันวาคม2554





บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕







มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อต้ังเม่ือปี 

พุทธศักราช 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 

เร่ิมต้น 30 ล้านบาท และปัจจุบันมีทุน 

จดทะเบียนท้ังส้ิน 400 ล้านบาท 

ด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ 

สังคมอย่างต่อเน่ืองมากว่า 20 ปี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมูลนิธิ ฯ ในด้าน 

การศึกษาและคุณภาพชีวิต ของเด็ก 

และเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ ท่ีดีข้ึน 

และเติบโตเป็นบุคคลากรท่ีมี คุณภาพ 

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 

1.สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  

2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ

ร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะแก่สังคมไทย

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมดังน้ี 

1. สนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับช้ัน

มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งเป็น 

รากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ดังนั้นในการสนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต ่

ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้ง 

ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจาก 

โรคเอดส์ และเด็กที่สูญเสียผู้นำครอบครัว  

จากการทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพตดิการ

ก่อจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน อีกทั้งการให้ทุนการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค มูลนิธิฯ 

ยังได้ส่งเสริมให้นักวิชาการได้สร้างสรรค ์

ผลงาน วิชาการและองค์ความรู้ และเพื่อ 

ยกย่องผลงานของนักวิชาการ โดยมอบ 

รางวัลด้านวิชาการดีเด่นใน 3 สาขาวิชาคือ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์ และรางวัลเกียรติยศ ตลอดจน 

สนับสนุนงานวิชาการสัมมนาและการจัด 

พิมพ์ตำราทางด้านประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และเอกสาร ให้ความรู ้

ความ เข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  

2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได ้

สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  อันได้แก่

การส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการใน 

เด็กประถมวัย ด้วยกิจกรรมการเกษตรเพื่อ 

อาหารกลางวัน โดยมุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า 

“เด็กทุกคน มีกินทุกมื้อ ได้กินอิ่มอย่างม ี

คุณภาพ และยั่งยืน”   

 ส่วนด้านการบริการทางสาธารณสุข    

ได้สนับสนุนให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และ 

ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยทำการ 

ผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ และ 

ยังส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและชีว 

อนามัยให้แก่เด็กๆ  ในพื้นที่ห่างไกลด้วย

3. สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและองค์กร

สาธารณกุศล

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับสมาคมปกาเกอะญอเพื่อ 

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.)  

จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำต้นซึ่งทำให้

ชาวบ้านเกิดความร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน

ดูแลรักษา และควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่

เป็นธรรมอย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืน

ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด 

และตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม และ

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  

รวมถึงเพื่อให้เกิดพลัง ความร่วมมือจาก

หน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย 

ชุมชนปกาเกอะญอ  
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05 
คณะ / 
หนว่ยงาน
เทยีบเท่า
คณะ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



05
_F

A
C

U
LT

Y

01นิติศาสตร์02พาณิชยศาสตร์และการบัญชี03  
รฐัศาสตร0์4เศรษฐศาสตร0์5สงัคมสงเคราะหศ์าสตร0์6  
ศิลปศาสตร์07วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน08  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา09วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี10วิศวกรรมศาสตร์11แพทยศาสตร์12  
สหเวชศาสตร์13ทันตแพทยศาสตร์14พยาบาลศาสตร
์

15สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง16ศลิปกรรม-


ศาสตร์17สาธารณสุขศาสตร์18สถาบันเทคโนโลย
ี

นานาชาติสิรินธร19วิทยาลัยนวัตกรรม20วิทยาลัย


สหวทิยาการ21วทิยาลยันานาชาตปิรดี
ีพนมยงค์
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คณะนิติศาสตร์



รายนามผู้บริหาร


คณบดี  
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวานิช 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฐ์ิ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสัมมนา 
อาจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 

รองคณบดีศูนย์ลำปาง 
อาจารย์ จุมพล แดงสกุล  

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ รณกรณ์ บุญมี 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ด้านวิชาการ 

01 การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
•• การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554” เมื่อวันที่ 8 – 9 
มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ 
รีสอร์ท แอนด์ สปา 
•• การจัดเสวนาสาธารณะ เรื่อง “สิทธิชุมชนกับ
คดีพิพาทที่ดินป่าไม้” วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ 
ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิง  
ปฏิบัติการในหัวข้อ “Division or Integration? - 
The Relationship Between Constitutional Court 
and parliament” และหัวข้อ “Function and Role 
of Constitutional Commissions” เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2554 ณ ห้อง น. 221 คณะนิติศาสตร์ 
มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงาน
รำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม เรื่อง   
“วิพากษ์ข้อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2554 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

ผลการดำเนินงาน
คณะนิติศาสตร์


การจัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติตามหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขฯ ตาม  
มาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   
ขัดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมหรือไม่” เมื่อวันที่   
11 สงิหาคม 2554 ณ คณะนติศิาสตร ์มธ.ทา่พระจนัทร์ 
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•• การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง “บทเรียนของประเทศเกาหลีใต้กับการยกร่าง
กฎหมายไทย เพื่อบังคับใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ   
ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์   
มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การค้าและ  
การลงทุนในประเทศจีน” การจัดบรรยาย ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท วิชา น.750 กฎหมายการค้าและ  
การลงทุน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ   
คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี 2554 
ในหัวข้อ “นิรโทษกรรม ทางออก หรือ ทางตัน” 
วนัที ่7 สงิหาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ 
หอ้งจิด๊ เศรษฐบตุร คณะนติศิาสตร ์มธ. ทา่พระจนัทร์ 

การจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“Division or Integration?-The Relationship Between 
Constitutional Court and parliament” และหัวข้อ “Function 
and Role of Constitutional Commissions” เมื่อวันที่   
24 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง น. 221 คณะนิติศาสตร์   

มธ. ท่าพระจันทร์ การจัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี 2554 ในหัวข้อ 
“นิรโทษกรรม ทางออก หรือ ทางตัน” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2554 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร   
คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

•• การจัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันรพี 2554 
ในหัวข้อ “สื่อไม่พอดี รัฐไม่พอใจ ทำอย่างไรจะไป
ด้วยกัน” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-
12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ 
มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติตามหนังสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขฯ
ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
ขัดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมหรือไม่” เมื่อวันที่   
11 สิงหาคม 2554 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ.  
ท่าพระจันทร์ 

•• การจัดเสวนาโครงการตรวจสอบ สถานการณ์
ด้านองค์ความรู้กฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อ 
“การระดมสมองของนักกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างสรรค์คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับ
ประชาชน” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ   
ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดสัมมนา เรื่อง “การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาเรือโดนกัน ค.ศ. 1910” เมื่อวันอังคารที่ 
16 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ 
มธ. ท่าพระจันทร์ 
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02 โครงการฝึกอบรม 
•• โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัด
สำนักงานปปช. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 54 - 31   
ส.ค. 54 
•• โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 
54 - 10 ก.ย. 54 
•• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้แก่สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่   
27 มิ.ย. 54 - 30 ส.ค. 54 
•• โครงการอบรม “ภาษาลาตินสำหรับ  
การศึกษานิติศาสตร์”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
•• โครงการอบรมความรู้เพิ่มเติมสำหรับนัก
กฎหมายประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชนเพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. 54 - 10 ก.ค. 54 
•• โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชน และเปิดคลินิก กฎหมายเคลื่อนที่ รับ
ปรึกษาปัญหากฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 
อำเภอบ้านสร้าง และเทศบาลตำบลโคกมะกอก 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 19 – 
22 กรกฎาคม 2554 

•• การจัดอบรมหลักการเขียนคำร้อง คดีแพ่ง  
ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และสมาชิกของสมาคม
นิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ   
ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 54 - 30 พ.ย. 54 
•• การจัดโครงการ Km@TuLaw เรื่อง “วิธีการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุน” 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 402 
คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• การจัดโครงการ Km@TuLaw เรื่อง “การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2554 ณ ห้องประชุม 207 คณะนิติศาสตร์   
ศูนย์รังสิต 

•• โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน
สำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานระหว่างวันที่ 5 - 23 กันยายน 
2554 
•• โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ  
นักกฎหมาย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. 54 - 
27 ธ.ค. 54 
•• โครงการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายเกี่ยว
กับบริษัทมหาชน จำกัด และการควบรวมกิจการ : 
เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย 
(สนง. คปภ.) ระหว่างวันที่  20 ก.ย. 54 -   
22 ธ.ค. 54 
•• โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ
สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่   
4 ต.ค. 54 - 28 ธ.ค.54 

•• โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1” 
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ทุกวันอังคาร 
เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. 
ทา่พระจนัทร ์และทกุวนัพธุ เวลา 13.30 – 15.30 น 
ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
•• โครงการอบรมบุคลากร เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2” 
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ทุกวันจันทร์ 
เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ และทุกวันพฤหัส เวลา 13.30 – 
15.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบ
งานนิติบัญญัติ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (รุ่นที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. 54 - 30 ส.ค. 54 
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ปีงบประมาณ 2554 
 

หน่วยงานที่ให้ทุน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ทำวิจัย 
คณะนิติศาสตร์
มธ.
 แนวทางการแก้ปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
:




ศึกษากรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง
ระยะที่
2


รศ.
สมยศ
เชื้อไทย


คณะนิติศาสตร์
มธ.
 ปัญหาสิทธิของผู้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย:
ศึกษากรณีเกษตรใน
ต.วาวี
อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย


อ.
จุมพล
แดงสกุล


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว


ผศ.ดร.
นนทวัชร์
นวตระกูลพิสุทธิ์


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน


ผศ.ดร.
นนทวัชร์
นวตระกูลพิสุทธิ์


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 ส่งเสริมหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินงานรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(Corporate
Social
Responsibility:
CSR)


ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์


คณะนิติศาสตร์
มธ.
 แนวทางในการนำหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กมาใช้กับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย


ผศ.ดร.
มาตาลักษณ์
ออรุ่งโรจน์


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาและยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยแร่


ศ.ดร.
อำนาจ
วงศ์บัณฑิต


สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 สำรวจและรวบรวมกฎหมาย
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่


เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย


ผศ.ดร.
นนทวัชร์
นวตระกูลพิสุทธิ์




สำนักงานศาลยุติธรรม
 ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


ด้านวิจัย 

ในปีงบประมาณ 2554 และ 2555   
คณะนิติศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์  
จัดทำวิจัยจากทุนวิจัยของคณะนิติศาสตร์  
และทุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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โครงการที่ผ่านศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

หน่วยงานที่ให้ทุน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ทำวิจัย 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 โครงการศึกษาแนวทางการจ่าย



ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน
คดีอาญาโดยรัฐอันเกิดจากความผิด
พลาดของกระบวนการยุติธรรม



ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน


ผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้
จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
พ.ศ.
2544

:
กรณีศึกษาองค์กรศาลเป็น


ผู้พิจารณาสั่งจ่ายค่าทดแทนและ


ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 โครงการพัฒนากฎหมายคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่


หลักการและการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ


การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่


โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ำยี


ศักดิ์ศรี



รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


UNDP
THAILAND
 A
Preliminary
Analysis
of

Access
to
Justice
Problems
in

Rural
Areas


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


กรมทรัพยากรน้ำ
 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจกำกับ
กิจการประปาสัมปทาน


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ์


สำนักงานอัยการสูงสุด
 การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ
:
ศึกษา
เปรียบเทียบนานาประเทศ


รศ.
ณรงค์
ใจหาญ


ปีงบประมาณ 2555 
 

หน่วยงานที่ให้ทุน ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ทำวิจัย 
คณะนิติศาสตร์
 รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้ใน



การบริหารภาครัฐของ
สปป.ลาว

อาจารย์
กิตติพงศ์
กมลธรรมวงศ์


คณะนิติศาสตร์
 การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงภัยระหว่าง
อายุสัญญาประกันภัย


อาจารย์ธีระรัตน์
จีระวัฒนา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่อ
อำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการให้บริการ)


รศ.ดร.
อำนาจ
วงศ์บัณฑิต


สำนักงานกิจการยุติธรรม
 กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีความรุนแรง
:
ปัญหา
และแนวทางแก้ไข


ผศ.ดร.
ปกป้อง
ศรีสนิท


คณะนิติศาสตร์
 ความหมายของบุคคลผู้อยู่ในฐานะ
อันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้


อยู่ก่อน
:
กรณีศึกษาทางสัญญา


อาจารย์
อานนท์
มาเม้า


คณะนิติศาสตร์
 การตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ

(Judicial
review
of

Constitutional
Amendments)


อาจารย์
ปูนเทพ
ศิรินุพงศ์


คณะนิติศาสตร์
 A
Public
Policy
Defense
:


The
Same
Unruly
Horse
in
the

Different
Field
of
International

Investment
Law?


อาจารย์
ดร.นาถนิรันดร์
จันทร์งาม


บริษัท
น้ำตาลนครบุรี
จำกัด

(มหาชน)


สัญญาจ้างที่ปรึกษาเรื่องกฎหมาย
ด้านน้ำตาลทราย
และบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์


รศ.
สหธน
รัตนไพจิตร


บริษัท
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปาล์ม
จำกัด
(มหาชน)


สัญญาจ้างที่ปรึกษาเรื่องกฎหมาย
ด้านน้ำมันปาล์ม
และบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์


รศ.
สหธน
รัตนไพจิตร


บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการใน  
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุม
การดำเนินงานความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านหลักสูตร บุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และสิ่งตีพิมพ์ การวิจัย การร่วมในกิจกรรมทาง  
วิชาการ การเข้าใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
กฎหมายของต่างประเทศ โดยเป็นข้อตกลง  
ความร่วมมือที่ลงนามร่วมกับสถาบันต่อไปนี้  
01 Law School, University of New England 
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 
02 วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ วิทยาลัยกฎหมาย
ภาคกลาง และวิทยาลัยกฎหมายภาคใต้ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
03 Maison du Droit Vietnamo-framçaises 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

การให้การต้อนรับชาวต่างประเทศผู้มาเยือน 
01 Prof. Dr. Manfred Wandt คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ Johann Wolfgang Goethe University 
Frankfurt am Main ประเทศ  
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ในโอกาสนี้ Prof. Wandt ได้บรรยายพิเศษให้
คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฟังในหัวข้อ 
เรื่อง “Principle of European Insurance Contract 
law (PEICL)-European Common Frame of 
Reference on Insurance Contract Law” 
(กรกฎาคม 2554) 
02 นาย  Chenva Tieu  เลขาธิการแห่งชาติด้าน
กิจการเอเชียของพรรค Union pour un Movement 
Populaire (UMP เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมาก
ของรัฐบาลฝรั่งเศส)  
 ในการมาเยือนครั้งนี้ นาย Chenva Tieu ได้
พบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการศึกษาและวิชาการกับคณบดีคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส 
(สิงหาคม 2554) 
03 Prof. Paul Torresman แห่งมหาวิทยาลัย 
Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร (กุมภาพันธ์ 
2555) 
04 คณบดีและรองคณบดีจาก EBS Law School 
เมือง Wiesbaden ประเทศสหพันธ-สาธารณรัฐ
เยอรมนี (กุมภาพันธ์ 2555) 
05 คณะอาจารย์จำนวน 2 คณะจากคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
(กุมภาพันธ์ 2555) คณะอาจารย์ทั้ง 2 คณะ เดิน
ทางมาเข้ารับการอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง และการดูงานศาลใน
ประเทศไทย 

06 คณะผู้บริหารและอาจารย์รวม 5 คน จาก
วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ วิทยาลัยกฎหมาย  
ภาคกลาง และวิทยาลัยกฎหมายภาคใต้ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (กมุภาพนัธ ์2555) 
07 นาย Hugues FULCHIRON อธิการบดีของ 
L’Université Lyon III ประเทศฝรั่งเศส   
(มีนาคม 2555) 
08 คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of 
Niigata Prefecture ประเทศญี่ปุ่น รวม 10 คน   
ในการมาเยือนครั้งนี้ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น   
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาร่วมกันขึ้น
ระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบันในหัวข้อเรื่อง 
“Human rights from cultural aspects”   
(มนีาคม 2555) 
09 Prof. Dr. Dieter Umbach ศาสตราจารย์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย 
Potsdam ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   
Prof. Dr. Dieter Umbach มาปฏิบัติงานวิชาการที่
คณะนิติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (มีนาคม - 
เมษายน 2555) 
10 คณะบุคลากรรวม 8 คน จากวิทยาลัยกฎหมาย
ภาคเหนือ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน
คณะนิติศาสตร์ (เมษายน 2555) 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานสำคัญ

ที่ดำเนินการ

ในรอบปีที่ผ่านมา


01 เปิดหลักสูตรปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ   
      ในปีการศึกษา 2554 โดยความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และ  
      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน  
      ณ คณะนติศิาสตร ์และคณะเศรษฐศาสตร ์ทา่พระจนัทร์ 
 
02 จัดตั้งศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ ณ ท่าพระจันทร์ 
 
03 จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ  
      แสดงความคิดเห็นในประเด็นทางกฎหมาย 
 
04 จัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่  
      หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
 
05 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
      ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 
06 ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีฐานะยากจน  
      ไม่สามารถว่าจ้างทนายความเข้าต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ ผู้ที่ไม่ได้รับ  
      ความเป็นธรรมในกรณีพิพาท ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด   
      ผู้ที่ไม่เป็นคดีที่นำมาสู่การฟ้องหย่าเว้นแต่คดีที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง  
      ค่าอุปการะเลี้ยงดู และผู้ที่รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมีทาง  
      ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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แผนงานในอนาคต

01 จัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้  
      ด้านกฎหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
02 ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรในการทำวิจัย 
03 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
04 ผลักดันให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี   
      English Programme 
05 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
06 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ  
      นักศึกษา 
07 จัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร 
08 จัดโครงการกิจกรรม 5 ส ทั้ง 3 ศูนย์จัดการศึกษา (ท่าพระจันทร์   
      ศูนย์รังสิต และ ศูนยลำปาง) 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

LA
W



•• นายนพร โพธิ์พัฒนชัย นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนก
ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทด้านกฎหมายณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ 
ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
•• นางสาวฐิติมา แซ่เตีย นิติศาสตรบัณฑิต   
ภาคบัณฑิต รุ่น 50   
สอบไล่ได้ที่ 1 (เกียรตินิยม) ในการสอบความรู้ชั้น
เนติบัณฑิต สมัยที่ 63 ปีการศึกษา 2553 
•• นายไตรรัตน์ อรุณวงศ์ ตัวแทนนักศึกษา   
คณะนิติศาสตร ์  
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติดีเด่นและ  
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนา
เยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจำปี 2554 

•• นายกฤษดา  เที่ยงธรรม เลขทะเบียน 
5201681235, นางสาวโสมอรณุ กาญจนไพหาร 
เลขทะเบียน 5201680690 และ นายภาสุร์   
ณ สงขลา เลขทะเบียน 5201681375   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษาเนื่องใน
โอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดการแข่งขันโดย  
ศาลยุติธรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
•• นางสาวเบญจมาศ บ้านสระ   
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง   
ปี 2554 
•• นายวสันต์ ชมพูศรี   
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง   
ปี 2554 

•• นายคฑาวุฒิ มูลเมืองมา   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี 2554 
•• นายธนากิต บุญเทาว์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี 2554 
•• นายฑราวิท เชื้อแอบราช   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี 2554 
•• นายฑราวิท เชื้อแอบราช   
ได้รับรางวัลเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดของชั้นปี 
•• นายวสันต์ ชมพูศรี   
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา  
ผู้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

•• นายฑราวิท เชื้อแอบราช   
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี 
•• นายคฑาวุฒิ มูลเมืองมา   
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี 
•• นายธนากิต บุญเทาว์   
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี 
•• นางสาวศศิธร องค์เจริญ   
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี 
•• นายทศพล รอบจังหวัด   
ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี  
ผลการเรียนดี 
•• นายธนวัตร กุลชา   
ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มี  
ผลการเรียนดี 

ผลงานของ
อาจารย์


และนักศึกษา


ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
ดร.คณิต ณ นคร   

ศาสตราจารย์ 
ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 

รองศาสตราจารย์  
ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 
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รายนามผู้บริหาร
คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายการเงิน 
รองศาสตราจารย์พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์  

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์สวาท แย้มวงศ์ศร ี

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ 

เลขานุการคณะ 
นางสุดสวาท สุริยันต์ 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย  
ด้านบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ความสำเร็จของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็น
ผลจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่ทำงานด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ สุจริตใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อประโยชน์และอนาคตของ
สังคมไทย 

วิสัยทัศน์
(Vision)

ปรัชญา
(Philosophy)

อัตลักษณ์
แห่งวิสัยทัศน์
(BrandVision)

Society of Passionate Business Professionals 
คือ เราเป็นสังคมของมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญทาง
ธุรกิจที่มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา 
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พันธกิจ(Mission)

สร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและมี  
คุณธรรม ผ่านการจัดการศึกษาคุณภาพสูงด้าน
บริหารธุรกิจ ผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิง
บวกต่อการยกระดับงานวิชาการของสถาบันการศึกษา
และการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจไทย ให้บริการทาง  
วิชาการ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้
ด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม พัฒนาระบบการบริหารงาน
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่นๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล พัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อเป็น
ศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค เพื่อประโยชน์ใน  
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย บำเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรม
เพื่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

01 Integrity คือความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง   
      ความเที่ยงตรง 
 
02 Agility คือ ความคล่องตัว ความสามารถใน  
      การปรับตัวในทุกสถานการณ์ ทุกสภาพแวดล้อม         
      ต้องสามารถใช้ความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการได้   
      คนจะคล่องตัวได้ก็คือ คนเก่ง 
 
03 Toughness ความอดทน ความอึด ซึ่งเป็น  
      คุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักบริหาร ปัจจัยนี้เป็น   
      DNA ของเราชาวคณะพาณิชย์ฯ อยู่แล้ว 
 
04 Social Contribution คือ การช่วยเหลือสังคมซึ่ง  
      ปัจจัยนี้ชาวธรรมศาสตร์ได้ถูกปลูกฝังมาเป็นอย่างดี  
      เช่นกัน   
 
POP มี 2 ประการ คือ 
01 Practicality คือ เราจะผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้  
      เป็น“นักบริหารที่ทำได้จริง” ไม่เก่งแต่ทฤษฎี 
 
02 Quality เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นแล้ว คนของ  
      เราจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของความสามารถ เป็นที่  
      ไว้ใจของผู้ว่าจ้างว่า เมื่อไรที่จะมอบหมายงานยาก  
      ต้องเป็นคนจากคณะฯ เราเท่านั้น 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

T
B

S



01 Thorough คือ ความรู้ลึก รู้จริง นำไปพัฒนาต่อได้ ชาวพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.   
      จะเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ ไม่ฉาบฉวย 
 
02 Courageous คือ ความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดในเรื่องที่ถูกต้อง ในเรื่องที่จะ  
      บ่งบอกความเป็นมืออาชีพทางบริหารธุรกิจ 
 
03 Humble คือ ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่โอ้อวด ไม่ขี้โม้ 
 
04 Visionary คือ ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความสามารถในการพยากรณ์  
      เพื่อนำไปสู่การรับมือกับปัจจัยที่จะกระทบต่อการบริหารธุรกิจได้ 

จากการกำหนด “ตัวตน” จุดที่ “แตกต่าง” จากสถาบันอื่น (Point Of Difference หรือ POD) 
และจุดที่คณะฯ มุ่งเน้นอยู่แล้ว (Point of Parity หรือ POP) ได้นำมาซึ่ง Brand Characters: 
คือการกำหนดบุคลิกลักษณะของคนของคณะฯ ซึ่งก็คือ บัณฑิตของเรานั่นเอง คุณลักษณะนี้ 
ประกอบด้วย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการสามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้านหลัก   
ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน โดยงาน 6 ด้านหลัก  
อันได้แก่ 1.ด้านบุคลากร 2.ด้านวิชาการ 3.ด้านเครือ
ข่าย 4.ด้านมาตรฐาน 5.ด้านสื่อสาร และ 6.ด้าน  
การจัดการการเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็นรากฐานอัน
แข็งแกร่งที่ทำให้คณะฯ สามารถก้าวสู่สถาบันการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ทั้งในด้านการเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานการเรียนการสอนคุณภาพ สอดรับกับกระแส
สังคมและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเป็นศูนย์รวมใน  
การสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพที่มีผลเชิงบวกต่อ  
การสร้างมูลค่าและพัฒนาธุรกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง 

•• จัดการศึกษาคุณภาพสูงด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างนักธุรกิจ  
      และผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 
•• ผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับงานวิชา  
      การของสถาบันการศึกษาและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจไทย 
 
•• ให้บริการทางวิชาการ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้  
      ด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม 
 
•• พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่นๆ   
      ทั้งด้านประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 
•• พัฒนาระบบจัดการความรู้ ให้คณะฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค   
      เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 
•• กิจกรรมเพื่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนการ
ดำเนินงาน

ด้านบุคลากร 


เลง็เหน็ รกัษา และเพิม่คณุคา่บคุลากรทกุระดบั 
คณะฯ กำหนดการจัดวางระบบงานด้านบุคลากรให้
เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และ
โปร่งใสในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดหน้าที่  
ความรับผิดชอบ การคัดเลือกรับเข้าทำงาน   
การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
สะท้อนความสามารถและผลของงาน รวมทั้ง   
ต้องจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

ด้านวิชาการ 
 
สร้างความสมดุลทั้งด้าน การสอนและการวิจัย 
จากงานวิจัยเรื่อง The Future of Business 
School Faculty โดย Advanced Institute of 
Management Research (2007) พบว่า การเรียน
การสอนของคณะบริหารธุรกิจ มีกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นงานสอนและงานวิจัย ซึ่งจะ
มีผลในเชิงวิชาการและในเชิงการบริหารองค์กร 
และนอกจากความรู้พื้นฐาน ความรู้ในเชิงทฤษฎี
เฉพาะสาขาวิชา การนำไปปฏิบัติ และทักษะที่
จำเป็นแล้ว คณะบริหารธุรกิจทั่วไปยังมีลักษณะทาง
วิชาชีพ และในอนาคตจะต้องมีการร่วมสร้างความรู้
ที่เป็นการประยุกต์ความรู้และวิธีการทาง  
การบริหารธุรกิจเข้ากับงานในสาขาอื่นๆ อาทิ 
Financial Entrepreneurship หรือ HR Marketing 
เป็นต้น ดังที่ปรากฏในหลักสูตรของสถาบัน   
การศึกษาชั้นนำของโลกในปัจจุบัน คณะฯ จึงจำเป็น
ต้องให้ความสำคัญทั้งการสอนและการทำวิจัยอย่าง
สมดุล ด้วยการจัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทาง
สายวิชาชีพและสายวิจัยให้มีจำนวนเพียงพอตาม
ความต้องการของแต่ละภาควิชา รวมทั้งสร้างสรรค์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัย
เพิ่มมากขึ้น 

ด้านเครือข่าย 
 
ขยายความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรม
เชิงปฏิบัติกับเครือข่ายพันธมิตร 
คณะฯ เน้นการดำเนินการต่อยอดความสัมพันธ์
และแสวงหาความร่วมมือเชิงลึกในด้านต่างๆ ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพกับเครือข่ายพันธมิตรทั้ง
บุคลากร เครือข่ายธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและ  
ต่างประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารงานของคณะฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การทำวิจัย การอบรมสัมมนาและกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติด้านต่างๆ ตลอดจนภาวะการมีงานทำของ  
ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านมาตรฐาน 
 
พัฒนามาตรฐาน คุณภาพหลักสูตร การเรียน
การสอน และการบริหารที่ได้รับการยอมรับใน
ประเทศสู่ระดับสากล 
คณะฯ มีการวางแผนการทำประเมินและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร รวมถึงประสิทธิภาพการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะการเป็น
สถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ
ตามมาตรฐานการศึกษาของไทยที่กำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) อีกทั้ง คณะฯ 
ต้องดำเนินการรักษาคุณภาพของการบริหารเพื่อให้
ตรงตามมาตรฐานประเมินของสำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้วย 
ตลอดจนก้าวไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลสำคัญอื่นๆ ในอนาคต เช่น 
มาตรฐาน The European Quality Improvement 
System (EQUIS) หรือการรับรองจาก The 
Association to Advance Schools of Business 
(AACSB) 
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ด้านสื่อสารองค์กร 


สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง  
ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดี 
คณะฯ เน้นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจ
ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ
คณะฯ เป็นไปในทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ได้  
ร่วมกันกำหนดไว้ รวมทั้งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะฯ ต่อสาธารณชนภายนอก 

ด้านการจัดการการเงินและงบ
ประมาณ 
 
ใช้ประโยชน์จากงบประมาณอย่างคุ้มค่า   
ตรวจสอบได้ 
คณะฯ กำหนดแผนงานในการบริหารจัดการ  
การเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากงบประมาณที่ได้รับจาก
แหล่งต่างๆ ไม่ว่าจากรัฐบาล การบริการทางวิชา
การและเงินบริจาค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า และสามารถ
ตรวจสอบได้สนับสนุนให้เกิดการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงดีเด่นและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยโดย
มีอายุย่างก้าวเข้าสู่ปีที่74ในปี2555นี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯได้ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีผลงานอันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและ
ประเทศมากมายอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมา(มิถุนายน2554–
กุมภาพันธ์2555)คณะฯได้มีผลงานสำคัญๆดังนี้

ด้านวิชาการ 
 
01 การจัดการเรียนการสอน 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดการเรียน
การสอน 
•• ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี  ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและ
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปะกอบด้วย 8 สาขา  
หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต
และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 1 สาขาวิชา 
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบ
บรูณาการ) และวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 3 สาขาวชิา  
•• ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา  
หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน 
•• ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย หลักสูตรภาษา
ไทย 4 สาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา 
หลักสูตรสองภาษา 2 สาขาวิชา 
•• ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 

02 การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต 
 ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 645 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 32 คน ระดับปริญญาโท 619 คน และ
ระดับปริญญาเอก 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,297 คน 
 คณะฯ ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต โดยบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และ  
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับ
ปริญญาในปี 2554 มีงานทำทั้งสิ้น ร้อยละ 82.34 
ศึกษาต่อ/ เตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ ร้อยละ 
2.87 ศึกษาต่อ/เตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ 
ร้อยละ 5.54  (รวมเป็นกลุ่มที่ศึกษาต่อ/ เตรียมตัว
ศึกษาต่อทั้งสิ้น ร้อยละ 5.54) 

03 การจัดสัมมนา/อบรมเพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนา/อบรมเพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 26 เรื่อง อาทิ 
•• ภาควิชาการบัญชี ร่วมกับโครงการปริญญาโท
ทางการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเสริมความคิดติด
ปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ภายใต้
ความสนับสนุนจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร ณ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ดังนี้.- 
• เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs” โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และคุณพจน์   
วีรศุทธากร นักวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554  
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• เรื่อง “การนำ Eco-Budgeting เข้ามาใช้ใน
องค์กรภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อ  
ความยั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร 
เศรษฐสักโก อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และ
คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 
•• ภาควิชาการเงิน (FN) จัดโครงการ Research 
Workshop ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้.- 
• เรื่อง “การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของ
การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทย
ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องเต็มที่กับทฤษฎีการเงิน” 
โดยศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
ระดับ 11 และกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 
• เรื่อง “Emotional Balance and Risk Attitude” 
โดย Prof.Dr. Richard Deaves, Finance & 
Business Economic, DeGroot School of 
Business, McMaster University, Canada ให้
เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 
2554 
• เรื่อง “Persistent Profit and Portfolio 
Adjustment” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ   
ลีมัคเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 
23 สิงหาคม 2554 

• เรื่อง “การทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุ
ความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย (A Time -
Varying Duration-Dependence Test for 
Rational, Speculative Bubbles for Thailand’s 
Stock Market)” โดยศาสตราจารย์ ดร.อัญญา 
ขันธวิทย์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและ  
การธนาคาร ระดับ 11 และ กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 
•• โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ 
(JDBA) จัดงาน JDBA Research Workshop โดย
เชิญ Prof. Dr. Doreen Pickจาก Freie University 
Berlin ประเทศเยอรมันนี นำเสนอ ผลงานวิจัย 
เรื่อง “Customer Defection and Win - back -   
A Causal Analysis” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 
2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 422   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย  
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง The Rise of   
The Mega Bangna โดย Ms. Caroline Murphy 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร และหัวข้อเรื่องธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์กับเครดิตบูโร โดยคุณสุรพล 
โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• ศูนย์วิจัยธุรกิจ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(Research Workshop) เรื่อง การจัดกลุ่มความ
ก้าวหน้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของการท่องเที่ยวไทย 
โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย 
อาจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม และอาจารย์ ดร.  
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 
2554 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 423 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการปริญญาโททางการเงิน (MIF) 
(หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง  
Practice in Trading & Hedging Equity บรรยาย
โดยวิทยากร Khun Jenvit Chinkulkitniwat 
,CFA,FRM, Vice president – Equity 
Derivatives, KGI Securitites และ Khun 
Natachai Boonyaprapatsara, Head of Risk 
Management Department, Kasikorn Securities 
PCL. เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้อง 208 คณะพาณิชย  
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
ร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่าด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
(MRE) รุ่นที่ 10 จัดงานเสวนา หัวข้อเรื่อง 
“Marketing 3.0 สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 12.30 -
17.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ 
พาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก  
•• ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ 
(CONC) จัดงานเสวนา TBS Forum ณ   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้ 

• เรื่อง “Logistics Performance Measurement 
in Thailand “โดยรองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์   
พนมยงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศโลจิสติกส์ และการขนส่ง   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 
15 มิถุนายน 2554  
 เรื่อง “ศาสตราจารย์การอ่านใจคน” โดย 
ดร.บุญชัย  โกศลธนากุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 
• เรื่อง “ การวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard)“ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล 
ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติ
การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2555 
• เรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับทิศทางประเทศไทย” 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร,   
รองศาสตราจารย ์ดร.นพินธ ์พวัพงศกร, คณุพยงศกัดิ ์
ชาติสุทธิผล และคุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์   
ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร เมือ่วนัอาทติยท์ี ่18 กนัยายน 
2554 
• เรื่อง “ลงทุนทองคำดีกว่าหุ้นจริงหรือ” โดย 
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 
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• เรื่อง “2012 Real  Estate : Prediction กูรู  
ฟันธง ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2012” โดย
อาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช, คุณอิสระ บุญยัง, 
อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ, คุณสัมมา คีตสิน, 
คณุไชยยนัต ์ชาครกุล, คณุประเสรฐิ แตด่ลุยสาธติ, 
คณุไพสฐิ แกน่จนัทร,์ คณุวสนัต ์คงจนัทร,์ คณุสรุพล 
มนูญผล และคุณสามภพ บุนนาค ให้เกียรติเป็น
วิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555  
• เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจ คิดแบบซุนวู” โดยคุณเมธา 
เจริญธนาวัฒน์  และอาจารย์วิทยา จารุพงษ์โสภณ 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2555 
• เรื่อง “พม่า : โอกาสการค้า การลงทุน” โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิมยมธรรม, คุณวิชัย   
เข็มทองคำ และอาจารย์วิทยา จารุพงษ์โสภณ   
ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 
มีนาคม 2555 
•• คณะฯ จัดการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิต
ศึกษา ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชา
การของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พาณิชย์ฯ 45 ผลงาน ต่อสาธารณชน และ  
การแสดงปาฐกถาพิเศษโดยหม่อมราชวงศ์   
ปรีดิยาธร เทวกุล เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) 
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา 
เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพทางด้านการ ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 
2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Infinity 
2 โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
•• คณะพาณิชย์ฯ ร่วมกับบริษัท ทริสเรทติ้ง 
จำกัด และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการ
บรรยายวิชาการ เรื่อง เครดิตของธนาคาร บริษัท
เอกชนและหุ้นกู้ : Will “They” Default on Us? 
เพื่อร่วมฉลองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันพุธที่ 17 
สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.15 น. ณ ห้อง 
201, 205 และห้อง 206 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
•• สาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ (OM)   
จัดโครงการ Research Workshopหัวข้อ Value   
of Information Integration to Supply Chain 
Management: Roles of Internal and External 
Contingencies พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์และ
แนวทางในการตีพิมพ์บทความ วิจัยในวารสาร  
วิชาการนานาชาติ โดย Dr.CHristina Wong   
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30-12.00 
น. ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

•• โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) 
จัดงาน Research Workshop หัวข้อ Risk 
Management in Multimodal Supply Chains โดย 
Mr. Jyri Vilko, Doctoral Candidate from 
Lappeenranta University of Technology, 
Finland เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 500 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MSMIS) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“ลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยด้วย Cloud Compu-  
ting” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้อง F-337 อาคาร
ธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 
 คณะฯ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย  
ศาสตร์และการบัญชี (ส.พ.บ.ธ.) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Supply Chain in 
ASEAN: ผลกระทบภาคธุรกิจจากวิกฤติน้ำท่วม
และทางรอดประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบ   
73 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 
16 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ 

03 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทาบริหารธุรกิจ
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสมาชิกของ PIM (Partnership in Inter-
national Management) ซึง่เปน็องคก์รทีม่หาวทิยาลยั  
ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 58 แห่งร่วมเป็นสมาชิก
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก โดยคณะฯ 
ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตั้ง
แต่ปี 2005 ถึงปัจจุบันซึ่งมีสัญญาความร่วมมือทั้ง
ในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 
141 สถาบัน 
 ความร่วมมือทางวิชาการเหล่านี้ จะเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ได้ทำงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
จากทัว่โลกในลกัษณะการทำวจิยัรว่มกนั การพฒันา
กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา และการร่วมมือทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของคณะฯ มากขึ้นในอนาคต  
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01 ก้าวสู่การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
      ด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ 2 มาตรฐาน คือ   
      EQUIS (European Quality Improvement   
      System) และ AACSB (The Association to m   
      Advance Collegiate School of Business)  
      เพื่อให้คณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
02 ส่งเสริมและสนับนุนอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย  
      และผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ 
 
03 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน  
      ต่างประเทศเพื่อพัฒนางานทางวิชาการระหว่าง  
      สถาบัน 
 
04 สนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับจัดกิจกรรมเพื่อ  
      สิ่งแวดล้อม สังคม และการทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม 

แผนงานในอนาคต
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ผลงานของ
อาจารย์
และนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม 
คณบดี อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน 
•• ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สรรหาผู้บริหารระดับสูง (Nominating Commit-
tee) ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ
โลก (The Association of Advance Collegiate 
Schools of Business - AACSB) และได้รับ  
การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ 
Asia-Pacific Advisory Council (APAC) โดย  
ร่วมงานกับคณบดี 
•• คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ 
Tsinghua University (China), Yonsei University 
(Korea), Indian School of Business (India) 
และ University of Queensland (Australia) 
เป็นต้น 

ผลงานของอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย 
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ  
•• ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น President ของ 
Executive Board Members of The Inter-
national Conference on Electronic Business 
และได้รับเชิญให้เป็น Program Chair ร่วมกับ 
Tsinghua University (Beijing, China) ที่จะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2012 (ICEB 2012) 
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ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ 
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร ระดับ 11 และ กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
•• ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2554 โดยนับเป็นนักวิจัย
ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจคนแรกของประเทศ ที่  
สภาวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติให้ประกาศ
เกียรติคุณเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ดร.วชันพีร เศรษฐสกัโก 
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 
•• ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Barriers to the 
development of environmental management 
accounting: An exploratory study of pulp and 
paper companies in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ EuroMed Journal of 
Business ในฐานข้อมูล Emerald Group 
Publishing Limited 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ  
•• ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง “The contin-
gency effects of environmental uncertainty on 
the relationship between supply chain inte-
gration and operational performance” ใน
วารสาร Journal of Operations Management 
และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบทความที่มีผู้อ่าน  
มากที่สุด 
•• ได้รับเชิญเป็น Editorial Board ของวารสาร
วิชาการในต่างประเทศ ชื่อ ANNALS OF 
MANAGEMENT SCIENCE 
•• ได้รับรางวัลดี ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ 
จากผลงานวิชาการ เรื่อง “โมเดลเชิงประจักษ์  
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการผลิต : 
การศึกษาในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย” 
(An empirical model of the relationship 
between manufacturing capabilities: Evidence 
from the Thai automotive industry) จาก
โครงการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหาร  
ศาสตร์ ประจำปี 2554 จัดโดย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
•• ได้รับแต่งตั้งเป็น Editorial Team และ 
Editorial Board ของวารสารวิชาการต่างประเทศ   
2 ฉบับ คือ 1.Journal of Marketing and Opera-
tions Management Research 2.International 
Journal of Business Administration 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ  
•• ได้รับแต่งตั้งเป็น Editorial Advisory and 
Review Board ของ Journal of Financial 
Reporting & Accounting ซึ่งเป็น International 
Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Emerald 
•• ได้รับเชิญเป็น Editorial Team ของ Global 
Journal of Strategies & Governance ซึ่งเป็น
วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทางด้าน  
การจัดการในระดับนานาชาติ ผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง Why the Balanced Scorecard Fails in 
SMEs: A Case Study ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ International Journal of 
Business and Management ได้รับตีพิมพ์บทความ
เรื่อง A study of the relationship between 
successful performance measurement and   
a firm’s financial performance: Case study of 
Thai listed companies ในวารสารวิชาการนานา  
ชาติ International Journal on GSTF Business 
Review 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์
ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
•• ได้รับการเชิญเข้าร่วมเป็น Editorial board of 
the International Journal of Physical Distri-
bution & Logistics Management (IJPDLM) 
•• ได้รับเชิญเป็น Editorial Board ของ   
The Asian Journal of  Shipping and Logistics  
•• ได้รับเชิญเป็น Editorial Board ของ The 
International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management (IJPDLM) 
•• ได้รับรางวัลบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศจากคณะพาณิชย์ฯ จาก
งานวิจัยเรื่อง “Using Monte Carlo simulation to 
refine emergency logistics response models:   
a case study” ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management 
•• ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง “การพัฒนา  
โลจิสติกส์ไทย ใต้เงาประชาคมอาเซียน” ลงใน
วารสาร Biz Circle ของธนาคารไทยพาณิชย์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554 
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คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ให้นักศึกษามีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาประสบ  
ความสำเร็จอย่างยิ่งจากเวทีการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  ซึ่งในปีที่ผ่านมานักศึกษาของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลที่มีความโดดเด่น นำชื่อเสียงมาสู่
คณะฯ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ซึ่งมีรางวัลที่สำคัญๆ ดังนี้.- 
 

ผลงานของนักศึกษา 

02 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบ
ด้วย นายจักษกฤช บำรุงตระกูล, นายกิตติเกียรติ 
ตันติวุฒิกิตติ, นายปณัสย์ หงส์รพิพัฒน์, นายสรวิศ 
ปทุมราช และ นางสาววิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร   
รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Asia Pacific 
Regional Round of the CFA Institute 
Research Challenge จัดโดย Hong Kong 
Society of Financial Analysts  ณ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่   
2 มีนาคม 2555 และจะเป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิคเข้าแข่งขันระดับโลก (Global Round) ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 เมษายน 2555 

ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน
เวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
01 นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการตลาด 
หลักสูตรนานาชาติ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ทีม “INNOPHENE” ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก  
การแข่งขัน ASIA VENTURE CHALLENGE 2012 
(AVC 2012)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 
มีนาคม 2555 และจะเป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชีย  
แปซิฟิคเข้าแข่งขันระดับโลก (Global Round)   
ในการแข่งขัน “Venture Labs Investment 
Competition (VLIC)” ณ The University of 
Texas (Austin) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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03 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบ
ด้วย นางสาวจินต์จุฑา ณ ศรีโต, นางสาวทัศพร 
สังขวาสี, นายวัชริศ ชนะสิทธิ์, นางสาววทันยา   
มหธารทิพย์ โดยมี อาจารย์ สัจพร ทุ่งสงค์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการแข่งขัน Champions Trophy Case 
Competition 2012 จัดโดย The University of 
Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่   
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2555  

04 นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA International 
Program)  นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี 
(IBMP) และนักศึกษาภาควิชาการบัญชี (หลักสูตร
ภาษาไทย) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ   
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากเวที Young 
Financial Star Competition 2011 จัดโดย ตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ในตลาดทุน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 

06 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายจักษกฤช   
บำรุงตระกูล, นายกิตติเกียรติ ตันติวุฒิกิตติ,   
นายปณัสย์ หงส์รพิพัฒน์, นายสรวิศ ปทุมราช 
และ นางสาววิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา โดยมี   
รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร รอง  
ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนักวิจัยหลักทรัพย์
เพื่อการลงทุนนานาชาติ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
จัดโดย CFA Thailand IRC เมื่อวันเสาร์ที่ 14 
มกราคม 2555 และเป็นตัวแทนประเทศไทย   
เข้าแข่งขันระดับทวีป ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนมีนาคม 2555 

05 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทีม 
Toward จากหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและ
บริหารธุรกิจ (IBMP) คณะพาณิชยศาสตร์และ|
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
นายพิพัฒน์ เลิศสำราญพินิจ, นางสาวมธุสร   
ปองมงคล, นางสาวชนมน ลิขิตอิทธิรักษ์, นางสาว
นันทิชา ชลวณิชย์กุล และนายชนุตร์ เดชวัฒนสุกรี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เจ้าของตำแหน่ง “สุดยอดทีม 
Cool แห่งปี” คว้ารางวัลถ้วยประทานจาก พระเจ้า  
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา  
ทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท 
และใบประกาศเกียรติคุณ จากการแข่งขันประกวด
แผนธุรกิจร้านกาแฟ NESCAFE Ice COOL SME 
Challenge 2011 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
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07 นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA Internationnal 
Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด
สร้างสรรค์แผนการตลาดในโครงการ “Dell Young 
Professional Challenge” ในหัวข้อ “แผนการตลาด
เพื่อสร้างสรรค์แบรนด์และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
สร้างกลุ่มคนรักเดลล์” 

08 นายจิตตินันต์ ใจสุทธิ์ ในนามของชมรม SIFE 
Thammasat คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
ได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็น
นักศึกษาที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนความคิด
สร้างสรรค์จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)  ภายใต้ผลงาน “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (บ้านโป่งลาน)” โดยเข้ารับทุน
การศึกษาจากที่ประชุมอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2554  

09 นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA Internationnal 
Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาว
มนสิณีย์ สัตยารักษณ์, นายธัชชา อนันต์โรจน์วงศ์, 
นางสาววีรานันท์ พิพัฒวงศ์เกษม, นางสาวปวีณนุช 
คล้ายแก้ว โดยมี อาจารย์ ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก  
การแข่งขัน Citi International Case Competition 
2011 จัดโดย HKUST Business School ณ เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม  -  
4 พฤศจิกายน 2554  

10 นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง (IBLT)   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดการนำ
เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน
องค์กรด้วย Green Logistics ครั้งที่ 4 (Green 
Logistics 2011) ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาผู้ส่งสินค้าทาง
เรือแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมหนึ่งในงาน Thailand International 
Logistics Fair 2011 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้าไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2554 โดยได้รับตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศ
เป็นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรก
ในปี 2550 
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11  นางสาววริยา ทวีกิจเกษม นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและ
บริหารธุรกิจ (IBMP) สาขาการเงิน ได้รับการคัด
เลือกให้เป็น 1 ใน 6 คน ของ Tax Ambassador 
หรือทูตของกรมสรรพากร ภายใต้โครงการ RD 
Society Club ปีที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2554 

12 นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมข้าวไท ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการ 
“2011 SIFE Thailand National Exposition”   
จัดโดยมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 27 - 29 
กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 นักศึกษาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
บริหารธุรกิจสี่ปี (ภาคภาษาไทย) ทีม “ยกล้อ” 
สร้างชื่ออีกครั้งกับการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 ในการประกวดแผนการตลาด โครงการ Disney 
Marketing Academy Award 2011 กับภาพยนตร์
เรื่อง “CARS2...สายลับสี่ล้อซึ่งสนั่นโลก” ซึ่งจัดขึ้น
ในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2554 โดยมี
อาจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สำหรับอีกหนึ่งทีมจากคณะพาณิชยฯ คือ   
“ทีมหมีซิ่ง” นักศึกษาจากหลักสูตรควบ 5 ปี   
ตรี-โท ด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจได้รับรางวัล
ชมเชยและรางวัลบริหารงบประมาณดีเด่น พร้อม
เกียรติบัตร 

14 นักศึกษาโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) ทีม “DeeepScan” 
สร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวดแผนธุรกิจ Global Entreper-
neurship Competition (BizBarcelona 2011)   
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2554 ณ 
เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยมี Dr.James 
Edward Rubesch เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

15 นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการตลาด 
หลักสูตรนานาชาติ (MIM) ทีม “Gava Plus” คว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผน
ธุรกิจระดับโลก Venture Labs Ivesment Compe-
tition (VILC 2011) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 
พฤษาคม 2554  ณ The University of Texas 
(Austin) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ 
•• ดร. อภิชาติ คณารัตนวงศ์ ได้รับรางวัลจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2554 จาก
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวแบบการตระหนักถึงสิ่งแวด-
ล้อมขององค์กร: ผลกระทบของการรับรู้ความ  
ไม่แน่นอนของตลาดและกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ผลการดำเนนิงานดา้นตลาด สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ขององค์กร” (The Model of Corporate Environ-
mentalism: The Effects of Perceived Market 
and Regulation Uncertainties Upon Marketing, 
Social, and Environmental Perfor-mance) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้ตี
พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
•• คุณปาริชาติ เรียวสถิรธร นักศึกษาโครงการ
ปริญญาโททางการเงิน (MIF) รุ่นที่ 10 เจ้าของผล
งาน Independent Study เรื่อง “The Impact of 
Ownership Concentration on Bank Perfor-
mance and Risk-taking: Evidence from East 
Asia” ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ The Journal of Emerging 
Markets โดยผลงานดังกล่าว มีรองศาสตราจารย์ 
ดร. เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ และ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้ไปนำ
เสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
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รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม 
อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ วิโรจน์ อาลี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ 
นางดารุณี อยู่ยัง 
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ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านบุคลากร 

01 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม  
      เชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เป็นทีม   
      (TeamLearning) สำหรับข้าราชการ   
      พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากร  
      คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 55 คน ในวันที่   
      18 มนีาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.   
      ณ ห้องพระยาสุนทรพิพิธ (ร. 202)   
      วิทยากร : น.ส.วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 
 
02 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการทัศนศึกษา   
      – ดูงาน สำหรับข้าราชการ พนักงาน  
      มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงาน  
      เงินรายได้ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม   
      2554 ณ เมืองกวางเจา-เซิ่นเจิ้น ประเทศ  
      สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะรัฐศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 102 คน โดยแยกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตร ี ต่ำกว่า 
ปริญญาตร ี

รวม 

ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

30 6 - - 36*

ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ

- 9 15 - 24

ลูกจ้างประจำ - - - 8 8

พนักงานเงินรายได้ - 2 24 8 34

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 30 17 39 16 102

*ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจำนวน3คน(ข้อมูลณวันที่1มีนาคม2555)

คณะรัฐศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 36 คน โดยแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ดังนี้.- 
 

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตร ี รวม 

ศาสตราจารย์ 3 - - 3

รองศาสตราจารย์ 15 1 - 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 - - 5

อาจารย์ 7 5 - 12

รวมทั้งสิ้น 30 6 - 36

ข้อมูลณวันที่1มีนาคม2555
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ด้านกายภาพ 

ในปี 2554 – 2555 คณะรัฐศาสตร์   
ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้ง  
ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ดังนี้ 

01 ปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ศูนย์รังสิต 
 
02 ปรับปรุงห้อง Common Room ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต 
 
03 ปรับปรุงห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5 ท่าพระจันทร์ 
 
04 ปรับปรุง Study Room ห้องสมุด ศ. ดิเรก ชัยนาม ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5 ท่าพระจันทร์ 
 
05 ปรับปรุงห้องชั้น 3 ตึกคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นห้องศูนย์ดิเรก ชัยนาม   
      (ห้องทำการศูนย์วิจัย) 
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01 โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
02 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาล และท่อระบายน้ำ คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
03 โครงการติดตั้งระบบ Tele-Conference ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต 
04 โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ท่าพระจันทร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นห้อง Common Room  
      เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ มีจำนวนนักศึกษามากขึ้น ไม่มีห้องให้นักศึกษาจัดกิจกรรม 
05 โครงการปรับปรุงห้อง Common Room ศูนย์รังสิต เนื่องจากศูนย์รังสิต ประสบมหาอุทกภัย 

แผนงานในอนาคต
คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดแผนงานในอนาคตไว้  
จำนวน 5 โครงการ ดังนี้.- 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานของ
อาจารย์
และนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

01 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส 
 
       ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาสังคมศาสตร์   

       (ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554) 

 
02 รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ 
 

       ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ ประจำปี 2553 สาขาสังคมศาสตร ์
       (ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ) 

ด้านวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ มีหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น รวม 8 หลักสูตร คือ 
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท (BMIR) หลักสูตรปริญญาโท   
ภาคค่ำ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมือง  
การปกครองสำหรับนักบริหาร (MPE) จัดการเรียน
การสอนที่ศูนย์รังสิตและพัทยา หลักสูตรปริญญาโท
สาขาการบรหิารจดัการสาธารณะ สำหรบันกับรหิาร 
(EPA) หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ 
(MIR)และหลักสูตรปริญญาเอก ซึ่งแต่ละหลักสูตร
จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย  
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคค่ำ และ
ปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาตรี ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 (มคอ.2) เรียบร้อยแล้ว 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับการศึกษา จำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี(ภาษาไทย) 321คน 250คน

ปริญญาตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)(BMIR) 82คน -

โครงการปริญญาโทภาคค่ำ 85คน 30คน

โครงการปริญญาโทEPA 55คน 44คน

โครงการปริญญาโทMPEศูนย์รังสิต 57คน 51คน

โครงการปริญญาโทMPEศูนย์พัทยา 21คน 21คน

โครงการปริญญาโทMIR 32คน 18คน

โครงการปริญญาเอก 4คน 1คน

01 จำนวนนักศึกษาและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ระดับการศึกษา 1/2553 2/2553 ฤดูร้อน/2553 หมายเหตุ 

ปริญญาตรี(ภาษาไทย) 54วิชา 51วิชา 3วิชา 

ปริญญาตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)(BMIR) 17วิชา 22วิชา 3วิชา 

โครงการปริญญาโทภาคค่ำ 17วิชา 15วิชา 6วิชา ไม่นับวิชาTU005,006

โครงการปริญญาโทEPA 6วิชา 6วิชา 2วิชา ไม่นับวิชาTU005,006

โครงการปริญญาโทMPEศูนย์รังสิต 3วิชา 3วิชา 3วิชา ไม่นับวิชาTU005,006

โครงการปริญญาโทMPEศูนย์พัทยา 3วิชา 3วิชา 2วิชา 

โครงการปริญญาโทMIR 9วิชา 8วิชา 8วิชา เรียนระบบไตรภาค

โครงการปริญญาเอก 3วิชา 4วิชา 1วิชา 

02 การจัดการเรียนการสอน มีจำนวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน  
      ในปีการศึกษา 2554 ในระดับต่าง ๆ 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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สาขา แผนรับ ผู้สมัคร ผู้เข้าสอบ
ข้อเขียน

ผ่านข้อเขียน ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านสัมภาษณ์ จำนวนรับเข้าศึกษา

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน จำนวน ร้อยละ

ปกครอง 50 963 784 55 7.01* 54 98.18** 54 54 5.60***

ระหว่างประเทศ 50 1625 1388 62 4.48* 58 93.54** 58 58 3.56***

บริหารรัฐกิจ 50 624 536 58 10.82* 58 100.00** 57 57 9.13***

รวม 150 3212 2709 175 6.45* 170 97.14** 169 169 5.26***

หมายเหตุ

*คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าสอบข้อเขียน

**คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่านข้อเขียน

***คิดเป็นร้อยละของผู้สมัคร

สาขา คะแนนรวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ คะแนนรวมต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ

ปกครอง 131 81.87 96 60.00

ระหว่างประเทศ 132 82.50 99 61.87

บริหารรัฐกิจ 116 72.50 75 46.87

สรุปผลจำนวนผู้สมัครและ 
จำนวนรับโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 
แต่ละสาขา 

สรุปผลคะแนนโครงการรับตรงปีการศึกษา 2554 แต่ละสาขา  
(คะแนนรวม 160 คะแนน) 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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การฝึกภาคปฏิบัติ 

การดูงานนอกสถานที่ประกอบการ
เรียนการสอน 

สำหรับในปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ 
ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง จำนวน 60 คน สาขา
บริหารรัฐกิจ จำนวน 70 คน สาขาการระหว่าง
ประเทศ จำนวน 60 คน โดยแบ่งฝึกงานใน
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 

ระดับปริญญาตรี 
ภาคเรียนที่ 1/2554 มีการดูงานประจำวิชา 
จำนวน 5 วิชา คือ 
01 วิชา ร.366 โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ   
    ดูงานที่สำนักงานการเก็บและคัดแยกขยะ   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี จำนวน  
    นักศึกษา 35 คน วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
02 วิชา ร.358 โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ดูงานที่  
    ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก จำนวน  
    นักศึกษา 70 วันที่ 20 สิงหาคม 2554 
03 วิชา ร.251 โดย อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์   
    ดูงานที่บริษัท ปตท.จำกัด เซ็ลทรัลลาดพร้าว   
    กรุงเทพฯ จำนวนนักศึกษา 19 คน วันที่ 1   
    กันยายน 2554 
04 วิชา ร.366 โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ   
    ดูงานที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จ.นนทบุรี   
    จำนวนนักศึกษา 35 คน วันที่ 6 กันยายน   
    2554 
05 วิชา ร.312 โดย อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ   
    ดูงานที่สำนักงานศาลปกครอง เขตหลักสี่   
    กรุงเทพฯ จำนวนนักศึกษา 58 คน วันที่ 16   
    กันยายน 2554 
 
ภาคเรียนที่ 2/2554 มีการดูงานประจำวิชา 
จำนวน 1 วิชา 
01) วิชา ร.405 โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์   
    ดูงานที่ศาลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์   
    เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 

ระดับปริญญาโท 
•• โครงการปริญญาโท MIR มีการศึกษาและ  
    ดูงาน ที่ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 10-16   
    ตุลาคม 2554 
•• โครงการปริญญาตรีควบโท BMIR  
• วิชา PI.120 Social Science in Changing 
World ที่ United Nation 
• วิชา PI.344 Environmental Management 
and Policy ที่ Siam Cement Groups 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอน แล้ว ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกโครงการได้ร่วมทำกิจกรรม 
เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ดังนี้ 
 
•• ระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียม สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของ 
นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 1,900,000 บาท นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย โดยงบประมาณดังกล่าว ได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
•• กิจกรรมนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียม สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของ 
นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 1,800,000 บาท นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย โดยงบประมาณดังกล่าว ได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

1 โครงการวารสารเม็ดเลือดแดง มค2554     ตลอดปีการศึกษา  งบกองทุน

2 โครงการทำความสะอาด“อนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระ
จันทร์

12มค2554   •  50 2,000 งบกองทุน

3 แนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
“StudyinginAmerican”ณ
ห้อง
กิจกรรมหอสมุดป๋วยอึ้งภากรณ์

24มค2554 •    84 • งบนักศึกษา

4 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จำนวน6คน
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนคนสคร.รุ่นที่1(สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

28-30
มค
2554

•    6 • • 

5 โครงการสร้างโอกาสสู่ฝันมุ่งมั่นเพื่อ
อนาคต

22มค2554 •    100 37,600 งบกองทุน

6 โครงการแฟตแนะแนว 29มค2554 •    21 10,350 งบกองทุน

7 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่18 11-12
กพ
2554

•    400 147,020 งบกองทุน

8 โครงการรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ 14กพ2554    • 56 45,810 งบกองทุน

9 เสวนาภาพยนต์สารคดีเรื่องByThe
Peopleณห้องกิจกรรมหอสมุด
ป๋วยอึ้งภากรณ์

15กพ2554 •    70  

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

10 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
AdobeIndesignCS5

16-17
กพ
2554

•    32 3,600 งบกองทุน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน
หัวข้อสร้างภาพลักษณ์และพัฒนา
ตนเองเพื่อก้าวสู่การทำงานแบบมือ
อาชีพ

17กพ54     50 8,850 งบกองทุน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4ณภูวนาลี
รีสอร์ทปากช่องนครราชสีมา

19-20
กพ
54

•    135 307,035 งบกองทุน

13 โครงการเยาวชนไทยสร้างสรรค์
ความดีเฉลิมพระเกียรติ(ค่าย
ห้องสมุดกาญจนบุรี)

13-17
มีค
2554

• • • • 50 33,340 งบกองทุน

14 ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติณอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดภาญจน
บุรี

15-17
มีค
2554

  •  30 • งบนักศึกษา

15 ค่ายอาสาพัฒนาชนบทณหมู่บ้าน
ห้วยหยวกโซตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

17-27
มีค
2554

• • • • 50 51,500
32,260

งบสสส.
งบกองทุน

16 โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์
ครั้งที่4:สันติ(ราษฎร์)ประสงค์

24-27
มีค
54

• •  • นักศึกษา
60

69,800 งบ
กองทุน

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

17 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปีการศึกษา
2554ณภูเคียงลมรีสอร์ท
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัด
นครราชสีมา

7-8
พค
54

•    เจ้าหน้าที่
4คน


นักศึกษา
45คน

36,550 งบกองทุน

18 โครงการ“สิงห์แดงรวมใจช่วย
ผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้2554”

8เมย.54     40 1,865 งบกองทุน

19 โครงการLeosongณบริเวณหน้า
คณะรัฐศาสตร์

29พค54    • ศิษย์เก่า
10คน


นักศึกษา
200คน

12,940 งบคณะ


20 ปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์ปีการศึกษา
2554

2มิย54 •    400 47,590 งบกองทุน

21 โครงการสิงห์แดงรวมใจรณรงค์คน
ไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

2มิย54 •    400 3,000 งบกองทุน

22 โครงการประกวดแผ่นพับคณะ
รัฐศาสตร์

7มิย54 •     2,000 งบสนับสนุนจาก
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

23 โครงการสิงห์แดงสัมพันธ์ประจำปี
การศึกษา2554

11-12
มิย
2554

 • • • 300 44,480 งบคณะ

24 โครงการเปิดตัวเชียร์รัฐศาสตร์
ประจำปีการศึกษา2554

22มิย54    • 100 • งบนศ.

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

25 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯจัดเสวนาหัวข้อ“
เลือกตั้ง54ประเทศไทยจริงหรือ”

23มิย54 •    30 • งบนักศึกษา

26 วันแรกพบชมรมอเมริกันศึกษา
ประจำปีการศึกษา2554

23มิย54 •    50 • งบนักศึกษา

27 โครงการทำบุญเข้าพรรษาสืบสาน
ประเพณีไทยณวัดวชิรคามตำบล
ทา้ยหาดอำเภอเมอืงจ.สมทุรสงคราม

2กค54    • 35 22,710 งบกองทุน
จังหวัสมุทรสงคราม

28 โครงการระบายสีและประกวดลาย
โต๊ะ

21กค54    • 400 9,200 งบนักศึกษา

29 โครงการการประกวดสุนทรพจน์
ชมรมอเมริกันศึกษา

27กค54 •      งบนักศึกษา

30 งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

6สค54 •   • 415 52,650 งบกองทุน

31 กิจกรรมเยี่ยมชมสถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

15สค54 •      งบนักศึกษา

32 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่1ณศูนย์รังสิต

16สค-
15กย54

•    30 1,214 งบกองทุน

33 โครงการสิงห์แดงสัญจร
(SinghadangRoadShow)
ครั้งที่3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

25-29
สค54

• • • • 60 58,850 งบกองทุน

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

34 โครงการกิจกรรมประเพณีสิงห์ดำ-
สิงห์แดงครั้งที่11ณจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

28สค.54  •  • 200 37,500 งบคณะ

35 โครงการแนะแนวด้านวิชาการในการ
สอบปลัดอำเภอ

4กค-
25สค54

•    50 7,700 งบกองทุน

36 TuOpneHouseณศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์รังสิต

1-2กย54 •    นักศึกษา
50คน


นักเรียน
2,000คน

29,435 งบกองทุน

37 โครงการสัมมนากลุ่มกิจกรรมข้อมูล
ข่าวสารและวารสารณห้องคอม
มอนรูมคณะรัฐศาสตร์

4กย54 •    20 18,500 งบกองทุน

38 โครงการการแสดงความดนตรีใน
งานแข่งขันฟุตบอลสาขากระชับ
ความสัมพันธ์น้องพี่สิงห์แดง

9กย54    • นักศึกษา
100คน


ศิษย์เก่า
50คน

5,000 งบคณะ

39 โครงการแข่งขันฟุตบอลสาขากระชับ
ความสัมพันธ์น้องพี่ฯณสนาม
ฟุตบอลท่าพระจันทร์

9กย54  •   50 10,000 งบกองทุน

40 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์เรื่องแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
และการประกันคุณภาพ

10-11กย54 •    60 199,100 งบกองทุน

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ลำดับ ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปี ประเภทกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เงินที่ใช้ งบ

วิชาการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม

41 โครงการOnedaycampณ
โรงเรียนหิรัญพงศ์อนุสรณ์

15กย54 •  •  50 • งบนักศึกษา

42 โครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่5ณ
หอประชุมศรีบูรพาม.ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

17ธค54 •    นักศึกษา80คน


นักเรียน500คน

38,050 งบกองทุน

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



01 รางวัลนักศึกษาพระราชทาน  
นายพรทรัพย์ ฉัตรศิริสุข นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
สาขาการเมืองการปกครอง 

02 พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครเวทีคณะรัฐศาสตร์   
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้า  
คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



03  
TU Big Cleaning Day  
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 

04 โครงการสัมมนา
กิจกรรมนักศึกษา เรื่อง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 -11 กันยายน 
2554 ณ โรงแรมเบลล์ 
วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ 

05 โครงการกิจกรรม
ประเพณีสิงห์ดำ-สิงห์แดง 
ครั้งที่ 44 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

06 โครงการทำบุญเข้าพรรษาสืบสานประเพณีไทย   
นำนักศึกษาและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรคาม 
ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



07 โครงการสิงห์แดงรวมใจรณรงค์คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



08  
Tu Open House  
ณ ศูนย์รังสิต  
วันที่ 1–2 กันยายน 2554 

09 โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ) ณ ศูนย์วัฒนธรรมกาญจนภิเษก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2554 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



11  
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ณ 
ศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

10 นักศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดเขียนแผน CSR 
โครงการ CSR Campus Campaign เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2555 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ด้านวิเทศน์สัมพันธ์ 

ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง วิทยากร สถานที่ ประมาณการ ใช้จริง ผู้เข้าฟัง แหล่งทุน

1 10-ม.ค.-54 9.00-16.30น สัมมนาประจำปี“เมืองไทยหลัง
วิกฤติ?:ทิศทางการเมืองการบริหาร
และการต่างประเทศไทย”

ปาฐกถานำ-รศ.ดร.เกษียรเตชะพีระ
บทความ-อ.ประจักษ์ก้องกีรติ,อ.ชญานิษฐ์พูลยรัตน์
อภิปราย-รศ.ดร.ฉันทนาบรรพศิริโชตหวันแก้ว
ดำเนินรายการ-ศ.ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์
บทความ-รศ.ดร.จุลชีพชินวรรโณ
อภิปราย-ดร.เตชบุนนาค
บทความ-ผศ.พิจิตราศุภสวัสดิ์กุล
อภิปราย-รศ.ดร.ฐิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์
ดำเนินรายการ-ผศ.ดร.ทวิดากมลเวชช
บทความ-รศ.สมชัยศรีสุทธิยากร
อภิปราย-ผศ.ปัณรสมาลากุลณอยุธยา
บทความ-ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์และ
ดร.วสันต์เหลืองประภัสร์
อภิปราย-รศ.วุฒิสารตันไชย
ดำเนินรายการ-ดร.วรรณภาติระสังขะ

หอประชุม
ศรีบูรพา

186,770.00 131,485.00 309 วิเทศ

2 17-มี.ค.-54 9.00-16.30น บรรยายพิเศษ“SchoolofPeace
StudiesandConflict
Transformationครั้งที่7”

ศ.ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์ ร.202 6,050.00 3,800.00 33 วิชาการ

3 30-มี.ค.-54 13.30-16.30น ประชุมเวทีสกว.”ยุทธศาสตร์จัดการ
ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้
2554-2547”

คุณจิราพรบุนนาค
ศ.ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์
ดร.มารคตามไท

ร.102 1,000.00 500.00 67 วิชาการ

4 10-มิ.ย.-54 14.30-16.00น บรรยาย“TeachingandNew
ResearchinInternational
PoliticalEconomy”

ProfessorDr.VinodK.Aggarwal
รศ.ดร.จุลชีพชินวรรโณ

ร.202 225 225 31 วิเทศ 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

PO
LS

C
I



ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง วิทยากร สถานที่ ประมาณการ ใช้จริง ผู้เข้าฟัง แหล่งทุน

5 14-มิ.ย.-54 13.30-16.30น สัมมนา“ออกแบบประเทศไทยใหม่“
(RedesigningThailand)และ
“ยิ่งกว่าจำนวน:รัฐศาสตร์การเลือก
ตั้งไทยในสภาวะไม่แน่นอน”

รศ.ดร.ศิริพรวัชชวัลคุ,ดร.ชนินท์ทิราณถลาง,อ.ภิญญ์
ศิรประภาศิริ,ดร.เดชาตั้งสีฟ้า,ดร.วรรณภาติระสังขะ
รศ.ดร.โสภารัตน์จารุสมบัติ,ดร.อรรถกฤตปัจฉิมนันท์
อ.ประจักษ์ก้องกีรติ,ดร.อรรถสิทธิ์พานแก้ว,อ.ชญานิษฐ์
พูลยรัตน์

ร.103 23,850.00 17,110.00 95 งบงานวัน
สถาปนาคณะ

6 23-มิ.ย.-54 15.00-17.00น สัมมนา“ระหว่างรัฐผู้สังเกตการณ์
ต่างชาติและ“มวลชน”:การใช้
“สื่อใหม่”

ผศ.ดร.กิตติประเสริฐสุข,นายสมชาติเจศรีชัย,นางสมศรี
หาญอนันทสุข,อ.อรรถสิทธิ์พานแก้ว,นายแมกซ์
กรอมปิง

ร.103 6,600.00 6,000.00  สัมมนา

7 14-ก.ค.-54 13.00-16.30น สัมมนา“จากชายเกาะถึงชายแดน
:ทักษะวัฒนธรรมชายขอบ”

ผศ.ดร.สุวรรณาเกรียงไกรเพ็ชร์,ดร.นฤมลอรุโณทัย
ดร.เดชาตั้งสีฟ้า,ดร.โสภีอุ่นทะยา,คุณฆัสราขมะวรรณ
มุกดาวิจิตร,อ.บัญญัติสาลี,ผศ.ดร.พวงทองภวัครพันธุ์

ร.103 5,000.00 2,030.00 82 ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร

8 20-ก.ค.-54 13.30-15.30น บรรยาย“Past,Present,and
FuturePerspectivesofPolitical
Marketing:Implicationsfor
Democracy”

ProfessorDr.BruceNewman
ดำเนินรายการผศ.ดร.กิตติประเสริฐสุข

ร.102 10,300.00 3,650.00 16 วิเทศ 

9 8-ส.ค.-55 16.00-17.00น บรรยาย“crosscultural
UnderstandinginThailand”

ผศ.ดร.วิบูลพงศ์พูนประสิทธิ์ ร.102 8,320.00 4,498.00 25 วิเทศ

10 7-ก.ย.-54 13.00-15.00น สัมมนา“การวางแผนการเยียวยา
ผู้ประสบภัยในพื้นที่

ผศ.ดร.ทวิดากมลเวชช ร.431 750.00 600.00 14 วิชาการ

11 13-ก.ย.-54 16.30-18.30น แนวแนวการไปศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ

นางอุษาจรัสเวชพงศา ร.432 3,750.00 3,320.00  กันเงินวิเทศ

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง วิทยากร สถานที่ ประมาณการ ใช้จริง ผู้เข้าฟัง แหล่งทุน

12 23-ก.ย.-54 13.30-15.30น สัมมนา“นโยบายต่างประเทศ
ไทย:เป็นมาอย่างไรจะไปทางไหน”

กล่าวนำ-รศ.ดร.ศิริพรวัชชวัลคุ
ปาฐกถานำ-รศ.ดร.โครินเฟื่องเกษม
อภิปราย-รศ.ดร.จุลชีพชินวรรโณ
รศ.ดร.ฐิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์
ดำเนินรายการ-ผศ.ดร.กิตติประเสริฐสุข

ร.103 17,450.00 13,830.00 123 กันเงินวิเทศ

13 26-ก.ย.-54 13.30น เสวนา“วันเวลาในรั้วสิงห์
แดงกับอ.โคริน,อ.ยุวดีและ
อ.วิบูลพงศ์”

รศ.ดร.โครินเฟื่องเกษม
ผศ.ยุวดีศรีธรรมรัฐ
ผศ.ดร.วิบูลพงศ์พูนประสิทธิ์
ดำเนินรายการ-อ.ชญานิษฐ์พูลยรัตน์

ร.103 14,300.00 10,500.00 59 กันเงิน 
วิชาการ 

14 21-ธ.ค.-54 13.00-16.00น บรรยาย“Understanding
ConflictTransformationin
Twenty-FirstCenter”

ศ.ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์ ร.102 750.00 528.00 28 วิชาการ

15 17-ม.ค.-55 14.00-16.30น สัมมนา“TheFutureofArab
Spring:IIIusionorReality”

Dr.StephenZunes
อ.ชญานิษฐ์พูลยรัตน์

ร.102 20,900.00 17,730.00 70 กันเงิน
วิชาการ

16 18-ม.ค.-55 14.00-16.30น สัมมนา“CivilResistance
andNonviolentDemocracy”

Dr.StephenZunes
ศ.ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์

ร.103 20,900.00 17,730.00 37 กันเงิน
วิชาการ

17 11-ก.พ.-55 9.00-12.00น บรรยาย“การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

ผศ.ดร.ทวิดากมลเวชช ร.103 7,480.00 6,564.00 65 กันเงิน
วิชาการ

18 27-ก.พ.-55 9.00-16.00น สัมมนา“เมืองไทย2012:
ความท้าทายทางการเมืองการบริหาร
และการต่างประเทศ”

ศ.ดร.สมบัติจันทรวงศ์,รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ส่งสัมพันธ์,
อ.ดร.เดชาตั้งสีฟ้า,ดร.นฤมลทับจุมพล,รศ.ดร.ไชยันต์
ไชยพร,ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาล,รศ.ดร.โสภารัตน์
จารุสมบัติ,ผศ.ดร.ทวิดากมลเวชช,ศ.ดร.มิ่งสรรพ์
ขาวสะอาด,อ.ดร.วสันต์เหลืองประภัสร์,รศ.ดร.จรัญ
มะลูลีม,อ.วิโรจน์อาลี,ผศ.มนัสเกียรติธารัย,
รศ.ดร.ชโยดมสรรพศรี,อ.ภิญญ์ศิรประภาศิริ

หอประชุมศรี
บูรพา

   วิเทศ

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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ด้านการวิจัย (มิ.ย.54-ก.พ.55) 

•• รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร และ 
ดร.สามชาย ศรีสันต์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี
เด่นของ สกว.กลุ่มวิชาการ ประจำปี 2554 
เรื่อง “ความจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์” 
 
•• อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ได้รับการคัด
เลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปี 2554 
 
•• ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ในปี 2554 มีจำนวน 
13 เรื่อง ได้แก่ 
01  “การศึกษาความเป็นอิสระและความสามารถ
รับผิดชอบได้ขององค์การมหาชนไทย”โดย 
รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ แหล่งงบประมาณ   
รายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน (งบคณะ) 
02 “การเมืองของความปรารถนา (The Politics 
of Desire)” โดย รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน 
(งบคณะ) 

03 “Max Weber: การบำเพ็ญตบะ (Asceticism) 
กับจริยธรรมของ “วิชาชีพทางการเมือง” โดย 
รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา แหล่งงบประมาณ รายจ่าย
จากรายได้ของหน่วยงาน (งบคณะ) 
04 “การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย นายเจษฎา ณ 
ระนอง แหล่งงบประมาณ รายจ่ายจากรายได้ของ
หน่วยงาน (งบคณะ) 
05. “การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการก๊าชเรือน
กระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าใน
ประเทศไทย” โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ 
และคณะผู้วิจัย แหล่งงบประมาณ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
06 “ การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการ
ตุลาการ” โดย รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ และ  
คณะผู้วิจัยแหล่งงบประมาณ สำนักงานศาล
ยุติธรรม 
07 “โครงการจัดทำหลักสูตรการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ผศ.ดร.อรทัย 
ก๊กผล แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) 
08 “ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการผล
ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ 
จารุสมบัติแหล่งงบประมาณ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2553-2554 
09 “การศึกษา พัฒนา ระบบการบริหารงานของ
สำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554” โดย 
ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แหล่งงบประมาณ 
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

10. “การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหาร
กิจการแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
Governance) ระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน 
โดย ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์แหล่งงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
11 “โครงการการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือ
ข่ายภาคประชาชน ในการสะท้อนปัญหาจากประชา
สู่รัฐ”โดย รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์และคณะผู้วิจัย 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
12 “แนวทางการกำหนดขอบข่ายและรูปแบบใน
การดำเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะ
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดย 
อ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสสร์ แหล่งงบประมาณ 
เทศบาลนครแม่สอด 
13 “ การกระจายอำนาจและวิกฤติการณ์
การเมือง” โดย อ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสสร์ และ 
ผศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ แหล่งงบประมาณ 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร ์
 คณะรัฐศาสตร์ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะ
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ในรอบปีที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์มีผลงานด้านการ
วิจัย สรุปได้ดังนี้ 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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•• บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
ระดับชาติ 
 
01. “แนะนำนักคิด: ฌอง-ฟร็องซัว ลีโยตาร์ด 
(Introducing Jean-FranÇois Lyotard) (1)” โดย 
รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิภาษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ลำดับที่ 32 (1 
กุมภาพันธ์ –15 มีนาคม 2554) 
02. “แนะนำนักคิด: ฌอง-ฟร็องซัว ลีโยตาร์ด 
(Introducing Jean-FranÇois Lyotard) (จบ)” 
โดย รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารวิภาษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 33 
(16 มีนาคม-30 เมษายน 2554) 
03. “แนะนำนักคิด: ฌาคส์ ลากอง (Introducing 
Jacques Lacan) ” โดย รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬารตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิภาษา ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 34 (1 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 
2554) 
04. “แนะนำนักคิด: ฌาคส์ ลากอง (Introducing 
Jacques Lacan) (จบ)” โดย รศ.ดร.ไชยรัตน์ 
เจริญสินโอฬาร ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิภาษา ปี
ที่ 5 ฉบับที่ 3 ลำดับที่ 35 (16 มิถุนายน-31 
กรกฏาคม 2554) 
05 “ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ผ่าน
แว่นการเมืองของสุนทรียศาสตร์ (2) โดย 
รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารอ่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เมษายน-กันยายน 
2554. 

06 “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข: ที่มาและที่ไป” โดย รศ.ดร.เกษียร 
เตชะพีระ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฟ้าเดียวกัน   
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554 หน้า   
88-114. 
07 “ประชาสังคม ความรุนแรง และการล่มสลาย
ของประชาธิปไตย: ความสำคัญของแนวคิดเรื่อง
ความมีอารยะและการเมืองแบบอารยะของเอ็ดวิ์ด 
ชิลล์” โดย อาจารย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ ตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มีนาคม 2554 หน้า 153-173. 
08 “ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ: อดีต ปัจจุบันและ
อนาคต” โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี เผย
แพร่ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-9 
ธันวาคม 2554 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม
เซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

•• บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ  
นานาชาติ 
 
01 “Socio-Political Culture and the Thai 
Political Crisis” โดย ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Political Studies Association 
(PSA) Annual Conference 2011, London,   
19-21 April,2011. 
02 “Natural Resource Policy Making in 
Thailand” โดย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส ตีพิมพ์เผยแพร่
ใน Journal of Contemporary Asia, 41, 2, (May 
2011): 206-228. 
03 “Trying to Make Decisions Stick: Natural 
Resource Policy Making in Thailand” โดย
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส และ Assoc.Dr. Daniel H. 
Unger ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Contem-
porary Asia Vol. 41, No. 2, May 2011, pp. 
206–228. 

