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ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยจนจบออกไปรับใช้ประเทศชาติ

ในทางการเมืองกระทรวงทบวงกรมต่างๆ

วงการธุรกิจและอาชีพอิสระเป็นอันมาก

 ในพ.ศ.2481มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียน

เตรียมปริญญามีหลักสูตร2ปีเพื่อรับผู้ประสงค์

จะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมืองโดยตรงโรงเรียนเตรียมปริญญา

มีหลักสูตรการสอนหนักไปทางด้านภาษา

ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศสและวิชาด้านสังคมเช่นปรัชญา

วิชาเทคโนโลยีดนตรีพิมพ์ดีดและชวเลขเป็นต้น

โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมดรวม8รุ่น

จนถึงพ.ศ.2490จึงถูกยกเลิกไป

 เมือ่วนัที่8พฤศจกิายน2490คณะรฐัประหาร

ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศด้วยเหตุผล

ทางการเมอืงและการปกครองของคณะรฐัประหาร

ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบและ

ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผู้ประศาสน์การ

ศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ต้องลี้ภัย

การเมืองไปอยู่ต่างประเทศชื่อมหาวิทยาลัย

ถูกตัดคำว่า“การเมือง”ออกเปลี่ยนเป็น

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”ตำแหน่ง

ผู้ประศาสน์การถูกยกเลิกเปลี่ยนเป็นอธิการบดี

หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต

ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นนติศิาสตร์รฐัศาสตร์

เศรษฐศาสตร์พาณชิยศาสตร์และการบัญชี

ความเป็นตลาดวิชาหมดไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.2495

 ในพ.ศ.2518ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย

อึง๊ภากรณ์ซึง่ดำรงตำแหนง่อธกิารบดีทา่นเหน็วา่

ควรที่จะขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในชั้น

ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับหลักสูตรทาง

สังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิมแต่พื้นที่ธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์มีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ไม่เพียงพอ

ต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา

มหาวทิยาลยัจงึเจรจาขอใชท้ีด่นินคิมอตุสาหกรรม

ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื้อที่ประมาณ

2,400ไร่ทีร่งัสติตอ่มาทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

เมื่อวันที่24มกราคม2526มีมติให้ขยาย

การศึกษาไปรังสิตพร้อมจัดทำหลักสูตรคณะ

วทิยาศาสตร์พ.ศ.2527มหาวทิยาลยัเริม่กอ่สรา้ง

อาคารขนาดใหญ่5หลังคืออาคารเรียนรวม

อาคารวิจัยสนามกีฬาในร่มและหอพักนักศึกษา

และกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของทุกคณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2477	โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้ง
วา่	“มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง”	(มธก.)	โดยศาสตราจารย	์ดร.ปรดี	ีพนมยงค์	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย		

(และเป็นผู้ประศาสน์การแต่เพียงท่านเดียวเพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

ตำแหน่งเป็นอธิการบดี)ซึ่งมีปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย

ปรากฏตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์

รายงานต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้“...มหาวิทยาลัย

ย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร

ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้

ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงเป็นตลาดวิชาและเป็น

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยโดยวิชาที่เปิดสอน

มี2แขนงคือหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต

ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลักแต่ได้สอนวิชา

รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการทูตด้วย

วิชาอีกแขนงหนึ่งคือวิชาการบัญชีโดยมี

หลักสูตร3ปีสำหรับประกาศนียบัตรทางการ

บัญชี(เทียบเท่าปริญญาตรี)และ5ปี

สำหรับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี

(เทียบเท่าปริญญาโท)จากวิสัยทัศน์ของ

ศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ทำให้

ผู้ต้องการศึกษามีโอกาสได้ศึกษาในระดับ
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ต้องเรียนวิชาพื้นฐานร่วมกันเป็นเวลา1ปีที่ศูนย์

รังสิตตั้งแต่ปีการศึกษา2529เป็นต้นมาและใน

พ.ศ.2545ได้เริ่มให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่1และ2ของทุกคณะไปศึกษาที่ศูนย์รังสิต

จากนั้นในปี2549ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทุกคณะและทุกชั้นปีไปเรียนที่ศูนย์

รังสิตนักศึกษารหัส2549เป็นรุ่นแรกที่ต้องเรียน

ที่ศูนย์รังสิตจนจบการศึกษา

 นอกจากนี้ในพ.ศ.2538ไดข้ยายการเรยีน

การสอนไปทีศ่นูยพ์ทัยาเพือ่ใหเ้ปน็ศนูยก์ารศกึษา

และบริการทางวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น

แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมีการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษาและในพ.ศ.2539

ได้ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์ลำปาง

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปให้

กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยมีการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรี

 ในพ.ศ.2554ได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่

ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ของประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้

ตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยขึ้นในวันที่9

ตุลาคม2554ณอาคารยิมเนเซี่ยม2เพื่อให้

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและ

จังหวัดใกล้เคียงต่อมาเมื่อมีผู้พักพิงเข้ามา

มากขึ้นเรื่อยๆจึงได้ย้ายศูนย์พักพิงไปที่ศูนย์

ประชุมธรรมศาสตร์หรือยิมเนเซี่ยม1ซึ่งทำให้

สามารถรองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้

มากกว่า4,000คนและยังได้ให้ความช่วยเหลือ

อาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงยังชีพ

แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

ใกล้เคียงอีกนับหมื่นคน

 แต่ในวันที่21ตุลาคม2554เขื่อนดินทาง

AITแตกหลายจุดทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของ

AITและสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ติดกัน

ทำให้น้ำเริ่มไหลทะลักเข้ามาในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและน้ำท่วมเต็มพื้นที่ใน

วันที่22ตุลาคมทำให้ต้องย้ายผู้พักพิงออกจาก

ศูนย์พักพิงในวันที่24และ25ตุลาคมและต้อง

ปิดศูนย์พักพิงอย่างเป็นทางการในวันที่

26ตุลาคม2554

 ภายหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์อุทกภัยในช่วง

ปลายปี2554มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มี

การเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

พร้อมกับเยียวยาสภาพจิตใจของบุคลากรรวมถึง

ประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วยความร่วมมือ

รว่มใจของทกุคนทำใหเ้พยีงไมน่านนกัธรรมศาสตร์

ก็พร้อมเดินหน้าตามยุทธศาสตร์หลัก3ด้าน

“ก้าวล้ำงานวิจัยก้าวไกลสู่นานาชาติ

ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”ได้อย่างเข้มแข็ง

ต่อไป

 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในรั้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นว่าลูกแม่โดมยังคงสืบสานปณิธาน

และปรัชญาแต่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย

ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ตัวมีจริยธรรม

รักษาความถูกต้องรับใช้สังคม

ชาวธรรมศาสตร์ทุกคน ไม่ว่าจะเรียน 

คณะไหน จะอยู่ศูนย์การศึกษาใด  

ล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้กล่าวว่า  

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ 

สอนให้ฉันรักประชาชน” 
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ศาสตราจารย์	
ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

ศาสตราจารย์พิเศษ
นรนิติ	เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย

เปิดวิสัยทัศน์สู่ความก้าวหน้า	 	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์สู่ความก้าวหน้า	 	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



“เพราะทุกอย่างต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้อยู่ที่อธิการ	ไม่ได้อยู่ที่คณบดี	

หรือใครคนใดคนหนึ่ง	แต่อยู่ที่ทุกคน	ทุกฝ่าย	
มนุษย์จะมีหัวอย่างเดียวไม่ได้	ต้องมีมือและเท้า
จึงจะก้าวเดินไปข้างหน้าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	
ที่เป็นประโยชน์ได้	และที่สำคัญท้องต้องไม่แฟบ	
ต้องมีเงินสนับสนุน	และต้องใช้อย่างโปร่งใส	
จึงจะก่อให้เกิดความสุขด้วยกันทุกคน	

การถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติของคนธรรมศาสตร์	
เพราะการถกเถียงจะนำไปสู่ปัญญาหาทางออก

เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน”



 แม้ปี2554มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงแต่ด้วย
หลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้และฟื้นฟูจึงส่งผลให้วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นกลับกลายเป็นโอกาส
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดีและงดงามยิ่งขึ้นภายหลังน้ำลด

 ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการวางกรอบนโยบายหลักและกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยได้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงภายหลังน้ำลดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่าพอใจเพราะหลายๆฝ่ายช่วยกัน
และสำหรับในปี2555ซึ่งได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้3ด้านได้แก่ด้านงานวิจัยด้านความเป็น
นานาชาติและด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้นแม้จะมีการเติบโตก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
จากรางวัลงานวิจัยต่างๆที่ได้รับแต่ยังไม่นับว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะทุกอย่างต้องมีการ
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติได้กล่าวถึงการเติบโตของยุทธศาสตร์แต่ละด้านว่า“ด้านงานวิจัย
ของธรรมศาสตร์มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งคือ เรามีนักวิจัยที่เก่ง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น
เพิ่มขึ้นในหลายสาขา แต่จุดอ่อนคือ อาจารย์ของเรามีภารกิจมากด้านการเรียนการสอน ทำให้มีการ
ทำงานวิจัยน้อย หรืองานวิจัยบางเรื่องยังไม่สอดรับกับสังคมภายนอก ไม่มีการนำไปต่อยอด หรือไม่ได้
นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยให้
แก่อาจารย์ และเมื่ออาจารย์เขียนบทความหรืองานวิจัยออกมาแล้วต้องตีพิมพ์เผยแพร่ สำนักพิมพ์ 
ข้างนอก กำไรของเขาคือเม็ดเงิน แต่สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย กำไรคือผลงานดีๆ ที่เผยแพร่ออกไป”

 “ด้านการเป็นนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยได้เชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน  
ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มาร่วมวางยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม
พรอ้มรบักบัการทีป่ระเทศไทยจะกา้วสูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน สิง่หนึง่ทีม่หาวทิยาลยักำลงัดำเนนิการ
อย่างเร่งด่วนคือ เรื่องของภาษาอังกฤษ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและ
ต้องวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็ก เราจะโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้ ต้องโทษผู้ใหญ่ที่ไม่ให้ความสนใจตั้งแต่
แรกเริ่ม รวมไปถึงระบบการจัดการศึกษาที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในวันนี้ 
จึงมีภาระเพิ่มขึ้น ไม่เพียงต้องสอนเพิ่มเติมนักศึกษาที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษ ทว่ายังต้องเตรียมพร้อม
สำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย สำหรับนักศึกษาอยากให้เขาได้ตระหนักว่า การสอบได้ P ภาษาอังกฤษ 
หมายถงึ Pass เทา่นัน้ ถา้ไมพ่ฒันาตอ่เนือ่ง จาก P-Pass กจ็ะกลายเปน็ P-Poor ผมไมไ่ดห้มายความวา่

นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลา แต่อยากให้พัฒนาในสิ่งที่ตนเองยังไม่แข็งแรง แม้ภาษา
องักฤษจะไมใ่ชเ่ครือ่งมอืชีว้ดัความฉลาดหรอืไมฉ่ลาด แตส่ำหรบัโลกยคุนีภ้าษาองักฤษถอืเปน็เครือ่งมอื
สื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่ง” 

 สำหรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ได้มีความเป็นกังวล
มากนักเนื่องจากว่าธรรมศาสตร์ได้ดำเนินตามครรลองของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนมาตั้งแต่
แรกเริ่มก่อตั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป
 
 “ในอดีต สังคมของประเทศไทยยังไม่เปิดกว้างมากนัก เวทีต่างๆ ยังมีน้อย ความสนใจของผู้คนต่อ
นักศึกษาจึงมีมาก ทำให้ดูเสมือนว่านักศึกษามีบทบาทมากทั้งด้านการเมืองและสังคม รวมถึงการเป็น 
ที่พึ่งและกระบอกเสียงของประชาชน ซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยนี้ สังคมของประเทศเปิดกว้าง มีเวทีต่างๆ 
ให้นำเสนอแนวคิดมากมาย ประชาชนมีการศึกษาและมีทางเลือกมากขึ้น พร้อมกับการสื่อสารสมัยใหม่
ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จึงทำให้ดูเสมือนว่านักศึกษามีบทบาทน้อยลง แต่ผมคิดว่าจริงๆ แล้วนักศึกษายังให้
ความสนใจด้านการเมืองและสังคมตลอดเวลาแต่อาจไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน และด้วยสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาเป็นหลัก 
และยิ่งขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยแล้ว นักศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเอง 
ในหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านภาษาและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ธรรมศาสตร์ยังคงมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากมีความรู้ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมด้วย”พร้อมกันนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ฝากถึงนักศึกษาว่า“นักศึกษาอย่ามุ่งแต่เรียนอย่างเดียว อย่ามีแต่หนังสือ
เป็นเพื่อน ต้องมีคนเป็นเพื่อนด้วย ต้องแบ่งเวลาสำหรับการเล่นกีฬาและเข้าสังคมบ้าง ซึ่งการเล่นกีฬา
จะทำให้เรารู้จักคำว่า แพ้ อยากให้เข้าใจในตรรกะว่า ไม่มีใครที่จะชนะตลอดกาล” 
 
 ก้าวต่อไปของธรรมศาสตร์จะสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่นั้นศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
กล่าวว่า“ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่อธิการ ไม่ได้อยู่ที่คณบดี หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่อยู่
ทีท่กุคน ทกุฝา่ย มนษุยจ์ะมหีวัอยา่งเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งมมีอืและเทา้จงึจะกา้วเดนิไปขา้งหนา้และสรา้งสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ และที่สำคัญท้องต้องไม่แฟบ ต้องมีเงินสนับสนุน และต้องใช้อย่างโปร่งใส 
จงึจะกอ่ใหเ้กดิความสขุดว้ยกนัทกุคน การถกเถยีงกนัเปน็เรือ่งปกตขิองคนธรรมศาสตร ์เพราะการถกเถยีง
จะนำไปสู่ปัญญาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน”

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ	เศรษฐบุตร 161716



“ก้าวล้ำงานวิจัย
ก้าวไกลสู่นานาชาติ

ธรรมศาสตรเ์พื่อประชาชน”
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

“ธรรมศาสตร์ไม่ได้เจริญก้าวหน้าเพราะอธิการบดี
เพียงคนเดียว	อธิการบดีมีวาระ	3	ปี	หรือ	6	ปี	มาแล้วก็ไป	

แต่สิ่งที่คงอยู่คือคนธรรมศาสตร์ทั้งหมด	ฉะนั้น	ธรรมศาสตร์
จะเดินไปข้างหน้าได้ก็ด้วยคนธรรมศาสตร์	ผมเป็นเพียง
คนถือธงนำทัพ	แต่ถ้าไม่มีนักรบก็ไปไม่รอด	เพราะฉะนั้น
คนธรรมศาสตร์ต้องช่วยกัน	ผมอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
อาจารย์	เจ้าหน้าที่	หรือนักศึกษาคิดทำสิ่งใหม่ๆ	ที่ดีๆ	
เพียงคนละ	1	อย่างให้แก่ธรรมศาสตร์	เพื่อผลักดันให้
ธรรมศาสตร์พัฒนาก้าวหน้า	ถ้าท่านรักธรรมศาสตร์	
คิดถึงธรรมศาสตร์	ท่านต้องช่วยธรรมศาสตร์”



 ภายหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี2554มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การนำ
ของศาสตราจารย์ดร.สมคดิเลศิไพฑรูย์ไดเ้รง่ฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัพรอ้มกบัเยยีวยา
สภาพจิตใจของบุคลากรรวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทำให้
เพียงไม่นานนักธรรมศาสตร์ก็พร้อมเดินหน้าตามยุทธศาสตร์หลัก3ด้าน“ก้าวล้ำงานวิจัยก้าวไกลสู่
นานาชาติธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”
 
 ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์หลักในแต่ละด้านทั้งด้านงานวิจัยด้าน
นานาชาติและด้านมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนว่า“ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยหรือเขียนบทความไปตีพิมพ์ยังต่างประเทศและในประเทศ พร้อม
สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รวมถึงการสร้างศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และศนูยว์จิยัยา นอกจากนีแ้ลว้ธรรมศาสตรย์งัมสีถาบนัวจิยัและใหค้ำปรกึษาซึง่ขณะนีก้ำลงัอยูร่ะหวา่ง
การจดัทำฐานขอ้มลูเพือ่รวบรวมผลงานวจิยัของอาจารยแ์ตล่ะทา่น เพราะในอนาคตงานวจิยัจะตอ้งเปน็
เชิงบูรณาการ เน้นรูปแบบการทำงานวิจัยร่วมกัน”อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวต่อไปถึง
ความสำเร็จของงานวิจัยในปี2555ว่า“ปีนี้ถือว่างานวิจัยประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยจะเห็นได้
จากปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งในประเทศ
และในระดับนานาชาติ และจากผลการประเมินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลด้านวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3 ของประเทศ”
 
 “ด้านความเป็นนานาชาติ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน นอกจากการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ใน
ประเทศแล้ว ยังพยายามผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 
รวมทั้งการเปิด ‘ศูนย์อาเซียนศึกษา’ เพื่อเป็น Think Tank คลังข้อมูลด้านอาเซียนระดับประเทศ และ
เป็นศูนย์วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และหลักสูตรด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน อาทิ 
หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS: Southeast Asian Studies Programme) หลักสูตร
ปริญญาโทด้านอาเซียนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ” 
 
 สำหรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้นศาสตราจารย์ดร.สมคิดกล่าวย้ำชัดเจนว่า
“ธรรมศาสตร์ยังคงยึดมั่นปรัชญาการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน นักศึกษาทุกคนที่ย่างเท้าเข้ามา

เรียนจะได้ซึมซับความเป็นธรรมศาสตร์ด้วยตนเองทั้งจากสถานที่ จากบุคลากร และจากวิชาเรียน  
ซึ่งธรรมศาสตร์ได้เปิดสอนวิชา TU 100 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบังคับ
เลือก และในปี 2556 จะเปิดเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 4 จะมีวิชาคุณธรรมของแต่ละวิชาชีพที่ทุกคนต้องเรียนเช่นกัน การเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์
ไม่ใช่แค่ศึกษาเพื่อมาเอาความรู้แต่จะต้องมีคุณธรรมติดตัวออกไปด้วย คุณธรรมที่เราเน้นย้ำก็คือ  
ต้องรักประชาชน รักประเทศชาติ และกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าต่อสู้กับความอยุติธรรม 
นั่นจึงจะเรียกว่า ‘คนธรรมศาสตร์’ ” 
 
 ต่อข้อวิพากษ์ของการออกนอกระบบศาสตราจารย์ดร.สมคิดได้อธิบายเพื่อไขข้อข้องใจต่อ
ประเด็นนี้ว่า“การออกนอกระบบไม่ใช่การออกไปเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่เป็นการเปลี่ยนสภาพจาก
มหาวิทยาลัยในระบบราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อมุ่งแสวงหากำไร  
แต่เปลี่ยนเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีความคล่องตัวขึ้น ซึ่งผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลดีต่อ 
ทุกฝ่าย เพราะจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเงินทุน
สนับสนุนอาจารย์ในการทำวิจัย การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักศึกษา 
ที่มีปัญหาเรื่องเงินทุน สำหรับความกังวลของนักศึกษาต่อการขึ้นค่าหน่วยกิตเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบนั้น ผมขอย้ำว่าในสมัยของผมจะไม่มีการขึ้นค่าหน่วยกิต” 
 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการปรับตัวให้พร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการปรับ
เปลี่ยนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการนับเป็นภารกิจใหญ่ที่ท้าทายให้
ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเร่งดำเนินยุทธศาสตร์
3ด้านและปรับกระบวนทัพให้เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยศักยภาพซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมคิดได้ฝากถึง
คนธรรมศาสตร์ทุกคนว่า“ธรรมศาสตร์ไม่ได้เจริญก้าวหน้าเพราะอธิการบดีเพียงคนเดียว อธิการบดี 
มีวาระ 3 ปี หรือ 6 ปี มาแล้วก็ไป แต่สิ่งที่คงอยู่คือคนธรรมศาสตร์ทั้งหมด ฉะนั้น ธรรมศาสตร์จะเดินไป
ข้างหน้าได้ก็ด้วยคนธรรมศาสตร์ ผมเป็นเพียงคนถือธงนำทัพ แต่ถ้าไม่มีนักรบก็ไปไม่รอด เพราะฉะนั้น
คนธรรมศาสตร์ต้องช่วยกัน ผมอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาคิดทำ 
สิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ เพียงคนละ 1 อย่างให้แก่ธรรมศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ธรรมศาสตร์พัฒนาก้าวหน้า  
ถ้าท่านรักธรรมศาสตร์ คิดถึงธรรมศาสตร์ ท่านต้องช่วยธรรมศาสตร์”  

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์ 202120



ก้าวล้ำงานวิจัย
ก้าวไกลสู่สากล

ธรรมศาสตร์
เพื่อประชาชน
มั่นคงในปรัชญา

เติบไกลสู่นานาชาติ
ธรรมศาสตร์
ในเวทีโลก

นโยบายหลัก ๓ ด้าน
สร้างธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

นโยบายหลัก ๓ ด้าน
สร้างธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ



ก้าวล้ำงานวิจัย
ก้าวไกลสู่สากล
ก้าวล้ำงานวิจัย
ก้าวไกลสู่สากล



“หน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สอนหนังสือ	
แต่ยังมีการทำงานวิจัยซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของ
อาจารย์ทุกคน	งานวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึง
คุณภาพการสอนของอาจารย์	บ่งบอกถึงคุณภาพ
บัณฑิตที่ธรรมศาสตร์ผลิตออกสู่สังคม	และบ่งบอกถึง
คุณภาพของตัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย	
หากอาจารย์ไม่ทำงานวิจัย	ความรู้ที่มีอยู่ก็จะล้าสมัยไป
ในทีส่ดุ	มหาวทิยาลยัพรอ้มทุม่เทสนบัสนนุและสง่เสรมิ
การวิจัยทั้งต้นทางและปลายทาง	ส่วนระหว่างทาง	
อนัไดแ้กก่ระบวนการทำวจิยันัน้	ขึน้อยูก่บัตวัอาจารยเ์อง
ว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหน	
หากอาจารย์ไม่ช่วยกันขับเคลื่อน	ไม่เพียงส่งผลต่อ
อาจารย์เองแต่ยังส่งผลต่อมหาวิทยาลัยด้วย”	 

 หากกล่าวถึงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลายๆคนต้องนึกถึงภาพสัญลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านสังคมและการเมืองแต่เมื่อ

กาลเวลาผ่านไปจวบจนเข้าสู่ทศวรรษที่8แห่งการประศาสน์

ทุนปัญญามหาวิทยาลัยมีความเติบโตก้าวหน้าไปตาม

ลำดับและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพว่านอกเหนือจาก

ความเป็นมหาวิทยาลัยด้านสังคมและการเมืองแล้ว

ธรรมศาสตร์ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และสุขภาพด้วยผลงานและรางวัลจาก

งานวิจัยมากมายในระดับนานาชาติพร้อมทั้งประกาศ

เดินหน้าสู่“การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ”



 รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางกล่าวถึง

นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า

“ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  

ได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนไว้ 3 ด้าน คือ การเป็น 

มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  

ก้าวล้ำงานวิจัย	ก้าวไกลสู่สากล

ก้าวต่อไป
รองศาสตราจารย์พรชัย	ตระกูลวรานนท์	
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง
(ดูแลด้านการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับนานาชาติ



“การทำงานวิจัยต่อจากนี้ไปจะเน้น
การทำงานในระบบคลัสเตอร์ 
(Cluster) หรือการรวมกลุ่ม 
ทำวิจัย ที่เรียกว่า ‘ศูนย์แห่ง 
ความเป็นเลิศ’ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวม
นักวิจัยของธรรมศาสตร์” 

และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยเน้นด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเป็นลำดับแรก 

ดังจะเห็นได้จากการให้การสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งเสริมด้วยการให้รางวัลต่างๆ ภายหลังจากที่ 

งานวิจัยประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จด้านงานวิจัยของธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่

มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย

วจิยัแหง่ชาต ิ(National Research Universities) ตัง้แตป่ ี2553 นบัเปน็จดุเริม่ตน้ทีผ่ลกัดนัมหาวทิยาลยั

ให้พร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ” 



 ทั้งนี้รองศาสตราจารย์พรชัยได้กล่าวต่อไปถึงแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยของธรรมศาสตร์ให้เกิด

ความกา้วหนา้ดว้ย3กระบวนการหลกัวา่“การทำงานวจิยักเ็หมอืนกระบวนการการผลติ ซึง่แบง่ออกเปน็ 

3 กระบวนการ คือ Pre-production, Production และ Post-production” โดยได้อธิบายรายละเอียด 

ในแต่ละกระบวนการว่า “สำหรับงานวิจัย Pre-production หมายถึงขั้นตอนก่อนการทำงานวิจัย ต้องมี

การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศงานวิจัยที่ดีแก่อาจารย์ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ 

‘อยาก’ ที่จะทำงานวิจัย   นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

ขั้นสูง ศูนย์สัตว์ทดลอง และศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ฯลฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นอำนวยความสะดวก

และสรา้งบรรยากาศของการทำวจิยั ในสว่นของ Production หรอืกระบวนการสรา้งงานวจิยันัน้ ผมเชือ่มัน่

ในศกัยภาพของอาจารยธ์รรมศาสตรท์กุคน แตส่ิง่ทีต่อ้งการเนน้คอื จะทำอยา่งไรใหง้านวจิยัมปีระสทิธภิาพ

และได้รับการยอมรับด้วยการนำไปใช้อ้างอิงมากขึ้น รวมถึงการส่งต่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 

สุดท้ายเป็นขั้นตอนของ Post-production ภายหลังจากที่ผลิตงานวิจัยออกมาแล้ว จะทำอย่างไรที่จะ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปสู่การตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ 

กว้างขวางยิ่งขึ้น และหากผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล หรือได้รับการจดสิทธิบัตร ต้องให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ 

ได้สร้างสรรค์งานวิจัยดีๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง”



 จากการสนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมกำลังใจด้วยการให้รางวัลต่างๆส่งผลให้งานวิจัยของ

ธรรมศาสตร์เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2555รองศาสตราจารย์พรชัยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

“หากมองโดยภาพรวมแล้วถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านปริมาณซึ่งถือว่า 

ประสบความสำเร็จมาก แต่ในด้านคุณภาพแล้วยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานวิจัยด้านสังคม 

ซึ่งไม่ได้มีการนำไปใช้อ้างอิงมากเท่าที่ควร ในขณะที่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กลับเติบโตก้าวหน้า 

ขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยประสบ

กับภาวะอุทกภัย ดังนั้น จึงต้องติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องในปี 2556”



 รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารศนูยล์ำปางกลา่วถงึเสน้ทางการดำเนนิงานวจิยัในอนาคตของธรรมศาสตร์

ว่า“การทำงานวิจัยต่อจากนี้ไปจะเน้นการทำงานในระบบคลัสเตอร์ (Cluster) หรือการรวมกลุ่มทำวิจัย 

ทีเ่รยีกวา่ ‘ศนูยแ์หง่ความเปน็เลศิ’  ซึง่จะเปน็ศนูยร์วมนกัวจิยัของธรรมศาสตร ์โดยจะแบง่เปน็กลุม่งานวจิยั

ที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา โดยในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยอาจารย์อาวุโสทำหน้าที่ 

เป็นพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วมทำงานวิจัย การที่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ได้เข้ามาร่วมทำวิจัย

จะเกิดผลดีต่อตัวอาจารย์เองที่จะได้ฝึกฝนและเห็นตัวอย่างการทำงานวิจัยซึ่งเป็นการลัดขั้นตอนที่ 