04 “Principle: Reflection on the Paris 
Declaration and Its Relevance for Asian 
Approaches” โดยรศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Asian Approaches To Development 
Cooperation Dialogue: Lessons for 
Development Effectiveness. March 22-24, 
2011. Kuala Lumpur , Malaysia. 
05 “Governance in Thailand” โดย รศ.ดร.เกษยีร 
เตชะพรีะ เผยแพรใ่น 1st International Conference 
on International Relations and Development 
(ICIRD 2011) , 19-20 May, Thammasat 
University,Bangkok , Thailand. 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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•• โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
01 “ประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคนิยมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” โดย รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี 
02 “บทบาทของสื่อมวลชนโลกต่อวิกฤตการณ์
ทางการเมืองไทย: กรณีการประท้วงของกลุ่ม นปช. 
”โดย ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 
03 “มาตรการการวางประกันความเสี่ยงหรือ  
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม: บทสังเคราะห์
ประสบการณ์จากต่างประเทศ และบทเรียนต่อ
ประเทศไทย” โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ 
04 “ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อจีน : จากยุคหลัง
สงครามเย็น สู่ยุคต่อต้านการก่อการร้าย” โดย 
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี 
05 “การศึกษาความเป็นไปได้ของบทบาทใน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
อิทธิพลต่อนโยบายการกระจายอำนาจ: กรณี  
การศึกษาประเทศไทย” โดย อ.ดร.อรรถกฤต 
ปัจฉิมนันท์ 

06 “การสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของ  
นกัศกึษา: คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร”์ 
โดย อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และ ผศ.ดร.ทวิดา 
กมลเวชช 
07 “นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกในสมัยรัฐบาล Barack Obama : 
ผลกระทบตอ่ไทย” โดย รศ.ดร.ประภสัสร ์เทพชาตร ี
08 “กระบวนการสรรหาองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
: ศึกษากรณีการสรรหา กสทช. ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” โดย 
อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ 
09 “ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อจีน : จากยุคหลัง
สงครามเย็น สู่ยุคต่อต้านการก่อการร้าย” โดย 
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี 
10 “โครงการมุ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความรุนแรง
และสันติวิธีโดยให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่อง 
“ความรู้” “ความลับ” และ “ความทรงจำ” บนฐาน
ทางทฤษฎีและงานศึกษาทางสังคมศาสตร์เท่าที่
สนใจกันในวงการวิชาการนานาชาติใน 
ปัจจุบัน” โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 

11 “ ชุดโครงการ “ สายธารความรู้ชายแดนไทย-
พม่า หลากชีวิตผู้คน หลากมิติทุน-วัฒนธรรม” โดย 
อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า 
12 “ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการผล
ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” ปี 2555 โดย 
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ 
13 “โครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบรหิารราชการ” โดย ผศ.ดร.อรทยั 
กก๊ผล  
14 The Study for Implementation of Local 
Cooperation In Thailand (Project on 
Enhancing the Capacity on Local Public 
Service Provision Through Local Management 
Cooperation supported by Provincial 
Administrative Organization.) โดย ศ.ดร.นครนิทร ์
เมฆไตรรตัน ์แหลง่งบประมาณ The Japan Inter-
national Cooperation Agency (JICA) 

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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แผนงานในอนาคต
ของคณะ
รัฐศาสตร์

แผนงานในอนาคต ระยะเวลาดำเนินการ 

2555 2556 2557 

ด้านการเรียนการสอน 

1 โครงการพัฒนา“หลักสูตรสองสถาบัน”(TwinningProgram)
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

2 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร
ฉบับปี2556

2.1 จัดทำวิจัยเพื่อศึกษาสาขาที่มีผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงตามผลการศึกษาวิจัย(อาจเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชา/เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา)

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอกภาคภาษาอังกฤษ

ด้านวิจัย 

1 InternationalCollaborativeResearchandNetwork
-ICIRD:InternationalConferenceonIRandDevelopment
-TMTT:Thailand-MalaysiaThink-TankNetwork
-CEAS:CommunityofEastAsianScholars

2 ResearchProject
-RedesigningThaiPoliticalInstitutions
-RepositioningThailandintheregion
-StreamsofknowledgealongThai-BurmeseBorderZones
-Thailand-JapanRelations:Sharedexperiencesandlessonlearned
-ASEANWatch

3 Database
-CivilSocietyOrganizations
-ThailandandASEAN
-InternationalDevelopmentCooperation
-FoodSecurity

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
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แผนงานในอนาคต ระยะเวลาดำเนินการ 

2555 2556 2557 

ด้านบริการวิชาการ 

1 ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่(InternationalCenteron
AreaBasedDevelopment:ICAD)

1.1จัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ครูหรือผู้ฝึกสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่เป็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศASEANPlusThree(APT)
1.2พัฒนาความสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาในAPT
1.3ดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิธีการสอน/การฝึก
อบรมที่หลากหลายในหมู่ประเทศสมาชิกของAPT

2 โครงการสัมมนาประจำปีของคณะรัฐศาสตร์

3 สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ125ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-ญี่ปุ่น

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 

1 “ICIRDKnowledgeNetwork”โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
4สถาบัน

1.1 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 TheInstituteofHumanRightsandPeaceStudies,Mahidol
University
1.4 ศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน(RCSD)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงานในอนาคต
ของคณะ
รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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แผนงานในอนาคต ระยะเวลาดำเนินการ 

2555 2556 2557 

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

2 โครงการAsiaCampusและEastAsianUniversityInstitutionforAsian
RegionalIntegration

2.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มประเทศเครือข่าย
ความร่วมมือ
2.2 แลกเปลี่ยนอาจารย์ในกลุ่มประเทศเครือข่ายความร่วมมือ
2.3 กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
เครือข่ายความร่วมมือ

3 โครงการส่งเสริมอาเซียนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา(Projecton
PromotionofASEANStudiesandEastAsianStudies):โครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศASEANPlusThree(APT)เพื่อ

3.1 ผลิตตำราเกี่ยวกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกร่วมกัน
3.2 ออกแบบเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกร่วมกัน
3.3 แลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ

4 โครงการความร่วมมือระหว่างThinkTankของไทยและมาเลเซียโครงการ
ความร่วมมือระหว่างThinkTankของทั้งสองฝ่ายเพื่อ

4.1 พัฒนาและดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน
4.2 ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆร่วมกัน

แผนงานในอนาคต
ของคณะ
รัฐศาสตร์
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะเศรษฐศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.ดมิศา มุกด์มณี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ณพล สุกใส  

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์
นายสมชัย โชติมาโนช 

คณะเศรษฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
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ผลการดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ด้านวิชาการ 
 
คณะเศรษฐศาสตร์มีจำนวนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี ้

นักศึกษา (ปีการศึกษา 2554) จำนวน 2,145 คน ดังนี้ 
01 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,783 คน ดังนี ้
•• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาไทย  จำนวน 1,372 คน 
•• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน   411 คน 
02 ระดับปริญญาโท จำนวน 356 คน ดังนี ้  
•• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาไทย  จำนวน    53 คน 
•• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน    44 คน 
•• ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   จำนวน   205 คน 
•• ปริญญาโทสาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จำนวน    54 คน 
03 ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน ดังนี ้
•• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน     6 คน 
 

ผู้สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2553) จำนวน 440 คน ดังนี้ 
01 ระดับปริญญาตรี จำนวน 372 คน ดังนี ้
•• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาไทย  จำนวน   266 คน 
•• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน   106 คน 
02 ระดับปริญญาโท จำนวน 66 คน ดังนี้  
•• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาไทย  จำนวน     9 คน 
•• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน     6 คน 
•• ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   จำนวน    51 คน 
•• ปริญญาโทสาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จำนวน     - คน 
03 ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ดังนี ้
•• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน     2 คน 

คณะเศรษฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิจัย 

01 โครงการศึกษาการเจรจาการค้าพหุพาคีรอบ  
โดฮาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดย คุณเกริกไกร   
จีระแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี 
พานชิสาสน์, ศาสตราจารย ์ดร.พรายพล คุม้ทรพัย,์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม,   
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ วันติวัสดาการ,   
รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา,   
รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัยทุธ ปญัญสวสัดิส์ทุธิ,์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, 
อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล, อาจารย์ ดร.  
ศพุฤฒ ิถาวรยตุกิารต ์และอาจารยส์ทิธกิร นิพภยะ 
02 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการตรวจรับ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ประจำป ี2552 โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคณะ 
03 โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 
พ.ศ. 2553 (การประเมินภายนอก) องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ,   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร และคณะ 

04 Macroeconomic Policy Strategies for 
Growth and Stability in Cambodia, Lao, 
Vietnam, and Thailand โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภาณพุงศ ์นธิปิระภา, อาจารย ์ดร.พงษธ์ร วราศยั, 
Dr.Phouphet Kyophilavong, Mr.Chea Ravin, 
Dr.Nguyen Ngoc Thanh, Dr.Nguyen Hong Son 
และ Dr.Vu Quoc Huy 
05 Collaborative Research Project: Macro-
economic Policy Strategies for Growth and 
Stability in Cambodia, Lao, Vietnam, and 
Thailand โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์   
นิธิประภา 
06 โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2550-
2554 จัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555-2559 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ 
เจริญพร, อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ 
07 โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์   
วรัญญูวัฒนา, อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, 
อาจารย์รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และคณะ 

08 โครงการการศกึษาประเดน็การบรหิารเศรษฐกจิ
มหภาคในระยะปานกลางภายใต้โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐาน
ขอ้มลูและการพฒันาเครือ่งมอืในการบรหิารเศรษฐกจิ
มหภาคและการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจ
มหภาคในระยะปานกลาง โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงมณี เลาวกุล, อาจารย์ ดร.พงษ์ธร   
วราศยั และอาจารย ์ดร.ภาวนิ ศริปิระภานกุลู 
09 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
และคณะ 
10 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อาคารและลานจอดรถของ รฟม. โดย   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา และ
อาจารย์รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 
11 โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น
ตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader) โดย อาจารย์
ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์, อาจารย์พิจิตรา ประภสัสรมน ู
และคณุจติรา โรจนป์ระเสรฐิกลู 

งานวิจัย 
••  งานวิจัยแล้วเสร็จ จำนวน 29 เรื่อง ดังนี้ 

12 โครงการการกระจายอำนาจทางการคลังและ
อำนาจการบริหารจัดการสาธารณะ: กรณีศึกษา
ประเทศไทยและเวยีดนาม โดย อาจารย ์ดร.ประชา 
คุณธรรมดี 
13 โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา: กรณีโรงเรียนกวดวิชา 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัยทุธ ์ปญัญสวสัดิส์ทุธิ ์
และคณะ 
14 โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจใน
ระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (Voluntary Emis-
sion Trading Scheme for Industrial Sector: 
Phase II) โดย อาจารย์ ดร.ชโลทร แก่นสันติสุข
มงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
และคณะ 
15 โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนา
สินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่าง
ประเทศ (ระยะที่ 2) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, อาจารย์อลงกรณ์   
ธนศรีธัญญากุล และคณะ 
16 โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจา
และเชื่อมโยงธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 
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17 โครงการพัฒนาแบบจำลองการค้าระหว่าง
ประเทศรายสาขาและกลุม่แบบจำลองเตอืนภยัการคา้
ระหว่างประเทศล่วงหน้า โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
18 โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับทรัพยากรธรรมชาติ (Growth and 
Natural Resources) กับแบบจำลองทฤษฎกีารเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม (Growth and 
Environment) กรณีศึกษาประเทศไทย โดย 
อาจารย์ ดร.ดมิศา มุกด์มณี 
19 Institutional Arrangements and Changes 
in Thai Energy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี 
สิรสุนทร 
20 ระดับทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม: 
กรณีศึกษาประเทศไทย (The Optimal Level of 
International Reserves: The Thailand Case) 
โดย อาจารย์รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 
21 กฎหมายกับความเท่าเทียมในกระบวนการ
กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ: บทวิเคราะห์ กฎ กติกา 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 
22 การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
โดย อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ 
23 กระบวนการกำหนดงบประมาณแผ่นดิน:   
บทวิเคราะห์ กฎ กติกา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

01 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 กรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัด
เก็บค่าภาคหลวงแร่ โดย รองศาสตราจารย์
ดร.เกรยีงไกร เตชกานนท์, รองศาสตราจารย ์ดร.  
ศภุวจัน ์รุง่สรุยิะวบิลูย ์และอาจารย ์ดร.เฉลมิพงษ ์
คงเจรญิ 
02 โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์   
ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ 
03 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม
ประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
รายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่ โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์ ดร.  
พรายพล คุ้มทรัพย์ และอาจารย์ ดร.ภาวิน   
ศิริประภานุกูล 
04 โครงการ "การศึกษาปัจจัยก่อให้เกิดวัฏจักร
ธุรกิจและความสัมพันธ์กับนโยบายการเงิน" โดย 
อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

•• งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
13 เรื่อง ดังนี้ 

24 โครงการบำนาญภาคเอกชนเพื่อความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจ โดย รองศาสตราจารย์   
ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ 
25 โครงการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
เพื่อคาดการณ์เศรษฐศาสตร์ ภายใต้ภารกิจของ
สำนักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์มหภาค โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
26 โครงการวิจัย เรื่อง “เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่อง
มือลดโลกร้อน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนล 
สุธรรมกิจ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 
27 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาค
ประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี   
เลาวกุล และคณะ 
28 โครงการ “นโยบายการเงินแบบการกำหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อภายใต้การเรียนรู้แบบปรับตัว: 
กรณีศึกษาประเทศไทย” โดย อาจารย์ ดร.พิสูทธิ์ 
กุลธนวิทย์ 
29 โครงการการกำหนดมาตรการภายในประเทศ
โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรองรับ
มาตรการทางการค้าและมาตรการโลกร้อน โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

05 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท 
การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา, รองศาสตราจารย์วุฒิสาร 
ตนัไชย, รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ ์วรญัญวูฒันา, 
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ และอาจารย์ทรงชัย 
ทองปาน 
06 โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและ
สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะที่ 1 โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล,   
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และอาจารย์   
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 
07 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน  
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์ 
และคุณนรา แป้นประหยัด 
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08 โครงการพัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัด
สถานะเศรษฐกจิและสงัคมระดบัโรงเรยีน ระยะที ่2 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัยทุธ ์ปญัญาสวสัดิส์ทุธิ์ 
09 โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน 
(Capacity Building) หลักสูตรสำหรับระดับปฏิบัติ
การ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
10 โครงการความเต็มใจจ่ายเพื่อพิ้นที่ป่าไม้ของ
ชาวกรุงเทพฯ (Willingness to Pay for Forest 
Area of the Bangkok Dwellers) โดย   
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 
11 โครงการการศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้า
บริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล 
12 โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัยทุธ ์ปญัญาสวสัดิส์ทุธิ์ 
13 โครงการ “การศึกษาปัจจัยก่อให้เกิดวัฏจักร
ธุรกิจและความสัมพันธ์กับนโยบายการเงิน” โดย 
อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

•• บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือนำเสนอที่ประชุม  
ระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  
01 การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ
การผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์   
ตีพิมพ์ใน วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 45-68 ปี   
พ.ศ. 2554 
02 นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ
ไทย: ผลกระทบและทางเลือก โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี 
สิรสุนทร และอาจารย์ณพล สุกใส ตีพิมพ์ในวาสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 
มิถุนายน 2554 

บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 

•• บทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือนำเสนอที่ประชุมระดับ
นานาชาติ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี ้
01 Comments โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ
พงศ์ นิธิประภา ตีพิมพ์ใน Asian Economic 
Papers, Volume 10, Issue 2, Summer 2011, 
Pages 77-81 
02 An Empirical Analysis on Potential Tax 
Treaties in AFTA: The Case of Thailand and 
Vietnam โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร พิชัย
สนิธ ตีพิมพ์ใน European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Sciences, Issue 
34, July 2011, Pages 49-54 
03 Evolution of Automotive Clusters and 
Interactive Learning in Thailand โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ และผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร ตีพิมพ์ใน 
Science, Technology and Society, Volume 16, 
Issue 2, July 2011, Pages 147-176 
04 Labor Unions and Nash Bargaining Using 
Coalition Formation Games โดย Chakrabarti, S. 
และอาจารย์ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ตีพิมพ์ใน 
Mathematical Social Sciences, Volume 62, 
Issue 1, July 2011, Pages 55-64 
05 Australian-Thai Trade: Has the Free Trade 
Agreement Made a Difference? โดย 
Athukorala Prema-Chandra และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ตีพิมพ์ใน 
Australian Economic Review, Volume 44, 
Issue 4, December 2011, Pages 457-467 

06 Simulating the Impacts of Climate 
Change, Prices and Population on California’s 
Residential Electricity Consumption โดย 
Auffhammer Maximilian และอาจารย์ ดร.อนิณ 
อรุณเรืองสวัสดิ์ ตีพิมพ์ใน Climatic Change, 
Volume 109, Issue SUPPL. 1, December 
2011, Pages 191-210 
07 The Global Financial Crisis and Resilience 
of the Thai Banking Sector โดย รองศาสตราจารย ์
ดร. ภาณุพงศ์ นิธิประภา ตีพิมพ์ใน Asian 
Development Review, Volume 28, Issue 2, 
December 2011, Pages 110-132 
08 Comments โดย รองศาสตราจารย์ ดร.  
ภาณุพงศ์ นิธิประภา ตีพิมพ์ใน Asian Economic 
Papers, Volume 11, Issue 1, January 2012, 
Pages 32-34 
09 Prediction from ARFIMA Models: 
Comparisons Between MLE and Semi-
parametric Estimation Procedures โดย Richard 
T. Baillie, อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ และ 
George Kapetanios ตีพิมพ์ใน Energy Journal, 
Volume 33, Issue 1, January 2012, Pages 
31-52 
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ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 
01 มหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกา จำนวน 8 แห่ง 
02 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป จำนวน 6 แห่ง 
03 มหาวิทยาลัยในทวีปโอเชียเนีย จำนวน 4 แห่ง 
04 มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย จำนวน 2 แห่ง 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
01 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์   
     จำนวน 32 ภาคการศึกษา 
02 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไปศึกษาที่ต่างประเทศ   
     จำนวน 61 ภาคการศึกษา 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
การเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 และดำเนินการจัดการเรียนการสอนนัก
ศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ จำนวน 54 คน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ 
และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
01  จัดการศึกษาและวิจัยในเชิงบูรณาการระหว่างนิติศาสตร์และ 
เศรษฐศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศ 02 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ชั้นสูง มีความสามารถใน
การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทั้งใน
แง่มุมของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
การทำงานได้อย่างมีระบบทั้งในภาครัฐและเอกชน และ 03 ส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศในเชิงบูรณาการ ทั้งเพื่อการสอนและการวิจัยร่วมกัน 
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ด้านผลงานของอาจารย์ 
ข้าราชการ นักศึกษาที่ทำชื่อเสียง
ให้คณะ/ มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์  
ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์
ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัย เรื่อง “การเติบโต
ผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบ
ดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย” เมื่อวันที่   
2 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย สภาวิจัยแห่งชาติ 

นักศึกษา 
 
นายกอล์ฟ อรรถบูรณ์วงศ์  
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน โครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปี 2554 จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่   
20 มกราคม 2555 
 
นายจิรายุ กาละกาญจน์ 
นายศิวกร นพสุวรรณ 
นายนพดล มีนสิริสมบัติ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโครงการ  
แข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีของนิสิต/   
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จัดโดย 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

นายอรรถกร โพธิ์ใย 
นายธีวินทร์ บุญบัณฑิต 
นายศิวัต ประกอบบุญ  
นายชญานศิ จติรปีลืม้ 
นายยศธร ทบัทมิออ่น  
นางสาวชมภัสสร นาคสุข  
นางสาวอภิชยา วัชรปรีชา 
นางสาวสรารัตน์ ลีลเดชกุล 
นางสาวธีรนุช ตันธนะสฤษดิ์ 
นางสาวสุพัตรา วิเวก  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการ 
Disney Marketing Academy Award 2011 กับ
โจทย์ทางการตลาด Cars2 Cool Care (ชื่อทีม 
Carfe’) จัดโดย บริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิง 
วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ
เดือนกันยายน 2554 

นางสาวพุธวดี ลีฬหาชีวะ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเขียน  
เรียงความภาษาอังกฤษ โครงการ ThinkTank 
Leadership Award จัดโดย สถาบัน MBA 
ThinkTank Inc. เมื่อเดือนกันยายน 2554 
 
นายณัชพล จิระสถิต 
นายจิรายุ กาละกาญจน์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดเขียน  
เรียงความภาษาอังกฤษ โครงการ ThinkTank 
Leadership Award จัดโดย สถาบัน MBA 
ThinkTank Inc. เมื่อเดือนกันยายน 2554 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2552 2553

องค์ประกอบที่1ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ

สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ n/a 5

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนนเฉลี่ย n/a ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่2การผลิตบัณฑิต

สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6

สกอ.2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 67.97 68.49

สกอ.2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 37.25 35.62

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ n/a 7

สกอ.2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ n/a 6

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ n/a 6

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต ข้อ n/a 6

สกอ.2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ข้อ n/a 4

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ปี ร้อยละ 70.16 94.92

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนเฉลี่ย n/a 4.31

สมศ.3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 66.67 11.36

สมศ.4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ ไม่ประเมิน 12.50

สมศ.14 การพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก n/a 5.33

ข้อมูลคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2552 2553

มธ.1 คะแนนเฉลี่ยO-NETของนักศึกษาใหม่ คะแนนเฉลี่ย n/a 52.20

มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละ 95.40 91.33

มธ.3 ร้อยละของวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ร้อยละ 59.39 37.95

มธ.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(4วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า)

ร้อยละ 100.00 82.81

ศ.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาชาวต่างชาติต่อจำนวนนัก
ศึกษาระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด

ร้อยละ 20.81 22.85

องค์ประกอบที่3กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ n/a 5

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ข้อ 4 3

มธ.6 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 22.97 18.31

ศ.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการจิตอาสาหรือกิจกรรม/โครงการวิชาการของนัก
ศึกษาต่อค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 80.36 84.01

องค์ประกอบที่4การวิจัย

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ข้อ 5 4

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ข้อ 4 6

สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ บาทต่อคน 670,672.27 790,743.62

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 88.55 13.67

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ n/a 4.00

ข้อมูลคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2553 

คณะเศรษฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

EC
O

N



องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2552 2553

สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ร้อยละ n/a 5.67

ศ.3 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ทำร่วมกับนักวิชาการภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ต่อ
จำนวนงานวิจัยหรืองานวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 29.00 25.00

องค์ประกอบที่5การบริการทางวิชาการแก่สังคม

สกอ.5.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม ข้อ n/a 2

สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ n/a 2

สมศ.8 การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย

ข้อ 4 21.21

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ n/a 0

มธ.10 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด

ร้อยละ 78.38 84.85

องค์ประกอบที่6การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สกอ.6.1 ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 1

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ n/a 1

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ n/a 3

ข้อมูลคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2553 

คณะเศรษฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

EC
O

N



องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2552 2553

องค์ประกอบที่7การบริหารและการจัดการ

สกอ.7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ข้อ 3 5

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 2

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5

สกอ.7.4 ระบบบริการความเสี่ยง ข้อ 5 4

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน n/a 3.51

องค์ประกอบที่8การเงินและงบประมาณ

สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 5

องค์ประกอบที่9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ข้อ 7 7

สมศ.15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน n/a 3.61


หมายเหตุ:n/a(NotAvailable)หมายถึงไม่ปรากฏข้อมูลเนื่องจากไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าว

ข้อมูลคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2553 

คณะเศรษฐศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

EC
O

N



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 
รองศาสตราจารย์กิตติยา นรามาศ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ปานรัตน นิ่มตลุง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลำปาง 
อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี 

หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม 

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 

เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
นายสมชาย ไมตรี 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SO
C

A
D

M
IN



ผลการดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมวิชาการ  
••  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Learning Outcome TQF and SAR” ระหว่าง  
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 ณ อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
••  จัดโครงการการประกันคุณภาพวิชาการ   
ภาควิชาสัมคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระหว่าง  
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 
••  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดโครงการ 
“การสร้างและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์   
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระหว่างวันที่   
23 มิถุนายน 2554 – 29 กันยายน 2554 
••  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตรน์จัดโครงการ 
“อัตลักษณ์แห่งตัวตนการยอมรับในวิชาชีพ   
“ใบประกอบโรคศิลปะ” กับการปฏิบัติงานของ  
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่   
15 กันยายน 2554 

••  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Division of Industry and 
Community Network,Universiti Saias Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย ได้ประสานความร่วมมือใน  
การจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับชุมชน : (จาก)  
ความรู้(สู่) พันธะทางสังคมเพื่อความเป็นธรรม” 
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรม  
เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
สัมมนาวิชาการ 
••  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา  
วิชาการ เรื่อง “สังคมไทยกับความรุนแรงที่ต้อง
แก้ไข” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554  ณ ห้อง
ประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

••  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา  
วิชาการ เรื่อง “CSR ของอุตสาหกรรมพลังงานกับ
ชุมชน : บทเรียนจาก ปตท.และเขื่อนน้ำเทิน 2” 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 
สค.208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
ท่าพระจันทร์ 
••  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา  
วิชาการ เรื่อง “แปลงพลังปัญญาสู่พลังชุมชนและ
พลังงานทางเลือก” ”เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554 
ห้องประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
••  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา  
วิชาการ เรื่อง “การเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน 
ใครได้ ใครเสีย” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554   
ณ ห้องประชุม สค. 103 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
••  ภาควิชาพัฒนาชุม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “พัฒนาชุมชนกับการนำเสนอทบความ
วิทยานิพนธ์” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 ณ 
ห้องประชุม สค.208 ,210, 401, 402 คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 
••  โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง 
“ธรรมะกับการทำงาน” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 บริษัท   
นวนคร จำกัด (มหาชน) 

••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“การป้องกันการถูกกระทำซ้ำของเด็กในครอบครัว” 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม  จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long – Term 
Care) ในอนาคต” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม  จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“Social Enterprise เทรนด์ใหม่เพื่อพัฒนาสังคม” 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“การเสริมพลังอำนาจในการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัว” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงาน
ยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการทางด้านปัญหาใน
กระบวนการยุติธรรม เรื่อง “ทิศทางกระบวนการ
ยุติธรรมไทยในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2554 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
••  โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จัดสัมมนาวิชาการ “พัฒนาชุมชนกับการนำเสนอ
บทความวิทยานิพนธ์” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2554 ณ ห้องประชุม สค. 208, 210, 401, 402 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ด้านวิชาการ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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••  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดงานเนื่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ปีที่ 58 โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มี  
การบวงสรวงพระภูมิ ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป  
และพิธีมอบทุนการศึกษาระหว่างเวลา   
07.30 – 09.00 น. และจัดสัมมนาวิชาการ ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ” โดยนายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองศาสตราจารย์
อภิญญา เวชยชัย นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย นางสาวสุรนุช ธงศิลา กรรมการ
และผู้จัดการมูลนิธิ SCG นายไมตรี จงไกรจักร   
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ และ
นางสาววิลาวัลย์ บุญจันทร์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดาวิน ชอยส์ จำกัด และมีผู้ดำเนินการ
อภปิราย คอื รองศาสตราจารย ์ดร.สรุพล ปธานวนชิ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ส่วยภาคบ่ายจะ
เป็นการสัมมนากลุ่มย่อย 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1   
การคุ้มครองผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและชุมชน 
ห้องที่ 2 การคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่ม  
ผู้หลากหลายทางเพศ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
กว่า 450 คน 

เสวนาวิชาการ 
••  โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 3 ทศวรรษมูลนิธิพัฒนา
อีสาน ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม ระหว่างวันที่   
16 – 18 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
 
การศึกษาดูงาน 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิกรสังคม นำนักศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ประกอบวิชา บส.721 (การวิจัยเชิง
ประเมินเพื่อพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม)   
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม นำนักศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ประกอบวิชา บส.710 (การใช้ทฤษฎี
องค์กรในงานสวัสดิการสังคม) เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2554 ณ บริษัท อาร์ ซี ซัพพลาย   
เคมีภัณพ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม นำนักศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ประกอบวิชา บส.701 (แนวคิดและทฤษฎี
ที่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2554 ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม นำนักศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ประกอบวิชา บส.711 (การวิเคราะห์
นโยบายและวางแผนสวัสดิการสังคม) เมื่อวันที่   
23 กันยายน 2554 ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม นำนักศึกษาโครงการฯไปแลกเปลี่ยน  
ดูงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 
(ตา่งประเทศ) ณ องคก์ารสหประชาชาต ินครเจนวีา 
สมาพันธรัฐสวิส และประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่   
6 - 15 มิถุนายน 2554 
••  โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม นำนักศึกษาโครงการฯไปแลกเปลี่ยนดู  
งานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ (ใน
ประเทศ) ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 กองกำกับการสุนัข
ตำรวจ กองบังคับการตำรวจสายตรวจปฏิบัติการ
พิเศษ (K9) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ศาล
ปกครอง (ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย) 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 และ เรือนจำพิเศษ
กรุงเทพฯ (ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย) 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 
••  โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
นำนักศึกษาโครงการฯไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ 
“วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 
8-11 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดชุมพร 

งานบริการสังคม 
•• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
ร่วมกับหน่วยงาน / องค์กรภาคีความร่วมมือ อาทิ
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการสนับสนุน
สภาเด็กฯ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน   
ภาคประชาสังคมและชุมชน (ผู้นำชุมชน.ฯลฯ)   
ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสภาเด็กฯในพื้นที่ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ทั้ง สท., สสว., และพมจ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย , จัดโครงการการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งและบทบาทสภาเด็กและเยาวชนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะทางความคิด วิเคราะห์ การวางแผน และ  
การจัดงานเป็นกลุ่มให้แก่เยาวชน ตลอดจนเปิด
พื้นที่ทางสังคมของเยาวชนในการร่วมพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชน
เรื่องความมั่นคงของพลังงาน และความยั่งยืนของ
สภาพสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เยาวชนและสังคม  
เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างผู้นำรุ่นใหม่
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่นำร่องทั่วประเทศ 
ประมาณ 25-30 จังหวัด 
•• ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย 
จัดงานสมัชชาเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 
25 – 27 มกราคม 2555 ณ บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 
9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดย
มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 984 คน 
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ธรรมศาสตร์
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การผลิตผลงานวิชาการ 
•• กลุ่มชำนาญการสวัสดิการผู้สูงอาย ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตงานวิชาการ เรื่อง 
“ชุดความรู้สวัสดิการผู้สูงอาย” จำนวน 500 เล่ม 
•• กลุ่มชำนาญการพัฒนาเด็ก เยาชน และ
ครอบครัว ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตผล
งานวิชาการ เรื่อง “รวมบทความด้านเด็กและ
ครอบครัว” จำนวน 500 เล่ม 
•• กลุ่มชำนาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตผลงานวิชา
การ เรื่อง “เส้นทางบูรณาการสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์จากปฏิบัติการสู่นโยบาย” จำนวน 
500 เล่ม 
•• กลุ่มชำนาญการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตผลงาน  
วิชาการ เรื่อง “เอกสารทางวิชาการด้านสังคม  
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม” 
•• ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตหนังสือ
วิชาการเรื่อง “ทักษะเบื้องต้นการให้การปรึกาใน
งานสังคมสงเคราะห์” ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000 เล่ม 
ได้รับงบประมาณจากกองทุนตำราภาควิชาสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ 
•• ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จัดทำคู่มือฐาน
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

•• ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดทำคู่มือ
ระเบียบ หลักเกณฑ์สำหนับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ 
•• ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดทำ  
คู่มือแนวทางการเสนอตำแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 
•• ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดทำผล
งานการประชุม 2010  Joint World Conference 
on Social Work and Social Development :   
The Agenda. 10 – 14 June 2010 
•• รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผลิตบทความวิชาการ
ประกอบการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาติ (เล่ม 2) เมื่อวันที่ 
25 – 26 มกราคม 2554 เรื่อง “การจัดสวัสดิการ
ชุมชนโดยใช้รูปแบบสหกรณ์บริการในพื้นที่โครงการ
บ้านเอื้ออาทร” 
•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตบทความวิชา
การ เรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคม : มุมมองของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยลงตีพิมพ์ในวารสาร การพัฒนา
ทุนทางสังคม: กรณี 4+1 ชุมชนจาก 4 ภาค 
•• อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล ผลิตบทความวิชาการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับ
ชาติ (เล่ม 2) เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2554 
ประกอบการประชุมวิชาการส เรื่อง “ความมั่นคง
ทางการเงินกับความมั่นคงของชุมชน : เรื่องย้อน
แย้งที่ต้องพิจารณาขององค์กรการเงินรากฐาน 

•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตหนังสือ  
วิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน” ได้รับ  
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตหนังสือวิชา
การ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อม : บทเรียนรู้จาก
อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา” ได้รับ  
งบประมาณสนับสนุนจาก คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตหนังสือ  
วิชาการ เรื่อง “ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของ
ผู้นำชุมชน” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตหนังสือ  
วิชาการ เรื่อง “โครงการให้คำปรึกษา เรื่อง   
การพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถแกนนำของ
ขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สังเคราะห์  
บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง 5 ภาค 10 
จังหวัด” ได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตบทความ  
วิชาการ E-Learning ประกอบวิชา สค.224   
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 ได้รับการสนับสนุนจาก 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ผลิตบทความวิชา
การ E – Learning ประกอบวิชา พช.311 ทฤษฎี
การพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนจาก   
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น”   
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
•• รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “การปกครองท้องถิ่น” ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 
•• รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “การสังเคราะห์และถอดบทเรียนนวัตกรรม
ท้องถิ่น และการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก
นายกรัฐมนตรี 
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•• รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธการสร้างและ  
การใช้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ได้รับการสนับสนุนจาก 
สกว./ สรส./ ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•• อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “Best Practice Udontani : Constructed 
Wetland for Municipal” ได้รับการสนับสนุนจาก 
The Partnership for Democratic Local 
Governance in Southeast-Asia (DELGOAEA) 
Wastewater Treatment 
•• อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล ผลิตหนังสือวิชาการ 
เรื่อง “คู่มือการจัดการตามวงจรโครงการและกรอบ
แนวคิดเชิงตรรกะ (PCM and logical framework) 
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•• รศ.วุฒิสาร ตันไชย ผลิตหนังสือวิชาการ เรื่อง 
“ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญใหม่”   
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
•• รศ.วุฒิสาร ตันไชย ผลิตหนังสือวิชาการ เรื่อง 
“พิศรัฐธรรมนูญ” ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พระปกเกล้า 

•• รศ.วุฒิสาร ตันไชย ผลิตหนังสือวิชาการ เรื่อง 
“การปกครองท้องถิ่น : การเมืองภาคพลเมือง
ห้องเรียนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสังคมไทย 
ในพิศรัฐธรรมนูญ” ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พระปกเกล้า 
•• รศ.วุฒิสาร ตันไชย ผลิตหนังสือวิชาการ เรื่อง 
“บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้าน  
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” ได้รับ  
การสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
•• รศ.เล็ก สมบัติ ผลิตบทความวิชาการประกอบ
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 โครงการ
ปริญญาโทสาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการ
สังคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เรื่อง   
“การเพิ่มผลผลิตในการบริหารองค์การสวัสดิ  
การสังคม”  
•• รศ.ระพีพรรณ คำหอม ผลิตบทความวิชาการ
ประกอบการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ
ปริญญาโทสาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการ
สังคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เรื่อง   
“ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลง (Blueprint for Change) 
ด้านสวัสดิการสังคมของประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” 

•• รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทะปัทมะดุลย์   
ผลิตบทความวิชาการประกอบการประชุมวิชาการ
ประจำปี โครงการปริญญาดทสาขาการบริหาร
นโยบายและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2554 เรื่อง แนวคิดการประกอบการ
เพื่อสังคม : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
องค์การสวัสดิการสังคม” 
•• รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ ผลิตหนังสือ  
วิชาการ เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยด้านกระบวนการ
ยุติธรรม”  
•• รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทะปัทมะดุล ผลิต
บทความวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมสังคม :   
ความเข้าใจเบื้องต้น” โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 
ฉบับที่ 1 มกราคม 2554 – มิถุนายน 2554 
•• รศ.สุดสงวน สุธีสร ผลิตบทความวิชาการ 
เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่
อาชญากรรม (Crime Mapping) ในประเทศไทย” 
โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 
2554 – มิถุนายน 2554 

•• รศ.ดร.นฤมล นิราทร ผลิตบทความวิชาการ 
เรื่อง “แนวคิดการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงาน
นอกระบบ : ข้อเสนอเพื่อพิจารณา” โดยได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
2554 – ธันวาคม 2554 
•• ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน ผลิตบทความ
วิชาการ เรื่อง “การให้ความหมายต่อประสบการณ์
ชีวิตโดยใช้กิจกรรมศิลปะ ในการวิจัยเรื่องเล่า : 
กรณีศึกษาเด็กที่มีเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดขอนแก่น” 
โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 
•• รศ.ระพีพรรณ คำหอม ผลิตบทความวิชาการ 
เรื่อง “ความต้องการการสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2551” 
โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 
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รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ มีผลงานวิจัยดังนี ้
•• โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนา  
รูปแบบ แนวทางในการนำกระบวนการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พ้นโทษ ไปสู่  
การปฏิบัติ” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน  
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) 
•• โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครอง  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร มีผลงานวิจัยดังนี ้
•• โครงการวิจัย เรื่อง “งานวิจัยติดตามและ
ประเมินผลโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลฯ” 
ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) 
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ มีผลงานวิจัยดังนี ้
•• โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการเวทีประชาคม
ระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะ
วิกฤติการณ์ สู่ความปรองดองแห่งชาติ” ได้รับทุน
สนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม 

รศ.ระพีพรรณ คำหอม มีผลงานวิจัยดังนี ้
•• โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน”   
ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รศ.สุรางค์รัตน์ วาสิกะสิน มีผลงานวิจัยดังนี ้
•• โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” ได้
รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม มีผลงานวิจัยดังนี ้
โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้รับทุนสนับสนุน
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน มีผลงานวิจัยดังนี ้
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ  
การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์”   
ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

•• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ Division of Industry and 
Community Network, Universiti Saias Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย ได้ประสานความร่วมมือในการจัด
ประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้หัวข้อ 
“มหาวิทยาลัยกับชุมชน : (จาก)ความรู้(สู่ง)พันธะ
ทางสังคมเพื่อความเป็นธรรม” เมื่อวันที่ 9-12 
มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน 
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านวิชาการ 

•• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดงานเนื่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ปีที่ 58 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 โดย
ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการบวงสรวงพระภูมิ ถวาย
สังฆทานพระสงค์ 9 รูป และพิธีมอบทุนการศึกษา 
ระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. และจัดสัมมนา
วิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองทางสังคม
ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดย   
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย 
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
นางสาวสุรนุช ธงศิลา กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ 
SCG นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ประสานงานเครือข่าย
ผู้ประสบภัยสึนามิ และนางสาววิลาวัลย์ บุญจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวิน ชอยส์ จำกัด และ
มีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ รองศาสตราจารย์   
ดร.สุรพล ปธานวนิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย   
2 ห้อง คือ ห้องที่ 1 การคุ้มครองผู้ประสบภัยใน
ศูนย์พักพิงและชุมชน ห้องที่ 2 การคุ้มครองทาง
สังคมสำหรับกลุ่มผู้หลายหลายทางเพศ ทั้งนี้ มี  
ผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 450 คน พิธีสงฆ์จัด
ขึ้น ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   
การสัมมนาวิชาการภาคเช้าจัดที่ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 
และสัมมนากลุ่มย่อยจัดที่ ห้องบรรยายคณะสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

ด้านวิจัย 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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•• Assoc.Prof.Elizabeth Lightfoot ,Ph.D  
จาก University of Minnesota,USA เข้าศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง 
“Amerivan-Thai Policy and Services for Elderly 
Disabilities” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555   
09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏ
อมาตยกุล (สค.208) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• สมาคมบูนาโนกิ แห่งเมืองคุมาโมโต้ 
Mr.Bobuo Thomozoe และ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ กากุเอ็น (Kumamoty 
Gaguen University) Mr.Okamo Shinya ประเทศ
ญี่ปุ่น เดินทางมามอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
นำ้ทว่ม ในประเทศไทย จำนวน 2 ลา้นเยน เมือ่วนัที ่  
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรับรองแขก   
ตึกโดม ท่าพระจันทร์ 

•• Dr.Paulo Fuller (Dean of Department of 
Social Policy and Social Work) จาก University 
of Oxford ณ ประเทศอังกฤษ ได้เข้าศึกษาดูงาน
คณะฯ และร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนัก
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคภาษา
อังกฤษ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 
13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏ
อมาตยกุล (สค.208) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• Mr.Li-Kung Hsieh อธิบดีสำนักงานตรวจ  
คนเข้าเมือง และผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวง
มหาดไทย ประเทศใต้หวัน เข้าเยี่ยมคณะสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
และร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการค้ามนุษย์ 
การอพยพ การดูแล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 
สค.402 - 403 ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

•• Mrs.Miriam Samuel, Head, Department 
of Social Work จาก Madras Christian College 
ประเทศอินเดีย นำนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการศึกษาด้าน
สังคมสงเคราะห์และหลักสูตรการทำงานภาคสนาม
กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 
เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏ
อมาตยกุล (สค.208) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้จัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน นางสาววัชราภรณ์   
คงเสถียร นายเกรียงไกร บุญเทียร นางสาวพจรัตน์   
คูณทวีลาภผล ไปฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่เมืองเมืองคุมาโมโต้ 
ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่9 มนีาคม - 2 เมษายน 
2555 ทั้งนี้ฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติโดย อาจารย์ชานนท์ 
โกมลมาลย์ และ อาจารย์ณัฐพัช สโรบล ได้จัด
อบรมความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและสวัสดิการ
สังคมในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 
2555 คณะวิทยากรประกอบโดย คุณเคอิจิ   
ทาเคบายาชิ Social Security Advisor to Thai 
Government ในหัวข้อเรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ 
และ  Mr.Shimbo Isogimi ในหัวข้อศิลปะ 
วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น สถานที่จัด
อบรม ณ ห้องประชุมนวลนาฏอมาตยกุล 
(สค.208) ชั้น 2 และ สค.402 - 403 ชั้น 4 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•• ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย
จัดงานสมัชชาเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 
25 - 27 มกราคม 2555 ณ บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 
9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดย
มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 984 คน คณะสังคม  
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา   
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาคีความร่วมมือ อาทิ
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการสนับสนุน
สภาเด็กฯ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน   
ภาคประชาสังคมและชุมชน (ผู้นำชุมชน.ฯลฯ)   
ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสภาเด็กฯในพื้นที่ กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ทั้ง สท., สสว., และพมจ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, จัดโครงการกาเสริมสร้างความเข้ม
แข็งและบทบาทสภาเด็กและเยาวชนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะทางความคิด วิเคราะห์ การวางแผน และ  
การจัดงานเป็นกลุ่มให้แก่เยาวชนผู้ร่วมโครงการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน 
ตลอดจนเปิดพื้นที่ทางสังคมของเยาวชนในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เสริม
สร้างความรู้ให้เยาวชนเรื่องความมั่นคงของพลังงาน 
และความยั่งยืนของสภาพสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้
เยาวชนและสังคมเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
มีกลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
นำร่องทั่วประเทศ ประมาณ 25-30 จังหวัด  

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะศิลปศาสตร์ คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร
คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต 
อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดา โกพัฒตา 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง 
รองศาสตราจารย์ วัลลภา วิทยารักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณ  
และมาตรฐานการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์ จุฑามาศ ประมูลมาก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
อาจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์ ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะศิลปศาสตร์ คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / 
หน่วยงานอื่นๆ 

คณะศิลปศาสตร์ 



คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มี  
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

01 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้เทียบเท่า  
      มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยชั้นนำใน  
      ต่างประเทศ 
 
02 การให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในระดับ  
      บัณฑิตศึกษา 
 
03 การพัฒนาไปสู่การเป็นคณะที่ให้ความสำคัญกับ  
      การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 
04 การพัฒนาคณะให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
05 การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการภายใน  
      องค์กร 
 
06 การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ 
 
07 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 01 จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และ  
      สังคมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและ  
      บัณฑิตศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการผลิต  
      บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และการกระจาย  
      โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส 
 
02. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ  
      แวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
 
03 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้  
      กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ  
      ประเทศรวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 
04 ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์
บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะศิลปศาสตร์ คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานคณะศิลปศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมาคณะฯ มีผลงานต่างๆ เช่น ผลงานด้าน  
วิชาการ ผลงานด้านวิจัย ผลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ แผนงานในอนาคต และผลงานของอาจารย์   
นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

01 การจัดการเรียนการสอน 
คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 18 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สาขาวิชารัสเซียศึกษา และสาขาวิชาการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
และการจัดการ ระดับปริญญาโท จำนวน 13 สาขา

02 นักศึกษา 
•• นักศึกษาเข้าใหม่ 
ในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษา
ที่รับเข้าใหม่จำนวนรวมทั้งหมด จำนวน 982 คน 
ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
775 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 
207 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จำนวน 25 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 
169 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 
13 คน 
•• นักศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษา 2554 คณะศิลปะศาสตร์ มี  
นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 3,558 คน ซึ่งประกอบ
ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,918 คน 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 640 คน 
แบ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จำนวน 27 คน นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 588 คน 
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 25คน 
03 การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 685 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน 19 คน และระดับ
ปริญญาโท จำนวน 116 คน 

ด้านวิชาการ 

วิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อ  
การสื่อสาร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาการ
แปลฝรั่งเศส-ไทย สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา สาขา
วิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาการแปลภาษา
อังกฤษและไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา และ
สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา ระดับปริญญาเอก 
จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
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04 การจัดสัมมนาวิชาการ/ อบรม  
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 

•• โครงการ สัมมนาวิชาการ “Bullfighting as   
an Embodiment of Spanish Values” สำหรับวิชา 
ว.357 และ ว.477 ของภาควิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง SC 
2032 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.   
ศูนย์รังสิต 
•• โครงการประสบการณ์การแปลวรรณกรรมไทย
เป็นจีน: กรณีการแปลลิลิตพระลอ ของคณะ
กรรมการส่งเสริมการแปล วันที่ 22 กรกฎาคม 
2554 ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ความ
สัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นในยุคสังคมพหุวัฒนธรรม 
ของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วันที่ 19 สิงหาคม 2554 
ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มธ. ศูนย์รังสิต 
•• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องละคร
บำบัด (Psychodrama) ของภาควิชาจิตวิทยา   
วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง ศศ.203-204 
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Communication And Enneagram ของภาควิชา
จิตวิทยา วันที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 
ศศ.203-204 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

•• โครงการสมัมนาทางวชิาการ ”สงครามกลางเมอืง 
และระบบทาสในอเมริกา” ของโครงการปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ วันที่ 26 
สงิหาคม 2554 หอ้งประชมุชัน้ 2 คณะศลิปศาสตร ์
มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติภาษาและ
ภาษาศาสตร์ 2554 (Thammasat internation 
Symposium on language and linguistics 2011) 
วันที่ 23 กันยายน 2554 
•• การจัดกิจกรรมวิชาการด้านภาษาและ
ภาษาศาสตร์ โครงการ ป.เอก สาขาวิชาภาษา
ศาตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10ตุลาคม 2554 ณ ห้อง 
301 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียน  
การสอนในสาขาวิชาภาษาไทย : การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สืบสายธารวรรณกรรมนิราศสู่เขียนแผ่นดิน” 
สำหรับวิชา ท.276 ภาคเรียนที่ 2/2554 ของภาค
วิชาภาษาไทย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 
•• โครงการสันทนสนทนาข้ามพรมแดนสาขา 
ประจำภาค 2/2554 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์และการเรียนการสอน วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์
รังสิต 
•• โครงการสันทนสนทนาข้ามพรมแดนสาขา 
ประจำภาค 2/2554 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์และการเรียนการสอน วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง ศศ.รส.211 คณะ
ศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
•• โครงการคุยกับนักเขียน ในโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษา
ไทย สำหรับรายวิชา ท.446 ศิลปะการประพันธ์
ร้อยแก้วของไทย วันที่ 5 มีนาคม 2555 

•• โครงการสัมมนา เรื่อง Rule-based machine 
Translation between Thai and English ของ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการ
สื่อสาร วันที่ 5 มีนาคม 2555 
•• โครงการเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 8 
ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา วันที่ 
12 – 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องเรวัติพุทธินันท์ 
ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
•• โครงการสันทนสนทนาข้ามพรมแดนสาขา 
ประจำภาค 2/2554 ครั้งที่ 3 หัวข้อ ระอา ของ
คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์และการเรียนการ
สอน วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้อง ศศ.รส.211   
คณะศิลปศาสตร์มธ. ศูนย์รังสิต 
•• โครงการสัมมนาวิชาการด้านฝรั่งเศสศึกษา 
และการแปลเพิ่มเฉลิมฉลองคณะศิลปศาสตร์ 50 
ปี ของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษา
ฝรั่งเศส-ไทย และสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์วันที่ 16 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุม ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ 
มธ.ท่าพระจันทร์ 
•• โครงการสัมมนาวิชาการด้านฝรั่งเศสศึกษา 
และการแปลเพิ่มเฉลิมฉลองคณะศิลปศาสตร์ 50 
ปี ของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษา
ฝรั่งเศส-ไทย และสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุม ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ 
มธ.ท่าพระจันทร์ 
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ผลงานวิจัย 
•• ดียู ศรีนราวัฒน์. (2554). ลักษณะภาษา
สนทนาของนักร้องนักแสดงไทยในสื่อโทรทัศน์และ
ทัศนคติต่อภาษาที่ใช้.กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 
•• ทรงชัย ทองปาน. (2554). การปรับตัวของ
เกษตรกรทำนา ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์.กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 
•• ทรงชัย ทองปาน, ปรัชญา สังข์สมบูรณ์,   
ภคพร วัฒนดำรงค์, สาวิตรี สอาดเทียน และจิระ 
บุรีคัม. (2554). การปรับตัวของการผลิตข้าวและ
ชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย. ชุดโครงการเฝ้ามอง 
นโยบายเกษตรไทย สถาบันคลังสมองของชาติ โดย
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
•• ทรงชัย ทองปาน, สิรจิตต์ เดชอมรชัย, ชนยา 
ด่านสวัสดิ์ และชัชวาล เทียมถนอม. (2554). การ
พัฒนารูปแบบ และกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.รายงานวิจัยเสนอ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
•• ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2554). การศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับสูง. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (2554). กลวิธีบางประการ
ในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ: วิเคราะห์
จากแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่ม. กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย 
 ในปีงบประมาณ 2554 คณะศิลปศาสตร์ให้
ทุนสนับสนุนการทำวิจัย จำนวน 10 โครงการ 
ดังนี ้
01 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเชื่อและการ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนัก
ศึกษาไทยระดับ ปริญญาตรี (A Study of Thai 
EFL Undergraduates’ Beliefs and Reported 
Use of Vocabulary Learning Strategies) ของ
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ งบประมาณ 
90,820 บาท 
02 โครงการวิจัยเรื่อง ทฤษฎีความจริงแบบความ
ตรงกันของวิตต์เกนสไตน์ (Wittgenstein’s 
Correspondence Theory of Truth) ของอาจารย์
ธีรพจน์ ศิริจันทร์ งบประมาณ 52,880 บาท 
03 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้รูปภาษาอ้างถึงใน
การรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์
ไทย: การศึกษาระบบข้อความเชิงสถาบัน (The 
Use of Linguistic Expressions of Reference in 
Thai Daily Newspapers and Television News 
Reporting: A Study of Institutional Discourse) 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ งบ
ประมาณ 150,000 บาท 
04 โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้เสียงสระและ
วรรณยุกต์ในภาษาไทย: การศึกษาด้านโสต
สัทศาสตร์ (Perception of Vowels and Tones in 
Thai: An Auditory Phonetics Study) ของ
อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ งบประมาณ 
121,460 บาท 

ด้านวิจัย 

•• ภัทรพร สิริกาญจน. (2554). การศึกษา
แนวคิดจริยศาสตร์ในงานเขียนของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 
•• วัชระ งามจิตรเจริญ. (2554). พระพุทธ
ศาสนากับฟิสิกส์ใหม่. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 
•• สิรจิตต์ เดชอมรชัย และชนยา ด่านสวัสดิ์. 
(2554). ศักยภาพการผลิตบัณฑิต ภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 
•• สุนันทา วรรณสินธ์ เบล. (2554). การแปล
อภิภาษาจากงานของอกาธา คริสตี้. กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
•• อรอนงค์ ทิพย์พิมล. (2554). บริโภคนิยมกับ
รูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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05 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการตั้งชื่อของ  
ชาวไทลื้อที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (A Study 
of Tai LueNaming in Phu Sang District, 
Phayao Province) ของรองศาสตราจารย์ อรพัช 
บวรรักษา งบประมาณ150,000 บาท 
06. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีวัฒนธรรมวังประจบในเขตลุ่มน้ำแม่ระกา 
อ.เมืองตาก จ.ตาก (The Archaeological Survey 
and Excavation of Wang Prachop Culture in 
Maeraka River, Mueang Tak District, Tak 
province, Thailand) ของอาจารย์พิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์ งบประมาณ 150,000 บาท 
07 โครงการวิจัยเรื่อง สัจนิยมมหัศจรรย์: 
วรรณกรรมทางเลือกและทางเลือกวรรณกรรมไทย 
(Magical Realism: Alternative Literature and   
a Thai Literary Alternative) ของรองศาสตราจารย ์ 
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ งบประมาณ 50,000 บาท 
08 โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(Information 
Literacy Behaviors of Thammasat University 
Students) ของอาจารยจ์รีวรรณ ศรวีงษ ์งบประมาณ 
50,000 บาท 

09 โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างและออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น (Web-Based-Design 
for French Cultural Knowledge for Beginner 
Learners) ของอาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์   
งบประมาณ 50,000 บาท 
10 โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็น
ฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับงาน
เลขานุการ (ฝ.485) (Design and Development 
of Integrated Learning Units by Using Skill-
Based Learning in French for Secretaries 
Course (FR.485)) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย งบประมาณ 50,000 บาท 

 นอกจากนี้ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ยังได้
รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากทุนวิจัย  
งบประมาณแผ่นดิน และทุนวิจัยกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

01 โครงการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
“ผญาอีสาน”: การวิเคราะห์ลักษณะภาษาและสังคม 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์   
งบประมาณ 585,800 บาท จากทุนวิจัยงบ
ประมาณแผ่นดิน 
02 โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แบบสันติโดยใช้หลักปรัชญาการอ่านเชิงวิพากษ์ 
(Using Critical Literacy to promote culture of 
peace) ของรองศาสตราจารย ์ดร.ดำรงค ์อดุลฤทธิกลุ 
งบประมาณ 85,000 บาท จากทุนวิจัยทั่วไป
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
03 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้วิธีทางภาษาศาสตร์ 
Transitivity System ในการศึกษางานเขียนย่อหน้า
แบบเล่าเรื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(The Application of Linguistic Approach 
(Transitivity System) to the Study of Narra-
tive Paragraphs of Thammasat Students)   
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล   
งบประมาณ 89,500 บาท จากทุนวิจัยทั่วไป
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
04 โครงการวิจัยเรื่อง พลวัตความขัดแย้งทาง  
การเมอืงและการทหารในรฐัฉาน (พ.ศ.2505-2554) 
(Dynamism of Political and Military Conflict in 
the Shan State) ของอาจารย์ดุลยภาค ปรีชารัชช 
งบประมาณ 1000,000 บาท จากทุน นักวิจัย  
รุ่นใหม่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เผย
แพร่ผลงานทางวิชาการโดยการให้ทุนอาจารย์
ในคณะไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่าง
ประเทศ ดังนี ้
01 รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล 
เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Harnessing the 
power of K-W-Lto help EFL Struggling readers 
become strategic readers” ในการประชุม/
สัมมนา The 9th Asia TEFL International 
Conference ในวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2554 
ณ Hotel Seoul KyoYuk MunHwa HoeKwan 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีงบประมาณ 44,438 
บาท 
02 อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ เสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง “Thai EFL Undergraduates’ 
Frequency of Use and Perceived Usefulness 
of Vocabulary Learning Strategies” ในการ
ประชุม/สัมมนา The 9th Asia TEFL 
International Conference ในวันที่ 27 - 29 
กรกฎาคม 2554 ณ Hotel Seoul KyoYuk 
MunHwa HoeKwan ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี 
งบประมาณ 41,440 บาท 

03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงธรรม อินทจักร 
เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “The Significance 
of Witholding Our Desires in Emancipatory 
Politeness” ในการประชุม/สัมมนา 12th 
International Pragmatic Conference ในวันที่ 3 - 
8 กรกฎาคม 2554 ณ University of 
Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร งบ
ประมาณ 90,000 บาท 
04 รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี เสนอผล
งานทางวิชาการเรื่อง “Analysis of Principles of 
Buddhism and Aristotelism” ในการประชุม/ 
สัมมนา “The Second International Seminar on 
Biocosmology: Comparative Analysis of the 
Biocosmology with Global Ideological 
Systems” ณ Novgorod State University 
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 24 – 27 
กรกฎาคม 2554 งบประมาณ จำนวน 60,600.- 
บาท 
05 อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ เสนอผล
งานทางวิชาการเรื่อง “Subjective intelligibility 
testing and perceptual study of Thai initial 
and final consonants” ในการประชุม/ สัมมนา 
“The 17th International Congress of Phonetic 
Sciences (ICPhS XVII)” ณ ประเทศฮ่องกง ใน
วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2554 งบประมาณ 
50,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ได้รับทุนเพิ่มพูน
ความรู้ในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดังนี ้
01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย 
อบรม/ ดูงานเรื่อง French for Business and 
Profession ใน หลักสูตร Diploma de Francais 
Professional Affairs ณ Centre Universitaire 
d’etudes francaises de Perpignan (CUEF-
Universite de Perpignan), Perpignan, France 
ในวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2554 งบประมาณ 
60,000 บาท 
02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน ชูอารยะ
ประทีป เสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation 
เรื่อง Applying Genre Analysis to Online 
Business News: A Case Study with 
www.nytimes.com ในงาน Harmony in 
Diversity: Language Culture Society ณ Beijing 
Foreign Studies University, Beijing, China ใน
วันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2554 งบประมาณ 
61,350 บาท 

03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธร
เกียรติ เสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation 
เรื่อง Multitemporal Analysis of Shoreline 
Variability in the 2004 Indian Ocean Tsunami 
Impacted Area in Pang-Nga Province, Thailand 
ในงาน Remote Sensing and Photogrammetry 
Society Annual Conference 2011 ณ 
Bournemouth University, United Kingdom ใน
วันที่ 13 – 15 กันยายน 2554 งบประมาณ 
61,350 บาท 
04 อาจารย์ Nicolas REVIRE เสนอบทความวิจัย
แบบ Oral Presentation เรื่อง Facts and Fiction: 
The Myth of Suvarnabhumi and Early 
Buddhist Archaeological Data in Mainland 
Southeast Asia ในงาน International 
Conference on “Buddhist Linkages in South 
and Southeast Asia: Perspectives and 
Prospects” ณ University of Delhi, Delhi, India 
ในวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2554 งบประมาณ 
28,000 บาท 
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ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

•• รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปเซ็นสัญญาก่อตั้งสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเซจงแห่งประเทศไทย 
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีและ
มหาวิทยาลัยฮันกุก สาธารณรัฐเกาหลี 
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•• รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทาง
ไปเยีย่มเยอืนมหาวทิยาลยันานาชาตเิซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 
(SISU) ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2555 เพื่อ
เจรจาและตกลงขยายความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั  
ทัง้สอง ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย
ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ้, การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา, การขยายหลักสูตร
ในรูปแบบสองปริญญา, การวางโครงสร้างของ
หลักสูตรวิชาภาษาไทยและอื่นๆ นอกจากนั้น ได้นำ
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
ทั้งนี้ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งได้รับการต้อนรับ
เป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ้   
ผลการเจรจาสำเร็จลุล่วงและจะมีการขยายผลดา้น
การจดัการเรยีนการสอน ความรว่มมอืต่างๆ ต่อไป 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ม ี 
ความสมัพนัธท์างการศกึษากบัมหาวทิยาลยันานาชาติ
เซี่ยงไฮ้ มาเป็นเวลามากกว่าสิบปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 
2555 โดยเป็นผู้ดูแลด้านหลกัสตูรวชิาภาษาไทย   
สง่อาจารยผ์ูส้อนภาษาไทยใหเ้ดนิทางไปสอนวชิา  
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยแห่งนั้น
ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

•• รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทาง
ไปลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่าง Academy 
of Malay Studies และ Faculty of Arts and 
Sciences, University of Malayaประเทศมาเลย์เซีย 
วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2555 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ 
กำหนดส่งนักศึกษาจำนวน 7 คน มาเรียนที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยได้รับทุนจากโครงการ MIT-
Malaysia-Indonesia-Thailand ของสำนักงาน  
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

•• ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ H.E.Park, Won 
Seop เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดป้าย “สถาบันเซจงแห่ง
กรุงเทพมหานคร” สาขาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับเมื่อวนัที ่20 มถินุายน 2554 ณ อาคารคณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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•• การเตรียมความพร้อมของการเป็นประชาคม
อาเซียน เปิดสอนวิชาภาษาอาเซียนให้เป็นวิชา
ภาษาที่สามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•• มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การแลก
เปลี่ยนบุคลากร ระหว่างในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และการเป็นพลเมืองอาเซียน 

แผนงานในอนาคต

ด้านอาเซียนศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการบริการสังคม 

•• เพิ่มโอกาสในการเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้เป็นวิชาโทนอกคณะสำ หรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ 
•• ปรับปรุงหลักสูตรให้พร้อมต่อการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
ด้วยกัน 

•• เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะวิทยาการให้แก่
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งท่าพระจันทร์และ
รังสิต 
•• การให้บริการด้านการแปลภาษา โดยศูนย์  
การแปลราชนครินทร์ และส่งเสริมให้มีการแปล
หนังสือที่มีคุณภาพ 
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ผลงานของ
อาจารย์
และนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
คณะศิลปศาสตร์

ผลงานอาจารย ์ ผลงานนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ   
คณะศิลปศาสตร ์  
ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดี  
ด้านสังคมศาสตร์ จากผลงานเรื่อง“TIMET:   
รูปแบบ กระบวนการในจัดการเรียนการสอน  
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ” 

นางสาวสรัสวดี ครุฑถนอม   
เลขทะเบียน 5106611378   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศจากโครงการประกวดทักษะ
มัคคุเทศก์ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 จัดโดย  
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากโครงการรณรงค์ไม่ทุจริตการสอบ ประเภท  
หนังสั้น จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
นายวรปรัชญ์ มะโนวัง   
เลขทะเบียน 5206610908   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Thai 
High School Students’ Perception of Their 
Use of Structural Knowledge and Reading 
Comprehension” ในการประชุมวิชาการด้าน
มนษุยศาสตรร์ะดบัปรญิญาตร ีจฬุาฯ - ธรรมศาสตร ์
-เกษตรฯ ครัง้ที ่1 
นางสาวอุทุมพร รักษาเมือง   
เลขทะเบียน 5106520108   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในโครงการทำนุบำรุงศิลป-
วัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมตะวันตก” ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใน  
วันที่ 26 มกราคม 2554 

นางสาวภัทรภร สุวรรณมณี   
เลขทะเบียน 5106611410   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน English Talent 
ซึ่งเป็นเวทีการฝึกฝนและแสดงความสามารถใน  
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษการแสดงความคิดเห็น
และอุดมการณ์ในด้านการเมือง สังคมและการ
ศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท จำนวนกว่า 100 คน จัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 
2553 
นายตนุภัทร โลหะพงศธร   
เลขทะเบียน 5306612614   
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ
งานฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 
นางสาวสุทธาสินี เลามีชัยเจริญ   
เลขทะเบียน 5106612269   
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบมาสคอตประจำงาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 
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นางสาวณัสญ์ศยา สู่สุข   
เลขทะเบียน 5106620072 ภาควิชา ภาษา
ญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์   
ได้รางวัลนักกีฬาว่ายน้ำหญิงยอดเยี่ยมจากผลงาน 
5 เหรียญทอง และทำลายสถิติ 2 รายการจาก ฟรี
สไตล์ 100 ม.หญิง 57.33 วิ. (ทำลายสถิติ), ฟรี
สไตล์ 400 ม.หญิง 04:30.22 น., ผลัดฟรีสไตล์ 
4x200 ม., ฟรีสไตล์ 200 ม. 02:05.95 น., ฟรี
สไตล์ 50 ม. 26.30 วิ. (ทำลายสถิติ)ในแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 
“จามจุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2554 
นางสาว วิชชุดา รุ่งโรจน์   
เลขทะเบียน 5206612268 ภาควิชาภาษา
อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
งาน the 8th International Council for Day of 
Vesak held in Thailand on May 12-14, 2011 at 
MCU, Ayutthaya, UNCC, Bangkok, and 
Buddhamonthon, Nakhon Prathom, Thailand 
และ the 7th United Nations Day of Vesak 
Celebrations held in Thailand on 23rd-25rd May 
2010 at the Main Campus of 
Mahachulalongkornrajavidlaya University 
Wangnoi, Ayutthaya, Thailand 

นางสาว ภิญญดา เกียรติกิติกูล   
เลขทะเบียน 5206612359   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
งาน the 8th International Council for Day of 
Vesak held in Thailand on May 12-14, 2011 at 
MCU, Ayutthaya, UNCC, Bangkok, and 
Buddhamonthon, Nakhon Prathom, Thailand
และ the 7th United Nations Day of Vesak 
Celebrations held in Thailand on 23rd-25rd 
May 2010 at the Main Campus of 
Mahachulalongkornrajavidlaya University 
Wangnoi, Ayutthaya, Thailand 
นางสาวฉัตรวิมล พึ่งธรรม   
เลขทะเบียน 5306612135   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 

นางสาวรัตตินันท์ ธนันประดิษฐ์กุล   
เลขทะเบียน 5306610477   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย TheWorld Peace 
Ethics Club 
นางสาวชายาท เกษตรภิบาล   
เลขทะเบียน 5306612150   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
นางสาวเรียงพลอย แผ่แสงจันทร์   
เลขทะเบียน 5306612143   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 

นางสาวสุพิชชา สนิทพันธ์   
เลขทะเบียน 5306610816   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
นางสาวสรัณรัตน์ คิมหสวัสดิ์   
เลขทะเบียน 5306610519   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
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นางสาวอรัชพร เพ็ญศิริ   
เลขทะเบียน 5106612202 ภาควิชาภาษา
อังกฤษ คณะศิลปศาสตร ์ 
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
นางสาวสันนิภา สุวรรณนิกขะ   
เลขทะเบียน 5306611418   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
นางสาวประติมา คงทน   
เลขทะเบียน 5206612177   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 

นางสาวณัฐสุดา สมเกษม   
เลขทะเบียน 5306612168   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดย The World Peace 
Ethics Club 
นางสาวชนิดา แก้วกันทะ   
เลขทะเบียน 5206612284   
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
งานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8   
ในปี 2553 และปี 2554 ที่จัดขึ้นที่อยุธยา   
(เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำฝ่ายโรงแรม)   
โดยปี 2553 ประจำที่โรงแรม Kantary ที่อยุธยา 
ตำแหน่ง ผู้ช่วย Supervisor ประจำโรงแรม และ  
ปี 2554 ประจำที่โรงแรม อโยธยาริเวอร์ไซด์ 
ตำแหน่ง Supervisor ประจำโรงแรม 

นายเอกพจน์ กิจการ   
เลขทะเบียน 5006721145   
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ Education and 
Social Expedition Program in Lumpur and 
Singapore ของมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อ  
การศึกษาและพัฒนา 
นายคำดี ภักพวง   
เลขทะเบียน 5206520032   
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   
ได้รับรางวัลดินได้ใจงานไอดินกลิ่นวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี  
การศึกษา 2552 รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้าง  
ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี  
การศึกษา 2553 ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประเภท
บุคคล รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม 
ในงานไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2554 และรางวัลนักศึกษาทำกิจกรรมดี
เด่นประเภทจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2554 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะศิลปศาสตร์ คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

A
RT

S



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณบดี 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา  
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
อาจารย์ วารี ฉัตรอุดมผล  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มกราคม 2555) 
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
อาจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท   
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)  
รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร 

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก   
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 
(B.J.M)  
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)  
อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว 

เลขานุการคณะฯ 
นางสาวหรรษา วงศ์ธรรมกูล  

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

JC



ผลการดำเนินงานตั้งแต่
เดือนมิถุนายน2554
ถึงกุมภาพันธ์2555 01 นำระบบ Barcode มาใช้ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ของคณะ   

      เพื่อการตรวจสอบ 
 
02 รณรงค์การประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงาน โดยการติดฟิล์ม  
      กรองแสง อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต  
 
03 ปรับปรุงห้องสตูดิโอภาพนิ่ง อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน   
      (Media Training Center) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน  
      ของคณะ 
 
04 ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการ  
      คอมพิวเตอร์ (MC 109)เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
 
05 ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
      ท่าพระจันทร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

JC



แผนงานในอนาคต
01 โครงการบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) สำนักงานคณะกรรมการ  
      คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 18 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนร่วมด้วย   
      ในการดำเนินการ “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับ  
      สถาบันการศึกษา (สายลับ..ตรวจจับโฆษณา)” 
 
02 มีโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น   
      ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน 
 
03 มีโครงการจัดทำข้อตกลงร่วมทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย Sodertorn   
      University ประเทศสวีเดน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน 
 
04 โครงการ(MOU) กับ Plan International เรื่องสื่อกับเด็ก  
 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

JC



05 โครงการสัมมนาสื่อกับเด็กฯ ของอาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ และ  
      อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว 
 
06 ปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
      ท่าพระจันทร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
 
07 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ กับมหาวิทยาลัย  
      ใน ASEAN และเอเชีย 
 
08 โครงการทุนสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 
09 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
 
10 สร้างระบบพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่  
      ตำแหน่งวิชาการ 
 

11 สร้างฐานข้อมูล Academic Community Online  
 
12 ตั้งกองทุนเพื่องานวิจัย จัดทำแผนวิจัยระดับคณะเพื่อขอทุนวิจัยใน  
      ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
13 จัดโครงการสำหรับเด็กนักเรียนและครู โรงเรียนบริเวณรังสิตและ  
      บริเวณใกล้เคียง 
 
14 จัดทีมงานให้ความรู้ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ 
 
15 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ชุมชน โดยผลักดันเรื่องต่างๆ   
      ที่มีกรณีศึกษาใช้ในชุมชนเป็นกรณีศึกษา 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

JC



ผลงานของ
อาจารย์ข้าราชการ
นักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

01 นางสาวสิรีธร  ศาสตร์สนิท เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว :   
      ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 10 ของ   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท  
      นักจัดรายการวิทยุ  
 
02 นายดำรงฤทธิ์ ยอดชลูด ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดอ่านฟังเสียง  
      ที่ธนาคารนครหลวงไทยและรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิป  
      คนรุ่นใหม่ใส่ใจเลือกตั้งกับแมงโก้ทีวี 
 

03 นางสาวนารดา ธนาวัฒนเจริญ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด  
      ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-  
      ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ True Producer  
      Award 2011 
 
04 นางสาวอรณิชา เมฆมหรรณพ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด  
      ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-  
      ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ True Producer  
      Award 2011 
 
05 นางสาวนุชวรา พรหมรัตนพงศ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด  
      ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-  
      ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ True Producer   
      Award 2011 
 
06 นางสาวพเยีย เขียนประเสิรฐ และนางสาวสิริษา บุญมากได้รับรางวัล  
      รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “ชวนเพื่อนเที่ยว หัวใจสีเขียว” 
 
07 นายธนพล สุขศิริวงษ์ และนางสาวสุวนิตย์ รุ่งสุวรรณ ได้รับรางวัลที่ 2  
      จากการประกวดโฆษณารณรงค์ประหยัดพลังงานในหอสมุด  
      ป๋วย อึ้งภากรณ์ โครงการ BEAT 2010  
 
08 นางสาวธนวรรณ เถาว์มูลได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลง  
      ไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัย  
      บูรพา และได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย 5 คน ในการเข้าร่วมงาน   
      The 17th ASEAN Youth Day Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

JC



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
ผศ.จิราภา วรเสียงสุข  

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์รุจี ยุวดี  

รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ ดร.รัตนา โตสกุล  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์พิเชฐ สายพันธ์   

รองคณบดีศูนย์ลำปาง 
อาจารย์ จุมพล แดงสกุล  

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์  

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการวิจัยทางสังคม 
อาจารย์อรอุมา เตพละกุล  

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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การจัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา2554

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร   
ประกอบด้วย 
 
01 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต   
      (Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology) 
 
02 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม   
      (Bachelor of Arts Program in Social Research) 
 
03 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา   
      (Master of Arts Program in Anthropology) 
 
04 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม   
      (Master of Arts Program in Social Research) 
 
05. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา   
      (Doctor of Philosophy Program in  Anthropology) 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SO
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H



ด้านวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายในและภายนอกประเทศ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
 

ชื่อบทความทางวิชาการ ชื่อผู้เขียนบทความ วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์ 

01 เงินไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้ง:มานุษยวิทยาการเมืองของ
การซื้อเสียง

ผศ.ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร 15มิย.54

02 จิตรภูมิศักดิ์ในฐานะนักชาตินิยม:ข้อพิจารณาเบื้องต้นจาก
การศึกษา“โองการแช่งน้ำฯ”

ผศ.ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร 30มิย.54

03 NeighborStudies:howThaiacademiacolonizes,
romanticizesandreconceptualizesitsneighbors

ผศ.ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร 30มิย.54

04 CommunityOrganizationCouncil:ExaminingThailand’s
CivicPolitics

อ.ดร.อนุสรณ์อุณโณ 2554

05 TransnationalFamilies:MyHomeIsHereandThere อ.ดร.รัตนาโตสกุล มิย2554

06 AlteritytoModernity:Village-BasedSelfSufficientFarm
ProductioninNortheasternThailand

อ.ดร.รัตนาโตสกุล เม.ย.-54

07 อ.ดร.ธีระสินเดชารักษ์ 2554

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 

ชื่องานวิจัย / งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้ทำวิจัย ระยะเวลาดำเนินการ 

01 ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวในปัจจุบันต่อคู่ครองในอุดมคติ:ศึกษาเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ธีระสินเดชารักษ์ ก.ค.53-มิ.ย.2554

02 การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท:บทเรียนสำหรับประเทศไทย อ.ดร.ธีระสินเดชารักษ์ พ.ย.-53-ส.ค.54

03 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ อ.ดร.ธีระสินเดชารักษ์ เม.ย.-54-ม.ค.-55

04 โครงการสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนามกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลออสโตรนีเชียนใน
เวียดนาม

อ.พิเชฐสายพันธ์ 2548-2554

05 พลังชุมชนของชนบทใหม่ในกระแสโลกาภิวัติน์:บ้านขามอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ผศ.ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร 2554

06 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน:บทเรียนต่อประเทศไทย อ.ศิริพรศรีสินธุ์อุไร พ.ย.53-ส.ค.54

07 ชีวิตทางการเมืองของชาวใต้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัย อ.ดร.อนุสรณ์อุณโณ ธ.ค.53-ม.ค.55

08 “นบีต๊ะมาแกปีแน”(นบีไม่กินหมาก):มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย อ.ดร.อนุสรณ์อุณโณ ส.ค.54-ก.ย.55

09 โครงการนำร่อง:การศึกษาความสุขของชุมชน:กรณีศึกษาโครงการเปิดประตูสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนจ.ปทุมธานี

อ.จุฬารัตผดุงชีวิต ต.ค.54-พ.ค.55

ด้านวิจัย 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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รายชื่อนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ชาวต่างประเทศที่ขอเข้ามาศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree) หรือขอเข้ามาทำวิจัย/วิทยานิพนธ์   
ในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2554 
 

ชื่อ-สกุล สัญชาติ สถานะและสถาบันที่สังกัด ระยะเวลาที่ขอเข้ามาอยู่ สถานะที่เข้ามาอยู่ 

Mr.ClaudioSopranzetti อิตาลี นักศึกษาปริญญาเอก
HarvardUniversity

15กันยายน2552ถึง
31มกราคม2555

visitingdoctoralcandidate

Ms.AsamiNago ญี่ปุ่น นักศึกษาปริญญาเอก
HarvardUniversity

กุมภาพันธ์2554
ถึงพฤษภาคม2555

visiitingresearchstudent

Dr.EricHannstad อเมริกา postdoctoralprincipalresearcher
intheInstituteofCulturaland
SocialAnthropologyatthe
UniversityofFreiburgGermany

15กันยายน2554ถึง
15กุมภาพันธ์2555

researcher

Mr.MichihiroWada ญี่ปุ่น นักศึกษาปริญญาเอก
KyotoUniversity

2เมษายน2555ถึง
30มีนาคม2557

visitingresearcher

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

แผนงานในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัย (เรื่อง รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของ
ชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย) จากสภาวิจัย
แห่งชาติ ประจำปี 2555 

01 ปรับปรุงโครงสร้างคณะฯและสำนักงานเลขานุการ  
      คณะฯ ในปี พ.ศ. 2555 
02 จัดตั้งศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในปี   
      พ.ศ. 2555 
03 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านการจัดการทรัพยากร  
      ทางวัฒนาธรรมในปี พ.ศ. 2555 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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01 นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ได้รับรางวัลชมเชย  
      การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2554   
      จากคุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2554 
 
02 นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ได้รับรางวัล  
      รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดโดย   
      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 
03 นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ได้รับรางวัลชมเชย  
      การประกวดเรียงความประจำปี พ.ศ. 2554 หัวข้อ บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อการ  
      พัฒนาคุณภาพชีวิต และนำพาคุณภาพสินค้าสู่การแข่งขันของโลกไร้พรมแดน จัดโดย   
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันที่20 กรกฎาคม 2554 
 
04 นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ได้รับรางวัลชมเชย  
      การประกวดเรียงความเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำ  
      ปี 2554  หัวข้อ “รัฐวิสาหกิจไม่คิดโกง” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
      ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 

ผลงานของ
อาจารย์
และนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร
คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รองศาสตราจารย์ ภาวดี สมภักดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จาละ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ 
สารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์ 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ สรณ์ สุวรรณโชติ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
รองศาสตราจารย์ สำราญ มั่นทัพ 

หัวหน้าภาควิชาเคมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร 
รองศาสตราจารย์ ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชนบท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง ณ ตะกั่วทุ่ง 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
อาจารย์ ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อาจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน 

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัยา พรรณรตันศลิป์ 

เลขานุการคณะฯ 
นางสาวนลินธร อิทธิพงศธร 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SC
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ด้านวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แบ่งการจัดการเรียนสอนออกเป็น
ดังนี้ 
•• ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษา
อังกฤษ) สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
•• ระดบัปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขา
วิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ และสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 

ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 10 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาฟิสิกส์ และโครงการจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

•• ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
โครงการปกติ จำนวน 14 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยีชนบท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ และโครงการพิเศษ จำนวน 3 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิต 
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ด้านบัณฑิตศึกษา ด้านวิจัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุน จำนวน 2 ศูนย์วิจัย คือ 
 
01 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ
อุตสาหกรรม อาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นภาพร ยังวิเศษ เป็นหัวหน้าศูนย์ ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 
11 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,930,000-บาท (สีล่า้นเกา้แสนสาม
หมืน่บาทถว้น) 
 
02 การสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนและฐาน
ความรู้ โดยมีรองศาสตราจารย์วรภัทร ลัคนทินวงศ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ 
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น2,570,000-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
16 หลักสูตร ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 จำนวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
68.75 กำลังดำเนินการปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
18.75 และยังไม่ได้ปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็น 12.5  
 ในปีงบประมาณ 2555 บัณฑิตศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน
โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอวิทยานิพนธ์
ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เดินทางไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในต่างประเทศ 
ดำเนินการจัดทำข่าวบัณฑิตศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ต่างๆ   
ไปแล้ว 11 ฉบับ และดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับบริการให้  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้ามาสืบค้นข้อมูล ณ ห้อง 318 ชั้น 3 
อาคารบรรยายรวม 4 อีกทั้งบัณฑิตศึกษาได้เริ่มดำเนินการจัดตั้ง
กองทุน “ดร.กมล บุษบา เพื่อบัณฑิตศึกษา” เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ค่าเดินทางไปเสนอ  
ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SC
I



ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

•• Prof. Maria Olae มาบรรยายที่ภาค  
วิชาเคมี และเข้าพบคณบดี 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 Prof. Maria Olae 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Chemical Engineering and 
Catalysis จาก School of Science & Engineering, 
Teesside University, ประเทศสหราชอาณาจักร 
ได้มาบรรยายที่ภาควิชาเคมีในหัวข้อ From black 
to green footprints via advanced catalysis 
และได้หารือกับคณาจารย์ภาควิชาเคมีถึงความร่วม
มือในอนาคต โดยคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำวิจัยระยะสั้น 
จากนั้นในตอนบ่ายได้เข้าพบรศ. ปกรณ์ เสริมสุข 
คณบดี โดยมี รศ.ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์รอง
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ. ดร.พีระศักดิ์   
เภาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา, 
ผศ.ดร. ชนาธิปสามารถ อ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล 
และ อ.ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต อาจารย์ประจำภาค
วิชาเคมี ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ และแนวทาง
ความร่วมมือด้านต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.      
 Prof. Dr.Hiroshi EHARA, Vice President for International Affairs, Mie University 
 5   Prof. Dr. Hisao MURAI, Director, International Center, Shizuoka University 

 Assoc. Prof. Dr. Noriko MATSUDA, Head of Academic Exchange Division, International Center 
 Shizuoka University  
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•• มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากประเทศญี่ปุ่น 
เยือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯให้การ 
ต้อนรับ Prof. Dr.Hiroshi EHARA, Vice 
President for International Affairs, Mie 
University พร้อมนักศึกษา จำนวน 5 คน 
นอกจากนี้ Prof. Dr. Hisao MURAI, Director, 
International Center, Shizuoka University และ 
Assoc. Prof. Dr. Noriko MATSUDA, Head of 
Academic Exchange Division, International 
Center จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้บริหารได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือทั้ง
ทางด้านวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง S 211 
อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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•• โครงการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยมิเอะประเทศญี่ปุ่น 
โครงการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยมิเอะ 
ประเทศญี่ปุ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
กับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตไทย ให้กับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mie 
University ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 คน พร้อมด้วย
อาจารย์ที่ดูแลโครงการ 1 คน คือ Prof. Dr. 
Hiroshi Ehara โดยนำนักศึกษาทัศนศึกษาที่สวน
กล้วยไม้ วิสาหกิจชุมชนการทำเบญจรงค์ ตลาดน้ำ
อัมพวา อ.อัมพวา จ. สมุทรสาคร เยี่ยมชมองค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
วัดพระแก้วและวัดโพธิ์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

   
  Mie University    

 5   1   Prof. Dr. Hiroshi Ehara 
   .  .  
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ผลงานนักศึกษา 

•• นกัศกึษาภาควชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ไดร้บั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TIPMSE 
Ambassador ในโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลใน
มหาวทิยาลยั ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่9-12 กรกฎาคม 
2554 โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ขยะและวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุ
รีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TIPMSE Green 
Camp เป็นการให้ทีมนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ฟังเสวนา
เกี่ยวกับการจัดการวัสดุรีไซเคิลและจัดทำแผนการ
จัดการรีไซเคิล จากนั้น จึงส่งตัวแทนทีมละ 2 คน 
(ชาย 1 หญิง 1) เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการ
จัดการรีไซเคิลของทีม หรือ TIPMSE Ambassador 
ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 
10,000 บาท โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ 

1. นางสาว ชนานาถ ศิวิไล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
2. นางสาว สุกัญญา พลับขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3. นางสาว อภญิญา วงศจ์ไุรรตัน ์นกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 
4. นางสาว มณฑาทิพย์ ใจสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
5. นาย ทวีศักดิ์ หมูสี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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•• นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
โครงการ Seed The Yong “พันธุ์กล้าท้าคิด” ซึ่งมี
นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดกว่า 50 ทีม 
โดยนักศึกษาทีม S 9 Mango จากภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ทำแผน
พัฒนาสินค้าอาหาร คือ “เกี๊ยวเห็ดเสริมฟรีไบโอ
ติก” ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล ได้
ออกร้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
255ณ โรงแรม Pullman Bankok Kingpower 
ก่อนประกาศผลการแข่งขัน และรับมอบเงินรางวัล
มูลค่า 50,000 บาท 
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รายนามผู้บริหาร
คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์พงษ์ นิธิวงศ์ภูวโชติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ 

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สองสถาบันและหลักสูตรวิศวกรรมสาสตรบัณฑิต  
ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล 

ผู้อำนวยการโครงกาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ  
เชิงธุรกิจ 
อาจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ 

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและอุตสาหการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ 

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
อาจารย์ วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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G
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ด้านวิชาการ 01 การพัฒนาหลักสูตร 
•• จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิว-
เตอร์ อุตสาหการโยธา เคมี และเครื่องกล ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQF) 
•• จัดการเตรียมความพร้อมในทุกภาควิชาฯ   
จัดทำหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555   
ตามประกาศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สาขาวิศวกรรม-
ศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2555 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 

ผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน2553ถึง
กุมภาพันธ์2554

02 การพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษา 
•• โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการ “วิศวยูงทอง 
วิชาการ’ 55 (TU Academic Fair & Job Fair 
2012)” 
•• โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา
อังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2554 ร่วมกับสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (English Brush-Up)   
ให้นักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 28 มีนาคม 2555 
•• โครงการทบทวนรายวิชาที่ใช้ในการขอใบ
ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

03 การพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
•• พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและ
วิธีการวัดผล และเตรียมความพร้อมของอาจารย์  
ผู้สอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม-
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างต่อเนื่อง 
•• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประจำ ปีการศึกษา 2553 
เรื่อง “การเข้าใจนักศึกษาและความสุขกับงาน
อาจารย์” วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 
ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิจัย 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

01 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่
สัญญาในต่างประเทศ ดังนี ้
•• นางสาวสริตา โมรากุล ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล Nagaoka University of Technology / 
เดินทางกันยายน 2554 / เข้าร่วม 3 เดือน 
•• นางสาวกิติมา ศิลปษา ปริญญาเอก ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ Nagaoka University of 
Technology / เดินทางตุลาคม 2554 / เข้าร่วม   
2 ภาคการศึกษา 
•• นายอติพงศ์ อร่ามวัฒนานนท์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา IAESTE: ประเทศฮังการี /   
เดินทาง มิถุนายน 2554 เข้าร่วม 3 เดือน 
•• นางสาวศกาญจณ์ จิตตยากร ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี University of Groningen ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ / เดินทาง กันยายน 2554 /   
เข้าร่วม 6 เดือน 

คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุน
วิจัยทั้งจากสถาบันฯและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้มีผลงาน
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เป็นจำนวน 36 เรื่อง และได้นำเสนอผลการวิจัยทั้งหลายในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย 
 ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ของคณาจารย์ จำนวน 53 เรื่อง จำแนกตาม
ประเภทได้ดังนี้ 
1. การประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ29 เรือ่ง 
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ 24 เรื่อง 

•• นางสาวรติมา สุนทรนนท์ ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี University of Porto ประเทศโปรตุเกส /   
เดินทางเดือน กันยายน 2554 / เข้าร่วม 6 เดือน 
•• นางสาววรรณกานต์ ทองขาว ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี University of Porto ประเทศ
โปรตุเกส / เดินทางเดือน กันยายน 2554 / เข้า
ร่วม 6 เดือน 
•• นางสาวแคซแซนดรา ดิววี่ สาลิกานนท์   
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี GROUP-T International 
University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม /
เดนิทางกนัยายน 2554 / เขา้รว่มโครงการ 6 เดอืน 
•• นางสาวธมนวรรณ พลาลำ ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี University of Ljubljana ประเทศสโลเวเนีย/ 
เดินทางกันยายน 2554 / เข้าร่วม 7 เดือน 
•• นายกีรตินันท์ เหมปฐวี ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล University of Ljubljana ประเทศ
สโลเวเนีย / เดินทางกันยายน 2554 / เข้าร่วม   
7 เดือน 
•• นายวริทธิ์ เอื้ออำนวยชัย ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี Tokyo Institute of Technology ประเทศ
ญี่ปุ่น/เดินทางตุลาคม 2554 / เข้าร่วม 1 ปี 
•• นายชลวิทย์ วรรณโชติผาเวช ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา โครงการ AEON 1 % club USSH 
ประเทศเวียตนาม / เดินทางพฤศจิกายน 2554 / 
เข้าร่วม 7 วัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ผลงาน – การต้อนรับบุคคล /   
หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2554 – ปัจจุบัน 

•• ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ข้อมูล
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 702คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
•• พิธีลงนาม mou ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Chonbuk National 
University (เกาหลีใต้) สัญญาระดับคณะ เมื่อวันที่   
9 ก.พ. 55 ณ ห้อง 702 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
•• ต้อนรับ ผู้แทน จาก JICA และ ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.55 ณ ห้อง 702 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
•• มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 ราย คือ Prof. Dr. Junjiro 
KAWASAKI สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

•• นายธนพล ลีลาสภาพรกิจ ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา โครงการ AEON 1 % club USSH ประเทศ 
เวียตนาม / เดินทางพฤศจิกายน 2554 / เข้าร่วม 
7 วัน 
•• นางสาวพรรณนภิศ ฤทธิไพโรจน์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา โครงการ AEON 1 % club USSH 
ประเทศเวียตนาม / เดินทางพฤศจิกายน 2554 / 
เข้าร่วม 7 วัน 
•• นายนิธิพัฒน์ ติยะพานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ โครงการ AEON 1 % club USSH 
ประเทศเวียตนาม / เดินทางพฤศจิกายน 2554 / 
เข้าร่วม 7 วัน 
•• นางสาวมัชฌิมา ภู่ประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ University of Limerick ประเทศ 
ไอร์แลนด์/เดินทางมกราคม 2555 / เข้าร่วม   
5 เดือน 
•• นายกรเณศร์ กองผาสุข ภาควิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ University of Limerick ประเทศ
ไอร์แลนด์ / เดินทางมกราคม 2555 / เข้าร่วม   
5 เดือน 

02 นักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
•• Mr. Daichi ICHIKAWA , Nagaoka 
University of Technology , เข้าร่วม กันยายน 
2554 
•• Mr. Yasuhiro ONO , Nagaoka University 
of Technology , เข้าร่วม กันยายน 2554 
•• Mr. Mio KOTARO , Nagaoka University of 
Technology , เข้าร่วม กันยายน 2554 
•• Mr. Kentaro TAKATA , Nagaoka 
University of Technology , เข้าร่วม กันยายน 
2554 
•• Mr. Julian Minde , University of 
Stavanger ประเทศนอรเวย์ , เข้าร่วมมิถุนายน 
2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

01 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
      ด้านวิศวกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันตลอดจนการแลกเปลี่ยน  
      บุคลากรระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
02 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ College of   
      Engineering, Chonbuk National University เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ   
      ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
      ศูนย์รังสิต 
 
03. มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ บริจาค ชุดเครื่องยนต์ดีเซล “อีซูซุ ซูเปอร์คอมมอนเรล” จำนวน 1 ชุด และ   
      ชุดศึกษาโครงสร้างรถยนต์ จำ นวน 1 ชุด ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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แผนงานในอนาคต

เป็นคณะฯ ที่มีชื่อเสียงในทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
วงการศึกษาและวงการอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และมีกระบวนการเรียนการสอนทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้มาตรฐานสากล
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
จิตสำนึกในการรับใช้สังคม ดำเนินการ มีแผนการ  
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
01 การจัดตั้งกรรมการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   
      และโครงการอบรมการเขยีนแผนการสอนสำหรบัอาจารยภ์ายในคณะฯ 
02 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ  
      วิศวกร 
03 โครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Camp) 
04 โครงการอบรมสำหรับผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน  
      การสอน และโครงการจัดหาบทเรียน 
05 e-learning ให้นักศึกษาใช้ศึกษาเพิ่มเติม 

มีผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
การพฒันาประเทศและเอือ้ตอ่ผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ปน็อยา่งด ี
มีแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
 
01 จัดตั้งหน่วยวิจัยเครือข่ายด้านกระบวนการผลิตเวเฟอร์ 
02 จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

 
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
01 แผนการจัดทำระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนบุคลากรให้  
      สอดคล้องกับค่าครองชีพ 
02 แผนการจัดฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมสำหรับบุคลากรสาย  
      สนับสนุนวิชาการของคณะฯ 
03 แผนการจัดฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน  
      การทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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ด้านการเรียนการสอน 
 
01 ส่งเสริมการสอนเป็นภาษาอังกฤษของผู้สอน และส่งเสริม/   
      พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
02 ปรับปรุงวิชาปฏิบัติการสนับสนุน และให้มีการใช้ระบบ e-learning  
      พัฒนาระบบบริหารข้อมูลของภาควิชาฯ 
03 จัดระเบียบและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ และระเบียบการใช้  
      งานอาคารวิจัย 
04 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ   
      และจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต 
05 พัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
06 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน  
      คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand   
      Quality Framework; TQF) 
07 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (TU GET Test) 
08 พัฒนาทักษะทางด้านการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับนักศึกษา   
      (Academic Week) 
09 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการขอรับใบประกอบวิชาชีพ  
      วิศวกร สาขาควบคุม 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 
01 กิจกรรมนอกหลักสูตร (สอนเสริม) กิจกรรมอบรมจริยธรรม   
      ทัศนศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพกิจกรรมศิษย์เก่า&ศิษย์ปัจจุบัน และ   
      กิจกรรมของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 
02 กิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตภาควิชา 
03 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการ Training for   
      the Trainer Course สำหรับอาจารย์ สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
      และจัดการสัมมนาการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์และ  
      บุคลากรงานบริการการศึกษา 
04 ค่ายความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ  
      หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ  
      คอมพิวเตอร์ 
05 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทีเอชอีกิฟกับ  
      การพัฒนารัฐบาล 
06 ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ  
      ระเบียบการจัดตั้งชมรม 
07 ปรับปรุง/แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการการให้ทุนการศึกษาแก่  
      นักศึกษาผู้มีความจำเป็น และรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัย  
      นักศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ทราบ 
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ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 
01 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
      ในความร่วมมือ และโครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน  
      ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัย  
      ร่วมกันกับสถาบันต่างประเทศ 
02 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนวิเทศน์ และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับ  
      ต่างประเทศ 
03 โครงการศึกษาและดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 
ด้านบริการวิชาการและวิจัย 
 
01 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก มธ.   
      ดำเนินการตั้งแต่ส่งข้อเสนอโครงการ จนถึงปิดโครงการ และ  
      ติดตาม output จากโครงการวิจัยต่างๆ 
02 ประสานงานและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ   
      ติดตามผลการดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องผลงานวิจัย ดำเนินการ  
      จัดตั้งศูนย์ EMIT (ร่วมกับ SIIT) ซึ่งมีอาจารย์ในคณะจากทุกภาค  
      เป็นสมาชิก ในโครงการไทยเข้มแข็ง 
03 ระบบการประเมินการสอนในรูปแบบเดียวกันของระดับ  
      บัณฑิตศึกษา (online) 
04 การเพิ่มการบริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในช่วง  
      พักเที่ยง (12:00-13:00) 
05 ปรับปรุงระบบเก็บวิทยานิพนธ์แยกจากสารนิพนธ์ใน resource   
      center 

ด้านการบริหาร 
 
01 ส่งเสริมการบริหารงานโดยมีความร่วมมือและประสานงานกัน  
      อย่างใกล้ชิด (KAIZEN) 
02 ระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนบุคลากรให้สอดคล้องกับการทำงาน   
      ค่าครองชีพและให้สมฐานะ 
03 การจัดทำเอกสารในการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ  
      ของแต่ละบุคคลและแต่ละงานอย่างชัดเจน 
04 การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 
01 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
02 โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกคณะฯ 
03 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศ 
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ผลงาน
ของอาจารย์
ข้าราชการ
นักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

01 นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก  
      การแข่งขัน Robot Design Contest2011 คือ   
      รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์   
      เมื่อเดือนมิถุนายน 2554ทีม All Toasted โดย  
      นักศึกษาจากโครงการ TEPE คณะวิศวกรรม-  
      ศาสตร์ ทำผลงานเข้าถึงรอบตัดเชือก 8 ทีมสุดท้าย   
      ในการแข่งขัน Bosch Cordless Racing 2011   
      เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2554 

02 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ  
      วิศวกรรมทางการแพทย์ คว้ารางวัล “Best   
      poster” จากการจัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์  
      เพื่อคนพิการ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ  
      กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 
03 ชมรมวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลพิเศษ “คอนกรีต  
      มวลเบาสีเขียว” จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา   
      ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ “ชิงถ้วยพระราชทาน   
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙  
      สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ลานเอนกประสงค์   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
      วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด  
      ประจวบคีรีขันธ์ 
04 ทีม TU : bethink คว้า “รางวัลชนะเลิศสุดยอดต้น  
      แบบนวัตกรรมประเภท Innovation Inventor”   
      และ ได้รับรางวัลโล่ประทานจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   
      พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ   
      พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท จาก  
      โครงการ BRAND’s GEN 4: ฉลาดคิดแบบ  
      คนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ   
      ศูนย์การค้า Paradise Park 
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05 ผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ.   
      คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ  
      รางวัล Grand Prize (รางวัลแรกของคนไทย) จาก  
      การประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก Seoul International   
      Invention Fair 2011 (SIIF) ณ กรุงโซล ประเทศ  
      เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2554 
06 TU Formers III ผ่านวิกฤติน้ำท่วม เข้าร่วม  
      การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2011   
      Student Formula ได้สำเร็จ เมื่อวัน 8-10   
      มกราคม 2555 
07 สภาวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   
      ประจำปี 2554 ให้แก่ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   
      เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 
08 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลผลงานวิจัย   
      สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำ  
      ปี 2554 จาก ผลงานเรื่อง “Numerical   
      Simulation of Electric field and   
      Temperature Distribution in Human Body   
      Exposed to Leakage Electromagnetic   
      Field” โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช,   
      ดร. ธรีพจน ์เวศพนัธุ ์และนาย ศริเมศร ์ศรสีวสัดสิกุลุ   
      จากหนว่ยวจิยั RCME เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2555  
      จากสภาวิจัยแห่งชาติ 

09 ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรม  
      เครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัล  
      ระดับดี ประจำปี 2555 ผลงานเรื่อง “ชุดถอด  
      ประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ” เมื่อวันที่   
      2 กุมภาพันธ์ 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
10 ผศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรม        
      ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์   
      รางวัลระดับดี ประจำปี 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง   
      “อัลกอริธึมใหม่สำหรับการสร้างชุดคำสั่งให้ได้ผลดี  
      ที่สุดสำหรับ เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบ  
      คอมพิวเตอร์แบบ 5 แกน” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์   
      2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศญี่ปุ่น   

เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ 
College of Engineering, Chonbuk National 
University 

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ บริจาค ชุดเครื่องยนต์ดีเซล และ 
ชุดศึกษาโครงสร้างรถยนต์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยี  
ยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก  
การแข่งขัน Robot Design Contest 2011 

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก  
การแข่งขัน Robot Design Contest 2011 
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รางวัล “Best poster” จากการจัดประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ 

รางวัลพิเศษ “คอนกรีตมวลเบาสีเขียว” จากการ
แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ 

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญคว้า 5 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์โลก จากงาน “Seoul 
International Invention Fair (SIIF) 2011” 

TU Formers III ผ่านวิกฤติน้ำท่วม เข้าร่วมการ
แข่งขัน TSAE Auto Challenge 2011 Student 
Formula 

ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผศ. ดร.บรรยงค์ 
รุ่งเรืองด้วยบุญ ผศ. ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์  
รับรางวัลจากการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 
2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลชนะเลิศสุดยอด
ต้นแบบนวัตกรรม 
ประเภท Innovation 
Inventor จาก
โครงการ BRAND’s 
GEN 4: ฉลาดคิด
แบบคนรุ่นใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

EN
G

R



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะแพทยศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะแพทยศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและวางแผน 
ผศ.พญ.พรระวี เพียรผดุงรัชต์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.นพ.พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ 
รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิต 

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
เฉลิมพระเกียรติ 
รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
รศ.พญ.อรวรรณ เล็กสกุลไชย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านสถานวิทยาศาสตร์  
พรีคลินิก 
ผศ.อมรณัฏฐ์ ทับเปีย 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการคลังและวางแผน 
ผศ.ดร.อารี เทเลอร์ 

ผูช้ว่ยรองคณบดฝีา่ยการนกัศกึษาและสรา้งเสรมิสขุภาพ 
ผศ.พญ.น้ำเพชร งดงามทวีสุข 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 
ผศ.พญ.ศิริวัน ตติยานุพันธ์วงศ์ 

ผู้อำนวยการการจัดการความรู้ 
ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ 

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 
รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

M
ED



ด้านวิชาการ 

งานประชุมวิชาการปี 2554 
•• Clinical Pathological Conference (CPC): 
Hydrop fetalis 
•• Clinical Pathological Conference (CPC): 
Perterm GA 19 week with Repiratory distress 
••  การจดัทำหลกัสตูรและจดัทำประมวลรายวชิา
ตาม TQF 
••  การใช้เครื่องดูดมือถือในสตรีที่มีปัญหาอนามัย
การเจริญพันธุ์ (From D&C To MVA) 
••  การดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยวิธีการแพทย์  
แผนไทย 
••  เรื่องสิวๆ ด้วยการแพทย์แผนไทย 
งานประกันคุณภาพการศึกษาโครงการ/
ประชุม 
••  การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพ 
••  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ  
การศึกษาระดับคณะ 
••  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับระดับสถานฯ/โครงการฯ /สาขา 

ผลการดำเนินงานคณะ
แพทยศาสตร์

ด้านบริการวิชาการต่อสังคม 
•• สาขาอายุรกรรม 
01  โครงการประชุมวิชาการ 6th Annual Meeting 
of Gastroenterolgy Unit, thammasat University 
Hospital ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2554 ณ 
ห้องสโมสรชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ 
02  โครงการโลหติจางธาลสัซเีมยี วนัที ่1 สงิหาคม 
2554 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2 อาคาร
คุณากรคณะแพทยศาสตร์ 
03  โครงการให้ความรู้เรื่อง ภาวะโลหิตจางใน
มารดา (หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร) วันที่ 18 
สิงหาคม ณ หน่วยตรวจสูติ-นรีเวช ชั้น 1 อาคาร
ดุลโสภาคย์ 
04  โครงการจัดปะชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแล  
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 
2554 ณ ห้องประชุมงานสารบรรณและธุรการ   
ชั้น 4 อาคารกิติวัฒนา 
05 โครงการสปัดาหร์ว่มใจใสใ่จมะเรง็ตอ่มนำ้เหลอืง
กนัดกีวา่ วนัที ่20 กนัยายน 2554 ณ ชัน้ 1 
อาคารดลุโสภาคย์ 
06  กิจกรรมวิชาการให้ความรู้ เรื่อง “รู้ทันไวรัสตับ
อักเสบบี ซีและมะเร็งตับ” วันที่ 6 ตุลาคม 2554 
ณ บริเวณด้านหน้าห้องตรวจ OPD สูตินรีเวช 

•• สาขาจิตเวช 
01  โครงการ “คลินิกวันฟ้าใหม่” ทุกวันจันทร์ที่ 2 
และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิก
สุขภาพจิต 
02  โครงการ”คลินิกรักษ์สมอง” ทุกวันพฤหัสบดีที่ 
3 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 น.-12.00 น. 
03  โครงการ”ส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วยเด็ก  
ออทิสติก” วันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00-
15.30 น. 
•• สาขาพยาธิ/นิติเวช 
01  โครงการอบรมเซลล์วิทยาครั้งที่ 5 เรื่อง 
Cytologic Diagnosis commonly Missed ระหว่าง
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมแพทย์
โดม 3 ชั้น2 อาคารคุณากรคณะแพทยศาสตร์ 
02  โครงการอบรมนิติเวชวิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง 
การชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ ระหว่างวัน
ที่ 25- 26 กรกฏาคม 2554  
•• สาขาหู คอ จมูก 
01  โครงการดูแลผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเจาะคอแบบ
บูรณาการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2554 ณ 
ห้องเรียน 5 ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา 
02  โครงการการจัดทำแผ่นพับเสริมความรู้ ณ 
หน่วยตรวจหู คอ จมูก 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มธ 

ตั้งแต่ มิถุนายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 

รายละอียด หน่วยนับ จำนวน

ทุนวิจัยทั้งหมด บาท 25,805,940

ทุนวิจัยภายใน บาท 11,136,480

ทุนวิจัยภายนอก บาท 14,669,460

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง 59

งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง เรื่อง 70

รางวัลการประกวดผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปี 2554 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.10-15.00 น. ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ดอนเมือง 
 

ประเภทอาจารย์

รางวัลที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย

1 ประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดของสมุนไพรดายขัดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ผศ.พญ.ทิพาพรธาระวานิช

2 การใช้ขมิ้นชันเสริมผลการรักษาของDiclofenacในผู้ป่วยข้อเสื่อมปฐมภูมิ ผศ.นพ.ปิยะปิ่นศรศักดิ์

3 ผลการรักษาของภาวะไหล่ติดเรื้อรังด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ผศ.นพ.บัญชาชื่นชูจิตต์

ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัดสำหรับแผลติดเชื้อ นายพรเทพเต็มรังษี

2 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของสารสำคัญที่แยกได้จากตำรับเบญจกูล น.ส.รุจิลักษณ์รัตตะรมย์

3 ความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดตำรับประสะเปราะใหญ่และสารสกัดเดี่ยวในการต้านเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

น.ส.ชิษณุชาสัตพนพันธุ์

รางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์มธ.ประจำปี2554

1 Effectivenessofacatheter-associatedbloodstreaminfectionbundleina
Thaitertiarycarecenter:A3-yearstudy

รศ.นพ.อนุชาอภิสารธนรักษ์

2 Expressionandcharacterizationofafusionproteincontainingcyclodextrin
glycosyltransferasefromPaenibacillussp.A11

ผศ.ดร.จารุณีควรพิบูลย์

3 Anxiety-likebehaviorsandexpressionofSERTandTPHinthedorsalraphé 
ofestrogen-andfluoxetine-treatedovariectomizedrats.

อาจารย์ดร.จันทริมาเจริญพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปี 2554 
 

ที่ ชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ประเภทของรางวัล ระดับรางวัล วันเดือนปี

ชื่อรางวัลที่ได้ร้บ ประเภทของที่ได้รับ
รางวัล

ชื่อผลงานที่ได้รับ
ราวัล

หน่วยงานเจ้าของ บุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

1 ผศ.ดร.ศิริกุลมะโนจันทร์ ISSCRTravel
Award

 Human
mesendymalstem
cellsisolated
fromumbilical
cordandplacuta
exertimuno
suppressive
activitiesinrough
onIDO
dependent
mechanic

International
societyforstem
cellsResearch

 • • • 15-18
มิ.ย.
2554

2 ผศ.พญ.ศุภราเชาว์ปรีชา  รางวัลผลงานวิจัยดี
เด่น

Parenting,Parent
andChildMental
Healthinthe
Familiesof
Maltreated
Children
RegisteredWith
ChildProtection
Unit,Thammasat
University
Hospital

ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

 • •  12-14
ต.ค.
2554

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะประเภทอาจารย์ ประจำปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.พญ. เย็นฤดี ภูมถาวร 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

01 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 และ ชั้น2   
      เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ  
      คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ของคณะฯ   
      โดยได้ถมบ่อน้ำเดิมทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีก   
      1,152 ตารางเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ   
      ให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น 
02 ดำเนินการปรับปรุงเก้าอี้ห้องเรียน ห้องประชุม   
      จำนวน 7 ห้องรวมเก้าอี้ทั้งสิ้นจำนวน 824 ตัว เพื่อใช้  
      ในห้องเรียนและห้องประชุม สำหรับคณาจารย์   
      บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์   
      ได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป 
03 ดำเนินการปรับปรุงผ้าม่านห้องเรียน ห้องประชุม   
      จำนวน 4 ห้องเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนัก  
      ศึกษาแพทย์ของคณะ ได้ใช้ประโยชน์ห้องเรียนและ  
      ห้องประชุมได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

วิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  
ในปี 2552 สังกัดงานบริหารทั่วไป โดยในช่วง
เวลา 2552-2554 ได้มีนักศึกษาชาวต่างชาติ
มาฝึกงาน จำนวน 22 คน ได้มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ผ่านโครงการ IFMSA จำนวน 10 คน   
มีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับ 
Nippon Medical School ของประเทศ
ญี่ปุ่น และเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงทาง  
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีก
หลายแห่ง นอกจากนี้ ได้ให้การต้อนรับ
อาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยใน  
ต่างประเทศที่มาดูงานและเจรจาข้อตกลง
ต่างๆ อีกหลายมหาวิทยาลัย 

ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

04 จัดทำโครงการสร้างความตระหนักและรับรู้ค่านิยม  
      องค์กร กิจกรรมประกวดออกแบบสัญลักษณ์   
      “ค่านิยมองค์กร” โดยให้ข้าราชการ พนักงาน  
      มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของคณะแพทยศาสตร์ และ  
      ประชาชนทั่วไปส่งผลงานการประกวดออกแบบ  
      สัญลักษณ์ “ค่านิยมองค์กร” เข้าร่วมประกวดชิงเงิน  
      รางวัล 120,000 บาท ได้เปิดตัวการใช้สัญลักษณ์  
      ค่านิยมขององค์กรในงานวันสถาปนาคณะ  
      แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 
05 ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   
      ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 1 ระบบ (HEAT   
      DETECTOR) ซึ่งเป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุ  
      เพลิงไหม้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับ  
      คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทรัพย์สินของ  
      คณะแพทยศาสตร์ 
06 ดำเนินการจัดสร้างอาคารแพทย์ปฐมภูมิ พื้นที่   
      7,000 ตารางเมตร มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์  
      การศึกษา และรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
      แพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และเพื่อบริการ  
      ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา   
      จังหวัดปทุมธานี 
07 ดำเนินการปรับปรุงอาคารราชสุดา ชั้น 8 ทำเป็น  
      ห้องเรียน ห้องแล็บ เพื่อสนับสนุนการเรียน  
      การสอนให้เพียงพอกับความต้องการของอาจารย์  
      และนักศึกษา 
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แผนการดำเนินงาน
ในอนาคต

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์
ชั้นนำ ๑ ใน ๓ ของประเทศ เป็นผู้นำในการเรียนการสอนแบบ PBL , 
CBL และแพทย์แผนไทย เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติทั้งใน
ระดับปริญญาตรี แพทย์หลังปริญญา และ บัณฑิตศึกษา” 

01 ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์แผนไทย  
      ประยุกต์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม 
02 ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์ระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่  
      ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทย 
03 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์  
      การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

01 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาทุกระดับ และ การฝึก
อบรมวิชาชีพแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  
มีหลักสูตร และมีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท 
เอกและ การฝึกอบรมวิชาชีพแพทย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  
มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  
เป็นผู้นำในการเรียนการสอนแบบ problem based learning 
เป้าประสงค์ที่ 1.4  
เป็นผู้นำด้านแพทย์แผนไทย 
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02 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณภาพ คุณธรรม และมีศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสถาบันและ
สังคมเพื่อสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  
สังคมให้การยอมรับบัณฑิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ในด้าน
วิชาการ และด้านจริยธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  
นักศึกษาและบัณฑิตมีความตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3  
นักศึกษามีความรู้บูรณาการด้านสังคมกับวิชาชีพ ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุข
ภาพ เข้าใจความมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และรักในสถาบัน 
เป้าประสงค์ที่ 2.4  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

03 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและเผยแพร่งานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  
มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การดูแลรักษา 
สุขภาพ และเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2  
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านงานวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค 
เป้าประสงค์ที่ 3.3  
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นแม่แบบในการป้องกัน และดูแลผู้สูงอายุแบบ  
องค์รวม (สหสาขา) 

04 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 4.1  
ประชาชนได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ และตติยภูมิ   
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 4.2  
ประชาชนได้รับบริการและความรู้แบบบูรณาการทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และ  
แผนไทย 
เป้าประสงค์ที่ 4.3  
ประชาชนได้รับบริการด้านการฝึกอบรม หรือบริการทางห้องปฏิบัติการที่ 
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

05 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
คุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ   
โดยได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ TQC ภายใน 3 ปี 
เป้าประสงค์ที่ 5.2  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีบุคลากรทำงานเป็นทีม อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ที่ 5.3  
เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 

06 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การมุ่งเน้นสู่ความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 6.1  
เป็นองค์กรที่มีความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 6.2  
เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญาตรีปริญาโท
ปริญญาเอก
ที่ทำชื่อเสียงให้กับคณะ

นางสาว ปัทมา ศรีอำไพ  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว จตุพร ประทุมเทศ  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว วรกร แก้วเอี่ยม  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว กัลยรัตน์ พุ่มเล็ก  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว กชนิภา สุทธิบุตร  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว สุพัตรา โลมากุล  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว จักรพันธุ์ เส็งนา  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว ฉัตรชัย เลาวงษ์  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว ปวีณา ขนอม  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 
นางสาว วิภาวี เหล่าชูเจริญกิจ  
สอบได้คะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2553 

รายชื่อ 
นักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับรางวัล 

นางสาว ชลธิชา คงความเจริญ  
รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาว อามีเราะห์ แวสะมะแอ  
รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาว ชัชพร อุตสาหพงษ์  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งปอด A549 ของตำรับยาประสะ
เปราะใหญ่ โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว สุพัตรา โลมากุล  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด SW480 ของพิกัด
ตรีผลา โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว นาฏนิดา จันทราช  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้าน
จุลชีพ ของสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ย้อม
สีผม โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว ณัชทิภา คืนตัก  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาองค์ความรู้
การรักษาโรคเด็ก (หละละออง ซาง ตาน) : กรณี
ศึกษา หมอพยอม ศักดิ์จิรพาพงษ์ (หมอแตง) โดย
ได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
นางสาว จันทร์จิรา อินทร์ประสิทธิ์  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์บิวไทริลโคลลีนเอสเตอเรส ของสมุนไพรใน
ตำรับยาอายุวัฒนะ โดยได้รับรางวัลจาก กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

นางสาว ดรุณพร สุวรรณรัตนชื่น  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งปอด A549 ของตำรับยาประสะ
เปราะใหญ่ โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว วิภาวี เหล่าชูเจริญกิจ  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด SW480 ของพิกัด
ตรีผลา โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว จตุพร ประทุมเทศ  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้าน
จุลชีพของสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ย้อม
สีผม โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว กชนิภา สุทธิบุตร  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อจุลชีพของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยารักษา
แผลเบาหวาน โดยได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นางสาว ณิชนันทน์ คมมี  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อจุลชีพของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยารักษา
แผลเบาหวาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
นางสาว ธนัญชนก ทับทิม  
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์บิวไทริลโคลลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรใน
ตำรับยาอายุวัฒนะ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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ปิยนุช ยอดสมสวย  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
The Effect of Ascetics Exercise Program on 
the Physical Performance of the Elderly in 
Tambon Kukot, Lam Luk Ka District, Pathum 
Thani Province. 
รางวัลที่ได้รับ 
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548   
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วัชรินทร์ ปะนันโต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน  
Acute and Chronic Toxicity Studies of the 
Water Extract from Dried Fruits of Terminalia 
Chebula Retz. and Terminalia bellerica 
(Gaertn.) Roxb. in Rats. 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยใน  
การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ปี 2552 จาก
คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และฟิงเกอร์พริ้น  
ทางเคมีของสารสกัดเอทธานอลตำรับเบญจกุล 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการนำเสนอผล
งานวิจัยในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  
ปี 2552 จากคณะแพทยศาสตร์ มธ. 

รายชื่อ 
นักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับรางวัล 

อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ องค์ประกอบ
ทางเคมีและความคงตัวของสารสกัดเอทธานอล  
ตำรับเบญจกูล 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลที่ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (สาขา
วิทยาศาสตร์) จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของพญาวานร 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบ
โปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประเภทนักวิจัยทั่วไป 
จาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และฟิงเกอร์พริ้นท์
ทางชีวภาพและทางเคมีของสารสกัดเอทธานอล  
ตำรับเบญจกูล (Study on Cytotoxicity and 
Chemical Fingerprint of Ethanolic Extract 
of Benjakul Preparaation) 
รางวัลที่ได้รับ 
วิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ประจำปีการศึกษา 2550 จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
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บุษบรรณ สุขกาญจน์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของพญาวานร 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบ
โปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประเภทนักวิจัยทั่วไป 
จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ศุณิตา มากชูชิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน  
Anti-allergic activeity of Thai medicinal plants 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการนำเสนอผล
งานวิจัยในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  
ปี 2552 คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
ชื่อผลงาน 
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการแพ้ของ
ตำรับยาไทยชื่อประสะเปราะใหญ่ 
รางวัลที่ได้รับ 
วิทยานิพนธ์ชมเชย ประจำปีการศึกษา 2552 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน  
การแสดงออกของจีน MT1-MMP และ RECK ใน
เซลล์ตัวอ่อนมะเร็งเม็ดเลือดขาว (MT1-MMP and 
RECK gene expression of leukemic blasts.) 
รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การนำ  
เสนอผลงานวิจัย(ระดับบัณฑิตศึกษา) การประชุม
วิชาการครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 
มธ.ประจำปี 2553 จาก คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
ชิษณุชา สัตพนพันธุ์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
ความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดตำรับประสะเปราะ
ใหญ่และสารสกัดเดี่ยวในการต้านเชื้อเบคทีเรีย  
ก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน 
รางวัลที่ได้รับ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงาน
วิจัย(ระดับบัณฑิตศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน) จาก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พิมลวรรณ โภคาพันธุ์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยโดยวิธีมาตรฐานและเทคนิคพีซีอาร์ 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย(ระดับบัณฑิต

ศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน) จากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สุชาดา กิตติศรีโสภิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ชื่อผลงาน 
Nitric oxide inbibitory activity of Thai plant 
extracts for hemorrhoid treatment. 
รางวัลที่ได้รับ  
ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย (ระดับบัณฑิต
ศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน) จากการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 20 ปีคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 
2553 คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
สุชาดา กิตติศรีโสภิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ชื่อผลงาน  
Antimicrobial antioxidant and Nitric oxide 
inhibitory activites of Thai plant extracts for 
hemorrhoid treatment. 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชย ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์(สาขา
วิทยาศาสตร์) ในการประชุมประจำปีการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์

ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กรมพัฒนาการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
พรเทพ เต็มรังสี  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัดสำหรับแผล
ติดเชื้อ 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย(ระดับ
บัณฑิตศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน) จาก  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เฉลิม จันทร์สม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน   
The Study of Physical and Biological 
Properties of Cleistocalyx nervosum var. 
panialaFruit Extracts and Their Components. 
รางวัลที่ได้รับ 
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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นัยนา พัชรไพศาล  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน  
การควบคุมอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งในสถาน
พยาบาลตติยภูมิ 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยใน  
การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ปี 2552   
คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
ภครตี ชัยวัฒน์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจาก  
การขาดเลือด 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยใน  
การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ปี 2552  
คณะแพทยศาสตร์ มธ. 

รายชื่อ 
นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัล 

สันทณี เครือขอน  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในบุคคลากรมหาวิทยาลัย(Prevalence and 
Risk Factors of Low Back Pain among the 
University Staff.) 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การนำเสนอผลงาน
วิจัย(ระดับบัณฑิตศึกษา) การประชุมวิชาการ   
ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงาน 
คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
นวลจันทร์ ใจอารีย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน 
Cytotoxic and Antioxidant activities of 
Dioscorea birmanica Prain & Burkill. 
รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลชมชยจากการนำเสนอผลงานวิจัย(ระดับ
บัณฑิตศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน)ในการประชุมวิชา
การ ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ มธ. 

ธิดารัตน์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ  
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชื่อผลงาน  
Inhibitory Pathways of Phlai extract and   
(E)-4(3’,4’-Dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol 
(compound D) on MUC2 and MUC5AC in 
PMA-stimulated human airway epithelial cells 
รางวัลที่ได้รับ 
The Winner In Immunology (MSD Young 
Allergy and Immunology Investigator Award 
2010) สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยา
ภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย 
ประกายทิพ สุศิลปรัตน์  
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 
ชื่อผลงาน 
บทบาทอาจารย์แพทย์ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกใน
การดูแลผู้ป่วยด้วยปรัชญาการเป็นมนุษย์ 
รางวัลที่ได้รับ 
บทความวิชาการชิงรางวัลแพทย์โดม ประจำปี  
การศึกษา 2551 คณะกรรมการโรงเรียนแพทย์
สร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์, งานกิจการ
นักศึกษา ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการ
นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

M
ED



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสหเวชศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี 

รองคณบด ี
รองศาสตราจารย์ เทียนชัย ไชยเศรษฐ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 

หัวหนา้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ สโมสรสุข 

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด 
อาจารย์ ดร. พัชรี คุณค้ำชู 

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผูอ้ำนวยการโครงการบณัฑติศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี โตบันลือภพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
อาจารย์ นพวรรณ จารุสุสินธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร. สันทณี เครือขอน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ปรียาภรณ์ สองศร 

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ 
นางพรพิมล บุญศิริ 

คณะสหเวชศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

A
LL

IE
D



ด้านวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
•• ระดับปริญญาตรี 
01 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
02 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 
03 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
•• ระดับปริญญาโท 
01. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์   
       (หลักสูตรนานาชาติ) 
02 หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 
•• ระดับปริญญาเอก 
01 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์   
      (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผลการดำเนินงาน
ของคณะสหเวชศาสตร์
ในรอบปี2554

จำนวนนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษา 
หน่วย : คน 

ประเภทนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

01 นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา2554 184 91.09 18 8.91 202 100.00

02 นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี 450 86.38 71 13.62 521 100.00

03 ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553 131 98.50 2 1.50 133 100.00

คณะสหเวชศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

A
LL

IE
D



ด้านวิจัย 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

ได้รับจัดสรรทุนวิจัย รวม 19 โครงการ วงเงิน
รวม 9,846,984 บาท ประกอบด้วย 
•• ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 
13 โครงการ วงเงิน 8,191,100 บาท 
•• ทนุวจิยัจากกองทนุวจิยั มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์จำนวน 6 โครงการ วงเงนิ 
1,655,884 บาท 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้ประสานงานการจัดทำบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ 
Osaka Prefecture University ประเทศ
ญีปุ่น่ ผา่น Professor Dr. Shinji Hirayama 

ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

01 จัดงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4   
      Open Door Forum : AFTA & Growing   
      Quality Of Allied Health Professionals   
      ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ   
      คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
      ศูนย์รังสิต 

02 จัด “โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา” โดย  
      ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับภาควิชา  
      เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้  
      การริเริ่มของ รศ. พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์   
      ณ ถลาง ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำ  
      ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  
      เพื่อบริการวิชาการแก่ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา  
      ของโรงพยาบาลหรือคลินิกในกรุงเทพมหานครและ  
      จังหวัดใกล้เคียงในการควบคุมคุณภาพการตรวจ  
      วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจโลหิตวิทยาโครงการนี้ได้รับ  
      ความร่วมมือจาก Sysmex Corporation   
      ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และ  
      บริษัท เมดิทอป จำกัด 

คณะสหเวชศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

A
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แผนงาน
ในอนาคต

01 การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นห้องปฏิบัติการ  
      วิทยาศาสตร์การกีฬา 
02 การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นห้องปฏิบัติการ   
      กายภาพบำบัด 

01 อาจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่   
      ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง อาจารย์ประจำ  
      โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์   
      รับรางวัลผลกลุ่มวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554   
      ในงานประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการ  
      การอุดมศึกษา : เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อ  
      การพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่   
      16 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา   
      จังหวัดชลบุรี 
02 นักศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่   
      น.ส. ชนิกา แม้นจันทรารัตน์ นักศึกษาคณะ  
      สหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5112610836   
      รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554   
      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 

ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญาตรีปริญาโท
ปริญญาเอกที่ทำชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานอื่นๆ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ : จำแนกตามสายงาน 
 

ลำดับ หน่วยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 32 9 41

2 ภาควิชากายภาพบำบัด 29 - 38

3 โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์ 10 6 16

4 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสหเวชศาสตร์ - 2 2

5 สำนักงานเลขานุการ - 25 25

รวม 71 51 122

คิดเป็นร้อยละ 58.20 41.80 100.00

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ : จำแนกตามสายงาน 
 

  

ลำดับ หน่วยงาน ศ รศ. ผศ. อ. รวม

1 ภาควิชาเทคนิคการ
แพทย์

- 4 11 17 32

2 ภาควิชากายภาพบำบัด - 1 6 22 29

3 โครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาชีวเวชศาสตร์

2 - 5 3 10

รวม 2 5 22 42 71

คิดเป็นร้อยละ 58.20 41.80 100.00 - -

01 จำนวนบุคลากร ณ   
      วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำแนก  
      ตามประเภท ดังนี ้

02 งบประมาณ   
      ประจำปีงบประมาณ 2554   
      ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม   
      2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน   
      2554 แบ่งเป็น งบประมาณ  
      แผน่ดนิ จำนวน 64,050,200 บาท   
      งบประมาณรายจ่ายจากรายได้   
      คณะสหเวชศาสตร์ (งบพิเศษ)   
      จำนวน 9,798,600 บาท จำนวน  
      ทั้งสิ้น 73,848,800 บาท 

คณะสหเวชศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะทันตแพทยศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
อาจารย์ทันตแพทย์ ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ 

รองคณบด ี
อาจารย์ทันตแพทย์ สุภัทรชัย บงสุนันท์ 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สุดา บัลลังก์ปัทมา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริเพ็ญ เปสี 

รองคณบดีฝ่ายบริการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ดวงพร ดวงทิพย์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. วีรชัย สิงหถนัดกิจ 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

ผูช้ว่ยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทยหญิง ดร. มัทนา เกษตระทัต 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทยหญิง ดร. ณัฏฐิรา สุขสุเดช 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง วรพรรณ ธรรมอารี 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง จุฑามาศ จริยวิทยากุล 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สิริรัตน์ อนันต์วิริยะพร 

เลขานุการคณะ 
นางสาว ศิริจันทร์ ชุมพล 

คณะทันตแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิชาการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีการจัดระบบ
การเรียนการสอนด้วยระบบการใช้ปัญหา   
เป็นหลัก (Problem Based Learning: 
PBL) ซึ่งเป็นกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

•• ระดับปริญญาตรี 
มีนโยบายรับนักศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรี 
ดังนี้ 
01 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  
      ปริญญาตรี 
02 การรับจากระบบการคัดเลือกกลาง 
03 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อ  
      การแก้ไขปัญหาของประเทศ 
04 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี  
      ภาคกลาง/ นักศึกษาพิการ 
05 โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่  
      นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน  
      ภาคใต้ 
06 โครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
      โอลิมปิก (สสวท.)โดยการเรียนการสอน  
      ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาเรียนรายวิชา  
      วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์  
      และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2-3 นักศึกษาเรียน  
      รายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิชาชีพ  
      ทันตแพทย์ 

ผลการดำเนินงาน
ในรอบปี2554

การรับนักศึกษา 
 

ประเภทของโครงการรับนักศึกษา จำนวนรับเข้า
ปีการศึกษา2554

1.โครงการรับตรงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 20

2.การรับจากระบบการคัดเลือกกลาง 30

3.โครงการผลิตทันแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 25

4.โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง/นักศึกษาพิการ 1

5.โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1

6.โครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก(สสวท) 1

รวมรับนักศึกษา 78

จำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 

ชั้นปีที่ จำนวนนักศึกษา(คน)ปีการศึกษา2554

1 57

2 69

3. 67

4 71

5 73

6 52

รวม 389
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•• ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติรุน่ที ่12 ประจำปกีารศกึษา 2554 จำนวน 73 คน 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

•• ระดับปริญญาเอก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (Oral Health 
Science) โดยมีแผนการศึกษา 4 แบบให้นักศึกษาเลือกเรียนเปิดรับ  
นักศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ปีละ 5 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน
ทั้งหมด 14 คน โดยเป็นชาวอินโดนีเซีย 1 คน ซึ่งในการศึกษาจะเน้น
การทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการผสมผสาน  
การศึกษาทางคลินิก วิทยาการระบาดและวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ในลักษณะบูรณาการตลอดจนการพัฒนาความรู้สาขาวิทยาศาสตร์พื้น
ฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาทันตแพทยศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาให้
บัณฑิตมีศักยภาพทั้งทางด้านทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Dentist-Scientist Program) 

การจัดประชุมวิชาการภายในประเทศ 
01 วันที่ 6-9 มกราคม 2554 จัดประชุมวิชาการ 
เรื่อง Oral Systermic Disease connection 
วิทยากรโดย รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน, 
รศ.ทพ.ดร. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล, ศ. เกียรติคุณ 
ทพ.ดร.สถิต สิริสิงห, รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์   
วราอัศวปติเจริญ, รศ.ดร. รวี เถียรไพศาล, 
รศ.ทพ.ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ,   
ศ.ทพ. วินัย ศิริจิต, ศ.ทพ.ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, 
รศ.ทพ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์, อ.ทพ. พิรนิธ   
กันตะบุตร ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 
02 วันที่ 29-30 เมษายน 2554 จัดประชุมสัมนา
วิชาการ ทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
เรื่อง มุมมองของสังคมต่อแนวทางการจัดการทันต
แพทยศาสตร์ศึกษา วิทยากรโดย คุณพรทิพย์   
โล่วีระจันทร์รัตนปรีดา, ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 
และคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
03 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จัดการบรรยาย
งานวิจัยเนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี วิทยากรโดย 
รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์, ผศ.ทพ. 
ยสนันท์ จันทรเวคิน และ อ.ทพ.ดร. สำเริง   
อินกล่ำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ณ ห้องบรรยาย 235 อาคารปิยชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2554 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1 คน คือ
รศ.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ โดยมี รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช   
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้จัดทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “A Clinical 
and Microbiology Aspect of Partial Caries Removals in 
Primary Teeth” 

04 วันที่ 22-24 มีนาคม 2554 จัดการประชุม
วิชาการเรื่อง “Workshop on Effective Use of 
Fluoride in Asia” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง
ประเทศ Masaki Kambara Professor, 
Department of Preventive and Community 
Dentistry Osaka Dental University, Japan. Poul 
Erik Petersen World Health Organization, 
Global Oral Health Programme, Chronic 
Disease and Health Promotion,Geneva, 
Switzerland. Roberto Vianna President of the 
FDI. Livia M. A. Tenuta, DDS, MSc, PhD., 
Jaime A. Cury, DDS, MSc, PhD., Piracicaba 
Dental School, University of Campinas, Brazil., 
Ramon J. Baez, DDS, MPH, HFADI Adjunct 
Professor University of Texas Health Science 
Centerat San Antonio, Dental School, San 
Antonio, Texas USA., Edward C.M. Lo (BDS, 
MDS, PhD, FHKAM) Professor, Faculty of 
Dentistry, the University of Hong Kong 
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05 วันที่ 30 มีนาคม 2554 การบรรยายวิชาการ
เรื่อง “Engineering cell behavior with surface 
patterning and surface physical property” และ 
เรื่อง “Bioengineered Bone Grafts for Dental 
Aplication” วิทยากร อ.ทพ. บวรวุฒิ บูรณวัฒน์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
อ.ดร. ฟ้าใส คันธวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
06 วันที่ 27 เมษายน 2554 การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ภัยร้ายของบุรี่ วิทยากรโดย รศ.ทพญ.   
เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, ผศ.ทพญ.ดร. วรางคณา 
ชิดช่วงชัย, ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
07 วันที่ 29 เมษายน 2554 การประชุมวิชาการ
ฉลองวาระครบรอบ 15 ปี ของการสถาปนาคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยากรโดย รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์, 
อ.ทพ.ดร. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี, ผศ.ทพ. ยสนันท์ 
จนัทรเวคนิ, อ.ทพญ.ดร. สปุราณ ีเบญ็จสพุฒันนนัท,์ 
ผศ.ทพ.ดร. เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร, ผศ.ทพ. สมยศ 
ลือเวศวนิช, อ.ทพญ. กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์, 
ผศ.ทพญ. สิตาถาวรนันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง Implant Dentistry 
: An Integerted Approach 

08 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “บทบาทของทันตแพทย์และทันตบุคลากรใน
การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่: การรณรงค์ต่อต้าน  
การสูบบุรี่และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลิก  
สูบบุหรี่” วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.ดร. วรางคณา   
ชิดช่วงชัย, ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
09 วันที่ 6 มิถุนายน 2554 การบรรยายวิชาการ 
เรื่อง “All implants are NOT the same Under-
standing the interaction between biology and 
mechanics วิทยากรโดย Stig Hanssan,   
PhD. MSc, MA. BM ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
10 วันที่ 3, 17, 24 และ 31 สิงหาคม 2554 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมการสร้าง
สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ e-LEARNING ด้วย 
ADOBE CAPTIVATE” วิทยากรโดย อ. บัณฑิต 
พฤฒเศรณี มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ณ คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต 
11 วันที่ 14 กันยายน 2554 การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “ชีวิต และจิตวิญญาณ” วิทยากร โดย   
อ. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต 

การบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพชอ่งปากแกช่มุชน 
•• ภายในหน่วยงาน 
01 การให้บริการทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
อาคารราชสุดา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ ในวันและ
เวลาราชการ ในปีงบประมาณ 2554 ให้บริการ  
ผู้ป่วยได้จำนวน 21,783 ราย 
02 การให้บริการทันตกรรม ณ คลินิกสุขภาพช่อง
ปาก ชั้น 3 อาคารราชสุดา โดยนักศึกษา
ทันตแพทย์ ในวันและเวลาราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2554 ให้บริการผู้ป่วยได้จำนวน 
14,068 ราย 
03 การให้บริการทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรม
นอกเวลาราชการ ชั้น 6 อาคารราชสุดา โดย
อาจารย์ ทันตแพทย์ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา   
17.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา   
09.00-16.00 น.) ในปีงบประมาณ 2554 ให้
บริการผู้ป่วยได้จำนวน 18,048 ราย 

•• ภายนอกหน่วยงาน 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจหลานเฉลิมพระเกียรติ  
84 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี
พุทธศักราช 2554 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนองแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างเสริม  
สุขภาพ/ สุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างเป็น
องค์รวมในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการร่วมกับชุมชน 
สร้างระบบสุขภาพ, สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้สูงวัยมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ/ สุขภาพช่องปาก
ของตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพ/ สุขภาพ
ช่องปากของเด็กวัยก่อนเรียนในครอบครัว และ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบรอบ   
84 พรรษา จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงวัยใส่ใจหลาน 
เนื่องในโอกาสฉลองการครบรอบ 84 พรรษาใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยคณะฯ ได้
ประสานงาน กับองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า
การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียด (full 
mouth oral examination with treatment need) 
แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน โดยทีม
อาจารย์ทันตกรรมชุมชน และตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 32 คน โดยทีมอาจารย์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ภายหลังจากที่ได้ประเมิน
ขนาดและความรุนแรงของโรคในช่องปากแล้ว ได้
วางแผนการจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรป่า อำเภอ
บางเลน เพื่อให้บริการทันตกรรมป้องกันเบื้องต้น
และทันตกรรมหัตถการแก่ผู้ที่ปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก โดยอาจารย์ทันตแพทย์และทันตแพทย์อาสา
สมัครหมุนเวียนมาให้บริการ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554 
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ผลการตรวจสุขภาพช่องปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม วันที่ 27 ธันวาคม 2553 
 

รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ ฟันผุเฉลี่ย/คน

ฟันผุ 24 75 3.7ซี่/คน

ฟันไม่ผุ 8 25 

รวม 32 100 

จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีการให้บริการทันตกรรมพื้นฐานโดยอาสาสมัครจากอาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ทันตแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางไทรป่า จำนวน 336 visits (จากแผนการให้บริการ ทั้งหมด 250 visits) 
ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางไทรป่าจังหวัดนครปฐม และตำบลข้างเคียง ดังรายละเอียดในตาราง 
 

จำนวนผู้ป่วย(ราย) ตรวจฟัน(ราย) ถอนฟัน(ราย/ซี่) ขูดหินน้ำลาย(ราย) อุดฟัน(ราย/ซี่) X-ray(ราย/ฟิล์ม) เคลือบหลุมร่องฟัน
(ราย/ซี่)

เคลือบฟลูออไรด์
(ราย)

336 20 71/94 99 109/170 25/26 5/6 7
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นอกเหนือจากงานให้บริการทันตกรรมแล้ว 
คณะฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมแก่กลุ่ม  
เป้าหมายในชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ  
การเกิดโรคในช่องปากและสร้างศักยภาพแก่  
ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง
และลูกหลานต่อไป ดังนี้ 
 
01 กิจกรรมประชาคมประชาสัมพันธ์โครงการและ
แสวงหาการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่ ตำบล 
บางไทรป่า จำนวน 5 ครั้ง ระหว่าง เดือน มีนาคม 
2553 ถึงเดือน เมษายน 2554 
02 กิจกรรมการอบรม อสม.(อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เพื่อเกิดความสามารถใน
การเป็นผู้นำและผู้สร้างโครงการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 10 คน 

03 กิจกรรมสร้างและวางแผนโครงการย่อยที่คิด
และดำเนินการโดยนักศึกษาทันตแพทย์และ
คณาจารย์ทันตกรรมชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ 6 
บ้านท่าทราย ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส  
มหามงคลนี้ด้วย ได้แก่ 
•• โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากลูกน้อยตั้ง
แต่ในครรรภ์ โดย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 6 
ตำบลบางไทรป่า 
•• โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย-หลาน ด้วย  
การเล่านิทาน โครงการนี้จัดทำพร้อมกับแผนการจัด
สร้างศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดชุมชน โดย เจ้าอาวาส
วัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า 
•• โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อลดการบริโภคน้ำตาล และ
เลิกการดื่มนมจากขวด โดย องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางไทรป่า 

ที่ โรงเรียน การให้การรักษา

ตรวจฟัน(คน) เคลือบร่องฟัน(ซี่) อุดฟันด้วยART(ซี่)

1 คริสเตียนสหศึกษา 92 145 25

2 บ้านห้วยมาลัย 86 152 23

3 บ้านเด็กป่า 23 48 3

โครงการทันตกรรมพระราชทานการบริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
ที่อยู่ห่างไกลโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กด้อยโอกาส พิการ และไร้สัญชาติ ณ อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 4-7 กันยายน 2554 โดยไดต้รวจรกัษาสขุภาพชอ่งปากของเดก็นกัเรยีน
ดงันิ้ 
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ผลงานที่ได้รับรางวัล / จดสิทธิบัตร 
01  
ผลงาน : จดสิทธิบัตรต่างประเทศ 
ผลงานเรื่อง : เซรามิกทางทันตกรรมที่มีความแข็ง
แรงสงู (UK Patent Application No.1109812.6) 
ผู้สร้างสรรค์ : อ.ทพญ.ดร.พรรณาภา สินธุประเสริฐ 
02  
ผลงาน : The best research award in Oral and 
Maxillofacial Surgery, Oral Pathology and Oral 
Medicine 
ผลงานเรื่อง : “Zingiber cassumunar induces cell 
cycle arrest in oral cancer cells” 
เจ้าของรางวัล : IADR (international Association 
for Dental Research Southeast Asain Division 
ผู้สร้างสรรค์ : ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 
03  
ผลงาน : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม จากการ
ประกวดวิทยานิพนธ์แห่งชาติ 
ผลงานเรื่อง : นวัตกรรมบำบัดกำจัดเฉพาะเซลล์
มะเร็งด้วยสารก่อนอนุมูอิสระ PEITC 
เจ้าของรางวัล : สภาวิจัยแห่งชาติ 
ผู้สร้างสรรค์ : อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 

ด้านวิจัย 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 
01 Fibroblasts and extracellular matrix 
differently modulate MMP activation by primary 
and metastatic head and neck cancer cells โดย 
ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ตีพิมพ์ใน วารสาร 
Medical Oncology, 2011, pp. 1-14 (Article in 
Press) 
02 Access cavity preparation training using 
haptic virtual reality and microcomputed tomo-
graphy tooth models โดย รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ 
สืบนุการณ์ ตีพิมพ์ในวารสาร International Endo-
dontic Jourmal 2011, 44(11), pp. 983-989 
03 Intelligent dental training simulator with 
objective skill assessment and feedback โดย 
รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ตีพิมพ์ในวารสาร 
Artificial Intelligence in Medicine 2011. 52(2), 
pp. 115-121 
04 The use of cone-beam computed tomo-
graphy and virtual reality simulation for pre-
surgical practice in endodontic microsurgery 
โดย รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ตีพิมพ์ใน
วารสาร International Endodontic Journal 
(Article in press) 
05 K-rasG12V transformation leads to 
mitochondrial dysfunction and a mitochondrial 
dysfunction and a metabolic switch from 
oxidative phosphorylation to glycolysis โดย 
อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม ตีพิมพ์ในวารสาร 
Cell Research 30 Aug. 2011 (Article in press) 

06 Osteogenic potency of stem cell-based 
genetic engineering targeting Wnt3a and 
Wnt9a โดย ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ ตีพิมพ์
ในวารสาร Central European Journal of Biology, 
2011,6(6). pp. 963-972 
07 Highly osteogenic PDL stem cell clones 
specifically express elevated levels of ICAM1, 
ITGB1 and TERT โดย ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัด
กิจ ตีพิมพ์ในวารสาร Cytotechnology, 2011,   
pp. 1-11 (Article in Press) 
08 Endogenous BMPR-IB signaling is required 
for early osteoblast differentiation of human 
bone cells โดย ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ และ 
ผศ.ทพญ.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์ ตีพิมพ์ใน
วารสาร In Vito Cellular and Developmental 
Biology-Animal, 2011,47(3), pp. 251-259 
09 Effect of light curing methods on 
microleakage and microhardness of different 
resin sealants โดย ผศ.ทพญ.ดร.ดวงพร ดวงทิพย์, 
อ.ทพญ.สุดา บัลลังก์ปัทมา และ อ.ทพญ.ธัญญา   
สิทธิเสฎฐพงศ์ ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Dentistry for Children 2011,78(2), pp. 88-95 
10 Esthetic views on facial and dental 
appearance in young adults with treated 
bilateral cleft lip and palate (BCLP). A 
comparison between professional and 
nonprofessional evaluators โดย อ.ทพญ.ดร.วรนุช 
เชษฐภักดีจิต ตีพิมพ์ในวารสาร Swedish Dental 
Journal 2011, 35(3), pp. 151-157 
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ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จ 
01 ความต้านทานการแตกหักของฟันที่ได้รับ  
การรกัษาคลองรากฟนัดว้ยเดอืยคอมโพสติเสรมิเสน้ใย
และแกนคอมโพสติในฟนัซึง่มปีรมิาณเนือ้ฟนัทีเ่หลอื
อยูแ่ตกตา่งกนัโดย อ.ทพญ. สริริตัน ์อนนัทว์ริยิะพร 
02 การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อช่องปากเพื่อศึกษา
ผลของเซลล์สร้างเส้นใยจากอะมีโลบลาสโตมา ต่อ
การเกิดและลุกลามของเซลย์บุผิว โดย อ.ทพญ. 
ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 
03 บทบาทของ bone morphogenetic protein 
receptor signaling ต่อการพัฒนาไปเป็นเซลล์สร้าง
กระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์ 
โดย ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ 
04 บทบาทของสารสกดัเพชรสงัฆาตตอ่กระบวนการ
สรา้งกระดกูใหม่ทดแทนในหอ้งปฏบิตักิาร : ผลตอ่
พฒันาการของเซลลส์รา้งกระดกู เซลลส์รา้งไขมนั 
และเซลล์ละลายกระดูกโดย ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย   
สิงหถนัดกิจ 
05 การศึกษาคุณลักษณะของก้อนเนื้อเยื่อคล้าย
กระดูกในห้องปฏิบัติการจากเซลล์ต้นกำเนิดจาก
เนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์ด้วยระบบไมโครแมส :   
ผลของจำนวนเซลล์ แรงปั่นตก ปริมาณซีรัม และ
ชนิดของอาหารเหลวในการเพาะเลี้ยงเซลล์   
โดยผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
01 การศึกษาคุณลักษณะของก้อนเนื้อเยื่อคล้าย
กระดูกในห้องปฏิบัติการจากเซลล์ต้นกำเนิดจาก
เนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์ โดย ผศ.ทพ.ดร. วีรชัย   
สิงหถนัดกิจ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 
02 พัฒนาการของเซลล์สร้างกระดูกต้องการ
ออกซิเจนผ่านกลไกของวีเอชแอล โดย อ.ทพญ.ดร. 
สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 
03 การพัฒนาวิศวกรรมกระดูกด้วยการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นกำเนิดบนวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ย่อย
สลายทางชีวภาพได้ชนิดแคลเซียมฟอสเฟต/   
พอลีเอสเตอร์ที่ตรึงด้วยเปปไทด์ที่ชักนำการสร้าง
กระดูก โดย ผศ.ทพ.ดร. วีรชัย สิงหถนัดกิจ และ 
อ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
04 แคลเซียมฟอสเฟตผนวกกับสารเหนี่ยวนำ  
การสร้างกระดูกสำหรับงานทันตกรรมรากเทียม โดย 
ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) 

06 ปริมาณ IL-17 และ ICAM-1 ในน้ำลายของ  
ผู้ป่วยโรคปากอักเสบเหตุฟันปลอม โดย 
ผศ.ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ เปสี 
07 นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ “เจลลี่โภชนา” โดย อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร 
ตราชูธรรม 
08 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุใน  
ผู้ป่ายโรคภูมิแพ้ โดย อ.ทพ.กันต์ วงศ์กำแหง 
09 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและ
คุณสมบัติในการยับยั้งออกซิเดชันของเหง้าไพล   
โดย น.ส.เพาพงา มณฑนะพิศุทธิ์ 
10 การตรวจหาฤทธิ์ต้านฮิสตะมีนของสารสกัด
ลูกยอ โดย น.ส.นภาพร พัฒนาเจริญชัย 
11  ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการสร้างมิวซินใน
เซลล์บุทางเดินหายใจมนุษย์ โดย น.ส.ลัดดา มีสุข 
12 วิธีการทำนายความเสี่ยงต่อโรคฟันผุโดยใช้   
Naïve Bayes (Caries risk prediction using Naïve 
Bayes) 

05 การพัฒนาและปริมาณผลระบบจำลองเสมือน
จริงที่ใช้โมเดลที่ได้จากการถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์
โทโมกราฟเพื่อวางแผนการผ่าตัดทางทันตกรรม โดย 
รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 
06 กลุ่มวิจัยการพัฒนาทักษะทางทันตกรรมแบบ
อัจฉริยะ โดย รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ได้
รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา 
07 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 
โดย อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 
08 นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล โดย 
อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุนจาก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
01 ผลทางชีวภาพของพื้นผิวไททาเนียมที่เคลือบ
ด้วยสารโปรตีนโดยวิธีไบโอไมเมติกส์ โดย ผศ.ทพ. 
ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินภากร 
02 การวิเคราะห์โปรตีนสกัดจากกล้วยที่เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในผู้ป่วยโดยวิธี   
SDS-PAGE และ Immunoblotting โดย นางสาว  
เพาพงา มณฑนะพิศุทธิ์ 
03 ความแนบบริเวณขอบและช่องว่างภายในของ
ครอบฟันเซอร์โคเนียที่ผลิตด้วยเทคนิคแคค/แคมใน
ห้องปฏิบัติการ โดย อ.ทพญ.นันทวรรณ กระจ่างตา 
04 การเปรียบเทียบปริมาณรังสีในเครื่องมือป้องกัน
รังสีรักษาภายในช่องปากโดยใช้โลหะทังสเตนและ
โลหะตะกั่ว โดย อ.ทพญ.กุศล ตันติวงส์ และ 
อ.ทพญ.สิริภัทรา พัชนี 
05 ผลของเครื่องขัดฟันด้วยแรงดันลมต่อ ระดับของ
ปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตในน้ำเหลืองเหงือกหลัง
การรักษาขั้นต้นในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง 
โดย อ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี และ อ.ทพญ.  
สกุลวรรณ นพมาศสิริ 
06 การศึกษาคุณลักษณะของก้อนเนื้อเยื่อคล้าย
กระดูกในห้องปฏิบัติการจากเซลล์ต้นกำเนิดจาก
เนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์ด้วยระบบไมโครแมส :   
ผลของจำนวนเซลล์ แรงปั่นตกปริมาณซีรัม และ 
ชนิดของอาหารเหลวในการเพาะเลี้ยงเซลล์ โดย 
ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ 

การนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
01 ผศ.ทพญ.ดร. ดวงพร ดวงทิพย์ เสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง”Effect of light Curing Methods on 
Microleakage and Microhardness of Different 
resin Sealants” ในงาน “PADD 7th Biennial 
conference Strengtening the ties that bind 
pediatric oral care” เมือง Manila ประเทศ 
Philippines เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553 
02 รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ เสนอผล
งานวิชาการเรื่อง “Dental education/Evidence-
based dentistry” ในงาน IADR General Session 
เมือง บาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 14-17 
กรกฎาคม 2553 
03 อ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี เสนอผลงานวิชา
การเรื่อง “Guided Tissue Regeneration in 
Aggressive Periodontitis: Clinical and Radio-
graphic Outcomes” ในงาน IADR General 
Session เมืองบาร์เซโลนา ประเทศ สเปน เมื่อวันที่ 
14-17 กรกฎาคม 2553 

07 สมรรถนะของบัณฑิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการ
ศึกษาจากหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นหลัก : 
มุมมองของบัณฑิตและนายจ้าง โดย อ.ทพญ.ดร. 
ณฏัฐริา สขุสเุดช และ อ.ทพญ.ดร.วรนชุ เชษฐภกัดจีติ 
08 การเปรียบเทียบการกระเจิงของรังสีในวัสดุทาง
ทันตกรรมชนิดอมัลกัม เรซินคอมโพสิตกลาสไอโอโน
เมอร์ คีแทกซิลเวอร์ครอบฟันโลหะ ครอบโลหะ
เคลือบเซรามิก และครอบฟันชั่วคราวในการฉายรังสี
รักษาบริเวณศีรษะลำคอและใบหน้าด้วยรังสีรักษา
โคบอลต์หกสิบประเภทโฟตอนโดย อ.ทพญ.นาถยา 
สัตย์วินิจ, อ.ทพญ.กุศล ตันติวงส์ และ อ.ทพญ.  
สิริภัทรา พัชนี 
09 ผลของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นและสาร
โมโนเอคริลกลีเซอรอลสังเคราะห์ จากน้ำมันมะพร้าว 
ต่อคีมแท็กติกแอ็คติวิตี้ของเซลล์เนื้อเยื่อเหงือกใน
ห้องปฏิบัติการ โดย อ.ทพญ. สกุลวรรณ นพมาศสิริ 
10 การต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซอร์โค-
เนียที่ผลิตด้วยเทคนิคแคค / แคมในปฏิบัติการ โดย 
อ.ทพญ.นันทวรรณ กระจ่างตา, ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ 
ศรินนภากร และ อ.ทพ.ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ 

04 อ.ทพ.ดร. สำเริง อินกล่ำ เสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง “Engineered Porous Structure Implant 
(EPSI) versus Conventional Solid Structure 
Implant (CSSI) Placed in Maxillary Sinus 
Grafted: Finite Study ในงาน 6th World 
Congress on Biomechanics ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2553 
05 ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว เสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง “COX and LOX regulate the 
invasion of oral cancer cells ในงาน “24th 
Annual Scientific Meeting 2010” เมือง Taipei 
ประเทศ Taiwan เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2553 
06 นางสาวเพาพงา มณฑนะพิศุทธิ์ เสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง “Angiogenic Properties of Centella 
asiatica.” ในงาน “24th Annual Scientific Meeting 
2010” เมือง Taipei ประเทศ Taiwan เมื่อวันที่ 19-
21 กันยายน 2553 
07 นางสาวนภาพร พัฒนาเจริญชัย เสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง “Glycolysis Inhibition Influences on 
Viability of Oral Cancer Cells” ในงาน “24th 

Annual Scientific Meeting 2010” เมือง Taipei 
ประเทศ Taiwan เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2553 
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่างประเทศ   
วันที่ 31 – 11 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารและนักศึกษาจากคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ (Niigata University)   
ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์กับนักศึกษาของคณะ 
 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศที่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีดังนี้ 
 
01  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : King’ College London 
Dental Institute at Guy’s, King’s Hospital 
University of London 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : Agreement of Academic 
and Scientific Cooperation 
ระยะเวลา : 20 ม.ค. 2549 – 19 ม.ค. 2554 
02  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : Faculty of Dentistry 
University of Hong Kong 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : Agreement of Academic 
and Scientific Cooperation 
ระยะเวลา : 21 ก.พ. 2549 – 20 ก.พ. 2554 
03  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : Faculty of Dentistry 
University of British Columbia, British Columbla, 
Canada 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : Agreement of Academic 
and Scientific Cooperation 
ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2549 – 28 ก.พ. 2554 
04  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : School of Dentistry, 
Seoul National University, Korea 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : Agreement of Academic 
and Scientific Cooperation 
ระยะเวลา : 14 พ.ย. 2551 - 13 พ.ย. 2556 

05  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางทันตกรรม 
ระยะเวลา : 2 ก.พ. 2550– 1 ก.พ. 2555 
06  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : สถาบันทันตกรรม   
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : ความร่วมมือทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านทันตกรรม 
ระยะเวลา : 12 ก.พ. 2551 – 11 ก.พ. 2556 
07  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : มูลนิธิวัตกรรมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : โครงการวิจัยและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 
ระยะเวลา : 14 ก.พ. 2551 – 13 ก.พ. 2558 
08  
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา : สำนักแพทย์ทางเลือก 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อสัญญา/ข้อตกลง : ความร่วมมือด้านวิชาการวิจัย
และการพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2554 – 30 เม.ย. 2547 
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แผนงาน
ในอนาคต

ผลงานของอาจารย์ข้าราชการ
นักศึกษาที่ทำชื่อเสียง
ให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย

01 จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนา  
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2), การพัฒนา  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3), การพัฒนา  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4), 
การรายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5), 
การรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์  
ภาคสนาม (มคอ.6) และการรายงานผลการดำเนิน
งานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
(มคอ.) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
02 พัฒนางานบริหารในหน่วยงานวิจัยของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบที่
ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ของงานวิจัยอย่างชัดเจน 
03 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางคลินิก และ
ผลักดันให้มีโครงการวิจัยทางด้านคลินิกเพื่อใช้ 
ประโยชน์สำหรับงานการเรียนการสอนและงาน
บริการวิชาการ 

04 จัดระบบงานบริการวิชาการเป็นสาขาวิชาต่างๆ 
ให้ชัดเจน และสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มี 
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการและ  
การพัฒนางานการเรียนการสอนทางคลินิก 
05 จัดทำและติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพัสดุ งานการเรียนการสอนให้
สำเร็จเป็นรูปธรรม 
06 เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร คือ 
•• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ 
•• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรม
ทั่วไป 
07 ขยายพื้นที่โดยทำแผนของงบประมาณ   
ปี 2556 เพื่อต่อเติมสร้างอาคารจาก ชั้น 4 ชั้น 8 
บนพื้นที่อาคารราชสุดาด้านทิศตะวันออก เพื่อ
รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติงาน
คลินิกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ 

01 
ผลงานของ : ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์   
ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 
ชื่อรางวัล : The best research award in Oral 
and Maxillofacial Surgery, Oral Pathology and 
Oral Medicine 
หน่วยงาน : IADR (International Association 
for Dental Research Southeast Asain Division) 
ประเภท : วิจัย 
ระดับ : นานาชาติ 
วัน เดือน ปี ที่รับรางวัล : 29 ตุลาคม 2554 

02 
ผลงานของ : นางสาวนภาพร พัฒนาเจริญชัย 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
ชื่อรางวัล : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประจำปี 2554 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประเภท : นักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย 
วนั เดอืน ป ีทีป่ระกาศ : 19 มกราคม พ.ศ. 2555 
03 
ผลงานของ : รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง 
ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 
ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง 
“DentSim-VR ระบบจำลองเสมือนจริงสำหรับ  
การฝึกรักษาทางคลินิกทันตกรรม” 
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) 
ประเภท : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น   
ประจำปี 2555 
วัน เดือน ปี ที่รับรางวัล : 2 กุมภาพันธ์ 2555 

คณะทันตแพทยศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

D
EN

T
IS

T
RY



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะพยาบาลศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์ ดร.มัณฑนา ดำรงศักดิ์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร กมลวารินทร์ 

รกัษาการหวัหนา้กลุม่วชิาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูส้งูอายุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

หวัหนา้กลุม่วชิาการพยาบาลเดก็และวยัรุน่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดกมล สังข์ทอง 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
อาจารย์ ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลจราพร สินศิริ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล 

รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 
นางจุฑามาศ อินทรปรีชา 

คณะพยาบาลศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ
การสถาปนาให้เป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539   
โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 13 รุ่น จำนวน 
761 คน และผลิตเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการ
ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มตามมติ  
คณะรัฐมนตรี จากเดิมปีละ 70 คน ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2552 – 2556 ปีละ 120 คน รวม
ทั้งขยายการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิต
ศึกษา โดยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขา  
การพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อ  
ความต้องการของหน่วยงานและสังคม   
จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
บูรณาการความรู้เฉพาะสาขาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งกระทำบนพื้นฐานความรู้เชิง
ประจักษ์และเน้นผลลัพธ์โดยคำนึงระบบ
สุขภาพ กฏหมาย นโยบาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดโครงการ  
ด้านวิชาการ ดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน
ในรอบปีของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ (พัฒนา

ศกัยภาพอาจารยด์า้นการสอนกฏหมาย-จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพี) วนัที ่26 มกราคม 2555 
02 โครงการ TU - Open House 2011 วนัที ่1-2 
กนัยายน 2554 
03 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 วันที่ 7-10 มิถุนายน 
2554 วันที่ 5-8 กรกฏาคม 2554 และ 8-9 
สิงหาคม 2554 
04 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 3, 10, 22, 29-30 มิถุนายน 
และวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
05 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปี
ที ่2 สำหรบัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้ปญัหา
เปน็หลกั (PBL) วนัที ่8 - 10 มถินุายน 2554 

คณะพยาบาลศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิจัย 

ปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยทั้งหมด 9 โครงการ ปัจจุบันคณะมีโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย จำนวน 16โครงการ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง The Effect of a Training Program for the Development of Hypertension Knowledge 
and Basic Skills Practices ZHKBSPX for Thai Community Healthcare Volunteers โดย ผศ.พานทิพย์   
แสงประเสริฐ 2. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนลามินาร์
สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดย อ.จิณพิชญ์ชา มะมม 3. ผลงานวิจัยเรื่อง A Study on the Satisfaction of Substance 
Abusers and Their Families with a Substance Abuse Intervention Program โดย ผศ.เอกอุมา วิเชียรทอง
และ 4. ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของโครงการพัฒนาจริยธรรมสัญจรต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ อ.วิชิยา ยลพันธ์ และอ.ปริญญา แร่ทอง  
 ด้านผลงานการผลิตตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 เล่ม คือ ตำราเรื่อง การพยาบาลจิตเวช โดยรศ.สุวนีย์ 
เกี่ยวกิ่งแก้ว  
 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดโครงการ “เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าโครงการ และสนับสนุนโครงการวิจัยให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไป  
ตีพิมพ์เผยแพร่ และการกำหนด Theme วิจัย ดังนี้ 
 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ค. 2554 
 ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย. 2554 
 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 ม.ค. 2555 
 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 27 มี.ค. 2555 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

•• การขอความร่วมมือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา 
ตากวิริยะนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางไป
ประชุมวิชาการขอความร่วมมือในการจัดการศึกษา
และวิจัย ณ Linnaeus University School of 
Health and Curing Sciences ประเทศ Sweden 
ระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2554 
 
•• การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้เชิญ Dr. Bruce Leeds ผู้
เชี่ยวชาญด้าน Comparative Literature จาก 
Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา มา
ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน เพื่อมาปฏิบัติงานสอน
และให้คำปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ 

คณะพยาบาลศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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แผนงาน
ในอนาคต

01 การจัดการศึกษา 
•• จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
•• พัฒนาการเรียนการสอน 
•• พัฒนาอาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อแรงจูงใจใน  
การสอบวุฒิบัตร และเพิ่มการทำ Faculty Practice 
•• พัฒนาการสอบรับใบประกอบวิชาชีพของ  
นักศึกษา 
•• ปรับปรุงระบบและติดตามความก้าวหน้าในการ
ทำวิทยานิพนธ์ 
•• วางแผนระยะยาวเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอกตามสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
 
02 การวิจัย 
•• ทบทวน Theme วิจัยของอาจารย์ที่มี  
ความชำนาญทางเดียวกัน 
•• จัดทำโครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
ด้านการวิจัยของคณะ 
•• ติดตามการดำเนินการวิจัยเชิงบูรณาการตาม
แผนที่กำหนด 
•• จัดระบบสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและ  
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
•• พัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล 
•• พัฒนาศักยภาพในการบูรณาการงานวิจัยและ
พันธกิจหลัก 
•• สร้างเครือข่ายกับคณะในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ 
และที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อทำงาน
วิจัยร่วมกัน 

03 การบริการวิชาการ 
•• จัดตั้งคณะกรรมการทำงานด้านบริการ   
วิชาการของคณะ 
•• จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการสำหรับการบริหาร
จัดการในการบริการวิชาการของคณะ 
•• สำรวจความต้องการของชุมชนในการบริการ
วิชาการ 
•• จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงานบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
•• จัดประชุมวิชาการประจำปี 
•• กำกับ ติดตามโครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบบริการพยาบาล 
•• จัดโครงการบริการแก่ประชาชนโดยอาจารย์
พยาบาล (Faculty practice) 
•• ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญ
ของคณะ 

04 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
•• ปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในหมู่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
•• ดำเนินการโครงการเพื่อรักษาประเพณีและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
•• จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในคณะในกลุ่ม
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
•• โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
•• โครงการส่งเสริมศาสนาตักบาตรพระ 
•• Pot Luck 
•• กจิกรรมบรูณาการโครงการพฒันาจรยิธรรมป ี3 
(ภาวะผู้นำ) กับรายวิชาปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล (พย.481) 
•• จัดโครงการส่งเสริมแนวคิดความเป็นไทย 
 
05 การบริหารจัดการ 
•• การจัดการความรู้ 
•• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 
•• พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
•• การดำเนินงานด้านบริหาร 

คณะพยาบาลศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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ผลงานของอาจารย์
ข้าราชการนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

นักศึกษา 
นางสาวเรไร สิงห์คำป้อง 
ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย (สพส.) ดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร ปีการศึกษา 2554 

คณะพยาบาลศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร
คณบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยี 
อาจารย์พฤฒิพร ลพเกิด 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และประชาสัมพันธ์ 
(ตั้งแต่มิถุนายน 2554 – ตุลาคม 2554) 
อาจารย์วิชัย เหล่าพาณิชย์กุล 

ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยสง่เสรมิวชิาการและประชาสมัพนัธ ์  
(ตัง้แตพ่ฤศจกิายน 2554 – ปจัจบุนั) 
อาจารย์เอกภณ จีวะสุวรรณ 

ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยการนกัศกึษาและศลิปวฒันธรรม 
อาจารย์ศรา สุขียศ 

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 

เลขานุการคณะฯ 
นางสาววรรณลักษณ์ ผสมกุศลศีล 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕
บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ด้านวิชาการ 

01  เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และคลินิกวิจัย สถ.มธ. 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ ทำ
วิจัยและการเขียนบทความ โดยได้รับเกียรติจาก   
ศาตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ ์หรยางกูร ผู้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 314 
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มธ. ศูนย์รังสิต 
02  หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
สถ.มธ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการออกแบบและ
วิศวกรรม การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานสัมมนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับรูปแบบทาง
ธุรกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต” เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง Infi nity 2 โรงแรม 
Pullman Bangkok King Power ถนนรางน้ำ 
กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ 
ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล 
อาจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ และคุณสุมาวลี 
จินดาพล เป็นวิทยากร  

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ได้รับเกียรติให้ร่วมนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง “โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับท้อง
ถิ่นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ในงาน
สัมมนาระดับชาติหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 
“Time for Action“ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ซึ่งงาน  
ดังกล่าวเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายของงานวิจัยที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนน โดยงานดังกล่าวนักศึกษาชั้นปริญญาโท และผู้ช่วยวิจัย
สาขาวิชาการผังเมือง ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด จำนวน 
3 โครงการ คือ นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ ในโครงการ “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนนอย่างยั่งยืน” นายพรชัย จันทร์ถาวร ในโครงการ   
“การพัฒนาเกมจำลองด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชน: 
กรณีศึกษา โรงเรียนสังข์อ่ำ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด
ปทุมธานี” และ นางสาวพิริยา ซิ้มเจริญ ในโครงการ   
“แนวทางศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนนของเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง  
ท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งผลงานทั้ง 3 ได้รับความสนใจจาก
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี โครงการของนางสาวพิริยา ซิ้มเจริญ ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศในผลงานด้านงานวิจัยและได้รับรางวัลจาก 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ธรรมศาสตร์
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03  หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
สถ.มธ. ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) จัดงานสัมมนา
เผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบ
อาคารสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในยุค
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2554 ณ ห้องFunction อาคารโรงแรม 
VIE ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ และอาจารย์ 
ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล และทีมวิจัย โดยได้
รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน คณะผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทาง
การออกแบบอาคารสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบ
อาคารอนุรักษ์พลังงานในยุค Climate Change 
04  อาจารย์ สถ.มธ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน  
งานสัมมนา และนำเสนองานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 
••  วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2554 อาจารย์   
ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรม
หลักสูตร “มิติกายภาพ: ของการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

••  วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ศาสตราจารย์   
ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
ผู้ดำเนินการอภิปรายทั่วไปเรื่อง “นโยบายภาษาของ
ประเทศ : ภาวะวิกฤตที่ต้องแก้” ในงานสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “นโยบายภาษาของประเทศ :   
ภาวะวิกฤตที่ต้องแก้” ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย  
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา   
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
05  จัดโครงการบรรยายพิเศษ Lecture Series 
ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ และประสบการณ์
ใหม่ ๆ กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ดังนี้ 
•• 15 มิถุนายน 2554 จัดบรรยายเรื่อง “ศึกษา
พัฒนาการของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ย้อนดู
สถาปัตยกรรมไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

••  21 มิถุนายน 2554 จัดบรรยายเรื่อง Recent 
Works โดย คุณวีร์ วีรพร Design Director: 
Design Conscious Co.,Ltd .  
••  22 มิถุนายน 2554 จัดบรรยายเรื่อง 
Creative Ecodomo โดย คุณอุดม แต้พานิช 
(ความร่วมมือระหว่าง สถ. มธ. และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มธ.)  
••  23 มิถุนายน 2554 จัดบรรยายเรื่อง 
Materials and Technology for Energy Efficient 
Lighting โดย Prof. Matthew R. Phillips จาก 
University of Technology, Sydey  
••  13 กรกฎาคม 2554 จัดการบรรยายเรื่อง 
“Current Works of VaSLab” โดย คณุวส ุวริชัศลิป ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวสแล็บ จำกัด 
••  21 กรกฎาคม 2554 จัดการบรรยายเรื่อง 
“Recent Work” โดย คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ภมูสิถาปนกิกรงุเทพ จำกดั 
••  18 สิงหาคม 2554 จัดการบรรยายเรื่อง “Rail 
and Property Development Model: Case Study 
of Hong Kong” โดย รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี 
Department of Civil and Structural Engi-
neering, The Hong Kong Polytechnic 
University 

••  18 มกราคม 2555 จัดการบรรยายเรื่อง 
“พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในญี่ปุ่น” โดย  
คุณอรุณ ภูริทัต สถาปนิกอิสระ 
••  24 มกราคม 2555 จัดการบรรยายเรื่อง 
“Alternative Construction and Disaster 
Response” โดย Mr. Martijn Schildkamp 
••  8 กุมภาพันธ์ 2555 จัดการบรรยายเรื่อง 
“The Inspiration” โดย คุณมัณฑนากร เงินวิลัย 
ช่างภาพอิสระ และผู้สร้างหนังสั้น 
••  29 กุมภาพันธ์ 2555 จัดการบรรยายเรื่อง 
“มองญี่ปุ่นผ่านสื่อจัดแสดง (Exhibit Japan)” โดย
คุณธาริต บรรเทิงจิตร และคุณภาสุร์ นิมมล   
ศิษย์เก่า สถ.มธ. ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน  
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ด้านวิจัย 

คณาจารย์คณะฯ นำเสนอผลงานวิจัยในรูป
แบบการนำเสนอ และตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

นำเสนอ 
••  เมื่อวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 อาจารย์ 
ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์  นำเสนอบทความวิจัยใน  
รูปแบบโปสเตอร์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบต่อเติมโดยผู้อยู่
อาศัยเอง ที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง: กรณีศึกษาที่
อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ และเวียดนาม” 
ในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 
(Thailand Research Expo 2011) ภาคนิทรรศการ 
••  คณาจารย์คณะฯ ได้นำบทความวิจัย บทความ
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย
และสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ปีที่ 7 ฉบับที่ 
2 (มิถุนายน 2554) ดังนี้ 
• อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ เรื่อง 
“Book review: Guide to image work: 
imagination-based research methods” หน้า 
205 - 206 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ 
เรื่อง “Recalibrating the new thai vernacular 
architecture” หน้า 65 - 79 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน เรื่อง 
“บ้านเดี่ยวขนาดย่อมแบบเปิดคอร์ทโล่ง: รูปแบบ
ที่พักอาศัยทางเลือกสำหรับบริบทเมืองใหญ่ใน
ภูมิภาคเขตร้อนชื้น” หน้า 119-140 

• อาจารย์นิรันดร ทองอรุณ เรื่อง “การจัดการสื่อ
และองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา” หน้า 99 - 117 
• อาจารย์กรกมล ตันติวนิช เรื่อง “เกณฑ์การใช้
พลังงานเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็น
ระบบในอาคารสาขาธนาคารพาณิชย์” หน้า   
189 - 203 
• อาจารย์กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล เรื่อง   
“การแปลงรูปวัสดุขยะขวดน้ำดื่มพลาสติกเพื่อใช้ใน
งานออกแบบทีก่รองแสงลานจอดรถ” หนา้ 159-172 
• อาจารย์สุดาดวง นาคะสุวรรณ เรื่อง “Design 
for experience: From design to business 
strategy” หน้า 19-27 
 

ตีพิมพ์ 
••  บทความเรื่อง “ทัศนคติของผู้ซื้อบ้านที่มีต่อ
โครงการบ้านจัดสรร บ้านไม่จัดสรร และอาคารชุด” 
ของอาจารย์เอกภณ จีวะสุวรรณ ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์ปทีี ่11 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 
2554 หน้า 79-87 
•• บทความเรื่อง “การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา: ข้อพิจารณาสำหรับ
ประเทศไทย” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ 
พิมลเสถียร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 66 เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2554 หน้า 28-35 
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ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

01  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 Professor 
Matthew R. Phillips และ Professor Emeritus 
Dr.Tony Moon จาก University of Technology, 
Australia เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ 
ประเสริฐสุข คณบดี ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ 
หรยางกูร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และคณะ
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ เพื่อปรึกษา
ถึงความร่วมมือทางวิชาการกับทั้งสองสถาบันใน
อนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Professor 
Matthew R. Phillips บรรยายในหัวข้อ “Materials 
and Technology for Energy Efficient Lighting” 
ให้กับนักศึกษา สถ.มธ. ได้ฟังอีกด้วย 
 

02  สถ.มธ. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Faculty of Environ-
mental Engineering, The University of 
Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การในหัวข้อ เรื่อง “City and Climate Change: 
Balancing Adaptation and Mitigation in 
Thailand” ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 
2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคณาจารย์
จากสองประเทศแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิตรภาพ 
และองค์ความรู้ โดยมีขั้นตอนของการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและถ่ายทอดผลงานด้านการวางแผนและ
ออกแบบเมืองให้ตอบสนองกับสถานการณ์ของ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น ผลงานการออกแบบชุมชนเมืองใน
กิจกรรมดังกล่าวนั้นยังได้ร่วมจัดแสดงในงาน
สถาปนิกล้านนา 2554 ระหว่างวันที่ 20-23 
ธันวาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล   
แอร์พอร์ตพลาซ่า  

03  สถ.มธ. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ 
เด่นไพบูลย์ อาจารย์จารุณี พิมลเสถียร และ  
นักศึกษาสาขาวิชาการผังเมือง ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการวิจัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองใน
ประเทศไทย และโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา
และวัฒนธรรม กับ Ritsumeikan University   
นำโดย Professsor Kazuhiko Ishhara จาก 
College of Policy Science, Ritsumeikan 
University และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 College of 
Policy Science, Ritsumeikan University ระหว่าง
วันที่ 4 – 10 กันยายน 2554 ซึ่งได้มีออก  
ภาคสนาม ณ ชุมชนแออัดท่าช้าง เขตพระนคร 
ชุมชนบางบัว และชุมชนนิมิตรใหม่ เขตบางเขน 
และโครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของ  
การเคหะแห่งชาติ โดยมีคณะนักศึกษาและ
คณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 
90 คน  
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04  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาสถาปัตย-
กรรม สถ.มธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ  
การภายใต้หัวข้อ “UNLEARN Krung-Thep” 
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2554 
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ สถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน โดยโครงการ  
ดังกล่าวมีกิจกรรมในส่วนของการบรรยายพิเศษ 
และการฝึกปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Asso-
ciate Professor Raveevarn Choksombatchai 
สถาปนิกและเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลจาก University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น  
ผู้บรรยายและผู้นำฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ 

05  อาจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้การต้อนรับและแนะนำ
คณะฯ กับ Professor Masao Nishimura จาก 
School of Letters, Arts and Media 
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ  
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสจัดโครงการ
ทัศนศึกษาภายใต้หัวข้อ “Studies of Downtown 
Cultures” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2554   
ณ กรุงเทพมหานคร  
  โครงการดังกล่าวได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร อาจารย์สาขาวิชาการ
ผังเมือง สถ.มธ. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
ระบบคลองในกรุงเทพมหานครพร้อมนำทัศนศึกษา
ระบบคลองฯ แก่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี
และวัฒนธรรมในเขตเมืองและนักศึกษา ในวันที่   
2 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ   
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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06  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 
นำนางสาวธนพร ธนเชวงสกุล และนายนัทพันธ์ 
ธีระจรุงเกียรติ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ International Partner-
ship Program ที่เมือง Hang Zhou ประเทศจีน 
ร่วมกับ College of Civil Engineering and Archi-
tecture, Zhejiang University และ Department 
of Civil Engineering and Architecture, Saga 
University, Japan ระหว่างวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 
2554 โดยโครงการดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออก
เป็น 2 หัวข้อ หัวข้อแรกเป็นการพัฒนาพื้นที่ย่าน
ทะเลสาบ Westlake โดยเป็นการศึกษาสำรวจพื้นที่
รอบบริเวณย่านเศรษฐกิจหลักของเมือง Hang 
Zhou หัวข้อที่สองเป็นการวางแผนแม่บทด้าน  
การจราจรภายใน Zhejiang University โดย  
การวางแผนดังกล่าวได้มุ่งเน้นไปยังความปลอดภัย
ของการสัญจรของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   
ซึ่งได้มีการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทาง
ในการบริหารใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยใน
โครงการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี   
เอี่ยมตระกูล รับเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์
ทีป่รกึษา ซึง่นอกจากนกัศกึษาจาก สถ.มธ. เขา้รว่ม
โครงการนี้แล้วยังมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
จำนวน 5 คน และนักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน 
6 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  

07  Professor Hidehiko Kanegae จาก 
Ritsumeikan University และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ จาก สถ.มธ. พร้อมกับ  
ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่จาก 
Ritsumeikan University และคณะฯ ได้ถ่ายรูป  
ร่วมกันในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“Urban Gaming and Simulation and Urban 
Design for Cultural Heritages” ในระหว่างวันที่ 
23 – 31 สิงหาคม 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้
รับเกียรติจาก Professor Paola Rizzi จาก Univer-
sity of Sassari เป็นวิทยากรอบรมและสาธิต  
การออกแบบ “เกมการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผน
เมือง” ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ Ritsumeikan 
University และ สถ.มธ. โดยมี Professor 
Hidehiko Kanegae ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี 
ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ  
ผูช้ว่ยศาตราจารยฉ์ววีรรณ เดน่ไพบลูย ์ใหค้วามสนใจ
เป็นอย่างดี 

08 The Faculty of Architecture and Planning 
(APTU) proudly supported the ICOMOS 
THAILAND INTERNATIONAL CONFERENCE 
2011: ASIAN URBAN HERITAGE during 15 - 
20 October 2011 at Phuket. The conference 
focused on 5 sub-themes: Heritage 
management,Legal protection and incentives, 
Historic urban landscape, Climate change and 
disaster prevention, and Industrial heritage. 
Assistant ProfessorDr. Yongtanit 
Pimonsathean, Mrs. Jarunee Pimonsathean, 
Ms. Putpannee Sitachitta and Mr. Payap 
Pakdeelao, APTU representatives, attended 
and presented their papers at the conference. 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง
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เทียบเท่าคณะ
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01 โครงการจัดทำหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต / การออกแบบ  
      ชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (Bachelor of UrbanDesign and   
      Development Program / Master of Urban Design and  
      Development Program) (หลักสูตรนานาชาติตรีควบโท) 
 
02 โครงการจัดทำหลักสูตร Bachelor of Design Innovation   
      (หลักสูตรนานาชาติ) 

แผนงานในอนาคต

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

•• ผลงานการออกแบบ “ยุ้งฉางวัฒนธรรม แห่ง
ธรรมศาสตร์” หรือ TU Rice Granary โดย AP 
sTUdio (ก่อตั้งโดย อาจารย์ ดร. เขียนศักดิ์   
แสงเกลี้ยง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Winners 
(selected all visitors) จัดโดย WA (World 
Architecture Community) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สำหรับแนวคิดในการออกแบบยุ้งฉางวัฒนธรรมแห่ง
ธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ ในฐานะ
สถาปนิกโครงการ พร้อมผู้ร่วมออกแบบทั้ง 2 ท่าน 
คือ อาจารย์ธนากร ตาระกา และ อาจารย์   
ม.ล. วโรดม ศุขสวัสดิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม สถ. มธ. ได้อธิบายถึงที่มาว่าเป็น
อาคารที่สื่อถึงวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตของชาวนา
ไทย สถาปัตยกรรมสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายทั้งด้านรูปแบบและ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง มีการใช้วัสดุประเภท
รีไซเคิล และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ส่วนการดำเนิน
งานก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากประชาคม
ธรรมศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาจากคณะต่างๆ   
ร่วมกันก่อสร้างอาคาร  

ผลงานของอาจารย์ •• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการผังเมือง ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ โครงการประกวดผลงานวิจัยและ  
วิชาการ และผลงานด้านวิศวกรรมการทางและ
จราจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 จากงานวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากกรณี  
ชนท้าย” จัดโดยสภาวิศวกร ซึ่งได้รับเกียรติจาก   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณบดี 
สถ. มธ. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 
3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
•• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 
อาจารย์สาขาวิชาการผังเมือง ได้รับรางวัล TRF -
CHE - Scopus Young Researcher Award 2011 
ในสาขา Humanities & Social Sciences จากฝ่าย
วชิาการ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ 
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ผลงานของนักศึกษา 

•• นายชวณัฐ รัตนมหาวงศ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม คว้า
รางวัล “Prize for technical excellence and 
architecturalOriginality” จากการประกวดแบบ
ระดับนานาชาติ “2011 Delta cup International 
Solar Building Design Competition” ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยร่วมทีมกับนักศึกษาจาก University of 
Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น และ Zhejiang Univer-
sity ประเทศจีน ผลงาน ICE-RAY Apartment   
มีแนวคิดมาจากสภาพแวดล้อมเมืองตงลี่ ซึ่งเป็น
เมืองเก่า และมีคลองมากจึงใช้สะพานเป็นการเชื่อม
ต่อ ผลงานจึงออกมาในรูปแบบ Moon bridge   
ตัวอาคารที่คล้ายสะพาน พื้นที่สีเขียว และจุดชมวิว
บนตัวอาคาร มองเห็นเมืองตงลี่แบบ 360 องศา 
ทำให้ผลงาน ICE-RAY Apartment ชนะคู่แข่งกว่า 
100 ทีม ทั่วโลก 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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•• เมื่อวันที่ 15 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 
สภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบ
ภายในแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการออกแบบ ประจำปี 2554 (Design 
Workshop 2011) ในหัวข้อ “อยู่ I พอ I ดี   
การออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Design Workshop for Community)” ระหว่าง  
วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2554 ณ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน และ  
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ อาษาเซ็นเตอร์ (ASA 
Center) โดยในงานนี้อาจารย์และนักศึกษาสาขา
วิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถ.มธ. เข้าร่วมงาน  
ดังกล่าวด้วย 

•• นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปี
ที่ 3 ได้รับรางวัลจากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ดงักลา่ว โดยรวมกลุม่กบันกัศกึษาจาก ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ีม.เกษมบณัฑติ ม.มหาสารคาม 
ม.อัสสัมชัญ และม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วทิยาเขต อเุทนถวาย จำนวน 6 คน จาก 6 สถาบนั 
ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 
•  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานชื่อ “อยู่ I พอ I ดี 
ณ ลานกระดี”่ ของนายณฐัวฒุ ิกลุสริสิวสัดิ ์นกัศกึษา 
สถ.มธ. พร้อมสมาชิกอีก 5 สถาบัน 
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงาน  
ชื่อ “มอญซ่อนภาพ” ของนางสาวชลธิชา กันไชย 
นักศึกษา สถ.มธ. พร้อมสมาชิกอีก 5 สถาบัน 
•• ผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ได้ถูกนำไปจัดแสดงใน
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาใน  
งาน “Interior Festival 2011” ระหว่างวันที่   
15 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์คริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Chrystal Design Center, CDC) 

•• นกัศกึษาสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน ชัน้ปทีี ่
4 นำโดย นายภราดร รกัษก์ลุ นางสาวกนัตฤ์ทยั 
เลิศเมธาสกุล นางสาววสุชัญญา กาญจนชูศักดิ์ 
นายอาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง และนายพัฒน์ ตีระวนิช 
รวมกลุ่มกันในชื่อ “Dimension Sick-ness” สร้าง
สรรค์ผลงานการออกแบบของโครงการพรีเมียมใน
ชื่อผลงาน “ปากกาหมุนกลับสลับด้าน” เข้าร่วม
ประกวดในโครงการ “วัยรุ่นปั้นล้าน The Premium 
Project” จดัการประกวดโดย บรษิทั จเีอม็เอม็ ไท หบั 
หรือ “GTH” ผู้สร้างภาพยนตร์เรือ่ง “Top Secret 
วยัรุน่พนัลา้น” รายการโทรทศันช์อ่ง PLAY Channel 
โรงภาพยนตร์ SF Cinema และธนาคารกรุงไทย 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้  
วัยรุ่นที่มีอายุ 15-22 ปี ได้ลองทำธุรกิจด้วยตนเอง 
ด้วยการออกแบบของโครงการพรีเมี่ยมที่ระลึกจาก
ภาพยนตร์ โดยทาง GTH จะเป็นผู้ออกเงินทุน
สนับสนุน ซึ่งของที่ออกแบบมานั้นจะต้องขายได้จริง 
จากการประกวดทีมนักศึกษาจาก สถ.มธ. คว้า 2 
รางวัล คือ รางวัล The Best Seller (สำหรับทีมที่
สร้างคะแนนในการขายได้สูงที่สุด) รับเงินรางวัล 
50,000 บาท รับมอบกับคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 
จำกัด และรางวัล The Best Design Creative 
(สำหรับทีมที่มีไอเดียการสร้างสรรค์ดีที่สุด) รับเงิน
รางวัล 25,000 บาท รับมอบกับคุณมาลิน ส่งเสริม
วาสนา product group manager บริษัท ไอ ซี ซี 
อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) โดยมีพิธีมอบ
รางวัลไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ   
ร้านอาหาร Sort’s Cottage 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร

ข้อมูลเบื้องต้น
ของคณะ

คณบดี  
อาจารย์ สุธิดา กัลยาณรุจ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์ ใจเที่ยง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ รุ่งวิทย์ ลัคนทิน 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข 

เลขานุการคณะ 
นายจีระวิทย์ บุตรศร ี

การจัดการเรียนการสอน 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 
จำนวน 3 หลักสูตรและหลักสูตรวิชาโท 2 หลักสูตร ดังนี้ 
•• หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
01 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการละคอน 
02 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
03 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
•• หลักสูตรวิชาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
01 หลักสูตรวิชาโทนาฏยศาสตร์ไทย 
02 หลักสูตรวิชาโทดนตรี 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

นักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษา 
 
ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 370 คน 
(เป็นนักศึกษาใหม่ 107 คน) และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2553 รวม 83 คน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

FI
N

EA
RT



ด้านวิชาการ 
 
01 ตำราศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยไทยสร้างสรรค์) โดย   
      รศ. ฉันทนา เอี่ยมสกุล 
02 การเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม 10 ศิลปินไทย โดยอาจารย์  
      รุ่งวิทย์ ลัคนทิน ระหว่างวันที่ 15 -30 กันยายน 2554 ณ ประเทศ  
      สหรัฐอเมริกา 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 
01 โครงการค่ายศิลปินน้อย (Young Artist Summer Camp)   
      ระหว่างวันที่ 18 – 29 เม.ย. 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์   
      มธ.ศูนย์รังสิต 
02 โครงการ “นาฎศิลป์สร้างสรรค์ : การประยุกต์ และทิศทาง  
      สูอ่นาคต” ระหวา่งวนัที ่7– 8 ก.ค. 2554 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์  
      มธ.ศนูยร์งัสติ 
03 โครงการ “นาฎศิลป์สร้างสรรค์” วันที่ 9 ก.ค. 2554 ณ   
      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
04 โครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น 2”   
      ระหว่างวันที่ 17– 19 ส.ค. 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ   
      Studio Drama อาคารพิพิธภัณฑ์ มธ.ศูนย์รังสิต 

สรุปผลงาน
การดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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แผนงาน
ในอนาคต

ในปีงบประมาณ 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแผนงาน / 
โครงการต่าง ๆ ดังนี ้

01 โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแสดงและเผยแพร่ผลงาน  
      สรา้งสรรคศ์ลิปวฒันธรรมของคณาจารย ์และศลิปนิจากภายนอกคณะ 
02 โครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์   
      และศิลปวัฒนธรรม 
03 โครงการเสนาะรสร้อยกรองเพราะพร้องทำนองเสภา เพื่อให้บริการ  
      วิชาการและถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตร ีเพือ่สบืสานและอนรุกัษศ์ลิป  
      วฒันธรรมไทย 
04 โครงการค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
05 โครงการละคร Di-Act 
06 โครงการเผยแพร่งานละครเพื่อชุมชน 
07 โครงการเผยแพร่ผลงานจากวิชา The Art and Technique in   
      Present Creative Work เพื่อสร้างสรรค์ผลงานละครออกสู่  
      สังคม สื่อประเด็นหรือสาระสำคัญ เป็นต้นแบบในการใช้วิธีการทาง  
      ศาสตร์และศิลป์ด้านการละคอน และศิลปะแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
      ให้แก่กลุ่มคน ชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการทำละคอน เพื่อยก  
      ระดบัมาตรฐานการสรา้งสรรคผ์ลงานละคอน กอ่ใหเ้กดิการตอ่ยอด  
      ทางความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

08 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะ  
      การออกแบบพัสตราภรณ์ 
09 โครงการจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ และแสดงผลงานของนักศึกษา   
      สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
10. โครงการแสดงงานร่วมของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชา  
      การออกแบบพัสตราภรณ์ 
11 โครงการส่งสริมผลงานดีเด่นของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะ  
      การออกแบบพัสตราภรณ์ 
12 โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-เวียดนาม 2555-2556   
      “Comtemporary Arts Exhibition Among Universities   
      Thailand-Vietnam 2012-2013” เพือ่เผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค ์ 
      ของคณาจารย ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อสาธารณชน และ  
      แลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการระหวา่งคณาจารยแ์ละศลิปนิ  
      ภายนอก รวมทัง้เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อันดีระหว่างประเทศไทย   
      และประเทศเวียดนาม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร สำเภาทอง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
Asst. Prof. Dr.Marc Van der Putten 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
Dr. Stephen Jay Atwood 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ 

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางพัชรา พรหมเพ็ชร 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

FP
H



ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
ในปกีารศกึษา 2552 คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ เปดิสอน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี1 สาขาวชิา และหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2 สาขาวชิา ดงันี้ 
ระดบัปริญญาตรี 
01 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสาธารณสขุศาสตร ์ม ี3 วชิาเอกไดแ้ก่ 
•• เอกอนามยัสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
•• เอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
การการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
ระดบับณัฑติศกึษา 
01 สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรภาษาไทย) ม ี3 วชิาเอกไดแ้ก่ 
•• การจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
•• การจดัการการบรกิารสาธารณสขุ 
•• การจดัการการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
02 สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขา Global Health ( หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

ผลการดำเนินงานของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

FP
H



ด้านนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 120 353

รวมระดับปริญญาตรี 120 353

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 45 102

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสาธารณสุขโลก(หลักสูตร
นานาชาติ)

15 22

รวมระดับปริญญาโท 60 24

353

วท.บ
(สาธารณสุขศาสตร์)

สม สม
(GlobalHealth)
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คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

FP
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ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป 

•• ทุนวิจัย 
ในรอบปี 2554 คณะได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมี  
การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการฝึก
อบรมสัมมนาให้กับบุคลากรในสังกัด 
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม
รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผล
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 โครงการ 
ประกอบด้วย 
01 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน   
      5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น   
      23,505,100 บาท 
02 ทุนจากแหล่งทุนภายใน จำนวน   
      10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น   
      3,498,440 บาท 
•• งานบริการวิชาการ 
ในรอบปี 2554 คณะฯ ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบที่คณะฯ จัดขึ้น
เอง และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 
20 กิจกรรม 

บุคลากร มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 39 คน จำแนกตามประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร ข้าราชการ พนักงานมธ. ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง พนักงานเงินรายได้/
ลูกจ้างหน่วยงาน

รวม

สายวิชาการ

01 ศาสตราจารย์ - - - - -

02 รองศาสตราจารย์ 2 1 - - 3

03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 1 1 - 9

04 อาจารย์ - 8 4 - 12

รวมสายวิชาการ     24

สายสนับสนุนวิชาการ 3 9 - 5 17

รวมทั้งสิ้น 12 19 5 5 41

คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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งบประมาณ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับ  
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 
19,632,100 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน10,339,300 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29,971,400.00 บาท 

ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลงานที่สำคัญที่ได้ดำเนินการในรอบ
ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

01 จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขโลกและการพัฒนา (Center for Global   
      Health and Development (CGHD)) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวคณะได้จัดตั้ง  
      มีภารกิจ ดังนี้ 
•• ภารกิจหลัก คือ การสร้างงานวิจัยที่เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก 
•• ภารกิจรอง คือ การพัฒนาหลักสูตรที่ยั่งยืนในด้านการศึกษาต่อเนื่อง   
      ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพทั่วโลก 
02 การพัฒนาหลักสูตรตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ  
      วิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะ  
      สาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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แผนงานในอนาคต
01 แผนงานด้านทำนุบำรุงสังคม 
•• แผนงานการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจในเรื่อง  
      ความเป็นธรรมศาสตร์ 
•• แผนงานโครงการจิตอาสา 

02 แผนงานด้านการวิจัย 
•• แผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
•• แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัย 
•• แผนงานโครงการสนับสนุนงานวิจัยบูรณาการ 

03 แผนงานด้านการจัดการศึกษา 
•• แผนพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 
•• แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ M.Sc/Ph.D. 
•• แผนพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับระบบ e-learning และ SCL 
•• แผนการผลิตสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
•• แผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือ  
      ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
•• โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน/ มหาวิทยาลัย  
      ต่างประเทศ 

04 แผนงานด้านบริการวิชาการ 
•• แผนพัฒนาระบบบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 
•• แผนส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ  
      ชุมชนและสังคม 
•• แผนงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน มธ.ในการให้บริการ  
      วิชาการแบบองค์รวม 

05 แผนงานด้านบริหาร 
•• แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหาร  
      จัดการคณะฯ 
•• แผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
•• แผนพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะและการพัฒนาเครือข่าย 
•• แผนพัฒนาระบบ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
      ตามแผนงาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

FP
H



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ 
ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ 

รองผู้อำนวยการ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร รังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บางกะดี 
รองศาสตราจารย์ เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน ์

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SI
IT



ผลการดำเนินการ
ในรอบปีการศึกษา2554

ระดับปริญญาตรี มี 9 หลักสูตร ได้แก่ 
01 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (วศ.บ.) 
02 วิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) 
03 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 
04 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 
05 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 
06 เทคโนโลยีการจัดการ (วท.บ.) 
07 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
08 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
09 การจัดการวิศวกรรม (วท.บ.) 

ด้านวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียน  
การสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี ้

ระดับปริญญาโท มี 5 หลักสูตร ได้แก่ 
01 วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (วศ.ม.) 
02 เทคโนโลยีวิศวกรรม (วศ.ม.) 
03 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (วศ.ม.) 
04 วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี (วท.ม.) 
05 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.ม.) 
 
ระดับปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 
01 วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี (ปร.ด.) 
02 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ปร.ด.) 

•• ในระดับปริญญาตรี ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรโดยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้ 
01 เทียบรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ของนักศึกษาที่
ย้ายกลุ่มวิชา เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตรและเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไม่ต้องศึกษา
รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน 
02 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มเป็นวิชาเลือกให้แก่นักศึกษา 
 
•• ในระดับปริญญาโทและเอก ไม่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SI
IT



ด้านนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษา 

นักศึกษา : จำแนกตามประเภทและระดับได้ ดังนี้ 

ประเภทนักศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวม

นักศึกษาทั้งหมดณปัจจุบัน 1,936 207 2,143

บุคลากร : จำแนกตามประเภทได้ ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จำนวน(คน)

คณาจารย์(สายก)

01 คณาจารย์วุฒิปริญญาเอก 57

02 ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 9

พนักงาน 109

รวม 175

ดัชนีชี้วัดหลัก 

นักศึกษา/อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก 37.60

นักศึกษา/อาจารย์และผู้สอนทุกประเภท 34.02

นักศึกษา/พนักงานประจำ 19.66

คุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 
(สำรวจวันรับปริญญา) 

การได้งานทำ 51%

การศึกษาต่อ 35%

เงินเดือนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี(บาท) 20,632

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี :  
ประกอบด้วยทุนประเภทต่างๆได้แก่ทุนเรียนดีต่อเนื่อง4ปีทุนเรียนดี-ประพฤติดีทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และ/หรือสร้างชื่อเสียงดีเด่นทุนค่าเล่าเรียนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนค่าครองชีพทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้
ประสบอุทกภัยทุนฝึกงานในต่างประเทศและทุนโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นต้น


แหล่งทุน จำนวนทุน จำนวนผู้รับทุน ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับทุน

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ทุนจากสถาบัน* 614 395 20.40 18.519

ทุนจากภายนอก** 30 17 0.88 2.687

ทุนทั้งหมด 647 412 21.28 21.206

*ไม่รวมเงินยืมเพื่อการศึกษา(SIITLoan)
**รวมทุนต่อเนื่อง“โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน”(สวทช.)แต่ไม่รวมเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษากรอ./กยศ.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ชื่อทุน แหล่งทุน จำนวนผู้รับทุน จำนวนเงิน(บาท)

ทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์
ผลิตนักเทคโน(YSTP)

สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

9 1,679,032.50

ทุนการศึกษา1อำเภอ1ทุน
ศึกษาในประเทศ

สนง.คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

1 170,200

ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.
อดุลวิเชียรเจริญและศิษย์

มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อดุล
วิเชียรเจริญและศิษย์

1 20,000

SCGFoundationRegional
Scholarship

มูลนิธิเอสซีจี 3 710,180

Scholarshipsfrom
MitsubishiUFJFoundation

MitsubishiUFJFoundation
(Japan)

3 108,000

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SI
IT



ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ศึกษาที่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร): ประกอบ
ด้วยทุนประเภทต่างๆ ดังนี้ 
01 ทุนต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา กองทุนสิรินธร
เทคโนโลยี (ทุนโควต้าอาจารย์) 
02 ทุนต่อเนื่อง “The Graduate Scholarship 
Program for Students from Neighboring 
Countries” กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี 
03 ทุนต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา โดยศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC) 
04 ทุนต่อเนื่องระดับบัณฑิตศึกษา “SCG 
Foundation Regional Scholarship” โดยมูลนิธิ 
เอสซีจี 
05 ทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (TGIST) 
06 ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศึกษาภายในประเทศ 
07 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (คปก.) 
08 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ทุนศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา: บัณฑิตของ
สถาบนัฯ ไดร้บัทนุเพือ่ศกึษาตอ่ในสถานศกึษา
ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น 
01 ทุนรัฐบาลไทย (Royal Thai Government 
Scholarship) 
02 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government 
(Monbukagakusho) Scholarship) 
03 ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
แห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 
(TAIST-Tokyo Tech) 

09 ทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
แห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 
(TAIST-Tokyo Tech) 
10 ทุนระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนาขีด  
ความสามารถและสร้างงานวิจัยพื้นฐานสำหรับ
รองรับอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ Service 
Informatics (JAIST ScholarshipProgram) 
11 ทุนโครงการ NTC Scholarship สถาบันวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) 
สำนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
12 ทุนโครงการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 
13 ทุน Asian Development Bank (ADB) 
14 ทุน “Royal Thai Government Scholarship” 
(TIGA Scholarship) โดยสำนักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวง
การต่างประเทศ 
15 ทุน ASEA-UNINET : Thailand On-Place 
Scholarship under the ASEA-UNINET 
Programme for Cambodia and Lao PDR โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และรัฐบาลอออสเตรีย 
16 ทุน “SIIT Low Carbon Scholarship” 
สนับสนุนโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 
17 ทุนจากเงินสนับสนุนโครงการวิจัย 
(Sponsored Projects) 

นอกจากนี้ นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอกซึ่งเบิกจ่ายเงินทุนให้แก่  
นักศึกษาโดยตรง อาทิเช่น ทุนมูลนิธิธนาคาร  
เกียรตินาคิน ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ทุนสงเคราะห์
ด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวทหารผ่านศึก 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SI
IT



01 คณาจารย์ของสถาบัน ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการวิชาการให้กับ  
      หน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เป็นผู้ประเมิน  
      ผลงานวิชาการให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และวารสารวิชาการ  
      จำนวนมาก อีกทั้งทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสาร เช่น Applied   
      Thermal Engineering, Coastal Engineering, Inter-  
      national Journal of Control, Automation, and Systems,   
      International on Multidimensional Systems and Signal   
      Processing, Journal of Advanced Concrete Technology,   
      Ocean Engineering, American Mathematical Society   
      เป็นต้น 
02 สถาบันและคณาจารย์ของสถาบัน ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน   
      จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การสัมมนา และเป็น  
      วิทยากรฝึกอบรมวิชาการหลายแห่ง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง  
      ประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมคอนกรีตแห่ง  
      ประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
      กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น 

คณาจารย์ของสถาบันได้เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ   
เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปา
นครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท
เอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำกัด (มหาชน) บริษัท Taiheiyo Materials (Japan) บริษัท Xypex 
(Australia) จำกัด เป็นต้น 

ด้านการให้บริการวิชาการ 

ด้านวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2554 (1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2554) คณาจารย์ได้ตีพิมพ์ผลงาน  
ในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
 

ประเภท จำนวน(บทความ)

บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีimpactfactor(ถ่วงน้ำหนัก1.0) 25.902

บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่มีimpactfactor(ถ่วงน้ำหนัก0.75) 5.00

บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ(ถ่วงน้ำหนัก0.5) 5.00

บทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ(ถ่วงน้ำหนัก0.25) 61.242

บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ(ถ่วงน้ำหนัก0) 2.50

จำนวนบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ/อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก 0.498

จำนวนบทความเทียบเท่าบทความวารสารวิชาการนานาชาติ/อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก 0.766

ค่าimpactfactor/อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก 0.443

หมายเหตุ:
(1)การนับผลงานวิจัยตีพิมพ์นั้นนับตามอัตราส่วนของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ตัวอย่างเช่น
นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชียจะนับผลงานตีพิมพ์คนละ0.5บทความ
(2)การคำนวณจำนวนบทความเทียบเท่าใช้ค่าถ่วงน้ำหนักตามที่ระบุในตาราง



สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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•• ในปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ได้ลงนามต่อ
สัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ 
คือ University of Applied Sciences FH 
Ravensburg-Weingarten, ประเทศเยอรมัน, Kochi 
University of Technology, และ Tokyo 
Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น 
•• ในปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ได้จัดส่ง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  
คู่สัญญาและองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชา
การระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เช่น 
Helsinki Metropolia University of Applied 
Sciences ประเทศฟินแลนด์, Technich Universität 
München, Hochschule Ravensburg-Weingarten - 
University of applied sciences ประเทศเยอรมัน 
Kansai University, Japan Advance Institute of 
Sciences and Technology และ Keidanren 
ประเทศญี่ปุ่น 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

•• ในปีการศึกษา 2554 สถาบันได้ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ มาเยี่ยมชมสถาบัน รวมถึงหารือ
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษให้
กับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ เช่น Deakin 
University ประเทศออสเตรเลีย Kochi University 
of Technology, Kyoto University, Japan, Waseda 
University ประเทศญี่ปุ่น Munich University of 
Applied Sciences, University of Applied Sciences 
Kaiserslautern ประเทศเยอรมันนี และ Zurich 
University of Applied Sciences ประเทศ 
สวิสเซอร์แลนด์ รวมถึงVisiting Professors จาก
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา จาก Tohoku University, 
Hokkaido Automotive Engineering College, 
Tokyo Institute of Technology, Yokohama 
National University ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาบรรยายที่
สถาบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน ถึง 1 ภาคการศึกษา 
•• ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก Hochschule Ravensburg-Weingarten- 
University of applied sciences, Techniche 
Universität Damstadt, ประเทศเยอรมันนี, Kochi 
University of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
Northumbria University ประเทศอังกฤษ และ 
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 
ประเทศฟินแลนด์ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 45 คน   
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี และมี
นักศึกษา 2 คนจาก Saitama University ประเทศ
ญี่ปุ่น และ Technische Universität München   
4 คนเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นในระดบัปรญิญาโท
กบัสถาบนัฯ 

•• ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาของสถาบันฯ 
สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และได้รับการตอบ
รับให้เข้าศึกษา ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี
การศึกษา 2554 ณ Saitama University, Hokkaido 
University, Tokyo Institute of Technology, 
Japan Advance Institute of Sciences and 
Technology ประเทศญี่ปุ่น, Hochschule 
Ravensburg-Weingarten University of Applied 
Sciences, Techniche Universität Damstadt, 
Technische Universität München ประเทศเยอรมนั, 
Institut Superieur D’Electronique De Paris (ISEP) 
ประเทศฝรั่งเศส, Australia National University 
ประเทศออสเตรเลีย และHelsinki Metropolia 
University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์ 
รวมทั้งสิ้น 40 คน 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ดัชนีชี้วัดหลัก ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด(ล้านบาท) 284.51

ค่าเสื่อมราคา/ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 13.77%

ค่าหนังสือและวารสาร/นักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(บาท) 1,118

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบ/นักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(บาท) 3,659

นักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา/คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 3.4

สินทรัพย์ถาวร(ล้านบาท) 313.96

สินทรัพย์รวมในกองทุนต่างๆ(ล้านบาท) 911.57

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

SI
IT



แผนงานในอนาคต
•• ในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ มีแผนขยายจำนวน  
      นักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกให้มากขึ้น 
•• จัดตั้งศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัยมากขึ้น 

รางวัลการศึกษา 
 
รางวัลเรียนดีเด่นระดับปริญญาตรี โดย 
01 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT   
      Academic Excellence Awards 2010)   
      จำนวน 66 รางวัล 
02 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจำปกีารศกึษา   
      2553 จำนวน 5 รางวัล 
03 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ   
      จำนวน 5 รางวัล 
04 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)   
      จำนวน 1 รางวัล 
05 ทุนภูมิพล 
•• รางวัลส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษา  
      ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 
•• รางวัลทุนภูมิพล สำหรับบัณฑิต ประจำปี  
      การศึกษา 2553 จำนวน 10 รางวัล 

 
รางวัลอื่นๆ 
 
01 รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จาก  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 รางวัล 
02 รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 จากการแขง่ขนั  
      รกับี ้7 คน ประเภท Open (20 ทมี) จดัโดย   
      KMITL 1 รางวัล 

ผลงานของอาจารย์
ข้าราชการนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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IT



กิจกรรมนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง 
 
•• นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา (SIIT Volunteer Club) จัดกิจกรรม  
      ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง อ.สามโคก   
      จ.ปทุมธานี ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีนักศึกษาไทยและ  
      นักศึกษาต่างชาติโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรมรวม   
      50 คน 
 
•• ฝ่ายกิจการนักศึกษาในฐานะผู้แทนอาจารย์และพนักงาน นักศึกษา  
      ต่างชาติโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาทุนช่วยงาน  
      สถาบนัฯ รว่มจดักจิกรรมวชิาการและสนัทนาการในงาน “ตะลยุวนัเดก็!   
      บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ  
      เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี   
      2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในวันที่   
      12-13 มกราคม 2555 

รางวัลระดับอาจารย ์
 
01 รางวัลการสอนดีเด่น โดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT   
      Best Teaching Awards2010) 2 รางวลั (รศ. ดร. อมร พมิานมาศ   
      และ รศ. ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
 
02 รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 ระดับดีเยี่ยม โดยสำนักงาน  
      คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1รางวัล (ดร. สุรภา เทียมจรัส) 
 
03 รางวัลการประกวดผลงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท  
      ฮาร์ดแวร์โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
      (ICT Award 2010) 1 รางวัล (ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ์) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วิทยาลัยนวัตกรรมคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วิทยาลัยนวัตกรรมคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

วิทยาลัยนวัตกรรมบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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งานด้านพัฒนา 
 
วทิยาลยัการจดัอบรมแกค่ณาจารย ์ในหวัขอ้ “การจดัทำแผนปรบัปรงุ
คณุภาพ ประจำปกีารศกึษา 2554 การปรบัแผนกลยทุธว์ทิยาลยันวตักรรม 
(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนการดำเนนิงาน ประจำปกีารศกึษา 2555” 
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2555 

งานด้านหลักสูตร 
 
01 การปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ไดแ้ก่ 
•• สาขาวชิาการบรหิารเทคโนโลยี 
•• สาขาวชิานวตักรรมบรกิาร (หลกัสตูรภาษาไทย) 
•• สาขาวชิานวตักรรมบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ การปรบัปรงุ  
      หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
•• สาขาวชิาการบรหิารงานวฒันธรรม 
02 เปดิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขานโยบายและการบรหิาร  
      เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยนวัตกรรม
ในรอบปี2554

การเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 
วทิยาลยั สง่อาจารย์ไปรว่มประชมุ International Conference on 
Innovative ICT, CIO and Natural Disasters ระหวา่งวนัที ่5 – 8 
ตลุาคม 2554 ณ มหาวทิยาลยั De La Salle กรงุมะนลิา ประเทศ
ฟลิปิปนิส์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมบันทึก
ธรรมศาสตร์
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01 Wonglimpiyarat, J. (2012), ‘Microsoft’s Strategies in Managing 
Operating Systewm Innovations’, International Journal of Technology, 
Policy and Management, Vol. 12(1), pp. 20-36 (Scopus). 
02 Wonglimpiyarat, J. (2011), ‘The Dynamics of Financial Innovation 
System’, Journal of High Technology Management Research, Vol. 22(1), 
pp. 36-46 (ScienceDirect). 
03 Wonglimpiyarat, J. (2011), ‘Government Programmes in Financing 
Innovations: Comparative Innovation System Cases of Malaysia and 
Thailand’, Technology in Society, Vol. 33(1-2), pp. 156-164 
(ScienceDirect). 
04 Wonglimpiyarat, J. (2011), ‘Innovation Challenges of Financial and 
Tax Auditing To Improve Economic Efficiency’, International Journal of 
Business Innovation and Research, Vol. 5(6), pp. 625-638 (Scopus). 

01 Neeranart Vechsunthorn and Poomporn 
Thamsatitdej (2011) The Study of Risk Factors 
in Thai Public ICT Projects, ThaiTIMA Annual 
Conference on Technology and Innovation 
Management, 3rd, 16-17 June, Century Park 
Hotel, Bangkok, Thailand (in Thai) 
02 Jakkaphong Sueprasertsit and Poomporn 
Thamsatitdej (2011) The Influential Factors of 
Technology Acceptance on Mobile Media 
Massage, ThaiTIMA Annual Conference on 
Technology and Innovation Management, 3rd, 
16-17 June, Century Park Hotel, Bangkok, 
Thailand (in Thai) 
03 Nattaphon Orakul and Poomporn 
Thamsatitdej (2011) The Study of Creative 
Organization Elements : Software Industry 
Focus, ThaiTIMA Annual Conference on 
Technology and Innovation Management, 3rd, 
16-17 June, Century Park Hotel, Bangkok, 
Thailand (in Thai) 

04 Nirada Wisuthithada and Poomporn 
Thamsatitdej (2011), The Study of Critical 
Success Factors of University and Industry 
Collaboration, ThaiTIMA Annual Conference on 
Technology and Innovation Management, 3rd, 
16-17 June, Century Park Hotel, Bangkok, 
Thailand (in Thai) 
05 Komsak Khonthong and Poomporn 
Thamsatitdej (2011), The Study of Knowledge 
Management Framework for Thai SMEs, , 
ThaiTIMA Annual Conference on Technology 
and Innovation Management, 3rd, 16-17 June, 
Century Park Hotel, Bangkok, Thailand (in Thai) 
06 Chantich Charmthong and Poomporn 
Thamsatitdej (2011), A Comparative Study of 
National Broadband Policy, ThaiTIMA Annual 
Conference on Technology and Innovation 
Management, 3rd, 16-17 June, Century Park 
Hotel, Bangkok, Thailand (in Thai) 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์  
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การนำเสนอบทความในที่ประชุม
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

วิทยาลัยนวัตกรรมบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
IT

U



07 Intarakumnerd, P (2011), ‘Proposed Sets 
of Supplementary Science, Technology and 
Innovation Indicators for Latecomer 
Economies at the Firm and Country Levels, 
African Journal of Science, Technology, 
Innovation and Development, 3 (2), 60-86 
08 Intarakumnerd, P (2011), ‘Thaksin’s 
Legacy: Thaksinomics and Its Impacts on 
Thailand’s National Innovation System and 
Industrial Upgrading’, International Journal of 
Institutions and Economies, 3(1), 31-60 
09 Intarakumnerd, P (2011), ‘Two Models of 
Research Technology Organisations in Asia’, 
Science, Technology and Society Journal, 
16(1), 11-28 
10 Intarakumnerd, P. and Chaminade, C. 
(2011) Innovation Policies in Thailand: 
Towards a System of Innovation Approach? 
Asia Pacific Business Review, 17 (3), 57-72. 
11 Wonglimpiyarat, J. (2012), Finance and 
Accounting for Management of Technology and 
Innovation, Pearson, ISBN 978-616-559-006-8. 

ผลงานวิจัย 
 
01 Research in: Towards Effective Policies 
for Innovations Financing in Asia (Canada’s 
International Development Research Centre 
(IDRC)/ Centre de Recherche sur le 
Développement International (CRDI)). 
02 Research in: National R&D Evaluation 
System (The National Research Council of 
Thailand) 
03 Research in: Financial and Economic 
Evaluation for the Commercialised Research 
Management System (Thailand Research Fund) 

งานฝึกอบรม 
 
โครงการพฒันาทกัษะเจา้ของธรุกจิรุน่ใหม ่หรอืSCB-YEP (SCB 
Young Entrepreneur Program) เพือ่พฒันาศกัยภาพ ผูป้ระกอบ
การรุน่ใหมซ่ึง่เปน็ทายาทธรุกจิ SME ใหส้ามารถสบืทอดกจิการไดอ้ยา่ง
มัน่คง ปจัจบุนัดำเนนิมาถงึรุน่ที ่11 ระหวา่งวนัที ่7 ก.ย. – 21 ต.ค.2554 

การเขียนหนังสือ / ตำรา 

วิทยาลัยนวัตกรรมบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
IT

U



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วิทยาลัยสหวิทยาการคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / 
หน่วยงานอื่นๆ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ



รายนามผู้บริหาร

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการวิทยาลัยสห 
วิทยาการ 
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 
อาจารย์ ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร 

ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.โขมสี แสนจิตต์ 

รองผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ 

รองผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฝ่ายการนักศึกษา 
อาจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
2555

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
I.

คณะ / 
หน่วยงานอื่นๆ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ



การศึกษาในระดับปริญญาตรี (จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
(Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies of Social 
Science) มี 4 สาขาวิชาเอกคือ 
 
01 สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา 
02 สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
03 สหวิทยาการจีนศึกษา 
04 สหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

ผลการดำเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา2554

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) 
 
01 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา (Master of   
      Arts Program in Women’s Studies) 
02 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (Doctor of   
      Philosophy Program in Integrated Science) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
I.



ด้านการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับชั้นปี จำนวน 555 คน และมีผู้สำเร็จ  
การศึกษาในปี 2553 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมจำนวน 111 คน ดังนี้ 
 

ระดับ จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน(คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปี2553(คน)

ปริญญาตรี 491 101

ปริญญาโท 22 8

ปริญญาเอก 42 2

รวม 555 111

ด้านบุคลากร 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มีบุคลากรดังนี้ 


สังกัด อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม ข้าราชการ พนักงาน(มธ.+
เงินรายได้)

ลูกจ้างประจำ รวม

สำนักงานเลขานุการ/โครงการป.เอก/
โครงการป.โท(ท่าพระจันทร์)

4 0 4 3 4 2 9

โครงการปริญญาตรี(ศูนย์ลำปาง) 19 2 21 - 9 - 9

รวม 23 2 25 3 13 2 18

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
I.



ด้านวิชาการและวิจัย 

01 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน โดย ผศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
,อ.รุ่งนภา เทพภาพ ,อ.โอฬาร รัตนภักดี , และ 
ผศ.เพ็ญศิริ พันพา 
02 โครงการประเมินผลดำเนินงานและสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล 
ตำบลแม่ระมาด จ.ตาก โดย ผศ.สายฝน สุเอียน
ทรเมธี และอ.รุ่งนภา เทพภาพ 

ผลงานด้านวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2553(1มิ.ย.54–ปัจจุบัน)จำนวน2เรื่อง


ลำดับที่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ผู้จัดทำ ระดับ วันที่สำเร็จการศึกษา

1 พลวัตบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในเกาะปันหยี นางสาวทิวลิปสุดวิไล ปริญญาโท 24มิถุนายน2554

2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์จากสามี:ศึกษากรณีผู้มารับบริการกลุ่มรักษ์ม่วง
โรงพยาบาลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวจันทรรัตน์อัมพรจินดารัตน์ ปริญญาโท 24มิถุนายน2554

03 โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมและ
มาตรการในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัย
ภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัยนโยบายสาธารณะ
เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ โดย ผศ.สายฝน สเุอยีนทรเมธ ี
และ อ.รุ่งนภา เทพภาพ 
04 โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทการบริหาร
จัดการการโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง 
(มิวเซียมลำปาง) โดย ผศ.เพ็ญศิริ พันพา 
05 โครงการ “การทำเกษตรแบบพันธะสัญญา : 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรในจังหวัดลำปาง” โดย 
ผศ.เพ็ญศิริ พันพา 

ผลงานด้านวิจัย :  
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ 

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
I.



01 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
•• ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ เรื่อง โม้ง-ลั้ง-ลวง :   
อัตลักษณ์คนหาปลาในแม่น้ำโขงและการปรับตัว  
เพื่อความอยู่รอดภายหลังการสร้างเขื่อนของจีน 
ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน ในวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ปีที่36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2553) 
•• อ.ดร.โขมสี แสนจิตต์ เรื่องตราประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในวารสารศิลปวัฒนธรรม เพชรบุรี 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (ปี ที 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 –
มีนาคม 2554) 
•• อ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง เรื่องการเป็นเม่-พ่อ
และการรับบุตรบุญธรรมของคู่รักร่วมเพศ 
อุดมการณ์ครอบครัว และมลทินสังคม : อคติของ
สังคมต่อคู่รักร่วมเพศ (Homosexual / gay-lesbian 
Parenting and Adoption, Family Ideology and 
Social Stigma : Social Bias Against Homo-
sexual couples) วารสารสังคมศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 42 ฉบับที่ 
1 ม.ค - มิ.ย. 2555 

02 บทความที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ 
•• T. Nipithakul, L. Watthanachote and N. 
Kalapat, “Feasibility Study of Using Maleic 
AnhydrideCopolymer for Binding Protein”, 
49th Kasetsart University Annual Conference, 
1-4 February 2011, Bangkok, Thailand. 
•• T. Nipithakul, M. Chankheow, “Preparation 
of Hydroxamic Acid-Containing Polyethylene 
Powder” The 2nd MJU-Phrae National 
Research Conference” 1-2 September 2011, 
Phrae, Thailand. 
•• T. Nipithakul, N. Kalapat, “Surface Charac-
terization by ATR-FTIR Spectroscopy of 
Maleic Anhydride Copolymer Films-Unmodified, 
Modified and Protein-Bound”, 37th Congress 
on Science and Technology of Thailand, 10-12 
October 2011, Bangkok, Thailand. 
•• อ.ดร.โขมสี แสนจิตต์ บทความเรื่อง Kheun-
Thang-Si Ritual : from Semiology to 
Buddhist’s belief in Thailand ในการนำเสนอ
บทความที่ Institute of Language and Culture 
Studies (ILCS) Royal University of Bhutan 
ระหว่างวันที่ 28-มิ.ย.-6 ก.ค.54 

บทความวิจัยที่ลงวารสารหรือเผยแพร่  
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

•• อ.ดร.โขมสี แสนจิตต์ บทความเรื่อง 
Buddhism and the Beliefs of Local Spirit of 
Northern Thai Buddhists ในการนำเสนอบทความ
ที่ Buddhasravaka Bhiksu University –
Anuradhapura ประเทศ Sri Lanka ในงาน 
International Buddhist Conference-2012 
ระหว่างวันที่ 17-19กุมภาพันธ์ 2555 
•• อ.โอฬาร รัตนภักดี บทความเรื่อง การศึกษา
นิทานภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง สัมมนา 
เครือข่ายวิชาการ-วิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 
กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 
•• อ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล บทความเรื่อง 
“วิกฤตโรคซาร์สในจีนกับการเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์
ในองค์การอนามัยโลก” นำเสนอในการประชุมวิชา
การรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ   
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2554 ณ 
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

C
I.



โครงการบริการวิชาการสู่สังคมของโครงการปริญญาตรี 
 

ลำดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่

1 17,24กันยายน2554
1,8ตุลาคม2554

09.30-16.30น. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ
“โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป”

ห้อง3203อาคารเรียนรวม5ชั้น
มธ.ศูนย์ลำปาง

2 17,24กันยายน2554
8,22,29ตุลาคม2554

09.30-16.30น. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ
“โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป”

ห้อง3202อาคารเรียนรวม5ชั้น
มธ.ศูนย์ลำปาง

3 22กันยายน2554 13.30-16.30น. โครงการเสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน(AEC)โดยความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปางและหอการค้าจังหวัดลำปาง

โรงแรมลำปางเวียงทอง

4 7-8มกราคม2555 08.30-16.30น โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ
“พลังของละอ่อนกับการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ”

ชุมชนบ้านเสด็จอำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง

5 17กุมภาพันธ์2555 10.00-12.00น. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“มหาวิทยาลัยไทยสู่ประชาคมอาเซียน”ภายใต้ศูนย์ศึกษา
สหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงวิทยาลัยสหวิทยาการ

ห้อง3308อาคารเรียนรวม5ชั้น
มธ.ศูนย์ลำปาง

6 20กุมภาพันธ์2555 09.30-16.30น. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ
“มัคคุเทศก์ยุวชนลำปาง”

ห้อง1208อาคารสิรินธรารัตน์
มธ.ศูนย์ลำปาง

ผลงานสำคัญ
ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

วิทยาลัยสหวิทยาการบันทึก
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โครงการบริการวิชาการสู่สังคมของระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ลำดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่

1 5กันยายน2554 09.00-16.30น. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี2554โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ(การเมืองในชุมชน) ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร
อาคารเอนกประสงค์1ชั้น3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

2 9กันยายน2554 13.30-16.30น. โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง“ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”
(Insider’sGuidetoGettingPublished)

ห้อง222ชั้น2คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

3 9มีนาคม2555 12.30-16.00น. สัมมนาวิชาการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการประจำปีครั้งที่2/2554ในหัวข้อท้องถิ่นและ
ประเทศเพื่อนบ้านในยุคโลกาภิวัตน์

ณห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร
อาคารเอนกประสงค์1ชั้น3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
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ผลงาน
ของนักศึกษา

01 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ   
      “นายสิทธิพล เครือรัตติกาล” ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:   
      รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
      ประจำปี 2554 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอใน  
      ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน” 
 
02 นางสาวภาสิรี สังข์แก้ว นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้นำ  
      เสนอบทความวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจ :บทสำรวจว่าด้วย   
      ความหลากหลาย เส้นแบ่ง และการพัฒนา ในงานประชุมวิชาการ  
      รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 จัดโดย  
      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
      8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรงเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

03 นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก  
      สหวิทยาการ ได้นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง   
      “บททดลองอา่นเรือ่งสัน้สำคญัและ “การอยูร่ว่มกนั”   
      ในสังคมพหุวัฒนธรรมจากวรรณกรรมการเมืองเรื่อง  
      ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2547-  
      2551” ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  
      และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี   
      2554 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554   
      ณ โรงแรงเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนงานในอนาคต

วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้เตรียมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะพร้อมใช้สำหรับ  
ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งมีแผนพัฒนาการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ธรรมศาสตรบัณฑิต) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่ มธ.ท่าพระจันทร์   
คาดว่าจะเปิดหลักสูตรในราวปีการศึกษา 2555-2556 นอกจากนี้วิทยาลัย  
สหวิทยาการ กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้วย 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕



รายนามผู้บริหาร
คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ 

หัวหน้าโครงการจีนศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต 

หัวหน้าโครงการไทยศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 

ผู้จัดการ 
นางสาวยุพา ใช้กิจจา 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
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เกี่ยวกับ
วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดีพนมยงค์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นสถาบันชั้นนำ
ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ตลอดจนพันธกิจข้อ 1 ด้านการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554) ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550) และทำพิธีเปิด
วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 (วันปรีดี) โดยวิทยาลัยมีสถานภาพเทียบเท่าคณะตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยงานเพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย จัดการเรียนการสอนในส่วนวิชาการศึกษาทั่วไปของ
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาที่
วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรไทยศึกษา (Thai Studies Program) หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
(Foundation Courses) และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
(Chinese Studies Program) 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
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ด้านการวิจัย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก   
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ชื่อผู้วิจัย

1 รายงานวิเคราะห์คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่1-3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.วิไลวรรณขนิษฐานันท์

•• หลักสูตรปริญญาตรี 
หลักสูตรจีนศึกษา (Chinese Studies Program) 
เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ 4 ปี) เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศกึษา 2552 มนีกัศกึษารุน่แรก จำนวน 97 คน 
และนักศึกษาปีการศึกษา 2553 จำนวน 91 คน 
หลักสูตรมีลักษณะผสมผสานความรู้ทางสังคม-
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศจีน รวมทั้ง
ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ที่ใช้เป็นสื่อ  
การเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  
ความสามารถพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน และ
การศึกษาต่อขั้นสูง ในหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษา
ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) 
อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศกึษา และในปกีารศกึษา 2553 
วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วม

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Chongqing 
University และ Shanghai International Studies 
University และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
กลับมาได้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิชาการจากประสบการณ์จริงวิชาพื้นฐานทั่วไป 
(Foundation Course) เป็นหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดสอนเมื่อปี
การศึกษา 2552 โดยมีนักศึกษาจำนวน 180 คน 
ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษา 218 คน วิทยาลัย
จดัสอนสว่นที ่1 เปน็หลกัสตูรกลางของมหาวทิยาลยั
ที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 
หน่วยกิต ส่วนที่ 2 ของคณะต่างๆ นั้น แต่ละ
โครงการดำเนินการเอง 

•• หลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรไทยศึกษา (Thai Studies) เป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 1 ปี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้ง
แต่ปีการศึกษา 2551 มีรายวิชาในหลักสูตรจำนวน 
19 วิชา เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศไทย 
สังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ สำหรับ  
นักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน
และอาศัยอยู่ในประเทศไทย มีนักศึกษาต่างชาติลง
ทะเบียนเรียนประมาณภาคการศึกษาละ 100 คน 
อาจารย์ผู้สอนได้แก่อาจารย์ประจำของวิทยาลัยและ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ สำหรับ
หลักสูตรไทยศึกษาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทั้ง
แบบห้องเรียน (Classroom Teaching) และ
ทัศนศึกษา (On-site lecture) เพื่อให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์ตรงการผลิตบัณฑิตเนื่องจาก
วิทยาลัยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเมื่อปี 2552 
จึงยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 

ด้านวิชาการ 

หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น ในช่วง
เดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 
2555 วิทยาลัยดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรไทยศึกษา 
(Thai Studies Program) หลักสูตรระยะ
สั้น (Short/Intensive Program) และ
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(Undergraduate 
Program) และวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 
(Foundation Course) โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

ผลการดำเนินงาน ในส่วนของผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555   
มีผลงานที่สำคัญดังนี ้

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555 วิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ กิจกรรม

1 มิถุนายน2554 FukuokaWomen’sUniversity
Mr.Koto,Takehiro
InternationalCenter,International
ProgramCoordinator

ญี่ปุ่น เยี่ยมชมวิทยาลัย

2 7กันยายน2554 HamburgUniversity เยอรมัน เยี่ยมชมวิทยาลัย

3 11–13มกราคม2555 BeijingUniversity
Prof.Dr.FanShiming
DeputyDeanofSchoolofInternational
Relations

จีน เยี่ยมชมวิทยาลัยและเข้าประชุมเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยที่เดินทางไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยปักกิ่งและเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการของทาง
วิทยาลัย

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

การเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีดังนี้ 

ลำดับที่ วันเริ่มต้น–สิ้นสุดการลงนาม ชื่อสัญญา/ข้อตกลง มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ

1 15/มิ.ย./54-13/มิ.ย./59 ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาChineseStudiesProgramไปศึกษาณSchool
ofInternationalStudies(SIS)มหาวิทยาลัยปักกิ่ง1ภาคการศึกษา

PekingUniversity จีน

2 13/มิ.ย./54-11/มิ.ย./59 ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาChineseStudiesProgramไปศึกษาณCollege
ofInternationalCulturalExchange(CICE)ShanghaiInternational
StudiesUniversity(SISU)1ภาคการศึกษา

ShanghaiInternational
University

จีน

3 1/มิ.ย./54-31/ก.ค./54 ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาChineseStudiesProgramไปศึกษาณCollege
ofInternationalCulturalExchange(CICE)ShanghaiInternational
StudiesUniversity(SISU)เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2554

ShanghaiInternational
University

จีน

4 2/มิ.ย./54-1/ส.ค./54 ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาChineseStudiesProgramไปศึกษาณCollege
ofInternationalCulturalEducationExchanges(CIEE)Chongqing
University(SISU)เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2554

ChongqingUniversity จีน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มีการลง
นามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน  
ต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน   
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ด้านวิชาการ 
 

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลาที่จัด ชื่อกิจกรรม/การสัมมนา สถานที่จัด

1 9ต.ค.2554 09.30-16.00น. โครงการอภิปรายทางวิชาการ“ปรีดีพนมยงค์กับรัฐประหาร” ห้องประชุมประกอบหุตะสิงห์อาคารอเนกประสงค์1ชั้น3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

2 12ม.ค.2555 13.00-17.00น. โครงการเสวนาทางวิชาการ“จีนในระบบทุนนิยมโลก” ห้องPBIC201วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

3 24ม.ค.2555 13.00-16.00น. โครงการเสวนาวิชาการPBICSeminarSeriesหัวข้อ“PattaniMalay
NationalismandtheConflictintheSouthernThailand”

ห้องPBIC206วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

4 25ม.ค.2555 13.00-16.00น. โครงการสวนาวิชาการPBICSeminarSeriesหัวข้อ“ThaiPolitics
andtheEnglishLanguage”

ห้องPBIC206วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

5 3ก.พ.2555 14.00-17.00น. โครงการบรรยายสาธารณะตลาดวิชาการท่าพระจันทร์ครั้งที่1/2555
หัวข้อ“ปรีดีพนมยงค์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ห้องPBIC206วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

6 10ก.พ.2555 08.30-12.00น. โครงการเสวนาวิชาการPBICSeminarSeriesหัวข้อ“Framing
Religion:theHumanRightsEncounterandtheTransformation
ofReligioninVietnam”

ห้องPBIC206วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลาที่จัด ชื่อกิจกรรม/การสัมมนา สถานที่จัด

1 17ก.พ.2555 16.30-20.30น. โครงการกิจกรรมDragonNight2012 ลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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การจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Thai Studies, 
Chinese Studies, หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป, 
โครงการระยะสั้นไทยศึกษาและจีนศึกษา, 
Chinese English summer camp 

แผนงานในอนาคต

การพัฒนาหลักสูตร 
ในชว่งเดอืนมถินุายน 2554 – เดอืนกมุภาพนัธ ์
2555 วิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ ในทุกระดับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
•• พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี Indian   
      Studies ซึ่งวางแผนเปิด  
      การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 
•• พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ASEAN   
      Studies ซึ่งวางแผนเปิดการเรียนการสอน  
      ในปีการศึกษา 2555 

การทำสัญญาความร่วมมือและการ
สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันในต่างประเทศ 
วิทยาลัยมีแผนการทำสัญญาความร่วมมือ  
และสร้างเครือข่าย Thai Studies และ  
 Chinese Studies กบัมหาวทิยาลยัชัน้นำ  
ทัว่โลก 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ
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ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
อาจารย์ประจำของวิทยาลัยได้เป็นวิทยากรบรรยายใน
หน่วยงานภายนอก และร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำ
เสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ผลงานของข้าราชการ
นักศึกษาที่ทำชื่อเสียง
ให้กับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ รายละเอียด สถานที่

1 25เม.ย.2554 อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณ วิทยากรบรรยายหลักสูตรสารวัตรรุ่น104 วิทยาลัยการตำรวจ

2 27มิ.ย.2554 อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณ วิทยากรบรรยายหลักสูตรสารวัตรรุ่น107 วิทยาลัยการตำรวจ

3 27ส.ค.2554 ProfessorZhangXizhen Presentation“Sino-Thairelations”
totheConferenceon36th
AnniversaryofEstablishmentof
Sino-ThaiDiplomaticRelationship

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4 26-27ม.ค.
2555

อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณ วิทยากรงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
“500ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5 26-27ม.ค.
2555

อาจารย์ดร.มรกตเจวจินดาไมยเออร์ วิทยากรงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
“500ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6 31ม.ค.2555 อาจารย์ดร.มรกตเจวจินดาไมยเออร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“เทคนิคการ
สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์”

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
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และในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 
2555 นักศึกษาของวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ดังนี้ 

•• นางสาวสวรรยา วิทยาวรากุล เลขทะเบียนนักศึกษา 5227640025 ได้เข้า  
      ร่วมโครงการ “Dragon 100 young Chinese Leaders Forum   
      2011” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ  
      สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554 
 
•• นายโฆสวันต์ คงกำเหนิด อายุ 19 ปี เลขทะเบียนนักศึกษา 5427640270   
      นักศึกษาโครงการจีนศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทความเรียงเยาวชน   
      อายุ 16-25 ปี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว   
      ชื่อผลงาน: ไม่อยากให้ “ดอนหอยหลอด” กลายเป็น “ดอนหอยร้าง” 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

คณะ / หน่วยงาน
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

สำนักงาน
อธิการบดี 

01 



กึทนับ
ธรรมศาสตร�
๒๕๕๕

01สำนักงานอธ�การบดี02การพัฒนาทางด�านกายภาพ  
4ศูนย�การศึกษา03ฝ�ายบร�หารท�าพระจันทร�04ฝ�าย  
บร�หารทรัพยากรมนุษย�05ฝ�ายกิจการนักศึกษา06ฝ�าย  
วางแผนและการคลัง07ฝ�ายว�ชาการ08ฝ�ายบร�หาร  
ศูนย�รังสิต09 ปไว�ัทราหิรบยา�ฝ 10 ง�หแ�ธนัพมัสศทเิวยา�ฝ
มธ.11สำนักงานตรวจสอบภายใน12สำนักงานนิติการ  
13สำนักงานบร�หารศูนย�ลำปาง14สำนักงานบร�หาร  

ยัจิวราก 15 าษกึศนชวายเะลแีรตสรากงรคโ  

 นางนินเำดรากลผ

04
_M
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G
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T

16สำนักงาน 
ส�งเสร�มมาตรฐานและประกันคุณภาพ



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาทางด้านกายภาพ 
4 ศูนย์ การศึกษา 

บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

04
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา

ศูนย์ท่าพระจันทร์

การพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์




๐๑  
ท่าพระจันทร์ 

01 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 
	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์ 
02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี สำราญเวทย์      
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์ 
03 นายสมพงษ์ กันบุญ        
 ผู้อำนวยการกองกลาง	

งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 
  
01	 งานทาสีและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	1	มธ.ท่าพระจันทร์		
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ	1,930,000	บาท	ได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2555	 
02 งานซ่อมแซมโครงสร้างที่แตกร้าวใต้เวทีหอประชุมใหญ่	และ
โครงสร้างหอผึ่งเครื่องปรับอากาศ	(Cooling	Tower)	หอประชุม	 
ศรีบูรพา	จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ	185,000	บาท	ได้ดำเนิน	 
การแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2555	 
03 งานปรับปรุงศาลารวมใจ	(ร้านอาหารแบล็คแคนยอน)		 
ใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ	800,000	บาท	(ร้านค้าเป็น	 
ผู้ออกค่าใช้จ่าย)	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2554	 
04	 งานปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง	(ด้านอาคารเศรษฐศาสตร์)	
ใช้งบประมาณค่าปรับปรุงจำนวน	600,000	บาท	ซึ่งบริษัท	คอตโต	
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด	โดยเป็นรูปแบบของนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		 
ที่ชนะการประกวดออกแบบ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมื่อเดือน
กันยายน	2554	 
  

แบ่งออกเป็น
4
ศูนย์การศึกษา
ดังนี
้

ผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 

งานที่กำลังดำเนินการและจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ 
  
01	 งานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา	ท่าพระจันทร์	จัดจ้างได้ใน
วงเงินงบประมาณ	17,000,000	บาท	เริ่มดำเนินการปรับปรุงเดือน
มีนาคม	2555	คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม	2555	 
02	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม	ท่าพระจันทร์	จัดจ้างได้ในวงเงิน	 
งบประมาณ	3,500,000	บาท	เริ่มดำเนินการปรับปรุงเดือนมีนาคม	
2555	คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน	2555	 
03	 งานซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดของหอถังสูง	สูบจ่ายระบบ	 
น้ำประปา	บริเวณมุมคณะพาณิชยศาสตร์ฯ	จัดจ้างได้ในวงเงิน	 
งบประมาณ	425,000	บาท	เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม	2555	 
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน	2555	 
04	 งานซ่อมแซมระบบควบคุมปั๊มน้ำประปา	บริเวณห้องเครื่องหอถัง
เก็บน้ำ	(หอถังสูง)	จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ	180,000	บาท		 
เริ่มดำเนินการซ่อมแซมเดือนมีนาคม	2555	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน
เมษายน	2555	 
05	 งานขยายพื้นที่จอดรถในพื้นที่	มธ.ท่าพระจันทร์	จำนวน	6	คัน		
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ	120,000	บาท	เริ่มดำเนินการเดือน
มีนาคม	2555	คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน	2555	 
06	 งานซ่อมแซมและบูรณะกำแพงพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)		
ใช้งบประมาณ	2,300,000	บาท	โดยฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์		
ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร	เข้ามาทำการสำรวจและเป็นผู้ออก	 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งสิ้น	ซึ่งจะเข้ามาทำการปรับปรุงประมาณ
เดือนมิถุนายน	2555	คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน	
2555	 

สำนกัหอสมดุ	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์	
ทา่พระจนัทร์	
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

  
งานที่อยู่ในแผนงานที่กำลังขออนุมัติงบประมาณ  
ต่อมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2556 
  
01	 งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม	มธ.ท่าพระจันทร์	งบประมาณ	
100,000,000	บาท	กำลังดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก	 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ	(กยน.)	 
02	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม	ท่าพระจันทร์	ระยะที่	2	งบประมาณ	
16,000,000	บาท	(ขอจากงบคลังเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่	1	
ซึ่งได้งบประมาณปี	2555	มาแล้ว	จำนวน	3,500,000	บาท)	 
03	 งานปรับปรุงโรงอาหารกลางชั้นล่าง	อาคารธรรมศาสตร์	60	ปี		
งบประมาณ	5,000,000	บาท	(จัดทำรูปแบบรายการเสร็จแล้ว)	 
04	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม	ท่าพระจันทร์	ระยะที่	2	งบประมาณ	
16,000,000	บาท	(ขอจากงบคลังเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่	1	
ได้งบประมาณมาแล้ว	3,500,000	บาท)	 
05	 งานก่อสร้างอาคารชั่วคราว	เพื่อทดแทนพื้นที่ร้านอาหารโดม

พระจันทร์	งบประมาณ	5,000,000	บาท	 
06	 งานปรับปรุงสำนักงานสถาบันขงจื๊อ	ชั้น	2	อาคารธรรมศาสตร์		 
60	ปี	งบประมาณ	6,804,000	บาท	 
07	 งานก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างพื้นที่ว่างอาคารกิจกรรม	 
นักศึกษากับอาคารโรงยิมเนเซียม	งบประมาณ	1,750,000	บาท	 
08	 งานปรับปรุงลานกำแพงโบราณคดี	มธ.ท่าพระจันทร์		 
งบประมาณ		600,000	บาท	 
09	 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง	อาคารโดม	ท่าพระจันทร์	เป็น
สำนักงานหอจดหมายเหตุและศูนย์ประสานงาน	งบประมาณ	
8,000,000	บาท	 
10	 งานปรับปรุงห้องหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณมุมอาคารคณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี	งบประมาณ	3,000,000	บาท	(เปลี่ยน
อุปกรณ์ภายในห้อง)	 
11	 งานปรับปรุงโรงอาหารด้านคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		 
งบประมาณ	2,000,000	บาท	 

งานด้านป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมช่วงปลายปี 2554 
มธ.ท่าพระจันทร์ ในช่วงวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมใหญ ่			
 
เมื่อปลายปี	2554	(ตค.-	พย.	2555)	ฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์		 
ได้วางแผนเตรียมการอย่างรัดกุม	รอบคอบทั้งด้านการบริหารจัดการ	
และด้านการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง	จนเป็นเหตุให้น้ำไม่เข้ามาท่วม
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	โดยในการเตรียม	 
การและการปฏิบัติงานจริงนั้นพอสรุปได้ดังนี้	 
01	 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม	มธ.	 
ท่าพระจันทร์	ที่อาคารธรรมนที	โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติงาน	
มีการจัดเวรยามตลอด	24	ชั่วโมง	มีการประชุมหารือ	และตรวจสอบ
ข้อมูลจากทั้งหน่วยงานภายนอก	และภายในมหาวิทยาลัย	 
02	 จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย	ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 
03	 ตรวจสอบเครื่องมือ	อุปกรณ์	ที่ช่วยในการสูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งาน	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	เครื่องปั๊มน้ำที่อยู่ในระบบระบายน้ำฝน	 
และรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่	จำนวน	6	เครื่อง	ปั๊มสูบน้ำของอาคาร
หอสมุดปรีดี	10	เครื่อง	ปั๊มสูบน้ำของอาคารธรรมศาสตร์	60	ปี	 
7	เครื่อง	ของอาคารหอประชุมใหญ่และหอประชุมศรีบูรพา	4	เครื่อง	
ปั๊มสูบน้ำสำรองเคลื่อนที่	2	เครื่อง	(กรณีฉุกเฉิน)	 
04	 ได้ขออนุมัติจัดซื้อปั๊มเพิ่มอีก	เพื่อให้เพียงพอและเกิด	 
ประสิทธิภาพในการสูบน้ำ	โดยได้ซื้อปั๊มดีเซลอีก	จำนวน	8	เครื่อง	 
(ใช้กรณีไฟฟ้าดับ)	ปั๊มชนิดไฟฟ้าอีก	6	เครื่อง	เช่าปั๊มขนาดใหญ่เพื่อ
ช่วยสูบน้ำที่บ่อรวบรวมน้ำขนาดใหญ่	บริเวณลานปรีดี	อีก	1	เครื่อง	
(ปั๊มดีเซล)	และยังได้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้อีก	2	เครื่อง	
(กรณีเกิดไฟฟ้าดับ)	 
05	 สำหรับแนวป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆ	เช่น	ริมน้ำ	บริเวณประตู
ทางเข้า-ออก	บริเวณทางลงอาคารหอสมุดปรีดี	อาคารธรรมศาสตร์		 
60	ปี	ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	ห้องชุมสายโทรศัพท์	ได้ทำการแนว
กระสอบทรายป้องกัน	(ใช้กระสอบทรายประมาณ	20,000	กว่า
กระสอบ)	ทำกำแพงก่ออิฐฉาบปูน	รวมทั้งแนวกำแพงที่เป็นเขื่อนไม้
ตามจุดต่างๆ	และติดตั้งแผ่นพลาสติกอย่างหนา	บริเวณแนวรั้วด้าน	 
ข้างหอประชุมใหญ่	ด้านสนามหลวงตลอดแนว 

ผลการดำเนินงาน ศูนย์ท่าพระจันทร์

พืน้ทีร่มิแมน่ำ้เจา้พระยา	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์	

ทา่พระจนัทร์	

การพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา
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ภาพอาคารอเนกประสงค์

ก่อนทาสีและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์


ภาพอาคารอเนกประสงค์

ก่อนทาสีและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

หอถังสูง


ภาพ
Perspective



อาคารโรงยิมเนเซียม
ท่าพระจันทร์


ภาพ
Perspective



อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ท่าพระจันทร์


01 

02 

03 

04 - 05 

01 
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04 

05 
03 

ผลการดำเนินงาน ศูนย์ท่าพระจันทร์การพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา
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ผลการดำเนินงาน ศูนย์รังสิต

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ศนูยร์งัสติ	

การพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา

๐๒  
ศูนย์รังสิต 

01 รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ 
	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์รังสิต	 
02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ 
	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์รังสิต	 
03 นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
	 ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่	ศูนย์รังสิต	

ก่อสร้างอาคารใหม่ จำนวน 2 อาคาร 
  
01	 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน	 
ทางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร	
(งบประมาณ	57,500,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
02	 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล		 
มธ.ศูนย์รังสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
  
ปรับปรุงอาคารเดิม จำนวน 6 อาคาร 
  
01	 ปรับปรุงห้องบรรยาย	1,000	คน	บร.4	และปรับปรุงงานระบบ
ห้องบรรยายเรียนรวม	1,000	คน	อาคาร	บร.4	(มธ.ศูนย์รังสิต)	 
1	ระบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
02	 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิตติวัฒนาระยะที่	2		 
ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
03	 ปรับปรุงห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน	อาคารโดมบริหาร		 
ศูนย์รังสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
04	 ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารโดมชั้นล่าง	(งบประมาณ	450,000	
บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
05	 ปรับปรุงอาคารสถานีย่อย	มธ.	เป็นอาคารศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย	(งบประมาณ	1,000,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
06 ปรับปรุงอาคารปิยชาติ	ชั้น	12	เป็นห้องพักอาจารย์	มธ.ศูนย์
รังสิต	(งบประมาณ	5,670,597.95	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
  

ผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 

ก่อสร้างปรับปรุงด้านการจราจรและขนส่งมวลชน 3 รายการ 
  
01	 ปรับปรุงแนวคันดินถนนหลักทางเข้ามหาวิทยาลัยด้าน	 
ถนนพหลโยธิน	(งบประมาณ	5,780,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
02	 ซ่อมทางเดินเท้าผิวกรวดล้างถนนสัญญา	ธรรมศักดิ์	จากวงเวียน
หน้าโรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนถึงสามแยก
ถนนพิทักษ์ธรรม	(งบประมาณ	1,360,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
03	 ซ่อมทางเดินผิวกรวดล้างถนนพิทักษ์ธรรม	 
(งบประมาณ	2,000,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
  
การพัฒนาและการก่อสร้างอื่นๆ 4 รายการ 
  
01	 จัดวางรูปผู้บริหารห้องประชุมปรีดี	พนมยงค์	 
(งบประมาณ	250,000	บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	 
02	 ติดตั้งลิฟท์อาคารสำนักงานอธิการบดี		 
03	 ก่อสร้างบ่อพักน้ำและเดินท่อระบายน้ำบริเวณหอแท้งสูง	 
และเทพื้นคอนกรีตถนนศรีธรรมศาสตร์	 
04	 ติดตั้งลิฟท์อาคารราชสุดา	 
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11	 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารกลางและครุภัณฑ์	 
(งบประมาณ	3,368,093.18	บาท)	 
12	 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และครุภัณฑ์	 
(งบประมาณ	1,783,629.20	บาท)	 
13	 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ	และครุภัณฑ์	 
(งบประมาณ	969,162.66	บาท)	 
14	 ซ่อมแซมอาคารหอพระและอเนกประสงค์ศาลา	 
(งบประมาณ	230,648.60	บาท)	 
15	 ซ่อมแซมอาคารอนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์		 
(งบประมาณ	1,050,363.59	บาท)	 
16	 ซ่อมแซมอาคารเรือนไทย	(งบประมาณ	240,216.72	บาท)	 
17	 ซ่อมแซมอาคารโรงผลิตน้ำประปา		 
(งบประมาณ	286,171.50	บาท)	 
18	 ซ่อมแซมอาคารโรงบำบัดน้ำเสีย	(งบประมาณ	239,038	บาท)	 
19	 ซ่อมแซมอาคารศูนย์ธุรกิจและบริการ	 
(งบประมาณ	418,503.75	บาท)	

รายการซ่อมแซมอาคารจากเหตุอุทกภัย 19 อาคาร  
(อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม)  
  
01	 ซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา	 
(งบประมาณ	2,236,900.38	บาท)	 
02	 ซ่อมแซมอาคารศูนย์อาหารรอบดึก	 
(งบประมาณ	428,193	บาท)	 
03	 ซ่อมแซมอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย	 
(งบประมาณ	643,361	บาท	 
04	 ซ่อมแซมอาคารโดมบริหาร	(งบประมาณ	14,933,770.18	บาท)	 
05	 ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดี	 
(งบประมาณ	9,859,329.94	บาท)	 
06	 ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์	 
(งบประมาณ	59,531,739.38	บาท)	 
07	 ซ่อมแซมอาคารราชสุดา	(งบประมาณ	9,204,279.02	บาท)	 
08	 ซ่อมแซมอาคารปิยชาติ	(งบประมาณ	6,364,404.69	บาท)	 
09	 ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์	 
(งบประมาณ	5,143,900.37	บาท)	 
10	 ซ่อมแซมอาคารโรงซ่อมบำรุง	(งบประมาณ	857,886.06	บาท)	 
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๐๓  
ศูนย์ลำปาง 

01 รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ 
	 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  
02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี 
	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง	 
03 อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	ศูนย์ลำปาง	 
04 นางสาวสุภาณี แก้วมณี 
	 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง	

งบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา  
และการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  
01	 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	โดม	๒	แล้วเสร็จเมื่อวันที่		 
8	มิถุนายน	2554	งบประมาณ	35,000,000	บาท	จากงบ	
กองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา	และการพัฒนามหาวิทยาลัย		
ในส่วน	30%	แบบมีเงื่อนไขชำระคืนภายใน	20	ปี	เพื่อเตรียม	 
รองรับความต้องการพักอาศัยของนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ		 
ในปีการศึกษา	2554		 
02	 จัดซื้อ	IPAD	พร้อมฐานที่ตั้งจำนวน	10	ชุด	จำนวน		 
363,900	บาท	โดยติดตั้ง	ณ	ห้องสมุด	บุญชู	ตรีทอง		 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา		 
03	 จัดซื้อโต๊ะนั่งกลุ่ม	6	ที่นั่ง	จำนวน	50	ตัว	จำนวน		 
625,000	บาท	เพื่อเพิ่มจำนวนโต๊ะนั่งสำหรับโรงอาหารหอพัก	 
นักศึกษาให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา	 
04	 จัดทำบานมุ้งลวดสำหรับหอพักโดม	2	จำนวน	108	บาน		 
จำนวน	81,000	บาท	 
  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
ได้พัฒนาทางด้านกายภาพมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

ผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณรายจ่ายจากงบสำรองจ่ายอธิการบดี 
  
01	 กั้นห้องสำนักงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	เนื่องจากมี	 
การแยกการบริหารของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	และสำนักงาน
บริหารศูนย์ลำปาง	ศูนย์ลำปางจึงได้จัดสรรพื้นที่ในการบริหารงานของ
คณะสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสม	เพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาของคณะฯ	เป็นเงิน	290,000	บาท	 
02	 กั้นห้องทำงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง	และ	 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง	เพื่อจัดสรรพื้นที่สำหรับ	 
การบริหารงานของผู้บริหารอย่างเหมาะสม	เป็นเงิน	320,000	บาท	 
03	 จัดสร้างที่จอดรถจักรยาน	จุดละ	50	คัน	จำนวน	4	จุด		 
เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในศูนย์ลำปาง	เป็นเงิน	120,000	บาท	 
04	 จัดสร้างอัฒจรรย์บริเวณสนามฟุตบอลเพื่อรองรับการจัด	 
แข่งขันกีฬา	9	อุดมศึกษาสัมพันธ์	ประจำปี	2555	ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำปาง	ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ	เป็นเงิน	
467,800	บาท	 
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05	 งานปั้นรูปประติมากรรม	ศาสตราจารย์	ดร.ปรีดี	พนมยงค์		 
และจัดทำฐานที่ตั้งพร้อมปรับปรุงที่ตั้ง	รูปประติมากรรม	ศาสตราจารย์	
ดร.ปรีดี	พนมยงค์	และศาสตราจารย์	สัญญา	ธรรมศักดิ์	เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์	ให้แก่ประชาคม
ธรรมศาสตร์	เป็นเงิน	1,375,000	บาท	 
06	 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	เส้นทางจากบ้านพักบุคลากรผ่านอาคาร
อเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่มจนถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัย		 
พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหน้ามหาวิทยาลัยและหน้าบ้านพัก
บุคลากร	เป็นเงิน	498,620	บาท	 
07	 ซ่อมแซมถนนรอบ	ศูนย์ลำปาง	เป็นเงิน	173,840	บาท	 
08	 ซ่อมรถบัสสวัสดิการ	เป็นเงิน	150,000	บาท	 
09	 อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา	
เป็นเงิน	5,933,430	บาท	 
10	 อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเช่ารถยนต์ราชการมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำปาง	ได้แก่	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด	 
ไม่ต่ำกว่า	11	ที่นั่ง	จำนวน	1	คัน	และเช่ารถเก๋งโดยสาร	4	ที่นั่ง	
จำนวน	1	คัน	(ผูกพัน	3	ปี	พฤษภาคม	2555	–	กันยายน	2557)	
เป็นเงิน	1,638,500	บาท	 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  
01	 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	พร้อมก่อสร้างห้องควบคุม	CCTV		 
แล้วเสร็จ	และสามารถใช้งานระบบได้	โดยมีการตรวจรับงานเมื่อ	 
วันที่	20	ตุลาคม	2554	เป็นเงิน	2,000,000	บาท	 
02	 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ลำปาง	บริเวณหน้าอาคารเรียน	 
รวม	5	ชั้น	เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เหมาะสำหรับ	 
การจัดกิจกรรมต่างๆ	ของนักศึกษา	และกิจกรรมของศูนย์ลำปาง	
พร้อมปรับปรุงทางเดินธรรมชาติ	ระหว่างลานจอดรถหน้าอาคารเรียน
รวม	5	ชั้น	มายังอาคารเรียนรวม	5	ชั้น	เป็นเงิน	500,000	บาท	 
03	 ขยายการติดตั้งเครือข่ายไร้สายไปยังหอพักโดม	๒	เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต	
และสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ได้	ระหว่างที่พักอาศัยอยู่ใน
หอพักนักศึกษา	เป็นเงิน	480,000	บาท	 
04	 อยู่ในระหว่างการขยายการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน	 
ศูนย์ลำปาง	เพื่อให้บุคลากร	และนักศึกษา	ทราบข้อมูลและข่าว
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	เป็นเงิน	48,000	บาท	 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หอพักนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2554 
  
01	 ปรับปรุงขยายพื้นที่โรงอาหารหอพักนักศึกษาให้มีพื้นที่ใช้สอย	 
มากขึ้นสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ขนาดพื้นที่ประมาณ	
159	ตร.ม.	เป็นเงิน	326,593.27	บาท	 
01	 ปรับปรุงขยายพื้นที่รับประทานอาหาร	และจัดซื้อโต๊ะนั่งกลุ่มเพิ่ม
เติม	จำนวน	150	ที่นั่ง	ณ	โรงอาหารกลาง	และเพิ่มซุ้มขายอาหาร	 
และเครื่องดื่ม	จำนวน	1	ซุ้ม	ณ	บริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม		 
5	ชั้น	เพื่อเพิ่มบริการให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร	 
  
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 – 2556 
  
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร	6	ชั้น		
ประกอบด้วยห้องพักจำนวนไม่ต่ำกว่า	50	ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์		 
มีระเบียงห้องพักและห้องน้ำอยู่ภายในห้องพัก	เพื่อเป็นที่พักให้บุคลากร
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด	รวมถึงเพื่อเป็นห้องพักสำหรับอาจารย์
พิเศษที่เดินทางมาสอนที่ศูนย์ลำปาง	โดยภายในอาคารแยกพื้นที่เป็น
ห้องพักของบุคลากรอย่างเป็นสัดส่วน	มีพื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวย	 
ความสะดวกอื่นๆ	เช่น	ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์	ลิฟต์	ที่จอดรถ	
และระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด	CCTV	เป็นต้น				 
งบประมาณการก่อสร้าง	40,000,000	บาท		รถบสัสวสัดกิาร	ประจำ	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ศนูยล์ำปาง	
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ผลการดำเนินงาน ศูนย์พัทยาการพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา

๐๔  
ศูนย์พัทยา 

01 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ   
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป	 
02 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์พัทยา	 
03 นายสมบัติ แก้วปกาศิต 
	 ผู้อำนวยการกองงานศูนย์รังสิต	

การพัฒนาทางด้านกายภาพและภูมิทัศน์  
ให้มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่น 
 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย


และการจัดการขอบเขตพื้นที่ให้มีความชัดเจน
เรียบร้อย

  
01	 โครงการปรับปรุงป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		 
ศูนย์พัทยา	เป็นเงิน	500,000	บาท	ณ	บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย	
ถนนหลวงหมายเลข	36		เป็นการติดตั้งแผ่นป้าย	C-line	พ่นอบสี
ชนิดพับขอบ	พร้อมตัวอักษร	ขนาดกว้างของแผ่นป้าย	7.5	เมตร	 
ยาว	15	เมตร	ดำเนินงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด	ไทร์วิชั่น	ระหว่าง	 
วันที่	15	สิงหาคม	ถึงวันที่	30	กันยายน	2554	 
02	 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	มธ.ศูนย์พัทยา	
เป็นเงิน	861,500	บาท	เพื่อป้องกันการพังทลายขอบทางบริเวณ	 
ทางเข้าอาคารบรรยายรวม	ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างถนนหลัก	 
และเสาไฟฟา้	จงึไดด้ำเนนิการกอ่สรา้งครูะบายนำ้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ความยาว	114	เมตร	บริเวณตั้งแต่ทางเข้าลานจอดรถอาคารบรรยาย
รวม	มธ.ศูนย์พัทยา	จนถึงท่อระบายน้ำหลัก	ที่ระบายน้ำลงสู่	 
อ่างเก็บน้ำ	2	ดำเนินการก่อสร้างโดย	บริษัท	เอ็น	เอส	ซี	ซิสเต็ม	
แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	ระหว่างวันที่	1	สิงหาคม	ถึงวันที่	30	
พฤศจิกายน	2554	 
03	 การปลูกต้นทองกวาว	ขนาดความสูง	12	เมตร	จำนวน	2	ต้น	
และต้นแคนา	ขนาดความสูง	10	เมตร	จำนวน	2	ต้น	เป็นเงิน	
100,000	บาท	บริเวณหน้าอาคารบรรยายรวม	มธ.ศูนย์พัทยา	 
เพื่อปรับภูมิทัศน์ของอาคารบรรยายรวม	ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น	

ผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555  
และแผนงานในอนาคต 
  
ในปีงบประมาณ
2555
ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
มีแผนการดำเนิน
งานในด้านการพัฒนาทางกายภาพและภูมิทัศน์
ศูนย์พัทยา
ดังนี้




01	 โครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร	ศูนย์พัทยา	จำนวน	6	ห้อง	
วงเงินงบประมาณ	2,000,000	บาท	สัญญาจ้างเริ่มวันที่	29	เมษายน	
2555	ระยะเวลาในการก่อสร้าง	180	วัน	ดำเนินการก่อสร้างโดย	
บริษัท	เอ็น	เอส	ซี	ซิสเต็ม	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	 
02	 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม	ระยะทาง	3,220	เมตร		 
ทางด้านทิศเหนือ	วงเงินงบประมาณ	1,738,000	บาท	สัญญาจ้างเริ่ม
วันที่	29	เมษายน	2555	ระยะเวลาในการก่อสร้าง	120	วัน	ดำเนิน
การก่อสร้างโดย	บริษัท	เอ็น	เอส	ซี	ซิสเต็ม	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	 
03	 โครงการก่อสร้างสถานเพาะชำ	ศูนย์พัทยา		 
วงเงินงบประมาณ	161,000	บาท	 
04	 โครงการติดตั้งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย	บนอาคารบรรยายรวม	
วงเงินงบประมาณ	360,000	บาท	บาท	สัญญาจ้างตั้งแต่	 
วันที่	1	เมษายน	ถึงวันที่	15	พฤษภาคม	2555	ระยะเวลาในการ	 
ติดตั้ง	45	วัน	ดำเนินการติดตั้งโดย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ไทร์วิชั่น		 
05	 โครงการธนาคารไผ่	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์พัทยา	
วงเงินงบประมาณ	352,440	บาท	มีแผนดำเนินงานวันที่	1	มิถุนายน	
2555	ณ	สวนไผ่	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์พัทยา	 
06	 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ	อาคารบรรยายรวม		 
วงเงินงบประมาณ	500,000	บาท		 
สัญญาจ้างเริ่มวันที่	29	เมษายน	2555	ระยะเวลาในการก่อสร้าง		 
90	วัน	ดำเนินการก่อสร้างโดย	บริษัท	เอ็น	เอส	ซี	ซิสเต็ม	แอนด์	
เซอร์วิส	จำกัด	 
07	 โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	ศูนย์พัทยา		 
วงเงินงบประมาณ	100,000บาท	 
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ธรรมศาสตร์
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ผลการดำเนินงาน ศูนย์พัทยาการพัฒนาทางด้านกายภาพ
4 ศูนย์การศึกษา

นอกจากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
2555
ข้างต้น
ในการพัฒนาทางด้านกายภาพและภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัทยา

ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
ยังมี




แผนดำเนินงานในการพัฒนาทางกายภาพและภูมิทัศน์  
ในปีต่อๆไป ดังนี้ 
  
01	 การก่อสร้างหอพระพุทธรรมทิฐิศาสดา	เพื่อประดิษฐานที่	 
ศูนย์พัทยา	เป็นที่สักการะและศูนย์รวมจิตใจให้ประชาคมธรรมศาสตร์	
แสดงถึงความมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	ความอดทน	การเสียสละที่จะ
ช่วยกันทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	แสดงถึงการบำเพ็ญคุณความดี	
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำสิ่งที่ดีงาม	สร้างสังคมให้น่าอยู่มีความสุข
สงบ	ร่มเย็น	และเป็นที่พึ่งทางกายและใจที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	ตามวิถีไทย	 
02	 การก่อสร้างรั้ว	ศูนย์พัทยา	เนื่องจากศูนย์พัทยามีพื้นที่	565	ไร่	
โดยมีรั้วคอนกรีตเดิมเพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ	600	เมตร	และ	 
ในปีงบประมาณ	2554	ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างรั้วลวด-
หนาม	ระยะทาง	3,220	เมตร	ทางด้านทิศเหนือ	แต่ยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด	ดังนั้น	จึงสมควรก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแสดง
อาณาเขตทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์พัทยา		 
03	 การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อเป็นอาคารสำหรับ	 
จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ		 
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน	 
04	 การก่อสร้างลานกิจกรรมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์	 
หน้าอาคารบรรยายรวม	ศูนย์พัทยา	เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ด้านหน้าอาคารบรรยายรวมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ศูนย์พัทยา	 

05	 การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ	ศูนย์พัทยา	เนื่องจากศูนย์พัทยา
อาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการดูแลบำรุงรักษา
ต้นไม้	ทำให้ต้นไม้	พืชพรรณ	ที่ศูนย์พัทยาได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ		 
เป็นผลให้ต้นไม้ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร	รวมทั้งความผันแปรจาก
สภาพอากาศ	ฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ	ดังนั้น	จึงสมควร
พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติในเบื้องต้นโดยการขุดลอกดินในหนองและ
บึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน	ให้มีความลึกจนสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	
เพียงพอต่อการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในศูนย์พัทยาตลอดปี	และ	 
มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการรดน้ำต้นไม้แบบยั่งยืนเพื่อ	 
การลดการใช้แรงงานลง	 
06	 การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม	โดยการติดตั้งไฟฟ้า	 
ส่องสว่างด้านหลังอาคารบรรยายรวม	เนื่องจากศูนย์พัทยา	ยังไม่มี	 
รัว้แสดงอาณาเขตตลอดแนวพืน้ที	่และมเีสน้ทางเขา้-ออกมหาวทิยาลยั 
ได้หลายช่องทาง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทิศเหนือซึ่งไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่างตั้งแต่ด้านหลังอาคารบรรยายรวมเป็นต้นไป	ซึ่งบางครั้งมีการ
ขอใช้สถานที่อาคารบรรยายรวมในการจัดกิจกรรมในตอนเย็นถึง	 
ตอนกลางคืน	ดังนั้น	เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยจึงสมควรติด
ตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้านหลังอาคารบรรยายรวมเพิ่มเติม	 
07	 การติดตั้งคติพจน์	(MOTTO)	ธรรมศาสตร์	บนผนังอาคาร
บรรยายรวมทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	เพื่อเป็น	 
การประกาศคติพจน์ธรรมศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี	มีประโยชน์
สอนใจ	และเป็นการแสดงเอกลักษณ์ขององค์กร	 
08	 การติดตั้งป้ายบอกทางในศูนย์พัทยา	เพื่อเป็นการแสดง	 
ทิศทางสถานที่ภายในศูนย์พัทยาได้อย่างชัดเจน		

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ศนูยพ์ทัยา	
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

งานด้านบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์
๐๑

01  งานสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ  
ข้อมูลประเภท คำสั่ง และประกาศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงนามโดย 
อธิการบดี หรือผู้ที่รับมอบอำนาจ สำเร็จ 
พร้อมใช้งานและให้บริการที่สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 
02  ดำเนินการบันทึกข้อมูลคำสั่ง ประกาศ 
มหาวิทยาลัยลงในระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จ 
จำนวน 2,152 เรื่อง 
03  ให้บริการสืบค้น และสำเนาข้อมูล
ประเภท คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์แก่หน่วยงานต่างๆ ใน มธ.   
และบุคลทั่วไป จำนวน 250 ครั้ง 250 เรื่อง 
04  งานบริการคัดแยก รับ – ส่ง เอกสาร
ราชการและไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 
256,000 ชิ้น 
05  จัดการเอกสารทางราชการด้วยระบบ  
E – Office ในฐานะผู้จัดการระบบ (Admin) 
จำนวน 5,435 เรื่อง 

06  บริการออกเลขที่หนังสือราชการ   
รวมทั้งออกเลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเก็บสำเนาหนังสือ
ราชการ และ คำสั่ง และสำเนาประกาศ มธ. 
ที่ได้ออกเลขที่หนังสือไปแล้วทุกฉบับไว้เป็น
หลกัฐานของทางราชการ จำนวน 1,500 เรือ่ง 
07  บริการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ
สำคัญของมหาวิทยาลัยในอดีต 452 เรื่อง 
08  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาดสามารถนำเงินรายได้ 
จากการออกร้านธรรมศาสตร์กาชาดในงาน
กาชาดประจำปี 2554 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม-
ราชกุมารี จำนวน 1,100,000 บาท  
09  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดหาทุนสมทบองค์กฐินพระราชทาน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทุนสมทบถวาย
วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จังหวัดสงขลา 
จำนวน 2,340,239.99 บาท 
10  ปฏบิตัหินา้ทีป่ระสานงานใหค้ณะกรรมการ 
บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ประจำปีการศึกษา 2553 

11  การจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ในวันที่ระลึก
ทหารผ่านศึกปีละ 5,000 ดอกๆ ละ 10 บาท 
เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท 
12  การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา เพื่อนำราย
ไดไ้ปดำเนนิงานพฒันาและสง่เสรมิคนพกิารใน 
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ 
จำนวน 500 ดอกๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน
จำนวน 10,000 บาท 
13  ให้บริการรถยนต์ของทางราชการส่วน
กลางแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา 
จำนวน 1,138 ครั้ง 
14  กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านธุรการ
และการบริหารสำนักงานหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15  กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านธุรการ
และการบริหารสำนักงานห้องข้อมูลข่าวสาร
ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้บริหารฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ ผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง 
มิถุนายน 54 – กุมภาพันธ์ 55 01 

รองศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์  
02 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณีสำราญเวทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์  
03 
นายสมพงษ์กันบุญ
ผู้อำนวยการกองกลาง 
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

งานด้านการประชุมและประเมินผล
การดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

งานด้านบริหารอาคารสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

๐๒

๐๓01  ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี 
คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน)   
จำนวน 11 ราย 
02  ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์   
สืบแทน จำนวน 3 ตำแหน่ง       
03  จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ 9 ครั้ง 
04  จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 14 ครั้ง 
05  ประสานงานให้มีการประชุมคณะ
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 8 ครั้ง 
06  ดำเนินการเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์   
ประจำปีการศึกษา 2554 
07  ดำเนินการเรื่องเข็ม/โล่เกียรติยศ   
ประจำปี 2555 
08  ดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำปี 2554 
09  การจัดทำคู่มือสำหรับผู้บริหาร 
10  การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย (เฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบ) 
11  การพิจารณาโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
(เมื่อออกนอกระบบราชการ) 
12  การเตรยีมการเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ 
ทปอ. และ สออ. ในเดือนธันวาคม 2554 

01  งานด้านหอประชุม ห้องประชุม และห้องเรียน   
ดูแลให้บริการสถานที่ดังนี้ 
•	 หอประชุมใหญ่  ความจุ 2,500 ที่นั่ง 
•	 หอประชุมศรีบูรพา  ความจุ 500 ที่นั่ง 
•	 ห้องประชุมวรรณไวทยากร  ความจุ 60 ที่นั่ง 
•	 ห้องประชุมบุญชู	โรจนเสถียร ความจุ 92 ที่นั่ง 
•	 ห้องประชุมประกอบ	หุตะสิงห์ ความจุ 176 ที่นั่ง 
•	 ห้องประชุม	F332	อาคารธรรมศาสตร์	60	ปี   
  ความจุ 50 ที่นั่ง 
•	 ห้องประชุม	F444	อาคารธรรมศาสตร์	60	ปี   
  ความจุ 50 ที่นั่ง 
•	 ห้องเรียน	201-203	อาคารอเนกประสงค์	3		
  ความจุ 50,100,50 ที่นั่ง 
•	 ห้องเรียน	701	อาคารอเนกประสงค์	1			
  ความจุ 49 ที่นั่ง 
•	 ห้องเรียน	801-	803	อาคารอเนกประสงค์	1   
  ความจุ 49,44,83 ที่นั่ง      -    
 
ปีงบประมาณ 2554 มีผู้ใช้บริการหอประชุมใหญ่และหอ
ประชุมศรีบูรพา รวม 98 ครั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้สถานที่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 2,500,000 บาท 

02  งานด้านโรงอาหาร ร้านค้าและห้องจัดเลี้ยง   
ดูแลให้บริการสถานที่ดังนี้ 
•	 โรงอาหารกลางอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มีร้านค้า  
  ทัง้สิน้ 16 รา้น รองรบัผูม้าใชบ้รกิาร จำนวน 550 ทีน่ัง่ 
•	 โรงอาหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีร้านค้า 
  ทั้งสิ้น 8 ร้าน รองรับผู้มาใช้บริการจำนวน 214 ที่นั่ง 
•	 ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณข้างอาคาร  
  คณะนิติศาสตร์ 1 ร้าน 
•	 ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณหลังตึกโดม 2 ร้าน 
•	 ร้านกาแฟสดและอาหารว่างบริเวณประตูทางออกด้าน 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 ร้าน 
•	 ร้านกาแฟสดและอาหารว่างแบล็คแคนยอน 1 ร้าน 
•	 ร้านกาแฟสดและอาหารว่างบริเวณประตูด้าน  
  ท่าพระอาทิตย์ 1 ร้าน 
•	 ร้านอาหารบริเวณชั้น 2 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี  
  1 ร้าน 
 

  โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการ  
จำหน่ายอาหารฯ บริหารจัดการ พร้อมทั้ง
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการแก่
อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษารวมทั้ง
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ทำการควบคุมการจำหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร โดยได้แจ้งให้ผู้ประกอบการและ  
ผูป้รงุอาหารทกุคนไปทำการตรวจรา่งกาย  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้ามา
จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัย รวม
ทั้งขอความอนุเคราะห์จากกองสุขาภิบาล
อาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
และโครงการกรงุเทพเมอืงอาหารปลอดภยั 
เข้ามาทำการตรวจสถานที่ปรุงอาหาร 
วัตถุดิบ ภาชนะและตัวผู้ปรุงอาหาร  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ   
เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของ
บุคลากรและนักศึกษาผู้มาใช้บริการปีละ 
2 ครั้ง และประชุมเรื่องต่อสัญญาให้กับ  
ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายใน  
โรงอาหารทั้ง 2 แห่งรวมทั้งซุ้มอาหาร 
นอกจากนั้นยังควบคุมดูแลและให้บริการ
การใช้สถานที่อื่นๆ คือ  
•	 ลานปรีดี พนมยงค์ 
•	 ลานธรรมศาสตร์ 60 ปี  
•	 ลานโบราณคดี  
•	 ลานศาลเจ้าแม่สิงโต  
•	 อาคารธรรมนทีบริเวณริมแม่น้ำ      
  เจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วย  
    -  ห้องประชุมธรรมนที 1  
    -  ห้องประชุมธรรมนที 2 
    -  ชั้นดาดฟ้า 
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03  งานด้านสนามกีฬาและอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
ดูแลสถานที่ดังนี้ 
•	 สนามฟุตบอล และลู่วิ่ง 
•	 ศาลาที่นั่งพักโดยรอบสนามฟุตบอล จำนวน 8 หลัง 
•	 ลานโดมและบริเวณทางเดินหลังตึกโดม 
•	 โรงยิมเนเซียม (ถึงเดือนกันยายน 2554 เนื่องจาก  
  ตัดโอนให้กองกิจการนักศึกษาดูแล) 
•	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 5 ชั้น และห้องประชุม 
  จารุพงษ์ ทองสินธุ์ (ถึงเดือนกันยายน 2554   
  เนื่องจากตัดโอนให้กองกิจการนักศึกษาดูแล) 
 
โดยให้บริการแก่นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี และศิษย์เก่า  
ในการขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของสถานที่นั้นๆ เช่น ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา จัดประชุม 
จัดนิทรรศการ งานเลี้ยง เก็บตัวนักกีฬา และอื่นๆ ตาม  
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 
นอกจากนั้นยังดูแลห้องชมรมและชุมนุมบางส่วน ซึ่งอยู่
ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา และโรงยิมเนเซียม ถึงแม้
จะมีการย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดไปยังศูนย์รังสิตแล้ว 
แตก่ย็งัมนีกัศกึษาจากรงัสติและนกัศกึษาโครงการนานาชาต ิ
คณะต่างๆ ที่ท่าพระจันทร์ มาทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

04  งานด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดูแล
และปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
•	 ควบคุมดูแลและสั่งการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่    
  รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย จำนวน 24 นาย   
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชน   
  จำนวน 29 นาย 
•	 จัดตารางการอยู่เวรและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่  
  รักษาความปลอดภัยทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
•	 จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่รักษา  
  ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำตลอดเวลา   
  24 ชัว่โมงเพือ่อำนวยความสะดวกและรบัแจง้เหตกุารณ ์ 
  ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน 
•	 ปฏิบัติหน้าที่ประจำประตูทางเข้า – ออก ทั้ง 4 ประตู    
  เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง รถยนต์และบุคคลที่จะเข้า  
  มาภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกวัน 
•	 ตรวจตราพื้นที่และสอดส่องดูแลบุคคลที่ส่อเจตนาร้าย  
  หรือมีพิรุธต่างๆ เป็นประจำทุกวัน 
•	 จัดระบบการจราจรและสถานที่จอดรถให้มีความคล่อง  
  ตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน 
•	 ระงับเหตุและช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา หรือบุคคล  
  ภายนอกที่ประสบเหตุด้านความปลอดภัยประมาณ  
  50 – 60 ครั้ง 
•	 ทำการช่วยเหลือกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน  
  ประมาณ 90  ครั้ง 
•	 ทำการช่วยเหลือกรณีรถจอดกีดขวางการจราจรออก  
  ไม่ได้ประมาณ 1,700 – 1,800ครั้ง 
•	 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่กรณีมีเหตุร้าย  
  เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 25 ครั้ง 
•	 กั้นที่จอดรถให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรม  
  ประมาณ 2,000 ครั้ง 

•	 ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษากรณี  
  ขออยู่ค้างคืนในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ   
  ประมาณ 30 ครั้ง 
•	 ประสานงานกบัหมวดบรกิารการใชส้ถานทีใ่นการอำนวย  
  ความสะดวกเรื่องการนำรถเข้าและกั้นที่จอดรถให้แก่  
  ผู้ที่มาเช่าสถานที่หอประชุมใหญ่ หอประชุมศรีบูรพา   
  และห้องประชุมต่างๆ ประมาณ 50 – 60 ครั้ง 
•	 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา   
  โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ   
  ว่าอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่เป็นประจำทุกวัน 
•	 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยกรณีมีการขอใช้สถานที่  
  ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชา-  
  สัมพันธ์งานต่างๆ การแจกใบปลิว ฯลฯ ประมาณ   
  70 – 80 ครั้ง 
•	 ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิดจำนวน 74 ตัว   
  ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวัน 
•	 ตรวจสอบภาพย้อนหลังกรณีมีผู้มาขอดูเหตุการณ์ต่างๆ   
  ประมาณ 50 ครั้ง 
•	 ออกบัตรสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ผ่านเข้ามหาวิทยาลัย   
  โดยแบ่งเป็น 
  ก. บัตรถาวร ประมาณ 300 – 350 ใบ 
  ข. บัตรพิเศษ ประมาณ 200 - 250 ใบ 
  ค. บัตรปริญญาโท ประมาณ 1,500 – 2000 ใบ 
  บัตรจอดรถชั่วคราว ประมาณ 150 – 200 ใบ 
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05  ปรับปรุงระบบม่านเวที หอประชุมใหญ่ 2 ชุด   
วงเงิน 1,900,000 บาท 
06  จัดทำแผงกั้นจราจร 7 ชุด วงเงิน 104,860 บาท 
07  จัดทำแผงเหล็กแขวนไม้ประดับ 4 ชุด   
วงเงิน 175,000 บาท 
08  จัดกั้นห้องพักองคมนตรีบริเวณโถงหน้าหอประชุม  
ศรีบูรพา กรณีมีเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 1 ห้อง  
วงเงิน 44,940 บาท 
09  จัดทำป้ายแจ้งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบรักษา  
ความปลอดภัยและจราจร (ติดตั้งในจุดต่างๆ และประตู
ทางเข้า- ออก จำนวน 29 จุด) วงเงิน 57,780 บาท  

01  งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 
•	 งานทาสแีละปรบัปรงุอาคารอเนกประสงค์ 1 
มธ. ท่าพระจันทร์ จัดจ้างได้ในวงเงิน  
งบประมาณ 1,930,000 บาท ได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
•	 งานซ่อมแซมโครงสร้างที่แตกร้าวใต้เวที  
หอประชมุใหญ ่และโครงสรา้งหอผึง่เครือ่งปรบั 
อากาศ (Cooling Tower) หอประชมุศรบูีรพา 
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ 185,000 บาท 
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2555 
•	 งานปรบัปรงุศาลารวมใจ (รา้นอาหารแบลค็- 
แคนยอน) ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
ประมาณ 800,000 บาท (ร้านค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2554 
•	 งานปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารกลาง   
(ด้านอาคารเศรษฐศาสตร์) ใช้งบประมาณ  
ค่าปรับปรุงจำนวน 600,000 บาท ซึ่งบริษัท 
คอตโต เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยเป็น
รปูแบบของนกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ที่ชนะการประกวดออกแบบ ได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2554 
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งานด้านการซ่อมบำรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มธ.ท่าพระจันทร์

๐๔
02  งานที่กำลังดำเนินการและจะแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาอันใกล้ 
•	 งานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
ท่าพระจันทร์ จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ 
17,000,000 บาท เริ่มดำเนินการปรับปรุง
เดือนมีนาคม 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนตุลาคม 2555 
•	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ท่าพระจันทร์ 
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ 3,500,000 
บาท เริ่มดำเนินการปรับปรุงเดือนมีนาคม 
2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
มิถุนายน 2555 
•	 งานซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดของหอถัง  
สูง สูบจ่ายระบบน้ำประปา บริเวณมุมคณะ
พาณชิยศาสตรฯ์ จดัจา้งไดใ้นวงเงนิงบประมาณ 
425,000 บาท เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม 
2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
เมษายน 2555 
•	 งานซ่อมแซมระบบควบคุมปั๊มน้ำประปา 
บริเวณห้องเครื่องหอถังเก็บน้ำ (หอถังสูง) 
จัดจ้างได้ในวงเงินงบประมาณ 180,000 บาท 
เริ่มดำเนินการซ่อมแซมเดือนมีนาคม 2555 
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2555 
•	 งานขยายพื้นที่จอดรถในพื้นที่ มธ.  
ท่าพระจันทร์ จำนวน 6 คัน จัดจ้างได้ใน
วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท เริ่มดำเนิน
การเดือนมีนาคม 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนเมษายน 2555 
•	 งานซ่อมแซมและบูรณะกำแพงพระราชวัง
บวรสถานมงคล (วังหน้า) ใช้งบประมาณ 

2,300,000 บาท โดยฝา่ยบรหิารทา่พระจนัทร ์ 
ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร เข้ามาทำการ  
สำรวจและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ทั้งสิ้น ซึ่งจะเข้ามาทำการปรับปรุงประมาณ
เดือนมิถุนายน 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 
•	 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นล่างอาคาร
อเนกประสงค์ 1 (บริเวณงานประชาสัมพันธ์ 
ปัจจุบัน) เป็นสาขาย่อยธนาคารกรุงไทย   
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการประมาณ 
ปลายเดือนมิถุนายน 2555 

03  งานที่อยู่ในแผนงานที่กำลังขออนุมัติ  
งบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
2555 
•	 งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม มธ. 
ทา่พระจนัทร ์งบประมาณ 100,000,000 บาท
กำลังดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) 
•	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ท่าพระจันทร์  
ระยะที่ 2 งบประมาณ 16,000,000 บาท    
(ขอจากงบคลังเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะ
ที่ 1 ซึ่งได้งบประมาณปี 2555 มาแล้ว 
จำนวน 3,500,000 บาท) 
•	 งานปรับปรุงโรงอาหารกลางชั้นล่าง อาคาร  
ธรรมศาสตร์ 60 ปี งบประมาณ 5,000,000 
บาท (จัดทำรูปแบบรายการเสร็จแล้ว) 
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•	 งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ท่าพระจันทร์  
ระยะที่ 2 งบประมาณ 16,000,000 บาท   
(ขอจากงบคลังเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะ
ที ่1 ไดง้บประมาณมาแลว้ 3,500,000 บาท) 
•	 งานก่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อทดแทน
พื้นที่ร้านอาหารโดมพระจันทร์ งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
•	 งานปรับปรุงสำนักงานสถาบันขงจื๊อ    
ชัน้ 2 อาคารธรรมศาสตร ์60 ป ีงบประมาณ 
6,804,000 บาท 
•	 งานก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างพื้นที่ว่าง
อาคารกิจกรรมนักศึกษากับอาคารโรงยิมเน-
เซียม งบประมาณ 1,750,000 บาท 
•	 งานปรับปรุงลานกำแพงโบราณคดี มธ. 
ท่าพระจันทร์ งบประมาณ 600,000 บาท 
•	 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารโดม 
ท่าพระจันทร์ เป็นสำนักงานหอจดหมายเหตุ
และศูนย์ประสานงาน (เปลี่ยนอุปกรณ์  
ภายในห้อง) 
•	 งานปรับปรุงห้องหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ
มุมอาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
งบประมาณ 3,000,000 บาท 
•	 งานปรับปรุงโรงอาหารด้านคณะสังคม-
สงเคราะหศ์าสตร ์งบประมาณ 2,000,000 บาท 
•	 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดท่อส่งน้ำ   
12 นิ้ว งบประมาณ 1,048,600 บาท เพื่อ
ช่วยเครื่องสูบน้ำเดิมที่เป็นระบบไฟฟ้าบริเวณ
บ่อรวบรวมน้ำ หน้าลานปรีดีฯ 

•	 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดท่อ 8 นิ้ว 
งบประมาณ 488,850 บาท สามารถเคลื่อน
ย้าย โดยตั้งอยู่บนล้อรถลาก โดยจะใช้สูบน้ำ
บริเวณต้นโพธิ์ หน้าอาคารธรรมนที หรือ
เคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
•	 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 160 KVA 
งบประมาณ 2,373,024.60 บาท ใช้เป็น 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของอาคารโดม 
กรณีอาคารโดมถูกตัดไฟฟ้าและยังสามารถ 
เคลื่อนย้ายไปใช้ยังสถานที่อื่นๆ ได้ 
•	 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด   
62 KVA เพื่อสำรองกับปั๊มน้ำระบบไฟฟ้า
บริเวณบ่อรวบรวมน้ำหน้าลานปรีดีฯ ปัจจุบัน 
งบประมาณ 1,185,298.92 บาท 
 

04  งานด้านป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมช่วงปลาย
ปี 2554  มธ.ท่าพระจันทร์   
ในช่วงวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปลายปี 
2554 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555)  
ฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ ได้วางแผนเตรียม
การอย่างรัดกุม รอบคอบทั้งด้านการบริหาร
จัดการ และด้านการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
จนเป็นเหตุให้น้ำไม่เข้ามาท่วมภายใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์   
โดยในการเตรียมการและการปฏิบัติงานจริง
นั้นพอสรุปได้ดังนี้ 
•	 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังป้องกัน
น้ำท่วม มธ.ท่าพระจันทร์ ที่อาคารธรรมนที  
โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติงาน มีการ
จัดเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง มีการประชุม
หารือ และตรวจสอบข้อมูลจากทั้งหน่วยงาน
ภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
•	 จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ที่อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา 
•	 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ช่วยในการ
สูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น เครื่องปั๊มน้ำที่อยู่ในระบบระบายน้ำฝน
และรวบรวมนำ้เสยีขนาดใหญ ่จำนวน 6 เครือ่ง  
ปั๊มสูบน้ำของอาคารหอสมุดปรีดี 10 เครื่อง 
ปั๊มสูบน้ำของอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี   
7 เครื่องของอาคารหอประชุมใหญ่และ  

หอประชมุศรบีรูพา 4 เครือ่ง ปัม๊สบูนำ้สำรอง  
เคลื่อนที่ 2 เครื่อง (กรณีฉุกเฉิน)  
•	 ได้ขออนุมัติจัดซื้อปั๊มเพิ่มอีก เพื่อให้เพียง
พอและเกิดประสิทธิภาพในการสูบน้ำ โดยได้
ซื้อปั๊มดเีซลอกี จำนวน 8 เครือ่ง (ใชก้รณี
ไฟฟา้ดบั) ปั๊มชนิดไฟฟ้าอีก 6 เครื่อง   
เช่าปั๊มขนาดใหญ่เพื่อช่วยสูบน้ำที่บ่อรวบรวม
น้ำขนาดใหญ่ บริเวณลานปรีดี อีก 1 เครื่อง 
(ปั๊มดีเซล) และยังได้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองไว้อีก 2 เครื่อง (กรณีเกิดไฟฟ้าดับ) 
•	 สำหรับแนวป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆ  
เช่น ริมน้ำ บริเวณประตูทางเข้า-ออก  
บริเวณทางลงอาคารหอสมุดปรีดี อาคาร
ธรรมศาสตร์ 60 ปี ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า  
ห้องชุมสาย โทรศัพท์ ได้ทำการแนวกระสอบ
ทรายป้องกัน (ใช้กระสอบทรายประมาณ 
20,000 กวา่กระสอบ) ทำกำแพงกอ่อฐิฉาบปนู  
รวมทั้งแนวกำแพงที่เป็นเขื่อนไม้ตามจุดต่างๆ 
และติดตั้งแผ่นพลาสติกอย่างหนา บริเวณ
แนวรัว้ดา้นขา้งหอประชมุใหญ ่ดา้นสนามหลวง 
ตลอดแนว 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานบริหารงานบุคคล
๐๑

01  ออกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง 
จำนวน 75 ราย 
02  ออกคำสั่งจ้างพนักงานเงินรายได้  
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จำนวน 10 ราย 
03  ออกคำสั่งจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา 
จำนวน 6 ราย 
04  ออกคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว จำนวน 2 ราย 
05  ดำเนินการและออกคำสั่งจ้างพนักงาน
ราชการ จำนวน 6 ราย 
06  เปิดสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 
จำนวน 10 ครั้ง 
07  เปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัด-
เลือก จำนวน165 ราย 
08  ออกคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 220 ราย 
09  ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและออก
คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ และ
ย้ายข้าราชการ จำนวน 15 ราย พนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 30 ราย 

10  ตรวจสอบผลการคัดเลือกและขอจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
จำนวน 80 ราย 
11  ดำเนินการกลั่นกรองการขออนุมัติ  
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ  
สายวิทยาศาสตร์ 160 ราย 
12  ออกคำสั่งจ้างพนักงานเงินรายได้   
สายวิชาการ จำนวน 20 ราย 
13  ออกคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ จำนวน 90 ราย 
14  ออกคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 100 ราย 
15  ออกคำสั่งลาออกของข้าราชการ   
จำนวน 10 ราย 
16  ออกคำสั่งลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 80 ราย 
17  ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ จำนวน 150 ราย 
18  ดำเนินการออกคำสั่งการไปปฏิบัติงาน  
ในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 5 ราย 
19 ดำเนินการออกคำสั่งปรับค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วิชาการ จำนวน 45 ราย 
20  ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการ 
จำนวน 18 ราย 
21  จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ จำนวน 20 ราย 
22  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน 10 ราย 

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างเดือนมิถุนายน54
–กุมภาพันธ์55

01 
รองศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพรเกษโกวิท  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
03
นายจักรชัยหิรัณยะวสิต
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

23  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติให้บุคลากร
ไปศึกษาและฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและ  
ดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 820 ราย 
24  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติให้บุคลากร
ไปศึกษาในประเทศ จำนวน 20 ราย 
25  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอน จำนวน 
2 ราย และให้โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
26  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนด
ตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 15 ราย 
27  ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติให้
บุคลากรไปราชการ สัมมนา เป็นวิทยากร 
กรรมการภายนอก จำนวน 500 ราย 
28  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ยืม  
ตัวไปปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย 
29  ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 100 ราย 
30  ดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
11 จำนวน 12 ราย 
31  ดำเนินการเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร  
ระดับเลขานุการคณะ ผู้อำนวยการกอง /
สำนักงาน / หัวหน้างาน 20 ราย 
32  ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาการใน  
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ / สำนัก / สถาบัน 
/ ผอ.กอง / สำนักงาน / หัวหน้างาน   
จำนวน 35 ราย 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ

ผลงานสำคัญของ
งานทะเบียนประวัติ

ชมรมผู้เกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานในอนาคต
ของงานทะเบียนประวัติ

๐๒ ๐๓

01  จัดทำประวัติข้าราชการ / พนักงาน
มหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประเภทต่างๆ  
02  จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
03  จดัทำหนงัสอืรบัรองการเปน็บคุลากร มธ. 
04  ควบคมุและตรวจสอบการลาของบคุลากร 
05  ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจำ 
06  ดำเนินงานขอรับบำเหน็จบำนาญ กบข.   
 /กสจ. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
07  บนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูประวตัขิองขา้ราชการ 
/ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างด้านต่างๆ 
ลงในระบบบริหารบุคคล 
08  ดำเนินการเรื่องขออนุญาตการเดินทาง
ไปต่างประเทศให้แก่บุคลากร (ที่มิใช่การไป
ราชการ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งชมรม  
ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เมื่อเดือนมกราคม 2554 โดยมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการจัดตั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุได้
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ
สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระชับความผูกพันระหว่างผู้เกษียณอายุ
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มั่นคง และ  
จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารด้าน
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุและ
ต่อองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับ
กิจกรรมต่างๆ กำหนดจัดขึ้นตลอดปี โดยจะ
มขีา้ราชการ และลกูจา้งประจำของมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวนั้น 
 
สถานที่จัดตั้งชมรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ 
2 (อาคาร 60 ปี) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในห้องชมรม
ผู้เกษียณอายุ มธ. มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
อาทิ ชุดโซฟา ชุดโต๊ะสำหรับประชุม               
ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น พร้อม
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมของชมรมฯ และสิ่ง

จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่บุคลากรทุกประเภท 

อำนวยความสะดวกตา่งๆ มมีมุหนงัสอืนติยสาร 
ที่พบปะพูดคุย และชุดเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 
ชมรมผู้เกษียณอายุ มธ. ได้จัดกิจกรรม  
เปิดตัวชมรมฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่   
22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยท่านอธิการบดีเป็น
ประธาน มผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูเ้กษยีณ  
ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้เกียรติ เข้าร่วม
กิจกรรมชมรม อาทิ การตรวจสุขภาพวัด
ความดันโลหิต ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ 
นิทรรศการเยี่ยมชมห้องชมรมฯ และการ  
จัดกิจกรรมยอวาที เป็นต้น 
 
สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมชมรม  
ผู้เกษียณอายุ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบชมรมผู้เกษียณอายุได้ให้  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อให้การ
ดำเนินงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างราบรื่นมี
แนวทางเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยคณะกรรมการฯ มาจากการสมัครใจ   
การเสนอชื่อ และการคัดเลือกจากผู้เกษียณ
อายุ (ในหลายๆ รุ่น) ที่มหาวิทยาลัยได้เชิญ 
และเขา้รว่มประชมุในวนัที ่16 มนีาคม 2554 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 45- 50 คน 
ได้คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครั้งแรกจำนวน 17 คน มี
ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และ
เลขานุการ 1 คน 

คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุ มธ.   
ได้ดำเนินภารกิจกำหนดส่วนหรือฝ่ายต่างๆ   
6 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและ
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสุขภาพและสวัสดิการ
ฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว            
ฝ่ายเหรัญญิก และฝ่ายเลขานุการ เพื่อทำ
หน้าที่กำหนดเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับชมรมผู้เกษียณฯ เพื่อใช้
เป็นทิศทางในการทำงาน ปัจจุบันได้กำหนด
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามการใช้ห้องชมรมฯ                
การเปิด – ปิดห้องชมรมฯ 
 
กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัใหก้บัชมรมผูเ้กษยีณ 
อายุ มธ. อาทิ การจัดโต้วาที การประชุม
พบปะสงัสรรค ์การจดักจิกรรมไหวพ้ระ 9 วดั 
เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการประสานงาน
ใหผู้เ้กษยีณเขา้รว่มกจิกรรมกบัหนว่ยงานตา่งๆ 
ในมหาวทิยาลยั เชน่ “การทอ่งเทีย่ววฒันธรรม 
สัญจร 3 มรดกโลกแดนเสฉวน ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี” ของคณะศลิปศาสตร ์
มธ. เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ธรรมศาสตร์
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โครงการช.พ.ค.-ช.พ.ส.
(สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)
และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำหรับคู่สมรส(ช.พ.ส.))

โครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค.

ในปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เปิดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็นไป
อย่างสมเกียรติของผู้ที่เคยเป็นบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัว  
ของสมาชิก และเพื่อให้เป็นประกันทางจิตใจ           
แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยไม่ต้องกังวล ถึงเหตุการณ์ในอนาคต   
เมื่อตนถึงแก่กรรม 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดรับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงิน
กู ้ช.พ.ค. เมือ่ 1 ธนัวาคม 2553 ซึง่โครงการ  
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำหนดวงเงินให้  
กู้สูงสุด 1.2 ล้านบาท อัตราการผ่อนชำระต่ำ 
ทำให้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการยังชีพ มีผู้อื่น
แสดงความประสงค์ขอกู้เงินเป็นจำนวน 130 
ราย ปัจจุบันได้หักเงินเดือนผู้กู้ไปแล้วจำนวน 
112 ราย ขอยกเลิกจำนวน 18 ราย 
    ในปี 2554 – 2555 โครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. ได้เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะ  
กู้เงิน โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท 
ขณะนีม้ผีูแ้สดงความประสงค ์จำนวน 50 ราย 
ทั้ง 50 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อรับเงินกู้ 

จำนวนสมาชิก
ทั่วประเทศ

(โดยประมาณ)


ช.พ.ค./ราย

900,000

ช.พ.ส./ราย

348,000

ช.พ.ค./ราย

1,067

ช.พ.ส./ราย

164 907,000บาท

จำนวนสมาชิกสังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

สมาชิกโครงการช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในปัจจุบัน(ข้อมูลณมี.ค.55)

ในปี 2548 มีบุคลากรให้ความสนใจและ
สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.   
รวม จำนวน 404 ราย จากปี 2548 – 
2555 มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน   
2 ราย แบ่งเป็น 
• ช.พ.ค. 1 ราย ครอบครัวได้รับเงิน
สงเคราะหศ์พ จำนวนประมาณ 650,000 บาท 
• ช.พ.ส. 1 ราย ครอบครัวได้รับเงิน
สงเคราะหศ์พ จำนวนประมาณ 300,000 บาท  
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกันชีวิต อุบัติเหตุ 
และสขุภาพ สำหรบัพนกังานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
รวมทัง้จดัสวสัดกิาร ค่ารักษาพยาบาลบคุคลใน
ครอบครวัของพนกังาน โดยการประกนัสขุภาพใหแ้ก ่
บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร โดยให้พนักงานแจ้ง
รายชื่อบุคคลในครอบครัว จำนวน 1 คน  
(บิดา มารดา อายุไม่เกิน 65 ปี และบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี)  

เพื่อรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว 

โครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มหาวิทยาลัยได้เพิ่ม
ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้กับบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 
•  เพิ่มกรณีทันตกรรม สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุดฟัน,   
ขูดหินปูน, ถอนฟัน และรักษารากฟัน ได้ปีละ 2,000 บาท 
•  เพิม่การประกนัชวีติ คุม้ครองการเสยีชวีติทกุกรณ ีในวงเงนิ 40,000 บาท 
ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยได้แสดงความประสงค์ขอรับสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้บุคคลในครอบครัว จำนวน 951 ราย และเบิกเงินกรณี
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต จำนวน 2 ราย  

ปัจจุบัน งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ลดขั้นตอนการโอนเงิน   
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินผลประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ให้บริษัทผู้รับประกัน คือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด   
จ่ายเช็คให้งานสวัสดิการนำเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์   
ชื่อบัญชี “เงินสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน” และงานสวัสดิการจะดำเนิน
การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าวโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้เบิก ซึ่งบางครั้งใช้เวลา 1-2 วัน   
(จะต้องพิมพ์รายชื่อผู้ขอเบิกตามรายชื่อที่บริษัทฯ แจ้งและนำไปให้  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้เบิก) 

เดิม

ปรับเปลี่ยนเป็น
ให้บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โอนเงินผลประโยชน์เข้าบัญชี  
ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยแจ้ง   
โอนไม่ต้องผ่านงานสวัสดิการ ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเร็วขึ้น 
จะเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรงได้
ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2555 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนาบุคลากร

01ดำเนินการจัดโครงการอบรม
จำนวน9โครงการดังนี้

02แผนงานในอนาคต

๐๔

01  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง
งานวิจัยเพื่อสร้างผลงานเพื่อขอตำแหน่ง
ชำนาญการชำนาญการพิเศษ 
02  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การเขียนหนังสือราชการ 
03  การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการบริหาร 
(สำหรับผู้บริหารระดับสูง) จำนวน 2 ครั้ง 
04  การประชุมชี้แจง แนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
05  การประชุมชี้แจง การประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล 
06  โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจำปี 2554 
07  โครงการปจัฉมินเิทศผูเ้กษยีณอาย ุ2554 
08  โครงการ Re – union  อาจารย์ใหม่ 
09  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
3 หลักสูตร 
 • Giving and oral presentation 
 • writing an abstract 
 • English for work 
 

01  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและเป็น
มาตรฐาน 
02  พัฒนาขีดความสามารถและความ
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 
03  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานอัตรากำลัง
๐๕

01 การจัดตั้งสำนักงานบริหาร
ศูนย์ลำปาง  
 
โดยการยกฐานะงานบริหารศูนย์ลำปางให้มี
ฐานะเทียบเท่าระดับกองในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี และกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการเป็น 3 งาน  
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
นำเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 16/2554 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 และสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติ
การปรับโครงสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว  
 
02 การปรับโครงสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  

 
โดยมแีนวทางในการแยกภาควชิาวทิยาศาสตร์ 
ประยุกต์ จำนวน 4 ภาค จัดตั้งเป็นคณะใหม่                 
โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุม
หารือกับคณะฯหัวหน้าภาคทั้ง 4 ภาค และ
แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณา
แนวทางการปรบัโครงสรา้งคณะวทิยาศาสตรฯ์ 
และได้สรุปผลการดำเนินการและแนวทางใน
การปรับโครงสร้างต่อท่านอธิการบดีในเดือน
กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

03 การจัดตั้งโรงเรียน
ธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์    

 
ลักษณะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายมีวัตถุ-
ประสงค์เน้นความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์               
สรา้งนกัเรยีนทีม่คีณุภาพเขา้สูร่ะดบัอดุมศกึษา 
เพื่อรับใช้สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายจัดตั้งโรงเรียน  
ธรรมศาสตรว์ทิยานสุรณ ์โดยมอีธกิารบดเีปน็ 
ประธานกรรมการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เป็น
ปรึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีก 3 ชุด 
เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ และกิจกรรมที่จะ
ต้องดำเนินการ คือ 
ก.  คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน
ธรรมศาสตรว์ทิยานสุรณ ์โดยมรีองศาสตราจารย์ 
ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกุล เป็นประธาน 
ข. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน
ธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ โดยมีศาสตราจารย์                  
ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เป็นประธาน 
ค. คณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพสำหรับ
การจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ 
โดยม ีรองศาสตราจารย ์พรชยัตระกลูวรานนท ์ 
รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารทรพัยากรมนษุย ์เปน็  
ประธาน ฝา่ยเลขานกุารของคณะกรรมการฯ 

ชุดที่ 1 และ 2 ได้จัดประชุมและได้สรุปผล
การพิจารณาเสนอท่านอธิการบดีแล้ว  
 
04 การออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศพ.ศ.2553
 
เพื่อเป็นแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพแก่  
ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์                  
หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีภารกิจที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน  
โดยร่างระเบียบฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยท่านนายก                  
สภามหาวิทยาลัยได้ลงนามเมื่อวันที่   
30 ธันวาคม 2553   
 
 

05 การออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
พ.ศ.๒๕๕๔  

 
เป็นการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงิน
เดือนหรือค่าจ้างที่บุคลากรได้รับ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเน้นการจ่าย
เงินตามผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
แต่ละรอบความดีความชอบ โดยระเบียบฯ 
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
อนุสภาด้านการคลัง    
 
06 การกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาแต่งตั้งนักวิจัยให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ
 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงผลักดัน
ให้นักวิจัยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันนำ
มา ซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับในวงวิชาชีพ
โดยกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
วจิยั และรองศาสตราจารยว์จิยั ซึง่หลกัเกณฑ์ 
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบฯ  
ต่อไป 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายการ
นักศึกษา
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

ผลการดำเนินงานของ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

๐๑

งานนัดพบแรงงานและแนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศ
ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบด้านบริการจัดหางาน ตระหนักถึงความจำเป็น  
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานฯ โดยเชิญฝ่ายบุคคลบริษัทต่างๆ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ  
มารับสมัครงาน เพื่อให้บัณฑิต-นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ได้พบกับฝ่ายบุคคลของบริษัท สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้  
ในครั้งเดียวกัน และนักศึกษาสามารถเลือกงานในตำแหน่งที่
ตนเองชอบ และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา 

ผู้บริหารฝ่ายการนักศึกษา ผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายการนักศึกษา01 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
02 
รองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
03
อาจารย์อลิษาสหวัชรินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

ภาพบรรยากาศ 
ในงานนดัพบแรงงาน 

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝึกอบรมและดูงาน

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา
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ภาพบรรยากาศ 
งานแนะแนวการศกึษา 
ตอ่ตา่งประเทศ 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

ผลการดำเนินงานของงานอนามัย
๐๒

01 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(HolictisApproach)
•  จัดบริการสุขภาพเป็นระดับปฐมภูมิ(Primary Care Unit) 
ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้
บริการนักศึกษาตามสิทธิประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม  
•  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิเช่น คู่มือชาวค่าย 
คูม่อืปฐมพยาบาล คูม่อืแนวทางการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  
และการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน   
(Clinical Practice Guide)  

02 การพัฒนาปรับปรุงระบบทางจักรยานและทางเท้า   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดำเนินการ  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
สุขภาพ โดยการปรับปรุงระบบทางจักรยานและทางเดินเท้า  
ในมีการใช้งานได้จริงและทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย (Bicycle 
Campus) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเสริม
สร้างกิจกรรมประชาคมให้เข้มแข็ง รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพบุคคลให้มีการใช้ทางจักรยานมากขึ้น จึง  
เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) มีการจัดกิจกรรม
จักรยานให้เพื่อนใหม่ ยืม – คืน และกิจกรรมการรณรงค์  
ขี่จักรยานรอบมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเริ่มก่อตั้งชมรมจักรยาน
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น 

03 การรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่   
มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
วันรับเพื่อนใหม่ที่เปิดรับเพื่อนใหม่เข้าร่วมชมรมสร้างเสริม  
สุขภาพ และกีฬาเฟรชชี่ ที่เน้นเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ 
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ภาพบรรยากาศ 
การพฒันามาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร 

งานปรบัปรงุ 
ระบบทางจกัรยาน 

และทางเทา้ 

การรณรงคข์องเหลา่นกั
ศกึษาในวนังดสบูบหุรีโ่ลก 



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

04 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกัน
การเกิดโรคเอดส์ในสถานศึกษา
การรณรงคส์รา้งความตระหนกั เพือ่ปอ้งกนัการตัง้ครรภข์ณะที่
ยงัไมพ่รอ้มในวยัรุน่ โดยเฉพาะในชว่งวนัวาเลนไทน ์งานอนามยั
ไดจ้ดัโครงการ ชีโ้พรงใหก้ระรอก (ปลอดภยั) และ โครงการรกั
แทด้แูลใหไ้ด ้รว่มกบัชมรมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย มกีารจดั
เสวนา “การทำแทง้ในมติทิางการแพทย ์ศาสนา สงัคม และ  
กฏหมาย”  

06 การจัดโครงการอบรมแนวทางการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน
การทำประกนัอบุตัเิหตใุหก้บันกัศกึษาและบคุลากรมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์เพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่ง กฏหมายการ
ประกนัอบุตัเิหต ุขัน้ตอนการ Claim ประกนัอบุตัเิหตใุนทกุกรณ ี
มทีัง้การจดัทำคูม่อืสทิธปิระโยชนจ์ากการทำประกนัอบุตัเิหต ุ  
ใหก้บังานกจิการนกัศกึษา ทกุคณะของมหาวทิยาลยัฯ 

05 โครงการธรรมศาสตร์ปลอดโรคไร้พุง
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพตามนโยบายการเปน็มหาวทิยาลยั 
สรา้งเสรมิสขุภาพ (Health Promotion University) ในนกัศกึษา
และประชาคมธรรมศาสตร ์ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิใหม้กีาร  
ออกกำลงักาย การปรบัเปลีย่นวถีสีขุภาพดา้นโภชนาการ   
ดา้นสขุภาพจติทีด่ ีเพือ่นำไปสูก่ารมคีณุภาพชวีติ 

ภาพบรรยากาศ 
งานชีโ้พรงใหก้ระรอก 
และโครงการรกัแทด้แูลใหไ้ด้ 

โครงการอบรมแนวทาง  
การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

ภาพบรรยากาศ 
โครงการธรรมศาสตร ์  
ปลอดโรค ไรพ้งุ 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

ทำหน้าที่นำเสนอนโยบายและแผนงานด้าน  
วินัยนักศึกษาและจริยธรรมของนักศึกษาต่อ  
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและที่ประชุม
คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา รวมทัง้แกป้ญัหา  
และรณรงค์ด้านวินัยนักศึกษาและจริยธรรม
ของนักศึกษา วางแผนและแก้ปัญหาการ  
แต่งกายไม่เหมาะสมของนักศึกษา การทุจริต
การสอบ 

ผลการดำเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาและจริยธรรม

๐๓

บน 
รปูภาพดา้นทจุรติการสอบ 
ซา้ย 
รปูภาพดา้นจรยิธรรม 
ลา่ง 
รปูภาพดา้นการแตง่กายนกัศกึษา 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วิชา มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม เป็นวิชาที่ทำให้นักศึกษาทุกคน  
เกิดความคิด วิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหา   
เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เพื่อนำไป  
สู่การเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งฝ่าย
การนักศึกษาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่  
ปกีารศกึษา 2552 ในวชิา มธ.120 สหวทิยาการ 
สังคมศาสตร์ จนกระทั่งปีการศึกษา 2554 
ได้ปรับเป็นวิชา มธ.100 พลเมืองกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการต่อเนื่อง
มาจนปัจจุบัน 

ฝ่ายการนักศึกษาได้มีการจัดระเบียบสังคม
โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ
หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต และคณะกรรมการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงและร้านจำหน่ายสุรา รอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้  
มีการประชุมกับผู้ประกอบการหอพักและ  
ออกตรวจ หอพักในการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมภายในหอพัก   
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาหอพัก   
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วม

การเรียนการสอน
แบบกระบวนการกลุ่ม

โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

๐๔ ๐๕

กับสภอ.สามโคก พร้อมทั้ง สภอ.คลองหลวง 
ได้มีการประชุมวางมาตรการในการควบคุม
ดูแลร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการออกตรวจ  
จับร้านจำหน่ายสุราที่กระทำผิดกฎหมาย  
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 โดยมีผู้แทนสภานักศึกษาให้
ความร่วมมือในการช่วยสอดส่องดูแลและ  
ให้ข้อมูลรายละเอียด ในช่วงที่ผ่านมาได้มี  
การเชิญผู้ประกอบการมากำหนดมาตรการ
โซนนิ่ง 300 เมตร บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดโดยสามารถควบคุมให้ร้านจำหน่าย
สุราปฏิบัติตามกฎหมายได้ระดับหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

บน  
การควบคมุดแูลรา้นจำหนา่ยสรุาและ
สถานบนัเทงิใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 
 
ซา้ย 
การจดัระเบยีบหอพกัเอกชนรอบ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

การลงพืน้ทีข่อง  
นกัศกึษาวชิา มธ. 100 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย  
ที่เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม 
และได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการ  
ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยจัดสรรโควต้า
ให้คนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

๐๖
รายละเอียดของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา2554

ปริญญาตรี

ปริญญาโท จำนวน6คน
ปริญญาเอก จำนวน1คน
รวมเป็นนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี-เอกจำนวนทั้งสิ้น84คน

คณะ


• นิติศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• รัฐศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์
• สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• ศิลปศาสตร์
• วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
• สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
• วิทยาศาสตร์ฯ
• วิศวกรรมศาสตร์
• สหเวชศาสตร์
• ศิลปกรรมศาสตร์
• สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
• สาธารณสุขศาสตร์
• ทันตแพทยศาสตร์
รวม



จำนวน

11
2
12
2
15
8
7
-
10
5

ไม่มีผู้สมัคร
4
-

ไม่มีผู้สมัคร
ไม่มีผู้สมัคร

77


ความบกพร่องทางกาย


การเห็น
การเคลื่อนไหว
การเห็น7คน/การเคลื่อนไหว4คน/การได้ยิน1คน
การได้ยิน1คน/ออทิสติกส์1คน
การเห็น10คน/การเคลื่อนไหว4คน/ออทิสติกส์1คน
การเห็น5คน/การเคลื่อนไหว3คน
การเคลื่อนไหว
-
การเห็น2คน/การเคลื่อนไหว5คน/การได้ยิน3คน
การได้ยิน2คน/การเคลื่อนไหว3คน
-
การได้ยิน
-
-
-
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลงานการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาพิการในปีการศึกษา2553
นักศึกษาพิการที่จบการศึกษาแล้วในปีการศึกษา2553จำนวน12คน
ได้งานทำและศึกษาต่อทั้ง12คนคิดเป็นผลสำเร็จ100%
รายละเอียดดังนี้
คณะนิติศาสตร์
• พิการทางการเห็น1คนเพศหญิง ทำงานที่บริษัทสแตนดาร์ดชาเตอร์
• พิการทางการเห็น1คนเพศชาย ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
• พิการทางการเคลื่อนไหว1คนเพศชาย ทำงานส่วนตัว
คณะเศรษฐศาสตร์
• พิการทางการเคลื่อนไหว1คนเพศชาย ทำงานที่กระทรวงพาณิชย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• พิการทางการเห็น1คนเพศหญิง ทำงานที่บริษัทเครือสหพัฒนพิบูลย์
• พิการทางการเห็น1คนเพศหญิง ทำงานส่วนตัว
• พิการทางการเห็น1คนเพศหญิง ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทวทิยาลยัราชสดุา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
• พิการทางการเคลื่อนไหว1คนเพศหญิง ทำงานที่บริษัทเอกชนรับงานด้านวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
• พิการทางการได้ยิน1คนเพศหญิง ทำงานอิสระรับงานด้านฝ่ายเสื้อผ้า
  และเครื่องแต่งกาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
• พิการทางการได้ยิน1คนเพศหญิง ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• พิการทางการได้ยิน1คน
เพศชาย ทำงานด้านคอมพิวเตอร์
  ในเครือสำนักข่าวรอยเตอร์
• พิการทางการได้ยิน1คน
เพศชาย ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในบริษัทเอกชน


บัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ศึกษาต่อและมีงานทำซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็น
บุคคลต้นแบบสำหรับคนพิการอื่นๆให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบุคคล
เหล่านี้จะไม่เป็นภาระแก่สังคมแต่จะเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายการนักศึกษา

• ชว่ยเหลอืในการทำขอ้สอบและใหย้มือปุกรณ์ 
ในการสอบแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• ช่วยเหลือในการทำบทเรียนแก่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  
• ช่วยเหลือในการทำบทเรียนแก่มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพะเยา  
• จัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการศึกษาแก่
นกัศกึษาพกิาร ในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิ
จัดโดย สกอ.  
• จัดนิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยี และ  
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ  
จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล
องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านคนพิการ ประจำปี 2552 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน  
นามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ  
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนการ  
ดำเนินงานด้านคนพิการ ประจำปี 2553 จาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 จากผลงานการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา
พิการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับชาติ เป็น
เครื่องมือยืนยันความสำเร็จของโครงการ 

• พฒันาการดำเนนิงานในปทีีแ่ลว้ใหด้ยีิง่ขึน้  
เชน่ การเพิม่จำนวนการรบันกัศกึษาพกิาร   
• จดัสรา้งหอ้งบนัทกึเสยีงระบบเดซีใ่น
มหาวทิยาลยั  
• จดัแนะแนวการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา  
ใหแ้กค่นพกิารทัว่ประเทศ 

การช่วยเหลือบริการ
วิชาการแก่สังคม ผลงานที่ได้รับรางวัล

แนวทางการดำเนินงานต่อไป แนะแนวการศกึษานกัเรยีนมธัยมพกิารทัว่ประเทศ 

สิง่อำนวยความสะดวก 
สำหรบันกัศกึษาพกิารของ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การจดัอบรมนกัศกึษาพกิาร สอบปลายภาค 
ของนกัศกึษา 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายวางแผน


และการคลัง
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง

ผู้บริหารฝ่ายวางแผน


และการคลัง


ฝ่ายวางแผนและการคลัง กำกับดูแลงานของกองแผนงาน และ กองคลัง  
โดยใช้แผน B-3E คือ Budgeting Efficiency E–University   
และ Environment ตามความสัมพันธ์ดังแผนภาพ  

Budgeting


Environment


Efficiency
 E-University


01
 

รองศาสตราจารย์
เกศินี
วิฑูรชาติ


รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง


02
 


รองศาสตราจารย์
ดร.วีรยา
ฉิมอ้อย
 


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง


03
 


รองศาสตราจารย์
ดร.สมชาติ
โชคชัยธรรม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

04



นางนวลรักษ์
ชอบชื่น


ผู้อำนวยการกองคลัง

05
 


นางวลัยรัตนา
เสรีอรุโณ


ผู้อำนวยการกองแผนงาน
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

Budgeting


Efficiency

๐๑


๐๒


01
 งบประมาณมุ่งเป้า






โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย




คือ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ความเป็นนานาชาติ
และมหาวิทยาลัยของประชาชน


งบประมาณแบบมุ่งเป้าประกอบด้วย





•
 •
 กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบจากเงินรายได้
ควบคู่กับการกำหนด


ตัวชี้วัดผลงาน
หน่วยงานที่มีผลงานตามที่ได้มีการตกลงล่วงหน้า
จะได้รับงบประมาณ
สมทบเพิ่มจากงบที่ได้รับตามปกติ
โดยใช้ผลงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.
2554

เป็นฐานในการจัดสรรงบในปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556








ในส่วนของกรอบยุทธศาสตร์
กำหนดให้สำนักงานอธิการบดี
จัดทำงบตามยุทธศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับ
70%
งบหน่วยงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ
60%
ซึ่งการทำงบใน


ปี
2555
ทำได้ตามกรอบที่กำหนด
กล่าวคือ
งบสำนักงานอธิการบดี
อยู่ที่
74%



งบหน่วยงานอยู่ที่
75%
นอกจากนี้
ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ของงบ
สำนักงานอธิการบดี
งบหน่วยงาน
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ




อยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ
5%,
2%
และ
0.25%
ตามลำดับ




การทำงบจริงอยู่ที่ 9.7%, 5.8% และ 0.08 % ตามลำดับ  


•
 •
 ในส่วนของตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานได้ปรับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ


ประจำปงีบประมาณ
2555
ของหนว่ยงานภายใน
โดยยบุรวมตวัชีว้ดัเดมิปงีบประมาณ

พ.ศ.
2554
จาก
3
กลุ่มเข้าด้วยกัน
คือ
ตัวชี้วัดมุ่งเป้า
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ


ของหน่วยงานภายใน
และตัวชี้วัดด้านวิจัย
การยุบรวมตัวชี้วัดเพื่อลดความซ้ำซ้อน

ทำให้มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนให้
มธ.
บรรลุทั้ง
3
เป้าที่ต้องการ





 
 
 








เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของฝ่ายวางแผน


และการคลัง
โดยปรับการทำงานให้มีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนี้




01
 การอนุมัติพัฒนาด้านกายภาพ





โดย
จำแนกการพัฒนาด้านกายภาพเป็น
3
ประเภท
กำหนดผู้พิจารณาอนุมัติและ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จในแต่ละประเภท
แทนการให้คณะกรรมการกำกับและควบคุม
การพัฒนาทางกายภาพพิจารณาทุกเรื่อง
ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับมาตรฐาน


ด้านเวลา
ดังนี้




ในปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินานที่สำคัญตามแผน  
B-3E และการดำเนินการอื่นๆ  

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง

02
 ปรับอัตราเงินนำส่งมหาวิทยาลัยของโครงการบริการสังคม

/
หน่วยงานในกำกับตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2555







ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตรา
นำมาจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
และความเป็นนานาชาติ
ดังนี้




•
 •
 จัดสรรทุนการศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นปีละ
12
ทุนๆ


ละ
1.5
ล้านบาท
เป็นเงิน
18
ล้านบาทต่อปี






•
 •
 จัดสรรทุนฝึกอบรมและศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับสายสนับสนุน
วิชาการเพิ่มขึ้นจากปีละ
1
ล้านบาท
เป็น
3
ล้านบาท










•
 •
 จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ
5
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2555
และเพิ่มเป็นร้อยละ
6
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556

เป็นต้นไป







•
 •
 จัดสรรงบเพื่อการพัฒนาด้านวิจัย
ในระดับคณะ
/
หน่วยงานที่จัดการเรียน


การสอน
จำนวน
26.5
ล้านบาทแยกเป็น
2
ส่วนเท่ากัน
คือ
13.25
ล้านบาท




ส่วนที่หนึ่ง
ทั้ง
22
หน่วยงานได้รับเท่ากันในอัตรา
602,000
บาท





ส่วนที่สอง
หน่วยงานจะได้รับตามผลการปฏิบัติงานด้านวิจัย
โดย
มหาวิทยาลัย


จัดสรรเงินทั้งสองส่วนนี้เข้ากองทุนวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์ของหน่วยงาน




จำนวนที่
ขออนุมัติ

68  

51  

21  

140  

มาตรฐาน
เวลา(วัน)

8  

13  

35  

-  

ค่าเฉลี่ยที่
ปฏิบัติ

7.47  

10.19  

10.66  

-  

ประเภทงานที่
ขออนุมัติต่อ

1. ผู้ช่วยอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผน  

2. คณะกรรมการ  
กลั่นกรอง  

3. คณะกรรมการ  
กายภาพ  

รวม  
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

02
 การเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา





ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
จากเดิมที่ระบุรายการ
เป็นแบบเหมาจ่าย

และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้



•
 ระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่
1/2555
เมื่อวันที่
23
มกราคม
2555


•
 ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่
3/2555
เมื่อวันที่
19
มีนาคม
2555





03
 พัฒนาการบริหารจัดการการลงทุนให้มี
2
รูปแบบ




•
 มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง
วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ
60
ของวงเงิน


ลงทุนทั้งหมด
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้


•
 มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายนอก
บริหารจัดการลงทุน


วงเงินลงทุน
ไม่เกินร้อยละ
40
ของวงเงินลงทุนทั้งหมด
ในขณะนี้
มหาวิทยาลัย


มีเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ
2,500
ล้านบาท
จึงจัดสรรวงเงินให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนบริหารจัดการ
1,000
ล้านบาท
โดยแบ่งออกเป็น
2
กองทุน



มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
2
แห่งๆ
ละ
500
ล้านบาท





04
 การขยายการลงทุนในตั๋วแลกเงิน





จากเดิมมี
4
ธนาคารใหญ่ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ซื้อได้
คือ


•
 ธนาคารกรุงไทย
จำกัด
(มหาชน)
•
 ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด
(มหาชน)



•
 ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด(มหาชน)
•
 ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด
(มหาชน)



โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสถาบันการเงินที่จะลงทุน
คือ


•
 สถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


หรือ
Specialized
Financial
Institution
(SFI)
ได้แก่
ธนาคารออมสิน



ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


และธนาคารอาคารสงเคราะห์


•
 สถาบันการเงินอื่นที่มีคุณสมบัติดังนี้



 •
 อันดับความน่าเชื่อถือ
(Rating)
ที่จัดโดยสถาบันการจัดอันดับ


ความน่าเชื่อถือจาก
2
สถาบัน
คือ
บริษัท
ทริสเรทติ้ง
จำกัด
และ
บริษัท
ฟิทช์

เรทติ้ง
(ประเทศไทย)
จำกัด
ในระดับไม่ต่ำกว่า
AA-
(กรณีที่การจัดอันดับความน่า
เชื่อถือ
ของ
2
สถาบันต่างกัน
ให้ใช้ของสถาบันที่ต่ำกว่า)



 •
 การกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
ระดับไม่ต่ำกว่า
4
ดาว



โดยใช้ผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นอกจากการขยายสถาบันการเงินแล้ว
ในส่วนการลงทุนให้ถือหลักการกระจายการ
ลงทุน
โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้รวมอยู่ในประเภทเงินฝากประจำของธนาคาร
พาณิชย์



 •
 กรณีหน่วยงานที่มีเงินลงทุนไม่เกิน
25
ล้านบาทให้สามารถนำไปลงทุน


ซื้อตั๋วแลกเงินได้โดยให้สัดส่วนการลงทุนธนาคารแต่ละแห่งไม่เกินร้อยละ
30



ของวงเงินลงทุนทั้งหมด



 •
 กรณีหน่วยงานที่มีเงินลงทุนเกินกว่า
25
ล้านบาทให้สามารถนำไป


ลงทุนซื้อตั๋วแลกเงินได้โดยให้สัดส่วนการลงทุนธนาคารแต่ละแห่งไม่เกินร้อยละ



12.50
ของวงเงินลงทุนทั้งหมด





05
 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร




ให้แก่
บริษัท/ห้าง/ร้าน
โดยใช้ระบบ
Direct
Credit
ของ
ธนาคารทหารไทย


ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์





06
 กำหนดรูปแบบรายงานทางการเงิน


ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย




ใช้ตามมาตรฐานทางการบัญชี
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้ร้อยละ
30






B
ผลักดันไปสู่การเป็น


E
–
University
ด้วยการ


๐๓


01
 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


เพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ






•
 กำหนดนโยบายการเชื่อมโยงระบบงานและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไข


ฐานข้อมูล
เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลข้ามฐานข้อมูล
และลดความซ้ำซ้อนใน


การจัดเก็บข้อมูล


•
 กำหนดมาตรการการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
โดยศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการทำงานของระบบงานหลักของมหาวิทยาลัย
เช่น
ระบบนักศึกษา




ระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ
ระบบบุคลากร
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ


ทำงานที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถนำข้อมูลจากระบบงานที่พัฒนาแล้วเสร็จมาใช้


เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้





02
 พัฒนา
4
e







ประกอบด้วย
e-Campus
เป็นการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ


อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกศูนย์
เพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทั้งภายใน


และต่างประเทศเป็น
2,500/400
bps
ซึ่งเร็วที่สุดในมหาวิทยาลัยไทย
e-Admin



โดยการพัฒนาระบบงบประมาณ
การเงินและพัสดุ
ระบบบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการทางการศึกษา
ระบบข้อมูลด้านกายภาพเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยระบบ
GIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(TU
e-Office)

และ(Data-Warehouse)
e-Learning
โดยจัดทำ
courseware
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์



และ
e-Communication
ที่สะดวก
รวดเร็ว
ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่




ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

Environment

หรือการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม



๐๔


01
 การก่อสร้างอาคารใหม่




ที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว
7
อาคาร
มีความคืบหน้า
ดังนี้




ใน
7
อาคารนี้
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นอาคารที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ


นักศึกษา
โดยเป็นแหล่งสืบค้นทางวิชาการในแนวทางของห้องสมุดแนวใหม่
ที่สามารถ
เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก
ได้สอดแทรกการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง


การเรียนรู้
แฝงปรัชญา
จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์
มีพื้นที่ธุรกิจ
ร้านค้า

ธนาคาร
และเป็นพื้นที่พบปะแห่งใหม่สำหรับทุกกลุ่ม
ทุกวัย
การออกแบบอาคาร



มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นอาคารต้นแบบในเรื่อง



Green
Architecture
ในส่วนอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง




เมื่ออาคารเสร็จสมบูรณ์จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มี


จำนวนที่มากขึ้น
และมีคุณภาพที่สูงขึ้น






สำหรับอาคารใหม่ที่จะได้รับงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556



มี
2
อาคาร
คือ


1. อาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ
งบประมาณ
44,200,000
บาท


2. ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทาง  
ทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ งบประมาณ
26,000,000
บาท







02
 แผนด้านพัฒนาทางกายภาพ





ประกอบด้วย
การปรับปรุงยิมเนเซียม
2
ให้เป็นหอประชุมใหญ่
ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ออกแบบ
การสร้างอาคารจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


การปรับพื้นที่โรงอาหารกลาง
และส่วนต่อด้านหลังที่ศูนย์รังสิตเป็น
Community
Mall


ทั้ง
2
โครงการอยู่ระหว่างการเชิญชวนผู้ร่วมทุนจากภาคเอกชน







ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง

เป้าหมาย
แล้วเสร็จ

มิถุนายน 
2555  

พฤศจิกายน 
2555  

ธันวาคม 
2555  

พฤศจิกายน 
2555  

กันยายน 
2556  

กุมภาพันธ์ 
2557 

  

สิงหาคม  
2556  

 

ความคืบหน้า


ร้อยละ 97 
  

ร้อยละ 60 
  

ร้อยละ 61.3 
  

ร้อยละ 56 
  

ร้อยละ 6.58 
  

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
ด้วยวิธี  e – auction   

อยู่ระหว่าง  
การขออนุมัติแบบรูป

รายการต่อสำนัก  
งบประมาณ  

 

อาคาร


1. หอพักนักศึกษา  
แพทย์และพยาบาล  

2. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ  
บริการปฐมภูมิ  

3. ต่อเติมอาคารกิตติ  
วัฒนา ชั้นที่ 3 - 7  

4. หอพักนักศึกษาแพทย์  
  

5. ศูนย์การเรียนรู้  
ด้วยตนเอง  

6. ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย
ขั้นสูง  

7. หอพักบุคลากรที่   
มธ. ศูนย์ลำปาง  
 

03
 การปรับปรุงผังแม่บท
ที่ศูนย์รังสิต






โดยการนำ
6
นโยบายของอธิการบดีไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผล
ดังนี้




1. จัดให้มี University Community




ประมาณ
50
ไร่
เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางด้านสังคม
วัฒนธรรม



เพื่อสร้างพื้นที่ศูนย์กลางใหม่ที่ชัดเจน
ทั้งทางด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย



และความมีเอกลักษณ์




2. สร้างกายภาพที่ศูนย์รังสิตให้มีเอกลักษณ์ของ มธ. ที่โดดเด่น   
ร่วมกับการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ผ่านทางกายภาพ 



กล่าวคือ
จะมีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสมัยเอเชียนเกมส์
ซึ่งเก่าและทรุดโทรม


ให้เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
รวมถึงป้ายหน้ามหาวิทยาลัยด้านถนนพหลโยธิน




3. Green Campus




โดยให้มีการวางแผนการปลูกต้นไม้
ถนนสายใดควรปลูกต้นไม้อะไร



และมีเหตุผลอย่างไรในการเลือกต้นไม้นั้นๆ




4. การปรับปรุงทางกายภาพให้มีการใช้รถจักรยานมากขึ้น



รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน




5. การป้องกันน้ำท่วม 



เช่น
การทำเขื่อนระหว่าง
มธ.
กับ
A.I.T
และ
สวทช.
หรือให้เป็นทางน้ำไหลผ่าน




6. การปรับพื้นที่ทางทิศตะวันตกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
เมื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าถึง
มธ.
ศูนย์รังสิต




ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ
TOR
เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการปรับปรุง


ผังแม่บทที่ศูนย์รังสิต
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

การดำเนินการเพิ่มเติมจากแผน
B-3E


แผนงานในอนาคต


๐๕


๐๖
นอกจากผลการดำเนินตามแผน
B-3E
แล้ว
ยังมีผลงานที่สำคัญ
ดังนี้





01
 มหาอุทกภัย





จากมหาอุทกภัยที่ศูนย์รังสิต
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินกว่า



2,800
ล้านบาท
โดยวงเงินฟื้นฟู
มาจาก
2
ส่วนหลัก
คือ
ค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย
และขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล



โดยรายการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ




ก้อนแรก
คือ
ความเสียหายที่มิได้ทำประกันภัย
ซึ่งคณะรัฐมนตรี



ในการประชุมเมื่อวันที่
6
ธันวาคม
2554
เห็นชอบกรอบวงเงินฟื้นฟู
ความเสียหายจากอุทกภัยในส่วนที่
มธ.
ไม่มีประกันภัย
จำนวน



654.4
ล้านบาท
หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว
มธ.
ได้จัดทำ
ในรายละเอียดเสนอสำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินซึ่งมีการพิจารณา
อยา่งเขม้งวดและมกีารกลัน่กรองในหลายขัน้ตอน
ผลการพจิารณาของ
สำนกังบประมาณ
ในขัน้สดุทา้ย
เมือ่วนัที
่12
มกราคม
2555
ไดอ้นมุตัิ
วงเงนิฟืน้ฟคูวามเสยีหายจำนวน
627.56
ลา้นบาท
แยกเปน็ครภุณัฑ
์
189.19
ลา้นบาท
(30%)
และปรบัปรงุสิง่กอ่สรา้ง
438.37
ล้านบาท

(70%)
ขณะนี้
มธ.
กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2555





สำหรับงบฟื้นฟูก้อนที่สอง
คือ
ความเสียหายที่เกินกว่าค่าสินไหม
ทดแทน
ประมาณ
1,000
ล้านบาท
มีการพิจารณารวม
7
ขั้นตอน

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย
คือ
การนำเสนอคณะรัฐมนตรี




02
 จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


ได้ภายในเวลาที่รัฐบาลกำหนด



 
 
 
 


01
 จัดทำแผนบูรณาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ



ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


02
 จัดทำผังแม่บทศูนย์รังสิต


03
 ขยายการใช้งานระบบงบประมาณ
การเงิน
บัญชีและพัสดุ
(oracle)

สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยได้ใช้
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดทำงบการเงิน
ในภาพรวม
ทั้งระบบได้
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน



04
 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ


เงินเดือนของตนเองได้และผู้ใดประสงค์จะพิมพ์ก็สามารถจัดพิมพ์ได้


ซึ่งอนาคตกองคลังอาจจะไม่พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือนให้บุคลากรเพื่อเป็น
















การบริการ
e-service


05
 ขยายวงเงินมอบอำนาจเงินงบประมาณแผ่นดิน
หมวดวัสดุให้


หน่วยงานจากเดิม
100,000
บาท
เป็นไม่จำกัดวงเงิน


06
 ปรับระบบการรับเงินของลูกหนี้ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็น


ระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร




ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง

03
 หน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งในอนาคต
3
หน่วยงาน



1. คณะเภสชัศาสตร ์  
เปน็หนว่ยงานภายใตก้ารกำกบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
์โดยม
ี

เปา้หมายเปดิสอนหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
รวม
2
สาขาวชิา



คอื
สาขาบรบิาลเภสชักรรม
(Pharmaceutical
Care)
และ
สาขา
วทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม
(Pharmaceutical
Care)
ตัง้แตป่กีารศกึษา

2556
รบันกัศกึษาปลีะ
60
คน


2. วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาต
ิ



อนมุตัใินหลกัการใหจ้ดัตัง้เปน็หนว่ยงานภายใตก้ารกำกบัของมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร
์เพือ่การเตรยีมตวัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ดว้ยการเปดิสอน
หลกัสตูรแพทยศาสตรน์านาชาต
ิตัง้แตป่กีารศกึษา
2558
รบันกัศกึษา


ปลีะ
40
คน
ระยะเริม่ตน้จะรว่มกบัคณะแพทยศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูร
แพทยศาสตร
์ภาคภาษาองักฤษ
ตัง้แตป่กีารศกึษา
2556
จำนวนรบั


นกัศกึษา
ปลีะ
40
คน


3. จดัตัง้ “Global Plublic Health Study Institute at Thammasat 
University” โดยคณะอนกุรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นการวางแผน   
ในการประชมุ
ครัง้ที
่2/2555
เมือ่วนัที
่3
เมษายน
2555
มมีตใิห
้ดำเนนิ

การภายใตค้ณะสาธารณสขุศาสตรไ์ปกอ่น
เมือ่มคีวามพรอ้มสามารถพึง่
ตวัเองไดแ้ลว้
จงึคอ่ยแยกออกมาจากคณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละจดัตัง้
เปน็หนว่ยงานทีม่ฐีานะเทยีบเทา่
คณะ
/
สำนกั
/
สถาบนั
ตอ่ไป






04
 “การสร้างโอกาสให้แก่คณะวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
”


โดยเริม่จากการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจใหผู้บ้รหิารคณะวชิาใน


กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพไดต้ระหนกัในโอกาสและใหค้วามสำคญักบั


การเตรยีมความพรอ้มและรว่มกนัวเิคราะหแ์ละกำหนดแนวทางในการ
ดำเนนิงานในลกัษณะบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานเพือ่รองรบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนในป
ีพ.ศ.
2558
โดยกำหนดจดัสมัมนาทางวชิาการ



ในวนัที
่17
พฤษภาคม
2555
และจะนำผลจากการสมัมนาไปจดัทำแผน
ปฏบิตัริาชการ
ตอ่ไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

บุคลากรได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการ
และลูกจ้างดีเด่น


๐๗


เป็นบุคลากรสังกัดกองคลัง
จำนวน
2
ราย



คือ


1. นายสมศักด์ิ กิตติพิทักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
2. นางช่อทิพย์ สนแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  
ทั้ง
2
รายข้างต้น
ได้รับครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรี



ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย
มี
1
ราย
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น


ผู้มีความอุตสาหวิริยะ
เป็นอย่างยิ่ง
คือ




นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์ ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายวิชาการ

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการ

ด้านบริหารการจัดการศึกษา
และหลักสูตร

๐๑

01  วเิคราะห/์กลัน่กรองการเปดิหลกัสตูรใหม ่ 
และหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุแกไ้ขรวม 21 หลกัสตูร    
02  กำหนดแนวทาง และมาตรการให้คณะ / 
หนว่ยงานตา่งๆ ดำเนนิการตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF) เพือ่ใหห้ลกัสตูรตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั 
ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ TQF   
03  วิเคราะห์ / กลั่นกรองการแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อยแบบไม่กระทบโครงสร้างและองค์-
ประกอบของหลักสูตรที่คณะต่างๆ สามารถ
ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น 
การเปิดวิชาเลือกใหม่ๆ เพิ่มเติม การแก้ไข
องค์ประกอบ / ข้อกำหนดของหลักสูตรและ
เงื่อนไขการศึกษา การแก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา 
วิชาบังคับก่อน คำอธิบายรายวิชา จำนวน
หน่วยกิต และชั่วโมงบรรยายปฏิบัติ การ
ปรับปรุงแผนการศึกษา การเทียบรายวิชา
ระหว่างหลักสูตร เป็นต้น โดยในรอบปีที่ผ่าน
มาคณะต่างๆ ได้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หลกัสตูร ในระดบัปรญิญาตร ีจำนวน 21 เรือ่ง 
และในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 เรื่อง  

04  ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความเป็นมหา-
วิทยาลัยนานาชาติ โดยรับนักศึกษาชาวต่าง
ประเทศเข้าศึกษาในคณะ / สถาบันต่างๆ 
รวมทั้งการอนุมัติให้นักศึกษาคณะ / สถาบัน
ตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัไปศกึษาทีม่หาวทิยาลยั 
ต่างประเทศ ที่มีโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันเพิ่มมากขึ้น โดยในรอบปีที่
ผา่นมามกีารอนมุตัใิหน้กัศกึษาคณะ / สถาบนั 
ต่างๆ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่าง-
ประเทศ จำนวน 330 คน และมีการอนุมัติ
รับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 256 คน   
05  กลั่นกรองการขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ   
เช่น การขอจดทะเบียนเรียนข้ามโครงการ /
สถาบนั / ขา้มศนูยก์ารศกึษา จำนวน 87 คน 
จัดทำประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้
อุปกรณ์การศึกษาและ / หรือห้องปฏิบัติการ
ในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ รวม 
227 วิชา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน / การร้องเรียนขอความเป็น
ธรรม ประมาณ 30 เรื่อง   
06  วิเคราะห์ / กลั่นกรองการขออนุมัติให้
นักศึกษาศึกษาผิดไปจากข้อกำหนดของหลัก-
สูตรและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย 
ในระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน และใน
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 80 คน  
07  ส่งเสริมสนับสนุนการเปิดรายวิชา  
เกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตรปริญญาตรี   
ฉบบัปรบัปรงุใหม ่เพือ่พฒันาขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันระดับสากลและเตรียมความ

ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

ผลการดำเนินงาน


ฝ่ายวิชาการ


01 
รองศาสตราจารย์ดร.ทวีปชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
02 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
03
นางสุภาพดวงไสว
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 

พร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
08  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
กับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
09  ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 12.3 และข้อ 12.4 
เรื่องการลงทะเบียนศึกษารายวิชา   
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 
1 ปีการศึกษา (3 ภาคการศึกษา) และจูงใจ
ให้นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาตามระบบไตรภาค
สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชาในจำนวน
หน่วยกิตที่เท่ากันกับนักศึกษาตามระบบ
ทวิภาค  
10  จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะ / หน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้า สอบถามปัญหาอุปสรรค   
และสิ่งที่คณะ / หน่วยงานต้องการได้รับ  
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นระยะ 
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 2 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ. 3 / มคอ. 4 การจัดทำ
รายงานของรายวิชา/ หลักสูตรตามแบบ   
มคอ. 5 – มคอ. 7 เป็นไปโดยเรียบร้อย 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ด้านการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๐๒ ๐๓

01 จดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป  
กลุม่สหวทิยาการ 4 วชิา รวม 15 กลุม่
บรรยาย และประสานงาน ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกใหก้ารเรียนการสอนดำเนนิไป
ดว้ยความเรียบร้อย  
•  จดัทำและรวบรวมรายชือ่ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่
ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการคดัเลอืกบรูณาจารย ์       
•  จดัทำเคา้โครงการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป 
กลุม่สหวทิยาการ เพือ่แจกจา่ยใหน้กัศกึษาที่
จดทะเบยีนเรียน จำนวน 4 รายวชิา รวม
ประมาณ 14,000 ชุด  
•  จดัทำบนัทกึเรยีนเชญิผูบ้รรยายพเิศษ   
คำสัง่แตง่ตัง้บรูณาจารย ์อาจารยผ์ูป้ระสานงาน 
ผูช้ว่ยสอน อาจารยส์อนปฏบิตักิาร และ  
ผูป้ระสานงานทัว่ไป   
•  ดำเนนิการเรือ่งการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน 
บรูณาจารย ์อาจารยผ์ูป้ระสานงาน ผูช้ว่ยสอน   
อาจารยส์อนปฏบิตั ิและผูป้ระสานงานทัว่ไป  
•  จดัสอบกลางภาคและปลายภาค ในปกีาร
ศกึษา 2554 ภาคละ 32 รายวชิา  
•  จดัประชมุคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
การจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป   
และการ ประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืแกไ้ขปญัหา
ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป 
กลุม่สหวทิยาการ   
•  จดัหาหอ้งสอนชดเชย จดัฉายภาพยนตร ์
ฯลฯ  

01 ดำเนนิการคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตคิรดูเีดน่ 
และกรีตยาจารยแ์หง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประจำป ี2554   
02 ดำเนนิการเรือ่งทนุศกึษาตอ่ของอาจารย ์  
จากแหลง่ทุนตา่งๆ   
• •  จดัสรรทนุศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก (ทนุ มธ.) 
ทุนตา่งประเทศ 15 ทนุ และทนุในประเทศ 6 ทนุ      
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก 
(ทนุ มธ.) ทนุตา่งประเทศ 63 ทุน และทุนในประเทศ 
22 ทุน  
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก (โครงการรว่มทนุกบั สกว.) 6 ทนุ   
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาต(ิสวทช.) ไดแ้ก ่ทนุบณัฑติ 
ศกึษาภายในประเทศ (MOU ระหวา่ง มธ.-สวทช.) 
13 ทนุ และทนุสนบัสนนุการศกึษาโครงการทนุ
สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(TGIST)  
6 ทุน  
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ไดแ้ก ่ทนุในประเทศ 3 ทนุ และทนุ  
ตา่งประเทศ 28 ทนุ  
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุของสำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา(สกอ.) ไดแ้ก ่  
 •  ทุนพฒันาอาจารย ์(ภายในประเทศ)   
โครงการพฒันาอาจารย ์สาขาขาดแคลน 18 ทนุ 
โครงการผลติและพฒันาอาจารย ์(UDC) 5 ทนุ   
และทุนพฒันาอาจารย ์(ตา่งประเทศ) 9 ทนุ    

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการ

02 วางแผนและดำเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูร
วชิาศกึษาทัว่ไป เพือ่ใชใ้นปกีารศกึษา 2555  
03 ยกรา่งมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(Learning 
Outcomes)  หลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป และ
จดัทำแผนทีก่ระจายความรบัผดิชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไปสู่
รายวชิา (Curriculum Mapping) เพือ่ใชใ้นปี
การศกึษา 2555  
04 จดัโครงการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรวชิา
ศกึษาทัว่ไป    
05 จดัทบทวนวชิาปสีงูใหก้บันกัศกึษากอ่น
การสอบกลางภาค 1 และกลางภาค 2 ปกีาร
ศกึษา 2554 จำนวน 2 ครัง้ ในวชิาฟสิกิส ์1, 
วชิาเคม ี1, วชิาแคลคลูสัสำหรบัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี1 และวชิาแคลคลูสัสำหรบั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี2 

 •  ทนุโครงการพฒันากำลงัคนดา้นมนษุยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์(ทนุตา่งประเทศ) 24 ทนุ จำแนก  
เปน็ทนุตน้สงักดั 16 ทนุ และทนุฝา่ยผลติ 5 ทนุ       
 •  ทนุโครงการพฒันากำลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ 
21 ทนุ  
 •  ทนุโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรสำหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในเขตพฒันาเฉพาะกจิ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ฝา่ยผลติ) 2 ทนุ   
• •  ดำเนนิการเรือ่งทนุของสำนกังานพฒันาขา้ราชการ 
พลเรอืน (ก.พ.) ได้แก ่ทุนสนับสนุน ยทุธศาสตร ์ 
การพฒันาประเทศ (ทนุ ก.พ.) ซึง่เปน็ทนุศกึษา  
ตอ่ตา่งประเทศ 7 ทนุ ทนุรฐับาลเพือ่ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพ 
สงูทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศ   
16 ทนุ และทนุสรา้งสรรคน์วตักรรมภาครฐั 1 ทนุ   
• •  พจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
เพือ่รบัทนุราชกรฑีาสโมสร 6 ทนุ  
• •  ดำเนนิการเรือ่งกองทนุบณัฑติศกึษา   
และจดัสรรทนุสำหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา   
ทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์ปกีารศกึษา 2552 40 ทนุ  
• •  จดัสรรทนุโครงการกลัยาณมติรเพือ่สง่เสรมิการ
เรยีนการสอนของอาจารย ์34 โครงการ  
03 การจดัโครงการอบรม/สมัมนาอาจารย ์  
15 โครงการ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ด้านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(อยู่ในความรับผิดชอบของ
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย)


แผนงานในอนาคต
๐๔ ๐๕

01 พจิารณาตำแหนง่ทางวชิาการแลว้เสรจ็   
61 ราย ประกอบดว้ยผูท้ีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้  
ใหด้ำรงตำแหนง่ทางวชิาการ   
•  ระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารย ์25 ราย   
•  ระดับรองศาสตราจารย ์ 20 ราย   
•  ระดับศาสตราจารย ์13 ราย   
•  ระดับศาสตราจารยไ์ดร้บัเงนิเดอืน  
ในอนัดบั ท.11 จำนวน 1 ราย     
•  มผีูท้ีไ่มผ่า่นการพจิารณาใหด้ำรงตำแหนง่  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์2 ราย   
02 อยูร่ะหวา่งดำเนนิการเรือ่งการพจิารณา
ตำแหนง่ทางวชิาการ 90 ราย จำแนกเปน็ 
ระดบั          
•  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์57 ราย   
•  ระดับรองศาสตราจารย ์19 ราย   
•  ระดับศาสตราจารย ์11 ราย  
•  ระดับศาสตราจารยไ์ดร้บัเงนิเดอืน  
ในอนัดบั ท.11 จำนวน 3 ราย  
03 ดำเนนิการเรือ่งการพจิารณาตำแหนง่
ศาสตราจารยพ์เิศษ 3 ราย  

01 พจิารณาทบทวนระเบยีบมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์วา่ดว้ยการสอบภาษาตา่งประเทศ 
ในระดบั บณัฑติศกึษา รวมทัง้รายละเอยีดอืน่ๆ 
ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพการณป์จัจบุนั  
02 จดัประชมุ/สมัมนาเรือ่ง การขอตำแหนง่
ทางวชิาการ: หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ประสบการณ ์
และขอ้แนะนำ รวมทัง้การจดัคลนิกิ เรือ่งการ
ขอตำแหนง่ทางวชิาการ เพือ่ทำหนา้ทีใ่หค้ำ
ปรกึษาแนะนำแกอ่าจารยแ์ละเจา้หนา้ทีข่อง
คณะ / หนว่ยงานทีจ่ดัการเรยีน  
03 จดัทำขอ้มลูถาม-ตอบ เกีย่วกบัการขอ
กำหนดตำแหนง่ทางวชิาการ เพือ่เผยแพรใ่น 
website ของกองบรกิารการศกึษา  
04 จดัทำคูม่อืการขอตำแหนง่ทางวชิาการ 
เพือ่เปน็แนวทางในการขอตำแหนง่ทางวชิาการ
ของอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการ

04 ตดิตอ่ / ทาบทามผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ
ผลงานทางวชิาการ สำหรบัผูเ้สนอขอกำหนด
ตำแหนง่ทางวชิาการทีด่ำเนนิการแลว้เสรจ็  
183 ราย และอยูร่ะหวา่งดำเนนิการอกี 270 
ราย และ ตดิตามผลการประเมนิจากผูท้รงคณุ
วฒุทิีม่เีวลาการพจิารณาครบตามทีก่ำหนดให ้ 
05 อยูร่ะหวา่งการปอ้นขอ้มลูเพือ่ทดสอบ
ระบบฐานขอ้มลูของการขอกำหนดตำแหนง่
ทางวชิาการ สำหรบัใหผู้ข้อยืน่ขอกำหนด
ตำแหนง่ทางวชิาการสามารถสบืคน้ขอ้มลูของ
ตนเองไดโ้ดยตรง  04
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์รังสิต
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ   
สำนักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต   
 มีหน้าที่หลักในการบริหารงานด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน  
ศูนย์รังสิต การจัดห้องเรียนและดูแลความเรียบร้อยอาคารส่วนกลาง  
บริหารจัดการการใช้พื้นที่ส่วนกลาง อาคารส่วนกลาง การใช้ห้องเรียนสำหรับ  
การจัดสอบทั้งของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก การดูแลรักษา
ความปลอดภัย การจัดการจราจรภายใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
การออกแบบ และซอ่มแซมอาคารสถานที ่การดแูลบำรงุรกัษาและซอ่มแซม  
ระบบสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์) ภายในศูนย์รังสิต บริหารจัดการ 
อาคารหอพระและอเนกประสงค์ศาลา อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารปิยชาติ อาคารปิยชาติ
ส่วนขยาย และอาคารราชสุดา  

01 
รองศาสตราจารย์ดร.กำพลรุจิวิชชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต  
02 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนัญผลประไพ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต  
03 
นายสมศักดิ์หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต  
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งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
การป้องกันน้ำท่วมและการฟื้นฟู
จากภาวะน้ำท่วม
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๐๑

จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยออก
สำรวจพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และได้
ดำเนินการเสริมพนังดินกั้นน้ำสูงขึ้นอีก ๑.๗ เมตร ทางด้านทิศตะวันตก 
และต่อมาได้จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยแห่งแรกของประเทศไทยใน
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารยิมเนเซียม ๒ โดยมีฝ่ายการนักศึกษา
เข้าร่วมตามดำริของท่านอธิการบดี และได้ย้ายไปยังอาคารศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  
การป้องกันน้ำท่วมได้ดำเนินการพร้อมๆ กับการตั้งศูนย์พักพิง การดำเนิน
การส่วนใหญ่เป็นการเสริมคันดินรอบมหาวิทยาลัยในทุกด้าน และประชา-
สัมพันธ์ให้หน่วยงานที่อยู่ในชั้นที่ ๑ ทำการย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การเสริมคัน
ดินเป็นไปอย่างดี แม้ว่าในเวลาต่อมาน้ำจะเข้าท่วมขังในมหาวิทยาลัยแต่เป็น
สาเหตุมาจากพนังกั้นน้ำด้านเอไอทีแตก และน้ำไหลบ่ามาจากด้าน สวทช. 
ดังที่ทราบกันดี ดังนั้นแนวป้องกันน้ำท่วมของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความ  
เสียหายแต่อย่างใด ที่ผ่านมาการดำเนินการในการเสริมความแข็งแกร่ง  
ของพนังกั้นน้ำของมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรและ
นักศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายนอก เช่น กรมราชทัณฑ์ และกองทัพอากาศ 
เป็นต้น ขณะที่น้ำเข้าท่วมศูนย์รังสิต หลังจากได้เข้าท่วมเอไอที ในวันที่   
๒๐ ตุลาคม และเข้าท่วม สวทช. ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม และล้นเข้ามายัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลาการ และนักศึกษายังคงป้องกัน
น้ำที่เข้าท่วมในช่วงแรกจากด้านหน้า สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม
กับเร่งระบายน้ำออก แต่ด้วยปริมาณน้ำที่มากและไหลล้นมาอย่างรวดเร็ว 

ผลงานสำคัญที่ดำเนินการ  
ในรอบปีที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
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ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำออกได้ จึงสุดกำลังที่จะต้านทานน้ำที่ไหล
เข้าอย่างต่อเนื่องได้ จึงยุติการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในเวลาเย็นของวันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ได้ประสานงานกับ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ขสมก. ในการย้ายผู้พักพิงจำนวนหนึ่ง  
ออกจากศูนย์รังสิต ไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ   
ขณะที่บางส่วนได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ย้ายไปพักยัง
หน่วยงานในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ได้เริ่มกระบวนการ
การฟื้นฟู ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใช้ห้องประชุมที่
อาคารราชสุดาเป็นกองอำนวยการ โดยได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยร่วม
กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินเพื่อดูแลความปลอดภัยของบุคลากรที่อยู่ช่วย
ดูแลมหาวิทยาลัย ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ และดำเนินการเร่งระบายน้ำออก 
ในที่สุดฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตสามารถเอาน้ำออกได้หมดในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จากนั้นได้เร่งปรับปรุงทำความสะอาดพื้นที่เพื่อรองรับ
งาน TU Big Cleaning Day ในวันที่ ๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้
ประสานขอความชว่ยเหลอืจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตา่งๆ ทีไ่มป่ระสบ- 
ปัญหาอุทกภัยในการทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตยังได้
ดำเนินการซ่อมแซมระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า ให้มีความพร้อม  
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการตามปกติของบุคลากรศูนย์รังสิต ในวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อการสอบรับตรงในวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
และเพื่อการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

ด้านการฟื้นฟู ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต โดยสำนักงานอาคารสถานที่ มีบทบาทหลักใน
การกำกับดูแลด้านต่างๆ ดังนี้   
•  การซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งสิ้น ๑๙ อาคาร เป็นงบประมาณมากกว่า ๑๒๐ ล้าน
บาท การดำเนินการคืบหน้าด้วยดีงานโดยส่วนใหญ่สามารถเสร็จทันกำหนดเวลา   
•  การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางทุกระบบ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์   
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา การดำเนินการคืบหน้าด้วยดี โดยสามารถทำงาน
เสร็จก่อนเวลา โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าทั้ง ๓ Loop ซึ่งเป็นงบประมาณมากกว่า 
๒๓๐ ล้านบาท ผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ มธ. ศูนย์รังสิตมีไฟฟ้าใช้เกือบครบ
ทุก Loop ก่อนสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม   
•  การปรับปรุงภูมิทัศน์ จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย   
ต้นไม้ใหญ่เสียหายประมาณ ร้อยละ ๓๐ ไม้ประดับ สนามหญ้า เสียหายทั้งหมด 
หมวดสวนได้ทำการรื้อถอน ตัดแต่งส่วนที่เสียหายและทำความสะอาดพื้นที่   
เช่น เก็บกวาดใบไม้ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน ไถปรับพื้นที่ เปิดเส้นทางสัญจร 
ขนย้ายกองดิน กระสอบทราย และจัดเก็บขยะทั่วไป   
•  ระบบจราจรการรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้จัด
เจ้าหน้าที่ รปภ. ทำความสะอาด และทาสีสัญลักษณ์จราจร บนผิวถนนและไหล่ทาง 
ตลอดทั้งป้ายจราจร เพื่อให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเปิดการเรียนการสอน   
•  สำหรับสถานีแม่ข่ายวิทยุสื่อสารได้ย้ายไปอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัย
ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี เมื่อน้ำลดจึงย้ายกลับมาที่ อาคารศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยโดยอุปกรณ์หลักไม่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
สามารถงานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในศูนย์รังสิต  

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

งานซอ่มแซมอาคาร 

ภาพเปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัเหตกุารณน์ำ้ทว่ม 
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ฝา่ยบรหิารศนูยร์งัสติ รว่มกบัหลายหนว่ยงาน  
ภายในสำนักงานอธิการบดดีำเนนิการปรบัปรงุ  
ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ทำความสะอาด   
โดมบรหิาร และบรเิวณตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั 
เพือ่รองรบัการเปน็เจา้ภาพการประชมุอธกิารบด ี
แหง่ประเทศไทย หรอื ทปอ. ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ 
ซึง่เปน็การประชมุครัง้แรกหลงัจากที ่ศ.ดร.สมคดิ 
เลศิไพฑรูย ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุม   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย
อธิการบดีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการนำร่องการบริหาร
จดัการเพือ่การประหยดัพลงังานในมหาวทิยาลยั” 
ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กรมพฒันาพลงังาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศที่กินกำลังไฟมากและหลอด
ไฟฟา้ของมหาวทิยาลยัใน Loop ทีก่ำหนดเปน็  
แบบประหยดัพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานฯ 
เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งเงินลงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนำร่องให้
ประสบผลสำเร็จ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สนับสนุนด้านกำลังคนและเทคโนโลยีรวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการพลังงาน   
อีกโครงการหนึ่งเป็นความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติกบั  
การไฟฟา้ฝา่ยผลติ โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จะสนับสนุนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ประเภท T5 จำนวนประมาณ 100,000 หลอด 
เพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดประเภท T8 โดย  
จะดำเนินการเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่างเตรียมการ  

ฝา่ยบรหิารศนูยร์งัสติ เปน็แกนหลกัในการ  
จดังาน TU Open House 2011 ระหวา่ง   
วนัที ่๑ – ๒ กนัยายน ๒๕๕๔ ณ ศนูยป์ระชมุ 
ธรรมศาสตร ์รงัสติ ซึง่เนน้การเปน็ Green 
Campus มผีูม้ารว่มงานมากกวา่ ๒๒,๐๐๐ คน 

การจัดประชุมทปอ.ครั้งที่๑/๒๕๕๕ การประหยัดพลังงาน

การจัดงานTUOpenHouse2011

๐๒ ๐๔

๐๓

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

มธ. ศูนย์รังสิต โดยสำนักงานอาคารสถานที่ 
ได้กำหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน 
โดยกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศดังนี้ 
เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดเวลา ๑๒.๐๐ น. 
และเปดิเวลา ๑๓.๐๐ น. ปดิเวลา ๑๖.๐๐ น. 
สำหรับในช่วงเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงานให้ปิด
เครื่องปรับอากาศทันที ให้ปรับอุณหภูมิเครื่อง
ปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส และ เปิด
พัดลมระบายอากาศก่อนปฏิบัติงานประมาณ 
๓๐ นาที เพื่อระบายอากาศ หลังจากนั้นให้
ปิดพัดลมระบายอากาศ 

ภาพบรรยากาศ 
ในงาน TU Open   

House 2011 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

โครงการบรหิารจดัการขยะรไีซเคลิ เปน็โครงการ  
เพือ่ลดปรมิาณขยะและการใชข้ยะใหเ้กดิประโยชน ์
สงูสดุ ดำเนนิการมาตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 
๒๕๔๙ ปจัจบุนัมจีำนวนสมาชกิทัง้สิน้ ๔๑๖ ราย 
แบง่เปน็สมาชกิทีเ่ปน็นกัศกึษา / ชมุนมุ / 
ชมรม / กลุม่ ๓๒๖ บญัช ีหนว่ยงานภายใน 
จำนวน ๗๘ บญัช ีหนว่ยงานภายนอกทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีจ่ำนวน ๑๒ บญัช ีในปงีบประมาณ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ (๑ มถินุายน ๒๕๕๔ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) ไดด้ำเนนิการในการ
รบัฝากและรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ รวมทัง้สิน้ 
๒๕๕,๕๐๒ กโิลกรมั คดิเปน็มลูคา่รวมทัง้หมด 
๑,๓๕๘,๕๗๔.๒๕ บาท รายไดห้กัเขา้โครงการ 
เปน็เงนิ ทัง้สิน้ ๒๙๘,๒๔๕.๒๕ บาท 
   
โครงการไดส้ง่นกัศกึษา จำนวน ๒ คน ไดแ้ก ่
นางสาวนภทัร พลิกึนา และ นายทวศีกัดิ ์หมูส่ ี
เขา้รว่มประกวดโครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔ ลา้น 
กโิลกรมั ร่วมใจรีไซเคิล เพื่อพ่อ ของสถาบนั
การจดัการบรรจภุณัฑร์ไีซเคลิเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ไดร้างวลั
รองชนะเลศิอนัดบั ๑ และไดร้ว่มลงนามในบนัทกึ 
ขอ้ตกลงความรว่มมอืในการดำเนนิโครงการ 
“กล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลแลกแผ่นกรีนบอร์ด” 
ระหวา่ง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดย   
รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร ศนูยร์งัสติ กบั 
บรษิทั กรนีบอรด์ (ประเทศไทย) จำกดั   
เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๔   

การก่อสร้างอาคารใหม่   
ไดแ้ก ่อาคารปฏบิตักิารเลีย้งและใชส้ตัวท์ดลอง
เพือ่งานทางวทิยาศาสตรพ์รอ้มครภุณัฑ ์และ
ระบบประกอบอาคาร และการกอ่สรา้งอาคาร
หอพกันกัศกึษาแพทยแ์ละพยาบาล มธ.ศนูย์
รงัสติ   
การปรับปรุงอาคารเดิม   
ได้แก ่การปรบัปรงุหอ้งบรรยาย ๑,๐๐๐ คน 
และปรบัปรงุงานระบบหอ้งบรรยายเรยีนรวม 
๑,๐๐๐ คน อาคาร บร.๔ การปรบัปรงุและต่อ
เตมิอาคารกติตวิฒันาระยะที ่๒ การปรบัปรงุ
หอ้งสำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารโดม
บรหิาร ศนูยร์งัสติ การปรบัปรงุอาคารสถานี
ยอ่ย มธ. เปน็อาคารศนูยร์กัษาความปลอดภยั 
การปรบัปรงุอาคาร ปยิชาต ิชัน้ ๑๒ เปน็หอ้ง
พกัอาจารย ์  

การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารสถานที่
๐๕ ๐๖

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

โครงการอืน่ทีไ่ดด้ำเนนิการ ไดแ้ก ่โครงการ
รณรงคส์ง่คนืซากผลติภณัฑ ์เครือ่งใชไ้ฟฟา้
และอเิลคทรอนกิสใ์หแ้กก่รมควบคมุมลพษิ 
โครงการรณรงคส์ง่คนืซากแบตเตอรี ่และ
โทรศพัทช์ำรดุ ใหแ้ก ่บรษิทั โทเทิล่ แอค๊เซส็ 
คอมมนูเิคชัน่ จำกดั (มหาชน) หรอื ดแีทค 
โครงการรณรงคก์ารทิง้ขยะใหถ้กูถงั โครงการ 
“อ่านป้ายสักนิด ก่อนทิ้งลงถัง” โดยทำปา้ย
รณรงคต์ดิบนถงัของถงัขยะแตล่ะประเภท   
เพือ่สรา้งจติสำนกึใหค้นทิง้ขยะ อา่นปา้ยกอ่น
ทิง้ขยะแตล่ะประเภทลงถงัขยะ และ โครงการ
รณรงคแ์ยกขยะในหอพกั และรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ 
โดยใหน้กัศกึษาทีพ่กัอาศยัในหอพกัคดัแยกขยะ 
กอ่นทิง้ และฝากขยะรไีซเคลิไวก้บัพนกังาน
รกัษาความปลอดภยัประจำอาคาร เพือ่รอให้
เจา้หนา้ทีธ่นาคารขยะดำเนนิการจดัเกบ็และ  
นำเขา้บญัชตีอ่ไป 

นางสาวสภทัร พลิกึนา 
และ นายทวศีกัดิ ์หมูส่ี 

การก่อสร้างปรับปรุงด้านการจราจรและ
ขนส่งมวลชน   
ไดแ้ก ่การปรบัปรงุแนวคนัดนิถนนหลกัทางเขา้
มหาวทิยาลยัดา้นถนนพหลโยธนิ การซอ่มทาง
เดนิเทา้ผวิกรวดลา้งถนนสญัญา ธรรมศกัดิ ์จาก
วงเวยีนหน้าโรงภาพยนตร ์คณะวารสารศาสตร ์
และสือ่สารมวลชนถงึสามแยกถนนพทิกัษธ์รรม 
รวมทัง้ซอ่มทางเดนิผวิกรวดลา้งถนนพทิกัษธ์รรม   
การพฒันาและการกอ่สรา้งอืน่ ไดแ้ก ่การตกแตง่  
และจดัวางรปูผูบ้รหิารหอ้งประชมุปรดี ีพนมยงค ์
(หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยัเดมิ)  
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร


ทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กำกับดูแลการดำเนินงานของกองงานศูนย์รังสิต   
ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยกองงานศูนย์รังสิต    
มีหน้าที่หลัก 
• ในการบริการการรับ-ส่งเอกสารระหว่างท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต  
• การให้บริการการรับส่งจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ   
 ภายในศูนย์รังสิต    
• การใช้ห้องประชุม   
• การจัดเลี้ยงในการประชุมและการจัดงานพิธีการต่างๆ    
• การจัดทำข่าวและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์    
• การให้บริการยานพาหนะและขนส่งมวลชนแก่บุคลากรและนักศึกษา     
• ประสานงานกับโรงเรียนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย     
• ควบคุมดูแลโรงอาหาร ซุ้มอาหารในส่วนที่ผิดชอบและร้านค้าในศูนย์ธุรกิจ  
 และบริการ    
• ดูแลการดำเนินงานของงานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ   
• ประสานงานการจัดงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

01
 

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชาย
ชคตระการ


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป


02

รองศาสตราจารย์
ดร.วิโรจน์
บุญญภิญโญ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป


03

รองศาสตราจารย์
ดร.โกวิทย์
พวงงาม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์พัทยา


04

นายสมบัติ
แก้วปกาศิต
 


ผู้อำนวยการกองงานศูนย์รังสิต
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ด้านการบริหารสำนักงาน


และงานประชุม


๐๑


01
 การดูแลรับส่งเอกสาร


งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ
กองงานศูนย์รังสิต
ดูแลรับผิดชอบ


ในการรับส่งเอกสารระหว่างท่าพระจันทร์-
ศูนย์รังสิต
รับเอกสารจาก


หน่วยงานต่างๆ
ดูแลการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ



ดูแลการออกเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง
ลงทะเบียนรับส่ง
เอกสาร





โดยในปทีีผ่า่นมา
(เดอืนมถินุายน
2554
-
เดอืนกมุภาพนัธ
์2555)



•
 มีจำนวนเอกสารที่รับ-ส่งระหว่างท่าพระจันทร์
–ศูนย์รังสิต




 จำนวน
12,081
ฉบับ




•
 ลงทะเบียนรับเอกสาร
จำนวน
3,704
ฉบับ




•
 จำนวนไปรษณียภัณฑ์ที่จัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ
45,793
ฉบับ



•
 จำนวนไปรษณียภัณฑ์ที่ต้องคัดแยกเพื่อจัดส่งให้กับบุคลากรนักศึกษา



 และหน่วยงานต่างๆ
95,477
ฉบับ





•
 ออกเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัย
จำนวน
878
ฉบับ



•
 ออกเลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
จำนวน
94
ฉบับ



ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านการบริหารสำนักงาน และงานประชุม 

02
 การดูแลการใช้ห้องประชุม


ในด้านการบริหารงานห้องประชุม
งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ



เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ


•
 มีห้องประชุมในความรับผิดชอบจำนวน
10
ห้อง



•
 เป็นห้องประชุมที่ใช้ระบบ
Teleconference
1
ห้อง






ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน
2554
-
เดือนกุมภาพันธ์
2555



ได้ให้บริการห้องประชุมแก่หน่วยงานต่างๆ
จำนวน
658
ครั้ง
โดยอำนวย


ความสะดวกในการประชุมและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
อาทิเช่น
ดำเนินการ


จัดเลี้ยงในการประชุม
ให้หน่วยงานยืมชุดอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยง
การใช้
อุปกรณ์ในการ
Present
งาน
เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์,
LCD
Projector,

Visualizer

เป็นต้น


03
 ผลการดำเนินงานตาม
KPI



ร้อยละของจำนวนเอกสารและไปรษณียภัณฑ์ที่ส่งผิดหน่วยงานหรือบุคคล



มีการเก็บข้อมูลทุกวัน
สรุปเป็นรายเดือน
ประเมินจากจำนวนเอกสารและ
ไปรษณียภัณฑ์ที่จัดส่งผิดหน่วยงานหรือบุคคลในแต่ละเดือน
จากจำนวน
เอกสารที่จัดส่งมาจากท่าพระจันทร์
และจำนวนไปรษณียภัณฑ์ที่ได้รับ
ทั้งหมดในแต่ละเดือน






ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน
2554
-
เดือนกุมภาพันธ์
2555


มีการส่งเอกสารและไปรษณียภัณฑ์ผิดหน่วยงานหรือบุคคล
จำนวน
52
ชิ้น


จากจำนวนเอกสารและไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมด
90,442
ชิ้น
คิดเป็นร้อยละ

0.05
ผลการประเมินอยู่ในระดับ
5
คะแนน
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

โรงอาหาร ในส่วนที่รับผิดชอบโดยงานบริหารสำนักงาน  
และสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต มีจำนวน 5 โรงอาหาร 
ได้แก่ โรงอาหารกลาง / โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี / โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / โรงอาหาร
ศูนย์สุขศาสตร์ 2 / โรงอาหารรอบดึก รวมทั้งร้านอาหาร   
ซุ้มบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร  
ใต้อาคารสำนักงานอธิการบดี / ซุ้มอาหารว่างอาคารบรรยาย
รวม 1 / ซุ้มอาหารว่างหลังอาคารโดมบริหาร / ซุ้มกาแฟสด
บริเวณด้านข้างอาคารโดมบริหาร / ร้านกาแฟและอาหารว่าง
ในอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ / ซุ้มอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ / ซุ้มกาแฟสดบริเวณ
ข้างตึกกิจกรรม รวมจำนวน 65 ร้าน  


ในการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและโรงอาหาร



มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้
 


•
 ดำเนินการให้ผู้ประกอบการ
ผู้ปรุงอาหาร
ผู้จำหน่ายอาหาร

ตรวจสุขภาพ
ปีละ
1
ครั้ง
โดยการ
x-ray
ปอด
ตรวจอุจจาระ

ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ
และตรวจสุขภาพทั่วไป
เพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อในอาหาร
ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อ


•
 ดำเนินการให้ผู้รับบริการประเมินร้านอาหารและซุ้มบริการ
อาหาร
เพื่อประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาหรือ


คัดเลือกร้านใหม่
ปีละ
2
ครั้ง



•
 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพถังแก๊สในร้านอาหารทุกร้าน

เดือนละ
1
ครั้ง
และจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยจากแก๊สหุง
ต้มให้กับร้านอาหารและแม่บ้าน
ปีละ
1
ครั้ง
ซึ่งได้จัดอบรม


ไปเมื่อวันที่
20
กุมภาพันธ์
2554


•
 ดำเนินการอบรมร้านค้าโรงอาหารเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

เมื่อวันที่
14
พฤษภาคม
2554



การดำเนินงานเกี่ยวกับโรงอาหาร 

•
 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับมาตรการควบคุม


การใช้ก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่อง
ดื่ม
และกำหนดมาตรการด้านสุขาภิบาลอาหาร
ร้านจำหน่าย
อาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
เพื่อควบคุมให้
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ได้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างเคร่งครัด

เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อผู้รับบริการทั้งด้าน
ความสะอาด
และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน



•
 ดำเนินการตรวจด้านความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร
ของร้านค้า
เมื่อเดือน
สิงหาคม
2554


•
 ดำเนินการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร



มือ
และภาชนะ
โดยการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย



เมื่อวันที่
19
กรกฎาคม
–
15
สิงหาคม
2554
พบว่ามี


ร้านอาหารในความรับผิดชอบที่ผ่านเกณฑ์
จำนวน
47
ร้าน

จากจำนวนร้านที่ตรวจ
62
ร้าน
คิดเป็นร้อยละ
75.81





•
 ผลการดำเนินการตาม
KPI


ในการดำเนนิงานโรงอาหาร
งานบรหิารสำนกังานและสวสัดกิาร

ได้จัดทำ
KPI
“ร้อยละของจำนวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย”
โดยมีการเก็บข้อมูลใน
ปีงบประมาณ
2554
เมื่อวันที่
19
กรกฎาคม
–
15
ตุลาคม

2554
ซึ่งผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
75.81
อยู่ในระดับ
5

คะแนน





อนึ่ง
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เป็นเชื้อโรคที่พบอยู่ทั่วไปใน


มือ
เสื้อผ้า
หรือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
จึงควบคุมได้ยาก

การพบเชือ้โรคดงักลา่ว
พบในปรมิาณทีน่อ้ย
จงึไมเ่ปน็อนัตราย


ต่อผู้บริโภค


แผนการดำเนินงานในอนาคต


การพัฒนาบุคลากร  
•
 การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


การพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุม  
•
 การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์



•
 การจัดซื้อครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ในการนำเสนองานประจำ
ห้องประชุมเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน


•
 ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้ทันสมัย


การบริหารสำนักงาน



•
 ปรับปรุงโครงสร้างหมวดงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานและ
การจัดพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงาน


•
 ปรับปรุงสำนักงาน
และสับเปลี่ยนห้องทำงานเพื่อให้หน่วย
งานของกองอยู่ในพื้นที่เดียวกันและต่อเนื่องกันเพื่อประโยชน์
ทั้งในแง่วัสดุอุปกรณ์
ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเต็มที่ใน
การติดต่อประสานงาน


•
 จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการคัดแยกเอกสารของ
ห้องรับ
–
ส่ง


•
 จัดพิมพ์คู่มือข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
พ.ศ.
2555


จำนวน
3,000
เล่ม


•
 ประชุมเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
48
เครือข่าย
เพื่อเตรียม
การให้บริการประชาชนตามระเบียบ
มธ.
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

พ.ศ.
2542

ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.
2540


•
 การอบรมด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
พ.ร.บ
ข้อมูลข่าวสาร
และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ



ฝ่ายบริหารทั่วไป

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

การบริหารงานโรงอาหาร  
•
 การทำความสะอาดโรงอาหารกลาง
/
โรงอาหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/
โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์
2
/
โรงอาหารรอบดึก
ครั้งใหญ่




ในเดือนมิถุนายน
2555
ก่อนเปิดภาคเรียน


•
 การจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ให้กับร้านอาหารทุกร้าน


ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ในวันที่
9
และ



16
มิถุนายน
2555


•
 การจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ก๊าซหุงต้ม



ในวันที่
23
มิถุนายน
2555


•
 การซ่อมแซมบ่อเกรอะโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


•
 ปรับปรุงระบบฟรีทีวี
ในโรงอาหารกลาง
/
โรงอาหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/
โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


/
โรงอาหารรอบดึก


•
 สำรวจสภาพอุปกรณ์พร้อมใช้ของอุปกรณ์ถังแก๊สของร้าน


•
 ปรับปรุงอุปกรณ์ลวกช้อน
และที่พักช้อนที่ใช้ในโรงอาหาร


ให้ถูกสุขลักษณะ


•
 ปรับปรุงระบบแก๊สจากระบบถังในอาคารเป็นการวางถัง


แก๊สนอกตัวอาคารและเดินท่อแก๊สข้าไปในร้านบริเวณที่
ประกอบอาหารให้ครบถ้วน
100%


ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านยานพาหนะและขนส่งมวลชน

๐๒


งานยานพาหนะและขนส่งมวลชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้
บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ



การรับรองแขกของมหาวิทยาลัย / การจัดการเรียนการสอน / อบรม
สัมมนา / ดูงาน / การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน / กิจกรรมของนักศึกษา

และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร / ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
รักษารถยนต์ราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติและมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ





โดยให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
และต่างจังหวัด




มีรถยนต์ในกำกับดูแล
จำนวน
18
คัน
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลระบบขนส่งมวลชน
เพื่อการเดินทางระหว่างท่าพระ
จันทร์
-
ศูนย์รังสิต
และภายในศูนย์รังสิต
เช่น
การบริการรถตู้
รับส่ง
ระหว่างศูนย์รังสิตกับท่าพระจันทร์ / รถตู้ร่วมบริการ
ขสมก.
สาย
ต.85



รับส่งระหว่างศูนย์รังสิต-อนุสาวรีย์ชัย / รถตู้รับส่งระหว่างศูนย์รังสิต
–



ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต / รถรางรับส่งภายในศูนย์รังสิต
ที่ใช้ก๊าซ
NGV



เป็นเชื้อเพลิง
เป็นต้น
จัดรถบัสเสริมรับส่งบุคลากร
และจัดรถกรณีพิเศษ
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร
รวมจำนวนครั้งที่จัดรถบริการ
ประมาณ

2,000
ครั้ง
จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

การให้บริการต่อประกันภัยรถยนต์และเบิกจ่ายค่าประกัน
ภัยรถยนต์ให้


กับหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยที่มีรถราชการ
จัดทำสรุปการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงรถราชการของหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยเพื่อทำเรื่องเบิกจ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ

โดยกำหนดวงเงินการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในบัตรเติมน้ำมัน
ประสานงานกับ
ธนาคารกสิกรไทยในการทำและยกเลิกบัตรเติมน้ำมัน
ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทำเอกสารขอโอนรถยนต์ราชการ
และการจดทะเบียนรถยนต์
ราชการใหม่ของหน่วยงานต่างๆ



งานยานพาหนะและขนส่งมวลชน
กำหนดตัวชี้วัดในการให้บริการ



3
เรื่อง
คือ


01
 ร้อยละของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการให้บริการรถยนต์ราชการ


ในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ
5

คะแนน


02
 ร้อยละของอัตราการเกิดข้อขัดข้องจากการใช้บริการรถยนต์ราชการ



ในรอบปีที่ผ่านมา
เกิดข้อ
ขัดข้องระหว่างการใช้รถยนต์

2
ครั้ง



ผลการประเมินอยู่ในระดับ
5
คะแนน













03
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้บริการรถยนต์ราชการและรถบริการรับ
ส่ง
6
ประเภท
(รวม
7
ประเภท)
สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
–

เดือนมีนาคม
2555
มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม
1,982
คน
ได้คะแนนเฉลี่ย


3.87

เทียบเกณฑ์คะแนนการประเมิน
อยู่ในระดับ
5
คะแนน


ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานตาม KPI  
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

01
 จัดทำโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวน
5
ล้านบาท
และ
จากธนาคารกรุงเทพจำกัด
(มหาชน)
จำนวน
1
ล้านบาท



เพื่อประกอบรถรางเชื้อเพลิง
NGV
จำนวน
6
คัน
โดยเป็นรถ
รางแบบเปิดโล่ง
จำนวน
5
คัน
และระบบปรับอากาศ
จำนวน

1
คัน
ได้รับการส่งมอบรถแล้ว
จำนวน
4
คัน
และจะส่งมอบ
อีก
2
คัน
ในวันที่
30
พฤษภาคม
2555


02
 จัดรถรางก๊าซ
NGV
จำนวน
10
คัน

เพื่อบริการรับส่ง
หน่วยงาน
บุคลากร
และนักเรียน
นักศึกษา
ในการจัดงาน



TU
Open
House
วันที่
1-2
กันยายน
2554
โดยวิ่งรับส่ง
ระหว่างอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
ไปยังคณะและหน่วย
งานต่างๆ
ที่จัดให้เยี่ยมชม






03
 จัดรถรางก๊าซ
NGV
จำนวน
3
คัน
เพื่อรองรับการ


ประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ซึ่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันที่
18
กุมภาพันธ์
2555



ณ
อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

โดยจัดรถเพื่อนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต



04
 จดัรถรางกา๊ซ
NGV
จำนวน
10
คนั
ใหบ้รกิารนำผูป้กครอง


นกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณร์าชวทิยาลยั
ปทมุธาน
ีและโรงเรยีน


จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ลพบุรี
จำนวนประมาณ
1,000
คน

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
และสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
ตาม
โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แห่งชาติ
และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
เมื่อวันที่
18

กุมภาพันธ์
2555




การพัฒนาด้านยานพาหนะและขนส่งมวลชน


01
 ปรับปรุงระบบการจองรถยนต์
และพัฒนาระบบ


การจองรถ
Online
ให้สามารถตอบสนองการใช้รถร่วมกัน



ทั้งในส่วนกลางและในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย


02
 โครงการจัดอบรมพนักงานขับรถยนต์เกี่ยวกับความรู้


เรื่องกฎจราจร
กฎหมาย
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง






03
 พัฒนาระบบเส้นทางการเดินรถ
NGV
ใหม่
เพื่อให้


การเดินทางภายในศูนย์รังสิตโดยรถ
NGV
มีความต่อเนื่อง

ครอบคลุมกลุ่มอาคารต่างๆ
ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

มีตารางเวลาการจอดรถรับส่งตามสถานีต่างๆ
ที่แน่นอน


04
 ศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร



เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการในการตรวจสอบ
และจัดระบบ
การใช้บริการของบุคลากร
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เส้นทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


01
 เผยแพร่ข้อกำหนดการเช่ารถตู้
ใช้เชื้อเพลิง
2
ระบบ

(เบนซิน
/
NGV)
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ
เช่ารถยนต์

ที่ใช้เชื้อเพลิง
NGV
มาใช้ในราชการ




02
 จัดโครงการบำรุงรักษาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ



ให้ได้ตามระยะทางการใช้งานหรือตามกำหนดอายุใช้งานเวลา

เช่น
การตรวจระบบปรับอากาศ
ระบบเชื้อเพลิง
ระบบหล่อลื่น

เป็นต้น





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ แผนการดำเนินงานในปี 2555 

ผลการดำเนินงาน  
เกี่ยวกับมาตรการ
ประหยัดเชื้อเพลิง 

05
 จัดรถรางก๊าซ
NGV
จำนวน
5
คัน
รถยนต์ราชการ



รถบัส
รถกระบะ
6
ล้อ
ให้บริการรับส่งนักศึกษา
อาสาสมัคร

ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ระหว่างศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
รังสิต
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพกับหอพักเอเชี่ยนเกมส์



รับผู้อพยพจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังศูนย์อพยพ



ให้บริการขนของบริจาค
น้ำดื่ม
วิ่งรับส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ณ
ศูนย์อพยพ
รวมทั้งการนำอาสาสมัครเฝ้าระวังคันดินรอบ
ศูนย์รังสิต
โดยให้บริการช่วงระหว่างวันที่
10
ตุลาคม
–
22

ตุลาคม
2554
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

งานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ

๐๓


องค์ประกอบของสภาอาจารย์



สภาอาจารย์ประกอบด้วย
ประธานสภาอาจารย์



รองประธานสภาอาจารย์
2
คน
และเลขาธิการสภาอาจารย์

และกรรมการสภาอาจารย์
ซึ่งแยกตามประเภทของกรรมการ
สภาอาจารย์มีทั้งสิ้น
จำนวน
42
คน
ประกอบด้วยกรรมการ

สภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนคณะ
21
คน
และกรรมการสภา
อาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป
21
คน
และมีตำแหน่งที่สำคัญ

ประกอบด้วย


01
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพพร
ลีปรีชานนท์



ประธานสภาอาจารย์


02
 อาจารย์
ดร.ยงศักดิ์
ขจรผดุงกิตต
ิ 


รองประธานสภาอาจารย์
คนที่
1


03
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อารี
เทเลอร์


รองประธานสภาอาจารย์
คนที่
2


04
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา
สุริยธรรม


เลขาธิการสภาอาจารย์



05
 อาจารย์วีระชัย
เอื้อสิทธิชัย


ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอาจารย์


06
 รองศาสตราจารย์
ดร.แก้วตา
โรหิตรัตนะ
 


ประธานกรรมาธิการวิชาการสัมพันธ์


07
 อาจารย์
ดร.พงษ์เทพ
สันติกุล


ประธานกรรมาธิการแผนและยุทธ์ศาสตร์


08
 อาจารย์ชาคริต
สิทธิเวช


ประธานกรรมาธิการกฎหมาย



งานสภาอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

09
 อาจารย์
ดร.ปาริยา

ณ
นคร


ประธานกรรมาธิการกิจกรรมพิเศษ


10
 อาจารย์
ดร.สมบูรณ์
กุลวิเศษชนะ


ประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์





สภาอาจารย์มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
01
 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรื่องที่


เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง


ต่อไปนี้



 •
 นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย



 •
 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ



 •
 มาตรฐานทางจริยธรรม
สวัสดิภาพและสวัสดิการ


ของอาจารย์



 •
 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย


02
 ส่งเสริมจริยธรรมของอาจารย์


03
 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์
ข้าราชการ

ลูกจ้าง
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


04
 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยกับอาจารย์ของสถาบันการศึกษาอื่นๆ


05
 หน้าที่อื่นๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
01
 การจัดเสวนา
เรื่อง
“โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง
54
ชี้อนาคต
ประเทศไทย”
โดยสภาอาจารย์ร่วมกับสภาข้าราชการ



สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
คณะกรรมการนักศึกษา
หอพัก
และกรรมการการเลือกตั้งแห่งมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์




จัดขึ้นในวันที่
27
มิถุนายน
2554
ณ
ห้อง
1002
อาคาร


เรียนรวมศูนย์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์




ศูนย์รังสิต
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาธิปไตย




ให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสแสดงความเห็นในเรื่องนโยบายของ
พรรคการเมืองต่างๆ
มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
ข้อเสนอแนะ

คำถาม
และข้อสรุปได้จัดส่งให้พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรายการ

02
 การเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์
/


สภาคณาจารย์
/
สภาพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
ของ
ปอมท.
ประจำปี
2554
เรื่อง
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”



จัดขึ้นในวันที่
25
–
27
สิงหาคม
2554
ณ
ห้องประชุม


วรรณไวทยากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์



และโรงแรมยนูโิก
้แกรนด
์แซนดารา
ชะอำ
มสีมาชกิเครอืขา่ย


จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
จากทั่วประเทศเข้าร่วม
ผลสรุปได้จัด
ส่งให้ที่ประชุม
ปอมท.
และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่ง



 
 


KPI 



•
 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
ก.พ.ร.
กำหนด



เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์


•
 ตัวชี้วัดที่
16
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตาม


จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา


•
 มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติ


ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์


•
 การดำเนินการ
/
กิจกรรมต่างๆ
มีการประชุม


คณะกรรมการ
การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

การเผยแพร่
การจัดเก็บ
และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เป็นต้น


•
 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
(QA)
และการ
รายงานผลตามตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร




ผลจากการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามที่ได้รายงานผลการ
ดำเนินงานไปที่ฝ่ายวางแผนเพื่อการตรวจประเมินของ
ก.พ.ร


ผลการประเมินคาดว่าจะได้คะแนนที่
5
คะแนนเต็ม



โดยได้จัดทำครบทั้ง
6
ประเด็นตามเกณฑ์ที่
ก.พ.ร
กำหนด
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  
01
 พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ว่าด้วยสภาข้าราชการ
พ.ศ.


02
 สัมมนาสภาข้าราชการประจำปี
2554
เมื่อวันที่
4
-
5

กมุภาพนัธ
์2555
ณ
โรงแรมสดีารสีอรท์เพือ่สรปุผลการดำเนนิ

งานของอนกุรรมการฝา่ยตา่งๆ
พรอ้มขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา

ให้กับกรรมกาสภาข้าราชการชุดใหม่


03
 ปรับปรุงเว็ปไซต์บางส่วนให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน


04
 จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา



ในวันที่
29
-
30
มิถุนายน
และ
1
กรกฎาคม
2554




ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิต

เพื่อสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และได้
นำต้นเทียน
พร้อมเงินทำบุญ
ไปถวาย
ณ
วัดตาเลียวนอก

จ.จันทบุรี
และวัดเวฬุวัน
จ.ปทุมธานี


05
 ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ
เช่น
กรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
/
กรรมการต่อสัญญาจ้าง
/
กรรมการด้าน
สวัสดิการ
/
อนุกรรมการด้านกฏหมาย
เป็นต้น


06
 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินอธิการบดี
คณบดี



และหน่วยงานเทียบเท่า


07
 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบม.)




งานสภาข้าราชการ 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานในอนาคต  
01
 การเปน็เจา้ภาพจดัประชมุวชิาการ
และประกวดผลงานวจิยั

ระดบัประเทศเกีย่วกบั
“การวจิยัของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ”



02
 จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ
ให้สอดรับกับการบริหารบุคคลระบบใหม่



03
 ประชุมวิชาการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน


04
 พิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ

พ.ศ.2548



05
 จัดเสวนา
ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์


06
 จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
/
กิจกรรมสันทนา
การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน


07
 จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม
“เพื่อใจใสสะอาด”



ร่วมมือกับสำนักงานนิติการ
(เงื่อนไขร่วม)


งานด้านการประชาสัมพันธ์

๐๔


งานประชาสมัพนัธ
์มหีนา้ทีใ่นการประชาสมัพนัธข์า่วสารของ
มหาวทิยาลยัใหส้าธารณชนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

รวมทัง้การสรา้งภาพพจนท์ีด่
ีใหเ้กดิขึน้กบัมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร
์ตลอดจนผลติสือ่ประชาสมัพนัธท์กุชนดิ
และ
บนัทกึภาพกจิกรรมสำคญัและพธิกีารตา่งๆ
ของมหาวทิยาลยั


มผีลการดำเนนิงาน
ดงันี้


งานที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  
01
 จดัประชมุคณะกรรมการบรหิารการประชาสมัพนัธ
์


และเครอืขา่ยประชาสมัพนัธ
์วนัที
่9
มนีาคม
2555


02
 โครงการ
1
เดอืน
1
สกูป๊:
จดัทำสกูป๊และสง่เพือ่ให้
สือ่มวลชนเผยแพร
่จำนวน
12
สกูป๊ขา่ว


03
 ปรบัปรงุรปูแบบและเนือ้หาสือ่สิง่พมิพ
์คอื



จลุสารธรรมศาสตร
์ใหน้า่สนใจยิง่ขึน้


04
 ประสานงานในการทำขา่วกบัสือ่มวลชน
จดัแถลงขา่ว



และปฏบิตหินา้ที
่ณ
ศนูยพ์กัพงิชัว่คราวผูป้ระสบภยันำ้ทว่ม

มธ.ศนูยร์งัสติ
วนัที
่9
-21
ตลุาคม
2554




ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร  
และสื่อมวลชนสัมพันธ ์
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลักษณะงาน Event  
01
 จดั
การเสวนาเรือ่ง
“จงัหวดัปทมุธานกีบัการรบัมอืนำ้ทว่ม’55”

ซึง่เปน็กจิกรรมภายใตโ้ครงการ
“รกัษย์งูทองงามเดน่เหนอืนท”ี

เมือ่วนัที
่26
มนีาคม
2555
วนัที
่26
มนีาคม
2555
ณ

มธ.ศนูยร์งัสติ

02
 จดังานแถลงขา่วเปดิตวัโครงการ
“รกัษย์งูทองงามเดน่


เหนอืนท”ี
เพือ่ระดมทนุฟืน้ฟมูหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร
์



ภายหลงัประสบมหาอทุกภยัป
ี2554
วนัที
่31
มกราคม
2555

ณ
มธ.
ทา่พระจันทร์


03
 ดำเนนิการประชาสมัพนัธข์า่วโครงการธรรมศาสตรท์ำนา



ปทีี
่6



04
 เปน็ผูด้ำเนนิการจดังาน
และดำเนนิการประชาสมัพนัธง์าน

“TU
Open
House
2011:
สิง่แวดลอ้มด
ีสูก่ารศกึษาทีด่
ีทีน่ี่
ธรรมศาสตร”์
วนัที
่1-2
กนัยายน
2554
ณ
มธ.ศนูยร์งัสติ


โดยมจีำนวน
ผูร้ว่มงานทัง้สิน้กวา่
22,000
คน


05
 ดำเนนิการประชาสมัพนัธง์านปรดี
ีพนมยงค
์ประจำป
ี2555

เชน่
พธิเีปดิอาคารทีท่ำการวทิยาลยันานาชาตปิรดี
ีพนมยงค
์

การเสวนา
เรือ่ง
“ปรดี
ีพนมยงค
์กบัการแกไ้ขปญัหาความ


ขดัแยง้ภายในชาต”ิ
ณ
มธ.ทา่พระจนัทร
์


06
 ดำเนนิการประชาสมัพนัธง์านวนัสญัญา
ธรรมศกัด
์ประจำ
ป
ี2555
เชน่
การปาฐกถา
เรือ่ง
“การแกไ้ขรฐัธรรมนญู”



07
 ตอ้นรบัคณะนกัศกึษาจากวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร



(วปอ.
รุน่ที
่53
และ
ปรอ.
รุน่ที
่23)
ทีม่าศกึษาดงูาน
ณ



มธ.
ศนูยร์งัสติ
เมือ่วนัที
่19
พฤศจกิายน
2554


08
 พธิเีปดิสถานบีรกิารกา๊ซ
NGV
ปตท.
มธ.
ศนูยร์งัสติ



วนัที
่19
ตลุาคม
2554






งานที่อยู่นอกแผน  
01
 จดัทำหนงัสอื
“84
พรรษา
ราชาเปน็สงา่แหง่แควน้”



เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
7
รอบ



5
ธนัวาคม
2554



02
 จดัทำหนงัสอืในวาระครบ
72
ป
ีดร.สเุมธ
ตนัตเิวชกลุ

นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
์และหนงัสอื
ในวาระครบ

70
ป
ีรองศาสตราจารย
์นรนติ
ิเศรษฐบตุร



เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์



เช่น
ป้ายผ้า
คัทเอ๊าท์
โปสเตอร์
แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์



งานกราฟฟิคอาร์ต
ตกแต่งสถานที่
ให้บริการงานศิลป์แก่


หน่วยงานต่างๆ
บันทึกภาพกิจกรรมสำคัญและพิธีการต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย
ทั้งภาพนิ่ง
และวิดีโอ
รวบรวมและจัดเก็บ
ระบบภาพ
วิดีโอ
เทป
ซีดี
รวมทั้งจัดทำสคริปต์วิดีโอ


01
 ปรับปรุง
ออกแบบเว็บไซต์กองงานศูนย์รังสิตใหม่



02
 โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
LFD
ดำเนินการ


ออกอากาศเมื่อเดือนเมษายน
2555


03
 ดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุดใหม่
ฉบับภาษาไทย
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน
2555


04
 บันทึกภาพผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เช่น



รายงานประจำปี
จุลสารธรรมศาสตร์


05
 จัดทำวีดีทัศน์
เช่น
งานเลี้ยงดุษดีบัญฑิตฯ




งานเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
วันสถาปน
มธ.





06
 จัดทำบอร์ดโครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโปสเตอร์
โครงสร้างกองงานศูนย์รังสิต





07
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ได้แก่


•
 ป้ายแสดงความยินดีแก่
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
ที่ชนะเลิศการแข่งขันการวิเคราะห์หลักทรัพย์ระดับ
โลก
และปา้ยแสดงความยนิดคีณะนกัวจิยั
คณะวศิวกรรมศาสตร
์
ที่ได้รับ
3
รางวัล
สิ่งประดิษฐ์โลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

•
 สื่อประชาสัมพันธ์
งาน
TU
Open
House
2011
เช่น



ป้ายติดข้างรถ
NGV
ป้ายไวนิลริมรั้ว
มธ.ศูนย์รังสิต
/
ป้าย

Landmark
ด้านหน้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
/
Cut
Out

และสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังรถตู้



•
 จัดทำนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ



“รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที”







•
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานวันสัญญา
ธรรมศักดิ์



งานธรรมศาสตร์กาชาด
และงานวันปรีดี
พนมยงค์
ปี
2555

เช่น
ป้าย
Banner
และ
Cut
out


ด้านศิลป์และโสตทัศนศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

01
 ร้อยละของข่าวและภาพข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์รายวัน
โดยคำนวณจากจำนวนข่าวและภาพข่าว


ที่ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวัน
ต่อจำนวนข่าวและ
ภาพข่าวทั้งหมดที่จัดส่งให้หนังสือพิมพ์รายวัน
แล้วคูณด้วย

100
ซึ่งผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
10.55



อยู่ในระดับ
5


02
 ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวจากการจัดงานแถลงข่าว



โดยคำนวณจากจำนวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
รายวัน
ต่อจำนวนหนังสือพิมพ์รายวันที่มาร่วมงานในแต่ละครั้ง

แล้วคูณด้วย
100
ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
229.41




อยู่ในระดับ
5


01
 งานประชาสัมพันธ์
ร่วมกับ
นักศึกษาชมรมวิทยุ-โทรทัศน์

มธ.
จัดทำรายการ
“เล่าข่าวชาวโดม”
เผยแพร่ทางระบบ
โทรทศัน์ภายใน
LFD
และเผยแพรผ่า่นสถานเีคเบลิ
U-Channel

ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
คาดว่าออกอากาศภายในเดือน
กรกฎาคม
2555


02
 จัดงานแถลงข่าว
“อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2”
เพื่อแถลงผลงาน
1.5
ปี
ของคณะ


ผู้บริหาร
มธ.
และนำเสนอผลงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยที่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเดือนมิถุนายน
2555


03
 จัดทำโครงการ
“1 เดือน/ 1 รายการ”
เพื่อเน้นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลงานนักศึกษาและบุคลากร



ผ่านทางรายการโทรทัศน์ต่างๆ
ให้มากยิ่งขึ้น



ผลการดำเนินงานตาม KPI 

ผลการดำเนินงานในรอบปี
ของงานบริหารศูนย์พัทยา 

งานบริหารศูนย์พัทยา

๐๕


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
ดำเนินงานบริหาร
จัดการโดยฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
เตรียมความพร้อมและพัฒนาในด้านต่างๆ
เช่น
ด้านบุคลากร

อาคารสถานที
่การบรกิารวชิาการ
และ
สิง่อำนวยความสะดวก

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โดย
ผลักดันให้ศูนย์พัทยาเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและ
การปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ภายใน


ศูนย์พัทยาให้มีความเป็นระเบียบและร่มรื่น
ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง


หลากหลาย
รวมถึงการสร้างกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ของศูนย์พัทยาอย่างเต็มที่
ตามนโยบายของท่านอธิการบดี



ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
มีผลการดำเนิน
งานที่สำคัญ
ได้แก่


1. การผลักดันให้ มธ.ศูนย์พัทยาเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้าน
นวัตกรรมและการปกครองท้องถิ่น



โดย


01
 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา”

ระหว่างวันที่
17-18
พฤศจิกายน
2554
ณ
ห้องประชุม
1201

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์




ศูนย์พัทยา
ระหว่างปีงบประมาณ
2555-2559
มีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นผู้บริหารและบุคลากรงานบริหารศูนย์พัทยา

จำนวนทั้งสิ้น
13
คน






02
 สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้น
ทั้งในด้านการเรียนการสอน
การฝึกอบรมให้
ความรู้
และการดูงาน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว


•
 จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายการจัดฝึกอบรม
เพื่อ
เป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ชาติระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันพุธที่
27

กรกฎาคม
2554
ณ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


•
 จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
“ความปลอดภัยในการใช้
สารเคมี”
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
ในวันที่
26
สิงหาคม
2554
ณ
อาคาร
บรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากร
จากสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และระยอง
จำนวน
32
หน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าร่วม
88
คน


•
 แสวงหาความต้องการการฝึกอบรมของภาคอุตสาหกรรม
ตะวันออกอย่างรอบด้าน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมแบบเฉพาะกลุ่มต่อไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

03
 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ในการจัดโครงการฝึกอบรมที่ศูนย์พัทยาเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่
เช่น
สถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
สำนักเสริมและบริการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เป็นต้น



04
 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะเพื่อการเรียนการสอน



และการฝึกอบรมให้ความรู้ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก


เรื่องสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ
โดยคำนึงถึงมิติที่รอบด้านทั้งเศรษฐกิจ
สังคม

การเมือง
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตของประชาชน


•
 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
“หน้าที่
พลเมืองกับการแก้วิกฤติสังคมไทย”
โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาคตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ
2554
โดยได้รับเกียรติ
จาก
ผศ.ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล
เป็นวิทยากร
ในวันที่



10
กรกฎาคม
2554
ณ
อาคารบรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก

4
สถาบนั
ไดแ้ก
่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
์วทิยาเขตศรรีาชา

วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้
จนัทบรุ
ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนอื
วทิยาเขตปราจนีบรุ
ีและนกัศกึษา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
57
คน


•
 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“บทบาทอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นยุคใหม่”
สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น

และสำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
ระหว่าง
วันที่
27
มกราคม
2555
ถึงวันที่
2
กุมภาพันธ์
2555
ณ

ห้องเคียงโดม
1-2
วิทยาลัยนวัตกรรม
มธ.ศูนย์พัทยา
และ
ศึกษาดูงานด้านการวางผังเมือง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และ
สวัสดิการผู้สูงอายุ
ณ
สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น
21
คน



2. การให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์พัทยา  

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
ให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา
บุคลากร
และประชาชน
ทั่วไป
โดยเปิดบริการทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์



วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา
08.30-16.30
น.
วันเสาร์ถึงวัน
อาทิตย์
เวลา
08.30-18.30
น.



 โสตทัศน
วัสดุ
(แผ่น)

280  

- 





ไทย  

อังกฤษ 

รวม 

หนังสือ
ทั่วไป
(เล่ม)

6,537  

556  

 

อ้างอิง
(เล่ม)


506  

95  

 

วิทยา
นิพนธ์
(เล่ม)

250  

2  

 

ปกครอง
ท้องถิ่น
(เล่ม)

403  

13  

 

เอกสาร
(เล่ม)


271  

17  

 

รวม



8,247  

683  

8,930  

 


 มิ.ย.
54

508  

1,267  

34  


ประเภทบริการ

การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด(ครั้ง)

การยืมทรัพยากร
สารสนเทศ(เล่ม)

การยืมหนังสือ
ระหว่างห้องสมุด
(ห้องสมุดอื่นอยืม)(รายการ)

ก.ค.
54

586  

1,716  

28  

ส.ค.
54

475  

965  

16  

 

ก.ย.
54

516  

737  

27  
 

ต.ค.
54

345  

568  

2  
 

พ.ย.
54

151  

673  

5  
 

ธ.ค.
54

123  

409  

3  
 

ม.ค.
55

419  

625  

35  
 

ก.พ.
55

299  

175  

23  
 

รวม


3,422  

7,135  

173  
 

01
 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ


02
 สถิติการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา


ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

03
 ดำเนินจัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษา
ใหม่
ประจำปีการศึกษา
2554
ในวันที่
11
มิถุนายน
2554

และวันที่
15
ตุลาคม
2554
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน



30
คน





04
 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการปกครองท้องถิ่นของ
ห้องสมุด
ศูนย์พัทยา
เพื่อให้เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยากรสาร
สนเทศด้านการปกครองท้องถิ่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย
ดำเนินการดังนี้


•
 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านปกครองท้องถิ่นทั้งภาษา
ไทยและภาษาต่างประเทศ
สำหรับห้องสมุด
ศูนย์พัทยา



ซึ่งในปีงบประมาณ
2554
ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน


การดำเนินการ
เป็นเงิน
300,000
บาท
ได้หนังสือที่เกี่ยวข้อง
จำนวน
658
เล่ม


•
 ขอรับอภินันทนาการสิ่งพิมพ์จากคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจากหน่วยงานภายนอก



ได้รับหนังสือเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
จำนวน
365
เล่ม



•
 รวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศด้าน
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีในประเทศไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
บริการภายในห้องสมุด


3. การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ พร้อมสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนบัณฑิต
ศึกษา การฝึกอบรมสัมมนา และการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  


01
 อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่
ณ



อาคารบรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา
ให้แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่มาขอใช้สถานที่
เช่น



โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตร

การเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์


และเทคโนโลยี
และบริษัท
ปิโก
(ไทยแลนด์)
จำกัด
(มหาชน)

ที่มาเยี่ยมชมทัศนียภาพอาคารกิจกรรมทางการศึกษา



(ศาลาพักผ่อนรูปโดมบนยอดเขามะตูม)
ระหว่างวันที่



29
กุมภาพันธ์
2555
ถึงวันที่
1
มีนาคม
2555
โดยบริจาค
เงินในการบำรุงสถานที่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเงิน

8,500
บาท




 


02
 บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกิดความเรียบร้อย
ประหยัด
และปลอดภัย


ดูแลระบบสาธารณูปโภค  
•
 ระบบไฟฟ้า
รับผิดชอบซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและนอกอาคาร



โดยมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
การจดบันทึกการใช้
กระแสไฟฟ้าศูนย์พัทยา
และคำนวณเพื่อเรียกเก็บการใช้ไฟฟ้า
ของหน่วยงานในศูนย์พัทยา



•
 ระบบประปา
รับผิดชอบซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาระบบ
ประปา
ระบบระบายน้ำ
ระบบสุขภัณฑ์
โดยมีแผนการตรวจ
สอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
จากการใช้น้ำประปา
จากอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
จึงได้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

เพื่อให้การใช้น้ำประปาของมหาวิทยาลัยถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับของการประปาส่วนภูมิภาค
โดยมีมาตรการดูแล
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ


•
 ระบบโทรศัพท์
รับผิดชอบและประสานงานในการดูแล
บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายใน-ภายนอกให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และคำนวณเพื่อเรียกเก็บการใช้โทรศัพท์ของ
หน่วยงานในศูนย์พัทยา



ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ดำเนินการตามนโยบายการประหยัดพลังงานตามตัวชี้  
วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554



ตัวชี้วัดที่
11
“ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา”



โดยแต่งตั้งคณะทำงานประหยัดการใช้พลังงาน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
เพื่อนำนโยบาย
มาตรการ
และ
แผนการประหยัดพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่การปฏิบัติ

ดังนี้


•
 เครื่องปรับอากาศ  
1)
 ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
โดยกำหนด
เวลาเปิด-ปิด
ดังนี้


เปิดเวลา
09.00
น.
ปิดเวลา
12.00
น.


เปิดเวลา
13.00
น.
ปิดเวลา
16.00
น.


ในช่วงเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงานให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที


2)
 ปรับอุณหภูมิห้องปรับอากาศที่
25
องศาเซลเซียส


3)
 เปิดพัดลมระบายอากาศก่อนปฏิบัติงานประมาณ
30
นาที

เพื่อระบายอากาศ
หลังจากนั้นให้ปิดพัดลมระบายอากาศ


•
 ระบบแสงสว่าง  
1)
 ปิดไฟฟ้าเวลาพักเที่ยงและเมื่อเลิกงานหรือไม่มีผู้นั่งปฏิบัติ
งาน


2)
 ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความ
จำเป็น
หรือ
บริเวณที่สามารถใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
ทดแทนได้


3)
 กรณีหลอดไฟเดิมเสีย
ให้ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
แทนหลอดไส้



• อุปกรณ์อื่นๆ  
1)
 อุปกรณ์สำนักงานปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมถอด


ปลั๊กออก


2)
 ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง
และเมื่อพักการใช้


งานเกิน
30
นาที










3)
 Set
Up
โปรแกรมปิดหน้าจอทันที



(หลังจากไม่ได้ใช้งาน
1-2
นาที)


•
 ระบบน้ำประปา  
หากพบอุปกรณ์ชำรุด
มีการรั่วไหลของน้ำ
ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารบรรยายรวมขอความร่วมมือให้แจ้งงาน


บริหารศูนย์พัทยา
โทร.
02-6010-6011




•
 กรณีจำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ



หากมีผู้ปฏิบัติงานน้อย
ควรงดการใช้เครื่องปรับอากาศและ


ให้ใช้พัดลมแทน
นอกจากนั้น
ศูนย์พัทยา
ได้ดำเนินการติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาในอาคารต่างๆ
เพื่อบันทึกปริมาณ
การใช้สาธารณูปโภคของอาคารต่างๆ
โดยสรุปปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและน้ำประปาของหน่วยงานรายงานให้ที่ประชุม
กบม.