ได้ผลเร็วกว่าไปลงมือทำงานวิจัยด้วยตนเองเพียงลำพัง ในขณะที่อาจารย์อาวุโสเองก็จะได้ถ่ายทอด 

องค์ความรู้และมีเวลาที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และระบบคลัสเตอร์นี้ยังส่งผลดีต่อเนื่อง 

ไปสู่อนาคต ซึ่งจะทำให้ธรรมศาสตร์มีอาจารย์นักวิจัยเพิ่มมากขึ้น”



 รองศาสตราจารยพ์รชยักลา่วฝากถงึอาจารยธ์รรมศาสตรท์กุคนวา่“หนา้ทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยั

ไมใ่ชแ่คส่อนหนงัสอื แตย่งัมกีารทำงานวจิยัซึง่ถอืเปน็หนา้ทีห่ลกัของอาจารยท์กุคน งานวจิยัเปน็สิง่หนึง่

ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพการสอนของอาจารย์ บ่งบอกถึงคุณภาพบัณฑิตที่ธรรมศาสตร์ผลิตออกสู่สังคม  

และบ่งบอกถึงคุณภาพของตัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย หากอาจารย์ไม่ทำงานวิจัย ความรู้ 

ที่มีอยู่ก็จะล้าสมัยไปในที่สุด มหาวิทยาลัยพร้อมทุ่มเทสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทั้งต้นทางและ

ปลายทาง ส่วนระหว่างทางอันได้แก่กระบวนการทำวิจัยนั้น ขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์เองว่ามีความพร้อม 

ที่จะพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหน หากอาจารย์ไม่ช่วยกันขับเคลื่อน ไม่เพียงส่งผลต่ออาจารย์เอง 

แต่ยังส่งผลต่อมหาวิทยาลัยด้วย”  
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ศาสตราจารย์	ดร.ผดุงศักดิ์	รัตนเดโช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย

“การส่งเสริมงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของธรรมศาสตร์
จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าด้านการวิจัย	ซึ่งในอีก		
5	ปีข้างหน้า	ภาพของธรรมศาสตร์ด้านงานวิจัย	
จะเติบโตขึ้น	เปรียบเสมือนเครื่องบินที่ทะยานขึ้นสู่
ท้องฟ้า	ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านสังคมที่ธรรมศาสตร์
มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งด้วยความเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมมายาวนานถึง	80	ปี		
ส่วนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แม้ธรรมศาสตร์	
จะถือว่าเพิ่งเกิดใหม่เพราะมีอายุเพียงกว่า	20	ปี
เท่านั้น	แต่ด้วยศักยภาพของคณาจารย์รุ่นใหม่	
ที่มีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ...ผมเชื่อว่า
ธรรมศาสตร์จะเติบโตก้าวหน้าไปได้อีกไกล” 

  ตั้งแต่ต้นน้ำ	กลางน้ำ	จนถึง
	 	 ปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

 ผลการดำเนินงานด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2555

เมื่อเทียบกับปี2554ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่

ถอืวา่มกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดเพราะจากการสรปุผลการดำเนนิงาน

พบวา่เฉพาะมติขิองจำนวนผลงานวจิยัเชงิวชิาการในรปูของการตพีมิพเ์ผยแพร่

อย่างเดียวเพิ่มขึ้นถึง100%จากประมาณ250ผลงานในปี2554เพิ่มขึ้นเป็น

ประมาณ450ผลงานในปี2555อีกทั้งธรรมศาสตร์ยังได้รับการคัดเลือก

ให้เป็น1ใน9มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(NationalResearchUniversities)

นับตั้งแต่ปี2553เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย

วิจัยของประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ



 ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเดโชผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัยเปิดเผยถึงงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นว่า

“งานวิจัยของธรรมศาสตร์แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ 

กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยสองกลุ่มแรกเน้นงานวิจัยพื้นฐาน

และนวัตกรรม ส่วนสองกลุ่มหลังเน้นงานวิจัยบริการเชิง

สังคมที่เผยแพร่ออกมาในลักษณะต่างๆ มาอย่างยาวนาน 

ก้าวล้ำงานวิจัย	ก้าวไกลสู่สากล

ทุนวิจัยสนับสนุน



ธรรมศาสตร์ยังได้รับการประเมิน 
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การวจิยั (สกว.) ใหเ้ปน็มหาวทิยาลยั 
อันดับที่ 3 ของประเทศที่มี 
ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยเชิงวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดีที่สุด 

เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ และตำราทางวิชาการต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าธรรมศาสตร์เป็นผู้นำของประเทศ

สำหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 นี้งานวิจัยของ

ธรรมศาสตรเ์พิม่ขึน้มากเมือ่เทยีบกบัป ี2554 สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากการไดร้บัทนุสนบัสนนุจากโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนและส่งเสริมงบวิจัยอย่างก้าวกระโดด

จากคณะผูบ้รหิาร นำโดยศาสตราจารย ์ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย ์โดยมกีารใหท้นุวจิยัสนบัสนนุตัง้แตต่น้นำ้ 

กลางนำ้ จนถงึปลายนำ้อยา่งเปน็รปูธรรม ยกตวัอยา่งเชน่ (1) การจดัตัง้หนว่ยงานสนบัสนนุดา้นการวจิยั 

คอื สำนกับรหิารการวจิยั รวมทัง้ศนูยค์น้ควา้และพฒันายา 193 ลา้นบาท (2) ศนูยส์ตัวท์ดลอง 24 ลา้นบาท 

(3) ศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยัทีส่ดุในประเทศไทยเฟสแรก 210 ลา้นบาท หากรวมเฟสสองดว้ย 

รวมกว่า 600 ล้านบาท (4) การจัดตั้ง Center of Excellence (COE) รวม 5 ศูนย์ และให้งบสนับสนุน

ศูนย์ละ 1 ล้านบาทต่อปีตลอด 3 ปี (5) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละ 2 แสนบาทต่อปีต่อคน (6) ทุนนักวิจัย

ทั่วไป (รุ่นกลาง) ทุนละ 3 แสนบาทต่อปีต่อคน (7) ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์5 แสนบาทต่อคน หากจด

สิทธิบัตรแล้วให้อีก 1 แสนบาท (8) ทุนวิจัยสถาบัน 1 ล้านบาทต่อโครงการ (9) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor ฉบับละ 5 หมื่นบาทและทุนประเภทอื่นๆ  

อีกหลายรายการ” 



 ผลสืบเนื่องจากการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการวิจัยทำให้ธรรมศาสตร์

มีคณาจารย์และนักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงมีการสร้างผลงานวิจัยทั้งด้านสิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ

หลากหลายในทกุสาขาวชิาไดร้บัรางวลัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมายอาทิในปี2555ทีผ่า่นมา

คณาจารย์และนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น

14รางวลัอาทิรางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาติ1รางวลัรางวลัผลงานวจิยั3รางวลัและรางวลัวทิยานพินธ์

5รางวัลเป็นต้นและยังได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี

อีก7รางวัลซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมล่าสุด

ธรรมศาสตร์ยังได้รับการประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ให้เป็นมหาวิทยาลัย

อันดับที่3ของประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์งานวิจัยเชิงวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยดีทีีส่ดุ

โดยพจิารณาจากจำนวนรวมของสาขาทีไ่ดร้บัการประเมนิอยูใ่นRatingระดบั5หรอืระดบัดเียีย่ม

ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลนั้นประเมินจากจำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่ง

ที่มีคุณภาพต่อจำนวนอาจารย์ในสาขานั้นผลงานวิจัยดังกล่าวมีการนำไปใช้อ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์

ในสาขานั้นและค่าImpactFactorของวารสารที่ลงตีพิมพ์



 ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์กล่าวถึงผลดีของการส่งเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำวิจัยว่า

“การส่งเสริมงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของธรรมศาสตร์จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าด้านการวิจัย ซึ่งในอีก 5 

ปีข้างหน้า ภาพของธรรมศาสตร์ด้านงานวิจัยจะเติบโตขึ้น เปรียบเสมือนเครื่องบินที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า 

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านสังคมที่ธรรมศาสตร์มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งด้วยความเป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อสังคมมายาวนานถึง 80 ปี ส่วนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แม้ธรรมศาสตร์จะถือว่าเพิ่งเกิดใหม่เพราะ

มีอายุเพียงกว่า 20 ปีเท่านั้น แต่ด้วยศักยภาพของคณาจารย์รุ่นใหม่นี้ที่มีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ

ซึง่ถอืไดว้า่เปน็สว่นทีด่ทีีช่ว่ยสง่เสรมิใหผ้ลงานวจิยัเพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดดและไดร้บัรางวลัจำนวนมาก

ในสองปทีีผ่า่นมา ผมเชือ่วา่ธรรมศาสตรจ์ะเตบิโตกา้วหนา้ไปไดอ้กีไกลเมือ่เทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ เพราะ

จดุแขง็ของเราคอืมทีัง้สายสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์และสายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสขุภาพ”  



 สำหรบัในอนาคตอนัใกลท้ีป่ระเทศไทยกำลงักา้วสูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีนในขณะทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ก็กำลังก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติแม้ธรรมศาสตร์จะมีผลงานวิจัยที่

พัฒนาก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในปี2555แต่ศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์ก็ต้องยอมรับว่าธรรมศาสตร์

ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือ“การพัฒนาคน”โดยเฉพาะจำนวนอาจารย์นักวิจัยต้อง

เพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องเพิ่มขึ้นด้วย

 

 “งานวจิยัจะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากขาด ‘คน’ ซึง่ถอืเปน็หวัใจหลกัของการทำงานวจิยั อาจารยจ์ะสรา้งสรรค์

งานวิจัยดีๆ ขึ้นมาได้ชิ้นหนึ่ง นอกจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่หลักในการสอนควบคู่กับการทำงาน

วิจัยแล้ว ยังต้องมีแรงจูงใจที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยด้วย เช่นการมีนโยบายอย่างเด่นชัดในการสนับสนุน

การวิจัยจากผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมาธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม

และสนับสนุนในมิตินี้” 
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รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ประจำปี	2555

 การจะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขาใดๆก็ตามผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็น

ผู้อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มโดย

ผลงานวิจัยนั้นสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการประเทศชาติและประชาชนซึ่งในปี2555มีนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรวม10ท่านหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์เจริญสินโอฬาร

อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 รองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์เจริญสินโอฬารถือเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นทางด้านทฤษฎี

กรอบความคิดวิธีวิทยาที่นิยมใช้กันในแวดวงรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเปิดทางเลือกให้กับ

การวิจัยค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ให้แตกต่างน่าสนใจและหลากหลายและยังเป็นผู้นำสกุลความคิด

“หลังโครงสร้างนิยม”(Poststructuralism)เข้ามาใช้ในงานวิจัยตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วและเริ่มได้รับ

การยอมรับในสังคมวิชาการไทยมากขึ้น



 รองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์กล่าวถึงเหตุผลที่นำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมมาใช้ในงาน

วิจัยว่า“ผมต้องการสร้างความแปลกใหม่และเสนอทางเลือกให้กับวงวิชาการสังคมศาสตร์ของไทย 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการปะทะกับปัญหาที่ผมสนใจ ดังตัวอย่างงานศึกษาของผมหลายๆ เรื่อง เช่น   

วาทกรรมการพัฒนา สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์และภาษา 

กับการเมืองหรือความเป็นการเมือง เป็นต้น  ซึ่งการทำวิจัยแบบนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษา 

การจัดเรียงหรือจัดวางสรรพสิ่งในสังคม ไม่เน้นการแสวงหาความจริงตามแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

“นักวิจัยจะ	‘ดีเด่น’	ได้ต้องทำตัวเหมือน
ดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง	แม้แสงนั้น			

จะดับลงในสักวันหนึ่ง	แต่ก็ใช้ระยะ
เวลายาวนาน	ไม่ใช่ทำตัวเหมือน
ดาวตกที่สว่างวูบเดียวแล้วก็หายไป	
หรือเหมือนดาวหางที่นานๆ	จะมา
ปรากฏให้เห็นสักครั้ง	และที่สำคัญ
อีกประการหนึ่งคือ	ต้องสามารถ
มองหาความพิเศษในความเป็น
ธรรมดาให้ได้	มองเห็นในสิ่งที่	
คนอื่นมองไม่เห็น		
‘Do	a	common	thing	in		
an	uncommon	way’	” 

งานวิจัย ต้องนำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ ใหม่ๆ



“การทำงานวิจัยเปรียบเสมือน 
การเดินมาราธอน ต้องค่อยๆ ทำไป
อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ตลอดชีวิต
ของนักวิชาการ อย่าทำเพราะ
ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยน หรือรางวัล  
แต่ต้องทำด้วยใจรัก” 

แต่สนใจการทำงานของความจริง สำหรับนักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยมแล้ว ความจริง ความรู้  

ต้องถูกตรวจสอบ ไม่ใช่เป็นกลางและยกไว้บนหิ้งบูชา เพราะความรู้มีหลายแบบ ไม่ใช่เป็นสากล  

ส่วนความจริงก็มีหลายสำนวน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความจริงของใคร ยุคสมัยใด นอกจากนี้ หลังโครงสร้าง

นิยมยังมองอำนาจในเชิงบวก อำนาจเป็นเรื่องของการผลิตหรือสร้าง มากกว่าการเก็บกดปิดกั้น  

ส่วนสิ่งที่อำนาจสร้างคือความรู้กับความจริง” 



 “วาทกรรมการพัฒนา”เป็นอีกหนึ่งผลงานเขียนที่โดดเด่นซึ่งเผยให้เห็นแง่คิดและมุมมองใหม่

เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาซึ่ง“วาทกรรม”ในงานศึกษานี้มิได้หมายถึงคำพูดหรือถ้อยแถลง

แต่หมายถึงระบบและกระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่างๆ

ในสังคมไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจริงอำนาจหรือตัวตนของเราเอง



 “ส่วนใหญ่การพูดถึงการพัฒนา เราจะดูที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา แต่เป็นนักทฤษฎีการเมืองที่ได้นำทฤษฎีที่เรียกว่า  

การวิเคราะห์วาทกรรม มาประยุกต์เข้ากับการศึกษาการพัฒนา ทำให้เกิดความแปลกใหม่ และ 

ทำให้คนทั่วไปมีเรื่องที่จะพูดถึงการพัฒนาต่อไปได้อีก”รองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์กล่าว



 นอกจากความโดดเด่นของผลงานดังกล่าวแล้วรองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์ยังมีผลงานวิจัย

อีกเป็นจำนวนมากและที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติได้แก่งานวิจัยเรื่อง

“สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน”ซึ่งอาจารย์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ว่า

“แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานวิจัยชิ้นนี้คือ ความไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดแบบกระแสหลัก คนส่วนใหญ่

เวลามองความขัดแย้งจะเน้นประเด็นทางด้านจริยธรรม มองปัญหาระดับประเทศเป็นเรื่องระดับบุคคล

ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ‘ให้คนดีมาปกครองประเทศ’ แต่สำหรับผมความขัดแย้งเป็นปัญหาทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ ซึ่งสุนทรียศาสตร์ไม่ใช่เรื่องความสวยงามอย่างที่เราเข้าใจ แต่เป็นเรื่องของความเห็น 

การรับรู้ของคนในสังคมบนฐานของระบบการรับรู้ที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน”



 จากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในแวดวงวิชาการผสานกับความรักในวิชาชีพเป็นแรงผลักดันให้

รองศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์มิเคยหยุดนิ่งที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องดังท่านกล่าวว่า“การสอนต้องควบคู่ไปกับการทำงานวิจัย  

งานวิจัยต้องนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การสอนนักศึกษาไม่ใช่สอนตามตำรา แต่ต้องสอนจาก

องค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา การทำงานวิจัยเปรียบเสมือนการเดินมาราธอน ต้องค่อยๆ ทำไป

อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ตลอดชีวิตของนักวิชาการ อย่าทำเพราะต้องการสิ่งแลกเปลี่ยน หรือรางวัล  

แต่ต้องทำด้วยใจรัก รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้” 

 

 อาจารย์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้กล่าวฝากถึงอาจารย์ทุกท่านว่า “นักวิจัยจะ ‘ดีเด่น’ ได้ต้องทำตัว

เหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง แม้แสงนั้นจะดับลงในสักวันหนึ่ง แต่ก็ใช้ระยะเวลายาวนาน 

ไม่ใช่ทำตัวเหมือนดาวตกที่สว่างวูบเดียวแล้วก็หายไป หรือเหมือนดาวหางที่นานๆ จะมาปรากฏ 

ให้เห็นสักครั้ง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องสามารถมองหาความพิเศษในความเป็นธรรมดา 

ให้ได้ มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ‘Do a common thing in an uncommon way’ ” 
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“ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีคณะทำงาน	
ที่เปี่ยมความรู้และศักยภาพ	และที่ปรึกษาที่ดีอย่าง
รองศาสตราจารย์	ดร.ภิญโญ	สุวรรณคีรี		
รวมไปถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ		
และสิ่งที่สำคัญคือ	คณะออกแบบทำงานนี้	
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น	
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
และถือเป็นการให้บริการทางสังคม	
เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ชื่นชม	
วัดไทยพุทธคยา	วัดไทยในต่างแดนแห่งแรก		
อันเป็นหน้าตาของประเทศไทย	
ในแดนพุทธภูมิ” 

 ในโอกาสพุทธชยันตี2500ปีประเทศอินเดีย
ได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นและประกาศเชิญชวนให้
ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนามาสร้างวัด
ด้วยศิลปะประจำชาติของตนณพุทธคยาดินแดน
ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรัฐบาลอินเดีย
จัดสรรที่ดินให้เช่าคราวละ99ปีและเมื่อหมดสัญญา
แล้วสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ50ปี

 ประเทศไทยในสมัยรัฐบาลจอมพลป.
พิบูลสงครามจึงถือโอกาสอันดีนี้จัดสร้าง
“วัดไทยพุทธคยา”วัดไทยแห่งแรกใน
ต่างประเทศขึ้นเมื่อพ.ศ.2500บนเนื้อที่
12ไร่ตั้งอยู่ใกล้กับองค์เจดีย์พุทธคยาและ
ต้นพระศรีมหาโพธิเพื่อเป็นสถานที่ทำบุญ
ของผู้ศรัทธาเป็นสถานที่พักอิริยาบถและ
บำเพ็ญพระราชกุศลของพระบรมวงศานุวงศ์
กับทั้งเป็นที่ประกอบการกุศลทั้งปวงของ
ชาวพุทธไทยตลอดจนเป็นสถานที่ปฏิบัติ
งานของพระธรรมทูตไทยสายประเทศ
อินเดียโดยเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและ
อุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย

ก้าวล้ำงานวิจัย	ก้าวไกลสู่สากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์	ประเสริฐสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายออกแบบ
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยา	ประเทศอินเดีย

บูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยา		 บริการทางสังคมเพื่อเผยแพร่
	 และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย



พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยา
จำลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง 

 พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครซึ่งได้ชื่อว่า
เปน็สถาปตัยกรรมสมยัรตันโกสนิทรท์ีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ภายในพระอโุบสถประดบัดว้ยภาพวาดชาดก
เรือ่งพระมหาชนกซึง่ไดร้บัพระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระประธานในพระอโุบสถ
เปน็พระพทุธชนิราชจำลองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน
ในการเททองหล่อณวัดเบญจมบพิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า“พระพุทธ
ธรรมศิรชมพทูปีนวิตัสิโุขทยั”มคีวามหมายวา่“พระพทุธเจา้ผูเ้ปน็ใหญใ่นธรรมกลบัสูช่มพทูวปีใหเ้กดิสขุ”

 กาลเวลาผ่านไปกว่า50ปีอาคารสำคัญของวัดทรุดโทรมไปตามลำดับรัฐบาลไทยจึงเห็นสมควร
ที่จะให้มีการพัฒนาฟื้นฟูการจัดระเบียบอาคารและการจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัมพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา84พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระบรมวงศานุวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชฯพระชนมพรรษา99พรรษา

 ในการนี้รฐับาลไทยและวดัไทยพทุธคยาไดม้อบหมายใหค้ณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
ภายในและภูมิทัศน์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ประเสริฐสุขอดีตคณบดีและอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.ภิญโญสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติ
ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายออกแบบและเป็นผู้ออกแบบศาลาเฉลิมพระเกียรติภปร
และศาลาเฉลิมพระเกียรติสกบริเวณสระน้ำด้านหน้าพระอุโบสถ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทย
พุทธคยาว่า“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเริ่มเข้าไปดำเนินการเมื่อปี 2554 เริ่มจาก 

อาคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นระยะแรก โดยปรับปรุงให้เป็นห้องพัก
รับรองอาคันตุกะที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ เอกอัคราชทูต หรือแขกระดับสูง ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 
สำหรบัในระยะตอ่ไปจะเปน็การปรบัปรงุอกี 15 อาคารนัน้ ขณะนีก้ำลงัอยูร่ะหวา่งการออกแบบ ซึง่คาดวา่
จะแลว้เสรจ็ทัง้หมดในป ี2558 โดยรองศาสตราจารย ์ดร.ภญิโญ ออกแบบศาลาเฉลมิพระเกยีรต ิ2 อาคาร 
และโครงการที่เหลือโดยคณะฯ ซึ่งปรับปรุงอาคารและสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย (1) ภูมิทัศน์โดยรอบ
พระอโุบสถ ลานประทกัษณิ ธรรมจกัร เสาธง ซุม้ประตทูางเขา้ดา้นหนา้วดั (2) อาคารสถานพยาบาล 2 ชัน้ 
โดยแบง่เปน็สถานทีด่แูลรกัษาผูแ้สวงบญุคนไทย และคนอนิเดยี (3) อาคารอูน่ำ้ สำนกังานพระธรรมทตู 
และสำนักงานวัดไทยพุทธคยา (4) อาคารจอมพล ป. เป็นห้องพัก จำนวน 20 ห้อง และห้องนิทรรศการ
ของวัด (5) อาคารพระสุเมธาธิบดี เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นห้องพักพระธรรมทูต และแม่ชี (6) อาคาร
พักอาศัย 3 หลัง ได้แก่ อาคารหลวงพ่อปากน้ำ อาคารพุทธชยันตี 2600 ปี และอาคารกิตติขจร  
เป็นห้องพักสำหรับบุคคลทั่วไป (7) อาคารหอวิปัสสนา เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นโรงอาหาร สถาบัน
โพธิคยาวิชชาลัย ห้องพัก และพื้นที่วิปัสสนา (8) กุฏิเจ้าอาวาส (9) ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช  
(10) หมู่กุฏิกัมฐาน (11) อาคารส่วนซ่อมบำรุง เป็นห้องพักคนงานและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และ 
(12) งานระบบสาธารณูปการต่างๆ  
 
 สำหรับในส่วนของอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการดำเนินการ
ปรับปรุงไปก่อนหน้านี้แล้วโดยสถาปนิกกลุ่มอื่น โดยปรับปรุงให้เป็นห้องรับรองแขกสำคัญเช่นเดียวกับ
อาคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

 แมโ้ครงการบรูณปฏสิงัขรณใ์นระยะแรกประสบกบัอปุสรรคดา้นการขนสง่วสัดกุอ่สรา้งและครภุณัฑ์
ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าเนื่องจากต้องนำมาจากเมืองอื่นที่ห่างไกลอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งบางชิ้นเกิดการชำรุดเสียหายส่งผลให้คณะทำงานต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่เช่า
และไม่สามารถขยับขยายเพิ่มเติมได้อีกอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของบุคลากรและการร่วมกันระดม
ความคิดแก้ไขปัญหาจึงทำให้การดำเนินงานสามารถก้าวต่อไปได้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 “ความสำเรจ็จะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากไมม่คีณะทำงานทีเ่ปีย่มความรูแ้ละศกัยภาพ และทีป่รกึษาทีด่อียา่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี รวมไปถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ และสิ่งที่สำคัญ
คือ คณะออกแบบทำงานนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นการให้บริการทางสังคมเพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ชื่นชมวัดไทยพุทธคยา วัดไทยในต่างแดนแห่งแรก อันเป็นหน้าตา 
ของประเทศไทยในแดนพุทธภูมิ” 
 

404140



เติบไกลสู่นานาชาติ
ธรรมศาสตร์ในเวทีโลก
เติบไกลสู่นานาชาติ
ธรรมศาสตร์ในเวทีโลก



เติบไกลสู่นานาชาติ	ธรรมศาสตร์ในเวทีโลก

Think Tank
รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร์	เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องตามมาตรการ	4	ด้าน	คือ	ด้านยุทธศาสตร์ 
โดยผู้บริหารได้ผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์ต่างๆ		
ด้านบุคลากร	โดยเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร
ทั้ง	3	กลุ่ม	ได้แก่	อาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากร
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ด้านงบประมาณ		
โดยสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่	
เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติ	ด้านระบบ องค์กร  
และกลไก	โดยจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น	
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้	
และข้อมูลต่างๆ	ด้านอาเซียนให้แก่องค์กร	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” 

คลังสมอง	
ระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

ปี2558ประเทศกลุ่มอาเซียนจะเข้าสู่การเป็น

ประชาคมหนึ่งเดียวภายใต้คำขวัญ“หนึ่งวิสัยทัศน์

หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม“ซึ่งจะนำไปสู่

การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือหลากหลายด้าน

โดยเฉพาะสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง“ศนูยอ์าเซยีน

ศกึษา” ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับกับการรวมเป็นประชาคม

อาเซียนโดยมีบทบาทสำคัญ3ด้านคือการเป็น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน(ThinkTank)

ของประเทศการทำวจิยัทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน

และการจัดฝึกอบรมใหแ้กค่นไทยและ

คนในประเทศอาเซยีนเพื่อให้มีความรู้

เกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ



 รองศาสตราจารย์ดร.ประภสัสร์

เทพชาตรีผูอ้ำนวยการศนูยอ์าเซยีนศกึษา

ไดก้ลา่วถงึผลกระทบทัง้ดา้นบวกและ

ดา้นลบของการรวมเปน็ประชาคมอาเซยีน

ว่า“ด้านบวกจะเกิดความร่วมมือกัน 

มากขึ้น แต่เมื่อมีความร่วมมือกันมากขึ้น



“ธรรมศาสตร์มีแผนที่จะสร้าง 
เครือข่ายระหว่างธรรมศาสตร์ 
กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภาค 
วิชาการ ภาครัฐบาล และภาค
ประชาชน ตลอดจนในอนาคต 
เราจะสร้างเครือข่ายกับอาเซียน 
ทั้ง 9 ประเทศ” 

ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิ ปัญหาความขัดแย้ง การอพยพย้ายถิ่นฐาน 

การค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด สำหรับปัญหาของประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องภาษาซึ่งยังไม่มี

ความพร้อมจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัว”  



 ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาได้กล่าวถึงประเด็นของการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่อาเซียนว่า“ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและ 

เชิงรับ ซึ่งเรายังไม่มียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ และ

ประชาชนทั่วไป ด้านงบประมาณของรัฐบาล และด้านระบบ กลไก องค์กรต่างๆ ที่จะเข้ามารองรับ”  



 รองศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร์ได้กล่าวต่อไปถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ว่า“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องตามมาตรการ 4 ด้านหลัก

ดังกล่าวคือ หนึ่งด้านยุทธศาสตร์ ธรรมศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านมาแล้วระดับหนึ่ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่าน โดยผู้บริหารได้ผลักดันยุทธศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการส่งเสริม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน 

เรื่องของภาษาอาเซียน สองด้านบุคลากร เราได้เตรียมบุคลากรโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ผมคิดว่าอาจารย์ของ