ได้ทราบทุกๆ
3
เดือน
เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบและ
ดำเนินการหามาตรการประหยัดพลังงาน






ดูแลการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
ศูนย์พัทยา



โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชน
ซึ่งในปีงบประมาณ
2555

บริษัท
ถลาง
พรอพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์
จำกัด
เป็นผู้ดำเนิน
งาน
ดังนี้


•
 การดูแลรักษาความปลอดภัย
จำนวน
15
นาย



งบประมาณทั้งสิ้น
2,549,700
บาท
โดยเบิกจ่ายจากงบ
ประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน
1,869,780
บาท

และงบประมาณสมทบจากเงินรายได้วิทยาลัยนวัตกรรม



เป็นเงิน
679,920
บาท


•
 การดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงต้นไม้
สนามหญ้า
สวนหย่อม

ภูมิทัศน์
และการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางของศูนย์พัทยา
จำนวน
16
คน
โดยเบิกจ่ายจากงบ
ประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน
1,804,800
บาท


•
 การดูแลความสะอาดภายในอาคารบรรยายรวม
จำนวน



2
คนโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นเงิน
247,000
บาท





ติดตั้งครุภัณฑ์ภายในอาคารและภายนอก


อาคารบรรยายรวม


รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ


•
 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
จำนวน
2
ชุด
24
ตัว
เป็นเงิน

261,936
บาท
เพื่อเป็นการป้องปราม
และเพื่อให้ครอบคลุม
พื้นที่อาคารบรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา
ไม่ให้มีจุดอับที่อาจก่อ
ให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ



ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

•
 ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จำนวน
1
ชุด
เป็นเงิน

10,700
บาท
เพื่อควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานที่ศูนย์พัทยา


•
 ติดตั้งหูช้างที่บานประตูชนิดติดขอบบานพร้อมกุญแจ



15
ชุด
เป็นเงิน
6,510
บาท
เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สินทางราชการภายในห้องสำนักงานและห้องบรรยาย

ภายในอาคารบรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา


รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน


•
 ติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวน



12
ดวง
วงเงินงบประมาณ
231,150
บาท
เพื่อให้ผู้สัญจรบน
ถนนทางหลวงเหน็ปา้ยมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งชดัเจนในยามคำ่คนื



03
 การจัดทำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน



ในปีงบประมาณ
2555
กับบริษัท
ศรีอยุธยาเจอเนลรัล


ประกันภัย
จำกัด
(มหาชน)
ตั้งแต่วันที่
30
กันยายน
2554

เวลา
16.01
น.
ถึงวันที่
30
กันยายน
2555
เวลา
24.00
น.

ซึง่มคีวามคุม้ครองของกรรมธรรมค์รอบคลมุอาคารสิง่ปลกูสรา้ง

(ไม่รวมฐานราก)
รวมสิ่งตกแต่งติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้
สำนักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์พัทยา

ครุภัณฑ์ต่างๆ
ดังนี้
 


•
 อาคารบรรยายรวม
ไม่รวมฐานราก



•
 อาคารสูบน้ำริมเขามะตูม
ไม่รวมฐานราก


•
 อาคารกิจกรรมทางการศึกษา
(ศาลาพักผ่อนรูปโดม)



ไม่รวมฐานราก


•
 เสาไฟสปอร์ตไลท์
สนามฟุตบอล


•
 รั้วกันแนวเขตที่ดินด้านตะวันออก


•
 การโจรกรรมโดยไม่มีรอยงัดแงะ


4. การพัฒนาทางด้านกายภาพและภูมิทัศน์ให้มีความเป็น
ระเบียบ ร่มรื่น ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย และการจัดการขอบเขตพื้นที่ให้มีความชัดเจน 
เรียบร้อย  



01
 โครงการปรับปรุงป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์พัทยา
เป็นเงิน
500,000
บาท
ณ
บริเวณทางเข้า
มหาวิทยาลัย
ถนนหลวงหมายเลข
36
เป็นการติดตั้งแผ่น


ป้าย
C-line
พ่นอบสีชนิดพับขอบ
พร้อมตัวอักษร
ขนาดกว้าง
ของแผ่นป้าย
7.5
เมตร
ยาว
15
เมตร
ดำเนินงานโดยห้าง


หุ้นส่วนจำกัด
ไทร์วิชั่น
ระหว่างวันที่
15
สิงหาคม
ถึงวันที่



30
กันยายน
2554


02
 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
มธ.


ศูนย์พัทยา
เป็นเงิน
861,500
บาท
เพื่อป้องกันการพังทลาย
ขอบทางบริเวณทางเข้าอาคารบรรยายรวม
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
โครงสร้างถนนหลักและเสาไฟฟ้า
จึงได้ดำเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว
114
เมตร
บริเวณ


ตั้งแต่ทางเข้าลานจอดรถอาคารบรรยายรวม
มธ.ศูนย์พัทยา

จนถึงท่อระบายน้ำหลักที่ระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำ
2
ดำเนิน
การก่อสร้างโดย
บริษัท
เอ็น
เอส
ซี
ซิสเต็ม
แอนด์
เซอร์วิส

จำกดั
ระหวา่งวนัที
่1
สงิหาคม
ถงึวนัที
่30
พฤศจกิายน
2554


03
 การปลูกต้นทองกวาว
ขนาดความสูง
12
เมตร
จำนวน



2
ต้น
และต้นแคนา
ขนาดความสูง
10
เมตร
จำนวน
2
ต้น

เป็นเงิน
100,000
บาท
บริเวณหน้าอาคารบรรยายรวม
มธ.

ศูนย์พัทยา
เพื่อปรับภูมิทัศน์ของอาคารบรรยายรวม
ให้ดู
สวยงามมากยิ่งขึ้น


5. การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น  


01
 กิจกรรมกีฬาเชื่อความสัมพันธ์
ครั้งที่
6
ระหว่าง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี
เทศบาลตำบลโป่ง
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่
16
สิงหาคม
2554
ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา



โดยมีการแข่งขันกีฬา
ดังนี้



 •
 กอล์ฟผู้บริหาร
 •
 ฟุตบอล
11
คน




 •
 แชร์บอล
 •
 ตะกร้อ
(ชาย)


 •
 เปตอง
ทีมชาย
3
คน
 •
 เปตองทีมหญิง
3
คน



 •
 เปตอง
ทีมชาย
คู่

 •
 เปตอง
ทีมหญิงคู่






 •
 เปตอง
ทีมคู่ผสม
 •
แบดมินตัน



 •
 เทเบิลเทนนิส
 •
 กีฬาพื้นบ้าน
เฮฮา



 •
 กองเชียร์


ผลการแข่งขันกีฬารวมทุกประเภท
ชนะเลิศอันดับที่
1
ได้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผลการแข่งขันกองเชียร์
ชนะเลิศอันดับที่
1
ได้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี




02
 ดำเนินโครงการ
“ฟื้นน้ำเสียเป็นน้ำดีด้วยจุลินทรีย์บอล”
ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่
26
ตุลาคม
2554



ถึงวันที่
15
พฤศจิกายน
2554
และดำเนินโครงการ
“อาสาปั้นก้อน
จุลินทรีย์เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
ต่อเนื่องจนถึงวันที่
30
พฤศจิกายน

2554
โดยความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

กองเรือยุทธการ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่
กรมยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
ศูนย์
ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา



มีผู้ร่วมโครงการ
4,140
คน
มีก้อนจุลินทรีย์ที่ใช้งานได้
จำนวน

300,000
ลูก



ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

03
 ดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักการอ่าน



ปีที่
4

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่
1
พฤศจิกายน
2554



ถงึวนัที
่6
มกราคม
2555
ไดร้บับรจิาคหนงัสอืทัง้สิน้
500
เลม่






04
 ดำเนินโครงการประกวดเรียงความ
ดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่
1
ธันวาคม
2554
ถึงวันที่
6
มกราคม
2555



มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดโป่ง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และ
โรงเรียนบ้านมาบประชัน
ส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งสิ้น



49
คน



05
 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีพ.ศ.
2555
ณ
เทศบาล
ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
วันที่
13
มกราคม

2555
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะการประกวด
เรียงความและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
เพื่อให้เยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
เช่น
ตอบคำถามชิงรางวัล
วาดภาพระบายสี

เป็นต้น
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
268
คน





02
 โครงสร้างบริหาร


เดิมโครงสร้างบริหารงานบริหารศูนย์พัทยา
ได้แบ่งออกเป็น



4
หมวด
11
หน่วย
ประกอบด้วย
หมวดบริหารสำนักงาน

หมวดคลังพัสดุ
หมวดอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
และ


หมวดบริการวิชาการ
เพื่อให้บริหารจัดการเป็นไปอย่าง


เหมาะสมและมีคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับปรุงโครงสร้าง


การบริหารภายในงานบริหารศูนย์พัทยาใหม่
โดยแบ่งออก


เป็น
3
หมวด
7
หน่วย
ดังนี้


•
 หมวดบริหารทั่วไป
จัดแบ่งส่วนงานภายในเป็น
3
หน่วย

ได้แก่
หน่วยธุรการกลาง
หน่วยนโยบายและแผน
และหน่วย
ประสานงาน
มธ.ศูนย์พัทยา


•
 หมวดซ่อมบำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์
จัดแบ่งส่วนงาน
ภายในเป็น
2
หน่วย
ได้แก่
หน่วยซ่อมบำรุงและบริการ
และ
หน่วยสวน


•
 หมวดบริการวิชาการ
จัดแบ่งส่วนงานภายในเป็น
2
หน่วย

ได้แก่
หน่วยห้องสมุด
หน่วยฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ




6. หน่วยสนับสนุนภารกิจตามนโยบาย  

คนครอง

1  

6  

3  

10  

ประเภท

ข้าราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานเงินรายได้ 
ประเภทชั่วคราว  

รวม  

ว่าง

-  

3  

1  

4  

รวม

1  

9  

4  

14 

01
 อัตรากำลังงานบริหารศูนย์พัทยา
รวมทั้งสิ้น
14
อัตรา
ดังนี้


03
 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
โดยจัดส่งบุคลากรงาน
บริหารศูนย์พัทยา
เข้ารับอบรมหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้


•
 “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหนังสือแปลงเอกสาร
และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2553”

(2คน)
ในวันที่
1
มิถุนายน
2554



•
 “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี2555-2559
(2คน)
ระหว่าง

วันที่
16
-
17
มิถุนายน
2554


•
 “แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ณ
วันที่
1
ตุลาคม

2554”(1คน)
ระหว่างวันที่
20
มิถุนายน
2554


•
 “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”(1คน)

ระหว่างวันที่
21
มิถุนายน
2554


•
 “การจัดทำขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน”(1คน)



ระหว่างวันที่
23
-
25
มิถุนายน
2554


•
 “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์และวิธีการ


จัดซื้อจัดจ้าง”(9คน)
ระหว่างวันที่
16
-
17
กันยายน
2554


•
 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา”(13คน)
ระหว่างวันที่
17
-
18

พฤศจิกายน
2554



ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555  
และแผนงานในอนาคต  


การจดัโครงการฝกึอบรมดา้นนวตักรรม


และดา้นการปกครองทอ้งถิน่


ในปีงบประมาณ
2555
ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
ได้ดำเนิน


จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
บทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น



และสำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
ระหว่าง
วันที่
27
มกราคม
2555
ถึงวันที่
2
กุมภาพันธ์
2555
ไป
แล้ว
1
หลักสูตร
ตามแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมที่
ศูนย์พัทยา
จากทั้งสิ้น
15
หลักสูตร
โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เช่น
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
สำนักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการ


เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบริหารงานท้องถิ่น
และการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการภาคตะวันออก
ให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป



• •
 จัดโครงการฝึกอบรมที่ศูนย์พัทยาเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่ร่วมกับ
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์

เพื่อประชาธิปไตย
สำนักเสริมและบริการสังคม
คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จำนวน
5
หลักสูตร
โดยมีกลุ่มเป้า
หมายเป็นบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้



 • หลักสูตร
การบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วันที่
26
เมษายน
2555



 • หลักสูตร
วิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิก


สภาท้องถิ่น
ระหว่างวันที่
18-22
มิถุนายน
2555



 • หลักสูตร
กฎหมายท้องถิ่น




ระหว่างวันที่
26-27
กรกฎาคม
2555



 • หลักสูตร
การดำเนินการวิจัย



ระหว่างวันที่
20-21
กันยายน
2555



 • หลักสูตร
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ



(ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม)




• •
 จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ที่มุ่งส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกเรื่องสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา


ท้องถิ่นแบบบูรณาการ
โดยคำนึงถึงมิติที่รอบด้านทั้งเศรษฐกิจ

สังคม
การเมือง
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตของ
ประชาชน
จำนวน
1
หลักสูตร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคลากรทางการศึกษา
ดังนี้




 • หลักสูตร
วิชาหน้าที่พลเมืองกับการแก้ไขปัญหา
ประชาธิปไตย
วันที่
3
เมษายน
2555




• •
 จัดโครงการฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย


ความรว่มมอืดา้นการฝกึอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร
ที่
ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ประจำปี


งบประมาณ
2555
ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน
4
หลักสูตร
โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของภาคราชการ

รัฐวิสาหกิจ
และภาคอุตสาหกรรม
ดังนี้



 • หลักสูตร
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ



ระหว่างวันที่
3-4
พฤษภาคม
2555




 • หลักสูตร
ข้อกำหนด
ISO/IEC
17025



ระหว่างวันที่
24-25
พฤษภาคม
2555



 • หลกัสตูร
การจดัทำเอกสารในระบบคณุภาพรวมมาตรฐาน

ISO/IEC
17025
ระหว่างวันที่
14-15
มิถุนายน
2555



 • หลักสูตร
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

ระหว่างวันที่
28-29
มิถุนายน
2555



• •
 จัดโครงการฝึกอบรมทั่วไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและ


บริการสังคม
จำนวน
4
หลักสูตร
ดังนี้



 • หลักสูตร
แนะนำการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ


เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่
8-29

กรกฎาคม
2555



 • หลักสูตร
การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนา


ทีมงาน
ระหว่างวันที่
12-13
กรกฎาคม
2555



 • หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ระหว่างเดือน


มิถุนายน-กันยายน
2555
จำนวน
40
ชั่วโมง



 • หลักสูตร
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์



วันที่
14
กันยายน
2555




นอกจากนี้ได้วางแผนการจัดอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรม

ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่

Green
Campus
เป็นประเด็นชี้นำ
ป้องกัน
หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
พร้อม


เร่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนเพื่อการเตรียมพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม


อาเซี่ยนต่อไป
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

การพฒันาดา้นกายภาพและภมูทิศันภ์ายในศนูยพ์ทัยา


ในปงีบประมาณ
2555
ฝา่ยบรหิารศนูยพ์ทัยา
มแีผนการ
ดำเนนิงานในดา้นการพฒันาทางกายภาพและภมูทิศัน
์ศนูย์
พทัยา
ดงันี
้

• •
 โครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร
ศูนย์พัทยา



จำนวน
6
ห้อง
วงเงินงบประมาณ
2,000,000
บาท



สัญญาจ้างเริ่มวันที่
29
เมษายน
2555
ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง
180
วัน
ดำเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท
เอ็น
เอส
ซี

ซิสเต็ม
แอนด์
เซอร์วิส
จำกัด


• •
 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ระยะทาง
3,220
เมตร

ทางด้านทิศเหนือ
วงเงินงบประมาณ
1,738,000
บาท
สัญญา
จ้างเริ่มวันที่
29
เมษายน
2555
ระยะเวลาในการก่อสร้าง

120
วัน
ดำเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท
เอ็น
เอส
ซี
ซิสเต็ม

แอนด์
เซอร์วิส
จำกัด


• •
 โครงการก่อสร้างสถานเพาะชำ
ศูนย์พัทยา



วงเงินงบประมาณ
161,000
บาท


• •
 โครงการติดตั้งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย
บนอาคารบรรยาย
รวม
วงเงินงบประมาณ
360,000
บาท
บาท
สัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่
1
เมษายน
ถึงวันที่
15
พฤษภาคม
2555
ระยะเวลาใน
การติดตั้ง
45
วัน
ดำเนินการติดตั้งโดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ไทร์วิชั่น



• •
 โครงการธนาคารไผ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ศูนย์พัทยา
วงเงินงบประมาณ
352,440
บาท
มีแผนดำเนิน
งานวันที่
1
มิถุนายน
2555
ณ
สวนไผ่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา


• •
 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ
อาคารบรรยาย
รวม
วงเงินงบประมาณ
500,000
บาท
บาท
เริ่มการก่อสร้าง

สัญญาจ้างเริ่มวันที่
29
เมษายน
2555
ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง
90
วัน
ดำเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท
เอ็น
เอส
ซี

ซิสเต็ม
แอนด์
เซอร์วิส
จำกัด



• •
 โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี
ศูนย์พัทยา
วงเงินงบ
ประมาณ
100,000บาท





นอกจากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
2555




ข้างต้นในการเพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพและภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัทยา
ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
ยังมีแผนดำเนินงาน
ในการพัฒนาทางกายภาพและภูมิทัศน์ในปีต่อๆ
ไป


ดังนี ้ 
• •
 การก่อสร้างหอพระพุทธรรมทิฐิศาสดา
เพื่อประดิษฐาน


ที่ศูนย์พัทยา
เป็นที่สักการะและศูนย์รวมจิตใจให้ประชาคม
ธรรมศาสตร์
แสดงถึงความมีคุณธรรม
ความซื่อสัตย์



ความอดทน
การเสียสละที่จะช่วยกันทำงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
แสดงถึงการบำเพ็ญคุณความดี
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำสิ่งที่ดีงาม
สร้างสังคมให้น่าอยู่มีความ


สุขสงบ
ร่มเย็น
และเป็นที่พึ่งทางกายและใจที่นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวิถีไทย


• •
 การก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัทยา
เนื่องจากศูนย์พัทยามีพื้นที่

565
ไร่
โดยมีรั้วคอนกรีตเดิมเพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ

600
เมตร
และในปีงบประมาณ
2554
ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ระยะทาง
3,220
เมตร



ทางด้านทิศเหนือ
แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ดังนั้น



จึงสมควรก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตทาง
เข้า-ออกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา



• •
 การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เพื่อเป็นอาคารสำหรับ
จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน


• •
 การก่อสร้างลานกิจกรรมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าอาคารบรรยายรวม
ศูนย์พัทยา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณด้านหน้าอาคารบรรยายรวมให้สามารถใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรม
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้ศูนย์พัทยา



• •
 การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
ศูนย์พัทยา
เนื่องจากศูนย์
พัทยาอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการ
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
ทำให้ต้นไม้
พืชพรรณ
ที่ศูนย์พัทยาได้
รับน้ำไม่สม่ำเสมอ
เป็นผลให้ต้นไม้ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร

รวมทั้งความผันแปรจากสภาพอากาศ
ฝนตกไม่พอเหมาะกับ
ความต้องการ
ดังนั้น
จึงสมควรพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติใน
เบื้องต้นโดยการขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน

ให้มีความลึกจนสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
เพียงพอต่อการ
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในศูนย์พัทยาตลอดปี
และมีแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบการรดน้ำต้นไม้แบบยั่งยืน
เพื่อการลด
การใช้แรงงานลง


• •
 การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
โดยการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างด้านหลังอาคารบรรยายรวม
เนื่องจาก


ศูนย์พัทยายังไม่มีรั้วแสดงอาณาเขตตลอดแนวพื้นที่
และมี


เส้นทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยได้หลายช่องทาง
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านทิศเหนือซึ่งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตั้งแต่ด้านหลัง
อาคารบรรยายรวมเป็นต้นไป
ซึ่งบางครั้งมีการขอใช้สถานที่
อาคารบรรยายรวมในการจัดกิจกรรมในตอนเย็นถึงตอน


กลางคืน
ดังนั้น
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยจึงสมควร


ติดตั้งฟ้าส่องสว่างด้านหลังอาคารบรรยายรวมเพิ่มเติม


• •
 การติดตั้งคติพจน์(MOTTO)
ธรรมศาสตร์
บนผนัง
อาคารบรรยายรวมทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก



เพื่อเป็นการประกาศคติพจน์ธรรมศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี



มีประโยชน์สอนใจ
และเป็นการแสดงเอกลักษณ์ขององค์กร


• •
 การติดตั้งป้ายบอกทางในศูนย์พัทยา
เพื่อเป็นการแสดง
ทิศทางสถานที่ภายในศูนย์พัทยาได้อย่างชัดเจน
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

การสรา้งกจิกรรมรว่มกบัหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตรแ์ละหนว่ยงานอืน่


ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
ได้ประสานงานความร่วมมือในการ


จัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



และกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้ง


ด้านห้องพัก
ห้องประชุมสัมมนา
และการใช้พื้นที่ส่วนกลาง



เสมอมา
รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น



















เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือในการดำเนินงาน
และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
ในทุกปีศูนย์
พัทยาจะมีกิจกรรมพื้นฐานร่วมกับท้องถิ่น
ดังนี้


• •
 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
และเทศบาล
ตำบลโป่ง



• •
 กิจกรรมผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักการอ่าน
โดยขอรับ
บริจาคจากคณาจารย์
บุคลากร
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์
และประชาชนทั่วไป
เพื่อมอบให้กับ
ห้องสมุดโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งใกล้เคียงกับศูนย์พัทยา





• •
 กิจกรรมประกวดเรียงความ
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนด้านการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งใกล้เคียง
กับศูนย์พัทยา


• •
 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี
ณ
เทศบาลตำบล
โป่ง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โดยมอบทุนการศึกษาให้
กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม






นอกจากนี้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา


ร่วมดำเนินกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ได้กำหนดข้อตกลงพื้นฐานให้ดำเนินกิจกรรมที่ศูนย์พัทยา


เกือบทั้งสิ้น
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้บริหารฝ่าย

ผลงานที่ดำเนินการ


ในรอบปีที่ผ่านมา


การขยายความร่วมมือทางวิชาการ
๐๑

ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
ใหม่ และต่อสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเดิม ดังต่อไปนี้  

ชื่อมหาวิทยาลัย



Dr.Ambedkar
Research
&
Training
Institute,
Pune
(BARTI)




University
of
Pune



Ahmad
Dahlan
University
(2
ฉบับ)



Maranatha
Christian
University
(2ฉบับ
)



Kyoto
University



Nagasaki
University



Tokyo
Institute
of
Technology
(2ฉบับ
)



CAUFUK
(Declaration
of
Agenda
of
the
Consortium
of
Asian
University)



Tokyo
Metropolitan
University



Kyushu
University
(2ฉบับ
)



Kochi
University
of
Technology



Osaka
University
(2ฉบับ
)



Dankook
University



Technical
University
of
Lisbon
(2ฉบับ
)



Spanish
Agency
for
International
Development
Cooperation-AECID



Heriot-Watt
University



International
Student
Exchange
Program
(ISEP)



San
Diego
State
University





Macquarie
University



The
Australia
National
University
(ANU)





ภูมิภาค





















เอเชีย























ยุโรป





สหรัฐอเมริกา





ออสเตรเลีย





ข้อตกลงสัญญาใหม่



•


•


•


•


•








•














•


•


•


•


•





ข้อตกลงสัญญาเก่า


















•


•





•


•


•


•

















•


•


•





01 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธินันท์วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
02 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
03 
นางดวงใจศุภสารัมภ์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
ณมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

การรับนักศึกษาจากต่างประเทศ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๒ ๐๓

01 ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเรียนภายใต้โครงการ  
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 
2554 รวม 106 คน (คิดเป็นระยะเวลารวม 185 ภาคการศึกษา)  
02 ส่งเงินเข้ากองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554   
จำนวน 6,833,160 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5,761,160 บาท และค่าอาหาร-ที่พัก 1,072,000 บาท  
03 จัดโครงการ Study Visit ณ มหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุ่น   
ซึง่เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์บัมหาวทิยาลยั 
Waseda ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 10 วัน   
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Modern and Old Japan”   
ระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2554 

01 ในปีการศึกษา 2554 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย  
จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเข้าศึกษา 131 ราย รวม 159 ภาคการศึกษา   

02 จัดการอบรมระยะสั้นด้านสิ่งแวดล้อม  
สำนกังานวเิทศสมัพนัธไ์ดป้ระสานงานใหค้ณะวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีจัดการอบรมระยะสั้นด้านวัฒนธรรมและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษา  
จาก Mie University โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษในระหว่าง
วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักศึกษาและอาจารย์ 
Mie เข้าร่วมโครงการ 5 คน และนักศึกษาธรรมศาสตร์
เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยวันละ 3 – 5 คน โครงการดังกล่าว
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้ภาษา ได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนอกเหนือไป  
จากการเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติ  

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

NO.
Student



(จำนวนนักศึกษาต่างชาติ)



1



1



1



1



12



1



10



1



18



5



1



2



1



44



32



131





NO.
Semester



(จำนวนภาคการศึกษา)



2



1



1



1



17



2



10



1



30



5



1



2



1



49



36



159





Country



(ประเทศ)



AUSTRALIA



AUSTRIA



CHINA



CHZECH-ISEP



FRANCE



GERMANY



INDONESIA



ITALY-ISEP



JAPAN



KOREA



NORWAY



RUSSIA



SWEDEN



USA-Exchange



USA-ISEP
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ
(Networking)

โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุนการศึกษา

๐๔ ๐๖
๐๕

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอบรับและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
(Consortium) กับมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ความรว่มมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในสหภาพยโุรปและมหาวทิยาลยั 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีภารกิจหลักคือ การส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในเอชีย ในด้านการ
ศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษายังก่อให้เกิดการยอมรับระบบการศึกษา
ที่แตกต่างกัน   
ในปีการศึกษา 2554 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเชิญและ  
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการดังต่อไปนี้  
01 ERASMUS MUNDUS Lotus Project  
โดยมี Ghent University ประเทศเบลเยี่ยม เป็นมหาวิทยาลัย  
แกนนำ และมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายจำนวนรวม 20 มหาวิทยาลัย  
02 ERASMUS MUNDUS AREAS Projects  
โดยมี มหาวิทยาลัย Politecnico di Torino ประเทศอิตาลี   
เป็นมหาวิทยาลัยแกนนำ และมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายจำนวน   
24 มหาวิทยาลัย  
03  โครงการนำร่องการแลกเปลียนนักศึกษา  
The M.I.T Mobility Program  
โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของประเทศ 
Malaysia Indonesia และ Thailand ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและมีการ
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตอย่างจริงจัง ดังนั้นในระยะเริ่มแรก   
จึงมีการกำหนดจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งใน 6 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมโครงการ 

ดว้ยการประสานงานกบัสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA)   
รวมถึงองค์กรนานาชาติ และสถาบัน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์โดยงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ   
ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ ดังนี้   
01 โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย    
ASEA UNINET  
02 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS )  
03 โครงการบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันไทยกับต่างประเทศ 
UMAP-UCTS  
04 โครงการ ASEM DUO Fellowship Program  
05 โครงการนำร่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา The M.I.T Mobility 
Program  
06 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555  
07 โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้แก่   
• ทุน POSCO TJ Park Foundation มีนักศึกษาได้รับทุนจำนวน   
20 คน เป็นจำนวนเงินรวม 10,000 เหรียญสหรัฐ ประเทศเกาหลี   
• ทุน Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ ประเทศญี่ปุ่นมีนักศึกษา 
ได้รับทุนจำนวน 15 คน เป็นจำนวนเงินรวม 531,200 บาท   
08 โครงการรับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเรียนในระดับปริญญาโท  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ขณะนี้มีผู้ศึกษาอยู่ รวม 21 ราย  
09 โครงการความร่วมมือรับ ผู้รับทุนจาก Asian Development Bank 
เข้าศึกษา   
10 โครงการความร่วมมือรับ ผู้รับทุนจาก SIDA เข้าศึกษา  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์โดยงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  
ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA)   
ในการประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าแข่งขันรับทุนการศึกษา  
ของรัฐบาลประเทศต่างๆ และจากแหล่งทุนต่างๆ ดังนี้  
01  ทุนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  
เช่น  • ทุน Toyota Nanzan University 
 • ทุน Aoyama Gakuin University 
 • ทุน HUMAP 
 • ทุน Soka University Scholarship ประเทศญี่ปุ่น  
 • ทุนการศึกษาระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยอินชอน  
    (University of Inchoen) ประเทศเกาหลี   
 • ทุนการศึกษาภาษาอังกฤษระยะสั้นจาก Queensland   
    University ประเทศออสเตรเลีย  
02  ทุนการศึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น  
 • ทุน MEXT Scholarshipของรัฐบาลญี่ปุ่น 
 • ทุน JASSO ประเทศญี่ปุ่น 
 • ทุนรัฐบาลเกาหลี  
 • ทุน POSCO TJ Park Foundation ประเทศเกาหลี   
03  ทุนการศึกษา-ประชุมจากมูลนิธิ องค์กรเอกชนในต่างประเทศ 
เช่น  • ทุนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Salzburg Global Seminar   
      ประเทศออสเตรีย 
 • ทุนการศึกษาวิจัย Harvard Yenching Institute ประเทศ  
          อเมริกา  
 • ทุนการศึกษา Okazaki Kaheita Foundation ประเทศญี่ปุ่น   
    เป็นต้น 
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผลงานการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนณต่างประเทศ

การบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมให้
บริการแก่นักศึกษาต่างชาติระหว่างศึกษาใน
มธ.

ผลงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในระดับนานาชาติ

๐๗

๐๘

๐๙
01 การแนะแนวโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี  
02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขาออก ประจำปี  
03 พีธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาขาออกประจำปี  
04 การรับเชิญบรรยายแนะนำการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และ  
ให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ รวมถึง
การเตรียมตัวสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น ที่คณะรัฐศาสตร์  
05 การจัดแนะนำหลักสูตรการศึกษาและแนะนำมหาวิทยาลัย   
หรือที่เรียกว่า Information Session จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่  
 •  Information Session: แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
Adelaide University ประเทศออสเตรเลีย ที่ห้อง F 334 อาคาร
อเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  
 •  Information Session HYI NUS Joint Scholarship 
Program การบรรยายและแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก โดย 
Assoc.Prof.Shirlena Huang,Prof.Bruce Lockhart และ Dr.Linda 
Grovr ห้อง F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  
 •  Information Session การจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Social 
Responsibility in Thailand ให้คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
Soka University ประเทศญี่ปุ่น ห้อง F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 
มธ. ท่าพระจันทร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2554  
 •  การจัดบรรยายเสวนากลุ่มระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุ่น   
ห้อง F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์  
วันที่ 1 กันยายน 2555 

01 จัดงานปฐมนิเทศ (ภาค 1/54 วันที่ 4 สิงหาคม 2554,   
ภาค 2/54 วันที่ 6 มกราคม 2555)  
02 จัดโครงการ International Student Aid Program   
เพื่อหาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในฐานะ  
นักศึกษาแลกเปลี่ยน  
03 จัด housing tour นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติทั้งภายใต้
สัญญาระดับมหาวิทยาลัย / สัญญาระดับคณะ และนักศึกษาโครงการ
ไทยศึกษา (ทั้งนักศึกษา exchange และ non-exchange) สำรวจหา
ที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย (ทุกภาคการศึกษา)  
04 นำนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมศาสตร์ทำนา”   
ร่วมกับนักศึกษาไทยที่ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555   
ณ แปลงนา มธ. ศูนย์รังสิต  
05 นำนักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษาเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย   
ณ หมู่บ้านปลายโพงพางในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555   
 

01 จัดทำโบรชัวร์แนะนำหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย  
02 จัดทำซีดีแนะนำมหาวิทยาลัย  
03 ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติกับกรมส่งเสริม  
การส่งออก (วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555)  
04 ร่วมจัดนิทรรศการ 2012 APAIE ที่มหาวิทยาลัยมหิดล   
(วันที่ 4-6 เมษายน 2555) 
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ผลการดำเนินงาน

แผนงานในอนาคต

“การพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ไปสู่สถาบันวิชาการระดับนานาชาติ“


     
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจะพัฒนา มธ. ไปสู่  
การเป็นสถาบันทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น นอกเหนือไปจาก
การขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
และการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา มธ. ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลก
เปลี่ยนแล้ว ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จึงมุ่งที่จะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในเวทีนานาชาติและภายในประเทศโดย
ผ่านการจัด Road show, การเข้าร่วม International Education Fair 
ต่างๆ การพัฒนาเว็บไซด์ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ  
ทั้งแบบรับปริญญาและไม่รับปริญญา รวมทั้งการดำเนินโครงการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือ
เอกราช การจัดตั้ง Editorial Center   
01 ผลที่ต้องการจากการดำเนินงานตามโครงการ  
•  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในเวทีของสถาบันการ
ศึกษาระดับนานาชาติ   
•  เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเว็บไซต์
ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีความทันสมัย และสะดวกต่อการค้นหา
ข้อมูล  
•  มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาที่ได้เคยมาปฏิบัติงานหรือศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
•  มีเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ทันสมัย 
และพอเพียง  

02 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลที่ต้องการ ตามข้อ 3  
•  ค่าเฉลี่ยร้อยละของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเวปไซต์ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ที่เพิ่มสูงขึ้น  
•  จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบบรับปริญญาที่เพิ่มสูงขึ้น  
03 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ  
การได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง  
04 กิจกรรม  
•  •  นิทรรศการแนะนำหลักสูตรนานาชาติ  
ในประเทศ


 •  ใน มธ.  
 •  ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก  
 •  ต่างจังหวัด  
ต่างประเทศ   
 •  APAIE  
 •  NAFSA   
 •  EAIE   
•  •  การปรับปรุงเว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษของ มธ. และสนง. 
วิเทศสัมพันธ์  
•  •  การจัดประชุมนานาชาติ  
 •  Core University Program  
•  •  การเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ  
 •  International Lounge (ท่าพระจันทร์)  
 •  International Night (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)  
 • Welcome reception (สำหรับบุคลากรต่างชาติ) 
  

05 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
 •  Brochure  
 •  Roll up  
 •  Back drop  
06 การพัฒนาบุคลากร  
 •  การไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  
 •  การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิเทศสัมพันธ์ทั้งของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนักวิเทศสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  
07 การจัดสรรทุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาแบบรับปริญญา  
 •  ทุน มธ. ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯเพื่อ สปป. ลาว  
 •  ทุน มธ. เพื่อ National University of Laos  
 •  ทุน มธ. (สมทบคณะเศรษฐศาสตร์) เพื่อลาวและกัมพูชา  
 •  ทุน มธ. (สมทบคณะพาณิชย์) เพื่อภูฏาน  
 •  ทุน มธ. เพื่อ Mean Chey University  
 •  ทุน มธ. เพื่ออาเซียน + 3 
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สำนักงาน
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ผลการดำเนินงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารสำนักงาน
 ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

๐๑


ในรอบปีงบประมาณ 2554 สำนักงานตรวจสอบภายในมี  
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  
  
01
 งานด้านการตรวจสอบ



สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบหน่วยงาน / โครงการตาม
แผนการตรวจสอบประจำปี 2554 จำนวน 15 หน่วยงาน / โครงการ 
สรุปคือ  
   1.1 ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 9 หน่วยงาน     
 จำแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้  
 • หน่วยงานกลุ่มการเรียนการสอน จำนวน 4 หน่วยงาน  
 • หน่วยงานกลุ่มบริหารงานเฉพาะ จำนวน 5 หน่วยงาน  
   1.2 สอบทานระบบงานบริหารเงินกองทุนนักศึกษา  
   1.3 สอบทานการดำเนินการด้านการเงิน  
   1.4 ตรวจสอบงบการเงินโครงการบริการสังคม  
   1.5 ตรวจสอบงบการเงินโครงการเรียนดีจากชนบทและเขต
เมือง  
   1.6 สอบทานระบบการควบคุมภายใน  
   1.7 ติดตามผลการตรวจสอบตามประเด็นข้อตรวจพบ   
 รายงานสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง  
02
 งานด้านการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน   
บันทึกประเด็นการให้คำปรึกษาหรือตอบข้อหารือทั้งด้วยวาจาและเป็น
ลายลักษณ์อักษรในประเด็นสำคัญ สรุปเป็นสารสนเทศเผยแพร่ใน
เว็ปไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่
หน่วยงาน  

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
มีหน้าที่ภารกิจหลักในการตรวจสอบ สอบทาน   
ติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่  
หน่วยงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีระบบ  
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการ  
บริหารจัดการที่ด ี

03
 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



จัดประชุมรวม 7 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน  
04
 ย้ายสำนักงานตรวจสอบภายใน


จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไปประจำที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการ
ย้ายเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อาทิเช่นสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์
สำนักงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็น  
05
 การพัฒนางานและบุคลากร


   5.1 ด้านการตรวจสอบ  
 • ประมวลประเด็นจากการตรวจสอบและให้คำปรึกษา  
 ที่สำคัญจัดทำเป็นสารสนเทศ เผยแพร่ในเว็ปไซต์สำนักงาน  
 ตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่  
 หน่วยงาน  
 • จัดทำทะเบียนการนำส่งงบการเงินตามระเบียบโครงการ  
 บริการสังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
 และติดตาม  
 • พัฒนากระบวนการตรวจสอบงบการเงินโครงการบริการ  
 สังคม  
   5.2 ด้านพัฒนาบุคลากร  
 • จดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบคุลากรของสำนกังาน  
 ตรวจสอบภายในกับกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 เรือ่ง ปญัหาการจดัทำบญัชแีละการตรวจสอบบญัชเีกณฑค์งคา้ง   
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554  
 • เสริมความรู้และสอนงานแก่บุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน  
 ที่บรรจุใหม่  
 •  จัดทำแผนและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร    
 เพิม่พนูทกัษะดา้นการตรวจสอบและเพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน 
 

01
 

นางสาวอรุณศรี
เตชะดำรงสิน


ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงานในอนาคต

๐๒


01
 ด้านการตรวจสอบ


   1.1 ประมวลประเด็นจากการตรวจสอบและให้คำปรึกษาที่สำคัญ    
 ในรอบปีที่ผ่านมา จัดทำเป็นสารสนเทศเพิ่มเติม เผยแพร่ใน  
 เว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน  
   1.2 จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว  
   1.3 จัดทำกรอบและขอบเขตการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลาง  
 ในการจ้างผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อให้หน่วยงานดำเนิน  
 การในแนวทางเดียวกัน 
  
02
 ด้านการพัฒนาบุคลากร


   2.1 เสริมความรู้ทักษะงานและสอนงานบุคลากรผู้ตรวจสอบ  
 ภายในที่ได้บรรจุใหม่  
   2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริม  
 ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ  
 ด้านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น อบรมในหลักสูตร  
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ที่  
 กรมบัญชีกลางจัด  
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สำนักงานนิติการ
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน สำนักงานนิติการ

ผู้บริหารสำนักงานนิติการ ผลการดำเนินงานสำนักงานนิติการ
๐๑

01 ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
และสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษที่ผูกพันมหาวิทยาลัยกับบุคคล
ภายนอก เช่น สัญญาอนุญาตให้เอกชน ใช้พื้นที่หรืออาคารราชพัสดุ  
ที่มหาวิทยาลัยครอบครองใช้ประโยชน์ เพื่อให้บริการด้านต่างๆ เป็นต้น  
 
02 ดำเนินการเพื่อให้การใช้สิทธิเรียกร้องของมหาวิทยาลัยต่อบุคคล
ภายนอกเป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยการติดตามทวงถาม และใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาล รวมถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำคำชี้แจง คำให้การ  
ของมหาวิทยาลัยแจ้งต่อบุคคลหรือองค์กรภายนอกและศาลปกครอง 
  
03 ดำเนินการงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ให้แก่มหาวิทยาลัย  
และบุคลากร เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรม ได้มีการเสนอแก้ไข  
ข้อบังคับฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเอากระบวนการปรึกษาหารือกับ  
ผู้บังคับบัญชามาใช้เพื่อเป็นทางแห่งการกระทำความเข้าใจและ  
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วย
งานที่รับผิดชอบทำหน้าที่ศูนย์ราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
มีการดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ธรรมศาสตร์ใสสะอาดที่มุ่งเน้น  
การส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบ
ความโปรง่ใสและการปอ้งกนัเหตทุีอ่าจนำไปสูก่ารทจุรติ ประพฤตมิชิอบ 
โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ การจัดโครงการ  
ปฏิบัติธรรม   

สำนักงานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ  
งานภาระด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่   
การจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือนิติกรรมสัญญาอื่น
ที่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   
งานติดตามหนี้ งานคดีความต่างๆ งานบังคับคดี   
งานร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัย งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานสอบสวน และดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด งานสอบสวน 
หาขอ้เทจ็จรงิเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัสัง่การของ
มหาวทิยาลยั และปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดี  
มอบหมาย 

“เพื่อใจใสสะอาด” ณ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่   
12 – 14 มีนาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 
  
04 ดำเนินโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ ตามแนวทาง
การประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี โดยนำเรื่อง การดูแล
สุขภาพกายและใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานและคุณภาพของ
ผลงานมาเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิติกรผู้ปฏิบัติ  
งานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ การดูแลสุขภาพที่ดี 
เพื่อให้มีการนำเอาเทคนิคและประสบการณ์เฉพาะส่วนของตนมา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  
ต่อตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป 
  
05 ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับ นำออกเผยแพร่ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้  
หน่วยงานและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ตามนโยบายการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยระบบฐาน  
ข้อมูลดังกล่าวได้จัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน   
ประเภทหนึ่ง กฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระเบียบ /   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยประเภทหนึ่ง และกฎหมายและกฎอื่นที่ควร  
ทราบอีกประเภทหนึ่ง คาดว่าระบบฐานข้อมูลจะสามารถเปิดให้บริการ
ใช้ประโยชน์ได้ในราวเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ 
 

01 
รองศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ 
02 
นายยุทธนาเพชรโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

แผนงานในอนาคต
๐๒

01 การเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  
โดยการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับใหม่ที่สำคัญ เช่น ข้อบังคับว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน  
และงบประมาณ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิชาการ รวมถึง  
การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ  
โดยเร็ว 
  
02 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใส
สะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการ  
สร้างเสริมจิตสำนึก “ราชการใสสะอาด” ให้แก่บุคลากร การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและวิธีการทำงานและการตรวจสอบความโปร่งใส 
 

ผลการดำเนินงาน สำนักงานนิติการ
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ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์ลำปาง
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บันทึก
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ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง

ผู้บริหารฝ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีกรอบทิศทางและนโยบายการบริหารงาน
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   
ยังมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาทุก
คณะที่ศูนย์ลำปาง และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแล
การดำเนินงานของสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง  
 

01 
รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝนสุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
03
อาจารย์พิมพ์ฉัตรรสสุธรรม 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
04
นางสาวสุภาณีแก้วมณี
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
ศูนย์ลำปาง
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ด้านบริหารทั่วไป

ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

ทนุมลูนธิอิากอนซู

ทนุสยามกมัมาจล

ทนุกรงุไทย

๐๑

๐๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางได้เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้าง
งานบริหารศูนย์ลำปางและงานคลังและพัสดุศูนย์ลำปางให้มีสถานะ
เป็นส่วนราชการระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเนื่องจาก
ภารกิจบุคลากรงบประมาณและทรัพย์สินของหน่วยงานมีเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมากทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงสร้างองค์กร
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจซึ่งอยู่ประจำพื้นที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้การบริการ
ในระดับภูมิภาคมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยได้ตรา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงาน
อธิการบดี(ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๕๔เพื่อรองรับการขยายงานในส่วน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดโครงสร้างสำนักงาน
อธิการบดีให้มีสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง มีสถานะเทียบเท่ากอง   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๑   
และมีการแบ่งส่วนงานเป็น ๓ งาน ได้แก่ งานบริหารและอาคาร  
สถานที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และงานคลัง  
และพัสดุ 
 

2.1ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


01 ส่งเสริมผลักดันและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร  
การเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปางเพิ่มขึ้น
โดยการแยกโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนสาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ศูนย์ลำปางออกจาก
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเพื่อให้การ
ขยายการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคล่องตัวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม
2554โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กำหนดรับนักศึกษาระบบ
Admissionในปีการศึกษา2554เพิ่มขึ้นอีก50คนทำให้จำนวน
รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก50คนเป็น100คนและเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมจัดการ
เรียนการสอนณศูนย์ลำปางตั้งแต่ปีการศึกษา2555เป็นต้นไป

02 จัดทำห้อง SALC (Self Access learning Centre)
เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยได้รับเงินบริจาคสบทบ
จากมูลนิธิอากอนชูประเทศญี่ปุ่นและเงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย(ศูนย์ลำปาง)ในการจัดสร้าง
ห้องSALCจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รวมถึงจ้างผู้ประสานงานชาวต่าง
ประเทศมาประจำที่ห้องSALCเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงและช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ

ผู้แทนจากมูลนิธิอากอนชูและศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
อธิการบดีได้ทำพิธีเปิดห้องSALCเมื่อวันที่6กันยายน2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์ลำปาง   
มีผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2554   
ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555 ที่สำคัญหลายด้าน ดังนี้  

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
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03 ขยายพื้นที่ห้องสมุดขึ้นไปชั้น 2 ของอาคารสิรินธรารัตน์ทำให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางขยายพื้นที่ให้บริการห้องสมุด
แก่นักศึกษาและชุมชนได้กว้างขวางและสวยงามรวมพื้นที่ทั้งหมด
1,060ตารางเมตรรองรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือชั้นหนังสืออ้างอิง
วิทยานิพนธ์คอมพิวเตอร์สืบค้นและมีห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด8ที่นั่ง
และห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด16ที่นั่ง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางในนามของ
ห้องสมุด บุญชู ตรีทอง”ได้เสนอชื่อท่านบุญชูตรีทองต่อสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯเมื่อวันที่21กันยายน2554เพื่อเป็น
ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น
บุคคลผู้มีอุปการคุณและทำประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพห้องสมุดประจำ
ปี2554โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณในวันที่28มีนาคม2555
ณโรงแรมอะเดรียติคพาเลซกรุงเทพฯ

04 อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ติดตั้งครุภัณฑ์เพื่อจัด  
ทำเป็น “ศาลจำลอง”ในห้องบรรยายณอาคารเรียนรวม5ชั้น
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติด้านศาล

05 อนุญาตให้สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้พื้นที่ห้องว่างชั้น1อาคารเรียนรวม4ชั้น
เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้เป็นห้องแสดงผลงานของนักศึกษา

06 จัดทำห้องอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์และ  
สนามกีฬาในร่มรวมถึงขยายเวลาการใช้ห้องอ่านหนังสือได้ถึงเวลา
22.00น.เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษานอกเหนือจากที่มีห้องอ่านหนังสือ
อยู่แล้วที่อาคารหอพักนักศึกษามธ.ศูนย์ลำปางทั้ง2อาคาร
อาคารละ1ห้อง
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2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ตามหลักนโยบายการบริหารงานของศูนย์ลำปางให้มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพศูนย์ลำปางจึงส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดังต่อไปนี้

01 จัดอบรมภายในศูนย์ลำปาง จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่
 1)การอบรมระบบสมรรถนะและการควบคุมภายในเพื่อให้
บคุลากรเขา้ใจถงึหลกัการและแนวคดิของระบบสมรรถนะและการควบคมุ
ภายในในวันที่7กรกฎาคม2554โดยนางสาวศิริพรอัญญณรงค์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  
 2)การอบรมหลักสูตร“การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองตลอดการ
ดแูลและบำรงุรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์อ่พว่งในวนัที่27ตลุาคม
2554โดยให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
เป็นวิทยากร

02 จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนกลาง และ มธ.ศูนย์ลำปาง   
จำนวน 3 ครั้งได้แก่
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารศูนย์ลำปางและกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
ต่างๆในมธ.ศูนย์ลำปางระหว่างวันที่17-18มีนาคม2555
 • ผู้แทนสภาข้าราชการ(นายสุรชัยเชื้อคำเพ็ง)แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายสภาข้าราชการมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเมื่อวันที่14มีนาคม2555

 • ฝ่ายการนักศึกษาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษาเป็นปีที่3ติดต่อกัน
เมื่อวันที่21-24กรกฎาคม2554โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้มีการ
ประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและ
ศูนย์ลำปางเพื่อหารือสรุปปัญหาต่างๆรวมถึงแนวทางการพัฒนานัก
ศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งศูนย์รังสิตศูนย์ลำปางและท่าพระจันทร์

03 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เข้ารับการอบรม  
ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ 
มธ.ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และส่งเสริมให้บุคลากร  
ที่รับผิดชอบด้านเทคนิคเช่นวิศวกรช่างไฟฟ้าช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติ
งานโสตทัศนศึกษาได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพในการ
รองรับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04 จัดให้มีโครงการจิบน้ำชายามบ่าย
ตามนโยบายของท่านอธิการบดีเพื่อเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบนโยบายรับฟังปัญหา
จากการทำงานและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบใน
ลักษณะไม่เป็นทางการโดยได้จัดโครงการบุคลากรดีเด่นเพื่อมอบ
รางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการลงคะแนนจากเพื่อนร่วมงานว่า
เป็นบุคลากรดีเด่นด้วย
05 จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์ลำปาง
เมื่อวันที่23ธันวาคม2554เป็นปีที่2เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีเป็นการภายในระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

06 ร่วมการแข่งขันกีฬาห้างฉัตรสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกีฬาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆในอำเภอห้างฉัตร


07 จัดโครงการ “ธรรมศาสตร์สุขภาพดี - Healthy Campus”
พิธีเปิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2554ณห้องฟิตเนสกำหนดเล่น
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม2554เวลา15.00–16.00น.ณอาคารเอนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่มมธ.ศูนย์ลำปาง
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2.3 ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม

01 มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนที่โรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่วันที่
9-12มกราคม2554โดยใช้พื้นที่ที่มธ.ศูนย์ลำปางให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานได้แก่ชุมชนบ้านวอแก้วอ.ห้างฉัตร
จ.ลำปางและชุมชนบ้านเสด็จอ.เมืองจ.ลำปาง

02 การดำเนินงานตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัดเพื่อร่วม
สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือการจับคู่การพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ศูนย์ลำปาง
กับอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันที่11กรกฎาคม2554
กรณีที่มธ.ศูนย์ลำปางสนับสนุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
เสด็จอ.เมืองจ.ลำปางต่อเป็นปีที่2

03 สนับสนุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ โดยมธ.  
ศูนย์ลำปางและได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดพระธาตุเสด็จให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่ง
ใหม่ของจังหวัดลำปางประกอบด้วยโครงการดังนี้
 • โครงการสัมมนาเรื่องแนวคิดใหม่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ดำเนินงานโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ทางการศึกษาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนโดยมีผู้เข้า
รับการพัฒนาเป็นพระภิกษุจำนวน3รูปประชาชนทั่วไปในเขตตำบล
บ้านเสด็จ47คน

 • โครงการจัดนิทรรศการงานศิลป์วัดพระธาตุเสด็จครั้งที่2
โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะการแสดงด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงความสำคัญ
และประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุเสด็จทั้งนี้ได้มีประชาชนใน
ชุมชนวัดพระธาตุเสด็จและชุมชนใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างดี
 • โครงการอนุรักษ์ตุงกระด้าง200ปีวัดพระธาตุเสด็จ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ตุงกระด้างโบราณซึ่งเป็นโบราณวัตถุ
ที่ทรงคุณค่าของวัดพระธาตุเสด็จให้มีสุขภาพสมบูรณ์สืบสานการ
จัดผังของวิหารล้านนาให้ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะและส่งเสริมให้
ท้องถิ่นหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานที่สำคัญ
 • โครงการทอดผ้าป่าระดมทุนทรัพย์สร้างพิพิธภัณฑ์โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา
ช่วยระดมทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ให้แล้วเสร็จอีกทั้งยังเป็น
การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กับท้องถิ่น
 • มธ.ศูนย์ลำปางร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิด
โครงการ“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-มิตรสิ่งแวดล้อม”ที่วัดพระ
พระแก้วดอนเต้าเมื่อวันที่22ก.ค.54โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปางประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำปาง

และนายอำเภอแม่เมาะร่วมชมนิทรรศการซึ่งมธ.ศูนย์ลำปาง
ได้นำโครงการปรับลานทรายรอบองค์พระธาตุเสด็จอ.เมืองจ.ลำปาง
ไปจัดแสดง
 • ร่วมงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปาง
ในการจัดกิจกรรมวิชาการและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มธ.ศูนย์ลำปางรวมถึงจัดให้มีเวทีการแสดงของนักศึกษามธ.ศูนย์
ลำปางระหว่างวันที่25ธันวาคม2554-3มกราคม2555

04 ดำเนนิโครงการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยใชว้สัดเุศษหนิ อนัเกดิจาก 
กระบวนการผลิตครกหิน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

05 ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดโครงการอบรม  
ความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน และกฎหมายมรดกแก่ผู้สนใจทั่วไป


นทิรรศการเศษหนิ
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2.4การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางมีพันธกิจสำคัญในฐานะที่
ขยายการศึกษามาสู่ภูมิภาคคือการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยเฉพาะของท้องถิ่นให้จรรโลงสืบไปโดยในรอบปี
ที่ผ่านมามีผลงานที่สำคัญดังนี้

01 จัดงานรับเพื่อนใหม่วันที่4-5มิถุนายน2555ด้วยประเพณี  
แห่ไม้ค้ำสลีเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามธ.ศูนย์ลำปาง
เริ่มต้นรู้จักวัฒนธรรมการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นมงคลของชาวล้านนา

02 ถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีไทยณวัดห้างฉัตร
และวัดวอแก้วอ.ห้างฉัตรจ.ลำปางวันที่13กรกฎาคม2555

03 จัดพิธีทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเสด็จวันที่23กรกฎาคม2554
โดยโครงการทอดผ้าป่าเป็นโครงการเกือบท้ายสุดที่มธ.ศูนย์ลำปาง
จะดำเนินการบริการชุมชนที่บ้านเสด็จนับว่าประสบความสำเร็จมาก
ซึ่งในเชิงกายภาพได้มีการปรับปรุงลายทรายรอบองค์พระธาตุปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทำความสะดวกศิลปวัตถุโดยได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันไทย
คดีศึกษาในการให้ความรู้ชุมชนและจัดทำทะเบียนส่วนในเชิงปริมาณ
พบว่าว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุเสด็จมากขึ้น

04 ทอดกฐินสามัคคีณวัดวอแก้ววันที่8พฤศจิกายน2554เพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีไทยและวิธีการระดมทุนทรัพย์เข้าวัดเพื่อ
จัดสร้างซ่อมแซมโบราณสถานที่มีคุณค่าภายในวัด


05 จัดกาดหมั้วครัวฮอมหรือตลาดนัดของชาวภาคเหนือเริ่มต้นเมื่อ
วันที่27กรกฎาคม2554และจัดต่อเนื่องอีก2ครั้ง

06 จัดประเพณีตักบาตรเป็งปุ้ดของชาวล้านนาที่หอพระพุทธธรรมทิฐิ
ศาสดามธ.ศูนย์ลำปางซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในคืนอังคารที่
ก้าวเข้าสู่วันพุธที่เป็นคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำโดยแต่ละปีจะมีวันดังกล่าว
1หรือ2ครั้งเท่านั้นหรือบางปีอาจไม่มีเลยโดยจัดขึ้นในวันที่6
มีนาคม2555และวันที่11ตุลาคม2554โดยมีกิจกรรมกาด
หมั้วครัวฮอมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นต่างๆตั้งแต่1ทุ่ม
เป็นต้นไป

07 จัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรไม่ห่างหายจากการทำบุญเป็นการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนอย่างดียิ่ง

08 ร่วมงานลอยกระทงของจังหวัดลำปางโดยการทำสะเปาประเภท
ลอยน้ำเข้าร่วมประกวดในคืนงานลอยกระทงจาวละกอนเมื่อวันที่10
พฤศจิกายน2554และได้รับรางวัลชนะเลิศ


ถวายเทยีนพรรษาณวดัหา้งฉตัร

ทอดกฐนิสามคัคีณวดัวอแกว้

ประเพณตีกับาตรเทีย่งคนื
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2.5การพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ

01 จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะภายใน มธ.ศูนย์ลำปาง 
“โดมแก้วเกมส์ ครั้งที่ 4”โดยมีคณะนิติศาสตร์ศูนย์ลำปาง
เป็นเจ้าภาพวันที่26-30มกราคม2555

02 มธ.ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 9 สถาบัน
อุดมศึกษาในจงัหวดัลำปาง “กฬีา 9 สถาบนั ครัง้ที ่12”วนัที่2-5
กมุภาพนัธ์2555

03 จัดโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพวันที่9กุมภาพันธ์2555
โดยสภานักศึกษามธ.ศูนย์ลำปางซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสตรีท
soccerสตรทีบาสเกตบอลกฬีาชนดิอืน่ๆและการแสดงดนตรขีองศลิปนิ

04 จัดโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีวันที่9กุมภาพันธ์2555
เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออกกำลังกายการรักษา
ความปลอดภัยในสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ

05 จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เป็นการภายในเพื่อเชื่อมความ
สามัคคีและส่งเสริมให้การออกกำลังกายเช่นสตรีทSoccer
วนัที่14กรกฎาคม2555ปงิปองสมัพนัธ์วนัที่26-30มกราคม2555
วอลเล่ย์บอลสัมพันธ์ในเดือนมกราคม2555

06 ร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานภายนอกจัดการแข่งขัน   
เช่นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประชาวิทย์เดือนกันยายน2554
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครลำปางเดือนธันวาคม2554
เป็นต้น

2.6กิจกรรมจิตอาสา

01 โครงการวันดีเดย์ มธ.ศูนย์ลำปางได้เชิญชวนหน่วยงานโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมาร่วมกันพัฒนาริมถนนเส้นหลังมหาวิทยาลัยโดยการ
ตัดหญ้าริมถนนทำความสะอาดถนนเพื่อไม่ให้บังสายตาให้การจราจร
ปลอดภัยขึ้นครั้งแรกจัดในเดือนมิถุนายน2554ครั้งที่สองจัดวันที่
26ธันวาคม2554

02 ค่ายอาสาพัฒนาต่างๆโดยมธ.ศูนย์ลำปางส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาในรูปแบบต่างๆเช่น
 • ค่ายยุวชนสภาธรรมศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น
 วันที่13-14สิงหาคม2554อ.เสริมงามจ.ลำปาง
 • โครงการโดมแก้วทำดีครั้งที่4ที่แก่งหลวงอ.ลองจ.แพร่
 วันที่21-25ตุลาคม2554
 • ค่ายยุวชนพัฒนาประชาธิปไตยครั้งที่2จ.พิษณุโลก
 28-30มกราคม2555
 • โครงการโดมแก้วทำดีครั้งที่5ที่แม่เฟืองจ.ลำปาง
 วันที่31มีนาคม–3เมษายน2555

03 ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง จัดประชุมเครือข่ายบัณฑิต
อุดมคติไทยภาคเหนือวันที่6-7พฤศจิกายน2554ณเทศบาล
อำเภอเกาะคาจ.ลำปาง


04 จัดตั้งโครงการ “ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง ร่วมใจช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงาน
การจดักจิกรรมและการระดมสิง่ของและทนุทรพัย์ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทั้งจากอุทกภัยและภัยหนาวโดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้
 • ร่วมเป็นคณะทำงานสถาบันการศึกษาจังหวัดลำปาง
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 น้ำท่วมในเขตอ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี
 • รว่มพธิเีปดิโครงการเดนิรณรงคร์บับรจิาคปจัจยัตามโครงการ
 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานีวันที่22พฤศจิกายน2554
 • เดินรณรงค์รับบริจาคปัจจัยตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี
 วันที่27พฤศจิกายน2554
 • จัดพิธีทำบุญตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 วันที่11ตุลาคม2554
 • บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.เถิน
 จ.ลำปาง
 • บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.บางปะหัน
 จ.พระนครศรีอยุธยา
 • บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี
 • จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำโปสการ์ด
 เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนโครงการ“ม.ธรรมศาสตร์
 ลำปางร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”จำนวน2ครั้ง
 • จัดกิจกรรมปั้นEMballเพื่อนำไปบริจาคจำนวน2ครั้ง


ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

แผนงานในอนาคต
๐๓

01 ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการขนาด3ชั้นเพื่อเป็นอาคาร
สำหรับผู้บริหารหอเกียรติยศห้องรับรองห้องประชุมและห้องพัก
สำหรับรับรองการเดินทางไปประชุมนอกสถานที่ของผู้บริหาร
และผู้ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเป็นเงิน54,024,000บาท

02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัย
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและ
ทรัพย์สินของราชการไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน5,700,000บาท

03 ปรับปรุงระบบสาธารณูปการและภูมิทัศน์มธ.ศูนย์ลำปาง
เพื่อให้เกิดความสวยงามและร่มรื่นเป็นเงิน15,024,000บาท

04 ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางสำหรับรถจักรยานจากหอพัก
นักศึกษาถึงกลุ่มอาคารเรียนรวมเพื่อสะดวกต่อการสัญจร
เป็นเงิน4,704,000บาท

05 ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์มธ.ศูนย์
ลำปางเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเงิน10,000,000บาท


ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
๐๑

01 การจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ  และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย)   
ดังนี ้

03 ส่งเสริมด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย  
และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   
โดยการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ


ทั้งในระดับนานาชาติ
และระดับชาติ
ประมาณ
220
บทความ



เป็นจำนวนเงินประมาณ 6.5 ล้านบาท  
ให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
/
สิ่งประดิษฐ์


ที่มีคุณภาพ
และสามารถนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร



จำนวน 4 ผลงาน เป็นเงิน 60,000 บาท 
 
04 การปรับอัตราเงินสนับสนุน / เงินรางวัล   
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
/
ผลงานวิชาการ



ที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการ
และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
เช่น



การปรับอัตราเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
/
เงินสนับสนุนการ
เขียนตำรา
/
เงินสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน
/
รวมทั้งปรับอัตรา
เงินสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม



โครงการละ
100,000
บาท
เป็นโครงการละ 200,000 บาท  
นอกจากนี้ได้เพิ่มประเภทของการสนับสนุนในการตีพิมพ์ของ


ผลงานวิชาการ
และการเผยแพร่งานสร้างสรรค์




05 การดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย



ได้อนุมัติโครงร่างจริยธรรมการวิจัยในคน
จำนวน
51
โครงการ



และโครงร่างจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
จำนวน
5
โครงการ






02 การสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   
การวิจัยในต่างประเทศ โดยการให้ทุนสนับสนุน ดังนี้ 

ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและวิจัย

01 
รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

02 
รองศาสตราจารย์ดร.พันเอกถวัลย์ฤกษ์งาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

03 
นางสาวอัจฉราจินดารัตน์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน


จำนวนโครงการ



29  

31  

159  

219  

งบประมาณที่จัดสรร



23,588,000  

111,670,000  

16,692,688  

151,950,688 

แหล่งเงินทุน



1.งบประมาณแผ่นดิน  

2. โครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ  

3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
(กองทุนวิจัย)  

รวม  
 

จำนวนทุน



20  

 14  

8  

42  

 

จำนวนเงิน



1,685,605  

1,340,380  

445,112  

3,471,097 

 

รูปแบบการสนับสนุน



การนำเสนอบทความวิจัย
แบบ Oral Presentation  

การอบรม ดูงาน  

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
/ นำเสนอผลงาน   
แบบ Poster Presentation  

รวม  
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

06 การดำเนินงานด้านวารสารวิชาการ



จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ
และการวิจัย



เป็นวารสารภาษาไทย
คือ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



จำนวน
4
ฉบับ
/
วารสารธรรมศาสตร์
1
ฉบับ
/
วารสารภาษาอังกฤษ

คือ
วารสาร
Thammasat
International
Journal
of
Science
and

Technology
จำนวน
3
ฉบับ
และวารสาร
Thammasat

Review

จำนวน
1
ฉบับ









07 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.
2554
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัย



31
โครงการ
6
คลัสเตอร์
จำนวนเงิน 111.67 ล้านบาท
ดังนี้


08 ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาด้านวิจัยในระดับคณะ 
โดยจัดทำเป็นระเบียบเพื่อกำหนดให้มีกองทุนวิจัยระดับคณะ
พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณให้กองทุนวิจัยคณะ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วิจัยในด้านต่างๆ
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบาย
และ
แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนให้มีการพัฒนาอาจารย์


และนักวิจัยให้มีความรู้
ความสามารถ
และเผยแพร่ผลงานวิจัย



ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ






09 จัดทำและปรับปรุงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าทาง


ด้านการวิจัยและวิชาการจำนวน
4
ฉบับ
คือ
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2554   
/ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียน
ตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2555 / ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์พ.ศ.2555 / ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 
 

จำนวนโครงการ



4  

4  

3  

4  

6  

10  

  

31  

 

งบประมาณ
(บาท)



19,000,000  

35,150,000  

13,560,000  

14,860,000  

8,540,000  

18,540,000  

2,020,000  

111,670,000  

 

คลัสเตอร์



สังคม เศรษฐกิจ   
และบริหารจัดการ  

แพทย์แผนไทย   
เกษตร และอาหาร  

ชีวเวชศาสตร์และ
สาธารณสุข  

การแพทย์คลีนิค  

พลังงานทางเลือก  

วศิวกรรมและเทคโนโลยใีหม ่ 

ค่าบริหารจัดการ   
(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)  

รวม  
 

แผนการดำเนินงานในปีหน้า
๐๒

01 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  


 นอกจากมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง


ทั้งจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและงบประมาณ


จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
โดยกำหนดเป็นนโยบาย
เพิ่มเงิน
สนับสนุนด้านวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นร้อยละ
6
ของงบ
ดำเนินการในปีงบประมาณปี
2556
แล้ว
ยังได้เพิ่มวงเงินสำหรับ
สนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัย
โดยให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยที่นำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
แก้ปัญหาระดับประเทศ

และสังคม
ดังนี้




 • การกำหนดประเด็นการวิจัยหลักโดยให้ความสำคัญกับ


การวิจัยเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างคณะ
หรือระหว่างสาขาวิชา
มากขึ้น
ที่มุ่งแก้ปัญหาและ


เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
สังคม
และเทคโนโลยี
และ


ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับ  
โครงการวิจัยตามประเด็นหลักการวิจัย (Theme) จำนวน 3 โครง
การๆละ 1 ล้านบาท เป็นเงิน 3 ล้านบาท
เช่น
การกำหนดประเด็น
การวิจัยหลักเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์น้ำท่วม




 • จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นให้กับโครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
สถาบันวิจัย
หลัก
4
แห่ง
คือ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
สถาบันไทยคดีศึกษา

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
และสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
เพื่อ
ประชาธิปไตย
โดยให้ทุนสนับสนุนสถาบันละไม่เกิน 1 ล้านบาท



02 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการวิจัย



ให้มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิจัยนั้นๆ
และ


ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
ด้วยการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์
แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Center
of
Excellence)
พร้อมทั้ง
จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการดำเนนิงานศนูยล์ะไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 
จำนวน 5 ศูนย์ เป็นเงิน 5 ล้านบาท 
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03 สร้างบรรยากาศการวิจัย ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการวิจัย    
เช่น
โครงการศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตรากำลัง
และครุภัณฑ์
เพื่อให้มีการดำเนิน


งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องสำหรับ
โครงการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง
งบประมาณ


ทั้งโครงการ
210
ล้านบาท
การจัดงานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่เอื้อให้นักวิจัยมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน







04 ผลักดันวารสารวิชาการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย   
ให้เป็นวารสารที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น



โดยในอนาคตจะผลักดันให้เป็นลักษณะ
Online Access Journal






05 สร้างความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัย



ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับ
นานาชาติ
ทั้งการดำเนินงานการวิจัยในคน
ในสัตว์
และโครงการที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
เช่น




 • จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมการวิจัย
โดยผ่านทาง
TU
Research
Club





 • จัดอบรมความรู้ทางด้านจริยธรรมการวิจัยให้อาจารย์



นักวิจัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามคณะต่างๆ






06 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย



เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการติดตามงานวิจัย
การรายงานและการบริหาร
งานวิจัย
เช่น
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานข้อมูลร่วมกัน
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล


การวิจัยแห่งชาติ
ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัย


แห่งชาติ





07 ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ทั้ง
31
โครงการ
6
คลัสเตอร์











ภาพกิจกรรม
๐๓

01 รองศาสตราจารย์
พรชัย
ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและวิจัย
ต้อนรับศาสตราจารย์
ดร.วิชัย
บุญแสง



ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
การพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาตใินโอกาสเยีย่มโครงการมหาวทิยาลยั

วิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่
30
มกราคม
2555
ณ
ห้องประชุมโดม


บริหาร
1
ชั้น
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
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02 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการวัน  
นักประดิษฐ์
และ
พล.อ.ยุทธศักดิ์
ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี



มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี
2554
แก่
ศาสตราจารย์

ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
อาจารย์ประจำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ
ศาสตราจารย
์ดร.อญัญา
ขนัธวทิย
์อาจารยป์ระจำ
คณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติประจำปี
2554
อีกจำนวน
6
รางวัล


เช่น
รางวัลผลงานวิจัย
3
รางวัล
/
รางวัลวิทยานิพนธ์
3
รางวัล
/

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปี
2555
จำนวน
5
รางวัล



เมื่อวันที่
2
กุมภาพันธ์
2555
ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี




03 ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด

เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์-
ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ
ครั้งที่
14
เรื่อง
“2015 ประชาคม
อาเซียน:ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่
7
กุมภาพันธ์
2555
ณ
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล
อาคาร
สารสนเทศ
50
ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลการดำเนินงานบันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

โครงการสตรี


และเยาวชนศึกษา



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลการดำเนินงาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้บริหารฝ่าย


ด้านบริหารทั่วไป


ผลงานที่สำคัญที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา


๐๑


โครงการก่อตั้งสถาบันสตรีและเยาวชนศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยคำสั่งของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ี ่274/2529 ลงวนัที ่29 มถินุายน พ.ศ. 2529  
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันโครงการสตรีและเยาวชนศึกษาได้ดำเนินงาน
และทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีและบทบาทหญิง
ชายมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการสตรีและเยาวชนศึกษาเปรียบ
เสมือนศูนย์รวมทางกิจกรรม / วิชาการ ด้านสตรีและเยาวชน    
จนเป็นที่รู้จักทั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงาน
ภายนอก องค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านเดียวกันนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษาได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชนว่ามีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ด้านสตรี  
และเยาวชนเป็นอย่างดี  ทำให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนทั้งจาก  
งบประมาณรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก  
เป็นครั้งคราว 

งานสัมมนา
เสวนา
และนิทรรศการ


•
 27 กุมภาพันธ์ 2554 จัด “โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและความสัมพันธ์หญิงชาย” ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 208 อาคารบรรยายเรียน 1 (บร.1) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    
•
 7 พฤษภาคม 2554  จัด “โครงการอบรมเสริมสร้าง  
ทักษะชีวิตและความสัมพันธ์หญิงชาย” ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 3010 อาคารเรียนรวม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    
•
 9 - 11 มิถุนายน 2554 จัดอบรมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
พยาบาล ม.ธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต 
•
 2 - 4 ตุลาคม 2554 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ประเมินผลการทำงานและวางแผนยุทธศาสตร์การทำงาน  
ประจำปี 2555” ณ บ้านมนตรา บีช รีสอร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา   
มีภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1.งานพัฒนาหลักสูตรด้านสตรีและเยาวชนศึกษา  
2.งานบริการวิชาการ  
3.งานส่งเสริมการวิจัย  
4.ศูนย์ข้อมูล  
5.การประสานเครือข่ายทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสังคม  
ในทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ  
ผลการดำเนินงานของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554 มีผลงานที่สำคัญดังนี้ 
 

01
 

รองศาสตราจารย์
ดร.นิรมล
สุธรรมกิจ




ประธานคณะกรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  
02
 

นางดรุณี
วุ้นนที




กรรมการและเลขานุการ 
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งานศูนย์ข้อมูล

 
ศูนย์ข้อมูลโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มีทรัพยากรข้อมูลในรูป  
ของหนังสือ เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ เทปบันทึกเสียง รวมทั้ง สิ้นกว่า 2,000 รายการ เป็นแหล่ง
รวมรวมข้อมูลทางวิชาการ ด้านสตรีและเยาวชนศึกษา วิทยานิพนธ์
และงานวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านสตรีศึกษา 
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ 
 

งานประสานเครือข่าย

 
•
 6 - 7 มีนาคม 2554 ร่วมกับ องค์กรอื่นๆ จัดงานเฉลิมฉลอง    
100 ปี วันสตรีสากล “ผู้หญิงทำงานกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”   
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ และห้องบุญชู โรจนเสถียร และลานปรีดี    
•
 29 เมษายน 2554 ร่วมกับโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความ
หลากหลายทางเพศ และองค์กรภาคี จัดงาน แถลงข่าวความคืบหน้า  
คดีปกครอง และเวทีเสวนา “Insects in the Backyard: แหกกรง
ความคิด เพื่อสิทธิมนุษยชน” หลังศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครอง
ฉุกเฉินให้ฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเพื่อการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม
เรวตั ิพทุธนินัท ์ชัน้ U2 หอสมดุปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจนัทร์ 
•
 18 พฤษภาคม 2554 ร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย 
มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดเสวนาเรื่อง   
“มองภาพสะท้อนผู้หญิงและสังคมไทยผ่านตัวละคร “เรยา”   
ในงานละครเรื่อง”ดอกส้มสีทอง”” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์  
•
 24 พฤษภาคม 2554 ร่วมกับ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมฟ้าสีรุ้ง  
แห่งประเทศไทย เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเพื่อน  
กะเทยไทย โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
สนับสนุนโดย กองทุนโลก (Golbal Fund) เสวนา“ชีวิตที่ถูกละเมิด 
เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฏหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ” Violated Lives : Narratives from 
LGBTIQs and International Human Rights Law ณ ห้องประชุม 
บุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

•
 3 มิถุนายน 2554 ร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมแห่งประเทศ
ไทย เครือข่ายเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพของผู้หญิง จัดโครงการ
เสวนาเรื่อง “ปรากฏการณ์ชั้นที่ 28 จากอเมริกาถึงไทย: ความสำคัญ
ของพรบ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีการ
คุกคามทางเพศ” ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิร์ส  
•
 16 มิถุนายน 2554 ร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย 
คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูปประเทศ จัดการเสวนา 
“เจาะใจ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หญิงอันดับแรกของพรรค” ณ AUA ถ.ราชดำริ  
•
 17 มิถุนายน 2554 ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จดังานสมัมนา “พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูร้บังานไปทำทีบ่า้น พ.ศ.2553 
กับการบังคับใช้” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ผลการดำเนินงาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สิ่งตีพิมพ์

 
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ฉบับ 25 ปี โครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี   
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2553 

•
 7 กรกฎาคม 2554 รว่มกบั เครอืขา่ยสตรพีลกิโฉมแหง่ประเทศไทย 
จัดงานเวทีสาธารณะ “พลังสตรีพลิกโฉมการเลือกตั้ง 54” ครั้งที่ 3 
การเสวนา “ผลการเลือกตั้ง 54: รัฐบาลใหม่กับอนาคตประเทศไทย... 
ไปรอด?” ณ ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์    
•
 30 สิงหาคม 2554 ร่วมกับ ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ (องค์กร
สาธารณประโยชน์) จัดเสวนา “กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการ  
หนี้สินในประเทศไทย” ณ ห้อง 221  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
•
 6 กันยายน 2554 ร่วมกับ วิทยาสหวิทยาการ และคณะสังคม-
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนา
วิชาการ “สตรีและเยาวชนศึกษากับความเข้มแข็งของชุมชน”   
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
•
 15 - 16 กันยายน 2554 ร่วมกับ สมาคมเพศวิถีศึกษา   
จัดงาน “ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3” ณ ห้องภาณุรังสี 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ 

วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ฉบับครบรอบ 100 ปี วันสตรีสากล             
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร  
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2554 

ผลการดำเนินงาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แผนงานในอนาคต

๐๒


แผนงานการประเมินผลการดำเนินงาน
การปรับปรุงโครงสร้าง
การทำงานและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่


•
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี  
ที่ผ่านมาและการกำหนดทิศทางในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แก่ ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของโครงการสตรีและ
เยาวชนศึกษา  
•
 จัดการฝึกอบรมด้าน ICT ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการสตรี  
และเยาวชนศึกษา  
 
แผนงานบริการวิชาการและสังคม


•
 จัดพิมพ์วารสารวิชาการ “สตรีและเยาวชนศึกษา” ฉบับที่ 4   
เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสตรีและเยาวชนศึกษา  
•
 จัดประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 10   
•
 จัดประชุมวิชาการประจำปีเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 3  
•
 จัดเสวนาด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา   
•
 จัดสัมมนาเยาวชนร่วมกับกองกิจการนักศึกษา  
•
 จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน  
ความเสมอภาคหญิงชาย ให้กับแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
•
 จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความเสมอภาคหญิงชาย    
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
•
 จัดทำหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน  

แผนงานประสานเครือข่าย


•
 จัดการประชุม สัมมนา เสวนาด้านสตรีและเยาวชนศึกษา  
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในประเด็นที่สนใจร่วมกัน  
•
 จัดการสัมมนาในประเด็นที่น่าสนใจร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลำปาง  
•
 จัดทำวิจัยร่วมกับองค์กรเครือข่ายในประเด็นที่สนใจร่วมกัน  
 
ผลงานของบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


•
 ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ร่วมงานแถลงข่าว  
การจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี วันสตรีสากล “ผู้หญิงทำงานกับ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  
•
 ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ร่วมเป็นประธานจัดงาน
เสวนา “แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
ด้านสตรีและเยาวชน” และสัมมนาวิชาการ “สตรีและเยาวชนศึกษา
กับความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 3-6 กันยายน 2554  
•
 ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ร่วมเป็นประธานจัดการ
ประชุมสานพลังเครือข่ายสตรีเพื่อสุขภาวะ วันที่ 6 ตุลาคม 2554  
•
 ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา 
“ผู้หญิงกับภัยพิบัติ” วันที่ 22 ธันวาคม 2554  
•
 ประธานโครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา และรศ.ดร.ภาวด ีทองอไุทย  
ร่วมเป็นวิทยากรงานธรรมเสวนาเรื่อง “มุมมองบทบาทสตรีสู่การ
สร้างสรรค์โลกสู่สันติภาพ ตามหลักพระพุทธศาสนา”   
วันที่ 7 มกราคม 2555  
•
 ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์  
งานสมัชชาปฎิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555  
•
 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค (ที่ปรึกษาโครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา) ร่วมเป็นวิทยากรการแนะแนวการศึกษาและการใช้ชีวิต   
(ให้นักเรียน มัธยมใน จังหวัดยะลา) วันที่ 12-15 มิถุนายน 2554  

•
 รศ.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา) ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาเรื่อง “มองภาพสะท้อนผู้หญิงและ
สังคมไทยผ่านตัวละคร “เรยา” ในงานละครเรื่อง “ดอกส้มสีทอง”” 
วันที่ 18 พฤษภาคม  2554   
•
 รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา)  
ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการเรื่อง สังคมไทยกับความรุนแรงที่
ต้องแก้ไข วันที่ 27 มิถุนายน 2554 
•
 รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา)  
ร่วมเป็นวิทยากรงาน เวทีสาธารณะ “พลังสตรีพลิกโฉมการเลือกตั้ง 
54” ครั้งที่ 3 การเสวนา “ผลการเลือกตั้ง 54: รัฐบาลใหม่กับ
อนาคตประเทศไทย...ไปรอด? วันที่ 7 กรกฎาคม 2554    
•
 รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา)  
ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “Thai Women&Democracy: 
Past,present, and Future” วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  
•
 รศ.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 สิงหาคม 2554  
•
 รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา)  
เป็นวิทยากรงานเสวนาสรุปบทเรียนการต่อสู้ของแรงงานจากกรณีศึกษา
นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ วัน 9 ตุลาคม 2554  
•
 อาจารย์ ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ (กรรมการโครงการสตรีและเยาวชน
ศึกษา) ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา “ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า 
กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฏหมายสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ” Violated Lives: Narratives from LGBTIQs 
and International Human Rights Law วนัที ่24 พฤษภาคม 2554 

ผลการดำเนินงาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

04
_M

A
N

A
G

EM
EN

T



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานบันทึก
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สำนักงานส่งเสริม


มาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ
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ของมหาวิทยาลัย
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สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
นางธุมาวดี แดงอุบล   รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
นางรัชดาฤดี บัณฑิต    รองผู้จัดการฝ่ายหอพัก  
นางสาวสิริพร สุขสวัสดิ์   รองผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ 

1.ภาพรวมในปี๒๕๕๔

 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ทีม่รีะบบการบรหิารงานคลา้ยคลงึกบัระบบการบรหิารงาน 
ของภาคเอกชน โดยมภีารกจิหลกัในการ ๑ ดแูลหอพกัของมหาวทิยาลยั 
ซึง่เปน็ทีพ่กัอาศยัสำหรบัประชาคมธรรมศาสตรท์ีศ่กึษาและปฏบิตังิานอยู่ 
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กว่า ๑๒,๐๐๐ คน 
๒) บริหารศูนย์อาหาร ๓ แห่ง อันได้แก่ ศูนย์อาหาร SC ๑ และ ๒ 
และศูนย์อาหารทิวสนโดม ๓) บริหารหอพักทียูโดม เรสซิเดนท์เชียล 
คอมเพล็กซ์ และ ๔) บริหารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
 