ธรรมศาสตร์มีความพร้อมระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ ภาษาอังกฤษ หรือด้านทัศนคติที่เปิดกว้าง 

ส่วนนักศึกษายังมีปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษ แม้เราจะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าคนไทยยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องผลักดันกันต่อไป โดยขณะนี้ 

เราได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ปรีดี พนมยงค์ สำหรับกลุ่มที่สามบุคลากรสนับสนุน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงมากในเรื่อง

ของความพร้อมหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องเร่งพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น สามด้านงบประมาณ 

ธรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย ด้านการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตลอดจน 

ด้านบุคลากรระดับต่างๆ สี่ด้านระบบ องค์กร และกลไก การที่เราจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเพราะ 

เล็งเห็นว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้านอาเซียน 

ให้แก่องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ”



 แมว้า่ศนูยอ์าเซยีนศกึษาจะเพิง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี2554แตด่ว้ยภารกจิหลกัสำคญัในการขบัเคลือ่น

สถาบนัใหก้้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะเตรียมพร้อมให้ทันกับการเปิดประตู

สู่อาเซียนในอีก4ปีข้างหน้ารองศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร์กล่าวถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2556ว่า“ประการแรก การจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่

บุคลากรและประชาชน ประการที่สอง การศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิจัยเรื่องอาเซียน ประการที่สาม  

การเป็น Think Tank หรือคลังสมองของประเทศในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่

องค์กร บุคลากร และประชาชน ประการที่สี่ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้การค้นคว้าความรู้เรื่องอาเซียน

เป็นไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว และประการที่ห้า การสร้างเครือข่าย

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง

อาเซียน รวมถึงเรามีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ ตลอดเวลา การสร้าง

เครือข่ายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งขณะนี้ธรรมศาสตร์มีแผนที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างธรรมศาสตร์

กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐบาล และภาคประชาชน ตลอดจนในอนาคตเราจะ

สร้างเครือข่ายกับอาเซียนทั้ง 9 ประเทศด้วย” 



 นับจากวันนี้ไปอีก4ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่ได้เป็นเพียงThinkTankระยะสั้น

หากทวา่จะเปน็ThinkTankคลงัสมองระดบัอาเซยีนและอาจพฒันาตอ่ยอดไปในระดบัโลกซึง่ภารกจิของ

ศนูยอ์าเซยีนศกึษาคงไมไ่ดจ้บลงเพยีงเทา่นี้แตย่งัคงตอ้งสานตอ่ภารกจิตอ่ไปเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทย

ให้เป็นคลังสมองของระดับโลกในอนาคต
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สร้างคลังความรู้	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติ	ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

“ต้องเน้นประเด็นที่เป็นจุดร่วมกัน
ของประเทศในภูมิภาค	เช่น	
ปัญหาร่วม (Common 
Problem)	มรดกร่วม 
(Common	Heritage)		
และศักยภาพร่วม 
(Common	Potential)	
เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิก
ให้มีศักยภาพก้าวไกลไป
พร้อมกัน	ซึ่งจุดร่วมเหล่านี้	
จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้กลุ่ม
ประเทศอาเซียนเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง	และมีบทบาทเปน็	
ทีน่า่จบัตามองบนเวทโีลก” 

 แม้กระแสเรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะได้รับความสนใจจากผู้คน

ในหลากหลายแวดวงและก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้แต่อันที่จริงแล้วกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์

ซึ่งหลายคนเปรียบเปรยว่าเป็นกระแสที่ย่อโลกให้เล็กลงและผู้คนทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้น

ได้ส่งผลให้ประเทศในประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม

กับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออันได้แก่

จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้กรอบความร่วมมือที่เรียกว่าASEAN+3



 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานซึ่งมุ่งเป็นคลังสมอง

และศนูยข์อ้มลูองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกตระหนกัถงึความสำคญัดงักลา่ว

จงึไดข้ยายขอบเขตการศกึษาใหค้รอบคลมุทัว่ทัง้ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยสร้างเครือข่ายและติดตามวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

ของกลุ่มประเทศASEAN+3ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยของสถาบันฯและคณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เกี่ยวกับแต่ละประเทศ



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ว่า

“ประการแรก ทางสถาบันของเราได้ปรับ ‘ศูนย์ CLMV วิจัยและพัฒนา’ ซึ่งเดิมเน้นศึกษาและพัฒนา

องค์ความรู้ของประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม  

ขึ้นเป็น ‘ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา’ (Center for Southeast Asian Studies:CSEAS-TU)  

สร้างเครือข่าย	สร้างงานวิจัย
ในกลุ่มประเทศ	ASEAN+3			



เป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนา
โครงการวิจัยทั้งเชิงวิชาการ 
และเชิงนโยบาย เพื่อความเป็น  
‘คลังสมอง’ (Think Tank)  
ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศ 
ในเอเชียตะวันออก 

โดยขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้นและครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

รวม 11 ประเทศ ไดแ้ก ่อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์ไทย บรไูนดารสุซาลาม เวียดนาม ลาว 

พม่า กัมพูชา และติมอร์ตะวันออก



 ประการที่สอง ทางสถาบันฯ มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญรายประเทศ โดยได้มอบหมายให้นักวิจัย

ติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอ

ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ทุกสัปดาห์ อันจะเป็นการสร้างคลังข้อมูลและสั่งสมองค์ความรู้ไว้ 

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

 ประการที่สาม การบูรณาการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในกลุ่ม

ประเทศ ASEAN+3 และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสถาบันฯ ยังได้วางแผนที่จะจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในปี 2557 และการประชุมนานาชาติด้านเอเชียตะวันออกศึกษาในปี 2558” 



 นอกเหนือจากบทบาทในการสร้างคลังความรู้ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันภายในกลุ่มประเทศASEAN+3แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติยังได้กล่าวถึงหน้าที่สำคัญ

อีกประการหนึ่งของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในด้านการเป็นศูนย์กลางผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเน้นประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขงว่า“ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐ ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง อาทิ    

โครงการวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางโลจิสติกส์ การบริการสุขภาพ (Health Care) และศิลปวัฒนธรรมของ

กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น มูลนิธิอมตะ 

ในการศึกษาข้อมูลตามเส้นทาง ‘คาราวานเอเชีย’ เช่น จีน ลาว พม่า เกาหลีเหนือ และคาซักสถาน  

อีกทั้งยังได้รับการว่าจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้ผลิตเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเผยแพร่

ต่อสาธารณชนอีกด้วย” 



 การตดิตามขา่วสารความเคลือ่นไหวในประเทศเอเชยีตะวนัออกเพือ่เผยแพรด่งักลา่วขา้งตน้ยงัเปน็

ฐานอนัสำคญัในการคดิโจทยว์จิยัและพฒันาเปน็โครงการวจิยัอกีทัง้ยงัเปน็การหาขอ้มลูเพือ่ตอบโจทย์

วิจัยนั้นเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาโครงการวิจัยทั้งเชิงวิชาการและเชิงนโยบายเพื่อความเป็น

‘คลังสมอง’(ThinkTank)ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกต่อไป



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติกล่าวเสริมถึงหัวใจสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศ

ASEAN+3ว่า“ต้องเน้นประเด็นที่เป็นจุดร่วมกันของประเทศในภูมิภาค เช่น ปัญหาร่วม (Common 

Problem) ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ และปัญหาสุขอนามัยข้ามชาติ 

เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประการต่อไปคือ มรดกร่วม (Common 

Heritage) เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ที่เรามีร่วมกัน และศักยภาพร่วม (Common 

Potential) ทั้งด้านการผลิต แรงงาน ทรัพยากร การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือ 

เฉพาะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้มีศักยภาพก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งจุดร่วมเหล่านี้จะเป็น

พื้นฐานสำคัญให้กลุ่มประเทศ ASEAN+3 เติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีบทบาทเป็นที่น่าจับตามอง 

บนเวทีโลก” 



 ถึงเวลาแล้วที่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งASEAN+3จะต้องจับมือและผนึกกำลังกันอย่างจริงจัง

ก้าวข้ามกำแพงแห่งความเป็นชาตินิยมไปสู่ความเป็น‘ประชาคมนิยม’เพื่อสร้างอำนาจต่อรองของชาติ

ตะวันออกให้มีบทบาททัดเทียมมหาอำนาจตะวันตกทั้งนี้สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในฐานะหนว่ยงานทีเ่ปน็คลงัสมองดา้นเอเชยีตะวนัออกศกึษาพรอ้มกา้วมัน่ตอ่ไปในปรชัญา

และพันธกิจเพื่อการพัฒนาความรู้นำธรรมศาสตร์และสังคมไทยเติบโตก้าวไกลในประชาคมโลก

อย่างมีคุณภาพ
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เติบไกลสู่นานาชาติ	ธรรมศาสตร์ในเวทีโลก

EQUIS
รองศาสตราจารย์	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

“การได้รับการรับรองมาตรฐาน	EQUIS	ซึ่งเป็น
มาตรฐานการศึกษาระดับโลกส่งผลดีต่อคณะฯ		
หลายประการ	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ของคณะฯ	
และมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ	ให้เทียบเคียงได้กับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันชั้นนำระดับโลก		
อีกทั้งยังส่งผลให้คณะฯ	มีการพัฒนามาตรฐาน	
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน
สิทธิพิเศษของคณาจารย์และนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมและความร่วมมือด้านการเรียนการสอน	
และการวิจัยต่างๆ	มีสิทธิพิเศษด้านเงินสนับสนุนสำหรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันที่มีการรับรอง
มาตรฐาน	EQUIS	รวมถึงการยอมรับนับถือในตัว
สถาบันจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ” 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจระดับโลก

 เมื่อปลายปี2555ที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ

ของสถาบันอีกครั้งในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

EQUISนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จในฐานะ

“สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกครบทุกระดับ”ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก



 EuropeanQualityImprovementSystemหรือEQUIS

เป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

ระดับโลกดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาด้านการบริหาร

ธุรกิจแห่งยุโรปหรือEuropeanFoundationforManagement

Development(EFMD)องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สถาบัน

บริหารธุรกิจรวมถึงผู้บริหารด้านการศึกษาและบริษัทเอกชน

ต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และวิทยาการด้าน

การบริหารธุรกิจผ่านงานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยEFMDมีบทบาทหลักในการ

ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก“EQUIS”กับสถาบัน

ด้านบริหารธุรกิจชั้นนำทั่วโลกทั้งนี้สถาบันการศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบันมีมากกว่า10,000แห่งแต่มีเพียง

1%จาก39ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้





อีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จ
ในฐานะ “สถาบันการศึกษา 
ด้านบริหารธุรกิจแห่งแรก 
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลกครบทุกระดับ” 
ทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 รองศาสตราจารย์ดร.กุลภัทราสิโรดมคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเปิดเผยว่า

“กว่าที่คณะฯ จะผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐาน EQUIS ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่เข้มข้นมาก โดยเริ่มจากปลายปี 2553 ขอเข้ารับการประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

EQUIS ในเดือนธันวาคม ปี 2555 นับเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของความแข็งแกร่งทั้งในด้านการบริหาร

จัดการ ด้านวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติของคณะฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความร่วมแรง

รว่มใจของคณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาทัง้อดตีและปจัจบุนัทีไ่ดส้ัง่สมผลงานอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึ

องค์กรภายนอกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนคณะฯ เสมอมา 



 สำหรับเกณฑ์การประเมินที่กรรมการผู้ประเมินคุณภาพ (EQUIS Review Committee) ใช้ในการ

ประเมินคณะฯ และดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยใช้มาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ระดับนานาชาติในทุกๆ ด้าน ได้แก่ มิติความชัดเจนในปรัชญาการบริหาร กลยุทธ์การจัดการ และ

ธรรมาภิบาล ในภาพรวม มิติการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย  

มติคิณุภาพนกัศกึษาปจัจบุนัทีก่ำลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก มติคิณุภาพ

ของคณาจารย์ในแง่คุณวุฒิ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจ และประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติ 

มิติคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ มิติการบริหาร

หลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มิติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับคณาจารย์ 

บคุลากร และนกัศกึษา มติคิณุภาพการบรหิารจดัการ รวมถงึงบประมาณ สถานที ่และอปุกรณก์ารเรยีน

การสอนที่มีมาตรฐานระดับสากล มิติความเป็นนานาชาติในแง่คุณภาพของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และมิติการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก

และนักศึกษาเก่า” 



 จากเกณฑ์การประเมินข้างต้นคณะฯได้รับการยกย่องในด้าน“มิติคุณภาพนักศึกษา”ในระดับสูง

กว่ามาตรฐาน(AboveStandard)เนื่องจากตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานักศึกษาของคณะฯจาก

โครงการปริญญาโททางการตลาด(หลักสูตรนานาชาติ)หรือMIMและจากโครงการปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)หรือBBA(InternationalProgram)ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ

ในเวทีโลกเสมอมายกตัวอย่างเช่นรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจGlobalMootCorp

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกรณีศึกษานานาชาติ(InternationalCaseCompetition)รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันCharteredFinancialAnalyst(CFA)ระดับประเทศ4สมัยซ้อน(ปี2553-2556)

ระดับทวีปเอเชีย2สมัยซ้อน(ปี2554-2555)และระดับโลก1สมัย(ปี2555)เป็นต้น



 รองศาสตราจารย์ดร.กุลภัทรากล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐานEQUISว่า“เปรียบเทียบง่ายๆ 

กับเวลาเราขายสินค้า แล้วสินค้าของเรามีมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ 

มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวประกันคุณภาพให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าของ

เราในที่สุด เช่นเดียวกับการได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกที่ส่งผลดีต่อคณะฯ หลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ให้เทียบเคียงได้กับ

คุณภาพการศึกษาของสถาบันชั้นนำระดับโลก อันจะเป็น ‘จุดขาย’ ที่สามารถดึงดูดนักศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้คณะฯ มีการพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในส่วนประโยชน์ที่จะได้รับกับคณาจารย์และนักศึกษา

โดยตรงกค็อื สทิธพิเิศษในการเขา้รว่มกจิกรรมและความรว่มมอืดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยัตา่งๆ 

มสีทิธพิเิศษดา้นเงนิสนบัสนนุสำหรบันกัศกึษาแลกเปลีย่นระหวา่งสถาบนัทีม่กีารรบัรองมาตรฐาน EQUIS 

รวมถึงการยอมรับนับถือในตัวสถาบันจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” 



 การได้รับการรับรองมาตรฐานEQUISของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ถือเป็นเพียงก้าวหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ที่จะต่อยอดไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ

ที่ยั่งยืนในวันข้างหน้าด้วยเหตุนี้คณะฯจึงยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักของการมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนา

มิติต่างๆทางการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรักษา

มาตรฐานคุณภาพและ“วิทยฐานะระดับโลก”นี้ไว้อย่างต่อเนื่อง

(ข้อมูลสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2556)  
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ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน 
มั่นคงในปรัชญา
ธรรมศาสตรเ์พื่อประชาชน 
มั่นคงในปรัชญา



การมีความรับผิดชอบ
คุณชวน	หลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย	ระหว่างปี	2535	-	2538	และปี	2540	-	2544
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.	1)

“หลักสูตร	นมธ.1	เป็นหลักสูตรที่มี	
เป้าหมายเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีบทบาท
ทำงานเพื่อสังคมตามอุดมการณ์ตั้งแต่
แรกเริ่มก่อตั้ง	รวมทั้งมีความสำนึก	
ของการเป็นนักประชาธิปไตยในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี	
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ต่อสังคมส่วนรวม
และมีจิตสำนึกรักประเทศชาติ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดขึ้น 
ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตย วัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา
ขณะนั้นเพื่อเตรียมบันฑิตไปสู่การรับใช้ประชาชน ดังคำกล่าวของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์  
ท่านผู้ประศาสน์การที่ว่า ‘มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร’ 
หลักสูตร นมธ. 1 จึงเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีบทบาททำงานเพื่อสังคมตาม
อุดมการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง รวมทั้งมีความสำนึกของการเป็นนักประชาธิปไตยในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

 แม้ปัจจุบันสภาพสังคมจะเปลี่ยนไปแต่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยยังคงเชื่อมั่นใน
อดุมการณข์องสถาบนัแหง่รัว้เหลอืงแดงแหง่นีว้า่“อดุมการณเ์พือ่สงัคมของธรรมศาสตรม์ไิดเ้ปลีย่นแปลง
เพียงแต่มีเงื่อนไขและปัจจัยที่แตกต่างกัน จะให้นักศึกษาทำตัวเช่นคนรุ่นเก่าคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจาก
สภาพของสังคมมิได้เป็นเช่นแต่ก่อน แต่เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดวิชา  
มธ 100 (TU 100)  ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีจิตสำนึกรักประเทศชาติ ซึ่งผมคิดว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ที่สำเร็จ 
การศึกษาไปโดยรวมมีจิตสำนึกเพื่อสังคมอยู่มาก แม้ว่าผลผลิตของมหาวิทยาลัยย่อมมีทั้งคนดี  
มีอุดมการณ์ และคนไม่มีอุดมคติ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ‘...ในบ้านเมือง
นัน้มทีัง้คนดแีละคนไมด่ ีไมม่ใีครจะทำใหค้นทกุคนเปน็คนดไีดท้ัง้หมด...’ แตก่ารทีม่หาวทิยาลยัพยายาม 
ส่งเสริมเรื่องความผิดชอบ เรื่องคุณธรรม เพื่อเน้นความเป็นธรรมศาสตร์เพื่อสังคม จึงถือเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมทุกยุค ทุกสมัย และผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้มีส่วนสร้างสำนึกและค่านิยมที่ดี
ให้แก่ศิษย์ไม่น้อยกว่าสถาบันใดๆ” 

 สำหรับนมธ.รุ่นที่2ซึ่งคุณชวนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษนั้นท่านได้เน้นย้ำเรื่อง
“ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ”ซึ่งประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มากในภาคปฏิบัติเพราะคำพูดกับการกระทำ
ที่สวนทางกันพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศโดยเชิญ
บุคลากรซึ่งเป็น“คนดีมีอุดมคติ”มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 “มหาวทิยาลยัตอ้งเพิม่พนูความรูใ้หม่ๆ  ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มอบรม เพราะผูเ้ขา้รว่มอบรมไมว่า่ภาคราชการ
หรือเอกชนก็ตามมีข้อจำกัดของเวลาในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสามารถทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  
ไม่เพียงพอที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจทำงาน เพราะฉะนั้นเรื่องของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารต้องรู้ด้วย จึงจะเกิดประโยชน์จากการศึกษาและสามารถนำหลักสูตรนี้ 
ไปประยุกต์ใช้ได้” 

 79ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาออกสู่สังคม
และก้าวไปมีบทบาทเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

เปน็จำนวนมากสำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
เลง็เหน็ความสำคญัของ“ทรพัยากรมนษุย”์ซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่
และสำคญัยิง่ในการกำหนดความสำเรจ็ขององคก์รทกุระดบัจงึไดจ้ัด
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”(นมธ.)ขึ้น
เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวทันทุกกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบันตลอดจนปฏิบัติหน้าที่และบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมยึดมั่นในหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”รุ่นที่1ได้รับ
ความสนใจจากศษิยเ์กา่ธรรมศาสตรท์ีป่จัจบุนัอยูใ่นบทบาทของผูบ้รหิาร
ทัง้จากภาครฐัและเอกชนจำนวนมากคณุชวนหลกีภยัอดตีนายกรฐัมนตรี
สองสมัยระหว่างปี2535-2538และปี2540-2544เป็นบุคลากร
กิตติมศักดิ์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรมกล่าวถึงหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น
ว่า“หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่า 
ที่เป็นนักบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เพิ่มพูนความรู้ 



บริษัทเพื่อสังคม
ดร.สันติภาพ	เตชะวณิช
อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	
และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ทศภาค	จำกัด
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.	1)

“เราหวังว่า	นมธ.	รุ่นต่อๆ	ไปจะเข้ามาต่อยอดสิ่งที่รุ่นพี่	
ได้สร้างพื้นฐานไว้	ให้บริษัทของเราเติบโตก้าวหน้าและ	
ทำสิ่งดีๆ	เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ	
เพราะเราทุกคน...ในฐานะลูกแม่โดม	ย่อมมีอุดมการณ์
และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม
เสมอมา” 

สืบสานอุดมการณ์	และเจตนารมณ์	
ตอกย้ำความเป็นธรรมศาสตร์

 ดร.สันติภาพเตชะวณิชอดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน

กรรมการบริหารบริษัททศภาคจำกัดเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งที่ให้

ความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”(นมธ.1)ได้กล่าวถึง

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรนีว้า่“นอกจากสาระความรูด้า้นวชิาการทีบ่รรจอุยูใ่นหลกัสตูรนี ้คอื ดา้นเศรษฐกจิ-

การเงิน ด้านการเมือง-กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธรรมะ 

กับสังคมแล้ว หลักสูตรนักบริหารระดับสูงยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ 

และประสบการณ์ในแต่ละสายอาชีพของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่ 

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมไทยต่อไปในอนาคต” 



 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงรุ่นที่1จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง“บริษัทเพื่อสังคม”(SocialEnterprise)ขึ้นเพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ

มีประโยชน์มากมายตอบแทนความดีกลับสู่สังคมรวมถึงให้การส่งเสริมองค์กรทั่วไปและคณะบุคคลที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีกำลังใจในการทำความดีและประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ดร.สันติภาพกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานว่า“กิจการเพื่อสังคมที่ศิษย์เก่า นมธ. รุ่นที่ 1 ได้ริเริ่มขึ้น  

ในขณะนี้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้ว โดยเริ่มจากการปรึกษาหารือในกลุ่มผู้สำเร็จการอบรม

และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มทำกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่จดทะเบยีนเปน็บรษิทัเพือ่สงัคม มกีารกำหนด

วัตถุประสงค์ขององค์กร จัดตั้งคณะกรรมการ มีการเรียกหุ้นเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เราได้

กำหนดให้มีการประชุมบริษัททุกเดือน เพื่อระดมสมองคิดและลงมือทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ  

ที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 

ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตร และเราก็หวังว่า นมธ. รุ่นต่อๆ ไป จะเข้ามาต่อยอดสิ่งที่รุ่นพี่ได้สร้างพื้นฐานไว้ 

ให้บริษัทของเราเติบโตก้าวหน้าและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ  

เพราะเราทุกคน...ในฐานะลูกแม่โดม ย่อมมีอุดมการณ์ 

และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม 

เสมอมา”  



 องค์ความรู้คู่ความดีที่ส่งต่อจากรุ่นที่1ถึงรุ่นที่2

และรุ่นต่อๆไปของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”เน้นย้ำความเป็น“ธรรมศาสตร์”

ที่มุ่งสืบสานอุดมการณ์“เพื่อสังคม”ให้ดำเนินไป

อย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัยเพราะทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นทั้ง“คนเก่ง”และ“คนดี”ย่อมเป็นที่ต้องการ

ของทุกองค์กรและทุกสังคม





วิชาความเป็นพลเมือง
กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

“การทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในช่วงวัยนักศึกษา 
เป็นเสมือนการจำลองภาพชีวิตในอนาคตที่เราจะต้อง
ออกไปทำงานร่วมกับคนหมู่มาก อย่าเรียนรู้เพียง 
ในตู้ปลา ต้องออกไปเรียนรู้โลกภายนอกด้วย” ต่อสกุล	พุทธพักตร์

นักศึกษา	TU	100

TU100

 TU100วิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมวิชาบังคับเลือกที่กำลังจะเป็นวิชา

บังคับในปี2556เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีจิตสำนึก

รักประเทศชาติโดยเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนอกห้องเรียน



 ต่อสกุลพุทธพักตร์นักศึกษาชั้นปีที่1คณะรัฐศาสตร์หนึ่งในนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาTU100

ด้วยความเป็นนักกิจกรรมตัวยงและสนใจใคร่รู้ว่าวิชานี้เรียนอะไรและมีวิธีการประเมินผลการเรียน

อย่างไรเนื่องจากเป็นวิชาที่ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียนเน้นการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ



 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับเลือกและจะเรียนในชั้นปีใดก็ได้วิชาTU100จึงประกอบไปด้วยนักศึกษา

ทุกคณะและทุกชั้นปีมาเรียนร่วมกันเมื่อมีนักศึกษาจำนวนมากนักศึกษาจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม

กลุ่มละประมาณ20คนอาจน้อยหรือมากกว่านี้ในแต่ละปีตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ซึง่นกัศกึษาจะตอ้งทำกจิกรรมเพือ่สงัคมโดยเลอืกทีจ่ะทำกจิกรรมในมหาวทิยาลยัหรอืนอกมหาวทิยาลยั

ก็ได้



 สำหรบักลุม่ของตอ่สกลุเลอืกทีจ่ะออกไปทำกจิกรรมนอกมหาวทิยาลยัเพราะพวกเขาอยากมโีลกทศัน์

กวา้งขึน้ชมุชนทีพ่วกเขาตอ้งลงไปทำกจิกรรมมชีือ่วา่“ชมุชนทองแท”้หลงัจากทีล่งไปสำรวจพบวา่ชุมชน

อยู่ติดลำคลองและประสบปัญหาขยะซึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างมลภาวะที่เป็นพิษจากความพยายามในการ

ร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งแรกทุกคนคิดว่าจะทำตาข่ายดักขยะแต่อาจก่อปัญหาให้แก่

เรือสัญจรหรือการทำเครื่องจักสานจากผักตบซึ่งมีปัญหาในขั้นตอนการอบกำมะถันสุดท้ายจึงสรุป

ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกันว่าทำที่ตักขยะให้คนในชุมชนและทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบ

น่าจะเป็นการดีซึ่งคนในชุมชนสามารถที่จะสานต่อเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนของตนเอง

ได้อย่างไม่ยากนัก



 ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการนำเสนอชิ้นงานและจากการทำงานที่เป็น

ขั้นตอนมีการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและผลงานที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสามารถ

เข้าถึงปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริงจึงทำให้กลุ่มของเขาได้รับการประเมินจากอาจารย์และเพื่อน

กลุ่มอื่นๆให้ได้อันดับที่1ในกลุ่มใหญ่รวมทั้งหมด10กลุ่ม



 แม้วิชาTU100สำหรับต่อสกุลจะจบไปแล้วแต่สำหรับการดำเนินชีวิตบนเส้นทางนักศึกษา

ของเขายังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเขากล่าวว่า“การทำกิจกรรม

กับเพื่อนๆ ในช่วงวัยนักศึกษาเป็นเสมือนการจำลองภาพชีวิตในอนาคตที่เราจะต้องออกไปทำงาน 

ร่วมกับคนหมู่มาก อย่าเรียนรู้เพียงในตู้ปลา ต้องออกไปเรียนรู้โลกภายนอกด้วย กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ซึ่งหากเราได้สานต่อย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผมเชื่อว่าคนธรรมศาสตร์

ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อประชาชนแฝงอยู่ในทุกอณู อาจลดลงไปบ้าง แต่ไม่ได้สูญหายไป” 

ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน	มั่นคงในปรัชญา 626362



ใฝ่เรียนรู้
ควบคู่กิจกรรม“การที่ได้เห็นรอยยิ้ม การที่ได้ยินเสียงหัวเราะ  

ผมไม่รู้ว่าคือ ‘ความสุข’ หรือเปล่า แต่มันทำให้ผม 
มีพลังและพร้อมที่จะ ‘ลุย’ เพื่อทำกิจกรรมอาสา 
ของผมต่อไป” 

 “โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย”หนึ่งในโครงการสำหรับนักศึกษาที่ปรารถนาจะเข้ามาเรียน

ที่ธรรมศาสตร์ผ่านระบบการสอบตรงด้วยข้อกำหนดรับนักศึกษาที่ใฝ่เรียนรู้ควบคู่กับการทำกิจกรรม

โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.00และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างที่เรียนอยู่

ระดับชั้นมัธยมศึกษา



 อนุสรณ์หนองบัว1ใน34นักศึกษาที่สามารถฝ่าฟันจนเข้ามาเรียนในรั้วเหลืองแดงด้วย

โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตยเป็นน้องใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิชาฟิสิกส์

ซึ่งอนุสรณ์กล่าวว่า“จริงๆ แล้วผมสอบตรงได้ 2 แห่ง แต่ผมเลือกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะด้านการเมืองและสังคม อีกทั้งในช่วงน้ำท่วมใหญ่

เมื่อปลายปี 2554 ผมได้เห็นถึงปรัชญาเพื่อประชาชนของธรรมศาสตร์ แม้ธรรมศาสตร์จะถูกน้ำท่วม 

แต่ก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยาก 

เข้ามาเรียนที่นี่มากยิ่งขึ้น”



 เมื่อได้เข้ามาเป็นลูกแม่โดมอย่างเต็มภาคภูมินอกเหนือจากการเรียนแล้วอนุสรณ์ได้เข้าร่วม

กิจกรรมกับเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสาศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทำกิจกรรม

หลากหลายใหแ้กม่หาวทิยาลยัซึง่เปน็ประโยชนแ์กช่มุชนโดยรอบอาทิ“โครงการครอูาสา”เพือ่ใหค้วามรู้

แก่น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนจารุศรบำรุงและโรงเรียนวัดเวฬุวัน“โครงการพุทธอาสา”

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสอดแทรกหลักธรรมะให้แก่น้องๆที่มาวัดกับผู้ปกครองในวันอาทิตย์

ณวัดปัญญานันทารามและมหกรรมจิตอาสา“งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเหล่านี้

เป็นต้น



 แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษาและอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์แต่อนุสรณ์ก็ได้ซึมซับรับรู้ถึงความแตกต่างของผู้คนที่มีความหลากหลายซึ่งอาจไม่ใช่

มโนภาพของคนที่เขาวาดหวังไว้แต่แรกเริ่มอย่างไรก็ตามเขาก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์

สงัคมใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ยกลุม่คนเลก็ๆทีม่หีวัใจอาสาเตม็เปีย่มดว้ยนยิามสัน้ๆของเขาทีว่า่“ทำเพือ่คน(อืน่)”



 “การทีเ่ราจะทำเพือ่คนอืน่ได ้ประการแรก เราตอ้งรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องตนเองกอ่น วา่ตอนนีเ้ราเปน็ใคร 

ทำอะไรไดม้ากนอ้ยแคไ่หน และเมือ่โตขึน้เราจะตอ้งทำอะไรเพือ่ตอบแทนใหแ้กส่งัคมบา้ง ประการตอ่มา 

อยา่มองคนเพยีงเปลอืกนอก เราควรจะตอ้งคดิวา่ ‘คณุคา่ของคนอยูท่ีค่ณุเปน็คน ไมใ่ชค่ณุเปน็ใคร’  

และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องคิดถึงการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การจะเป็นอาสาสมัครที่ดีได้

ต้องทำด้วยความเต็มใจ สิ่งที่เขาให้มาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หรือเพียงรอยยิ้ม ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ”

อนสุรณก์ลา่วกอ่นทีจ่ะปดิทา้ยวา่“การทีไ่ดเ้หน็รอยยิม้ การทีไ่ดย้นิเสยีงหวัเราะ ผมไมรู่ว้า่คอื  ‘ความสขุ’ 

หรอืเปลา่ แตม่นัทำใหผ้มมพีลงัและพรอ้มทีจ่ะ ‘ลยุ’ เพือ่ทำกจิกรรมอาสาของผมตอ่ไป…อยากจะบอกถงึ

เพือ่นธรรมศาสตรท์กุคนวา่ ธรรมศาสตรเ์ปน็สถาบนัการศกึษาทีถ่อืวา่ใหอ้สิระคอ่นขา้งมาก อยา่หลงระเรงิ

ว่าตนเองเก่งที่เข้ามาศึกษาที่นี่ได้ การที่คุณเข้ามาศึกษาที่นี่ได้ไม่ใช่เพราะคุณเลือกธรรมศาสตร์ แต่เป็น

ธรรมศาสตร์ต่างหากที่เลือกคุณ และเราควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัย

ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้สังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น” 

อนุสรณ์	หนองบัว
นักศึกษาโครงการจิตอาสา

และประชาธิปไตย

6564ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน	มั่นคงในปรัชญา



เข็มเกียรติยศ
โล่เกียรติยศ
กีรตยาจารย์

นักวิจัยดีเด่น
ครูดีเด่น
บุคลากรดีเด่น

เชิดชู	คนเก่ง	คนดี		 คนธรรมศาสตร์เชิดชู	คนเก่ง	คนดี		 คนธรรมศาสตร์



1.  เข็มเกียรติยศ 
 • การยกยอ่งและเชดิชเูกยีรตศิษิยเ์กา่หรอืผูท้ีเ่คยทำงานใหก้บัมหาวทิยาลยัซึง่ทำคณุประโยชน์

แก่สังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด



2. โล่เกียรติยศ 
 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 

 • ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จดีเด่นในหน้าที่การงานเป็นผู้มีเกียรติประวัติอันดีงามเป็นที่

ยอมรับยกย่องของบุคคลทั่วไปมีผลต่อการส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย



 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

 • บุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยกย่องและยอมรับ

ในวงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



3. กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • การประกาศยกย่องอาจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูและนักวิชาการที่ดีทั้งได้อุทิศตนให้เป็นที่

ประจกัษแ์กส่าธารณชนในดา้นการสอนการวจิยัและการใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่งัคมเปน็ผูม้คีณุธรรม

ความสามารถในการสอนและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างสมฐานะความเป็นครูเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวางเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ



4.  นักวิจัยดีเด่น 
 • นักวิจัยไทยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและ

นิยามแต่ละรางวัล

ยกย่องในวงวิชาการนั้นๆโดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการประเทศชาติและประชาชน

สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้



5. ครูดีเด่น 
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับราชการหรือทำงานให้มหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า5ปี

เปน็ผูม้คีวามเสยีสละและอทุศิตนใหแ้กก่ารสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็แบบอยา่งของความเปน็ครทูีด่ี

มีจริยธรรมเมตตาธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนและได้รับการยกย่องจากศิษย์



6. บุคลากรดีเด่น 
 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 

 • ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาและให้หมายความถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการเป็นผู้มีความประพฤติการปฏิบัติตน

ชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณข้าราชการประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่

สม่ำเสมอมีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับผลงาน

จากการอุทิศทุ่มเทเสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน

 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้มี

ความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่

และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอมีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น

เป็นที่ยอมรับผลงานจากการอุทิศทุ่มเทเสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน



686968



เข็มเกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๖
เข็มเกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๖



เวทีอาเซียน
ธรรมศาสตราภิชาน	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ
ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศประจำปี	2556

 ในโอกาสครบรอบ79ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบเข็มเกียรติยศแด่

ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่า

และทำงานใหแ้กม่หาวทิยาลยัรวมถงึทำคณุประโยชนแ์กส่งัคมเปน็อยา่งมากอกีทัง้ยงัเปน็ผูม้จีรยิธรรม

อันปรากฏเด่นชัด



 ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี

2513-2514กอ่นทีจ่ะไดร้บัทนุไปศกึษาตอ่จนสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัแคลรม์อนต์

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2515และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ในปี2518และปรญิญาเอกดา้นรฐัศาสตรแ์ละตะวนัออกกลางศกึษาจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ในปี2525

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับมารับตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างปี2518-2529จากนั้นได้เข้าสู่แวดวงการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรติดต่อกันถึง

7สมัยต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี2535-2538

และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี2540-2544จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง

เลขาธิการอาเซียนในปี2551-2555



 ดว้ยความเปน็ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญและมผีลงานทีส่รา้งชือ่เสยีงใหแ้กป่ระเทศชาติ

อยา่งโดดเดน่เปน็ทีป่ระจกัษ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นอาเซยีนทีท่า่นเปน็ผูส้ง่เสรมิผลกัดนัใหเ้กดิการรวมตวั

ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม5ปีรวมทั้ง

การให้ความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิทธิมนุษยชนแก่ประเทศในอาเซียน

บูรณาการความเป็นเลิศ
ด้วยการวิจัยในทุกมิติของสังคม

“โลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา		
สังคมธรรมศาสตร์ต้องปรับตัวให้พร้อมเพื่อเตรียมรับ
กับทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน	เวทีอาเซียนเป็นเวที
ของคนหนุ่มสาวที่ต้องกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆ	และ	

ไปทำความรู้จักกับบริบทนอกภูมิภาค	
แต่ในขณะเดียวกัน	ภาพของ
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

ก็ต้องรักษาไว้คู่กัน” 

727372



ธรรมศาสตราภิชาน	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ

โดยยดึหลกัสนัตแิละไมแ่ทรกแซงการเมอืงภายในประเทศอกีทัง้ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเปน็ประชาคม

อาเซยีนแกท่กุหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในลกัษณะของการปาฐกถาการสมัมนาการอภปิราย

เพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นตา่งๆในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของไทยและเผยแพรเ่กีย่วกบัความรว่มมอื

ในการเป็นประชาคมอาเซียนแก่ประเทศต่างๆเป็นต้นสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีมติแต่งตั้ง

ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณให้ดำรงตำแหน่งธรรมศาสตราภิชานโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีตั้งแต่

วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31ธันวาคม2557



 ธรรมศาสตราภิชานดร.สุรินทร์พิศสุวรรณเข้ามารับภาระงานโดยมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นที่

ปรึกษาและเป็นองค์ปาฐกเพื่อขยายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน

ระดับอาเซียนได้กล่าวถึงความพร้อมของธรรมศาสตร์ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า“แต่ละสาขา

วิชาของธรรมศาสตร์ล้วนมีความเป็นเลิศในตัวเอง ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำต่อจากนี้ไปคือ การบูรณาการความ

เปน็เลศินัน้ใหเ้ปน็ขอ้เดน่ เปน็เอกลกัษณข์องธรรมศาสตร ์ไมว่า่จะเปน็ดา้นสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องร่วมมือกัน เริ่มจากในคณะ ในมหาวิทยาลัย ก่อนก้าว

ออกไปสูค่วามรว่มมอืในระดบัชาต ิทัง้นี ้ธรรมศาสตรต์อ้งสรา้งศกัยภาพดว้ยการยกระดบัตนเองใหส้งูขึน้

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยกำหนดยทุธศาสตรใ์นระยะ 5 ป ีหรอื 10 ป ีใหม้คีวามชดัเจน ตอนนีเ้ราตอ้งยอมรบัวา่ 

การเป็นเลิศเฉพาะในระดับประเทศนั้นไม่เพียงพอ ต้องเปิดกว้างออกไปสู่ประชาคมภูมิภาคมากขึ้น  

และก้าวออกไปให้ไกลขึ้นในระดับสากล” 



 แน่นอนว่าหากกล่าวถึงความเป็นเลิศของธรรมศาสตร์ทุกคนต้องนึกถึง“ด้านวิชาการ”ทั้งด้าน

การเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2555“ด้านการวิจัย”

ซึ่งมีการเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามธรรมศาสตราภิชานดร.สุรินทร์กล่าวว่า

“ธรรมศาสตร์ยังต้องเดินหน้าต่อไปสู่การวิจัยในทุกมิติของสังคมไทยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์

และแก้ปัญหาในสังคมไทยได้จริง ทั้งในเรื่องสังคม การศึกษา คอร์รัปชั่น ประสิทธิภาพของระบบการ

ปกครอง ขั้นตอนการคัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ในระบบราชการ เหล่านี้เป็นต้น” 



 นอกจากด้านวิชาการแล้วธรรมศาสตราภิชานดร.สุรินทร์กล่าวว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง

วัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติซึ่งต้องรักษาไว้อาทิความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนหวานความเป็นมิตรแต่ต้อง“รักษาไว้อย่างเหมาะสม”กล่าวคือความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนหวานความเป็นมิตรไม่ได้หมายถึงต้องขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่หมายถึงต้องกล้าที่จะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพอ่อนโยน

 

 “โลกมกีารหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา สงัคมธรรมศาสตรต์อ้งปรบัตวัใหพ้รอ้มเพือ่เตรยีมรบั

กับทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน เวทีอาเซียนเป็นเวทีของคนหนุ่มสาวที่ต้องกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆ 

และไปทำความรู้จักกับบริบทนอกภูมิภาค แต่ในขณะเดียวกัน ภาพของธรรมศาสตร์เพื่อสังคมซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็ต้องรักษาไว้คู่กัน”ธรรมศาสตราภิชานดร.สุรินทร์กล่าว



 วันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับใน

ประชาคมอาเซียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือระดับสากลที่กว้างไกลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน

วิชาการและการวิจัยของหน่วยงานทุกระดับในทุกมิติและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรชาวธรรมศาสตร์ให้พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นธรรมศาสตร์เพื่อสังคม



“ตอนนี้เราต้องยอมรับว่า 
การเป็นเลิศเฉพาะในระดับประเทศ
นั้นไม่เพียงพอ ต้องเปิดกว้าง 
ออกไปสู่ประชาคมภูมิภาคมากขึ้น  
และก้าวออกไปให้ไกลขึ้น 
ในระดับสากล” 

747574



โล่เกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๖
โล่เกียรติยศ
ประจำปี ๒๕๕๖



02	

 นายณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ ์

05	

 นางวัชรี วิมุกตายน 

03	

นายปรีชา เลิศกมลมาศ 

06	

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 

01	

นายจำกัด ศิริพูนทรัพย์ 

04	

นายพรชัย รุจิประภา 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

07 
นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ 

787978



05  
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

03 

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ 

06  
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม 

04 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววัฒน ์

07 
สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
ในประเทศไทย 

01	

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 

08	
Professor Dr. Philip C. Zerrillo 

02	
นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง  

09	
Professor Dr. Sujit Kumar Ghosh 

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย

808180



กีรตยาจารย์ 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปี ๒๕๕๕

กีรตยาจารย์ 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปี ๒๕๕๕



ศาสตราจารย์	ดร.เกษียร	เตชะพีระ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ผมเป็นอาจารย์	‘การหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้	
เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต’	อาจารย์มีหน้าที่เป็นผู้ให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน	ให้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะกับ	
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา	ทุ่มเทความรู้	
ให้เขาไปเต็มร้อย	ทว่าในส่วนของนักศึกษานั้น	ผมไม่ได้

คาดหวังว่าเขาจะต้องได้เนื้อหาความรู้	
จากที่ผมถ่ายทอดไปทั้งหมด		
แต่หวังให้เขาได้กระบวนการ	
หาความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง		
มีมุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง	
ถกเถียงกับสังคมเป็น	โดยอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล” 

ผมมีหน้าที่ออกแบบวิชาและคอยเป็น
เข็มทิศและแผนที่ชี้นำทาง

 “กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”เป็นการยกย่องอาจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูและ

นักวิชาการที่ดีทั้งได้อุทิศตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธาณชนด้านการสอนการวิจัยและการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคมเป็นผู้มีคุณธรรมมีความสามารถในการสอนและมีความประพฤติเป็นแบบอย่าง

สมฐานะความเป็นครูเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ระดับประเทศ



 ในโอกาสครบรอบ79ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเชิดชู

ศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์

ประจำปี2555



 ศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในปี2526หลังจากเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในปีต่อมาแล้ว

ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านการเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยคอร์เเนลล์

มลรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2528ถึงปี2535แล้วกลับมาสอนหนังสือจวบจนปัจจุบัน



 ด้วยประสบการณ์การสอนและคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงวิชาการและคอลัมนิสต์มายาวนานกว่า

20ปีส่งผลให้อาจารย์เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งจากนักศึกษาและนักวิชาการหลากหลายสาขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งนักพูดและนักวิจารณ์ฝีปากกล้า

และนักเขียนที่หาญกล้าในการแสดงออกซึ่งความคิดอย่างตรงไปตรงมา

กีรตยาจารย์



“สิ่งที่อยากจะฝากถึงคนธรรมศาสตร์
คือ ในการหาความรู้นั้น เมื่อยิ่งรู้มาก
ก็น่าจะทำให้มองโลกกว้างขึ้น 
ไม่ใช่แคบลง และคิดถึงคนอื่น 
มากขึ้นไม่ใช่น้อยลง” 

 ในด้านการสอนศาสตราจารย์ดร.เกษียรถือได้ว่าเป็นอาจารย์ที่มีรูปแบบการสอนเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตนอย่างชัดเจนไม่ได้คาดหมายให้นักศึกษาเชื่อตามที่สอนแต่เน้นให้นักศึกษาสร้างความคิด

อ่านจากกระบวนการเรียนรู้ของตนเองโดยอาจารย์เป็นผู้ออกแบบวิชาแล้วให้นักศึกษาต่อยอดความรู้

ดว้ยการแสวงหาความรูน้อกหอ้งเรยีนซึง่อาจารยก์ลา่ววา่“การหาความรูจ้ากหอ้งเรยีนแคบๆ ไมเ่พยีงพอ 

ต้องให้เขาออกไปหาความรู้ข้างนอกให้ได้ ผมมีหน้าที่ออกแบบวิชา และคอยเป็นเข็มทิศและแผนที่ 

ชี้นำทางให้เขาไปแสวงหาความรู้ในแหล่งที่สอดคล้องและกว้างขวาง ความรู้ที่เขาแสวงหานั้นไม่ควร

เป็นความรู้ที่ฉาบฉวยหรือผิวเผิน หลังจากที่เขาไปแสวงหาความรู้มาแล้ว หน้าที่ของผมอีกประการหนึ่ง

คอืการตดิตามประเมนิวพิากษว์จิารณเ์พือ่กระตุน้ใหเ้ขาคดิทบทวนและไปแสวงหาขอ้มลูความรูเ้พิม่เตมิ 

เพราะกระบวนการคิดต้องเริ่มจากมีข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลสิ่งที่ได้ก็เป็นเพียงความฝันไม่ใช่ความคิดอ่าน 

ที่รอบด้านรัดกุม ซึ่งเขาจะไปแสวงหาหรือไม่นั้นก็เป็นภาระรับผิดชอบของเขา เพราะการเรียนรู้คือ 

การแสวงหาความรู้ด้วยความเต็มใจใฝ่รู้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับ การได้วิพากษ์วิจารณ์แนะนำ 

ติเตือนลงในชิ้นงานที่นักศึกษาทำส่งเพื่อให้เขาได้เห็นจุดอ่อนและพัฒนาให้ดีขึ้นถือว่าสำคัญมาก  

เพราะกระบวนการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนนั้นจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถทำได้ 

เต็มที่ทั่วถึงกับนักศึกษาทุกคน”



 ศาสตราจารย์ดร.เกษียรกล่าวต่อไปว่า“จากประสบการณ์ของผมที่เห็นมา ในจำนวนนักศึกษา 

100 คน จะเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนสม่ำเสมอสัก 60 คน และใน 60 คนมีระดับความตั้งใจเรียนต่างกัน 

ที่อยากรู้อยากเรียนจริงๆ น่าจะมีประมาณ 20 - 30 คน แต่จะมีเพียงราว 5 - 10 คนเท่านั้นที่สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างแหลมคมลึกซึ้ง การคาดหวังให้นักศึกษาคิดเองเป็นทั้งหมดจึงค่อนข้างยาก  

สิ่งดีที่สุดที่เป็นไปได้คือ การสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยผลักดันให้เขาก้าวไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวเขาเอง

แต่ละคนจะอยากทำและทำได้ ผมเป็นอาจารย์ ‘การหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้เป็นความสุข

อย่างหนึ่งในชีวิต’ อาจารย์มีหน้าที่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะกับระดับ

ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ทุ่มเทความรู้ให้เขาไปเต็มร้อย ทว่าในส่วนของนักศึกษานั้น ผมไม่ได้

คาดหวังว่าเขาจะต้องได้เนื้อหาความรู้จากที่ผมถ่ายทอดไปทั้งหมด แต่หวังให้เขาได้กระบวนการหา

ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง มีมุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง ถกเถียงกับสังคมเป็นโดยอยู่บนพื้นฐาน

ของข้อมูลและเหตุผล ซึ่งหากเขามีข้อมูลที่ดี เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองเป็น 

คิดวิเคราะห์เป็น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไปตลอดชีวิต”



 จากการที่สังคมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในหลายด้าน

ทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนการเพิ่มขึ้นของสาขาวิชาต่างๆและการมีหลักสูตรและโครงการต่างๆ

มากมายเพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนศาสตราจารย์ดร.เกษียรกล่าวแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในหลายปี

ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย สำหรับผมแล้วการเปลี่ยนแปลง

ทำให้นักศึกษากับอาจารย์มีความสัมพันธ์น้อยลง พูดคุยกันน้อยลง ความใส่ใจเพื่อสังคมลดลง  

เพราะบุคลากรต่างต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางและแก้ปัญหาชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนไปมากขึ้น  

สิ่งที่อยากจะฝากถึงคนธรรมศาสตร์คือ ในการหาความรู้นั้น เมื่อยิ่งรู้มากก็น่าจะทำให้มองโลกกว้างขึ้น

ไม่ใช่แคบลง และคิดถึงคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง” 
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นักวิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕
นักวิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕



รองศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	จันทรโอภากร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี(สาขานิติศาสตร์)
ผลงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดในความเสียหายของบิดามารดา
  หรือผู้มีหน้าที่ดูแลต่อการกระทำผิดของเด็ก
  และเยาวชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสน่ห์	ทองรินทร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี(สาขาการศึกษา)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การผสมผสานลักษณะความเป็นไทยกับ
  การเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
  ในฐานะภาษาต่างประเทศ”

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 จำนวน 3 ผลงาน

รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร   
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ได้รับรางวัล 
 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านทฤษฎีกรอบความคิดวิธีวิทยาที่นิยมใช้กันในแวดวง

รฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์เพือ่เปดิทางเลอืกใหก้บัการวจิยัคน้ควา้ทางรฐัศาสตรใ์หแ้ตกตา่ง

น่าสนใจและหลากหลายนอกจากนี้ยังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองรวมถึงการเปิดทางเลือกให้กับการจินตนาการเกี่ยวกับ

การเมืองแบบอื่นอำนาจชนิดอื่นที่ตัววิชารัฐศาสตร์มิได้ให้ความสนใจเช่นการเมืองเรื่อง

ความรู้อำนาจที่มาในรูปของความรู้ความจริงและภาษาการเมืองเอกลักษณ์การเมือง

ในยุคโลกาภิวัตน์และการเมืองของสุนทรียศาสตร์เป็นต้นและในขณะนี้กำลังค้นคว้าวิจัย

เกีย่วกบัสกลุความคดิทีม่คีวามสำคญัยิง่ในปลายครสิตศ์ตวรรษที่20และเปน็สกลุความคดิ

ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์แทบทุกแขนงคือสกุล

ความคิดที่เรียกว่า“หลังโครงสร้างนิยม”(Poststructuralism)เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ

การศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมถึงการศึกษาการเมืองในประเทศไทย

เพื่อเปิดแง่คิดมุมมองและประเด็นปัญหาใหม่ๆให้กับวิชาการไทย

นักวิจัยดีเด่น	ประจำปี	2555

รองศาสตราจารย์	ดร.ทวีป	ชัยสมภพ  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะฯ 
 
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี(สาขาสังคมวิทยา)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
  อย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้า
  กระบี่ในเขตตำบลคลองขนานปกาสัย
  และตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่”
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ดร.กันต์	ศรีจันท์ทองศิริ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และนิเทศศาสตร์)
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ค่าคอนดิชันของอัลกอริทึมสำหรับ
  การหาส่วนที่ตัดกันระหว่างเส้นตรงกับพื้นผิว
  และระหว่างพื้นผิว2ชิ้น”

ดร.สุภัทรา	กรอุไร    
คณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์) 
(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
 
ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดี(สาขานิติศาสตร์)
วิทยานิพนธ์เรื่อง “องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญอันจะนำไปสู่
  ความสำเร็จของการประนอมข้อพิพาทระหว่าง
  ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด”

ดร.พีระศักดิ์	เภาประเสริฐ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดี
  (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การดัดแปลงอินเทอร์เฟสระหว่าง
  สารอินทรีย์และอนินทรีย์โดยการกราฟท์
  โมเลกุลบนพื้นผิว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดี(สาขาปรัชญา)
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การกลายรูปของเรือนไทยประเพณี:
  ก้าวสู่การตระหนักในความไม่หยุดนิ่ง
  ของรูปแบบพื้นถิ่น”

ดร.วราภรณ์	กลิ่นบุญ    
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช) 
 
ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดี(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
  อุตสาหกรรมวิจัย)
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายใน
  วัสดุไดอิเล็กตริกที่ขับเคลื่อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
  โดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม(ทฤษฎีและการทดลอง)”

ดร.เขียนศักดิ์	แสงเกลี้ยง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น(สาขาปรัชญา)
ผลงานเรื่อง  “เกษตร+อาศรม:บ้านแห่งอนาคต
  (ทำเกษตรแผนใหม่พร้อมอยู่บ้านไทย
  อย่างพอเพียง)”

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 จำนวน 5 รางวัล

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 จำนวน 1 รางวัล
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ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕
ครูดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕



ครูดีเด่น	ประจำปี	2555

ครูดีเด่น	ประจำปี	2555

ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ณรงค์	ใจหาญ
คณะนิติศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหาญคณะนิติศาสตร์เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่3กรกฎาคม2522รวมระยะเวลา33ปีรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหาญเป็นครูที่มีความ

ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีมากท่านหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ในสาขาวิชาของตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงมีประเด็นเนื้อหาวิชาใหม่ๆ

ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวิเคราะห์เสมอนอกจากภารกิจการสอนหนังสือนักศึกษาในห้อง

บรรยายแล้วอาจารย์ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเป็นประจำนอกจากนี้ยังเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆอาทิ

สำนักงานกรมการปกครองวิทยาลัยการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นต้น
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ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์นิรันดร	ทองอรุณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสน่ห์	ทองรินทร์
คณะศิลปศาสตร์

 อาจารย์นิรันดรทองอรุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเริ่มรับราชการ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่1มิถุนายน2544รวมระยะเวลา11ปีอาจารย์นิรันดร

ทองอรุณเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการเป็นแบบอย่างความเป็นครูที่ดี

มีเมตตาธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและได้อุทิศเวลาให้กับการเรียนการสอนและ

งานบริการวิชาการและสังคมเป็นอย่างดีเสมอมาซึ่งทำให้อาจารย์นิรันดรมี“ความเป็นครู”

มายาวนานตลอดระยะเวลา11ปีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการดำเนินการ

ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยหลายประเภท

ที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ดีเยี่ยมอาทิงานวิจัยเรื่อง“การเพิ่มศักยภาพทางพื้นที่

เพื่อความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต2545”ตำราเรื่อง“การเขียนแบบ

ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม:หลักพื้นฐานทักษะและเทคนิคในการเขียนแบบ2553

งานวิจัยเรื่อง“การจัดการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมในสภาพแวดล้อมเสมือนของ

มรดกโลกอยุธยาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์2553”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ทองรินทร์คณะศิลปศาสตร์เริ่มรับราชการ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่1มิถุนายน2538รวมระยะเวลา17ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ทองรินทร์เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทในการสอนคิดค้นและพัฒนา