 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความ 
ต้องการของผู้พักอาศัยและ ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และมี 
คณุภาพ โดยคำนงึถงึคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาคมธรรมศาสตรเ์ปน็หวัใจ 
สำคญั สำนกังานฯ จงึนำเอาหลกัการบรหิารแบบ Balanced Scorecard 
มาเปน็เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการดำเนนิงานทัง้ ๔ มมุมอง อนัไดแ้ก ่
มมุมองในดา้นการพฒันาบคุลากร  มมุมองในดา้นการพฒันาและ
ปรบัปรงุ กระบวนการภายใน มมุมองในดา้นการเงนิ และมมุมองในดา้น
ความพงึ พอใจของผูร้บับรกิาร โดยมุง่เนน้การทำงานเปน็ทมีและการ
พฒันาระบบ  
สารสนเทศทกุระบบงานใหม้คีวามเชือ่มโยงกนั เพือ่ลดขัน้ตอนการ
ทำงาน ใหม้คีวามรวดเรว็มากขึน้ ปรบัปรงุระบบงานใหท้นัสมยั ทำให้
องคก์ร    สามารถใชท้รพัยากรบคุคลทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
นอกจากนี ้สำนกังานฯ ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิารใหด้ี
ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ  
โดยไดม้กีารกำหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร (Quality of Service: QoS) 
และจัดให้มีการติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง   
เพื่อ นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดียิ่งๆ   
ขึ้นไป จนในทีส่ดุสำนกังานฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร  
ในระบบ ISO-๙๐๐๑ Version ๒๐๐๘ ตัง้แตป่ ี๒๕๕๓ เปน็ตน้มา 
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 ในแง่ของมุมมองด้านการเงิน ในปี ๒๕๕๔ สำนักงานจัดการ 
ทรัพย์สิน มีรายได้สุทธิ (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) สูงถึง ๑๓๕.๑ 
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๘.๓ โดยมีรายได้ ๓๔๗.๔  
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๘.๔ และรายจ่าย ๒๑๒.๓ 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑.๓ ดังแสดงในกราฟ 
ข้างล่างนี้  

2.ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี๒๕๕๔

มุมมองด้านการพัฒนาบุคลากร 
  
 เพือ่ใหบ้คุลากรของสำนกังานจดัการทรพัยส์นิสามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั และรวดเรว็ 
ภายใตก้ารบรหิารงานทีเ่นน้การทำงานทีไ่ดม้าตรฐาน มปีระสทิธภิาพ-
ประสทิธผิล ประหยดั และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม สำนกังานฯ 
ไดด้ำเนนิการตา่ง ๆ ดงันี้ 
  
•• สร้างจิตสำนึกในการให้บริการในรูปแบบ FAST และ FIRST  
ซึ่งหมายถึง  
	 •	 Flexible: มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
	 •	 Active:  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน โดยเฉพาะในการให้
บริการ รวมทั้งจะเน้นการทำงานแบบเชิงรุก      
•	 Service mind: มีจิตใจ/จิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี   
เอาใจเขา (ผู้พักอาศัย/ผู้รับบริการ) มาใส่ใจเรา  
	 •	 Teamwork: ทำงานรว่มกนัเปน็ทมี เพือ่ใหเ้กดิการบรกิารที่
รวดเรว็ และเป็นเลิศ และ  
	 •	 Friendly: ให้บริการด้วยความเป็นมิตร  
	 •	 Innovative: สรรหานวตักรรมการใหบ้รกิารแบบใหม ่ๆ รวมทัง้ 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให้บริการแก่ผู้พักอาศัย/ผู้รับบริการเพื่อการ 
บริการที่รวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ  
	 •	 Responsible: มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ ทั้งต่อ 
ผู้พักอาศัย/ผู้รับบริการ และต่อสังคมโดยรวม  
	 •	 Superior, Safety, and Sanitary: มีความเป็นเลิศในการให้ 
บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย (safety) และความมีสุขลักษณะ 
(sanitary) ของผู้พักอาศัย/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

 

  ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ของศูนย์ประชุมฯ ซึ่งทางสำนักงานฯ 
ได้ใช้กลยุทธ์ในด้านการตลาดที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมกีาร 
วเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และมกีารปรบัปรงุรปูแบบและคณุภาพการใหบ้รกิาร 
อยา่งตอ่เนือ่ง ทำใหร้ายไดใ้นสว่นของศนูยป์ระชมุฯสงูกวา่เปา้หมายที่กำหนดไว้อย่างมาก  
 • นอกจากนี ้สำนกังานฯ ยงัสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ ดว้ยการเพิม่พืน้ทีธ่รุกจิในหอพกับรเิวณ 
Zone B ซึง่นอกจากกจะเปน็การสรา้งรายไดเ้พิม่แลว้ ยงัเปน็การสรา้งความสะดวกสบาย 
ใหแ้กผู่พ้กัอาศยัอกีดว้ย  
• ทำสญัญาระยะยาวกบัลกูคา้เพือ่สรา้งรายไดท้ีแ่นน่อน โดยมขีอ้เสนอสว่นลดพเิศษแก ่
ลกูคา้ทีส่ญัญาลว่งหนา้  
 • พจิารณาลงทนุในสถาบนัการเงนิทีเ่สนอผลตอบแทนสงูสดุ ทัง้นี ้ภายใตก้ารวางแผน 
การลงทนุทีร่ดักมุ และเปน็ไปตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยักำหนด 
• ในสว่นของมมุมองดา้นอืน่ๆ สำนกังานจดัการทรพัยส์นิไดด้ำเนนิการตา่งๆ ซึง่สามารถ 
สรปุได ้ดงันี ้ 

ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ ทำให้ในปี ๒๕๕๔  
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสามารถนำส่งเงินให้ 
มหาวิทยาลัยได้สูงถึง ๒๔.๖๘ ล้านบาท 
ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๖.๓  
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	 •	 Tender and Timely: ให้บริการแก่ผู้พักอาศัย/ผู้รับบริการ ด้วย
ความ อ่อนโยน สุภาพ และเป็นมิตร แต่มีความรวดเร็วและ 
ประสิทธิภาพในการให้บริการสูง  
 
•• จัดให้มีการอบรมบุคลากรของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ  
•• นำระบบการประเมินผลรายบุคคลมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานทุกคน  
•• สร้างจิตสำนึกให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
ลดการใช้พลังงาน และลดการทำงานล่วงเวลา  
  
มมุมองในดา้นการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการ 
ภายใน 
  
เพือ่ใหส้ำนกังานจดัการทรพัยส์นิมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง อนัจะสง่ผลให้ 
ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ รวดเรว็ และไดม้าตรฐานสำนกังานฯ 
ไดด้ำเนนิการตา่ง ๆ ดงันี ้ 
•• ควบคมุคณุภาพการใหบ้รกิารตามระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO-
๙๐๐๑ Version ๒๐๐๘ อยา่งตอ่เนือ่ง  
•• นำระบบประเมนิความเสีย่งมาใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน
และการใหบ้รกิาร  
•• พฒันาระบบสารสนเทศของสำนกังานฯใหส้ามารถเชือ่มโยงงานได ้
ทกุระบบ เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  สรา้งประสทิธภิาพและความ 
รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร และลดการใชก้ระดาษ  
•• ใชช้อ่งทางการสือ่สารออนไลนท์ัง้ทาง Web site และ Facebook   
เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึตวับคุคลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ อกีทัง้ยงัมตีน้ทนุทีต่ำ่กวา่
สื่อสารในรูปแบบอื่นๆ  

•• กำหนดมาตรการขอความรว่มมอื และตรวจสอบผูพ้กัอาศยัให ้   
ปฏบิตัติามระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วา่ดว้ยหอพกันกัศกึษาและ 
บคุลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ อาทเิชน่ ขอคนืหอ้งพกัทีผู่พ้กัอาศยัทีม่ชีือ่เปน็ 
เจา้ของหอ้งใหผู้อ้ืน่พกัแทน เปน็ตน้  
•• ดแูลการจดัสรรควิการไดส้ทิธเิขา้พกัตามลำดบัอยา่งเปน็ธรรม  
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยมกีารประกาศลำดบัที ่(ควิ) การเขา้พกัทาง 
Web site และมกีารแจง้เตอืนผูส้มคัรทีใ่กลจ้ะไดค้วิหอ้งพกัใหท้ราบ 
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย ๑ เดอืน เพือ่จะไดเ้ตรยีมยา้ยเขา้ทีพ่กัไดท้นัที  
•• ปรบัระบบการเรยีกเกบ็คา่เชา่สำหรบัหอพกันกัศกึษาจากภาคฤดู 
รอ้น ๓ เดอืน (มนีาคม – พฤษภาคม) เปน็เรยีกเกบ็คา่เชา่ ๒ เดอืน 
(เมษายน – พฤษภาคม) สำหรบัการพกัในเดอืนมนีาคมทำการเรยีกเกบ็ 
 ตามระยะเวลาการพกัจรงิ (ทัง้นี ้๗ วนัแรกอนโุลมไมเ่รยีกเกบ็คา่เชา่)  
ซึง่เปน็การลดปญัหาทีน่กัศกึษาตอ้งยา้ยออกจากหอในชว่งการสอบปลาย
ภาค ทำใหน้กัศกึษาไดร้บัความสะดวกมากขึน้  
•• ใหบ้รกิารจองหอ้งพกัชัว่คราวผา่นทาง Web site เพือ่รองรบักลุม่ 
ลกูคา้รายยอ่ย  
•• ขยายระยะเวลาในการใหบ้รกิารตดิตอ่เจา้หนา้ที ่(front of
ficer) ใหน้านขึน้ เพือ่อำนวยความสะดวกแกล่กูคา้ทีเ่ขา้มาตดิตอ่ 
•• นำระบบเปดิ–ปดิไฟฟา้แบบอตัโนมตัมิาใชใ้นการ check in/check 
out ทีห่อ้งพกัชัว่คราว ซึง่ทำใหป้ระหยดัพลงังาน  
•• จดัใหม้รีา้นคา้สำรอง ในกรณรีา้นคา้เดมิไมส่ามารถดำเนนิกจิการ 
ตอ่ไปได ้ทำใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารอยา่งตอ่เนือ่งขณะเดยีวกนัทำให ้
สำนกังานฯ มรีายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
•• จดัระบบการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารและสขุอนามยัของรา้น 
อาหารตา่งๆ ในศนูยอ์าหารทัง้ ๓ แหง่ อยา่งใกลช้ดิ รวมทัง้รณรงคใ์ห้ 
ผูใ้ชบ้รกิารทีศ่นูยอ์าหารแยกเศษอาหาร จาน ชอ้ม สอ้ม  
•• ประสานงานพนัธมติรทางธรุกจิ ไดแ้ก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
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(เช่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดูแลอาคารเรียนรวมสังคม 
ศาสตร์ ศูนย์บริการการกีฬา เป็นต้น) เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่าง 
ครบวงจร  
•• สร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการห้องพักโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น 
โรงแรมแมนฮัตตัน หอพัก ชาโตว์ หอพักหมอเส็ง เป็นต้น เพื่อเพิ่ม 
ลูกค้ากลุ่มที่จัดอบรมสัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่  
•• ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการในด้านต่างๆ 
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ Wedding Studio เป็นต้น เพื่อให้
การให้บริการของศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นไปอย่างครบวงจร  
•• รณรงค์และจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตน้ำหมัก 
ชีวภาพ การรณรงค์ให้ขับขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์หรือจักรยาน 
ยนต์ภายในหอพัก การรณรงค์ผู้พักอาศัยใส่ใจในการแยกขยะ เป็นต้น  
  
มุมมองในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในด้านต่างๆของสำนักงาน 
จัดการทรัพย์สิน ซึ่งหมายรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พัก 
อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๕๔ สำนักงานฯ ได้ดำเนิน 
การต่างๆ ดังนี้  
•• ดูแลการให้บริการผู้พักอาศัยด้วยการกำหนดมาตรฐานการให้ 
บริการ (“Service Level Agreement”: SLA) ซึ่งมีการกำหนดระยะ 
เวลามาตรฐานของการให้บริการต่างๆ และมีการตรวจสอบผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
•• เน้นการสื่อสารสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย  
มากขึ้น เช่น การแจ้งการรับพัสดุและเรื่องต่างๆที่ผู้พักอาศัยมาติดต่อ 
สำนักงานฯ ผ่านทาง SMS การจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจทุก 
๓ เดือน เป็นต้น  

•• พัฒนา Web site เพื่อรองรับการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการ 
หอพักนักศึกษา เช่น การแจ้งค่าเช่าล่วงหน้า การลงทะเบียนสำรอง 
ห้องพักสำหรับนักศึกษา การเลือกผู้พักร่วม (Roommate)การ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าพัก การชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) 
เป็นต้น  
•• บรหิารหอพกั ทยีโูดมฯ โดยมุง่เนน้ดแูลนกัศกึษาใหม้คีวามสะดวก  
ปลอดภัย และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพัก เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และได้รับบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ขณะเดียวกัน เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ 
หอพักเอกชนใกล้เคียง  
•• ดแูลคณุภาพและการใหบ้รกิารของรา้นอาหารในศนูยอ์าหารตา่ง ๆ 
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้บริการที่ศูนย์อาหารได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
สะอาด ถูกสุขอนามัย และในราคาที่เหมาะสม  
•• ใช้น้ำหมักชีวภาพในการทำความสะอาดศูนย์อาหารต่างๆ เพื่อป้อง
กันสัตว์น่ารำคาญและรักษาสิ่งแวดล้อม  
•• เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสุขภาพพลานามัย 
ที่แข็งแรงของผู้พักอาศัย โดยจัดสวนหย่อมเพิ่มเติมใน zone ต่างๆ  
เพิ่มสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย และจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาภายใน 
ยิมเนเซียมของหอพักเอเชี่ยนเกมส์  
•• ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ 
สะดวกสบายให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้รับบริการ อันได้แก่ 
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ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถลานจอดรถอินเตอร์โซน 
ปรับปรุงภายในห้องพักของอาคาร B๓, B๕, 
B๗, C๘, C๑๑, E๑, และ E๒  
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ทำที่จอดรถจักรยานหน้าอาคาร B๖ 
และติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม  

ติดตั้งเหล็กดัดที่ห้องพักชั้น ๑ อาคาร D๑  

การปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาอาคาร ๕๐ ยูนิต  
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ซ่อมแซมการรั่วซึมที่บ่อลิฟต์
อาคาร B๗ และ B๘  

ปรับปรุงระบบสายเคเบิ้ลทีวี 
ใต้ดินอาคาร C๗ และ C๙  

ทำสะพานข้ามคลอง 
ที่อาคาร A๒ และ A๓  

ปรับปรุงห้องน้ำที่ศูนย์ประชุม 
ธรรมศาสตร์ รังสิต  

ปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต  
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นอกจากจะให้บริการแก่ผู้พักอาศัยและผู้รับบริการด้วยบริการที่มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อทำให้ผู้พักอาศัยและผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจสูงสุดแล้ว สำนักงานจัดการทรัพย์สินยังมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ทั้งต่อประชาคมธรรมศาสตร์ และต่อสังคมภายนอก 
มหาวิทยาลัย ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  
•• จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างสัมพันธ 
ไมตรี ที่ดี เช่น การจัดสัปดาห์ร่วมใจปรับปรุงสถานศึกษาระดับประถม
ศกึษา/ มธัยมศกึษาทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การคดัแยกขยะ และการรณรงคใ์หล้ดขยะ เปน็ตน้ 
•• การทำ Big Cleaning Day และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบภายหลังมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔  

•• การดำเนินงานในโครงการ/งานพิเศษต่างๆ เช่น 
	 •		งานวันเด็กปี ๒๕๕๔ ที่วัดพระพุทธ บาทน้ำพุ จ. ลพบุรี  
	 •		งานตักบาตรประจำปี ๒๕๕๔ งานธรรมศาสตร์ตักบาตรมหา
กุศล (๒,๗๗๗ รูป) 
 	 •		งานไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน ๙๙ ตัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำ ปี ๒๕๕๔ และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มี 
พระชนม์พรรษาครบ ๘๔ พรรษา (จัดในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประสบภาวะน้ำท่วม 
ในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕๔)  
 

07
_O

T
H

ER
S

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการ
ทรัพย์สิน



บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

สำนักงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

๐๒
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๒๕๕๕

สรุปผลการดำเนินงานของ  
ตั้งแต่ มิถุนายน 2554 ถึงปัจจุบัน 

ความเป็นมาของสำนักงาน

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานฯ

 สำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธฯ์ จดัตัง้ขึน้จากแนวคดิของ 
กลุม่ศษิยเ์กา่กลุม่หนึง่ ซึง่ไดเ้ลง็เหน็ความสำคญัและพลงัของ
ศษิยเ์กา่ ทีจ่ะสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการสนบัสนนุการพฒันา
มหาวทิยาลยั จงึไดเ้สนอขออนมุตัจิดัตัง้สำนกังานตอ่ทีป่ระชมุ  
สภามหาวทิยาลยั และไดร้บัอนมุตัใิหจ้ดัตัง้เปน็หนว่ยงานหนึง่ของ
มหาวทิยาลยั ในป ีพ.ศ. 2545 ปจัจบุนัไดม้กีารดำเนนิงานภายใต้
คณะกรรมการสำนกังานฯ 2 ชดุ คอืคณะกรรมการอำนวยการ
สำนกังานฯ และคณะกรรมการบรหิารสำนกังานฯ ภายใต ้ 
การสนบัสนนุของมหาวทิยาลยั 

อธกิารบด	ี ประธานคณะกรรมการฯ	

รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและการคลงั	 รองประธานคณะกรรมการฯ	

รองศาสตราจารย	์ดร.นรศิ		ชยัสตูร	 กรรมการ	

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยศษิยเ์กา่สมัพนัธ	์ กรรมการ	

นายอภยั	จนัทนจลุกะ	 กรรมการ	

นายอดุร	ตนัตสินุทร	 กรรมการ	

นายสภุชยั	วรีะภชุงค	์ กรรมการ		

ดร.อลสิรา	กำธรเจรญิ	 กรรมการ		

นายกสมาคมธรรมศาสตรฯ์	 กรรมการ	

ประธานชมรม	ตมธก.	สมัพนัธ	์ กรรมการ		

ประธานชมรมเพือ่นโดม	 กรรมการ		

ประธานชมรมพลงัโดม	 กรรมการ		

นายกสมาคมนติศิาสตร	์มธ.	 กรรมการ		

นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่พาณชิยศาสตรฯ์	 กรรมการ		

นายกสมาคมรฐัศาสตรแ์หง่	มธ.	 กรรมการ		

นายกสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร	์ กรรมการ		

นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่สงัคมสงเคราะหศ์าสตร	์มธ.	 กรรมการ		

นายกสมาคมศลิปศาสตรธ์รรมศาสตรฯ์	 กรรมการ		

นายกสมาคมศษิยเ์กา่วารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน	มธ.	 กรรมการ	

นายกสมาคมสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	มธ.	 กรรมการ		

นายกสมาคมศษิยเ์กา่วทิยาศาสตรฯ์	มธ.	 กรรมการ		

นายกสมาคมศษิยเ์กา่วศิวกรรมศาสตร	์มธ.	 กรรมการ	

นายกสมาคมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร	์มธ.	 กรรมการ	

ประธานชมรมศษิยเ์กา่พยาบาลศาสตร	์มธ.	 กรรมการ	

นายกสมาคมศษิยเ์กา่วทิยาลยันวตักรรม	มธ.	 กรรมการ	

ผูอ้ำนวยการสำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ	์มธ.	 กรรมการและเลขานกุาร									

 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
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คณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ

รองศาสตราจารย	์ดร.นรศิ	ชยัสตูร	 ประธานคณะกรรมการฯ	

นายมนตร	ีฐริโฆไท	 รองประธานคณะกรรมการฯ	

นายธรีวฒัน	์ธญัลกัษณภ์าคย	์ กรรมการ	

นายชยัยนัต	์เจรญิโชคทว	ี กรรมการ	

นายภมูพิฒัน	์สนิาเจรญิ	 กรรมการ	

นายพรีพล	กนกวลยั		 กรรมการ	

นายธรีภ์ทัร	สตูะบตุร	 กรรมการ	

ดร.กลุยา	ตนัตเิตมทิ	 กรรมการ	

ผูอ้ำนวยการสำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ	์ กรรมการและเลขานกุาร	

 

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. มีผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน2554 ถึงปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
โครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ดังนี้ 
 
การรณรงค์หาทุน 

01 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ไดด้ำเนนิการภายใตค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ซึง่เปน็ศษิยเ์กา่ทีไ่ด ้
เสยีสละมาทำงานในการวางแผนกลยทุธ ์การจดัการ และวางรากฐาน  
สำหรบัการทำงานของกองทนุใหโ้ดยมไิดร้บัคา่ตอบแทน โดยมพีนกังาน 
สำนกังานเปน็ผูป้ฏบิตังิานตามแผนการดำเนนิงานประจำและในชว่ง 
ระยะเวลาดงักลา่วไดม้กีารจดัทำจดหมายอวยพรวนัเกดิถงึศษิยเ์กา่   
เฉลีย่เดอืนละ 2,500 ฉบบั ไดม้กีารจดัทำเกยีรตบิตัรและเขม็ทีร่ะลกึ 
เพือ่มอบใหศ้ษิยเ์กา่ หรอืผูม้จีติศรทัธาบรจิาคเงนิใหก้องทนุฯ ไดต้าม 
ระดบัทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ กำหนดไวเ้ปน็ระยะๆ ทำให้ 
กองทนุฯ ไดร้บัการบรจิาคเงนิในชว่งเวลาดงักลา่วจำนวน	6.43	ลา้น
บาท	และ	ณ	ปจัจบุนักองทนุฯ	มยีอดเงนิบรจิาครวมทัง้สิน้	34.9		
ลา้นบาท ซึง่ทำใหค้ณะกรรมการฯ สามารถจดัสรรเฉพาะดอกผลจาก 
เงนิกองทนุฯ ไปเปน็ทนุการศกึษาใหน้กัศกึษาในคณะตา่งๆ ของโครงการ 
นกัศกึษาเรยีนดจีากชนบทหรอืโครงการชา้งเผอืกทีเ่รยีนดแีตข่าดโอกาส 
ไดป้กีารศกึษาละ 3 ทนุๆ ละ 80,000 บาท ตอ่เนือ่ง 4 ปกีารศกึษา 
ซึง่เปน็ไปตามวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้กองทนุฯ และในปนีีเ้ปน็ปทีี ่4   
ทีก่องทนุฯ ไดท้ำการจดัสรรทนุการศกึษาใหน้กัศกึษาตอ่ โดยกองทนุฯ 
มคีวามคาดหวงัวา่จะสามารถจดัสรรจำนวนทนุการศกึษาใหเ้พิม่มากขึน้
ในอนาคต หากประชาคมธรรมศาสตรแ์ละผูม้จีติศรทัธาไดใ้หก้าร
สนับสนุนกองทนุฯ 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
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02บัตรเครดิตธรรมศาสตร์
สำนักงานฯ ่ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ได้ดำเนินการเชิญชวน
ประชาคมธรรมศาสตร์ให้เป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยที่ผู้ทำบัตรเครดิต
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินจัดสรรจากทางธนาคาร 
ในรูปของค่าตอบแทนจากการเป็นสมาชิกบัตร และจากสัดส่วนการใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฉะนั้น ถ้าจำนวนผู้ถือบัตร และมีการใช้จ่ายผ่าน
บัตรนี้มากเท่าใด มหาวิทยาลัยก็จะได้รับค่าตอบ แทนจากการจัดสรร
ของธนาคารซึ่งสามารถนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยได้ และในแต่ละปี
มหาวิทยาลัยจะได้รับค่าตอบแทนจากการจัดสรรจากธนาคาร โดย
ประมาณปีละ 1.5 ล้านบาท จากฐานบัตรเครดิต จำนวนที่น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจำนวนประชาคมธรรมศาสตร์ ที่มีอยู่ ดังนั้น หาก
ประชาคมธรรมศาสตร์จะร่วมมือร่วมใจกันเป็นสมาชิกบัตรเครดิต
ธรรมศาสตร์ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยเงินทุกบาทที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย 

03สื่อกลางในการบริจาคระหว่างศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา
หน่วยงานกับคณะ/มหาวิทยาลัย
สำนักงานได้เป็นสื่อกลางในการประสานงาน การรับบริจาคเงินให้
หน่วยงานต่างๆ ในเครือธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเวลาที่ระบุได้เป็นสื่อ
กลางในการบริจาคเงิน ดังนี้ 
	 •	 สื่อกลางในการบริจาคเงินของศิษย์เก่า เพื่อมอบเงินบริจาค  
ช่วยน้ำท่วม   
	 •	 สื่อกลางในการบริจาคเงินของศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา   
เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยสำหรับจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
 

สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย 
 
01 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้รับ  
โอนจากสำนักทะเบียนและประมวลผลให้เป็นปัจจุบันได้บางส่วน   
และรวบรวมข้อมูล email address ที่มีของศิษย์เก่า ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประมาณ 25,000 ราย 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ของ
สำนักงานและมหาวิทยาลัย 
02 จุลสาร “สู่โดม” ได้จัดทำจุลสารรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลาง  
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหว 
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบัน สำนักงานฯ และศิษย์เก่า  
โดยส่งให้ศิษย์เก่าผู้บริจาคเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 
และศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมเป็นกรณี ๆ 
03 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับศิษย์ 
เก่าดังนี้ 
	 •	 กิจกรรม “เที่ยวไทย... ได้ธรรม” ครั้งที่ 1 เยือนแดนอู่ธรรมะ
แห่งดินแดนที่ราบสูง (กรุงเทพฯ –นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-
สกลนคร) 
	 •	 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 77 ท่าน ในวาระ 
77 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
 
การประชาสัมพันธ์ 

01 เว็บไซต์สำนักงาน  
ได้ทำการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
สำนักงานศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณ และยังใช้เป็นสื่อกลางในการ 
สร้างเครือข่ายและใช้เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงินออนไลน์ของ 
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 

02 สร้างหน้าFanPageของสำนักงานบนFacebook
ในนามสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(http://www.facebook.com/TUAlumni) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง  
ในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า 
 
กิจกรรมพิเศษ  
กิจกรรมเพื่อสังคม สำนักงานฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้ 
	 •	 จัดบรรยายธรรมะ “รู้ทันจิต	ชีวิตเป็นสุข” 
	 •	 ประสานงานจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน   
“โครงการธรรมศาสตร์เยี่ยมเพื่อนบ้านชาวสะพานสูง”   
ซึ่งเป็นชุมชนหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หลังน้ำท่วม 
 
กิจกรรมอื่นๆ 
	 •	 ให้บริการใช้ห้องประชุมของสำนักงานฯ แก่ศิษย์เก่า และหน่วย 
งานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
	 •	 ให้การรับรองและนำศิษย์เก่าเยี่ยมชมสถานที่ของมหาวิทยาลัย  
ทั้งท่าพระจันทร์ และรังสิต  
	 •	 ให้บริการในการประสานงานแก่ศิษย์เก่ากับหน่วยงานต่างๆ   
ของมหาวิทยาลัย 
	 •	 ให้บริการข้อมูล แก่ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่า  
ในเครือธรรมศาสตร์ ในจังหวัดต่างๆ  
	 •	 ให้บริการข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลต่างๆ ของสมาคม
ธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศิษย์เก่าและผู้ติดต่อมาทาง
สำนักงานฯ  
 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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ศูนย์อินเดียศึกษา 
๐๓
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ทีป่รกึษากติตมิศกัดิถ์าวร		

ฯพณฯ เอ.เอน็.ราม H.E.Mr.A.N.Ram (Former Ambassador of India to Thailand) 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ	์	 

1. ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูอนิเดียประจำประเทศไทย 
2. รองศาสตราจารย ์นรนติ ิเศรษฐบตุร 
ทีป่รกึษา		

1. พระอธกิารอารยะ อารยวงัโส 
2. ดร.สชุาต ิจฑุาสมติ 
3. นายสถติย ์กมุาร  

คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเดียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย	์ดร.วชัระ	งามจติรเจรญิ	 	 กรรมการ	

นายแพทย	์ดร.	มโน	เมตตานนัโท	เลาหวนชิ		 กรรมการ	

นายอรณุ	เฉตตยี	์	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ 

ผู้บริหารปัจจุบัน   
และเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเดียศึกษา 

อธกิารบด	ี(ศาสตราจารย	์ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย)์	 ประธานกรรมการ	

รองอธกิารบดฝีา่ยวเิทศสมัพนัธ	์		 	 กรรมการ	

รองศาสตราจารย	์ดร.นงลกัษณ	์เทพสวสัดิ	์	 กรรมการและผูอ้ำนวยการ	

ศาสตราจารย	์ศรสีรุางค	์พลูทรพัย	์	 	 กรรมการ	

Mr.	Shivnathrai	Bajaj	 	 กรรมการ	

Mr.	Davinder	Saluja		 	 กรรมการ	

Mr.	Hassa	Ram	Tanwani	 	 กรรมการ	

ศาสตราจารย	์นายแพทยก์ว	ีทงัสบุตุร		 	 กรรมการ	

รองศาสตราจารย	์ดร.เรอืโท	นภดล	ชาตปิระเสรฐิ	 กรรมการ	

รองศาสตราจารย	์ดร.โครนี	เฟือ่งเกษม	 	 กรรมการ	

รองศาสตราจารย	์ศกัดิศ์ร	ีบรบิาลบรรพตเขตต	์	 กรรมการ	

ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.จริพฒัน	์ประพนัธว์ทิยา	 กรรมการ	

1.	ผูอ้ำนวยการศนูยอ์นิเดยีศกึษา		 รองศาสตราจารย	์ดร.นงลกัษณ	์เทพสวสัดิ์	

2.	เลขานกุารศนูยอ์นิเดยีศกึษา		 นายอรณุ	เฉตตยี์	

3.	ธรุการศนูยอ์นิเดยีศกึษา		 นางสาวพรพมิล	วมิกุตะลพ 
 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

สำนกังานอธกิารบดี 

 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษา 

 

ผูอ้ำนวยการ 

 

เลขานกุาร 

 

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป (ธรุการ) 

 

 

 

 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิถ์าวร 

 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ 
01 เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและจัดอบรมในเรื่องต่างๆ   
ของอินเดีย เช่น วัฒนธรรมอินเดีย ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง ปรัชญาและวรรณคดี 
02 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และงานวิจัยพร้อมทั้งเสนอ  
ผลงานต่อประชาชนด้วยการแสดงปาฐกถาอภิปรายสัมมนา และ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทยและอินเดีย 
03 ผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบวารสารวิชาการ เอกสาร ผลงาน   
วิจัย จุลสาร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอินเดียศึกษา และเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างอินเดีย และไทย 
 
องค์การ 
ศูนย์อินเดียศึกษาที่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานอยู่
บนชั้น 2 ของอาคารหอสมุดเก่า หรืออาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 2 
ในปัจจุบันศูนย์อินเดียศึกษา มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานด้วย
ความร่วมมือของเลขานุการและมีนโยบายกำหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ 
 
งบประมาณการใช้จ่าย 
ศูนย์อินเดียศึกษาใช้งบประมาณจากดอกเบี้ยเงินของกองทุน  
ของศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
 
 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เกดิขึน้จาก  
ความคดิรเิริม่ของ ฯพณฯ นายเอ. เอน็. ราม เอกอคัรราชทตู
อนิเดยีประจำประเทศไทยในขณะนัน้ รว่มกบัรองศาสตราจารย ์ 
นรนติ ิเศรษฐบตุร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดย 
ฯพณฯ พ.ีว.ี นรสงิห ์ราว นายกรฐัมนตรขีองประเทศอนิเดยี  
ได้ใหเ้กยีรตมิาทำการเปดิทีท่ำการศนูยอ์นิเดยีศกึษาอยา่งเปน็
ทางการ เมือ่วนัที ่๘ เมษายน ๒๕๓๖ นกัธรุกจิเชือ้สายอนิเดยี  
ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยเหน็ความสำคญัในการกอ่ตัง้ ศนูยอ์นิเดยี  
ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงึรว่มกนับรจิาคเงนิเพือ่  
จดัตัง้กองทนุศนูยอ์นิเดยีศกึษาเพือ่สนบัสนนุการศกึษาคน้ควา้
และพฒันางานดา้นอนิเดยีศกึษา เพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์ละ
ความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งชนของทัง้สองประเทศ 

สรุปผลการดำเนินงาน
ของศูนย์อินเดียศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 
ศูนย์อินเดียศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 3 (อาคารหอสมุดเก่า) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
10200 โทรศัพท์ 02-613-3140-1 โทรสาร 02-613-3140   
Mob. Director 081- 286-3159 
 
กิจกรรมศูนย์อินเดียศึกษา 
	 •	 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประสงค์ที่จะทราบถึงระบบ  
การศึกษาของอินเดีย 
	 •	 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของอินเดีย, ในด้านวิชา
การต่างๆ   
	 •	 ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดีย (เท่าที่มี)  
แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
	 •	 จัดบรรยายวิชาการ “อินเดียศึกษา” (India Studies)   
ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทุกปี 
	 •	 ให้คำแนะนำเรื่องการขอทุนรัฐบาลอินเดีย และช่วยประสานงาน
ให้ในเรื่องการศึกษากับสถานทูตอินเดีย 
	 •	 จัดปฐมนิเทศ “การขอทุนรัฐบาลอินเดีย” ประจำปีการศึกษาทุกปี 
	 •	 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีในวันมหาตมาคานธีรำลึก 
	 •	 ติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรณีต่างๆ 
ที่เห็นสมควร 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

	 •	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น   
รัฐประชาชนจีน, เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, บังคลาเทศ, อิหร่าน, พม่า 
ฯลฯ ผู้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษาอยู่เป็นประจำ 
	 •	 ศูนย์จัดประชุม “International	Conference” ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย อินเดียด้านต่างๆ 
	 •	 ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ, สถานทูตไทยใน
นครเดลี, กระทรวงมหาดไทย, สภาวิจัยแห่งชาติ, และหน่วยงานต่างๆ 
อยู่ตลอดเวลา 
	 •	 ติดต่อประสานงานกับ Foreign Scholars และ Thai Scholars
ในด้านจัดประชุมต่างๆ  
	 •	 ติดต่อประสานงานและร่วมงานกับสมาคมและองค์กรต่างๆ ของ
ชาวอินเดียในประเทศไทยในด้านวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมของศูนย์อินเดียระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	2554	ถึงปัจจุบัน	
	 •	 24 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการ
ศูนย์อินเดียศึกษา บรรยายเรื่อง “พุทธโอวาทกับสังคมยุคใหม่”   
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย เวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งมีนักศึกษาและ
ประชาชนเข้าร่วมเสวนาด้วยความสนใจ อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ ได้
หยิบยกตัวอย่างต่างจากเรื่องราวที่เกิดอยู่ในสังคมในขณะนี้ เพราะขาด
จิตสำนึกที่ดีตามที่พุทธองค์เคยประทานโอวาทไว้ เช่น ความกตัญญู
กตเวทิตา ความเมตตากรุณา การยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม 
ความเพียรพยายามโดยมีขันติ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิด
เห็นกันอย่างหลากหลาย 

	 •	 14 มีนาคม 2554 มูลนิธิมฤคทายวันมหาวิหาร อินเดีย ได้เชิญ
อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ไปเป็นวิทยากรใน
งานสมโภช “พระพุทธศาสนานุภาพ	ลาภมงคลสมาธิรังษิธร”   
(พระหินแกะสลักสูง 80 ฟุต) โดยมี ฯพณฯ พลเอกสรยุทธ จุลานนท์   
องคมนตรี เป็นประธานพิธี ณ เมืองสารนาถ พาราณสี รัฐอุดร
ประเทศอินเดีย โดยมีรัฐมนตรีของอินเดีย และแขกจากประเทศไทย  
ไปร่วมงานจำนวนมาก 
	 •	 26 มีนาคม 2554 U.P. Government (รัฐบาลรัฐอุดร
ประเทศ) อินเดีย ได้เชิญคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ไปร่วม
ประชุม ณ มหาวิทยาลัย Lucknow และไปร่วมบรรยาย เรื่อง 
“Ayodhya	in	Thailand” ที่ Ayodhya Research Institute 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการศูนย์  
ซึ่งเป็น นักวิชาการจากประเทศไทยคือ รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 
ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธวิทยา, ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ 
และนักวิชาการชาวต่างชาติร่วมบรรยายในการประชุมครั้งนี้ 
	 •	 8 พฤษภาคม 2554 Nation T.V ไดม้าเยอืนศนูยอ์นิเดยีศกึษา 
ขอสัมภาษณ์อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา 
เกี่ยวกับสถานการณ์ในอินเดียในด้านการเมือง ที่เกี่ยวกับ Swamy 
Ram Dev และเรื่องสถานภาพของสตรีอินเดีย อาจารย์อรุณ ได้ให้
ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด คณะถ่ายทำข่าวสารได้นำเสนอในรายการ
พิเศษ “สถานการณ์โลก” ทาง TPBS และทาง Nation T.V 
	 •	 9 พฤษภาคม 2554 Dr.Rama Purushattham,   
จากมหาวิทยาลัย Nalanda, India ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และขอความร่วมมือในการประสานงาน
กับองค์กรอินเดียในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร  
ราชวิทยาลัย ในโอกาสวันเฉลิมฉลอง “วิสาขบูชาโลก”   
ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2554 

	 •	 21 พฤษภาคม 2554 Ram Katha Institute ได้เชิญศูนย์
อินเดียศึกษา ไปร่วมสัมมนาวิชาการ ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย   
เกี่ยวกับเรื่อง “Ram	Katha” ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะ
กรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์   
และผศ.ดร.จีรพัฒน์ ประพันธวิทยา ได้ร่วมประชุมเสนอเอกสาร  
ทางวิชาการ ที่โรงแรมสวนบัว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่   
21 - 22 พฤษภาคม 2554 
	 •	 15 มิถุนายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเดลี   
โดยนำคณะผู้แทนด้านการศึกษามาเยือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือใน
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและอินเดีย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะผู้แทนการศึกษา  
ของอินเดีย ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา คือ  
	 1.	Dr.Syed	Mohd.	Sajid		 
	 	 จาก	Jamia	Malia	Islamia	University		
	 2.	Prof.Harjit	Singh	จาก	J.N.U.	University	
	 3.	Prof.Santanu	Chaudhury		 
	 	 จาก	Indian	Institute	of	Technology		
	 4.	Prof.Dr.Uma	Singh	จาก	J.N.U.	University		
	 5.	Dr.Niloufer	Adil	Kazmi		 
	 	 จาก	University	Grant	Commission	
	 6.	Mr.	Amit	Biswas		 
	 	 จาก	Ministry	of	Human	Resource	Development		
	 7.	Ms.	Neena	Maholtra		 
	 	 จาก	Ministry	of	External	Affaires	(South	Division)	
	 8.	Khun	Parinthorn	Apinyanunt		 
	 	 จาก	Royal	Thai	Embassy,	New	Delhi		

หน่วยงานอื่นๆ
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	 •	 17 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์   
คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ใน   
Panel Discussion หัวข้อ Rabindranath	Tag	ore’s	Contribution	
to	Asia	and	the	World	การสัมมนาฉลองครบรอบ	150	ปี		 
รพินทรนาถ	ฐากูร ที่อาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 •	 20 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษาได้ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมของศูนย์อินเดีย
ศึกษา ในด้านวิชาการ วัฒนธรรมบันเทิง และการเปิดอบรมหลักสูตร
อินเดียศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานเฉลิมฉลอง
การครบรอบพระราชสมภพ 84 พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
	 •	 29 กรกฎาคม 2554 พลเอกเอกชัย ศรีมิลาศ ผู้อำนวยการ
สำนักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้เชิญอาจารย์
อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ไปบรรยายในหัวข้อ 
“เทคนิคการพูดและอหิงสาธรรมแห่งคานธี” โดยมีผู้เข้ารับฟังการ
บรรยายประมาณ 150 ท่าน จากองค์กรและสถาบันต่างๆ จาก
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด การบรรยายในครั้งนี้เน้นเรื่อง   
การอยู่ร่วมกันในชาติโดยยึดหลัก	สันติธรรม	และเมตตาธรรม   
การบรรยายสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็น  
อย่างมาก 
	 •	 17 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ประชุม
ร่วมกับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขยายงานของศูนย์
อินเดียศึกษา เพื่อจัดระบบ ระเบียบ และแบบแผนของงาน โดยที่  
ท่านอธิการบดี มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา 
โดยจะหางบประมาณมาเพิ่มให้ศูนย์อินเดียศึกษาดำเนินงานได้อย่าง
ราบรื่น และพัฒนาระบบงานให้มีศักยภาพเป็นทวีคูณ คณะกรรมการ
ศูนย์อินเดียศึกษาต่างชื่นชมในความปรารถนาดีของท่านอธิการบดี 

	 •	 5-6 กันยายน 2554 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ได้เชิญศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปร่วมประชุม 
International	Seminar	“Indo-Thai	Perspective” ณ โรงแรม
มณเทียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์   
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นประธานการประชุม 
ในหัวข้อ “Globalization	and	Social	and	Political	Movements” 
โดยมีคณาจารย์และ Scholar เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เช่น 
	 1.	Assc.Prof.Dr.	Kowit	Kangsanan	(NIDA)	
	 2.	Prof.Dr.	Surinder	S.	Jodhka	(J.N.U)	
	 3.	Asst.Prof.Dr.	Anat	Pisanwanich	(UT.C.C.)	
	 4.	Prof.Panda	Manof	(Centre	for	Economic	–	India)	
	 5.	Dr.Chicanchuang	Kalyanamitr	(N.R.C.E.)	
	 6.	Dr.Nandita	Sethi	(IPE)	
	 7.	Assoc.Prof.Dr.	Nonyluksana	Thepsawasdi					 
	 	 (India	Studies	Center)	
การประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับ
ประเทศไทย และประเทศอินเดีย 
	 •	 21 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เชิญ 
อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ไปบรรยายใน
หัวข้อ “อินเดีย-ห่วงโซ่สมาคมอาเซียน: มุมมองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อินเดีย” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ประมาณ 1,500 คน ในการบรรยายครั้งนี้ ได้มีการซักถามข้อข้องใจ 
และขยายความในระบบของสังคมอินเดียอีกหลากหลาย ซึ่งเป็นการ
เสริมความรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
	 •	 28 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือ
จากศูนย์อินเดียศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้าน
การศึกษาระหว่างสถาบันของไทยและอินเดีย โดยเฉพาะในเรื่องการ
ลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านการ

ศึกษา กิจกรรม และการก่อตั้งศูนย์อินเดียศึกษา พร้อมทั้งผลงานใน
อดีตและปัจจุบัน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นแขกพิเศษ
ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555   
ศูนย์อินเดียศึกษาได้จัดส่งรายงานต่างๆ ไปให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ที่เรียบร้อย 
	 •	 14 ธันวาคม 2554 พล.ต.ธนศักดิ์ พุ่มเพ็ชร แห่งกองทัพบก   
ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา และความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อทำวิจัย อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ 
เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ข้อมูล
ย้อนยุคประวัติศาสตร์ของแผ่นดินภารตะโดยละเอียด พล.ต.ธนศักดิ์  
มีความพอใจและประทับใจอย่างมาก และเดินทางไปประเทศอินเดีย
ด้วยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย 
	 •	 7 มกราคม 2555 นายอนุสรณ์ ภิญโญพจนีย์ ผู้จัดทำสารคดี
เสริมความรู้ ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอข้อมูลและปรึกษา
เรื่อง การจัดทำสารคดีเรื่อง “ช้างไทยและช้างอินเดีย” โดยได้รับทุน
จากรัฐบาลอินเดียและไทย อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์
อินเดียศึกษา ได้อธิบายความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับช้างในอินเดีย นับแต่  
ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นที่พอใจของคณะจัดทำสารคดีเป็น  
อย่างมาก กล่าวคือ ความสำคัญของช้างในยุคประวัติศาสตร์   
กล่าวคือ ยุคพุทธกาล ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคจักรวรรดิโมกุล
ของชาวมุสลิม ยุคอังกฤษปกครองอินเดีย และยุคปัจจุบัน 
	 •	 19 มกราคม 2555 สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้เชิญอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ 
เลขานกุารศนูยอ์นิเดยีศกึษา บรรยายเสรมิความรูต้อ่นกัศกึษา คณาจารย์ 
และประชาชนใน หวัขอ้ “สงัคมศาสนายคุโลกาภวิฒัน”์ อาจารยอ์รณุ 
ได้บรรยายถึงหลักธรรมของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ฯลฯ ที่มี
บทบาทให้การเสริมสร้างสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในยุคโลกา-
ภิวัตน์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัญญาความรู้สู่ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 
การบรรยายได้สร้างความประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก 
	 •	 3 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนา
วิชาการโดยเสนองานวิจัย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน
และกิจกรรมของศูนย์ ที่ผ่านมาและจะจัดทำต่อไป ศูนย์อินเดียศึกษา
ได้ยกเลิกการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศในหัวข้อ “อโยธยาใน
อินเดีย และ อยุธยาในประเทศไทย” เนื่องจากเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด คณะกรรมการได้มีมติให้มีการจัดการประชุมสัมมนา
ในเรื่องนี้ใหม่ หากมีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ สถานที่ และ
วิทยากรของอินเดียและไทย คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในบทบาทของศูนย์อินเดียศึกษาที่สื่อกลางในการให้ข้อมูล ติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
ของอินเดียต่อสถาบันต่างๆ ในประเทศและอินเดีย 
	 •	 3 กุมภาพันธ์ 2555  ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนา
วิชาการโดยเสนองานวิจัยภายใต้ MOU ระหว่างคณะกรรมการสภา
วิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งอินเดีย (ICSSR) 
ณ ศูนย์อินเดียศึกษา โดยนักวิจัยอินเดีย Assoc.Porof. Dr.Sanolhya 
Rani, Tata Institutes of Social Sciences, Numbai ในหัวข้อ 
“Status of Young Women and Sexual and Reproductive Health 
: A Comparative Study of India and Thailand” มีคณะกรรมการ
ศูนย์อินเดียศึกษา นักศึกษา และ คณาจารย์ร่วมฟัง และเสวนาด้วย
ความสนใจ 
 

การประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ 

ศูนย์อินเดียศึกษา จัดประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ   
ทุก 6 เดือน เพื่อวางแผน / รายงาน/ สรุป /ผลการดำเนินงาน  
ของศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่  
กำหนดโดยคณะกรรมการ 
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ศูนย์อินเดียศึกษา ให้บริการทางวิชาการด้านอินเดียศึกษาแก่  
นักศึกษาและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ 
เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ 
เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา 

งานที่เผยแพร่ความรู้และข้อมูล 
•	 จัดพิมพ์วารสาร และจุลสารอินเดียศึกษา เมื่อมีงบประมาณ 
•	 จัดกิจกรรมรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต 
•	 สร้างฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับอินเดียศึกษา เพื่อความพร้อม  
ในการเปิดการเรียนการสอนวิชาอินเดียศึกษาในอนาคต 
•	 จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
•	 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการให้เป็นระบบเพื่อพัฒนาขึ้น  
เป็นศูนย์ข้อมูล 
•	 เพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างวิทยากรทางด้านอินเดียศึกษา 
•	 ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเดียศึกษา 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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นายพรวชิยั แชม่ศริวิฒัน ์ ผูอ้ำนวยการ 

นายชยัยทุธ ์เสรรีฐั รองผูอ้ำนวยการ 

 

ผู้บริหารศูนย์บริการการกีฬา

ผลการดำเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

กีฬาเพื่อสุขภาพ

•• จดักจิกรรมกฬีาแอโรบคิในทกุวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์  
ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติตลอดปี 
•• จดักจิกรรมกฬีาโยคะในทกุวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี  
ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติตลอดปี 
•• ใหบ้รกิารสนามกฬีาเทนนสิ แบดมนิตนั ฟติเนสและสนามกฬีา
กลางแจง้เพือ่การออกกำลงักายทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ
ตลอดปี 
•• จดัโครงการมหาวทิยาลยัสขุภาพด ี  
เพือ่ใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกฬีาทีส่นใจไดต้ลอดทัง้ปี 
•• จดัโครงการบคุลากรมหาวทิยาลยัสขุภาพด ี  
เพือ่ใหบ้คุลากรไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกฬีาทีส่นใจไดต้ลอดทัง้ปี 
•• ดำเนนิการจดัการแขง่ขนักฬีาใหแ้กอ่งคก์ร หนว่ยงานภาครฐั  
และเอกชนตลอดทัง้ปี 

กีฬาขั้นพื้นฐาน
 
•• จดัใหม้กีารอบรมทกัษะพืน้ฐานในการเลน่กฬีา   
ไดแ้ก ่วา่ยนำ้ เทเบลิเทนนสิ ดำนำ้ แบดมนิตนั ศลิปะการปอ้งกนัตวั 
และเทนนสิ 
•• โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาของชมุนมุ ชมรมและคณะกรรมการ  
นกัศกึษาคณะตา่งๆ ทัง้ภายใน - ภายนอกมหาวทิยาลยั 


กีฬาเพื่อการแข่งขัน
 
•• จดัโครงการแขง่ขนัเทนนสิ 
•• เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาบคุลากรทบวงมหาวทิยาลยั   
ครัง้ที ่30 ณ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ 

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 
•• เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่28 ณ 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
•• สง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัโลก ณ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
•• สง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่อาเซยีน ณ 
ประเทศอนิโดนเีซยี 
 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการการกีฬา
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ธรรมศาสตร์
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แผนงานในอนาคต 

ผลงานของบุคลากร 

ตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัของศนูยบ์รกิารการกฬีา   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในภารกจิ ทีไ่ดร้บัมอบหมายสำคญัของ  
ศนูยบ์รกิารการกฬีา 3 ประการ ดงันี้ 
 01 จดักจิกรรมกฬีาสำหรบันกัศกึษาและบคุลากร	
 02 ใหบ้รกิารกจิกรรมแกป่ระชาชนทัว่ไป	
 03 สนบัสนนุกจิกรรมกฬีาของชาติ 
 
ดงันัน้ ศนูยบ์รกิารการกฬีา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงึไดว้างแผน
กลยทุธ ์และกำหนดประเดน็ยทุธศาสตรเ์พือ่ใหบ้คุลากรทีเ่ปน็ขา้ราชการ 
ลกูจา้งประจำและพนกังานทีจ่า้งจากเงนิรายไดข้องศนูยบ์รกิารการกฬีา   
ไดถ้อืปฏบิตัโิดยครอบคลมุทัง้ 3 ภารกจิหลกั ดงันี้ 
 
ประเดน็ 1 - ศนูยบ์รกิารการกฬีา เปน็หนว่ยสนบัสนนุ กจิกรรมนกั
ศกึษาดา้นการกฬีาอยา่งจรงิจงั 
ประเดน็ 2 - ศนูยบ์รกิารการกฬีา มุง่ใหบ้รกิาร ดา้นการกฬีาและสขุภาพ
แบบองคร์วม แกป่ระชาคมธรรมศาสตร ์และสงัคมอยา่งมคีณุภาพ 
ประเดน็ 3 - ศนูยบ์รกิารการกฬีา	เปน็ศนูยก์ลาง การจดักจิกรรมกฬีา  
ของชาต ิตามมาตรฐานสากลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ประเดน็ 4 - ศนูยบ์รกิารการกฬีา บรหิาร โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล   
และจดัการองคก์ร ดว้ยความโปรง่ใส คลอ่งตวั และตรวจสอบได้ 
ประเดน็ 5 - ศนูยบ์รกิารการกฬีา มสีถานทีแ่ละสิง่อำนวยความสะดวก  
เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งสมบรูณ์ 

01 นายพรวชิยั แชม่ศริวิฒัน ์  
เปน็คณะกรรมการบรหิารกฬีาจงัหวดัปทมุธาน ี  
ปฏบิตัหินา้ทีด่งันี้ 
 • กำหนดยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาสขุภาพและพลานามยั  
ของประชาชนและเยาวชน จงัหวดัปทมุธานี 
 • จดัทำแผนการพฒันาการกฬีาเพือ่ความเปน็เลศิและกฬีา  
เพือ่สขุภาพ 
 • กำหนดประเภทชนดิกฬีาทีจ่ดัการแขง่ขนั หรอืสง่นกักฬีา  
เขา้รว่มการแขง่ขนั 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
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สำนักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
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ความเป็นมาของสำนักงาน การบริหารงานทั่วไป

สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เปน็หนว่ยงานหนึง่ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีก่อ่ตัง้ขึน้โดยมตสิภามหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่   
01 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารแตง่ แปล เรยีบเรยีง ตำรา   
คำสอน ผลงานวจิยั เอกสารประกอบการศกึษาและหนงัสอือืน่ๆ   
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วชิาการหรอืสงัคม 
02 ส่งเสรมิ แสวงหา เลอืกสรร และจดัพมิพ ์ตำรา คำสอน   
คำบรรยาย ผลงานวจิยั เอกสาร ประกอบการศกึษา และหนงัสอื
อืน่ ๆ รวมถงึการจดัทำสือ่สารสนเทศ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วชิาการ 
หรอืสงัคมอยา่งมมีาตรฐาน 
03 ส่งเสรมิใหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากตำรา คำสอน ผลงานวจิยั 
เอกสารประกอบการศกึษาและหนงัสอือืน่ๆ หรอืสือ่สารสนเทศ  
ตาม01 และ 02 ดว้ยการประชาสมัพนัธ ์หรอืเผยแพรด่ว้ย  
วธิกีารอืน่ ทัง้ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั    
04 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลากร นกัศกึษา และประชาชน
ทัว่ไป ได้มตีำรา หนงัสอื หรอืส่ือสารสนเทศทีม่คีณุภาพด ี 
และราคาเหมาะสม 

สำนกัพมิพฯ์ เริม่ดำเนนิกจิการเมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2522 เปน็ตน้มา 
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร  
สำนักพิมพ์ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยอธิการบดี มีวาระดำรงตำแหน่ง  
คราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   
(1 กรกฎาคม 2553–30 มิถุนายน  2555)  
 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน ดังต่อไปนี้ 
01
รองศาสตราจารย ์ดร.มาลนิ ีดลิกวณชิ ประธานกรรมการ	
02
ศาสตราจารย ์ดร.จมุพต สายสนุทร กรรมการ 
03
รองศาสตราจารย ์ดร.บญุหงษ ์จงคดิ กรรมการ 
04
รองศาสตราจารย ์ดร.สชุารชั รมิกรีตกิลุ กรรมการ 
05
ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ลุพีร เกษโกวทิ กรรมการ 
06
นางสาวศริพิร อญัญณรงคก์ลุ กรรมการ 
07
อาจารย ์ดร.เขมภมู ิภมูถิาวร   
(ผูจ้ดัการสำนกัพมิพ)์  กรรมการและเลขานกุาร	

 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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สำนักพิมพ์ฯ มีบุคลากรทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวรวมกัน
ทั้งสิ้น 12 คน (ไม่รวมผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯ) โดยปฏิบัติงานที่
สำนักงาน ท่าพระจันทร์ จำนวน 4 คน และที่สำนักงานรังสิต 8 คน 
สามารถ ผลิตหนังสือได้ปีละประมาณ	50	เรื่อง   
 
โดยหนังสือที่ผลิตได้นั้นแบ่งการผลิตออกเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 
1.หนังสือเพื่อการวางจำหน่ายทั่วไป
เป็นหนังสือที่มียอดพิมพ์ขั้นต่ำ 1,000 เล่มขึ้นไป  
เนื่องจากเป็นหนังสือที่คาดว่านอกจากที่ใช้สอนใน มธ.แล้ว จะเป็น  
ที่ต้องการของนักศึกษาภายนอก และประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย   
ซึ่งหนังสือช่องทางนี้ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็น
ตัวแทนวางจำหน่ายทั่วประเทศ และควบคุมสินค้ากับเสนอให้พิจารณา
จัดพิมพ์ซ้ำด้วย 
2.หนังสือประกอบการเรียนการสอนเฉพาะในมธ.   
หนังสือประเภทนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินสนับสนุนจำนวน   
4 ลา้นบาทใหส้ำนกัพมิพฯ์ ดำเนนิการจดัพมิพเ์พือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารย ์
ใน มธ. ได้มีแหล่งพิมพ์หนังสือที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนน้อยและเพื่อ
ให้นักศึกษาได้มีหนังสือที่มีมาตรฐานใช้ในการเรียนการสอน ภายใต้ 

ชื่อ “โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่  
วันที่ 12 กันยายน 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีหนังสือที่พิมพ์ใน	 
โครงการฯ	แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น	68	ชื่อเรื่อง และอยู่ระหว่าง
การเตรยีมตน้ฉบบัอกีจำนวนหนึง่ “โครงการหนงัสอืวชิาการทีน่า่พมิพ”์ 
จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคณาจารย์ใน มธ. ที่จะเสนอต้นฉบับ
ให้สำนักพิมพ์ฯ พิจารณาจัดพิมพ์เป็นหนังสือโดยไม่มีเรื่องตลาดเข้า
มาเกี่ยวข้องเป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงาน ทางวิชา
การอย่างแท้จริง หนังสือใน “โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์” 
จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้  
สำนักพิมพ์ฯ ยังได้นำไปออกบูธขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
เดือนเมษายน และงานมหกรรมหนังสือฯ ระดับชาติ เดือนตุลาคม 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประจำทุกปีอีกด้วย 

 

หนังสือที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ  
ในรอบปงีบประมาณ 2554 (1 ตลุาคม 2553 - 30 กนัยายน 2554)  
สำนักพิมพ์ฯ สามารถผลิตหนังสือได้ทั้งสิ้น 65 ชื่อเรื่อง   
จำแนกได้ดังนี้  
 • หนังสือทั่วไปของสำนักพิมพ์ฯ จำนวน 47 ชื่อเรื่อง เป็นต้น      
  ฉบับใหม่จำนวน 16 ชื่อเรื่อง และพิมพ์ซ้ำ 31 ชื่อเรื่อง  
 • หนงัสอืใน “โครงการหนงัสอืวชิาการทีน่า่พมิพ”์ จำนวน 18 ชือ่เรือ่ง   
    เป็นต้นฉบับใหม่จำนวน 16 ชื่อเรื่อง และพิมพ์ซ้ำ 2 ชื่อเรื่อง  
  
ยอดขายหนังสือประจำปี  
ในรอบปงีบประมาณ 2554 (1 ตลุาคม 2553 - 30 กนัยายน 
2554)  สำนักพิมพ์ฯ มีรายรับจากค่าขายหนังสือรวมทั้งสิ้น	 
23.16	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2553	 
จำนวน	2.60	ล้านบาท	
 

ปัจจุบันมีหนังสือที่พิมพ์ในโครงการฯ
แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น68ชื่อเรื่อง

ผลการดำเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 2554 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
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แผนงานในอนาคต

01 โครงการผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊กชุด “ศาสตราจารย์	ดร.ปรีดี	
พนมยงค์กับสังคมไทย”   
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มีดำริที่จะให้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จดัทำหนงัสอืพอ็คเกต็บุก๊ ชดุ “ศาสตราจารย์	
ดร.ปรีดี	พนมยงค์	กับสังคมไทย” จำนวนปีละ 10 เรื่อง หรือ
ประมาณ 30 เรื่อง ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยได้
มอบหมายใหผู้ช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศภุสวสัดิ ์ชชัวาลย ์ผูช้ว่ยอธกิารบด ี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นบรรณาธิการและเป็นผู้ประสานงาน
ในการหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเขียนหนังสือแต่ละเรื่อง โดยมหาวิทยาลัย  
จะจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้ผู้เขียนเป็นรายเรื่องๆ ละ 100,000 บาท 
และมอบหมายให้สำนักพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งปัจจุบัน  
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
02 โครงการผลิตหนังสือ	e-book  
เนื่องจากสถานการณ์การซื้อขาย e-book ในตลาดทั่วโลกเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีผลให้ตลาด e-book ในประเทศไทยพลอยตื่นตัวเร็วตามไป
ด้วย และขณะนี้ บริษัทซีเอ็ดยู-เคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย
รายใหญ่ได้พัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับ e-book ไว้เรียบร้อยแล้ว 
สำนักพิมพ์ มธ. ในฐานะลูกค้าเดิมของบริษัทซีเอ็ดฯ ที่สามารถขาย
หนังสือได้ทั้งในรูปหนังสือเล่ม และในรูป e-book ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารสำนักพิมพ์ได้เห็นชอบให้สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการผลิต e-book 
ได้เนื่องจากหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ หลายเรื่องมีความเหมาะสมในการ
ผลิตเป็น e-book โดยกำหนดให้สำนักพิมพ์ฯ เร่งศึกษารายละเอียดใน
เรื่องอัตราและวิธีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ผู้แต่ง ค่าจัดจำหน่าย การตั้งราคา
ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อดี
ข้อเสียอื่นๆ ให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งเสียก่อน จากนั้นจึงจะทำ  
ข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น และดำเนินการผลิต
ต่อไป 
 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

๐๖
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ความเป็นมาของสำนักงาน

โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เปน็หนว่ยงานในกำกบั  
มรีายไดเ้ลีย้งดตูวัเอง ซึง่มภีารกจิหลกัคอืการใหบ้รกิารกบั
ประชาคมธรรมศาสตรเ์กีย่วกบัสิง่พมิพใ์นหลากหลายดา้น   
เรายงัคง มุง่มัน่ในการปรบัปรงุ พฒันากจิการใหส้อดคลอ้ง   
กบัภารกจิหลกัทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
ซึง่ในชว่งหนึง่ปทีีผ่า่นมาไดเ้นน้ในเรือ่งการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
พฒันาบคุลากร เพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน ลดคา่ใชจ้า่ยเพือ่
รองรบัภาวะการแขง่ขนัและเพือ่ความอยูร่อดขององคก์รอยา่ง  
ยัง่ยนื 
 

คณุพจนารถ แยม้สรุโิยทยั    ผูจ้ดัการ 

คณุกานตส์ริ ีรตันดลิก ณ ภเูกต็   รองผูจ้ดัการบรหิารและการตลาด	

คณุเจษฎา กลา้ณรงค ์ รองผูจ้ดัการสายการผลติ	

คณะผู้บริหารโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยา่งไรกต็ามในชว่งปทีีผ่า่น มเีหตกุารณท์ีต่อ้งบนัทกึเปน็ประวตัศิาสตรอ์กีหนา้หนึง่
ของโรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์นัน่คอื “มหาอทุกภยั” แมว้า่เราจะพยายาม
บรหิารจดัการสถานการณด์งักลา่วอยา่งสดุกำลงักไ็มส่ามารถรอดพน้จากภยัพบิตั ิ 
ครัง้นีไ้ปได ้แตด่ว้ยพลงัความสามคัคขีองพนกังาน และยดึถอืในภารกจิหลกัที่
มหาวทิยาลยัมอบหมาย เรากลบัมาใหบ้รกิารงานพมิพก์บัประชาคมธรรมศาสตรไ์ด้
อยา่งรวดเรว็ ทัง้นี ้ขอรายงานความคบืหนา้ของกจิการทีผ่า่นมาในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 
 

ด้านบริหารทั่วไป

โรงพิมพ์มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 60 คน   
และกระจายอำนาจการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้ 
• ฝ่ายการตลาดและเตรียมพิมพ์  มีพนักงานจำนวน 14 คน 
• ฝ่ายวางแผนและควบคุม  มีพนักงานจำนวน 2 คน 
• ฝ่ายการพิมพ์  มีพนักงานจำนวน 28 คน 
• ฝ่ายบัญชี การเงิน และพัสดุ  มีพนักงานจำนวน 7 คน 
• ฝ่ายธุรการและบุคคล  มีพนักงานจำนวน 6 คน 
• สัญญาจ้างบริหาร  มีพนักงานจำนวน 3 คน 
 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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โครงสร้างองค์กรระดับบริหาร
ผลประกอบการของโรงพิมพ์ปีงบประมาณ2554

คณะกรรมการบรหิาร 
 

ผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 

ฝา่ยวางแผนและควบคมุ 

 
 
 
 
 
รองผูจ้ดัการบรหิาร 
และการตลาด 
 
 ฝา่ยการตลาด  
 และเตรยีมพมิพ์ 
 
 ฝา่ยบญัช ีการเงิน  
 และพสัดุ 
 
 ฝา่ยธรุการและบคุคล 

 
 
 
 
 
รองผูจ้ดัการฝา่ยผลติ 
 
  
 ฝา่ยการพมิพ์ 

จากตารางงบดุลและงบแสดงรายได้และคา่ใช้จา่ย สามารถสรปุไดด้งันี ้ปงีบประมาณ 2554 
โรงพมิพม์สีนิทรพัย ์หนีส้นิและทนุ จำนวน 158,590,526.34 บาท มเีงนินำสง่มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์จำนวน 99,294.16 บาท และมกีำไรสทุธ ิจำนวน	929,333.59 บาท  

ผลงานสำคัญที่  
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

52,484,884.59  

603,226.18  

105,502,415.57  

158,590,526.34 

  
 

4,674,387.46  

15,707,194.62  

138,208,944.26  

158,590,526.34 

  
 

ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน
สินทรัพย์หมุนเวียน  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

รวมสินทรัพย์ 

  
 

หนี้สินหมุนเวียน  

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

ทุน + กำไรสะสม  

รวมหนี้สินและทุน 

  
 

รายได้
จากการดำเนินงาน 45,773,863.14 100% 

ต้นทุน
ต้นทุนการพิมพ์ (35,481,475.59) 77.51%  
กำไรขั้นต้น 10,292,387.55 22.49% 

รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยรับ 2,224,545.72 
รายได้อื่น 426,660.14  

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 12,943,593.41  

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (11,914,965.66) 26.03%  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนนำส่งมหาวิทยาลัย 1,028,627.75  
เงินนำส่งมหาวิทยาลัย 99,294.16  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 929,333.59 

งบดุล


งบแสดงรายได้และรายจ่าย

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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โครงการเกษียณอายุพนักงานก่อนกำหนด

การปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนางาน
หน่วยงานออกแบบ

จากแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทำงานเพิ่มขึ้น และรองรับการแข่งขันในธุรกิจเพื่อการอยู่รอดของ
องค์กร อย่างยั่งยืน มีพนักงานจำนวน 6 ท่านเข้าโครงการเกษียณ  
อายุก่อนกำหนดตามเป้าหมาย 

หน่วยงานออกแบบ เป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจ สิ่งพิมพ์ ที่สามารถ  
สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน จึงมีการเพิ่มและปรับกำลังพล  
ส่วนงานออกแบบที่มีความชำนาญการ พนักงานออกแบบ ในรูปโฉม
ใหม่ คือ “ที่ปรึกษาด้านงานพิมพ์” เพื่อบริการลูกค้าได้ตรงตาม  
ความต้องการและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับ  
การออกแบบ ได้แก่ เครื่อง Macintoch, IPAD และ Notebook   
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนทีมงานในการออกไปนำเสนองาน   
ปรับรูปแบบงานเบื้องต้นนอกสถานที่ได้ทันที 

โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการภายนอก ในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์  
ที่เป็นความลับ ซึ่งต้องการระบบการจัดการพิเศษและต้องการอาคาร
สถานที่ที่มิดชิด จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงห้องชั้น 2 ในอาคาร   
ให้เป็นห้องสำหรับพักผ่อนค้างคืนของลูกค้าที่มาผลิตงานประเภทนี้ 
และห้องดังกล่าวในเวลาปกติจะจัดเป็นห้องพยาบาลซึ่งถือเป็นสวัสดิการ
ให้พนักงาน พร้อมกับปรับปรุงพื้นโถงทางเดินภายในอาคารชั้น 2  
เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้สวยงามมากขึ้น 
 

ปรับปรุงพื้นโถงทางเดินชั้น 2 

ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 

ปรับปรุงห้องพักค้างคืนสำหรับลูกค้า
ที่มาพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทที่เป็น
ความลับ ,ห้องพยาบาลสำหรับพนัก
งาน 

การปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับ
การเติบโตของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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การฟื้นฟูกิจการ
หลังประสบมหาอุทกภัยน้ำท่วม

จัดหารถส่งของใหม่
เพื่อรองรับการบริการลูกค้า

จากวิกฤติมหาอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเฉกเช่นเดียวกับทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย แม้จะพยายามบริหารจัดการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอย่างสุดกำลังแล้วก็ตาม เครื่องจักร อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์การผลิตและสำนักงาน ในส่วนของชั้นล่างโดยส่วนใหญ่ได้รับ
ความเสียหายแต่ด้วยพลังความสามัคคีของพนักงาน และยึดถือใน
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เราจึงเป็นหน่วยงานลำดับต้นๆ  
ที่เปิดให้บริการกับประชาคมธรรมศาสตร์ 

เป็นประเภทรถกระบะจัดส่งงานพิมพ์ พร้อมติดตั้งระบบ GPRS   
เพื่อการติดตามสถานะการส่งงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 
 

พัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือน

โดยจัดซื้อโปรแกรม Payroll 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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การจัดการความรู้KnowledgeManagement
และการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

จัดทำวีดีทัศน์ขั้นตอนวิธีการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ จำนวน 9 
เครื่อง ในรูปแบบภาพและเสียง เพื่อถ่ายทอดให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ 
หรือใช้ทบทวนให้กับพนักงานเก่าซึ่งเป็นผลให้มีความชำนาญมากขึ้น 
สามารถหมุนเวียนหน้าที่การทำงานทดแทนกันได้ 

เรายังคงมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งส่งองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนใน
อนาคต โดยการส่งพนักงานเข้าอบรมในทุกๆ 
สาขาวิชาชีพ เช่น เทคนิค TPM ในการบำรุง
รักษาเครื่องพิมพ์ การเขียนรายงานการประชุม   
Computer Art&Graphic Design   
การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสมัยใหม่   
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
เป็นต้น 

ผลงานสิ่งพิมพ์

เป็นความภูมิใจของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดทำหนังสือต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของกิจการที่
สามารถรับออกแบบและผลิตงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงามได้ 

- จุลสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ฉบับพิเศษ “มหาอุทกภัย 2554”  
- บันทึกธรรมศาสตร์ 2554   
- หนังสือภาพประวัติศาสตร์ 
สงครามไทย – เกาหลี  

VCD ขั้นตอนวิธีการทำงานของเครื่องจักร 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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แผนงานในอนาคต

ผลงานของบุคลากรที่ทำชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการพิมพ์
มีแผนจัดซื้อเครื่องจักรที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม คือ เครื่องพับหนังสือ 
(ขนาดเล็ก) เพื่อรองรับงานประเภทจำนวนน้อย  ทำให้การจัดการสาย
การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษาเทคโนโลยีเอกสารทาง  
อิเลคทรอนิกส์ (E-Publishing)  
 
การบริหารจัดการโรงพิมพ์
01 นำระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ “Quote and Print” ซึ่งเป็น
โปรแกรมการจัดการในธุรกิจสิ่งพิมพ์จากประเทศออสเตรเลีย มาใช้ใน
การบริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน และจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น  
02 พัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยผ่านระบบเอทีเอ็ม  
ของธนาคาร ซึ่งเป็นระบบการจ่ายเงินเดือนมาตรฐานสากลทั่วไป   
และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของพนักงาน   
03 ศึกษากระบวนการทำ ISO กระบวนการผลิตงาน เพื่อนำมาใช้
บริหารจัดการภายในโรงพิมพ์และทบทวนการนำ 5 ส.มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
  
การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ เรายังคงมีแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในอนาคต 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์และเจ้าหน้าของโรงพิมพ์ฯ   
มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ประศาสน์ความรู้ใน  
ด้านสิ่งพิมพ์ และเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
 

นักศึกษาและคณะอาจารย์  
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.   
เข้าชมกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์  
วันที่ 19 กย.2554   
จำนวน 30 ท่าน 

นักศึกษาและคณะอาจารย์ ม.รังสิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 
เข้าชมกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ วันที่ 6 มีค.2555   
จำนวน 40 ท่าน 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
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ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เปน็หนว่ยงานหนึง่  
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ใหบ้รกิารใน  
การเผยแพร ่และจดัจำหนา่ย ตำรา คำสอน ผลงานวจิยั หนงัสอื
ทัว่ไป สิง่พมิพแ์ละ อปุกรณก์ารศกึษา ตลอดทัง้สือ่สารสนเทศ   
ในราคายตุธิรรม รวมทัง้เปน็ศนูยก์ลางการซือ้ขาย แลกเปลีย่น   
ใหเ้ชา่ ตำรา หนงัสอืประกอบการศกึษาและอปุกรณก์ารศกึษา  
ทีใ่ชแ้ล้วดว้ย    
 
ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จดัตัง้ขึน้ในป ีพ.ศ.2522 
โดยรบัชว่งงานตอ่จากแผนก คำสอนของมหาวทิยาลยั และ  
เริม่เปดิจำหนา่ย ณ ชัน้ลา่งอาคารอเนกประสงค ์1 เมือ่เดอืน
กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2523 และไดข้ยายไปเปดิทีศ่นูยร์งัสติ เรยีกวา่ 
สาขาศนูยร์งัสติ เมือ่เดอืนมถินุายน 2540 และศนูยล์ำปาง   
เรยีกวา่ สาขาศนูยล์ำปาง เมือ่เดอืนมถินุายน 2551 ในปจัจบุนั   
จงึมหีนา้รา้น เปดิจำหนา่ยหนงัสอื เครือ่งเขยีน ของทีร่ะลกึ    
เครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ สำหรบัการใชง้านของนกัศกึษา 
บคุลากรและหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั รวม 3 แหง่ คอื   
สาขาทา่พระจนัทร ์สาขาศนูยร์งัสติ และสาขาศนูยล์ำปาง 
 

รองศาสตราจารย ์หรริกัษ ์สตูะบตุร    
ประธานคณะกรรมการบรหิาร	

 
นางสภุาพร จนัทรศริ ิ   
ผูจ้ดัการศนูยห์นงัสอื	

 

ผู้บริหารศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลประกอบการของศูนย์หนังสือ
ปีงบประมาณ2554

ผลการดำเนินงาน 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน  
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 
ด้านบริหารทั่วไป 
 
01 ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรศูนย์หนังสือใหม่ให้เหมาะสม
และทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
02 ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนบุคลากรใหม่ให้สอดคล้องกับ  
การปรับอัตราเงินเดือนของทางราชการ 
03 จัดฝึกอบรม ประชุม และจัดสัมมนา ให้กับบุคลากรของ  
ศูนย์หนังสือ เพื่อให้ได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน 
04 จัดสัมมนาพนักงานระดับ Key Staff ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
กรมพลาธิการทหารบก บางปู เมื่อเดือนกันยายน 2554   
เพื่อวิเคราะห์การทำงานและประเมินผลงานของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็น
แนวทางในการทำงานของปีต่อไป พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณประจำปี 2555 
05 จัดให้มีการประชุม Key Staff ของแต่ละแผนกเป็นประจำ  
ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หากมีปัญหาหรืออุปสรรค  
จะได้เร่งดำเนินการแก้ไข 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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06 จัดสัมมนาพนักงานเพื่อวิเคราะห์การทำงานและผลงานของ  
ปีที่ผ่านมาที่จังหวัด กาญจนบุรี รายาบุรีรีสอร์ท เมื่อเดือนมีนาคม 
2554 และใช้โอกาสนี้ผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์   
ระหว่างพนักงานไปด้วย 
 
ด้านการขาย 
 
01 ได้กำหนดแนวทางและหารือกันอย่างสม่ำเสมอ   
เพื่อหาทางเพิ่มยอดขายซึ่งมีแนวโน้มลดลง โดยการจัดหาสินค้าเพิ่มขึ้น 
02 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ   
เช่น โครงการประกวดปกสมุด เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่รักการออกแบบได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
03 ได้ขยายพื้นที่ขายทั้งที่ท่าพระจันทร์และรังสิต รวมทั้งได้มี  
การปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์และการจัดวางสินค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
04 ได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ 
อย่างจริงจัง โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น จุลสารธรรมศาสตร์ จดหมายข่าว
ศูนย์หนังสือ ฯลฯ เพื่อผลทางการขายให้ดียิ่งขึ้น 
 

ด้านการพัฒนา 
 
01 ได้ขยายการขายไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยไปจัด Book-Fair ที่นครเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ 12-16 ธันวาคม 
2554 ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมและยอดขายเป็นที่น่าพอใจ และได้
ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานครั้งต่อไป 
02 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่โดยความร่วมมือ กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 และมีเป้าหมายที่จะ
ขยายการขายไปจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือ โดยอาศัยสาขานี้เป็นฐาน 
 

ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 
เนื่องจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 เป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับความเสียหาย
เป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท และทำให้เสียโอกาส ในการขายที่
สาขาศูนย์รังสิตเป็นระยะเวลา 2 เดือนเศษ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อยอด
ขายรวมตลอดปี ในการนี้ศูนย์หนังสือได้รวบรวมพลังคนของ  
ศูนย์หนังสือ ระดมกันทำงานแก้ไขฟื้นฟูและปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ของ
สาขาศูนย์รังสิต จนสามารถเปิดทำการขายได้เร็วกว่าที่คาดไว้อย่างมาก 
ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือฯ จะกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อหาทาง  
เพิ่มยอดขายเป็นการชดเชยความสูญเสียที่ผ่านมาต่อไป 

พิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ  
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

งาน Book-Fair ที่นครเวียงจันทร์ 

หน่วยงานอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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หอจดหมายเหตุ  
และหอประวัติศาสตร์  
เกียรติยศแห่ง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการ	 	
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณีสำราญเวทย์
รองประธานกรรมการ	

น.ส.ดาวเรืองแนวทอง
เลขานุการ  

รายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554
(มิถุนายน2554ถึงกุมภาพันธ์2555)

ลักษณะงาน  

ผู้ใช้บริการเอกสาร

ผู้เยี่ยมชมห้องอนุสรณสถานปรีดี
พนมยงค์และหอประวัติศาสตร์ฯ

งานประเมินคุณค่าเอกสาร

สแกนรปูภาพชดุมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล


งานรับมอบเอกสาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นขอศึกษาดูงาน

ใช้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์


จำนวน 

36คน

1,678คน


4,236แฟ้ม

1,096รูป



37รายการ

9คน


2,064ครั้ง


ลำดับ 

1

2


3

4



5

6


7

งานบริหารทั่วไปงานจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสารจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายภาระงาน  
การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ครอบคลุมงาน  
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยด้วย   
ซึ่งสอดคล้องตามหลักยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา ประกอบด้วยภาระงาน 2 ส่วน คือ การบริหาร  
และดำเนินงานจดหมายเหตุและงานจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรห้องอนสุรณสถานปรดี ีพนมยงค ์และหอประวตัศิาสตร ์
เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายภาระงานการจัดการเอกสาร
และจดหมายเหตุ ครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยด้วย   
 

ซึ่งสอดคล้องตามหลักยุทธศาสตร์แผนการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยภาระงาน 2 ส่วน   
คือ การบริหารและดำเนินงานจดหมายเหตุและงาน  
จัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องอนุสรณสถานปรีดี 
พนมยงค์ และหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บันทึก
ธรรมศาสตร์
๒๕๕๕

งานบริหารทั่วไปงานจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสารจดหมายเหตุ

ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

1.งานสิ่งพิมพ์

จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ฉบับที่15จำนวน2,000
เล่มเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ทางจดหมายเหตุและหลัก
ฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และรายงานกิจกรรมของหอ
จดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯกำหนดเผยแพร่ในวันที่
11พฤษภาคมของทุกปีส่งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะสำนัก
สถาบันและหน่วยงานอิสระห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศหอจดหมายเหตุและศูนย์เอกสารทั่วประเทศสื่อมวลชน
สายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและผู้มีอุปการคุณของหอ
จดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ
1.2งานจัดทำทะเบียนจัดเรียงและจัดทำคำอธิบายเอกสาร

 1.2.1เอกสารส่วนบุคคลฯพณฯสัญญาธรรมศักดิ์
 1.2.2รูปภาพส่วนบุคคลฯพณฯสัญญาธรรมศักดิ์
 1.2.3เอกสารส่วนบุคคลนายปรีดี-ท่านผู้หญิงพูนศุขพนมยงค์
1.3.งานจัดทำฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และE-Book
 1.3.1จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ฉบับที่15
 1.3.2หนังสือธรรมศาสตร์Guidebook
 1.3.3หนังสือประวัติศาสตร์บอกเล่าเตรียมปริญญา
 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 1.3.4หนังสือนามานุกรม77ปี77คำ

1.โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือชีวประวัติ
ผู้ประศาสน์การและอธิการบดี
 เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้
ประศาสน์การและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งแสดงถึงนโยบายแผนงานวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหาร
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กอ่ตัง้ครบรอบ78ปีอธกิารบดีไดม้อบหมายใหห้อจดหมายเหตุ
และหอประวัติศาสตร์ฯรวบรวมข้อมูลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
โดยศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติแนวคิดนโยบายแผนการทำงาน
และวิสัยทัศน์ของผู้ประศาสน์การและอธิการบดีทุกท่าน
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคอลเลคชั่นให้หอจดหมายและหอ
ประวัติศาสตร์ฯได้แก่ข้อมูลเสียงรูปภาพรวมทั้งเอกสารส่วน
บุคคลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป

 

แผนงานในอนาคต

2.โครงการจัดทำหนังสือ
“เล่าประวัติมหาวิทยาลัยผ่านจดหมายเหตุ”
 เนื้อหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยตั้งแต่ยุค
โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมยุคสถาปนามหาวิทยาลัย
จนถึงยุคปัจจุบัน(2554)โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง
ใช้การค้นคว้าต้นฉบับหนังสือและข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
และรูปภาพจากคอลเลคชั่นหอจดหมายเหตุจำนวนพิมพ์2,000
เล่มกำหนดเผยแพร่ในวันที่27มิถุนายน2555พร้อมกันนี้ยัง
จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง“เล่าประวัติมหาวิทยาลัยในเผยแพร่
ในวันที่11พฤษภาคม2555ด้วย
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