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสามารถคว้ารางวัลผลงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสายสังคมศาสตร์สาขาการศึกษา“ระดับดี”ประจำปี2554

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)เรื่อง“TIMET:รูปแบบกระบวนการ

ในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ”และในปีนี้ผลงานวิจัย

เรื่อง“การผสมผสานลักษณะความเป็นไทยกับการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ”ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัย“ระดับดี”(สาขาการศึกษา)

ประจำปี2555อีกด้วย
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บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕
บุคลากรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๕



“เรามีหน้าที่ส่งเสริมคน	
ให้รู้จักแสวงหาข้อมูล	
ข่าวสารที่ถูกต้อง”	

“มหาวทิยาลยัสอนเราใหเ้ปน็คนกลา้หาญ กลา้ทีจ่ะคดิ 
กล้าที่จะพูด และมีความซื่อสัตย์ ด้วยบทบาทหน้าที่
บรรณารกัษอ์าจไม่ใชผู่ช้ีน้ำสงัคม ไม่ใชค่รหูรอือาจารย์ 
แต่เรามีหน้าที่ส่งเสริมคนให้รู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้จะเป็นสินทรัพย์ที่ติดตัวเขาไป
ตลอดชีวิต”    

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ่มเพาะทุนปัญญาด้วยการสร้างนักศึกษาออกไปรับใช้สังคมรุ่นแล้ว

รุ่นเล่ามายาวนานสู่ทศวรรษที่8นักศึกษาที่จบออกไปต่างเอ่ยปากได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า“ฉันเป็น

ลูกแม่โดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”ศรีจันทร์จันทร์ชีวะผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นอีกคนหนึ่งที่รักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาช้านานเพราะหลังจากสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีจากรั้วเหลืองแดงก็ได้เข้าทำงานที่ธรรมศาสตร์ในตำแหน่งบรรณารักษ์

กระทั่งไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะมีทางเลือกหลากหลาย

แต่เธอก็เลือกที่จะกลับมาสู่รั้วเหลืองแดงอีกครั้งในตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์



 จาก“บรรณารักษ์แบบเด็กๆ”ก้าวสู่ระดับหัวหน้าบรรณารักษ์ของห้องสมุดคณะต่างๆเป็น

ประสบการณ์สั่งสมที่ทำให้หัวหน้าศรีจันทร์มีความรู้รอบในหลากหลายสาขาวิชาและด้วยความ

มุ่งมั่นตั้งใจทำงานของตนด้วยใจรักส่งผลให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาจากหัวหน้า

สู่รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในท้ายที่สุด

 

 “ห้องสมุดของแต่ละคณะจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การที่เราได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปใน

แต่ละที่ทำให้เราได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่มาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นต้นทุนของการทำงาน เพราะ

การได้รู้จักผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งนักศึกษา ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน 

หรือขอความช่วยเหลือจากใคร ก็ทำให้พูดคุยกันได้ง่าย และยังเป็นการได้เปิดมุมมองของสังคมที่ 

กว้างขึ้น ทำให้เราได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา”ผู้อำนวยการศรีจันทร์กล่าว

 สำหรับความพร้อมของห้องสมุดเพื่อเตรียมรับกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนนั้นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯกล่าวว่า

“นอกเหนือจากการปรับตัวเองเพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

แล้ว เราก็มีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารให้แก่บุคลากร และขณะนี้ห้องสมุดร่วมกับอาจารย์

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ ‘ป๋วย คอร์เนอร์’  

ให้เป็นมุมหนังสืออาเซียน โดยรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับภูมิภาค

อาเซียนมาเก็บไว้ที่หอปรีดี ซึ่งอาจารย์ป๋วยได้เขียนหนังสือ 

เลม่หนึง่ชือ่ ‘จากครรภม์ารดาถงึเชงิตะกอน’ ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบั 

South East Asia” 



 แม้ภาระงานห้องสมุดจะมากมายเพียงใดแต่ด้วยความ

มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า

ซึ่งเธอกล่าวว่าเธอเพียงคนเดียวคงไม่อาจขับเคลื่อนองค์กรให้

ก้าวเดินไปข้างหน้าได้หากไม่มีช้างเท้าหลังอย่างน้องๆเป็น

พลังเสริมที่สำคัญและเมื่อย้อนรำลึกจากวันวานในวัยนักศึกษา

จนถึงวันนี้เธอได้ตระหนักชัดว่า“มหาวิทยาลัยสอนเราให้เป็น 

คนกล้าหาญ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด และมีความซื่อสัตย์  

ด้วยบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์อาจไม่ใช่ผู้ชี้นำสังคม ไม่ใช่ครูหรือ

อาจารย์ แต่เรามีหน้าที่ส่งเสริมคนให้รู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้จะเป็นสินทรัพย์ที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต” 

ศรีจันทร์	จันทร์ชีวะ
บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555

บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555



รอยยิม้และคำขอบคณุ	
จากผูใ้ชบ้รกิารถอืเปน็	

สิง่ตอบแทนทีม่คีณุคา่ยิง่	

“ทกุพืน้ทีข่องธรรมศาสตรม์เีสรภีาพ มกีารเปดิกวา้ง
ทางความคดิใหก้บัคนทกุระดบัชัน้อยา่งเทา่เทยีม  
ขอใหท้กุคนใชส้ทิธเิสรภีาพในทางทีถ่กูตอ้ง และ 
ในการทำงานใดๆ กต็ามขอใหท้ำอยา่งเตม็ที ่เตม็ใจ  
ถา้เราทำด ีทำเตม็กำลงั ทำจรงิ ผลดจีะตอบคนื 
กลบัมาอยา่งแนน่อน”    

 ชื่อ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”สถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียง

อย่างมากโดยเฉพาะด้านการเมืองและสังคมหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ

แหง่นี้ไมว่า่จะในฐานะบคุลากรขององคก์รหรอืในฐานะนกัศกึษาลกูแมโ่ดมกต็ามในขณะทีห่ลายๆคน

ครั่นคร้ามด้วยคิดว่าเป็นหนทางที่ไกลเกินเอื้อมอนงค์หะรีเมาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดฝันว่าจะ

สามารถเข้ามาทำงานที่สถาบันแห่งนี้ได้แต่เมื่อโอกาสมาถึงเธอจึงไม่รอช้าที่จะไขว่คว้าไว้



 “ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เข้ามาทำงานที่ธรรมศาสตร์ เพราะคิดว่าคนที่เข้ามาเป็นครูที่นี่ได้ต้องจบ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ส่วนเราจบแค่ระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏ แต่ด้วยความบังเอิญ

ในวันที่มารับชุดครุย ได้เจอพี่ที่รู้จักซึ่งทำงานอยู่ที่นี่ บอกว่าธรรมศาสตร์รับครูอัตราจ้าง จึงมาสมัคร 

และสอบผ่าน ได้เข้ามาทำงานที่นี่” 



 อนงค์เริ่มทำงานด้วยตำแหน่งครูพี่เลี้ยงอัตราจ้างดูแลเด็กระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับประถม

ศึกษาในโครงการDayCampซึ่งเป็นโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างนั้น

เธอพยายามสอบบรรจุเพื่อเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยและในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จ

ได้รับการบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี2548เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน



 แม้สายงานจะเปลี่ยนไปแต่อนงค์ยังคงยึดหลักความเป็นครูมาปรับใช้กับการทำงานโดยกล่าวว่า

“ครูคือผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ และมีความโอบอ้อมอารี ซึ่งไม่ต่างอะไรจากงานบริการ งานบุคลากรก็ต้อง

คำนึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้เช่นกัน” 

 นอกจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและการบริการ

ดว้ยหวัใจแลว้อนงคย์งัยดึหลกั“พดูดีทำด”ีแมใ้นแตล่ะวนั

เธอจะต้องพบกับคำถามมากมายจากหลากหลายผู้คน

แต่เธอก็พร้อมที่จะตอบทุกข้อคำถามอย่างกระจ่างชัด

ด้วยความเต็มใจและไมตรีรอยยิ้มและคำขอบคุณ

จากผู้ใช้บริการถือเป็นสิ่งตอบแทนที่มีคุณค่ายิ่ง

เพราะนั่นเป็นคำตอบว่าสิ่งที่เธอได้ทำไปนั้นดีแล้ว



 ความตั้งใจในการทำงานพร้อมกับการปรับตัวเพื่อ

ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เติบโตก้าวหน้าและการ

เป็นมิตรต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรทำให้

เธอได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคลากรดีเด่น

ประจำปี2555นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะ

เป็นพลังให้เธอทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป



 อนงค์หะรีเมากล่าวทิ้งท้ายฝากถึงคนธรรมศาสตร์ว่า

“ทุกพื้นที่ของธรรมศาสตร์มีเสรีภาพ มีการเปิดกว้างทางความคิด

ให้กับคนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียม ขอให้ทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพ 

ในทางที่ถูกต้อง และในการทำงานใดๆ ก็ตามขอให้ทำอย่างเต็มที่ 

เต็มใจ ถ้าเราทำดี ทำเต็มกำลัง ทำจริง ผลดีจะตอบคืนกลับมา 

อย่างแน่นอน” 

อนงค์	หะรีเมา
บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555

บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555



“ต้องให้บริการ	
ที่ดีที่สุด”	

“ผมไมค่าดหวงัวา่ผมจะไดร้บัการยกยอ่งหรอืไม ่ 
ผมแคท่ำตามหนา้ทีแ่ละทำใหด้ทีีส่ดุเทา่นัน้เอง” 
 นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นด้วยปรัชญาเพื่อประชาชนธรรมศาสตร์มีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในหลายเหตุการณ์บนหน้า

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันคำว่า“ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย

ของประชาชน”จึงเป็นคำกล่าวที่ยังคงติดตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนในรั้วเหลืองแดง



 จากความชื่นชมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้โชติศักดิ์

กลำ่ชา้งพนกังานสถานทีร่ะดบั2ประจำคณะรฐัศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วาดหวงัเปน็อยา่งยิง่

ที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะเขาคิดว่า

 

 “ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ถ้าได้มาทำงานที่ธรรมศาสตร์ ก็น่าจะได้มีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือสังคมบ้าง”  

 

 โชติศักดิ์เริ่มทำงานที่ธรรมศาสตร์ในตำแหน่งนักการประจำคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่ปี2527ก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิตในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่หน้าที่หลักซึ่งต้องดูแลห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ทำให้เขาได้คลุกคลีกับนักศึกษาและอาจารย์เป็นจำนวนมากได้เห็นการพัฒนาของธรรมศาสตร์ทั้งด้าน

บคุลากรสือ่การเรยีนการสอนอาคารสถานที่แมบ้ทบาทของนกัศกึษาจะเปลีย่นแปลงไปตามสภาพการณ์

ของสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปก็คือกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันทำเพื่อสังคมและชุมชน

แม้สิ่งต่างๆจะผันแปรไปรวมถึงตัวเขาเองที่ต้องพัฒนาทักษะการทำงานให้รู้กว้างและรู้ไกลยิ่งขึ้น

แต่กระนั้นเขาก็ยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นให้บริการด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์และเป็นมิตรยังผลให้เป็นที่รักใคร่

ไว้วางใจของผองเพื่อนอาจารย์และนักศึกษา

 

 “งานของผมเปน็งานบรกิารใหแ้กค่ณาจารยแ์ละนกัศกึษา ผมจงึยดึมัน่เสมอวา่ตอ้งใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุ 

หนึ่ง ให้บริการแก่อาจารย์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน สอง ให้นักศึกษาได้ใช้สื่ออย่าง

สะดวกและเกิดความพึงพอใจสูงสุด และสาม ต้องให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน 

ผมไม่คาดหวังว่าผมจะได้รับการยกย่องหรือไม่ ผมแค่ทำตามหน้าที่และทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง” 

 

 นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วโชติศักดิ์

ยังไม่เคยลืมอุดมการณ์ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เขา

เข้ามาทำงานที่นี่โดยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภา

ข้าราชการสายลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาท

สำคัญในการหารายได้เพื่อช่วยเหลือโครงการและกิจกรรม

ต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักศึกษา

พิการและการช่วยเหลือชุมชนรอบข้างผลงานต่างๆ

ที่สั่งสมไว้นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเป็นปราการสำคัญ

ที่ทำให้เขาได้รับการลงคะแนนเสียงภายในคณะนำไปสู่

การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคลากรดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยในปี2555ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เขา

เป็นอย่างยิ่ง

 

 “ผมทำงานทีธ่รรมศาสตรม์านาน รูส้กึภมูใิจและประทบัใจ

ที่ได้มาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนชื่นชม

มากมาย ได้มีโอกาสทำงานในหลายๆ ตำแหน่งหน้าที่  

ที่ไม่คิดว่าจะได้ทำ ทั้งที่ผมเป็นบุคลากรตัวเล็กๆ แต่สังคม 

ในธรรมศาสตร์ก็ยอมรับในการทำงานของผม” 

 

โชติศักดิ์	กล่ำช้าง
บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555

บุคลากรดีเด่น	ประจำปี	2555



โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน	รายนามกรรมการสภาฯ
รายนามกรรมการบริหาร
รายนามผู้บริหาร

เส้นทางการดำเนินงาน		เส้นทางการดำเนินงาน  



โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหาร



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานอธิการบดี สำนัก/สถาบันคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

•กองกลาง  

•กองการเจ้าหน้าที่  

•กองกิจการนักศึกษา  

•กองคลัง  

•กองบริการการศึกษา  

•กองแผนงาน  

•กองงานศูนย์รังสิต  

•สำนักงานตรวจสอบภายใน 

•สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  

•สำนักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต  

•สำนักงานนิติการ 

•สำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง  

•สำนักงานบริหารการวิจัย  

•สำนักงานส่งเสริมมาตรฐาน

 และประกันคุณภาพ  

•โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  

•สำนักหอสมุด 

•สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

•สำนักทะเบียนและประมวลผล 

•สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

•สถาบันไทยคดีศึกษา 

•สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

•สถาบันประมวลข้อมูลฯ 

•สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

•สถาบันภาษา 

•โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

•สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมธ. 

•สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์

 เพื่อประชาธิปไตย 

•ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

•ศูนย์ออสเตรเลียศึกษามหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์ 

•สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ 

 วิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

•นิติศาสตร์ 

•พาณิชยศาสตร์

 และการบัญชี 

•รัฐศาสตร์ 

•เศรษฐศาสตร์ 

•สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

•ศิลปศาสตร์ 

•วารสารศาสตร์

 และสื่อสารมวลชน 

•สังคมวิทยาและ

 มานุษยวิทยา 

•วิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี 

•วิศวกรรมศาสตร์

•แพทยศาสตร์ 

•สหเวชศาสตร์ 

•ทันตแพทยศาสตร์

•พยาบาลศาสตร์

•สถาปัตยกรรมศาสตร์

 และการผังเมือง

•ศิลปกรรมศาสตร์

•สาธารณสุขศาสตร์

•สถาบันเทคโนโลยี

 นานาชาติสิรินธร

•วิทยาลัยนวัตกรรม

•วิทยาลัยสหวิทยาการ

•วิทยาลัยนานาชาติ

 ปรีดีพนมยงค์

•เภสัชศาสตร์

•วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

 นานาชาติ

•วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

•สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

•สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

•ศูนย์อินเดียศึกษา

•ศูนย์บริการการกีฬา

•สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์ 

112113112



ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติ



นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา2555

นักศึกษาเข้าใหม่ (9,483คน)

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี  7,309 77.1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 108 1.1

ปริญญาโท 1,948 20.5

ปริญญาเอก 118 1.3

รวม 9,483 100.0 

77.1% 

20.5% 

1.3% 

1.1% 

นักศึกษาทั้งหมด (35,357คน)

นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา2555

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี  28,258 79.9

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 147 0.4

ปริญญาโท 6,453 18.3

ปริญญาเอก 499 1.4

รวม 35,357 100.0 

79.9% 

18.3% 

1.4% 

0.4% 
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ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2555

ผู้สำเร็จการศึกษา (8,199คน)

สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา ปีการศึกษา2555

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี  5,904 72.0

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 182 2.2

ปริญญาโท 2,063 25.2

ปริญญาเอก 50 0.6

รวม 8,199 100.0 

 สาขาวิชา โปรแกรม       

ระดับการศึกษา 221 วิชา 259 โปรแกรม 

ปริญญาตรี  91 114

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 6

ปริญญาโท 98 112

ปริญญาเอก 27 27

72.0% 

25.2% 

0.6% 

2.2% 
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บุคลากร ปีการศึกษา2555

บุคลากร (6,639คน) จำนวนอาจารย ์(1,769คน)

วุฒิการศึกษาของอาจารย์ ปีการศึกษา2555

 จำนวน (คน) ร้อยละ 

สาขาวิชาการ (อาจารย์ประจำ)  1,769 26.6

สายสนับสนุนวิชาการ 3,800 57.3  

ลูกจ้างทุกประเภท  1,070 16.1  

รวม  6,639   100.0  

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาเอก/เทียบเท่า  948 53.6  

ปริญญาโท/เทียบเท่า  773 43.7  

ปริญญาตรี/เทียบเท่า  48 2.7  

รวม  1,769   100.0  

57.3% 

53.6% 

16.1% 26.6% 

43.7% 

2.7% 
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ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ปีการศึกษา2555

จำนวนอาจารย์ (1,769คน)

งบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ2555และ2556  

 จำนวน (คน) ร้อยละ 

ศาสตราจารย์  39 2.2  

รองศาสตราจารย์ 361 20.4  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  430 24.3  

อาจารย์ 939 53.1

รวม  1,769   100.0  

งบคลัง ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบดำเนินการ 1,976,323,800 2,180,884,700

งบลงทุน 333,888,800 362,768,400

รวม 2,310,212,600 2,543,653,100 

24.3% 

53.1% 

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

บาท

ปีงบประมาณ2555
รวม2,310,212,600บาท

ปีงบประมาณ2556
รวม2,543,653,100บาท

2.2% 

20.4% (85.5%)

1,976,323,800

(14.5%)

333,888,800

(85.7%)

2,180,884,700

(14.3%)

362,768,400
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ2555และ2556  

งบพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

งบดำเนินการ 880,214,200 1,039,974,500

งบลงทุน 29,279,000 59,320,000

รวม 909,493,200 1,099,294,500 

1,100,000,000
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000

0

บาท

ปีงบประมาณ2555
รวม909,493,200บาท

ปีงบประมาณ2556
รวม1,099,294,500บาท

(96.8%)

880,214,200

(3.2%)

29,279,000

(94.6%)

1,039,974,500

(5.4%)

59,320,000

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1,386,977ตารางเมตร)

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2555

 พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ร้อยละ 

ท่าพระจันทร์  103,567 7.5  

ศูนย์รังสิต  1,223,935 88.2  

ศูนย์ลำปาง  33,935 2.4  

ศูนย์พัทยา  13,206 1.0  

สนามกีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก (ตลิ่งชัน)  12,334 0.9  

รวม 1,386,977  100.0  

88.2% 

7.5% 

0.9% 
2.4% 

1.0% 
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ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน



1. โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. จำแนกตามประเภทของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 

 1.1 หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน  
31 หน่วยงาน ดังนี้ 


 •หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า14หน่วยงาน

เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

และการผลิตบัณฑิตการวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม

และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมปัจจุบันมีคณะ

และหน่วยงานเทียบเท่าดังนี้คณะนิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์คณะสงัคมสงัเคราะหศ์าสตร์

คณะศิลปศาสตร์คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชนคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

และคณะพยาบาลศาสตร์

  • หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน

หรือเทียบเท่า10หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่

ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอีกทั้ง

ให้สามารถบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม

อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีสำนัก

และสถาบันดังนี้สำนักหอสมุดสำนักบัณฑิต

อาสาสมัครสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมสถาบัน

ไทยคดีศึกษาสถาบันทรัพยากรมนุษย์สถาบัน

ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาสถาบันภาษา

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  • หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า

7หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

การดำเนินงานในทุกด้านของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมีกองและหน่วยงานเทียบเท่าดังนี้

กองกลางกองการเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา

กองคลังกองบริการการศึกษากองแผนงาน

และกองงานศูนย์รังสิต

 

 1.2 หน่วยงานที่จัดตั้งและ 
ดำเนินการในลักษณะ “โครงการ” 
จำนวน 1 หนว่ยงานไดแ้ก่โครงการสตรแีละ
เยาวชนศึกษา(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่5/2538วันที่1

มิถุนายน2538)เป็นหน่วยงานทางวิชาการ

ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรวิจัยศูนย์ข้อมูลและ

บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านสตรีศึกษา

ทั้งยังให้ความสำคัญพิเศษในประเด็นการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองและแรงงานสตรี

 

 1.3  หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย จำนวน 30 หน่วยงาน 
ดังนี ้
  • หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า

10หน่วยงานได้แก่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธรวิทยาลัยนวัตกรรมคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผังเมืองคณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการคณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะเภสัช

ศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

  • หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน

5หน่วยงานได้แก่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันสัญญา

ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยศูนย์ศึกษา

ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ศนูยอ์อสเตรเลยีศกึษามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์และสำนักทรัพย์สินทางปัญญา

และบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีการศึกษา	2555	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ		
หนว่ยงานภายในทีจ่ดัตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั	และหนว่ยงานอืน่ๆ	จำนวน	62	หนว่ยงาน  
สามารถจำแนกได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้	

128129128



  • หน่วยงานระดับสำนักงานหรือ

เทียบเท่า7หน่วยงานเป็นหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานอธิการบดีได้แก่สำนักงานตรวจสอบ

ภายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอาคาร

สถานที่ศูนย์รังสิตสำนักงานนิติการสำนักงาน

บรหิารศนูยล์ำปางสำนกังานบรหิารการวจิยัและ

สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

  • หน่วยงานอื่นๆ8หน่วยงานได้แก่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสำนักงานศิษย์เก่า

สัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาศูนย์บริการการกีฬา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์อาเซียน

ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



2. จำแนกตามหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 

 2.1 หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการ
เรียนการสอน 26 หน่วยงาน ดังนี้ 
  • หน่วยงานระดับคณะ18หน่วยงาน

ได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชีคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

และคณะเภสัชศาสตร์

  • หนว่ยงานระดบัวทิยาลยั5หนว่ยงาน

ได้แก่วิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์วิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยโลกคดี

ศึกษา

  • หนว่ยงานระดบัสถาบนั2หนว่ยงาน

ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

และสถาบันภาษา

  • หน่วยงานระดับสำนัก1หน่วยงาน

ได้แก่สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

  นอกจากนี้หน่วยงานในระดับคณะหรือ

เทียบเท่าที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนั้น

ปัจจุบันมีอยู่7คณะที่มีหน่วยงานระดับภาควิชา

หรือเทียบเท่าที่ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมทั้งสิ้น41ภาควิชาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

4ภาควิชาได้แก่ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาการเงินการธนาคารภาควิชาการตลาด

และภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  2.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์2ภาค

วิชาได้แก่ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

และภาควิชาการพัฒนาชุมชน

  3.คณะศิลปศาสตร์14ภาควิชาได้แก่

ภาควิชาจิตวิทยาภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษภาควิชาภูมิศาสตร์ภาควิชา

ภาษาไทยภาควิชาปรัชญาภาควิชาภาษา

ฝรั่งเศสภาควิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาจีน

ภาควิชาภาษาเยอรมันและภาควิชาภาษารัสเซีย

  4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10ภาควชิาไดแ้ก่ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติภาควิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาควิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพภาควิชาเทคโนโลยีชนบทภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตรภาควิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหารภาควิชาเคมี

ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  5.คณะวิศวกรรมศาสตร์5ภาควิชา

ได้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าภาควิชา

วิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  6.คณะแพทยศาสตร์2สถาน(เทียบเท่า

ภาควิชา)ได้แก่สถานวิทยาศาสตร์คลินิก

และสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก

  7.คณะสหเวชศาสตร์4ภาควิชาได้แก่

ภาควชิากายภาพบำบดัภาควชิาเทคนคิการแพทย์

ภาควิชารังสีเทคนิคและภาควิชาอาชีวบำบัด

 

 2.2 หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน
การจดัการเรยีนการสอน 36 หนว่ยงาน 
ดงันี้ 
  • หนว่ยงานระดบัสำนกัหรอืเทยีบเทา่

4หนว่ยงานไดแ้ก่สำนกัหอสมดุสำนกัเสรมิศกึษา

และบริการสังคมสำนักทะเบียนและประมวลผล

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  • หนว่ยงานระดบัสถาบนั9หนว่ยงาน

ได้แก่สถาบันไทยคดีสถาบันประมวลผลข้อมูล

เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสถาบันทรัพยากร

มนษุย์สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษาสถาบนัวจิยั

และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนูยอ์อสเตรเลยีศกึษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และสำนักทรัพย์สิน

ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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  • หน่วยงานระดับกองและสำนักงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี15หน่วยงานได้แก่

กองกลางกองการเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษากองคลังกองบริการการศึกษากองแผนงานกองงาน

ศูนย์รังสิตสำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต

สำนักงานนิติการสำนักงานบริหารศูนย์ลำปางสำนักงานบริหารการวิจัยสำนักงานส่งเสริมมาตรฐาน

และประกันคุณภาพและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา

  • หนว่ยงานอืน่ๆของมหาวทิยาลยั8หนว่ยงานไดแ้ก่สำนกังานจดัการทรพัยส์นิสำนกังาน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาศูนย์บริการการกีฬาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์



 2. ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของมหาวิทยาลัย   
  ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูล 5 ด้าน ดังนี้ 
 
   2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษาและปริมาณการเรียนการสอน  
ซึ่งจำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 


  2.1.1 สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา 
   ในปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

4ระดบัการศกึษาไดแ้ก่ระดบัปรญิญาตรีระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ(ป.บณัฑติ)ระดบัปรญิญาโท

และระดับปริญญาเอกโดยมีสาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น221สาขาวิชา

หรือ259โปรแกรมซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

 

จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ (221 สาขา 259 โปรแกรม)

ระดับการศึกษา สาขาวิชา ร้อยละ โปรแกรม ร้อยละ 

ปริญญาตรี  91 41.2 114 44.0

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 2.3 6 2.3

ปริญญาโท  98 44.3 112 43.3

ปริญญาเอก  27 12.2 27 10.4



จำแนกตามสาขาวิชา/โปรแกรม เดิมและใหม่ ดังนี้ (221 สาขา 259 โปรแกรม) 

ประเภทหลักสูตรเดิม/ใหม่ สาขาวิชา ร้อยละ โปรแกรม ร้อยละ 

หลักสูตรเดิม 219 99.1 256 98.8

หลักสูตรใหม่ 2 0.9 3 1.2
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จำแนกตามประเภทหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ (259 โปรแกรม) 

ประเภทหลักสูตร   โปรแกรม ร้อยละ 

หลักสูตรภาษาไทย   195 75.3

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   30 11.6

หลักสูตรนานาชาติ   34 13.1

  

จำแนกตามประเภทโครงการ ดังนี้ (259 โปรแกรม) 

ประเภทโครงการ   โปรแกรม ร้อยละ 

โครงการปกติ   135 52.1

โครงการพิเศษ   124 47.9



จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ (259 โปรแกรม) 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา ร้อยละ โปรแกรม ร้อยละ 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 111 50.2 140 54.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 38.5 94 36.3

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 11.3 25 9.7



จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ (259 โปรแกรม) 

สถานที่จัดการเรียนการสอน   โปรแกรม ร้อยละ 

ท่าพระจันทร์   93 35.9

ศูนย์รังสิต    158 61.0

ศูนย์ลำปาง    5 1.9



จำแนกตามช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (259 โปรแกรม) 

ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน   โปรแกรม ร้อยละ 

ภาคกลางวัน   190 73.4

ภาคค่ำ/เสาร์-อาทิตย์   69 26.6



    โดยมีสาขาวิชาที่เพิ่มใหม่จำนวน2สาขาวิชาและ3โปรแกรมการศึกษาซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้

    ระดับปริญญาโท  1 สาขาวิชา 2 โปรแกรมได้แก่สาขาวิชาและโปรแกรม

อาเซียนศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์และโปรแกรมการบริหารและนโยบายสวัสดิการ

สังคมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา

    ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา 1 โปรแกรม ได้แก่สาขาวิชาและโปรแกรม

การสอนภาษาอังกฤษสถาบันภาษา



   2.1.2 ปริมาณการเรียนการสอน 
    สำหรับปริมาณการเรียนการสอนที่นำเสนอในที่นี้เป็นปริมาณการเรียนการสอน

ของภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2และภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2555ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

 ระดับ วิชา ร้อยละ นักศึกษา ร้อยละ นักศึกษา ร้อยละ 

 การศึกษา ที่เปิดสอน  ที่ลงทะเบียน  เต็มเวลา (FTES) 

1.ปริญญาตรี 5,000 71.88 351,927 90.5 28,236.58 74.27

2.ป.บัณฑิต 39 0.56 1,370 0.4 162.50 0.43

3.ปริญญาโท 1,718 24.70 34,671 8.9 8,754.04 23.02

4.ปริญญาเอก 199 2.86 1,054 0.3 867.54 2.28

รวม 6,956 100.00 389,022 100.0 38,020.66 100.00 
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จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชา วิชา ร้อยละ นักศึกษา ร้อยละ นักศึกษา ร้อยละ       

  ที่เปิดสอน  ที่ลงทะเบียน  เต็มเวลา (FTES)  

1.สังคมศาสตร์ 3,729 53.61 241,137 62.0 24,999.06 65.75

2.วิทย์เทคโนโลยี 2,630 37.81 118,078 30.4 10,429.08 27.43

3.วิทย์สุขภาพ 597 8.58 29,807 7.7 2,592.53 6.82

รวม 6,956 100.00 389,022 100.0 38,020.66 100.00 



 2.2 ด้านนักศึกษา 


  2.2.1 นักศึกษาเข้าใหม่ 
   ในปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษาเข้าใหม่ทุกระดับ

การศึกษาจำนวน9,483คนคิดเป็นร้อยละ26.8ของนักศึกษาทั้งหมดซึ่งสามารถจำแนกตามประเภท

ต่างๆดังนี้

 
จำแนกตามเพศ (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ

เพศชาย     3,616 38.1

เพศหญิง     5,867 61.9

  

จำแนกตามระดับการศึกษา (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ  

ปริญญาตรี    7,309 77.1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต   108 1.1

ปริญญาโท    1,948 20.5

ปริญญาเอก    118 1.3

จำแนกตามประเภทรับเข้า เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (7,309 คน) 
      คน ร้อยละ 
รับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   2,935 40.2
มหาวิทยาลัยรับเข้าโดยตรง   4,374 59.8

จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ  
หลักสูตรภาษาไทย   7,617 80.3
หลักสูตรภาษาอังกฤษ   790 8.3
หลักสูตรนานาชาติ   1,079 11.4

จำแนกตามประเภทโครงการ (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ  
โครงการปกติ   4,924 51.9
โครงการพิเศษ   4,559 48.1

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ  
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   6,007 63.3
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2,818 29.7
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   658 7.0

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน (9,483 คน) 
      คน ร้อยละ  
ท่าพระจันทร์   2,617 27.6
ศูนย์รังสิต    6,432 67.8
ศูนย์ลำปาง    434 4.6
ศูนย์พัทยา    - -
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  2.2.2 นักศึกษาทั้งหมด 
   ในปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาจำนวน35,357คนซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทต่างๆดังนี้

  

จำแนกตามเพศ (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ  

เพศชาย     13,258 37.5

เพศหญิง     22,099 62.5



จำแนกตามระดับการศึกษา (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ  

ปริญญาตรี    28,258 79.9

ประกาศนียบัตรบัณฑิต   147 0.4

ปริญญาโท    6,453 18.3

ปริญญาเอก    499 1.4



จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ 

หลักสูตรภาษาไทย   29,098 82.3

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   2,649 7.5

หลักสูตรนานาชาติ   3,610 10.2



จำแนกตามประเภทโครงการ (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ 

โครงการปกติ   20,606 58.3

โครงการพิเศษ   14,752 41.7

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ 

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   22,182 62.7

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   10,024 28.4

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3,151 8.9

  

จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน (35,357 คน) 

      คน ร้อยละ 

ท่าพระจันทร์   8,563 24.2

ศูนย์รังสิต    25,033 70.8

ศูนย์ลำปาง    1,696 4.8

ศูนย์พัทยา    65 0.2



  2.2.3  ผู้สำเร็จการศึกษา 
   ในปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ

การศึกษา(ซึ่งเป็นรุ่นปีการศึกษา2554)จำนวน8,199คนซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทต่างๆดังนี้



จำแนกตามเพศ (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

เพศชาย     2,949 36.0

เพศหญิง     5,250 64.0
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จำแนกตามระดับการศึกษา (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

ปริญญาตรี    5,904 72.0

ประกาศนียบัตรบัณฑิต   182 2.2

ปริญญาโท    2,063 25.2

ปริญญาเอก    50 0.6



จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

หลักสูตรภาษาไทย   7,035 85.8

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   495 6.0

หลักสูตรนานาชาติ   669 8.2



จำแนกตามประเภทโครงการ (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

โครงการปกติ   4,747 57.9

โครงการพิเศษ   3,452 42.1

  

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   5,763 70.3

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1,826 22.3

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   610 7.4



จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน (8,199 คน) 

      คน ร้อยละ 

ท่าพระจันทร์   2,562 31.2

ศูนย์รังสิต    5,416 66.1

ศูนย์ลำปาง    176 2.1

ศูนย์พัทยา    45 0.6



  2.2.4  ภาวะการหางานทำของบัณฑิต 
   บัณฑิตธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีภาคปกติรุ่นปีการศึกษา2554(ไม่นับรวม

บัณฑิตจากหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต)มีจำนวน5,693คนและได้สำรวจภาวะการมีงานทำ

เมื่อเดือนสิงหาคม2555พบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจ5,169คนคิดเป็นร้อยละ90.8สำหรับข้อมูล

การมีงานทำพบว่ามีงานทำแล้วร้อยละ58.9(3,044คน)กำลังศึกษาต่อ/จะศึกษาต่อร้อยละ25.7

(1,331คน)และยังไม่มีงานทำร้อยละ15.4(794คน)



  2.2.5  โครงการนักศึกษาผู้พิการ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังกลุ่ม

ผู้พิการที่มีศักยภาพในการศึกษาเริ่มรับสมัครนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาผู้พิการในระดับ

ปริญญาตรีภาคภาษาไทยโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรงประจำปีการศึกษา2546เป็นปีแรกจำนวน

12คนและในปีการศึกษา2549นักศึกษาผู้พิการได้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน6คน

   ปีการศึกษา2555รับนักศึกษาผู้พิการจำนวน10คนและจำนวนนักศึกษา

ผู้พิการทั้งหมด95คนปริญญาตรี87คนปริญญาโท7คนและปริญญาเอก1คน
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จำแนกตามประเภทความพิการ (95 คน) 
      คน ร้อยละ 

พิการทางการเห็น   49 51.6

พิการทางการเคลื่อนไหว   31 32.6

พิการทางการได้ยิน   13 13.7

ออทิสติก     2 2.1



 2.3 ด้านบุคลากร 
  ในปงีบประมาณ2555(สำรวจขอ้มลูณวนัที่1มกราคม2555)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

มีบุคลากรทั้งสิ้น6,639คนซึ่งสามารถจำแนกดังนี้

  

จำแนกตามเพศ (6,639 คน)
      คน ร้อยละ 

เพศชาย     2,118 31.9

เพศหญิง     4,521 68.1



จำแนกตามประเภทบุคลากร (6,639 คน)
      คน ร้อยละ 

ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ   2,274 34.3

พนักงานมหาวิทยาลัย   1,676 25.2

พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างเงินรายได้   2,689 40.5



จำแนกตามสายงาน (6,639 คน)
      คน ร้อยละ 

สายวิชาการ(อาจารย์ประจำ)   1,769 26.6

สายสนับสนุนวิชาการ   3,800 57.3

ลูกจ้างทุกประเภท   1,070 16.1

จำแนกตามวุฒิการศึกษา (เฉพาะอาจารย์ประจำ 1,769 คน)  
      คน ร้อยละ 

ปริญญาเอก/เทียบเท่า   948 53.6

ปริญญาโท/เทียบเท่า   773 43.7

ปริญญาตรี/เทียบเท่า   48 2.7

 

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะอาจารย์ประจำ 1,769 คน)
      คน ร้อยละ 

ศาสตราจารย์   39 2.2

รองศาสตราจารย์   361 20.4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   430 24.3

อาจารย์     939 53.1

 

  เมือ่เปรยีบเทยีบอาจารยป์ระจำทัง้หมดจำนวน1,769คนกบันกัศกึษาทัง้หมดจำนวน

35,357คนพบว่าโดยเฉลี่ย อาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 19 คนและเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำกับนักศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาได้แก่กลุ่มสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพพบว่ามีอัตราส่วนระหว่าง

อาจารย์ประจำต่อนักศึกษาดังนี้

  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ประจำ:นักศึกษาเท่ากับ1:27

  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำ:นักศึกษาเท่ากับ1:23

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ประจำ:นักศึกษาเท่ากับ1:7


 2.4 ด้านงบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ2556มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ

ดำเนนิงานจาก2แหลง่หลกัๆคอืงบประมาณแผน่ดนิ(งบคลงั)และงบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได้

ของมหาวิทยาลัย(งบพิเศษ)(ทั้งนี้ไม่นับรวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานต่างๆ)โดยมี

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น3,642,947,600บาทจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
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2,543,653,100บาทรอ้ยละ69.8งบประมาณรายจา่ยจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั1,099,294,500บาท

ร้อยละ30.2ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้



  งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)ในปีงบประมาณ2556(1ตุลาคม2555-30กันยายน

2556)ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน2,543,653,100บาทจำแนกเป็น

  • งบดำเนินการ 2,180,884,700บาท ร้อยละ85.7

  • งบลงทุน 362,768,400บาท ร้อยละ14.3



  งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)ในปีงบประมาณ2556

(1ตุลาคม2555-30กันยายน2556)มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินรายได้ให้หน่วยงานต่างๆ

จำนวน1,099,294,500บาทจำแนกเป็น   

  • งบดำเนินการ 1,039,974,500บาท ร้อยละ94.6

  • งบลงทุน 59,320,000บาท ร้อยละ5.4



  จำแนกตามงบดำเนินการ/งบลงทุน (งบประมาณทั้งหมด 3,642,947,600 บาท) 

  • งบดำเนินการ 3,220,859,200บาท ร้อยละ88.4

  • งบลงทุน 422,088,400บาท ร้อยละ11.6

  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ

2556กับปีงบประมาณ2555พบว่าในปีงบประมาณ2556มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน423,241,800บาทคิดเป็นร้อยละ13.15ของปีงบประมาณ2555

โดยมีงบดำเนินการเพิ่มขึ้น364,321,200บาทคิดเป็นร้อยละ12.8ในส่วนของงบลงทุนได้รับเพิ่มขึ้น

58,920,600บาทคิดเป็นร้อยละ16.2

  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยจำแนกตามประเภทของงบประมาณพบว่า

  งบประมาณแผ่นดิน(งบคลัง)ของปีงบประมาณ2556กับปีงบประมาณ2555เพิ่มขึ้น

233,440,500บาทคิดเป็นร้อยละ10.1

  งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย(งบพิเศษ)ของปีงบประมาณ2556กับ

ปีงบประมาณ2555เพิ่มขึ้น189,801,300บาทคิดเป็นร้อยละ20.9



 2.5 ด้านอาคาร - สถานที่ 
  ในปีการศึกษา2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพื้นที่จำแนกตามสถานที่ตั้งรวมทั้งสิ้น

ประมาณ3,718ไร่จำแนกเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจำนวน2,699ไร่และพื้นที่ให้

หน่วยงานอื่นเช่า/ใช้ประโยชน์จำนวน1,019ไร่(พื้นที่ที่ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

เช่าประมาณ834ไร่และพื้นที่ที่มอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.)

สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ประมาณ185ไร่)

  พื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจำนวน2,699ไร่พื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนและอาคาร

สำนักงานต่างๆรวมทั้งสิ้น1,386,977ตารางเมตรดังนี้



 สถานที่ตั้ง พื้นที่ (ประมาณ) พื้นที่ใช้สอย 

  ไร่ ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ 

1.ท่าพระจันทร์(เขตพระนครกรุงเทพฯ) 49 1.3 103,567 7.5

2.ศูนย์รังสิต(อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี) 1,759 74.7 1,223,935 88.2

3.ศูนย์ลำปาง(อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง) 312 8.4 33,935 2.5

4.ศูนย์พัทยา(อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี) 566 15.2 13,206 1.0

5.ศูนย์กีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก 3 0.1 12,334 0.9

 (เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ) 

6.ที่ดินตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 10 0.3 - -

 เพื่อการแพทย์แผนไทย

 (บริจาคโดยนายแพทย์เฉกธนะสิริ) 

รวม 2,699 100.0 1,386,977 100.0 
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รายนามกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01				
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร     
นายกสภามหาวิทยาลัย	

02				
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์     
อธิการบดี/อุปนายก	

03  
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร        
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

04  
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

05  
นายพิชัย ชุณหวชิร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

06	
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

07	
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
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08  
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

13  
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

09  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี        
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

14  
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

10  
นายมานิจ สุขสมจิตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

15  
นายอภัย จันทนจุลกะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

11	
 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		

16	
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

12	
 ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		

17	
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
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18  
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

19  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

24  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

20  
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ์        
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

25  
รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

21	
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

26	
รองศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

22	
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

23  
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

27	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	
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28  
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

29  
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

33  
นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	

  

34  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม 
ประธานสภาอาจารย์		

30  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

31	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์		
 

35	
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

 

32	
นางปริศนา ปทุมอนันต์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	

ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	 

36	
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย		
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รายนามกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 1. ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
 2. รองศาสตราจารย์ดร.ทวีปชัยสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 3. รองศาสตราจารย์เกศินีวิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
 4. ศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. รองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธินันท์วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
 8. รองศาสตราจารย์ดร.กำพลรุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
 9. ศาสตราจารย์ดร.อุดมรัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตตินัดด์หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ดร.สมชายชคตระการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพรเกษโกวิท รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
13. ศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์โรจนกิจอำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15. รองศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ดร.ภาณุพงศ์นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ดร.เดชาสังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ดร.ดำรงค์อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์พรทิพย์สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภาวรเสียงสุข คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
21. รองศาสตราจารย์ปกรณ์เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. รองศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร์วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาวาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
24. ศาสตราจารย์ดร.ประมวญเทพชัยศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
25. ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
26. รองศาสตราจารย์ดร.มรรยาทรุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
27. ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ฉลมิวฒัน์ตนัตสวสัดิ์ คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติจึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฬาพรเอื้อรักสกุล คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
30. ดร.ชัยยุทธชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
31.รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธุ์เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
32.รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณีสำราญเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาพรอติวานิชยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
35.นางศรีจันทร์จันทร์ชีวะ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
36. รองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปรานสิริธีรศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
   และการพัฒนา
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
40. รองศาสตราจารย์ดร.สุพงศ์ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
41. รองศาสตราจารย์ชุมพจต์อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
42. ศาสตราจารย์ดร.สมนึกตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
43.รองศาสตราจารย์ดร.อรุยุาวสีกลุ ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและใหค้ำปรกึษาแหง่มธ.
44. ศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมี ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
   เพื่อประชาธิปไตย
45.อาจารย์ดร.ธเนศเมฆจำเริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือ
   ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัยฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
   เฉลิมพระเกียรติ
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภัชศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
48.รองศาสตราจารย์ดร.เจียรนัยเล็กอุทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญา
   และบ่มเพาะวิสาหกิจ
49.ศาสตราจารย์ดร.ณรงค์สาริสุต รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
50. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมาลกุมารปาวา รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย
   แพทยศาสตร์นานาชาติ
51. รองศาสตราจารย์ดร.นันทวรรณวิจิตรวาทการ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย
   โลกคดีศึกษา
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัจนาสุริยธรรม ประธานสภาอาจารย์
53. นายสุรชัยเชื้อคำเพ็ง ประธานสภาข้าราชการ
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสันติกุล ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
   (สายก.)
55. นางกนกรดาศรวารี ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารทางวิชาการ
   (สายข.)
56. นายนัทธีฤทธิ์ดี ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารและธุรการ(สายค.)
57. นายไชยรัตน์อยู่แสง ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
   วิชาการ(สายข.ค.)

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556) 
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รายนามผู้บริหารรายนามผู้บริหาร



รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01  
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  
อธิการบดี		

06  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	

02  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ     
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	

03 
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง	

04	
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

08 
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์	

09	
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง	

05	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 
 

07  
รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์     
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์รังสิต	 162163162



10	
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป	

15	
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง		

11  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์    
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ 

16  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท    
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์	 

12  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท     
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 

17  
รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม   
ผู้ช่วยอธิการบดีบริหารทรัพยากรมนุษย์	 

13 
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	ศูนย์ลำปาง	

18 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 
 

14	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	

19	
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	 
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20	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์รังสิต	

21  
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช     
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	

22  
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี     
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ศูนย์ลำปาง	

23 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์    

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 
 

24	
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน	

26  
อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร       
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	

25	
รองศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	

27  
นายมนตรี ฐิรโฆไท        
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ ์ 

28	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป	 
 

29	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556) 
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ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน

คณะนิติศาสตร ์ 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 



 1. ด้านวิชาการ 

  1.1 การจดังานเชดิชคูรกูฎหมายจำนวน

4ครั้งอาทิการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

รำลึกศาสตราจารย์ดร.จิ๊ดเศรษฐบุตรในหัวข้อ

เรื่อง“วิเคราะห์เจาะปัญหาการปรับใช้หลักการ

รับภัยในสัญญาต่างตอบแทน:ป.พ.พ.

มาตรา370-มาตรา372”เมื่อวันพฤหัสบดีที่31

มกราคม2556ณคณะนิติศาสตร์มธ.ศูนย์รังสิต

และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึก

ศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยเรื่อง“การรับฟัง

พยานหลักฐานในคดีอาญากับรัฐธรรมนูญ”

ในวันเสาร์ที่27เมษายน2556

ณคณะนิติศาสตร์มธ.ท่าพระจันทร์เป็นต้น  

  1.2 การจัดสัมมนาทางวิชาการจำนวน

9ครั้งอาทิการจัดอภิปรายเนื่องในงานรำลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมเอี่ยมประยูร

ในหัวข้อเรื่อง“ความรับผิดของฝ่ายปกครอง

ศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกบุญ

วงศ์สวัสดิ์กุลอาจารย์กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์

เป็นต้น



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  3.1 โครงการสถาบันฝึกอบรมกฎหมาย

ธุรกิจระหวา่งประเทศคณะนติศิาสตร์โดยความ

รว่มมอืกบัคณะนติศิาสตร์มหาวทิยาลยัWisconsin

สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินงานโครงการรับนักศึกษา

กฎหมายจากมหาวทิยาลยัWisconsinเขา้ฝกึงาน

ภาคฤดูร้อนณสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง

ในประเทศในปี2555

  3.2 คณาจารยค์ณะนติศิาสตรร์วม6คน

ได้เดินทางไปเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ

ที่มหาวิทยาลัยPaulCezaneAix-en-Provence

ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

ของคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่16เมษายน2555

  3.3 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหว่างนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นและ

ประเทศไทยขึ้น2ครั้งในหัวข้อเกี่ยวกับการให้

ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นใน

การพัฒนาระบบกฎหมายไทยโดยครั้งแรก

ศาสตราจารย์โคโซคากาวะจากมหาวิทยาลัย

โกเบไดม้าบรรยายพเิศษเรือ่ง“บทบาทของญีปุ่น่

ในการพัฒนากฎหมายแพ่งในกลุ่มประเทศเอเชีย

นับจากยุคบุกเบิกโดยดร.โทะกิจิมะซะโอะ

จวบจนถึงปัจจุบัน”เมื่อวันที่4กันยายน2555

และครั้งที่2ศาสตราจารย์มิคะกาเนโคะจาก

มหาวิทยาลัยเดียวกันได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง

“บทบาทของญี่ปุ่นในการพัฒนากฎหมายแพ่ง

ในกลุ่มประเทศเอเชียโดยเฉพาะในประเทศ

เวียดนามและประเทศกัมพูชา”เมื่อวันที่7

กุมภาพันธ์2556

  3.4 การดำเนินงานความร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา

อาจารย์สอนกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ”เมื่อวันที่4

กุมภาพันธ์2555ณคณะนิติศาสตร์มธ.

ท่าพระจันทร์และการจัดอบรมกฎหมาย

ให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวระหว่างวันที่21-23กุมภาพันธ์

2555ณคณะนติศิาสตร์มธ.ทา่พระจนัทร์เปน็ตน้



 2. ด้านวิจัย 

  2.1 ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายใน

จำนวน10ผลงานเช่นผลงานรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายที่ใช้ในการบริหารภาครัฐของสปป.ลาว

โดยอาจารย์กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์และ

การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงภัยระหว่างอายุสัญญา

ประกันภัยโดยอาจารย์ธีระรัตน์จีระวัฒนา

เป็นต้น

  2.2ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

จำนวน19ผลงานเช่นผลงานจัดทำร่างรายงาน

ประเทศตามพันธกรณีใต้อนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย

ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีโดย

รองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหาญและโครงการ

170171170



ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 
 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา

ชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงดีเด่น

และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยโดยมีอายุ

ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่75ในปี2556นี้ซึ่งตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯได้ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพและมีผลงานอันโดดเด่นสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศมากมาย

อย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมา

(มิถุนายน2555-กุมภาพันธ์2556)

คณะฯได้มีผลงานสำคัญๆดังนี้



 1. ด้านวิชาการ 

 ในปกีารศกึษา2554มผีูส้ำเรจ็การศกึษา

ในระดบัปรญิญาตรี786คนระดบัประกาศนยีบตัร

บัณฑิต26คนระดับปริญญาโท668คนและ

ระดับปริญญาเอก0คนรวมทั้งสิ้น1,480คน

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของPIM

(PartnershipinInternationalManagement)

ซึ่งเป็นองค์กรที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

มากกว่า60แห่งร่วมเป็นสมาชิก

  นอกจากนี้คณะฯยังมีข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั่วโลกโดยคณะฯได้ลงนามความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยัคูส่ญัญาตัง้แต่ค.ศ.2005ถงึปจัจบุนั

ซึ่งมีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับ

คณะฯและระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น

80สัญญาความร่วมมือ



 4. ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี 

ที่ผ่านมา 

  ในปีที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผ่าน

การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกEQUIS

(EuropeanQualityImprovementSystem)

นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางบริหารธุรกิจ

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ

การรับรองทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท

และปริญญาเอก

  EQUIS(EuropeanQualityImprovement

System)ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2540

ซึ่งเป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจระดับโลกแห่งมูลนิธิเพื่อพัฒนาด้าน

การบริหารธุรกิจแห่งยุโรปหรือEuropean

FoundationforManagementDevelopment

(EFMD)

  EFMDใหก้ารรบัรองมาตรฐานการศกึษา

ระดับโลกEQUISกับสถาบันด้านบริหารธุรกิจ

ชั้นนำทั่วโลกอาทิINSEAD(France),Babson

College(USA),LondonBusinessSchool

(UK),CambridgeBusinessSchool(UK),

MelbourneBusinessSchool(Australia),

SchoolofEconomicsandManagement,

TsinghuaUniversity(China)และNUS

BusinessSchool(Singapore)ทั้งนี้ทั่วโลก

มีสถาบันที่สอนด้านบริหารธุรกิจมากกว่า10,000

แห่งแต่มีเพียงร้อยละ1จาก39ประเทศที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกEQUIS

 คณะฯไดท้ำการสำรวจภาวะการมงีานทำ

ของบัณฑิตโดยบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่

รบัปรญิญาในปี2554มงีานทำทัง้สิน้รอ้ยละ100

ของบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานกำลังศึกษาต่อ

ร้อยละ36.23ของบัณฑิตที่รับปริญญาสำหรับ

บัณฑิตที่ยังไม่ประสงค์ทำงานและศึกษาต่อ

ร้อยละ2.67ของบัณฑิตที่รับปริญญา



 2. ด้านวิจัย 

  2.1 จัดทำโครงการวิจัยที่ดำเนินการ

ในปีการศึกษา2554จำนวน26โครงการ

  2.2 ผลงานวิชาการ/บทความวิจัย

ที่ได้รับรางวัล/ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

วิชาการนานาชาติและหนังสือรวมบทความ

มีจำนวน29เรื่อง



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ทางบริหารธุรกิจเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
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คณะรัฐศาสตร ์ 
 

ผลการดำเนินงานสำคัญตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์  
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  ปีการศึกษา2555คณะรัฐศาสตร์

มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รวมทั้งสิ้น8หลักสูตรคือหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท

(BMIR)หลักสูตรปริญญาโท(ภาคค่ำ)หลักสูตร

ปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

สำหรับนักบริหาร(MPE)มีจัดการเรียนการสอน

ที่ศูนย์รังสิตและพัทยาหลักสูตรปริญญาโท

สาขาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับ

นักบริหาร(EPA)หลักสูตรปริญญาโท

ภาคภาษาองักฤษ(MIR)และหลกัสตูรปรญิญาเอก

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร

ตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรทุก5ปี

  นอกจากนี้ยงัมกีารจดัการเรยีนการสอน

บรกิารสงัคม(ServiceLearning)โดยคณะรฐัศาสตร์

ได้ดำเนินการตามนโยบายการเรียนการสอน

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

และอาจารย์ดร.จันจิราสมบัติพูนศิริได้รับการ

คัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

ประเภทอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปี2555

  สำหรับผลงานวิจัยนั้นคณะรัฐศาสตร์

มผีลงานวจิยัทีด่ำเนนิการแลว้เสรจ็จำนวน9เรือ่ง

อาทิผลงานเรื่อง“จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่5”

โดยรองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวรรโณ

และ“บทบาทของสื่อมวลชนโลกต่อวิกฤตการณ์

ทางการเมอืงไทย:กรณกีารประทว้งของกลุม่นปช.”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตราศุภสวัสดิ์กุล

เป็นต้นนอกจากนี้มีบทความวิจัย/วิชาการ

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติจำนวน5เรื่องและ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

จำนวน6เรื่องและมีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง

การดำเนินการ10โครงการ



 3. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

  งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อ

ประสานความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์

ทั้งในด้านการลงนามเพื่อสร้างความตกลงร่วมกัน

ระดับคณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการจัดงาน

สัมมนารวมไปถึงกิจกรรมพิเศษโดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็น2ด้านคือ

 3.1การแลกเปลี่ยนงานวิเทศสัมพันธ์ได้

ประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

ในระดับคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

จำนวน1มหาวิทยาลัยคือGraduateSchoolof

MiddleburyCollegeประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.2การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานสัมมนาทั้งงานสัมมนา

เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและงาน

สัมมนาเพื่อแนะแนวการเรียนต่อทั้งในและ

ต่างประเทศในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยได้รับ

เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือ

ความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆมาบรรยาย

ให้แก่คณาจารย์นกัศกึษาและผูส้นใจอาทิ

การสมัมนาเรือ่ง“RepositioningtheU.S.

ThailandAllianceforthe21stCentury”

และโครงการสานสัมพันธ์ไทย-อาเซยีนครัง้ที่3:

เพือ่นใกลช้ดิมติรใกลบ้า้น”เสวนาเรื่อง

“การก้าวเข้าสู่AECจุดแข็งจุดอ่อน

และความร่วมมือไทย-ลาว”เป็นต้น



โดยการบริการสังคมซึ่งในภาค2ปีการศึกษา

2555คณะรัฐศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน

โดยการบริการสังคมจำนวน2วิชาคือวิชา

ร.366(459)นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม

และวชิาร.251การบรหิารทรพัยากรมนษุยภ์าครฐั

 

 2. ด้านการวิจัย 

  คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาศูนย์วิจัย

(เดิม)เป็นศูนย์ดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์

เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัย

สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย(ThinkTank)

เป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่าย

การวิจัยจากสถาบันทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้

ด้านการวิจัยให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้

เพือ่มุง่สูค่วามเปน็มหาวทิยาลยัวจิยัตามเจตนารมณ์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในปี2555

ที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ได้รับการ

เชิดชูเกียรติด้านการวิจัยอาทิรองศาสตราจารย์

ดร.ไชยรัตน์เจริญสินโอฬารได้รับการคัดเลือก

เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี2555
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คณะเศรษฐศาสตร์ ์ 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะเศรษฐศาสตร์มีจำนวนนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทและปริญญาเอกโดยมีนักศึกษา

(ปีการศึกษา2555)ทั้งระดับปริญาตรีโท

และเอกจำนวน2,110คนมีผู้สำเร็จการศึกษา

(ปีการศึกษา2554)จำนวน469คน



 2. ด้านวิจัย 

  คณะฯมีงานวิจัยแล้วเสร็จจำนวน

7เรื่องอาทิผลงาน“โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่”

โดยรองศาสตราจารย์ดร.ศุภวัจน์รุ่งสุริยะวิบูลย์

ศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์,อาจารย์

ดร.ภาวินศิริประภานุกูลและอาจารย์ปิยะวงค์

นอกจากนี้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์โดยภาคการศึกษาที่นักศึกษา

ต่างชาติเข้ามาศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์

มีจำนวน33ภาคการศึกษาและภาคการศึกษา

ที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไปศึกษา

ที่ต่างประเทศจำนวน75ภาคการศึกษา

ปัญจะเทวคุปต์และ“โครงการพัฒนาหลักสูตร

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัดสถานะ

เศรษฐกิจและสังคมระดับโรงเรียนระยะที่2”โดย

รองศาสตราจารย์ดร.ชัยยุทธ์ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์

เป็นต้นและงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน11เรื่องนอกจากนี้ยังมีบทความวิจัย/

วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

หรือนำเสนอที่ประชุมระดับชาติจำนวน2เรื่อง

และบทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอที่ประชุมระดับ

นานาชาติจำนวน11เรื่อง



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 คณะฯได้มีความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศคือ

มหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาจำนวน13แห่ง

มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปจำนวน14แห่ง

และมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียจำนวน2แห่ง
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้จัด

การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์พัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน

การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมการจัด

การศึกษาที่เน้นการวิจัยเป็นสำคัญเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งกระจายโอกาสทาง

การศึกษาโดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

จำนวน7หลกัสตูรปรญิญาโทจำนวน6หลกัสตูร

และปริญญาเอกจำนวน1หลักสูตร

  นอกจากนี้คณะฯยังได้มุ่งเน้นการฝึก

ภาคปฏบิตัเิปน็หวัใจของการศกึษาสงัคมสงเคราะห์

เพราะจะเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษามคีวามรู้เจตคติ

และทกัษะทีเ่หมาะสมตอ่การเปน็นกัสงัคมสงเคราะห์

คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

การดำเนินการจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ปีงบประมาณ2555มีจำนวน47ผลงาน

จำแนกเป็นผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

จำนวน46ผลงานและผลงานวิจัยของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการจำนวน1ผลงานผลงาน

ในการสร้างตำราที่คณาจารย์ภายในคณะได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก

แหล่งทุนภายในและภายนอกปีงบประมาณ

2555มีจำนวน24เล่มและผลงานในการเขียน

บทความวิชาการที่คณาจารย์ภายในคณะที่ได้รับ

การตีพิมพ์และนำเสนอจำนวน29เรื่อง

  2.2 บทความวิจัยโดยมีบทความวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอทั้งในและ

ต่างประเทศจำนวน7เรื่อง 



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์เป็นส่วนงานหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ของคณะและในปี2555ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้

  • นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา

ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญาโท

หลกัสตูรภาษาไทยจากสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวสาธารณรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

จำนวน6คนการจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/

แลกเปลี่ยน/ทัศนศึกษา/ฝึกภาคปฏิบัติมีกิจกรรม

ทั้งสิ้นจำนวน18กิจกรรมผลจากความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างสถาบันทำให้เกิดโครงการ

แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมาอาจารย์ชานนท์โกมลมาลย์

ได้เข้าร่วมโครงการฝึกภาคปฏิบัติด้านสุขภาพจิต

ณSchoolofSocialWork,SanDiegoState

University

วิชาชีพรวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง

ความรู้และการปฏิบัติ



 2. การวิจัย

  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรไ์ดส้นบัสนนุ

และส่งเสริมบุคลากรของคณะฯทำการศึกษา

ค้นคว้าด้านวิชาการเพื่อนำความรู้มาสร้างสรรค์

ผลงานวชิาการอนัทรงคณุคา่ไดแ้ก่การเขยีนตำรา

รายงานวิจัยการเขียนบทความวิชาการและ

บทความวิจัยและการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

ในเวทีวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศ

ตลอดจนมีการจัดทำวารสารสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์เพื่อเป็นพื้นที่วิชาการและช่องทาง

การเผยแพร่องค์ความรู้งานสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่

คณาจารย์นักวิชาการนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปโดยในปี

2555คณะฯมีการสร้างสรรค์

  2.1 ผลงานวจิยั/ตำรา/บทความวชิาการ

ได้แก่ผลงานวิจัยที่คณาจารย์และนักวิจัยภายใน
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คณะศิลปศาสตร ์ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีจำนวน18สาขาวิชา

ประกอบด้วยสาขาวิชาจิตวิทยาสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาปรัชญา

สาขาวิชาภูมิศาสตร์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษารัสเซียสาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกัน

ศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)สาขาวิชาเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสาขาวิชารัสเซียศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ)และสาขาวิชาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน1สาขาคือ

UseofVocabularyLearningStrategies)

โดยอาจารย์ดร.ศุภวัฒน์พุกเจริญเรื่อง“กลวิธี

การทำความเข้าใจและประมวลผลสำนวนภาษา

อังกฤษโดยผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ”(IdiomComprehension

andProcessing:TheCaseofThaiEFL

Learners)ของอาจารย์ดร.ศิริรัตน์ณระนอง

เป็นต้น

 

 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการวางแผน

ในอนาคตซึ่งใช้การประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก

โดยการออกไปประชาสัมพันธ์ภายนอก

มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์และความร่วมมือ

จากต่างประเทศโดยใช้MOUเป็นสื่อกลางจัดหา

ทุนหรือโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ

มาเรียนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้

ทางคณะฯยังมีทุนสนับสนุนจากองค์กรภาค

เอกชนเช่นบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ทุนนักศึกษาไทย

ไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ภายใต้โครงการSISU

(ShanghaiInternationalStudiesUniversity)

เป็นต้น

 ด้วยวิสัยทัศน์และการทำงานในรูปแบบ

ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นทางคณะศิลปศาสตร์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำพาคณะฯไปสู่มิติใหม่

ทางการศึกษาที่มีทั้งคุณสมบัติของความเป็นไทย

และสากลไปพร้อมๆกันในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลกในวงกว้าง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาโท

จำนวน13สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์สาขาวิชาการแปลฝรั่งเศส-ไทย

สาขาฝรั่งเศสศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ

และไทยสาขาวิชาอังกฤษศึกษาและสาขาวิชา

วัฒนธรรมจีนศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน

2สาขาประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาศาสตร์

และสาขาวิชาอังกฤษศึกษา 



 2. ด้านวิจัย 

  ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

อาทิเรื่อง“การศึกษาความเชื่อและการใช้กลวิธี

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย

ระดับปริญญาตรี”(AStudyofThaiEFL

Undergraduates’BeliefsandReported

180181180



คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม

หลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมเรือ่ง“บรกิารธรุกจิสือ่อยา่งมอือาชพี”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยอาจารย์

อารดาครจุติเเละอาจารยก์ลุนารีเสอืโรจน์จดัทำ

บทความวชิาการเพือ่เผยแพรต่อ่สาธารณชนอาทิ

บทความวชิาการเรือ่ง“การวเิคราะหเ์นือ้หาทางเพศ

และความรนุแรงและการใชภ้าษาในรายการโทรทศัน์

ระดบัเรตติง้ประเภท“ททกุวยั”โดยอาจารยอ์ารดา

ครจุติบทความวชิาการเรือ่ง“การขา้มพน้วฒันธรรม

อนาคตสู่การขยายตัวของธุรกิจละครโทรทัศน์

ไทย-จีน”โดยอาจารย์กุลนารีเสือโรจน์บทความ

วิชาการเรื่อง“คนฟังวิทยุเพราะ...?”โดยอาจารย์

ภัทธีราสารากรบริรักษ์เป็นต้น

“พัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์

เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของ

สถานีETV”โดยอาจารย์ประไพพิศมุทิตาเจริญ

“การศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนช่องรายการ

ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน”

โดยรองศาสตราจารย์กิติมาสุรสนธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาสุวรรณภักดี

รองศาสตราจารย์พรทิพย์สัมปัตตะวนิช

รองศาสตราจารย์แอนนาจุมพลเสถียรเป็นต้น



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ได้ปรึกษาหารือกับInternational,Schoolof

MediaandCommunicationของRoyal

MelbourneInstituteofTechnologyประเทศ

ออสเตรเลียและUniversityofNagasaki

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือและศึกษาความเป็น

ไปได้ในการทำMOUโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต

ศึกษาตลอดจนการทำวิจัยและงานด้านอื่นๆ

อีกทั้งคณาจารย์ของคณะฯได้เข้าร่วมนิทรรศการ

การศึกษาAsia-PacificAssociationfor

InternationalEducationและการเจรจาธุรกิจ

(APAIE2013)ณเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทางคณะฯ

ได้จัดการต้อนรับMr.IsaganiR.Cruz,

thePresidentofTheManilaTimesCollege

เยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้าง

ความร่วมมือในด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

และด้านต่างๆเช่นการวิจัยร่วมกัน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาการทำTwinning

Programและการทำหนังสือพิมพ์ออนไลน์

อีกทั้งยังนำทีมนักศึกษาปริญญาโทMCM

รุ่นปัจจุบันไปเยี่ยมชมคณะMass

Communicationเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

และศึกษากระบวนการด้านการสื่อสารมวลชน

ณมหาวิทยาลัยอินชอนประเทศเกาหลีใต้





 2. ด้านวิจัย

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ได้ผลิตงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยจำนวน16

เรื่องอาทิ“การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคสื่อ

การรับรู้ความเสี่ยงและปรัชญาชีวิตของวัยรุ่น

กับผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์บุนนาค

“การรู้เท่าทันสื่อ(MediaLiteracy)กับการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทย”

โดยรองศาสตราจารย์กิติมาสุรสนธิ“บทบาท

และแนวโน้มของการสื่อสารเชิงบูรณาการ

ในองค์กร”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา

ปัณฑรานุวงศ์“การศึกษาการใช้ประโยชน์และ

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการสื่อสาร

ผ่านเฟซบุ๊กขององค์กรภาครัฐ”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยกรวรกุลลัฏฐานีย์

“เรื่องเล่าข่าวหน้าหนึ่งวาทกรรมในข่าว

อาชญากรรม”โดยอาจารย์นิธิดาแสงสิงแก้ว

และงานวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน5เรื่องอาทิ
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์  
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายใน

และภายนอกประเทศจำนวน8เรื่องอาทิ

เรื่อง“IndustrializationinChina;Lessons

forThailand”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีระ

สินเดชารักษ์ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม2555

บทความ“ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ:สำรวจกิจกรรม

ที่สะท้อนบทบาทเชิงบวกของผู้สูงอายุและ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรสูงอายุไทย”โดยอาจารย์พรทิพย์

เนติภารัตนกุลตีพิมพ์เมื่อวันที่16-17

กุมภาพันธ์2555และเรื่อง“Contesting

Literacy,RepresentingIdentity:TaiPolitics

ofEthnicOrthographyandCosmopolitan-

from-BelowPracticedinVietnam”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร

ตีพิมพ์เมื่อวันที่7มีนาคม2555เป็นต้น 

 2. ด้านวิจัย 

  ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง

การดำเนินการจำนวน9เรื่องอาทิ

เรื่อง“ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตร

(2553-2555)เรื่อง“ความพร้อมของแรงงาน

นอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ”

โดยอาจารย์ดร.ธีระสินเดชารักษ์และ

อาจารย์พรทิพย์เนติภารัตนกุล(2554-2555)

และเรื่อง“โครงการต้นแบบการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์”อาจารย์สุดแดนวิสุทธิลักษณ์

และคณะฯ(2554-2555)เป็นต้น 

 1. Mr.MichihiroWada ญี่ปุ่น นักศึกษาปริญญาเอก 2เมษายน2555 Visiting

    KyotoUniversity ถึง30มีนาคม Researcher

     2557

 ลำดับ  ชื่อ-สกุล สัญชาติ สถานะและสถาบัน ระยะเวลา สถานะ 

    ที่สังกัด ที่ขอเข้ามาอยู่ ที่เข้ามาอยู่ 

 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  รายชื่อนักศึกษานักวิจัยอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ขอเข้ามาศึกษาโดยไม่รับปริญญา

(Non-degree)หรือขอเข้ามาทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ในประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.2555
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 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์  
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  ในปีการศึกษา2555คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น

30หลักสูตรแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี

14หลักสูตร(ภาคปกติ14สาขาวิชาภาคพิเศษ

3สาขาวิชา)ระดับปริญญาโทภาคปกติ

10หลักสูตรภาคพิเศษ1หลักสูตรและระดับ

ปริญญาเอกภาคปกติ5หลักสูตร



  การปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนวชิา

  หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีอยู่ระหว่าง

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส่วนระดับ

ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ผ่าน

กระบวนการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร

(ProgrammeSpecification)และรายวิชาใน

“ASimulationStudyofEstimatorforthe

StableIndex”ในการประชุมวิชาการThe

InternationalSymposiumonInnovative

Management,Information&Production

2012(IMIP2012)ณกรุงโฮจิมินห์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในInternationalJournal

ofInnovativeManagement,Information&

Production

  อาจารย์ ดร.ภานุมาศ ทองอยู่

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีผลงานวิจัยในระดับ

ปริญญาเอกได้รับการจัดอันดับเป็นผลงาน

ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด1ใน10ในรอบสิบปีของ

วารสารOrganicandBiomolecularChemistry

(OBC)เป็นต้น



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะฯจัดงานพิธีแลกเปลี่ยนบันทึก

ความเข้าใจระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับHochiminhCityUniversity

ofIndustryเมื่อวันที่31สิงหาคม2555

มีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์กับHochiminhCityUniversity

ofIndustryกรุงโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

  รองศาสตราจารย์ปกรณ์เสริมสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม

ลงนามสัญญาความร่วมมือกับProf.Masayuki

Kamimoto,DirectorNorthJapanResearch

InstituteforSustainableEnergy(NJRISE),

HirosakiUniversityในวันที่14มีนาคม2556

ณห้องประชุมS-208อาคารบรรยายรวม5

หลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องตามแนวทางของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2552(ThaiQualificationsFramework

forHigherEducation:TQF:HEd)โดยเนื้อหา

รายวิชาของหลักสูตรจะครอบคลุมมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย

5ด้านคือด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นหลักประกัน

ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิต

บัณฑิตที่มีมาตรฐานความรู้ครบถ้วนตรงตาม

ความต้องการของสังคมและประเทศ



 2. ด้านวิจัย 

  ผลงานวจิยัและนกัวจิยัทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง

อาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์  

พานิชกิจโกศลกุลอาจารย์ประจำภาควิชา

คณิตศาสตร์และสถิติได้รับรางวัลExcellent

Paperในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรจำนวน5หลักสูตรคือ

1)จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์อุตสาหการโยธาเคมีและเครื่องกล

ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2552ตามแนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติพ.ศ.2552(TQF)2)ปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2556ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552และรอบ

การปรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัโดยมี

หลกัสตูรภาคปกติ6สาขาวิชาและโครงการ

พิเศษ12สาขาวชิา3)เปดิหลกัสตูรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑติสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรใหม่พ.ศ.2556(โครงการพิเศษ)

เรียนเป็นภาษาอังกฤษ4)ปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิา

วศิวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเชงิธรุกจิ

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556(โครงการพิเศษ)

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติพ.ศ.2552และรอบการปรบัปรงุหลกัสตูร

ของมหาวิทยาลัยและ5)ปรับปรุงหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556(โครงการปกติ)

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติพ.ศ.2552และรอบการปรบัปรงุหลกัสตูร

ของมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านวิชาการ

ของนักศึกษาและการพัฒนาการสอน

ของอาจารย์เช่นการจัดงานสัปดาห์วิชาการ

(AcademicWeek2013)ระหว่างวันที่12-13

กุมภาพันธ์2556และการจัดโครงการพัฒนา

อาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์

เรื่อง“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทำ

มคอ.3และมคอ.5”โดยการเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายหริญัวโรดม

มาเปน็ผูบ้รรยายในวนัที่18กนัยายน2555

เป็นต้น 



 2. ด้านวิจัย 

  คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับทุนวิจัยทั้งจากสถาบันฯและหน่วยงาน

ของภาครัฐและเอกชนได้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการต่างๆในระดับชาติและระดับ

นานาชาติจำนวน15เรื่องและได้นำเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งหลายในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติอีกด้วย

 

 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ

เพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านการลงนาม

เพื่อสร้างความตกลงร่วมกันระดับคณะ

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดงานสัมมนา

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยMei

(มิเอะ)ประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

และคณะบรรยายพิเศษภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกลเมื่อวันที่21สิงหาคม2555การขยาย

MOUระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ

GROUPT-LeuvenUniversityCollege

ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่27กันยายน2555

การรับนักศึกษาIncomingปีการศึกษา2555

จากNagaokaUniversityofTechnology

ประเทศญี่ปุ่นและจัดงานJointSeminar

onEngineeringร่วมกับYokohama

UniversityofTechnologyเมื่อวันที่5

มีนาคม2555เป็นต้น
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คณะแพทยศาสตร์  
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะแพทยศาสตร์ได้ทำการพัฒนา

หลักสูตรดังนี้

  1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2552

(จัดทำเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงพ.ศ.2547

ให้สำเร็จการศึกษาได้)

  2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิตฉบับปรับปรุงพ.ศ.2550

  3.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิตฉบับปรับปรุงพ.ศ.2552

  4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2550

  5. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติสาขาวชิา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2550

  6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์

ครอบครัวพ.ศ.2550

 7. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติสาขาวชิา

เวชศาสตรช์มุชนและเวชศาสตรค์รอบครวัพ.ศ.2550

 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลพ.ศ.2551

 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลพ.ศ.2551

 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์พ.ศ.2551

 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์(หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ.2554)

 12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

วทิยาศาสตรก์ารแพทย์(หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ.2554)

 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและครอบครัว

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)

 14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

วิชานวัตกรรมสุขภาพชุมชนและครอบครัว

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)

 15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล(หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ.2554)

  16.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล(หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ.2554)

  17.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)

  18.หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

  

 2. ด้านวิจัย 

  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน

การทำวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตลอดมีระบบและ

กลไกในการบริหารงานวิจัยโดยมีโครงสร้าง

การบริหารจัดการที่ชัดเจนมีการกำหนดแผน

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในระยะสั้นและระยะยาว

มีแผนการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปี

และมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีภายใน

คณะทุกปีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย

ในทุกด้านอย่างครบวงจรเช่นด้านทุนวิจัย

ด้านการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย/ห้องสัตว์

ทดลองและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนาการวิจัย

รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สายสนับสนุนงานด้านงานวิจัย



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะแพทยศาสตร์ได้ทุ่มเทพัฒนางาน

ด้านการพัฒนาองค์กรให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น

โดยการวางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ของคณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ให้เป็นที่รู้จักในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

มากขึ้นอีกทั้งทางคณะแพทยศาสตร์ได้มีการทำ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

(MOU:MemorandumofUnderstanding)

ร่วมกับMieUniversityJapan,Maastricht

UniversityNetherlands,Universityof

CaliforniaDavisโดยจัดสรรทุนจำนวน2ทุน

ต่อสถาบันการศึกษาเพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษา

เพิ่มเติมเป็นเวลา1เดือนโดยประมาณ

ขณะเดียวกันทางวิเทศสัมพันธ์กำลังดำเนินการ

ทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ

HawaiiUniversity,SingaporeNational

UniversityและOsakaCityUniversity

190191190



คณะสหเวชศาสตร์  
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้  



 1. ด้านวิชาการ/หลักสูตร 

  คณะสหเวชศาสตร์ให้ความสำคัญ

กับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ความสามารถวิชาชีพซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา

ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตร

ที่มีอยู่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและยังให้ความสำคัญ

กับการเพิ่มจำนวนหลักสูตรและการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป

  ในด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร

นานาชาตินั้นคณะสหเวชศาสตร์ส่งเสริมให้

อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีโอกาสไป

ดำเนินการวิจัยหรือเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชั้นสูง

ของสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทาง

วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เช่นDalhousieUniversityประเทศแคนาดา

FreieUniversityประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีOsakaPrefectureUniversity

ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น



 2. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย

  ฝ่ายวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์

ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทุนวิจัยและส่งเสริม

บุคลากรผู้มีศักยภาพให้ได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มวิจัยสำหรับ

อาจารย์ใหม่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี

ประสบการณ์ด้านวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ

การรวมกลุ่มดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำหรับ

อาจารย์ใหม่ที่จะได้รับประสบการณ์

ด้านการทำวิจัยมากขึ้นนอกจากนี้

ยังสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินโครงการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการต่างๆ

และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังสนับสนุนบุคลากรด้านทุนวิจัย



 3. ผลการดำเนินงานด้านการนักศึกษา 

  คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสำหรับ

นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษา

ได้พัฒนาทักษะทุกๆด้านได้สัมผัสกับ

ความเป็นจริงและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมเช่นกิจกรรมตามประเพณีวันสำคัญ

ต่างๆกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์การส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างคณะ

และระหว่างสถาบันโดยในปีการศึกษา2555

ได้มีการจัดทำกิจกรรมอาทิกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาเพื่อส่งเสริม

สุขภาพและนันทนาการกิจกรรมเสริมสร้างและ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนกิจกรรมสืบสาน

ศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน3โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยจิตสำนึกทาง

การเมืองและประชาคมและโครงการเลือกตั้ง

กรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์
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คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1. ด้านการวิจัย 

  คณะฯได้จัดให้มีกลุ่มวิจัยหลัก6กลุ่ม

เพื่อให้เกิดResearchClusterที่มุ่งเน้นวิจัย

ClinicalResearchและTechnologyTransfer

ซึ่งการจัดให้มีกลุ่มวิจัยจะช่วยให้เกิดระบบพี่เลี้ยง

(mentor)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และแก้ปัญหา

การกระจุกตัวของนักวิจัยนอกจากนี้คณะฯ

ยังมุ่งเน้นการวิจัยรองรับในเรื่องผู้สูงอายุโดยได้

จัดให้มีการทำMOUในเรื่องทันตกรรมผู้สูงอายุ

กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยและจัดให้มี

การทำMOUในการวิจัยด้านImageAnalysis

และMicroComputedTomographyกับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ(สวทช.)และเพื่อให้เป็นการรองรับ

งานวิจัยที่เข้มแข็งมากขึ้นคณะฯจึงได้ปรับปรุง

ClinicalResearchUnitให้มีความพร้อมรองรับ

การวิจัยทางคลินิกโดยการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวิจัยทางคลินิกที่ทันสมัยอาทิ

MicroCTเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของ

แรงสบฟันและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ชนิดส่องกราด(SEM)

  การผลักดันให้อาจารย์ได้มีโอกาส

นำเสนอผลงานสู่ภายนอกเป็นอีกวาระที่คณะฯ

ให้ความสำคัญดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัล

2เหรียญทองของอาจารย์ในคณะฯจากการ

ประกวดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้

แสดงให้เห็นว่าคณะฯมุ่งมั่นพัฒนาการวิจัย

ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ



 2. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น

คณะฯและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มี

การทำMOUร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอินโดนีเซียในวันที่

30-31ตุลาคม2555เป็นผลให้นักศึกษา

ทันตแพทย์จากอินโดนีเซียจำนวน14คน

เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาวิชาการของคณะฯ

เป็นเวลานาน2สัปดาห์รวมถึงอาจารย์จาก

อินโดนีเซียได้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

OralHealthScience(นานาชาติ)เพิ่มขึ้นจาก

เดิม2คนเป็น6คน

 นอกจากนี้อาจารย์ของคณะฯได้รับเกียรติ

เป็นKeynoteSpeakerในการประชุมวิชาการ

InternationalJointMeeting(IJM),ASEAN

PlusandTokushimaInternationalConference

ณประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่7-8

ธันวาคม2555และนอกจากการทำMOUแล้ว

คณะฯได้พัฒนาหลักสูตรบัณทิตศึกษา

โดยมุ่งเน้นหลักสูตรนานาชาติอาทิการปรับปรุง

หลักสูตรรวมทั้งการบริหารและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่มีอยู่เดิมคือปริญญาเอกOralHealth

Scienceให้นักศึกษาได้จบการศึกษาได้ทันเวลา

และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในเวทีนานาชาติโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม

วิชาการนานาชาติอาทิการประชุมIADR/SEA

ที่ฮ่องกงระหว่างวันที่1-4พฤศจิกายน2555

และให้มีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสาร

นานาชาติที่มีimpactfactorไม่น้อยกว่า0.5

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งทำให้

มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นใน

ปีการศึกษานี้4คนและมีนักศึกษาไทยเข้าเรียน

เพิ่มขึ้น3คนรวมถึงการจ้างอาจารย์ทันตแพทย์

ชาวต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ

เพื่อช่วยให้หลักสูตรมีความเข้มข้นทางวิชาการ

และมีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น
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ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 

 

 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ทำการปรับปรุง

หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ในปีการศึกษา2555หลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต3หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้น

การวิจัยทั้งหมดได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหลักสูตร

ที่มีการดำเนินงานในขณะนี้2หลักสูตร

มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่น

ของคณะฯคือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญคือการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา

แบบมุ่งเป้าโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้

ด้านการวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาความรู้

และทักษะและการจัดระบบสนับสนุนด้านต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทีมที่ปรึกษา

หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์

สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้มากขึ้น

  การดำเนินงานที่ดีขึ้นนั้นเนื่องมาจาก

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริมการวิจัย

และมีเวทีสำหรับอาจารย์ในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการมากขึ้น

ทำให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการอื่นๆ

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

เพิ่มขึ้นจาก1.29เป็น4.84จากคะแนนเต็ม5

ในปีการศึกษา2555

  นอกจากนี้ยังทำให้ผลงานวิชาการที่

ได้รับการรับรองคุณภาพมีคะแนนประเมินที่

เพิ่มขึ้นจาก0.93เป็น4.50จากคะแนนเต็ม5

ซึ่งถือว่าการพัฒนางานด้านวิจัยค่อนข้างมีความ

ก้าวหน้าและได้ผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดในปีนี้



เป็นหลัก(Problem-basedlearning)การศึกษา

โดยใช้กรณีศึกษา(Casestudy)การศึกษา

โดยใช้โครงงาน(Project-basedlearning)

การศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำลองการสัมมนา

การเข้าประชุมกลุ่มย่อยมีการปรับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

โดยใช้ฐานการคิดมาจากกระบวนการจัดการ

ความรู้เพื่อให้เหมาะกับบริบท 

 

 2.  ด้านงานวิจัย 

  คณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสำคัญ

กับการดำเนินงานด้านการวิจัยเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

และคณะฯมีนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนา

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลให้เป็นศูนย์วิจัย

ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพยาบาล

เพื่อนำไปบูรณาการในบริการวิชาการแก่สังคม

และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องดังนั้น

ในปีการศึกษา2555จึงได้มีการพัฒนาระบบ

และกลไกการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์  
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สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองที่ได้รับ

การนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่มากมาย

 

 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผังเมืองได้ดำเนินการเพื่อประสาน

ความร่วมมือทางด้านวิชาการและสนับสนุน

อาจารย์ของคณะฯให้ไปบรรยายกับสถาบัน

การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทั้งยัง

ได้รับทุนการศึกษาของสหภาพยุโรปเครือข่าย

ErasmusMundusภายใต้โครงการAREAS

ณUniversidadedoMinhoประเทศโปรตุเกส

และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

DepartmentofArchitecture,Schoolof

Engineering,KinkiUniversityประเทศญี่ปุ่น

ในหัวข้อ“InterventioninHiroshima”

ครั้งที่7ระหว่างวันที่18-24มีนาคม2556

ณKinkiUniversityเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น



ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผังเมืองได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้

มากมายอาทิจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การออกแบบเกมจำลองสถานการณ์

เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติในชุมชน”ภายใต้

ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมืองกับCollegeofPolicyScience

ofPolicyScience,มหาวิทยาลัยRitsumeikan

ประเทศญี่ปุ่นจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

นานาชาติThe3rdInternationalAcademic

ConsortiumforSustainableCities(IACSC)

Symposium2012(IACSC2012)ในหัวข้อ

“ReimaginingSustainableCities”โดยได้รับ

ความร่วมมือจากคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ร่วมกับInternationalAcademic

ConsortiumforSustainableCities(IACSC),

YokohamaCityUniversityประเทศญี่ปุ่น

โดยแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการผังเมืองด้านเมืองศึกษาและด้าน

สาธารณสุขเป็นต้น



 2. ด้านวิจัย 

  คณาจารย์ในคณะฯได้ร่วมกันทำวิจัย

โดยร่วมกับNECTECและการเคหะแห่งชาติ

ทำวิจัยระบบSolarCellสำหรับอาคารพักอาศัย

และดำเนินการวิจัยและติดตั้งแผงSolarCell

ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงรายงาน

ผลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัด

น้ำเสียแบบเรียลไทม์ณอาคารพักอาศัย

การเคหะแห่งชาติบึงกุ่มเพื่อเป็นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานสู่ชุมชนภายใต้

การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศของโลก

อีกทั้งยังมีผลงานของคณาจารย์คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
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  1. โครงการวิจัย“การศึกษาและ

พัฒนาการนำผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และของ

ตกแต่งกรณีศึกษา:กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือ

บ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน”

  2. โครงการวิจัย“ประจักษภาพและ

การอ่านเข้าใจของแบบตัวพิมพ์ไทยเสมือนโรมัน:

สถานะองค์ความรู้การทดสอบความพึงพอใจ

และศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ที่เหมาะสม”

  3. โครงการวิจัย“การออกแบบชุด

เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและผู้ป่วย

อัมพาตครึ่งท่อนล่าง”

  4. โครงการวิจัย“สีสัน:มุมมอง

สภาวะธรรมสติ(การปฏิสัมพันธ์ของสี

ที่แตกต่างนำไปสู่ความมีเอกภาพ)”

  5. โครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง

“ความสัมพันธ์ของสภาวะแห่งจิตและโลก”



ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  การจัดการเรียนการสอน 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเรียน

การสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร

ภาษาไทยจำนวน3หลักสูตรได้แก่1)หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการละคอน

2)หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์3)หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกศิลปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรมและหลักสูตร

วิชาโท2หลักสูตรได้แก่1)หลักสูตรวิชาโท

นาฏยศาสตร์ไทย2)หลักสูตรวิชาโทดนตรี



 2. ด้านวิชาการ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือทาง

วิชาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์งาน

ทางด้านศิลปะอาทิการเสนอขอรับรางวัล

การเผยแพร่ผลงานบทละครLetMeHear

YourVoiceในการจัดนิทรรศการArttoArt

สถานที่จัดแสดงDanceworksStudioTheatre,

USA,โครงการแสดงผลงานร่วมของนักศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

เรื่อง“แม่”ปีการศึกษา2555ระหว่างวันที่

10-26สิงหาคม2555ณบริเวณโถงอาคาร

ม.ร.ว.สวุพรรณสนทิวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติมธ.ศูนย์รังสิตและโครงการ

งานเทศกาลละคอนสารนิพนธ์ระหว่างวันที่

24มกราคม-4มีนาคม2555ณสตูดิโอดรามา

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มธ.ศูนย์รังสิตเป็นต้น



 3. ด้านวิจัย  

  อาจารย์ประจำได้รับทุนวิจัยกองทุนวิจัย

มธ.ปี2555

  จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ1ตุลาคม2555-30กันยายน2556

จำนวน5โครงการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
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ในเลือดด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยเบาหวาน

เป็นต้น



 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  คณะฯมีแผนงานและเริ่มดำเนินการ

ขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน

ในต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยได้แก่

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียน

และเอเชียโดยในปี2556จัดให้มีความร่วมมือ

กับHanoiSchoolPublicHealth(HSPH)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  คณะสาธารณสขุศาสตรม์กีารดำเนนิงาน

ตามนโยบายและพันธกิจในการจัดการศึกษาให้มี

คณุภาพและมาตรฐานรวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการ

บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพโดยคณะฯเปิดสอนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีจำนวน1หลักสูตรคือหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์

และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน2หลักสูตร

คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรภาษาไทย)และหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสาธารณสุขโลก

(หลักสูตรนานาชาติ)

  นอกจากนี้คณะฯยังมีแผนงานขยาย

โอกาสการศึกษาสู่ภูมิภาคโดยมีเป้าหมาย

เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง

ในปีการศึกษา2557/2558และขยายการจัด

การศึกษาสู่ระดับปริญญาเอกโดยมีเป้าหมาย

เปิดสอนหลักสูตรณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิตในปีการศึกษา2558/2559



 2. ด้านวิจัย 

  คณะฯมีกระบวนการสนับสนุนส่งเสริม

การวิจัยและสร้างแรงจูงใจส่งผลให้บุคลากร

สามารถพัฒนางานวิจัยและมีผลผลิตของผลงาน

ทางวิชาการของคณะฯงานวิจัยที่ได้รับ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติโดยแบ่งเป็นระดับชาติ1ชิ้นและ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจำนวน

7ชิ้นในส่วนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ได้นั้นทางคณะฯได้นำไปช่วยเหลือประชาชน

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม

เช่นโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชนโครงการ

ประสิทธิผลของการตรวจวัดระดับน้ำตาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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 3. ดา้นวเิทศสมัพนัธ์ 

  ในปกีารศกึษา2555สถาบนัฯไดล้งนาม

ในสญัญาความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในตา่ง

ประเทศคอืEpitech,EuropeanInstituteof

InformationTechnologyประเทศฝรัง่เศส

และMunichUniversityofAppliedSciences

ประเทศเยอรมนีนอกจากนีไ้ดล้งนามตอ่สญัญา

ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในประเทศตา่งๆ

คอืTechnischeUniversitätMünchenและ

TechnischeUniversitätDarmstadtประเทศ

เยอรมนีและในปกีารศกึษา2555ไดจ้ดัสง่

อาจารยไ์ปเยีย่มชมมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาและ

องคก์รตา่งๆในตา่งประเทศเพือ่ตดิตาม

ความกา้วหนา้ในโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ

ระหวา่งสถาบนัฯกบัมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาเชน่

JapanAdvanceInstituteofSciences

andTechnology,WasedaUniversityและ

HokkaidoUniversityประเทศญีปุ่น่นอกจากนี้

ไดม้กีารจดัทมีผูบ้รหิารและอาจารยไ์ปเยีย่มชม

พรอ้มหารอืการพฒันาความรว่มมอืทางวชิาการ

กบัมหาวทิยาลยัในประเทศพมา่คอืYangon

TechnologicalUniversityและUniversityof

ComputerStudy,YangonรวมถงึHankyong

NationalUniversityประเทศเกาหลีอกีทัง้ยงัมี

นกัศกึษาแลกเปลีย่นจากประเทศเยอรมนี

ประเทศญีปุ่น่ประเทศสหรฐัอเมรกิาประเทศ

ฝรัง่เศสและประเทศฟนิแลนด์รวมจำนวนทัง้สิน้

69คนเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นระดบั

ปรญิญาตรีและมนีกัศกึษาจากTechniche

UniversitätDamstadtและTechnische

UniversitätMünchenจำนวน6คนเขา้รว่ม

โครงการแลกเปลีย่นในระดบัปรญิญาโทกบั

สถาบนัฯ



ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ี้ 



 1.  ด้านวิชาการ 

  ในระดบัปรญิญาตรีมกีารปรบัปรงุ

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติและหลกัสตูร

วทิยาศาสตรบณัฑติฉบบัพ.ศ.2547-2552

โดยใหม้ผีลบงัคบัใชก้บันกัศกึษาทกุคนทีจ่ะสำเรจ็

การศกึษาตัง้แตป่กีารศกึษา2555เปน็ตน้ไป

ในระดบัปรญิญาโทและเอกปรบัปรงุหลกัสตูร

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมฉบบัพ.ศ.2550โดยเพิม่รายวชิาในวชิา

บงัคบัเลอืกเฉพาะกลุม่วชิาและเพิม่เงือ่นไขใน

วชิาเลอืก 



 2. ดา้นวจิยั 

  คณาจารยข์องสถาบนัไดเ้งนิสนบัสนนุ

การวจิยัจากหนว่ยงานตา่งๆเชน่กรมโยธาธกิาร

และผงัเมอืงกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

การเคหะแหง่ชาติการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่

ประเทศไทยการประปานครหลวงการทางพเิศษ

แหง่ประเทศไทยกรมทางหลวงกรมทางหลวง

ชนบทบณัฑติรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั

ศนูยเ์ทคโนโลยทีางทนัตกรรมขัน้สงู

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์

แหง่ชาติสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาติสำนกังานคณะกรรมการวจิยั

แหง่ชาติสถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรม

โทรคมนาคมสำนกังานคณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทยและบรษิทัเอกชนตา่งๆทัง้ในและ

ตา่งประเทศเชน่บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทยจำกดั

(มหาชน)บรษิทับแีอลซพีีเพาเวอร์จำกดั

บรษิทัปนูซเีมนตน์ครหลวงจำกดั(มหาชน)

บรษิทัTaiheiyoMaterials(Japan)

บรษิทัXypex(Australia)จำกดับรษิทัยนูคิ

เอน็จเินยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่จำกดั(มหาชน)

บรษิทัปตท.จำกดั(มหาชน)บรษิทันำ่เฮง

คอนกรตี(1992)จำกดับรษิทับเีคจีเคมคิอล

จำกดัเปน็ตน้

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
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ประกาศนียบัตรจากProf.ToshioObi,

PresidentofInternationalAcademyofCIO

(IAC)ที่WasedaUniversityประเทศญี่ปุ่น

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการรับรองโดยIACให้เป็นCIOUniversity

แห่งแรกที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(ผ่านทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

นวัตกรรม)ที่มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรของ

ประเทศที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารสารสนเทศ

ระดับสูงหรือChiefInformationOfficer(CIO)

ซึ่งเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีค่รอบคลมุสมรรถนะหลกั(CoreCompetencies)

ของCIOอย่างครบถ้วน

  • ลงนามความร่วมมือระหว่าง

วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(CITU)กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ(NSTDA)

  • ลงนามความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

(สวทน.)โดยวิทยาลัยฯจะร่วมพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการฐานขอ้มลู

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

และประเทศตา่งๆในอาเซยีนใหก้บัสวทน.ขณะที่

สวทน.จะใหข้อ้มลูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพือ่ประโยชนใ์นงานวจิยัเชงินโยบายกบัคณาจารย์

และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุณี

วงศ์ลิมปิยะรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหาร

เทคโนโลยี(MTT)ร่วมหารือกับProfessor

ZamriMohamed,DeanและProfessorK.

Thiruchelvamแห่งสถาบันPerdanaSchoolof

Science,TechnologyandInnovationPolicy

(UTMPerdanaSchool),UniversitiTeknologi

MalaysiaKualaLumpurในแนวทางความรว่มมอื

การเปิดหลักสูตรAsean-relatedInnovations

ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1.  ด้านหลักสูตร 

  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติ

การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน5หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

นวัตกรรมการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

นวัตกรรมการบริการหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ(หลักสูตร

นานาชาติ)หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรมและ

อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่1หลักสูตร

ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

  ผลงานอาจารย์ 

  1. Wonglimpiyarat,J.(2012),

“EquityFinancingandCapitalMarket

FundingPoliciesToSupportEntrepreneurial

DevelopmentinAsia:ComparativeCasesof

Thailand,Malaysia,SingaporeandTaiwan”,

JournalofPrivateEquity,Vol.15(4),

pp.10-14(Scopus).

  2. Wonglimpiyarat,J.(2012),

“Microsoft‘sStrategiesinManaging

OperatingSystemInnovations”,International

JournalofTechnology,PolicyandManagement,

Vol.12(1),pp.20-36(Scopus).



 3. ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี  

ที่ผ่านมา 

  • ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับมอบ

วิทยาลัยนวัตกรรม  
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ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
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 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ปัจจุบันวิทยาลัยสหวิทยาการดำเนินงาน

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

สหวิทยาการสังคมศาสตร์(BachelorofArtsin

InterdisciplinaryStudiesofSocialScience)

จัดการเรียนการสอนที่มธ.ศูนย์ลำปาง)และ

ระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี

เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา(MasterofArts

PrograminWomen,GenderandSexuality

Studies)และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ(DoctorofPhilosophy

PrograminIntegratedScience)ซึ่งจัด

การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ 

 2. ด้านวิจัย

  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

การประชุมระดับชาติ/นานาชาติและในวารสาร

ทางวิชาการอาทิ

  •เรื่อง“ความมั่นคงของสุขภาวะ

คนปากพูนจากพลังชุมชนสู่นโยบายท้องถิ่น”

โดยรองศาสตราจารย์สายฝนสุเอียนทรเมธี

  • เรื่อง“เกษตรพันธะสัญญา:

นาข้าวอุตสาหกรรม”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพ็ญศิริพันพา

  • เรื่อง“เกษตรพันธะสัญญา:

การลงทุนของไทยในสปป.ลาว”โดยอาจารย์

ดร.พิทยาสุวคันธ์

  • เรื่อง“ทุนทางสังคมกับการรองรับ

สังคมสูงวัยภาพสะท้อนพลังของผู้สูงวัยบทเรียน

จากพะเยาและพิจิตร”โดยอาจารย์รุ่งนภา

เทพภาพ

วิทยาลัยสหวิทยาการ  
 

 1 โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพ็ญศิริพันพา เมืองลำปาง

  เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง)  

 2 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง อาจารย์รุ่งนภา สถาบันพระปกเกล้า

  และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก เทพภาพ

  สภาผู้แทนราษฎร2554กรณีศึกษา

  จังหวัดแพร่  

 3 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง รองศาสตราจารย์ สถาบันพระปกเกล้า

  และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก สายฝนสุเอียนทรเมธี

  สภาผู้แทนราษฎร2554กรณีศึกษา

  จังหวัดลำปาง

 ลำดับ รายชื่อ ชื่อผู้ทำ ชื่อหน่วยงานที่ 

 ที่ งานวิจัย ผลงาน นำไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 
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 3. แผนงานในอนาคต 

  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

ที่เน้นการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการที่เป็น

พันธกิจของวิทยาลัยโดยในปีการศึกษา2556

วิทยาลัยฯได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติอีก2หลักสูตรคือหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอินเดียศึกษา

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

อาเซียนศึกษาอีกทั้งได้มีการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติในทุกระดับการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

  ทำสัญญาความร่วมมือและการสร้าง

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและสถาบันใน

ต่างประเทศวิทยาลัยมีแผนการทำสัญญา

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพิ่ม

เพื่อพัฒนาทางเครือข่ายและความร่วมมือ

ด้านวิชาการให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งในหลักสูตร

ไทยศึกษา(ThaiStudies)จีนศึกษา(Chinese

Studies)อินเดียศึกษา(IndianStudies)

และอาเซียนศึกษา(ASEANStudies)

กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับโลก
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 1.  ด้านวิชาการ 

  วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทหลักสูตรระยะสั้นและเป็นหน่วยงาน

ในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทั่วไป

(FoundationCourse)ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติของมหาวิทยาลัยปัจจุบันวิทยาลัยฯ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีจำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษา(หลักสูตร

นานาชาติ)และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอินเดียศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน1หลักสูตร

ได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

อาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)และ

หลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)

จำนวน1หลักสูตรได้แก่หลักสูตรไทยศึกษา

(ThaiStudies)เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร1ปี

เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศไทยสังคม

และวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ



 2. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน

ในต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่น

นับตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาได้รับความร่วมมือ

ในการส่งนักศึกษาChineseStudiesProgram

ไปศึกษาณมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

1ภาคการศึกษาและได้รับความร่วมมือ

ในการส่งนักศึกษามาศึกษาภาคฤดูร้อนและ

หลักสูตรระยะยาวที่วิทยาลัยฯตามข้อตกลง

ระหว่างUniversityofCaliforniaกับวิทยาลัย

นานาชาติปรีดีพนมยงค์



วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
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ดร.รัฐพลอาษาสุจริตได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

แห่งชาติ(สกว.)และสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)



 3.  ผลงานสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี

ที่ผ่านมา 

  ผ่านการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.ศ.2556ตามประกาศ

สภาเภสชักรรมที่44/2555เรือ่งหลกัสตูรการศกึษา

เภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ

(เพิ่มเติมฉบับที่14)ลงวันที่18ธันวาคม2555

และตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่1/2556

เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่

สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ(เพิ่มเติม

ฉบับที่15)ลงวันที่30มกราคม2556ผ่านการ

รับรองสถาบนัจากสภาเภสัชกรรมและเตรียม

ความพร้อมสามารถรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

มธ.รุน่1ในปกีารศกึษา2556แบบแอดมชิชัน่กลาง

จำนวน25คน
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 1.  ด้านวิชาการ 

  จัดทำหลักสูตรและการขอการรับรอง

หลักสูตรโดยสภาเภสัชกรรมโดยจัดทำมคอ.2

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(6ปี)เพื่อขอ

การรับรองจากสภาเภสัชกรรมและเพื่อเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารและรวบรวม

หลักฐานต่างๆเพื่อใช้ในการขอการรับรอง

หลักสูตรและสถาบันจากสภาเภสัชกรรม

รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบัน

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

สภาเภสัชกรรมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับ

การจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน

รวมทั้งประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

การเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานของนักศึกษา

เภสัชศาสตร์และการฝกึปฏิบัติงานในระดบัคลนิกิ

ของนกัศกึษาเภสัชศาสตร์จัดเตรียมสถานที่

เพื่อใช้เป็นสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์(ชั่วคราว)

ห้องเรียนวิชาบรรยายวิชาปฏิบัติการห้องสโมสร

นักศึกษาห้องพักของคณาจารย์ในช่วงก่อนการ

ก่อสร้างตึกปิยชาติ2ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของ

คณะเภสัชศาสตร์จะแล้วเสร็จ



 2. งานด้านวิจัย

  1. ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

   • Uthumpa,C.,Indranupakorn,

R.,Asasutjarit,R.Developmentof

nanoemulsionformulationsofgingerextract.

AdvMaterRes.2013;68:12-15.

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพลอาษาสุจริต

  2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   • โครงการOphthalmicdelivery

ofdiclofenacsodiumusingtrimethylchitosan

nanoparticlesโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์  
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  2. โครงการการประเมินการดำเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ2550มาตรา67วรรคสอง

  3. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบ

การตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิง

ในภาวะฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดนนทบุรี

  4. โครงการCBOMonitoringProject

  5. โครงการSituationalAnalysisof

YoungPeopleatHigherRiskofHIV

Exposure

  6. InvestingintheFuture:Capacity

DevelopmentforBurmeseRefugeeHealth

Workers



ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 มีดังนี้ 



 1. ด้านการจัดการศึกษา 

  ปัจจุบันวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ได้บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขา

วิชาการสาธารณสุขโลก(หลักสูตรนานาชาติ)

ระบบการศึกษาแบบไตรภาคระยะเวลา

การศึกษา1ปีโดยจะเริ่มเปิดการศึกษาในเดือน

สิงหาคมของทุกปีปีการศึกษา2555มีนักศึกษา

เต็มเวลาจากนานาประเทศ

  วิทยาลัยฯได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการกับMaastrichtUniversityประเทศ

เนเธอร์แลนด์โดยเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรนานาชาติระหว่างเดือนมกราคม

ถึงเมษายนของทุกปีดังนี้

  • Internationalagreements,trade

andglobalhealth

  • Populationmobilityandglobal

health

  • Humanrightsandglobalhealth

  • Publichealthemergenciesand

globalhealth

  • Globalizationandhealthsystems



 2. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

  วิทยาลัยโลกคดีศึกษาส่งเสริมการวิจัย

แบบสหวิชาการในเรื่องที่มีความสำคัญของ

ภูมิภาคและของโลกโดยเป็นศูนย์การวิจัยแบบ

สหวิชาการเพื่อการวิจัยประเด็นที่เป็นปัญหา

ด้านความมั่นคงมนุษย์ที่ต้องการการบูรณาการ

สหสาขาวิชาโดยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก

มีโครงการวิจัยและบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น

6โครงการดังนี้

  1. โครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษา

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงและการประเมิน

คุณภาพให้บริการปรึกษาในคลินิกเอกชน

เขตกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา  
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ผลการดำเนินงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ประจำมหาวิทยาลัย (มิถุนายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556)

 ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยตาม

มติของคณะรัฐมนตรีในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย

ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ใน3ช่องทางกล่าวคือ

 • เปิดโอกาสให้ประชาชนมาตรวจดูข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มาตรา9)

ได้ณห้องข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย

อาคารโดมบริหารชั้น1เลขที่99หมู่ที่18

ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12121

เวลา08.30-16.30น.ทุกวันทำการ

เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจดู

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

และรายการอื่นตามมาตรา7ผ่านใน

ราชกิจจานุเบกษา(เล่มที่117ตอนพิเศษ68ง

6กรกฎาคม2543หน้า6-53)

 • เปิดโอกาสให้ประชาชนไปขอข้อมูล

ข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะราย

(มาตรา11)โดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

หรือหน่วยงานอื่นที่คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน

มีอำนาจอนุมัติและส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติให้ตามประสงค์ของ

ผู้ขอยกเว้นการขอจำนวนมากหรือขอบ่อยครั้ง

โดยไม่มีเหตุผลอันควรปี2556มีประชาชนมา

ใช้บริการ2รายบุคลากรขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล

สถานภาพการสมรส25รายการเพิ่มวุฒิ

การศึกษา18รายนักศึกษาขอหลักฐาน

การสำเรจ็การศกึษา5,213รายผลการดำเนนิงาน

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ1ครั้งความรู้ด้านระเบียบ

งานสารบรรณ1ครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้

ถ้อยคำกับคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี4ครั้ง







การดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนราชการที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	

แผนการดำเนินงานในอนาคต 


 • ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.2542ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติและเป็น

ปัจจุบัน

 • จัดพิมพ์คู่มือข้อมูลข่าวสารประจำ

มหาวิทยาลัยพ.ศ.2556จำนวน3,000เล่ม

 • ประชุมเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร

48เครือข่ายเพื่อเตรียมการให้บริการประชาชน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2542และพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

 • การอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ.2540และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เลขที่2ถนนพระจันทร์แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200

โทรศัพท์0-2221-6111-20(อัตโนมัติ20คู่สาย)

 0-2221-6171-80

โทรสาร 0-2224-8099

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เลขที่99หมู่ที่18ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12121

โทรศัพท์0-2564-4440-79

โทรสาร 0-2564-4405

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
เลขที่248หมู่ที่2ถนนลำปาง-เชียงใหม่

ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง52190

โทรศัพท์0-5426-8701

โทรสาร 0-5426-8701

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
เลขที่39/4หมู่ที่5ตำบลโป่ง

อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี20150

โทรศัพท์0-3825-9010-69

โทรสาร 0-3825-9050
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 220221220



คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์
(รายงานประจำปี 2556)

ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์

นายคณิตพีชวณิชย์

รองศาสตราจารย์บำรุงสุขพรรณ์

 

ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉราปัณฑรานุวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

กรรมการ 

อาจารย์อภินันท์พงศ์เมธากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาตันนาภัย

อาจารย์ดร.ต่อพงศ์แจ่มทวี

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย

ผู้อำนวยการกองงานศูนย์รังสิต

นางฉันทิชาศรีโยธิน

นางอัจฉราชนะกุล

นางสาวรัตนาเจริญเสียง

นางชนันดาธีญะวุฒิ

นางสาวทิพวรรณกมลพัฒนานันท์

นางสาวนวพรรณอิ่มดวง

นางเฉลิมขวัญจันทร์ช่วงศรี

นายศักดิ์เดชธนาพรกุล

นางประภาพันธ์ว่องไว

นายนิพิฐพนธ์เมืองสีนุ่น

นายศิลาวุฒินวลนุกูล

 

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวปฐมาศรีสังข์

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวณัฐกาญจน์หันจรัส

นางสาวนพรัตน์พลอยชื่น

 

ภาพถ่ายปกหลัง 

อาจารย์อภินันท์พงศ์เมธากุล



ผู้ออกแบบ 

บริษัทแปลนสาราจำกัด



งานพิมพ์ 

บริษัทแปลนพริ้นท์ติ้งจำกัด
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ผู้สนับสนุน
บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๖



AW Adver Optimus G 17 x 22 cm.









29.7 cm.

21 cm.

เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�น

ดำเนินงานอยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู

ไปกับการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญ

ในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก

ป…30 บนเสนทางสูโฉมหนาพลังงานแหงเอเชีย

AD_Be1st Smart Rabbit size: 17cm X 22cm
Date: May 2013



สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ	๗๙	ปี	
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



                

SATYAPON & PARTNERS LIMITED



ขอแสดงความยินดี  
เนื่องในโอกาสครบรอบ	79	ปี										
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สอมธ.	ยินดีให้การสนับสนุน

กิจการของมหาวิทยาลัย	
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
และประชาคมธรรมศาสตร์	







มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�




