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รายชื่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2477 - 2495) 
• จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2495 - 2500) 
• ศาสตราจารย์หลวงจำารูญเนติศาสตร์ (จำารูญ โปษยานนท์) (พ.ศ. 2500 - 2503)
• จอมพล ถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2503 - 2506)
• ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พ.ศ. 2506 - 2514)
• ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2514 - 2517) 
• ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (พ.ศ. 2518 - 2519) 
• ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (พ.ศ. 2519 - 2520)
• ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย (พ.ศ. 2520 - 2525) 
• ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (พ.ศ. 2525 - 2531)
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (พ.ศ. 2531 - 2534)
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• ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 
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  (พ.ศ. 2547 - 2553)
• ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
  ดำารงตำาแหน่ง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
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๘ ทศวรรษ ธรรมศาสตร์ 
๘๐ ปีแห่งการอภิวัฒน์สังคมไทย

นับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เมื่อวันที	่27	มิถุนายน	2477	มาจนจวบ
ปัจจบุนัทีว่าระแห่งการเฉลมิฉลองครบรอบ	80	ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยันัน้	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ได้มีพัฒนาการมาโดยตลอด	มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยเปิด	 
มาเป็นระบบสอบคดัเลอืกเข้าแทน	และจากเดมิทีม่คีณะเพยีง	4	คณะ	อนัได้แก่	นติศิาสตร์	รฐัศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์	พาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีได้มกีารเปิดคณะและหลกัสตูรเพิม่เตมิมาโดยตลอด
จนมาเป็นหลายสิบคณะในปัจจุบัน	

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดขึ้นหลังจากสถาปนามหาวิทยาลัยมาได้ประมาณ	50	ปี	 
เดมิธรรมศาสตร์ได้ชือ่ว่า	เป็นมหาวทิยาลยัทางสงัคมศาสตร์	ได้ขยายขอบเขตการเรยีนการสอน 
ไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
และหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการขยายมหาวิทยาลัยออกไป	ตั้งศูนย์รังสิต	 
ศูนย์ล�าปาง	และศูนย์พัทยา	เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

ในสมยัทีศ่าสตราจารย์	ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	เป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์นัน้ 
ยิ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากการประกาศนโยบายหลัก	3	ด้าน	คือ	 “ก้าวล�้างานวิจัย	 
ก้าวไกลสูน่านาชาต	ิธรรมศาสตร์เพือ่ประชาชน”	ทัง้จากจ�านวนงานวจิยัของอาจารย์ทีเ่พิม่มากขึน้ 
การเปิดหลักสูตรนานาชาติ	 การเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	การส่งผลงานวิจัย
ออกไปประกวดยังต่างประเทศ	การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังสถานศึกษาต่างประเทศ	แต่ในขณะ
เดียวกัน	มหาวิทยาลัยยังคงปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ที่สอนให้รักประชาชน 
จากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ	ด้วย

เมื่อก้าวสู่สมัยที่สองของการเป็นอธิการบดี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 ได้
ประกาศนโยบายเพิม่เตมิ	คอื	การเปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนการสอนมาเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน	 (Active	Learning)	 โดยมีรูปแบบวิธีการหลายรูปแบบ	หลัก
ส�าคัญคือ	ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้	อาจารย์สอนน้อยลง	นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น 
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มีการรวมกลุ ่มแลกเปลี่ยนกัน	 มีการค ้นคว ้านอก 
ห้องเรียนมากขึ้น	 มีการน�าเสนอรายงานหน้าชั้น	 ซึ่ง 
อาจจะเป็นการหยิบยกกรณีศึกษาขึ้นมาให้นักศึกษา 
ร่วมอภิปรายถกเถียงกัน	หรือท�าเป็นโครงงานให้อาจารย์
และนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน	

ในปี	 2557	นี้	 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบ
รอบ	80	ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ร่วมกบัศษิย์เก่า	ศษิย์ปัจจบุนั	หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ	จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 
ภายใต้แนวคิดหลักว่า	 “8	ทศวรรษ	อภิวัฒน์สังคมไทย”	
โดยให้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	ทั้งในด้านวิชาการ	
การแสดง	กีฬา	การบริการสังคม	การจัดท�าของที่ระลึก	
และการประกวดต่างๆ	เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระส�าคญั
และประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 
ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่ประชาชนและสังคม
ไทยตลอดมา
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80th Anniversary 
Thammasat	University	

Celebrating	eight	decades	of	leadership	in	driving	innovative	changes	for	the	
betterment	of	Thai	society

Since	 its	 inauguration	on	27	 June	1934	up	 to	 the	present	day	 as	 another	
milestone	is	reached	with	the	celebration	of	80th	Anniversary,	Thammasat	University	
has	made	countless	 achievements	 as	 one	of	 the	 nation’s	 leading	 institutions	 of	 
higher	education.	Evolving	 from	 its	 early	days	as	open	university	 to	 a	prestigious	
international	 university	 today,	 Thammasat	 has	grown	 into	 a	 truly	 comprehensive	
university	offering	degree	programs	 in	social	science,	health	science,	and	science	
&	technology.	To	cater	for	the	new	expansion,	a	new	campus	was	built	 in	Rangsit,	
followed	by	additional	regional	campuses	in	Lampang	and	Pattaya	in	a	bid	to	provide	
outreach	to	the	growing	demands	for	higher	level	education	of	regional	population.	

During	 the	 first	 term	 as	 Thammasat	 University	 Rector,	 Prof.	 Dr.	 Somkit	 
Lertpaithoon	 spearheaded	 a	 number	 of	 innovative	 changes	 through	 three	 key	 
strategic	policies	of	1)	leveraging	excellence	as	research	university,	2)	strengthening	
international	 standing,	 and	3)	nurturing	 the	 legendary	 “Thammasat	 for	 the	People”	
spirit.	 These	outstanding	advancements	are	marked	by	major	growth	of	 research	
outputs	from	faculty	members,	launches	of	international	programs	in	preparation	for	
the	establishment	of	ASEAN	community	and	growth	of	internationalization,	increasing	
numbers	of	faculty	members	winning	prestigious	international	research	and	invention	
awards,	and	rising	numbers	of	international	exchange	students	and	programs.	Equally	
important	is	Thammasat’s	ongoing	efforts	to	nurture	among	students	the	spirits	of	social	
concern	made	possible	by	offering	courses	and	programs	on	civil	consciousness	and	
social	responsibility.
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As	Thammasat	 is	moving	 into	 the	 second	 term	under	 leadership	 of	 Prof.	 
Dr.Somkit	 Lertpaithoon,	 the	University	will	 also	 focus	 its	 efforts	on	promoting	 the	 
“Active	Learning”	approach	that	places	emphasis	on	a	problem-based	learning	process	
in	which	students	are	positioned	at	the	heart	of	entire	learning	while	incorporating	a	
mix	of	innovative	approaches	such	as	group	process,	hands-on	practices,	research	
and	project	management	and	case	study	analysis.

As	Year	2014	marks	the	80th	anniversary,	Thammasat	University	has	teamed	
up	with	the	alumni,	current	students	and	other	support	organizations,	to	organize	a	
myriad	of	commemorative	events	and	programs,	ranging	from	academic	seminars	and	
conferences,	to	entertainments,	sports	events,	social	service	activities,	contests	and	
souvenir	production.	These	activities	are	intended	to	herald	Thammasat’s	outstanding	
role	as	Thailand’s	prestigious	institution	of	higher	education	that	has	always	been	there	
by	the	side	of	Thai	people	at	the	forefront	of	all	changes	and	developments	of	our	nation.
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๘๐ ปีแห่งการอภิวัฒน์สังคมไทย

“…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน�้า	
บ�าบัดความกระหายของราษฎรผู ้สมัครแสวงหา 
ความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตาม
หลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา…”

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมืองจึงมีลักษณะเป็นตลาดวิชา โดยเปิดกว้าง

แก่ผูส้�าเรจ็ประโยคมธัยมศกึษาและผูท้ีท่�างานแล้วเข้า

เรียนโดยไม่มีการสอบเข้า เก็บค่าเล่าเรียนในอัตรา

ต�่า จัดพิมพ์ค�าสอนจ�าหน่ายในราคาถูก ไม่บังคับให้

นักศึกษาต้องมาฟังค�าบรรยาย เพียงแต่มาสอบตาม

ก�าหนดเวลา นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของ

ประเทศไทย ปรากฏว่า ในปีแรกมีผู้สมัครเข้าศึกษา

ถึง 7,094 คน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุตรชายหญิง

จากชนชัน้ทีไ่ม่ได้ร�า่รวย รวมทัง้ชนชัน้กลางทีม่คีวาม

หลากหลายอาชีพมาก วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนงคือ 

หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตและวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่	 27	มิถุนายน	2477	 โดยชื่อครั้งแรกเริ่ม	คือ	
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”	 (มธก.)	 จากความคิดของศาสตราจารย	์
ดร.ปรีดี	พนมยงค์	 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น)	 ที่ต้องการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย	 เพื่อให้การศึกษาและสร้าง 
ความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่ที่ เพิ่งถือก�าเนิดขึ้นก่อนหน้านี้ เพียง	 2	 ปี 
แก่พลเมืองจ�านวนมากผู้อยู่ในภาวะกระหายใคร่รู้	 ดั่งค�ากราบบังคมทูลการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยต่อผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยว่า
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จากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ท�าให้

มหาวทิยาลยัได้รบัผลกระทบอย่างมาก ผูป้ระศาสน์การ ศาสตราจารย์ 

ดร.ปรดี ีพนมยงค์ ต้องลีภ้ยัการเมอืงไปอยูต่่างประเทศ ชือ่มหาวทิยาลยั

ถูกตัดค�าว่า “การเมือง” ออก เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

หลกัสตูรการศกึษาธรรมศาสตรบณัฑติเปลีย่นแปลงไป กลายเป็นการจดั 

การเรียนการสอนแยกออกเป็น 4 คณะ คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีความเป็นตลาดวชิาหมดไป  

ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั พ.ศ. 2495 แต่ละคณะมปีรญิญาบตัร 

ในชั้นปริญญาตรีตามสาขาของตนเอง ไม่เป็นปริญญาบัตรกลางชื่อ 

“ธรรมศาสตร์บัณฑิต” อีกต่อไป

ช่วงปี 2516 ถือเป็นยุคสมัยแห่งการต่อสู ้ทางอุดมการณ์

ทางการเมอืงการปกครองไทย ซึง่ก่อตวัขึน้อย่างชดัเจนหลงัเหตกุารณ์ 

วนัวปิโยค 14 ตลุาคม 2516 ในขณะนัน้ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์ 

ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  หลัง

จากเหตุการณ์วันวิปโยคปะทุขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์สัญญาเป็นนายกรัฐมนตรี

บรหิารประเทศในยามคบัขนั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มบีทบาทส�าคญั

ในเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ครัง้นีท้ีก่่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่

ทางการเมืองไทยยุคใหม่ในเวลาต่อมา

ในปี 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี 

ท่านเหน็ว่าควรทีจ่ะขยายการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ ในชัน้ปรญิญาตรี 

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม เช่นเดียวกับหลักสูตรทางสังคมศาสตร์ 

ทีม่อียูเ่ดมิ พืน้ทีธ่รรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ ซึง่มเีนือ้ทีอ่ยูป่ระมาณ 49 ไร่  

ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัย

จึงเจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่
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ประมาณ 2,430 ไร่ ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยาย

ออกไปที่รังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2537 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้พจิารณาว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน�าพืน้ทีบ่รเิวณรมิถนนสาย

ชลบุรี-ระยอง ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมาใช้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับ

อุตสาหกรรม ทางบริเวณจังหวัดชลบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมจ�านวนมาก 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส�านักงานอธิการบดี ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 จึงให้มีการจัดตั้งงานบริหารศูนย์พัทยา ส�านักงานประสานศูนย์

การศึกษาภูมิภาคขึ้น การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา

แก่ทางภูมิภาคตะวันออก สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนทางภาคเหนอืและภมูภิาคใกล้เคยีงได้มโีอกาสเข้าศกึษาในระดบั

ปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงทางวิชาการสู่ภูมิภาค รวมทั้งด�าเนินการวิจัย  

พัฒนาการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชน และเพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นไม่ต้องเดินทาง 

ไปศึกษาไกลจากภูมิล�าเนา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีมติให้ด�าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปางขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 

2541 คอื คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และขยายการเรยีนการสอนสูค่ณะสาขาวชิาอืน่ๆ และระดบัปรญิญาโท 

ในมาตรฐานที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

ในปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติจงึได้จดัตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่คราวเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั มปีระชาชน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบศูนย์รังสิต รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงที่เดือดร้อนมาพักพิงถึง 7,000 คน ตลอด

ระยะเวลาเปิดศูนย์มีอาสาสมัครที่มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้กว่า 8,000 คน และยังได้ให้ความช่วยเหลือ

อาหาร ข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็น และถุงยังชีพแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงอีกนับหมื่นราย 

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการสืบสานปณิธานและปรัชญาดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่ 

มุง่เน้นการสร้างคนทีม่จีรยิธรรม รกัษาความถกูต้อง รบัใช้สงัคม ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ฉนัรกัธรรมศาสตร์ เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”
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ในสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเดินทางตามกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ 

“ก้าวล�้างานวิจัย ก้าวไกลสู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”  

รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าว

สู ่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ด้วยวิชาความรู ้ที่ครบถ้วน 

ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง 

ก้าวสูค่วามเป็นสากลด้วยการเปิดหลกัสตูรนานาชาต ิวทิยาลยันานาชาติ

หลากหลายสาขา ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่าน ความเปลี่ยนแปลง 

และความเติบโตของสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม 

เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์พร้อม

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทันสมัย มีความโดดเด่นด้าน

การวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไข

ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งปัญหาของโลกในยุคใหม่โดยรวมด้วย

ในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนหยัดเคียงคู่สังคมไทย 

ครบ 80 ปีแห่งการสถาปนา ยงัคงยนืยนัเจตนารมย์ในการผลติ “เมลด็พนัธุ์ 

คนธรรมศาสตร์” กอปรด้วยจิตวิญญาณแห่งการรับใช้สังคม เพื่อเป็น

ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ  

โดยการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ให้เป็นผู ้มีจิตสาธารณะและ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านกลไกต่างๆ เช่น การปรบัการเรยีนการสอน 

แบบน�าความรู้ไปบริการสังคม เป็นต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวันนี้จึงแปรเปลี่ยนจากบ่อน�้าบ่อเล็กๆ บ�าบัดความกระหายไปสู่ 

สายธาราแห่งปัญญาอันยั่งยืนตลอดไป
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๘ ทศวรรษ 
เจาะวิสัยทัศน์สู่อนาคตอันยั่งยืน
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์
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เป้าหมายธรรมศาสตร์ไม่แปรเปลี่ยน

“แก่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่สอนให้คนธรรมศาสตร์รักประชาชน	
คิดถึงส่วนรวม	รู้จักการเสียสละ	
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง”

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2 สมยั และเป็นผูส้ร้างเมอืงมหาวทิยาลยัทีศ่นูย์รงัสติ ได้ให้ทรรศนะ 
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีในครั้งนี้

ธรรมศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ
ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงวันนี้ที่ธรรมศาสตร์มีอายุครบ 80 ปี อาจารย์นรนิติเห็นว่า ตั้งแต่ 

เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพัฒนาการมาตลอด ตั้งแต่สมัยท่านผู้ประศาสน์การ ต่อมา 

การออกพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 มกีารเปลีย่นแปลงชือ่ “มหาวทิยาลยัวชิา 

ธรรมศาสตร์และการเมือง” ตัดเหลือเพียง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” แต่แก่นของชื่อยังคงอยู่ และ 

จากเดิมเป็นตลาดวิชา ไม่ว่าใครที่อายุและระดับการศึกษาตามเกณฑ์ก็สามารถลงทะเบียนเข้าเรียน

ได้ ต้องเปลี่ยนมาสอบเข้าในปี 2503 
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง

หลังจากนั้น 50 ปี จากการที่ธรรมศาสตร์เคยเป็น

มหาวทิยาลยัทีเ่น้นทางด้านสงัคมศาสตร์ กฎหมายกด็ี 

รฐัศาสตร์กด็ ีเศรษฐศาสตร์กด็ ีและด้านมนษุยศาสตร์ 

เราขยายไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวม

ทั้งแพทยศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะ

ส�าคญั กลายเป็นมหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบ เมือ่ก่อน

ไม่มใีครเคยคดิว่า ศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จะจบแพทยศาสตร์ เวลานี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คณะ 

คณะหนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเกิดก่อน ถัดมา

ก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีค่่อนข้างชดัเจน และเป็นประโยชน์กบั

นักศึกษาโดยรวม

“
เรายังยึดมั่นในความดี
ไม่มีเปลี่ยนแปลง	
แต่การประเมินว่า
คนธรรมศาสตร์

ท�าได้เหมือนเช่นเดิมไหม
หรือท�าได้แย่กว่าเดิม

ต้องให้คนอื่นเขาประเมิน

”

รรมศาสตร์
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8 ทศวรรษ ธรรมศาสตร์กับการอภิวัฒน์สังคมไทย
ในเรื่องบทบาทของธรรมศาสตร์ในการอภิวัฒน์สังคมไทย อาจารย์นรนิติให้ทรรศนะว่า ถ้า

ติดตามประวัติธรรมศาสตร์จะเห็นธรรมศาสตร์ต้องการให้คนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ตามค�า 

กราบบังคมทูลของท่านผู้ประศาสน์การแล้วรับสืบทอดกันมา จุดหมายคือ เราสร้างคนเพื่อไปให้ช่วย

สร้างประชาธิปไตย เนื่องจากธรรมศาสตร์หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 เพียง 2 ปี 

เป็นการเตรียมพลเมืองให้รู้หน้าที่และสิทธิที่จ�าเป็น ให้รู้เรื่องราวต่างๆ ของบ้านเมือง เพราะฉะนั้น

ท�าไมธรรมศาสตร์จึงเริ่มตลาดวิชา เรารับคนเข้ามาเรียนบางคนยังไม่จบการศึกษาระดับเตรียมอุดม 

ที่จะได้เรียน แต่เขาไปรับราชการ ถือโอกาสให้คนที่รับราชการเข้ามาเรียนเพื่อมารับปริญญา เราก็

สร้างคนจรงิๆ หลายคน เข้ามาเรยีนธรรมศาสตร์แล้วยงัไม่ทนัจบการศกึษากไ็ปท�างานการเมอืง เพราะ

ฉะนั้นการเปลี่ยนในสังคมไทยในขณะนั้นสอดรับกัน 

ถ้าไปอ่านประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงจะทราบว่า พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กบั

พระราชบญัญตัเิทศบาลฉบบัแรกในประเทศไทย ออกพร้อมกนัในเดอืนมนีาคม 2476 ห่างกนัประมาณ 

7 วัน หรือ 10 วัน พระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้มีความส�าคัญอย่างไร กฎหมายเทศบาล เป็นการปกครอง

ท้องถิ่นที่จะกระจายอ�านาจให้ประชาชน เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระดับสูงที่จะมีสภา

ทีจ่ะมาจากการเลอืกตัง้ กม็กีารปกครองระดบัท้องถิน่ทีใ่ห้ประชาชนตดัสนิเรือ่งการปกครองทีใ่กล้กบั

ตัวเอง ส่วนกฎหมายตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจตนาเพื่อให้คนท่ัวไปได้รับการศึกษา สอดรับกับ

หลกั 6 ประการของคณะราษฎร ในหลกัที ่6 ในการทีจ่ะส่งเสรมิการศกึษาของราษฎร แล้วการศกึษาที่

ส�าคญัคอื การศกึษาอดุมศกึษา ก่อนหน้านัน้ประเทศไทยมมีหาวทิยาลยัเพยีงแห่งเดยีวคอื จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จึงมุ่งเน้นด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนให้มีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง

เป้าหมายธรรมศาสตร์ไม่แปรเปลี่ยน
จากระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายของธรรมศาสตร์ในวันนี้ ตามความเห็นของอาจารย์

นรนิติเชื่อว่ายังคงเหมือนเช่นเดิม แก่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สอนให้คนธรรมศาสตร์รัก

ประชาชน คดิถงึส่วนรวม รูจ้กัการเสยีสละ ยงัคงไม่เปลีย่นแปลง เพยีงแต่ความรูม้วีวิฒันาการไปเรือ่ยๆ 

ความรู้ทันสมัยขึ้น อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยขึ้น วิทยาการมีการเปลี่ยนแปลง แต่ความดี

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรายังยึดมั่นในความดีไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่การประเมินว่าคนธรรมศาสตร์

ท�าได้เหมือนเช่นเดิมไหมหรือท�าได้แย่กว่าเดิม ต้องให้คนอื่นเขาประเมิน แต่เราต้องระวังตัวอยู่เสมอ  
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ถ้าเรารู ้เราระวงัตวั แล้วพยายามปรบักจ็ะเป็นประโยชน์ เวลาเราปรบัปรงุมหาวทิยาลยั เราถอืว่าไม่ได้ 

เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหาร แต่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ถ้าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาก็จะเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม เป้าหมายส�าคญัของมหาวทิยาลยัอยูท่ีน่กัศกึษา เราปรบัปรงุอาคารให้ด ีเราปรบัปรงุ

อาจารย์ให้มคีวามรูม้ากขึน้ เพือ่อะไร ไม่ใช่เพือ่อาคารทีง่ดงาม แต่เพือ่จดัการเรยีนการสอนทีด่ขีึน้ให้แก่

นกัศกึษา หวงัว่าเมือ่เขาจบเป็นบณัฑติแล้ว จะน�าความรูท้ีเ่ราให้นัน้ไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมด้วย

ประเมินความสำาเร็จนโยบายหลัก 3 ด้าน
นโยบายหลกั 3 ด้านทีท่างมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเพือ่เป็นการพฒันามหาวทิยาลยั

ใน 3 ด้าน คอื “ก้าวล�า้งานวจิยั ก้าวไกลสูน่านาชาต ิธรรมศาสตร์เพือ่ประชาชน” อาจารย์นรนติกิล่าวว่า 

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มมาทางด้านสังคมศาสตร์ เพราะฉะนั้นการวิจัย 

ทางด้านสังคมศาสตร์ไม่น่าจะแพ้ใคร แต่ถ้าถามว่าทางด้านสาขาที่เกิดใหม่ เราเกิดมาแล้วช้ากว่าเขา  

เรากต้็องปรบัปรงุ ต้องส่งเสรมิการวจิยั เมือ่เริม่รูแ้ล้วว่าการวจิยัส�าคญั เราเป็นมหาวทิยาลยัเพือ่การสอน 

การวิจัย วิจัยมาเพื่อมาใช้ในการสอนด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสริมการวิจัย การให้ทุนนักวิจัย  

ถามถึงความพอใจ เรายังไม่พอใจในจุดนี้ เราต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

ด้านความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามท�าให้ต่างชาติเขารู ้จักเราว่า 

เราคือใคร เราท�าอะไร เราส�าคัญแค่ไหน เป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับด้านการศึกษา การเรียนการสอน 

มมีาตรฐานขนาดไหน ทางด้านนานาชาตเิราตดิต่อไว้มากกว่า 200 มหาวทิยาลยั แต่อย่าลมืว่า เราต้อง

ตดิต่อให้เขารูจ้กั ระยะหลงัการวดัคณุภาพของมหาวทิยาลยั เขาวดัการทีค่นอืน่รูจ้กัด้วย แต่เราไม่ได้คดิถงึ

เรื่องนี้ คิดว่าท�าอย่างไรจะให้มหาวิทยาลัยเราเป็นที่รู้จักของนานาชาติ เด็กที่เราไปเรียนต่อจะได้ไม่มี

ปัญหา สมยันี ้ไม่ใช่เราเพยีงอย่างเดยีว มหาวทิยาลยัทัว่โลกเขาต้องการแลกเปลีย่นวชิาการ เรยีนรูซ้ึง่กนั 

และกัน เข้าใจวัฒนธรรมกันและกันให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทางด้านนานาชาติจึงเป็น 

เรื่องจ�าเป็น

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน นโยบายส่วนใหญ่ก็เพื่อประชาชน ลูกศิษย์แต่ละรุ่น 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสอนให้รักคนอื่น ให้รักประชาชน ให้รักสังคม คิดถึงส่วนรวม เรื่องนี้

ส�าคัญ ศัพท์สมัยนี้อาจจะใช้ค�าว่า “จิตอาสา” เมื่อก่อนไม่มีค�านี้บอกว่าคุณต้องคิดถึงคนอื่นบ้าง คิดถึง

ส่วนรวมบ้าง ต้องรกัประชาชนบ้าง เป็นค�าทีส่บืทอดมา อนันีจ้ะมองว่าเป็นเรือ่งเลก็เรือ่งใหญ่กไ็ด้ ถามว่า 

ธรรมศาสตร์ท�าเรือ่งนีม้ากกว่าเรือ่งอืน่หรอืไม่ ต้องบอกว่าจรงิ ไม่ใช่ว่า เราเน้นเรือ่งคณุภาพของบทเรยีน 

ตัวผู้สอนเราก็เน้น ท�ามานานแล้ว เพราะฉะนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าคงค่อนข้างส�าเร็จส�าหรับธรรมศาสตร์ 

ส�าเร็จมากหรือน้อย เชื่อว่าเราส�าเร็จ
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บุคลากรธรรมศาสตร์กับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 
ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์นรนิติแสดงความเห็นว่า 

บุคลากรของธรรมศาสตร์จะต้องมีการปรับตัวทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

จะต้องมีการปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร อธิการบดี คณบดี อาจารย์เขา 

ปรบัตวัเรว็เรือ่งนานาชาต ิเพราะต้องตดิต่อทางวชิาการอยูแ่ล้ว ส�าหรบับคุลากร ซึง่เป็นฝ่ายสนบัสนนุ 

ต้องเอือ้อ�านวยต่อเขาในการปรบัตวัด้วย ให้โอกาสเขาไปต่างประเทศ ให้เขาได้ไปเหน็มหาวทิยาลยัของ 

ต่างประเทศ ได้รับรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนนักศึกษาจะผ่านการกรองมาจาก

การสอบเข้าแล้ว และเมือ่กรองมาแล้วทางมหาวทิยาลยัจะต้องวางแนวทางให้เขาปรบัตวัด้วย ส�าหรบั

ศิษย์เก่า เราไม่ต้องไปบอกเขาให้เขาปรับตัว ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เป็นที่ชื่นชมของมหาวิทยาลัยอื่น 

ธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่ามาโดยตลอด มีความผูกพันกันมาก ศิษย์เก่าเขารัก

มหาวิทยาลัย หลายคนพูดท�านองว่า “ผมได้ดีมาทุกวันนี้เพราะธรรมศาสตร์ ถ้าไม่มีธรรมศาสตร์ 

ผมมาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอก”

“จิตอาสา” 
เมื่อก่อนไม่มีค�านี้	บอกว่า

คุณต้องคิดถึงคนอื่นบ้าง	
คิดถึงส่วนรวมบ้าง	
ต้องรักประชาชนบ้าง	
เป็นค�าที่สืบทอดมา
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๘ ทศวรรษ 
เจาะวิสัยทัศน์สู่อนาคตอันยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์
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ประกาศภารกิจใหม่
พลิกรูปแบบการสอนสู่ Active Learning

“ถามว่าการเรียนการสอนในประเทศไทยมีปัญหาอะไร	
ค�าตอบก็คือ	เราสอนให้จ�า	อาจารย์อ่านหนังสือเยอะๆ	
มีความรู้เยอะๆ	แล้วก็มายืนสอนหน้าชั้น	
นักศึกษาก็จดๆ	กลับบ้านไปท่องจ�าเสร็จแล้วก็มาสอบ	
นี่เป็นการสอนแบบมาตรฐานของไทย	
จึงต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ”	

ศาสตราจารย์	ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	2	สมยัตดิต่อกนั	
อธิการบดีผู้อาสาสร้างความก้าวหน้าในทศวรรษใหม่ของธรรมศาสตร์	 โดยการประกาศ
นโยบายหลัก	3	ด้าน	 “ก้าวล�้างานวิจัย	ก้าวไกลสู่นานาชาติ	 ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”	
และในสมัยที	่2	นี้	จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของธรรมศาสตร์และวงการอุดมศึกษา
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ภาพรวมของธรรมศาสตร์จากนโยบายหลัก 3 ด้าน 
จากการประกาศนโยบายหลัก 3 ด้าน “ก้าวล�้างานวิจัย ก้าวไกลสู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์

เพื่อประชาชน” อาจารย์สมคิดได้กล่าวถึงความส�าเร็จของนโยบายนี้ว่า 3 ปีที่ท�ามา ธรรมศาสตร์มา

ถูกทิศถูกทาง ทิศทางที่วางไว้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในเชิงนโยบายน่าพอใจพอสมควร เชื่อว่า

อีก 3 ปีที่เหลือจะเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ธรรมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าได้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ

ประเทศไทยซึง่เราเป็นอยูแ่ล้ว แต่ทีเ่ราต้องการเป็นชัน้น�าของอาเซยีน ต้องการอยูอ่นัดบั 1 ใน 3 หรอื 

1 ใน 5 ของอาเซียนให้ได้ 

ในนโยบาย 3 ด้านที่อาจารย์สมคิดได้ท�ามาคิดว่า งานวิจัยประสบความส�าเร็จมากที่สุด 

ทั้งจ�านวนหมายถึงปริมาณของการวิจัยที่เพิ่มขึ้น ทั้งคุณภาพของงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น เดิมคนใน

ธรรมศาสตร์ที่ท�าวิจัยมีไม่เกิน 500 คน จาก 2,000 คน วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด เวลานี้ 2,000 

คน อย่างน้อยทุกคนต้องท�าวิจัย โดยอาจารย์ได้ให้ค�าขวัญกับธรรมศาสตร์ว่า “งานวิจัยคือหัวใจของ

การพฒันา” คนธรรมศาสตร์ต้องช่วยเหลอืประเทศด้วยงานวจิยั ถ้าเรามงีานวจิยัจ�านวนมากกห็มายถงึ 

ประเทศเจริญก ้าวหน้า มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและให ้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (TURAC) หาเงินทุนจากภายนอกเพื่อให้อาจารย์ได้ท�าวิจัย ในเรื่องคุณภาพงานวิจัย 

เราชนะ ส ่งไปที่ ไหนเราชนะเกือบหมด อย ่างประเทศสวิตเซอร ์แลนด์ ประเทศเกาหลี  

ประเทศไต้หวัน หรือในประเทศไทย คนธรรมศาสตร ์ได ้เป ็นนักวิจัยดีเด ่นของสภาวิจัย  

ความจริงคนธรรมศาสตร์มีคนเก่ง มีงานวิจัยมาก มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งหลาย

ท�างานวิจัย ต้องให้เงินสนับสนุนการวิจัยด้วย ท�าให้กฎระเบียบทั้งหลายคล่องตัว ท�าให้เขาก้าวไป

ข้างหน้าด้วยความสบายใจ

พลิกรูปแบบการสอนสู่ Active Learning
หลังจากที่อาจารย์สมคิดได้ท�าภารกิจตามที่ประกาศนโยบายหลัก 3 ด้านจนประสบผลเป็น

อย่างดีแล้วในสมัยแรก มาถึงสมัยที่ 2 ของการเป็นอธิการบดีนี้ อาจารย์สมคิดได้เปิดเผยถึงภารกิจ

ประการที ่4 ซึง่จะเป็นภารกจิส�าคญัทีส่ดุในสมยัที ่2 ของอาจารย์ นัน่คอืการปรบัเรือ่งการเรยีนการสอน  

ถามว่าการเรยีนการสอนในประเทศไทยมปัีญหาอะไร ค�าตอบกค็อืเราสอนให้จ�า อาจารย์อ่านหนงัสอื

เยอะๆ มีความรู้เยอะๆ แล้วก็มายืนสอนหน้าชั้น นักศึกษาก็จดๆ กลับบ้านไปท่องจ�าเสร็จแล้วก็ 

มาสอบ เป็นการสอนแบบมาตรฐานของไทย วิธีเรียนแบบนี้เด็กจะได้รับความรู้แค่ 20 - 30% เท่านั้น

ในช่วง 3 ปีทีด่�ารงต�าแหน่งสมยัทีส่อง อาจารย์สมคดิต้องการจะเปลีย่นวธิกีารจดัการเรยีนการ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบใฝ่เรยีน (Active Learning) อนัประกอบด้วย

หลายวิธีการ ซึ่งหลายคณะของธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว เช่น นิติศาสตร์จะสอนในรูปแบบ 
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Case-Based learning คือน�าคดีต่างๆ มาให้เด็กได้ถกเถียงกัน บัญชีจะเป็นการให้เด็กท�าโปรเจค  

เรยีกว่า Project-based learning หรอืคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

จะใช้วธิ ีProblem-based learning ทัง้หมดเป็นการทีเ่รยีนรูร่้วมกนัระหว่างอาจารย์และนกัศกึษา โดย

ยดึเดก็เป็นศนูย์กลางของการเรยีนรู ้มหีลกัใหญ่ๆ 3 - 4 ประการ คอื หนึง่ มกีารรวมกลุม่แลกเปลีย่นกนั  

สอง มีการค้นคว้านอกห้องเรียนมากขึ้น สาม มีการน�าเสนอรายงานหน้าชั้น และยังมีการเรียน 

การสอนอกีหลายวธิ ีจะใช้วธิไีหนกไ็ด้ทีส่อนน้อยลง เรยีนรูใ้ห้มากขึน้ วธิกีารแบบนี ้อาจารย์ต้องท�างาน

หนกั เพราะต้องรูล้กึและรูม้ากขึน้กว่าเดมิ แต่จะประสบความส�าเรจ็ได้ อาจารย์ 2,000 คนต้องให้ความ 

ร่วมมอื ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่าย จงึต้องค่อยๆ วางแผนเป็นระยะ อย่างเช่น ปี 2557 ตัง้เป้าว่า รบัอาจารย์ใหม่ 

ปีละ 50 - 70 คน อาจารย์ใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเลย น�าอาจารย์ไปอบรมแต่แรกให้สอนวิธีใหม่

ในคณะของเขา จากนั้นเฟส 2 ก็น�าอาจารย์เก่าๆ มาอบรม จนทุกคนเปลี่ยนการสอนใหม่หมด ถ้าเรา 

คดิว่าวธินีีด้จีรงิ ท้ายทีส่ดุจะดงึดดูให้อาจารย์มาท�าวธินีีก้นั อาจารย์สมคดิเชือ่ว่าถ้าธรรมศาสตร์เปลีย่น 

ต่อไปมหาวิทยาลัยอื่นก็จะเปลี่ยนตาม

“
งานวิจัยคือหัวใจของ
การพัฒนา 
คนธรรมศาสตร์
ต้องช่วยเหลือประเทศด้วย
งานวิจัย	ถ้าเรามีงานวิจัย
จ�านวนมากก็หมายถึง
ประเทศเจริญก้าวหน้า

”
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ธรรมศาสตร์กับความพร้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของประชาคมอาเซียน ส�าหรับความพร้อม

ของธรรมศาสตร์ในการรองรับประชาคมอาเซียน

นั้น อาจารย์สมคิดให้ทรรศนะว่า แม้ปี 2558 จะเกิด

ประชาคมอาเซยีนแล้ว แต่คนไทยยงัไม่พร้อม คนไทย

พร้อมจะรบัโลกข้างนอกมาหาตวัเอง แต่ยงัไม่พร้อมที่

จะออกไปข้างนอกโลก ถงึอย่างไรกต็าม ธรรมศาสตร์

ก�าลงัเตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างเตม็ที่ 

หนึ่ง เราตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น เป็นหนึ่ง 

ในไม่กี่ศูนย์ในประเทศไทย ศูนย์นี้จะท�าหน้าที่เป็น 

Think Tank หมายความว่า ใครก็แล้วแต่ที่อยากไป 

ท�าธุรกิจ ท�างานที่อาเซียน หรือบริษัทต่างๆ อยาก

ไปลงทนุทีอ่าเซยีน จะท�าอย่างไร ศนูย์นีใ้ห้ค�าปรกึษา 

ได้ ธรรมศาสตร์มีหลายศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์

ออสเตรเลียศูนย์อินเดีย ศูนย์เอเชียตะวันออก  

หมายถึงประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน

อย่างนี้เป็นต้น และศูนย์นี้มีเว็บไซต์ของอาเซียน  

มีคนเข้ามาดูจ�านวนมาก สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้

สอง เรื่องภาษา ธรรมศาสตร์มีการเปิดสอน

ภาษาอาเซียนทุกภาษาแล้ว 

ร์



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            27

สาม เรือ่งภาษาองักฤษ ว่าเราปลดลอ็กโควต้าภาษาองักฤษ ให้นกัศกึษาทกุคนได้เรยีนภาษา

อังกฤษได้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

สี่ เราให้ทุนนักศึกษาอาเซียนเป็นจ�านวนมาก ปีละ 10 - 20 ทุน เพื่อมาเรียนที่ประเทศไทย 

แล้วเพื่อให้เด็กไทยได้เข้าใจอาเซียน ธรรมศาสตร์ได้ท�า MOU (Memorandum Of Understanding) 

กับมหาวิทยาลัยในเอเชีย เราผลิตต�าราเรื่องอาเซียนจ�านวนมาก เราเปิดสอนวิชาอาเซียนในวิชา 

พื้นฐาน ในวิชาหลักสูตรทั่วไปในวิชาปี 1 และได้ให้นโยบายกับทุกคณะว่าควรจะเปิดสอนเรื่องที่ 

เกี่ยวกับอาเซียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียนด้วย

80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์สมคิดได้กล่าวถึง การเฉลิมฉลองธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาว่า  

ได้คิดค�าขวัญว่า “80 ปีธรรมศาสตร์ อภิวัฒน์สังคมไทย” หมายความว่าต้องการบอกคนทั่วไปว่า  

“อภิ” คือ ยิ่งใหญ่ “วัฒน์” คือ วัฒนา หมายความถึง การพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ 

ในงานฉลองนี้เราตอ้งการประกาศให้คนทัว่ไปรูว่้า เรา 80 ปีแล้ว เราเจรญิก้าวหนา้ เราเตบิโต  

เราจึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง โดยจัดท�าแสตมป์ เหรียญที่ระลึก เราจัดเสวนาทางวิชาการ 

เราพยายามเชิญนักวิชาการรางวัลโนเบลและผู้รู้อีกหลายคน เพื่อเฉลิมฉลองทางวิชาการ มีการ

เสวนาหลายครั้ง เช่น เรื่องนโยบายต่างประเทศ มี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เราจัดสัมมนาเรื่อง 

การวจิยั ปลายปี 2557 จะมกีารสมัมนาระหว่างประเทศ เพือ่แสดงให้เหน็ว่าธรรมศาสตร์มคีวามเจรญิ 

ก้าวหน้าเพียงใด มีการท�าอัลบั้มเพลงธรรมศาสตร์ การแข่งกอล์ฟธรรมศาสตร์ 80 ปี เป็น 

การท�ากิจกรรมในทุกด้าน แต่ว่าสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดคือ กิจกรรมทางวิชาการ เราอยากให้เห็นว่า 

ในรอบ 80 ปี ธรรมศาสตร์เรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการเพียงใด 

อาจารย์สมคิดได้ทิ้งท้ายว่า ธรรมศาสตร์ 80 ปี เราจะเป็นคนที่เติบโตมากยิ่งขึ้น วันนี้บทบาท

ของมหาวิทยาลัยทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะธรรมศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก เราอยู่โดดเดี่ยวในโลก 

คนเดียวไม่ได้ ต้องก้าวไปข้างหน้า เป็นมหาวิทยาลัยที่ท�าเรื่องวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ 

ประเทศชาติด้วย
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รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน
ในโครงการจัดกิจกรรม ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๘๐ ปีแห่งการอภิวัฒน์สังคมไทย
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รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรอง
ปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น
อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำาเนินงานในโครงการจัดกิจกรรม ในโอกาส 
ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถงึการจดังานเฉลมิฉลองในครัง้
นี้ไว้หลายประเด็นด้วยกัน

80 ปีธรรมศาสตร์เคียงข้างสังคมไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 80 ปี ทุกครั้ง

ที่ธรรมศาสตร์มีอายุครบทศวรรษ คณะจัดงานจะตั้งชื่อหรือก�าหนดแนวคิดหลักของการเฉลิม

ฉลองไว้เสมอ ดังเช่นเมื่อครั้งครบรอบ 70 ปี ธรรมศาสตร์ได้เรียกงานฉลองในครั้งนั้นว่า “70 ปี

ธรรมศาสตร์ประกาศนาม” ส�าหรับการฉลอง 80 ปีธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ใช้ชื่องานภายใต้แนวคิด

หลักว่า “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ซึ่งหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อยู่เคียง

ข้างสังคมไทยมาโดยตลอด 

อาจารย์นริศกล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น แน่นอนต้องอาศัยพื้นฐานจากอาจารย์ 

นักศึกษา และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งเป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน แต่เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้

“เป้าหมายในการจัดงาน	ในโอกาสครบรอบ	80	ปี
ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่คนธรรมศาสตร์เท่านั้น	
แต่เป้าหมายหลักคือ	คนทั่วไป	
การจัดงานครั้งนี้เพื่อออกไปสู่สังคม	
สังคมอยากให้ธรรมศาสตร์มีบทบาท
ในการชี้น�าสังคมด้วย	เพราะธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน”
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ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่คนธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่เป้าหมายหลักคือ คนทั่วไป การจัดงานครั้งนี้เพื่อออกไปสู่สังคม 

สงัคมอยากให้ธรรมศาสตร์มบีทบาทในการชีน้�าสงัคมด้วย เพราะธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัของประชาชน 

กิจกรรมต่างๆ ต้องการจะสื่อสารไปยังสังคมส่วนรวมด้วย ถึงบทบาทของธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่ 

หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่ด�าเนินการมาเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เป็นการท�างานเพื่อส่วนรวมและประเทศ  

แต่เรื่องวิชาการคงต้องเป็นเรื่องหลักในการจัดงาน 

ดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจธรรมศาสตร์
ในฐานะประธานคณะกรรมการด�าเนินงานในโครงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์นริศหวังว่า ใน

ระยะยาวการจัดงานทั้งหมด ต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกับธรรมศาสตร์ ให้เข้าใจธรรมศาสตร์  

ดั่งเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองท่อนหนึ่งว่า “...ใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา  

จงมาเข้า...” ต้องการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในสังคมต่อไป คนรุ่นใหม่ดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องเป็น

นักศึกษาธรรมศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว อย่างหลักสูตรที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” โดยมีอาจารย์นริศเป็นประธานโครงการอยู่ จะเป็นการอบรมเสริมความรู้ต่างๆ แก่

นักบริหารรุ่นใหม่ และเป็นการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เขาได้รู้จัก

เรื่องของธรรมศาสตร์ โครงการบริการสังคม ซึ่งจะมีประโยชน์ในหลายๆ ส่วน

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ลมืบทบาทของตนเองไป สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืต้องเน้นนกัศกึษา วตัถปุระสงค์ของ

การมีมหาวิทยาลัยคือเพื่อนักศึกษา อยากให้ธรรมศาสตร์ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาให้มากที่สุด  

เราจะต้องสร้างนกัศกึษาคนรุน่ใหม่ของธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัต้องสนบัสนนุให้นกัศกึษาประสบความส�าเรจ็

ด้วยวิธีเน้นที่ตัวนักศึกษา ไม่ใช่เน้นที่ตัวอาจารย์ ในอดีตอาจารย์อยากจะสอนอะไร นักศึกษาก็ต้องเรียนตาม

นั้น แต่ปัจจุบันจะท�าเช่นนั้นไม่ได้แล้ว จะต้องสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะ

ทีจ่ะปรบัตวั สามารถเรยีนรูท้กัษะได้หลากหลาย เข้าใจการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้ และ 

ท�ามหาวิทยาลัยให้เป็นพลังผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ถูกที่ควร 

ซึง่การบรรลเุป้าหมายเหล่านี ้เราอาจจ�าเป็นทีจ่ะต้องก้าวพ้นการจดัการศกึษาทีเ่น้นความเป็นคณะหรอืสาขา 

ซึ่งไม่เพียงพอหรือไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ แต่เน้นการสร้างปัญญาที่มีความหลากหลาย 

ผสมผสานกับหลายศาสตร์ หรือเป็น intellectual fusion ในตัวนักศึกษา
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80 ปี โอกาสทบทวนบทบาท
ในการจัดงานธรรมศาสตร์ 80 ปีครั้งนี้ อาจารย์นริศให้ข้อคิด

ว่า ในวาระส�าคัญนี้ เป็นโอกาสส�าคัญที่ควรกลับมาทบทวนบทบาทของ

ธรรมศาสตร์ ให้ดูว่าที่ผ่านมาเราประสบความส�าเร็จอะไร สิ่งใดที่ควร

ปรับปรุง ธรรมศาสตร์จะต้องคงบทบาทในการเป็นส่วนส�าคัญในการ

พัฒนาสังคมไทย เช่น การจัดเสวนาทางวิชาการ “Discourse Series in  

Thammasat’s 80 years of Restructuring Thai Society” หรอืการสมัมนา

ที่จัดไปในเดือนเมษายนเรื่อง “ปฏิรูปวิจัยไทย : ท�าไมและอย่างไร” หรือ

เรื่อง “การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อ

ใคร?” ก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว 

ในการทบทวนบทบาทขององค์กร อาจารย์นรศิเน้นย�า้ว่า ไม่อาจท�า

แบบผวิเผนิหรอืท�าแบบขอไปท ีจ�าเป็นต้องอาศยัการศกึษา การวเิคราะห์

และวจิยัทีเ่ป็นระบบ ต้องให้ความส�าคญัในการวเิคราะห์หรอืวจิยัตวัเองให้

มากขึน้ มกีารเกบ็ข้อมลูสถาบนัของเราเอง ขณะเดยีวกนัต้องศกึษากลยทุธ์

ของสถาบนัการศกึษาในโลก และดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกอย่าง

เป็นรปูธรรม มฉิะนัน้จะไม่มทีางรูว่้ามหาวทิยาลยัจะต้องปรบัตวัอย่างไรให้

สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การจัดงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน

ครัง้นีเ้พือ่เผยแพร่ผลงานและเกยีรตคิณุของสถาบนั รวมทัง้จดักจิกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล และเป็นโอกาส

ที่ธรรรมศาสตร์กลับมาทบทวนบทบาทของตัวเอง เพื่อเผยแพร่แนวคิด 

และปฏิรูป ต้องไม่ลืมว่าธรรมศาสตร์เริ่มต้นมาจากธรรมของสังคม เริ่ม

มาจากประชาธิปไตย ทิศทางต่อไปคือจะต้องน�าสิ่งเหล่านี้สู่นานาชาติ  

ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนมุ่งสู่นานาชาติ เพื่อเผยแพร่

แนวคิดที่ไม่ใช่แค่มีความรู้ ต้องมีคุณธรรมและมีความสามารถทางภาษา 

เพื่อทิศทางที่ก้าวไกลของประเทศไทยต่อไป
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สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับว่ามีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงชาวธรรมศาสตร์เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ขณะเดียวกันได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง ด้วยอุดมการณ์และ 
จติวญิญาณของชาวธรรมศาสตร์ทีค่งมัน่ ในโอกาสนีค้ณุพชิยั ชณุหวชริ ในฐานะนายกสมาคม
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงเรื่องราวของสมาคมธรรมศาสตร์ในโอกาส 
ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชื่อมโยงชาวธรรมศาสตร์ให้เป็นหนึ่ง
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สานสายใยเหลืองแดง
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2493 ไม่กี่สิบปีหลังสถาปนา

มหาวิทยาลัย คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงบทบาทและการท�า

กจิกรรมของสมาคมธรรมศาสตร์ว่า สมาคมเป็นทีร่วมของคนธรรมศาสตร์ทีจ่บไปแล้ว ซึง่มอียูเ่ป็น

จ�านวนมาก เพราะฉะนัน้สมาคมกเ็ป็นศนูย์กลาง ตวัแทนทีจ่ะให้มกีจิกรรมทีจ่ะท�าร่วมกนัของคนที่ 

จบไปแล้วร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรมของสมาคมแบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก เรื่องที่หนึ่ง คือ 

กิจกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกีฬา เราเข้าไปช่วยจัดกีฬา คือ ฟุตบอลประเพณี

จุฬา-ธรรมศาสตร์ รักบี้ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ และกอล์ฟประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ 

เรื่องที่สอง กิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับช่วยธรรมศาสตร์ เราใช้วันดีของเรา คือวัน

รัฐธรรมนูญวันที่ 10 ธันวาคม เพราะฉะนั้นวันที่ 9 ธันวาคมที่เราจะออกทีวีพร้อมกัน แล้วก็สื่อสาร

ให้กับคนทางบ้านได้รับรู้ความคืบหน้าธรรมศาสตร์ เช่น ในปีที่มีน�้าท่วม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เสยีหายมาก วนันัน้มคีนโทรเข้ามาบรจิาคเกนิ 100 ล้าน เราน�าเงนินัน้เข้าไปช่วยเหลอืโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เสียหายและมีราคาแพง

80 ปีธรรมศาสตร์
ในส่วนวนัอืน่ๆ วนัทีม่กีจิกรรมทีส่�าคญั เช่น วนัที ่10 ธนัวา กค็อืวนัธรรมศาสตร์กช็วนศษิย์

เก่าเข้ามาให้ระลึกถึงมหาวิทยาลัย เป็นงานคืนสู่เหย้า วันท่านปรีดี พนมยงค์ วันอาจารย์สัญญา 

ธรรมศักดิ์ ในฐานะศิษย์เก่าเราก็จะไปร่วมด้วย ส�าหรับปีนี้เป็นปีที่ 80 ปีการจัดงานจะยิ่งใหญ่ 

กว่าเดมิ เผยแพร่ข่าวสารให้มากขึน้ ให้คนมาร่วมงานมากขึน้ สมาคมธรรมศาสตร์รบัเป็นประธาน

จัดหารายได้โดยท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยเราจะดูทุกๆ กิจกรรมที่หารายได้ หรือกิจกรรมทาง

วิชาการอะไรเราก็จะไปร่วมด้วย เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า ในแง่ของสมาคม เราพยายามท�า

กิจกรรมหลายๆ อย่าง ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน ให้ตรงกับค�าที่ใครๆ บอกว่า

ธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน

ท้ายที่สุด คุณพิชัยได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการ

สถาปนาว่า รูส้กึดใีจทีธ่รรมศาสตร์ยงัคงความเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นทีน่ยิม แต่เมือ่มองไปอนาคต

แล้วอาจจะต้องรักษาคุณภาพให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะ

รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้ต่อไป 
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กิจกรรมการเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์	พร้อมด้วยคณะวิชา
ส�านัก	 และหน่วยงานต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ	 ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 
ครบรอบ	80	ปี	แห่งการสถาปนา	ก�าหนดจดักจิกรรม	5	ด้านหลกัๆ	คอื	กจิกรรมวชิาการ	กจิกรรมบรกิาร
สงัคม	กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ	กจิกรรมการแสดงและบนัเทงิ	และการจดัท�าของทีร่ะลกึ	ภายใต้แนวคดิ
หลกั	“8	ทศวรรษ	อภวิฒัน์สงัคมไทย”	สะท้อนบทบาทส�าคญัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบนั
อุดมศึกษาที่ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคมไทยมาโดยตลอด

กิจกรรมเฉลิมฉลองเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2556	และก�าหนดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน	2557	
กิจกรรมที่น่าสนใจมีดังนี้

•	 นิทรรศการ	 "ก�าแพงกาลเวลา"	80	ปี	ธรรมศาสตร์	 (พ.ศ.	2477	-	2557)	 เป็นการจัดแสดง
นทิรรศการ	แสดงเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ส�าคญัของมหาวทิยาลยัตลอด	80	ปี	ตัง้แต่การ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน	โดยใช้เอกสารจดหมายเหต	ุภาพถ่าย	และข้อมูลจ�านวน	82	
ชิ้นงาน	 เพื่อเล่าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 โดยจัดแสดงบนก�าแพงพระราชวังบวรสถาน
มงคล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

•	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 E-book	น�าเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัย	 โดยแบ่งเนื้อหา 
เป็น	6	เล่ม	ได้แก่	1.	ฉันรักธรรมศาสตร์	2.	หลักสูตรมหาวิทยาลัยในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	
3.	ความเป็นนานาชาติ	4.	เกยีรตปิระวตัิ	ผลงานและรางวลัของนกัศกึษา	อาจารย์	และบคุลากร	
5.	คนธรรมศาสตร์	และ	6.	ทิศทางอนาคตธรรมศาสตร์	ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรี	ได้ที่	
http://thammasat80.tu.ac.th/

•	 เสวนาวิชาการ	 ชุด	 8	 ทศวรรษ	 อภิวัฒน์สังคมไทย	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา
หลากหลายหัวข้อ	 เพื่อจุดประกายความคิดในการแก้ปัญหาให้กับสังคมไทยในมิติต่างๆ	
ทั้งด้านเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	 การต่างประเทศ	 การคอรัปชั่น	 สิ่งแวดล้อม	 การศึกษา	 
การสื่อสารมวลชน	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ	อาทิ	 นายคริสโตเฟอร์	คอกซ์	 
(Mr.Christopher	 Cox)	 รองประธานด้านผลิตภัณฑ์	 เฟซบุ ๊ก	 อิงค์	 หม่อมราชวงศ์ 
ปรีดิยาธร	 เทวกุล	 อดีตผู ้ว ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์ 
จิต	พิมลมาศ		ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ธรรมศาสตราภิชาน 
ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	อดีตเลขาธิการอาเซียน	คุณวิเชียร	 จุ่งรุ่งเรือง	อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ	เป็นต้น	
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•	 การจดับรกิารหน่วยแพทย์เคลือ่นที	่ให้การตรวจรกัษาและดแูลรกัษาสขุภาพทีจ่�าเป็นส�าหรบัประชาชน	
โดยจดัทีท่่าพระจนัทร์	ศนูย์รงัสติ	ศนูย์ล�าปาง	และศนูย์พทัยา	ประกอบไปด้วยคลนิกิตา	ตรวจคดักรอง
และให้ค�าปรึกษาผู้ป่วย	ปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ	บรรยายวิชาการแก่ประชาชน	 ให้ความรู้ด้าน
ยาแก่ประชาชน	 และจัดอบรมเผยแพร่ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์

•	 อัลบั้มเพลงธรรมศาสตร์ชุดพิเศษ	 "เฉิดฉายโดม"	 โดยน�าบทเพลงของชาวธรรมศาสตร์จ�านวน	24	
เพลง	มาเรียบเรียงขับร้องใหม่เป็นเพลงประสานเสียงและดนตรีออร์เคสตร้า	 โดยนักร้องประสานเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และมหาวิทยาลัย
รังสิต	พร้อมด้วยคุณน�้ามนต์	ธีรนัยน์	ณ	หนองคาย	ร่วมขับร้อง	โดยมีอาจารย์จิรพรรณ	อังศวานนท์	 
เป็นผู้อ�านวยการผลิต	และอาจารย์ดนู	ฮันตระกูล	เรียบเรียงดนตร	ี

•	 การจัดท�าของที่ระลึก	80	ปี		ประกอบด้วย	เหรียญที่ระลึก	3	บูรพาจารย	์ได้แก่	ศาสตราจารย	์ดร.ปรีดี	
พนมยงค์	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 และศาสตราจารย์สัญญา	ธรรมศักดิ์	 ผลิตโดยกรม
ธนารักษ์	ดวงตราไปรษณียากรและโปสการ์ด	และของที่ระลึกอื่นๆ	

•	 กจิกรรมการแสดงและบนัเทงิ	อาท	ิงิว้ธรรมศาสตร์	โขนธรรมศาสตร์	ละครเวท	ีและการแสดงคอนเสร์ิต	
“ธรรมศาสตร์	80	ปี	เพื่อเสรีชาวประชา	:	จากผืนดินสู่ยอดโดม”	โดยศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันของชมรม
ต่างๆ		

•	 กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ	อาท	ิการแข่งขนัร�ามวยไทเก๊ก	การแข่งขนักฬีา	ประกอบด้วย	บาสเกตบอล	
วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	และรักบี้ฟุตบอล	โดยศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
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๘ ทศวรรษ 
นโยบาย ๓+๑ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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๑
มหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย

๒
มหาวิทยาลัย

นานาชาติ

๓
มหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชน

 +  A c t i v e  L e a r n i n g
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สู่ทศวรรษใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยนโยบาย ๓+๑ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

จากนโยบายหลัก	3	ด้านในการบริหารงานได้แก่	 การพัฒนาด้านการวิจัย	ด้านความ
เป็นนานาชาติ	 และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน	ที่ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย	์
อธิการบดี	 ได้ประกาศใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น	 ได้ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าจนปรากฏผลเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเจน	ดังต่อไปนี้

ส�าหรับนโยบายแรกคือการวิจัยนั้น	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได ้จัดสรรเพิ่ม 
งบประมาณด้านการวิจัยอย่างมาก	 โดยให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัย	 เพื่อผลักดันให้
คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อยปีละ	 1	 เรื่อง	 นอกจากนี้	 ยังได้เพิ่มแรงจูงใจ	 ทั้งการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน	 และเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ที่ท�าวิจัย	 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	 และการส่ง 
ผลงานเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ	 ทั้งยังสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผ่านทางสื่อเว็บไซต์	 การจัดท�าวารสารทางวิชาการ	 และการจัประชุมวิชาการ	 เป็นต้น	ส่งผลให้ 
ผลงานวิจัยเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งผลงานวิจัยของคณาจารย์	ก็ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านที่สองคือด้านความเป็นนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้เปิด
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งในระดับปริญญาตรี	 
ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 และมีเป้าหมายที่จะเปิดหลักสูตรให้ครบทุกคณะ	 ซึ่งหลักสูตรที่ 
เปิดขึ้นใหม่นี้	 มีลักษณะของ	 “นวัตกรรมหลักสูตร”	 ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ต่างๆ	 
เข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อตอบสนองตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ	ขณะเดียวกันได้พยายามส่งเสริม 
ให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและรู้เท่าทันสังคมโลกในด้านวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง 
ในบริบทของความเป็นนานาชาติ	 เพื่อเตรียมความพร้อม	 ให้นักศึกษาก้าวไปสู่สังคมโลกได้ 
ต่อไปในอนาคต
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นโยบายด้านที่สาม	 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัย 
เพื่อประชาชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เน้นย�้า
ถึงการ	 “การปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์”	 ให้แก่ 
นักศึกษา 	 ผ ่ านกร ะบวนการ เ รี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช า 
ต่างๆ	 เช่น	 TU	 100	 วิชาพลเมืองและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 หรือในวิชา	 “การเรียนรู ้โดยการใช้ความรู ้ 
ไปบริการสังคม	 	 (Service	Learning)”	 ซึ่งเป็นวิชาเลือก 
ของคณะต่างๆ	 	 ที่จะให้นักศึกษาจะต้องน�าศาสตร์ของ 
ตัวเองไปบริการสังคมก่อนจะส�าเร็จการศึกษา	เป็นต้น	

ทั้งนี้	 ในสมัยที่	 2	 ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ได้วางแนวทางที่จะผลักดันนโยบายใหม่ 
อีกประการหนึ่งที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน	 
นั่นก็คือ	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน	
ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงาน	 การท�างานนอกห้องเรียน
มากขึ้น	 เน้นให้นักศึกษา	 “คิด	 วิเคราะห์	 ค้น”	 เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสร ้ าง เรียนรู ้ ได ้ด ้ วยตัว เอง ไป 
ตลอดชีวิต	อย่างที่เรียกว่า	Active	Learning	นั่นเอง
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3	+	1	strategies 
Leveraging	Thammasat	to	even	higher	level	
of	excellence	

As	Thammasat	University’s	 three	strategic	directions	of	promoting	 research	
excellence,	 international	 standing,	 and	 the	 spirit	 of	 social	 contribution	have	been	
strongly	put	in	place,	numerous	fruitful	outcomes	have	been	achieved	over	the	past	
year	as	follows:	

	In	a	bid	to	accelerate	growth	in	research	outputs,	Thammasat	University	made	
a	major	investment	to	encourage	faculty	members	and	researchers	to	publish	their	
works	more	than	ever.		Among	the	successful	measures	taken	are	incentive	programs	
that	include	monetary	rewards,	recognition	and	other	professional	advancements.	To	
facilitate	dissemination	of	research	and	academic	works	at	national	and	international	
levels,	websites	and	academic	 journals	were	 improved	and	 launched	as	an	arena	
where	faculty	members	and	researchers	can	publish	their	works	and	gain	access	to	
Thammasat’s	research	community	database.	This	led	to	a	sharp	increase	of	published	
works	as	well	as	scores	of	international	award	wins	by	Thammasat	faculty	members	
for	their	outstanding	research	findings	and	inventions.	

With	regards	to	the	strategy	to	leverage	the	University’s	international	standing,		
Thammasat	University	 introduced	a	number	of	English	and	 international	programs		
at	 bachelor’s,	master’s	 and	doctoral	 degree	 levels,	 incorporating	 the	concept	of	
“innovative	curriculum”	 to	equip	 students	with	multidisciplinary	 skills	 required	 for	
changing	needs	of	local	and	global	markets.	At	the	same	time,	students	are	encouraged	
to	have	social	 service	mindset	and	 thorough	understanding	of	 social,	 cultural	 and	
economical	and	political	contexts	as	they	are	soon	to	become	“global	citizens.”
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In	 realizing	 the	 third	 strategic	 policy	 to	 nurture	 the	 spirit	 of	 social	 
contribution,	 Thammasat	University	 has	made	 several	 outstanding	 achievements	
including	introduction	of	innovative	academic	courses	and	programs.	Among	them	is		
offering	of	the	TU	100	Civil	Education	and	Social	Responsibility,	a	course	that	allows	
students	 to	 learn	how	 to	be	 socially	 concerned	and	contribute	 to	 the	betterment	
of	 the	 communities	 and	 society	 in	which	 they	belong	 to.	 The	 “service	 learning”	 
approach	 used	 in	 the	 learning	 process	 offers	 students	 a	 chance	 to	 apply	 their	 
respective	 fields	 of	 specialization	 to	 help	 solving	problems	 in	 the	 communities.	 
Through	this	approach,	students	will	gain	practical	learning	experiences	while	being	
able	to	help	others	and	the	society	at	large.
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รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

“
เราจะสร้างให้ธรรมศาสตรเ์ป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์	คือ
เป็น	comprehensive	university	
ที่มีสาขาวิชาและองค์ความรู้ที่
หลากหลาย	ครบถ้วน	สมบูรณ์	
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การมุ่งสร้างคนดีที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย
ในการที่จะเข้าไปพัฒนาสังคม
และประเทศชาติได้

”

8 ทศวรรษ มุ่งเน้นงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมไทย

กลยุทธ์น�าธรรมศาสตร์สู่ความยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวาระแรกของการบริหารของศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย	์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมาก	เมื่อมาถึงวาระที่	2	ของการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีที่เป็นการสานต่อ 
นโยบายอย่างต่อเนื่องนั้น	 ทิศทางกลยุทธ์	 (Strategic	Direction)	 ในการบริหารมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไร	 
รองศาสตราจารย์เกศินี	 วิฑูรชาติ	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต	 และรองศาสตราจารย์	 
ดร.ดนุพันธ์	วิสุวรรณ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่วมกันให้ทรรศนะด้านทิศทางกลยุทธ์
ของธรรมศาสตร์ในการก้าวสู่ทศวรรษที่	9	

ทิศทางกลยุทธ์การบริหารธรรมศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการด�าเนินกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึง 

นักศึกษาในวาระที่ 2 นี้ เป็นการปรับจากโครงเดิม และเสริมเพิ่มเติมเป็นกลยุทธ์ใหม่ โดย รองศาสตราจารย์

เกศนิกีล่าวว่า ทศิทางกลยทุธ์สามารถสรปุในคอนเซปต์ของค�าว่า “GOALS” ซึง่จะน�ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ดังนี้

G ย่อมาจาก Global mindset คอื ความคดิความเข้าใจในเรือ่งของวฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง

ทั้งหลายในบริบทของความเป็นนานาชาติ โดยธรรมศาสตร์จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะจบออกไปท�างาน

ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ เปรียบเสมือนมีพาสปอร์ตเป็น Global citizen ท�างานที่ไหนก็ได้ สามารถที่จะเข้าใจ และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

O ย่อมาจาก Originality คือ คนธรรมศาสตร์จะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม หรือมี Innovation สามารถ

สร้างแรงบนัดาลใจ เพือ่ท�าให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ โดยหากดจูากประวตัขิองธรรมศาสตร์จะพบว่า ธรรมศาสตร์

เป็นมหาวทิยาลยัทีค่ดิค้นเรือ่งใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา เช่น การเปิดสอนหลกัสตูร 5 ปี ปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท  

หรือวิชา TU100 ที่ฝึกเด็กของเราให้เข้าไปสู่ชุมชน ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชน สังคมต่างๆ อย่างนี้เป็นต้น 

A ย่อมาจาก Accountability หรือการที่เราผลิตคนออกไป หรือผู้คนของเรานั้นต้อง เป็นคนที่มีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นคนทีม่คีวามโปร่งใส เป็นคนทีส่ามารถทีจ่ะไปสร้างระบบของ Governance ทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้ว่ามีธรรมาภิบาลในทุกๆ เรื่องที่ท�า ในทุกๆ เรื่องที่คิด ก็จะท�าให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ 

แล้วก็เจริญงอกงาม
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 L ย่อมาจาก Leadership เราต้องเป็นผู้น�า โดยธรรมศาสตร์จะมุ่งสร้างบัณฑิตที่จะเป็นผู้น�าที่ดีให้ได้

ในทุกองค์กร ทั้งนี้เป็นผู้น�าหมายความว่า เป็นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็เป็นผู้ที่ท�างาน 

ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ดีแต่พูด แต่เป็นลักษณะของคนที่ท�าจริง มีทัศนคติที่ดี สามารถที่จะท�างานเป็นทีมได้ เข้า

กับผู้คนได้ มีความเป็นมนุษย์ นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่เราต้องปลูกฝัง 

S ย่อมาจาก Spirit ของธรรมศาสตร์ เราสร้างคนขึ้นมาจะต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็น

ธรรมศาสตร์ เป็นคนที่รักความเป็นธรรม รักความยุติธรรม และพร้อมที่จะเข้าไปดูแลสังคมและชุมชน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนพุนัธ์ได้เสรมิถงึประเดน็กรอบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั ในคอนเซปต์  

“GOALS” ว่า ในการที่จะน�ากรอบการบริหารงานไปด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จนั้นในทางปฏิบัติ เผอิญ

คอนเซปต์ทิศทางกลยุทธ์ของรองศาสตราจารย์เกศินี ซึ่งย่อด้วยค�าว่า “GOALS” นั้น ก็มีความหมายว่า  

“เป้าหมาย” ซึ่งท�าให้การบริหารของธรรมศาสตร์ได้วางแนวทางไว้ให้เป็นการบริหารแบบมุ่งเป้า กล่าวคือ มี

การตัง้เป้าให้กบัการบรหิารว่าจะถกูวดัผลลพัธ์อย่างไร หลงัจากนัน้จะไปสูก่ระบวนการของการตดิตามผลลพัธ์

ตลอดการด�าเนนิการ ซึง่จะมกีารตดิตามผ่านทัง้กระบวนการประกนัคณุภาพ และมกีระบวนการตดิตามผลการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารด้วย ซึง่เป็นกลไกทีจ่ะดวู่าในช่วงเวลาทีต่ัง้ไว้ แต่ละหน่วยงานด�าเนนิงานตามแผนการ

บริหารงานไปแค่ไหน หลังจากนั้นจะมีการน�ามาประเมินผล และจะถูกตรวจสอบโดยทั้งภายในธรรมศาสตร์

และจากภายนอกที่เข้ามาช่วยดูด้วยว่า เราด�าเนินการตามเป้าหรือไม่ เรามีจุดแข็งอย่างไร จุดที่ควรปรับปรุง

ให้ดีขึ้นมีอะไร อะไรที่ควรท�าให้ดีขึ้นก็จะเกิดแผนการพัฒนาขึ้นต่อไป

ปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์
เรื่องที่อาจารย์ทั้งสองท่านให้ความส�าคัญมากคือ เรื่อง “การปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์” โดยความ

เป็นธรรมศาสตร์นัน้หมายถงึ การทีธ่รรมศาสตร์ผลติบคุลากรทีใ่ส่ใจในเรือ่งของสงัคม กล้าทีจ่ะต่อสูเ้พือ่ความ

ถูกต้อง สนใจในเรื่องของความรับผิดชอบ ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ความเอื้ออาทรซึ่งกัน 

และกัน บางคนถามถึงกลไกปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ ซึ่งเราได้ใส่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

เรียกว่า วิชา TU 100 ชื่อวิชาพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงสิทธิของ

พลเมืองในสังคม ขอบเขตของการใช้สิทธิเป็นอย่างไร แล้วการที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมท�าได้อย่างไร 

ในการเรียนการสอนจะมีการจัดกลุ่มลงพื้นที่ ให้นักศึกษาออกไปช่วยสังคมในรูปแบบต่างๆ ท�าให้นักศึกษา

ได้ซึมซับและเรียนรู้ว่าการที่เขาไปช่วยเหลือสังคม การเป็นพลเมืองของสังคม เขาจะต้องมีบทบาทอย่างไร
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“
 มีทัศนคติที่ดี 

สามารถที่จะท�างานเป็นทีมได้	เข้ากับ
ผู้คนได้	มีความเป็นมนุษย์	นี่คือ
คุณสมบัติที่ดีที่เราต้องปลูกฝัง

”
 นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการท�า service learning โดยนักศึกษาที่เรียนปีสูงๆ จะต้องน�าศาสตร์ 

ของตัวเองไปบริการสังคม รองศาสตราจารย์เกศินีได้เสริมในประเด็นนี้โดยยกตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชมีวีชิาโครงการรณรงค์เพือ่สงัคมและประเทศชาตทิีก่�าหนดให้ก่อนจบการศกึษา นกัศกึษาจะต้อง

ไปสูส่งัคม ชมุชน ไปดวู่าปัญหาชมุชนทีเ่ราเข้าไปคอือะไร แล้วกไ็ปสนบัสนนุท�ากจิกรรมร่วมกบัเขา อย่างเช่น 

นักศึกษาพบว่าคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ท�าดอกไม้จันทน์ขายได้ดอกละ 1 สตางค์ ซึ่งต�า่มาก เด็กเขา 

พบว่ากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ใช้แล้วเหลือทิ้งมาก น่าจะน�ามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นรูปต่างๆ ใส่

กรอบขาย นกัศกึษากไ็ด้ไปศกึษากระบวนการท�ามาสอนคนไข้ ท�าเป็นรปูดอกบวั ท�ารปูวดั ปรากฏว่าพอท�าเสรจ็ 

ขายได้รปูละเป็นพนับาทขึน้อยูก่บัฝีมอื ทางผูอ้�านวยการกช็ืน่ชมเดก็ของเรามาก ท�าให้เกดิมลูค่าเพิม่มากมาย

นวัตกรรมหลักสูตร
ระยะเวลาไม่กีปี่มานี ้ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เกดิหลกัสตูรใหม่

ขึน้มาอย่างหลากหลาย เรือ่งนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ดนพุนัธ์เรยีกว่าเป็น “นวตักรรมหลกัสตูร” มลีกัษณะเป็น

การบรูณาการความรู ้อย่างเช่น โครงการวศิวกรรมศาสตร์และการจดัการเชงิธรุกจิของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้เรียนจะมี 
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องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงธุรกิจในหลักสูตรเดียวกัน หรืออย่างวิทยาลัย

นวตักรรม หลกัสตูรนวตักรรมการจดัการบรกิารสขุภาพ เป็นเรือ่งของการบรกิารสขุภาพ แต่เสรมิในเรือ่งการ

จัดการในเชิงธุรกิจการบริหารสถานพยาบาล ท�าให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ทั้งสองด้าน สามารถท�างานบริหาร

จัดการได้อย่างครบวงจร

รองศาสตราจารย์เกศนิชีีแ้จงว่า เราเปิดหลกัสตูรใหม่ๆ ทีช่่วยแก้ปัญหาสงัคม ช่วยท�าให้สงัคมเข้มแขง็  

ช่วยท�าให้ประเทศเรามี Competitiveness แข่งขันกับใครก็ได้ บนความไม่เอาเปรียบและมีความคิดริเริ่ม 

เป็นการตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันนายจ้างต้องการที่จะใช้บัณฑิตของเราที่

ไม่ใช่ทฤษฎีจ๋าหรือว่ารู้ด้านเดียว แต่ถ้าท�าให้คนมีความสามารถหลายๆ ด้าน จะท�าให้เขามีความคิดที่กว้าง

ขวางขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น นักบัญชีบอกว่าคุณต้องท�าอย่างนี้ 1 2 3 4 ตามขั้นตอนที่ฉัน 

วางไว้ หรือว่าผู้บริหารบอกว่าจะท�าแนวทางนี้ แต่บัญชีบอกว่าไม่ได้ เลยทะเลาะกับทุกคน จริงๆ แล้วไม่ได้  

นกับญัชคีวรต้องท�าตามทีผู่บ้รหิารต้องการได้ แต่ท�าด้วยวธิทีีถ่กูต้อง ถ้าท�าให้นกับญัชหีวักลมมากขึน้ ให้เขา

เรยีนทางด้านบรหิารธรุกจิ เรยีนรูใ้นเรือ่งของกฎหมายด้วย จะท�าให้รูร้อบด้าน ท�าอย่างนีถ้กูกฎหมายไหม ท�า

อย่างนี้คุ้มค่าไหม ทุกอย่างเบ็ดเสร็จในตัว

ในปี 2557 นี้ รองศาสตราจารย์เกศินีได้ตอกย�้าว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด

หลักสูตรนานาชาติมากที่สุด เราเปิดแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีอาจารย์แพทย์

จากต่างประเทศเข้ามาสอน แล้วก็จะมีคณะนิติศาสตร์นานาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศ มีวิทยาลัยโลกคดี

ศกึษาหรอื Global Studies ซึง่เป็นการจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการสร้างชวีติความเป็นอยู ่คณุภาพชวีติ

ที่ดีในระดับนานาชาติ และยังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษทางด้านแพทย์โรคหัวใจ หลักสูตร

ทนัตแพทย์ ภาคภาษาองักฤษ รวมทัง้ยงัเปิดโรงเรยีนมธัยมธรรมศาสตร์นานาชาต ิซึง่เป็นโรงเรยีนนานาชาติ 

สอนระดับมัธยมศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

80 ปีแห่งการสถาปนาธรรมศาสตร์
ในส่วนวาระเฉลิมฉลอง 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี ได้ 

ให้ทรรศนะไว้ว่า 80 ปีเป็นเรื่องที่แสดงถึงความขลังของธรรมศาสตร์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการ

สร้างคนให้กบัประเทศชาตมิาอย่างยาวนาน คนของธรรมศาสตร์ได้ไปอยูใ่นทกุวงการ ซึง่จะเป็นเช่นนีต่้อเนือ่ง 

ต่อไป อกีทัง้ยงัจะได้พฒันาสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม สามารถทีจ่ะแก้ปัญหาประเทศชาตทิีเ่ป็นอยูใ่ห้

ลุล่วงต่อไปได้อย่างยืนยาวในอนาคต 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดนพุนัธ์ได้เสรมิว่า งานครบรอบ  

80 ปีของธรรมศาสตร์อยู่บนแนวคิด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์

สังคมไทย” ซึ่งเป็นการตอกย�้าบทบาทของธรรมศาสตร์ว่า 

ช่วง 8 ทศวรรษที่ผ่านมา เรามีบทบาทในเรื่องที่ร่วมสร้าง

และชี้น�าสังคม จากนี้ต่อไปบทบาทนี้ยังต้องอยู่ ต้องดีขึ้น 

ต้องชดัเจนขึน้ คอืเรายงัคงเป็นเสาหลกัของประเทศทีจ่ะชีน้�า 

แล้วก็น�าสังคมไทยไปให้ถูกทาง ในงานนี้จะมีเรื่องของทั้ง

บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการสัมมนา เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกมาเป็นวิทยากร มาให้ความรู้ ซึ่งจัด

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์เกศินีได้กล่าวทิ้งท้ายถึงอนาคตของธรรมศาสตร์ว่า เราจะสร้างให้ธรรมศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ คือเป็น comprehensive university ที่มีสาขาวิชา องค์ความรู้ที่หลากหลาย

ครบถ้วน สมบรูณ์ การทีม่อีงค์ความรูท้ีห่ลากหลายครบถ้วนสมบรูณ์จะเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาประเทศ 

เนือ่งจากเราต้องอาศยัพืน้ฐานของคนด ีบวกกบัคนทีม่อีงค์ความรูท้ีบ่รูณาการและหลากหลายในการทีจ่ะเข้าไป

พัฒนาสังคมให้ประเทศชาติ ในโอกาสที่ธรรมศาสตร์ครบ 100 ปีข้างหน้าเชื่อมั่นว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 

ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเวทีโลกอย่างแน่นอน
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ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

“
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสูงและต้องมีปัจจัย	
4	M	อันได้แก่	Man	Machine	
Money	และ	Management 
การมีเครื่องมือวิจัย	มีงบประมาณ
ที่เหมาะสม	ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์	
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง	
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะน�าไปสูค่วามส�าเร็จ

”

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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ศาสตราจารย์	ดร.ประมวญ	 เทพชัยศรี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	ซึ่งมีหน้าที่หลักในด้านการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนบุคลากรให้ด�าเนินการวิจัย	 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อที่จะเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 (Research	University)	 ภายใต้วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�า	ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยวิจัย
ดงัทีท่ราบกนัดว่ีา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มจีดุเริม่ต้นจากแนวคดิทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยั

ของประชาชน มีชื่อเสียงทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ประมวญได้

กล่าวถึงภาพรวมทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า สมัยก่อนการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยของบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ส่วนใหญ่ของสังคมจะยกย่องความรู้ความสามารถ

ของตัวบุคคลโดยไม่เน้นจ�านวนผลงานทางวิชาการ แต่หลังจากที่สภาวิจัยแห่งชาติมีบทบาทใน 

การส่งเสรมิการวจิยัและการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวชิาการในวารสารวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ

มากขึ้น ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการตั้งคณะใหม่ๆ เพื่อที่จะ

รองรบัการเรยีนการสอนทางด้านดงักล่าว และจากการเป็นหน่วยงานใหม่ กม็กีารให้ทนุสนบัสนนุ 

การวิจัยอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท�าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวหน้ามาเป็นมหาวิทยาลัย

เต็มรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking/QS University  

Ranking : Asia ในปี 2014 นี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้ว เราได้รับการจัดอยู่

อันดับที่ 4 แต่เมื่อค�านึงถึงจ�านวนคณาจารย์และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับแล้วก็นับว่า

คณาจารย์ของเรามคีวามรูค้วามสามารถทางด้านการวจิัยไม่ด้อยกว่ามหาวทิยาลยัอืน่ๆ นอกจาก

นี ้ในปี 2013 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) มกีารจดัให้สาขาวชิาหรอืหน่วยงาน เช่น 

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชา Civil Engineering, 

สาขาวิชา Telecommunication/Communication Engineering, สาขาวิชา Information and  
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Communication Technology/Computer Engineering/Informatics ได้รบัการประเมนิระดบั 5 (ระดบัดเียีย่ม) 

จากการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ปัจจัยหนึ่งในความส�าเร็จ 

ดงักล่าวกเ็พราะมหาวทิยาลยัมคีวามร่วมมอืทางด้านวชิาการและวจิยั มนีกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัมหาวทิยาลยั

และสถาบันวิจัยในต่างประเทศ โดยมี Memorandum of Understanding (MOU) มากกว่า 300 แห่งทั่วโลก 

จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก้าวมาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแล้ว 

กลยุทธ์สนับสนุนงานวิจัย
ส�าหรับกลยุทธ์ในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น อาจารย์ประมวญได้กล่าวถึงกลยุทธ์ 

ที่วางไว้ คือ สนับสนุนการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ ส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เป็นต้น และการเพิม่งบประมาณ

การวิจัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่ ทุนวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนวิจัยทั่วไปและทุนสนับสนุน 

การวจิยัเฉพาะทาง สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวชิาการ ทนุเพิม่พนูความรูต่้างประเทศ ทนุเพือ่

ส่งผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในระดับนานาชาติ หรือทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศกึษา และทนุบณัฑติปรญิญาเอกให้มาช่วยอาจารย์นกัวจิยัทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู การให้รางวลัการตพีมิพ์ 

ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ในช่วงทีผ่่านมา มกีารสนบัสนนุให้อาจารย์ทกุคนต้องมผีลงานตพีมิพ์อย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ง โดยมเีกณฑ์

สนับสนุนเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้

รับรางวัลจากองค์กรภายนอก ผู้ได้รับต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์” ฯลฯ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

ส�าหรับการวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ทุนวิจัย กฎระเบียบแบบฟอร์ม นักวิจัย

จากทั่วโลกสามารถที่จะเข้าไปเปิดเว็บไซต์ ดูข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็น

ประโยชน์ และการจัดท�าวารสารวิชาการให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สัมมนา ประชุมวิชาการ เพื่อที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ของผลงานวิชาการของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 

“งานวิจัยที่ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาสังคม” ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จ�านวนผลงานวิจัยของเราก้าวกระโดด

ขึ้นมา ปีหนึ่งประมาณ 20 - 30%



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            53

งานวิจัยที่โดดเด่น
ในส่วนของผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น อาจารย์ประมวญได้ยกตัวอย่างผลงานวิจัยหลายงาน ซึ่งได้

รับรางวัลมาจากเวทีในประเทศและระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์ชื่อ “อุปกรณ์ช่วย

พ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองส�าหรับการรักษาโรคหืด” จากคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ที่ใช้พ่นยารักษาโรคหืดที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก

ด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย “Home-Auto Lifting System (HALS)”  

จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ ช่วยเคลือ่นย้ายผูป่้วย คนพกิาร และผูส้งูอาย ุสามารถรบัน�้าหนกัได้ถงึ 120 กโิลกรมั 

ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการขนย้าย ประกอบ และติดตั้ง สามารถน�าไปใช้ได้ในบ้านและรถยนต์โดย 

ไม่ต้องดัดแปลงรถยนต์ 

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น “การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไมโครเวฟก�าลังต�า่ที่ป้อน

คลื่นสองต�าแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ” เป็นการประยุกต์ใช้ไมโครเวฟส�าหรับอุตสาหกรรม โดยใช้เวลา

การอบสั้นลงแต่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจ�าลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับ

โดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อน�าคลื่น” เป็นการศึกษาการใช้คลื่นไมโครเวฟรักษามะเร็งตับ ผลงานเหล่านี้ 

ล้วนได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

ด้านวทิยาศาสตร์ ตวัอย่างเช่น “แผ่นท�าความสะอาดน�า้มนัแบบใช้ซ�า้” สามารถดดูซบัน�า้มนัปิโตรเลยีม

ได้มากกว่า 18 เท่า และยังน�ากลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 30 ครั้ง “บรรจุภัณฑ์ฉลาด ส�าหรับดูดซับกลิ่น

ทเุรยีน” เป็นการออกแบบหบีห่อส�าหรบัขนส่งทเุรยีนโดยทีไ่ม่มกีลิน่ และยงัมเีครือ่งมอืตรวจสอบคณุภาพและ 

ความสดของทุเรียนด้วย

ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตนั้น อาจารย์ประมวญฝากไว้ว่า สิ่ง

ส�าคัญที่สุดคือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงและต้องมีปัจจัย 4 M อันได้แก่ Man Machine Money  

และ Management การมีเครื่องมือวิจัย มีงบประมาณที่เหมาะสม ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุน 

อย่างจริงจัง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2556

มุ่งพัฒนาวงการก่อสร้างด้วยการวิจัย

“
ทุกรางวัลที่ได้รับมานั้นภูมิใจทั้งนั้น
แต่สิ่งที่สร้างความภูมิใจให้มากที่สุด

ก็คือ	การที่ผลงานวิจัยมีคนเห็นคุณค่า
และน�าไปใช้งานได้จริง
อย่างเรื่อง	“เถ้าลอย”	ที่ถือเป็น

จุดเริ่มต้นท�าให้วงการก่อสร้าง
ตระหนักในการน�าวัสดุทดแทน
ปูนซีเมนต์มาใช้มากขึ้น

”
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รางวลั	“นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต”ิ	เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่นกัวจิยัไทย	เพือ่เชดิชเูกยีรตนิกัวจิยัไทย 
ที่มีผลงานดีเด่นและอุทิศตนให้แก่การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง	 ไม่
น้อยกว่า	 5	 ปี	 จนเป็นที่ประจักษ์	 เป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวง 
วิชาการนั้นๆ	 โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการ	 ประเทศชาติ	 และประชาชน	 สมควร
เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้	 และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่คนธรรมศาสตร์	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมนึก	 
ตั้งเติมสิริกุล	ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 (SIIT)	 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
แห่งชาติประจ�าปี	2556	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ประวัติการศึกษาและการทำางาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกที่มหาวิทยาลัยโตเกียว จากนั้นจึงกลับมาด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เมื่อปี 2543 ด�ารงต�าแหน่ง 

รองผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เมื่อปี 2547 และด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ อาจารย์สมนึกยังด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

อีกหลายต�าแหน่ง เช่น นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการมาตรฐานสาขา

วิชาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร และคณะกรรมการจัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานและกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัการใช้งานคอนกรตีให้แก่หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน รวมถงึต�าแหน่งในองค์กร

วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น Vice President ของสมาคมคอนกรีตแห่งเอเชีย (Asian Concrete 

Federation) 

พัฒนาวงการก่อสร้างแบบยั่งยืนอย่างครบวงจร 
ตลอดระยะเวลาการท�าวจิยัเกีย่วกบัวงการก่อสร้างใน 20 ปีทีผ่่านมา อาจารย์สมนกึสรปุว่า 

การท�างานวจิยัของอาจารย์เป็น “การพฒันาวงการก่อสร้างแบบยัง่ยนือย่างครบวงจร” ซึง่ครอบคลมุ

กระบวนการการก่อสร้างตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ การวิเคราะห์ออกแบบ การเลือกวัสดุ 

การก่อสร้าง และการบ�ารุงรักษา 
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ในด้านการวิเคราะห์ออกแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิศวกรโยธาส่วนใหญ่ เวลาออกแบบโครงสร้าง

มักจะคิดถึงเรื่องโครงสร้างนั้นว่าแข็งแรงไหม โครงสร้างนั้นอันตรายไหม แต่อาจารย์สมนึกเป็นนักวิจัย 

คนแรกๆ ที่คิดถึงเรื่องความทนทาน โดยท�าวิจัยเพื่อให้วิศวกรออกแบบแล้วค�านึงถึงความคงทนและอายุ 

การใช้งานประกอบกันไปด้วย เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยในระยะยาว รวมถึงประหยัดงบประมาณ 

ในการบ�ารุงรักษา ซ่อมแซม และสร้างทดแทน

ในด้านการเลือกวัสดุ อาจารย์สมนึกได้ท�าวิจัยวัสดุที่จะต้องมีความคงทน ท�าอย่างไรจะให้วัสดุอยู่ 

ได้นานในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เช่น ติดทะเล ติดถนน 

ในเมือง หรือเลือกวัสดุที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย เลือกวัสดุที่ปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้น้อย เพื่อ

รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุเหลือทิ้ง กากอุตสาหกรรม หรือการน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

ในด้านการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ ขั้นตอนการก่อสร้างจึงมีความส�าคัญ  

ดังนั้นทีมวิจัยของอาจารย์สมนึกจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดการการก่อสร้าง วางแผน 

การก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น เช่น สามารถก�าหนดส่วนผสม วิธีการเทและระยะเวลาที่เหมาะสมในการถอดแบบ  

การควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแตกร้าวในคอนกรีตขนาดใหญ่ เป็นต้น

และสุดท้าย ในด้านการบ�ารุงรักษา ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจารย์สมนึกเป็นห่วงและต้องการผลักดันให้

วงการอตุสาหกรรมการก่อสร้างเมอืงไทยตืน่ตวัมากกว่านี ้อาจารย์สมนกึให้ความเหน็ว่า ประเทศไทยไม่ค่อย

คิดเรื่องบ�ารุงรักษา อาจารย์ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้และเป็นนักวิจัยคนแรกๆ ของประเทศไทยที่สอนและท�า

วิจัยเรื่องการบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

สิ่งที่อาจารย์สมนึกพยายามท�ามาโดยตลอดก็คือ การค้นคว้าและวิจัย พร้อมทั้งให้ความรู้ โดยเฉพาะ

แก่หน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการก�าหนดกฎเกณฑ์การควบคมุและเจ้าของโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ทัง้หน่วย

งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาต ิเป็นต้น นอกจากนี ้อาจารย์สมนกึยงัอยากให้ประชาชน

ทัว่ไปได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบ�ารงุรกัษา เพราะว่าการก่อสร้าง การบ�ารงุรกัษาซ่อมแซมต่างๆ ของ

ภาครัฐล้วนต้องใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง
อาจารย์สมนึกกล่าวว่า จากรางวัลที่อาจารย์ได้รับมา เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัล 

นกัเทคโนโลยดีเีด่น หรอืรางวลับทความวจิยัดเีด่น 2 ครัง้จากประเทศญีปุ่น่ ทกุรางวลัทีไ่ด้รบัมานัน้ภมูใิจทัง้หมด 



“การเป็นนักวิจัยนั้นไม่ง่าย
โดยเฉพาะช่วงแรกๆ จะต้องประสบกับ
อุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยความอดทน

สิ่งส�าคัญสำาหรับการเป็นนักวิจัย
คือ อย่าท้อ

”
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แต่สิง่ทีส่ร้างความภมูใิจให้มากทีส่ดุกค็อื การทีผ่ลงานวจิยัของอาจารย์มคีนเหน็คณุค่าและน�าไปใช้งานได้จรงิ 

อย่างเรื่อง “เถ้าลอย” ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้วงการก่อสร้างตระหนักในการน�าวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์มาใช้ 

เดมิท ี“เถ้าลอย” เป็นของเสยีจากการเผาถ่านหนิในการผลติไฟฟ้า อาจารย์สมนกึเป็นผูท้ีน่�า “เถ้าลอย” นีม้าวจิยั

และประยุกต์ใช้ในการผสมแทนปูนซีเมนต์ ไม่เพียงแต่จะท�าให้คอนกรีตมีคุณสมบัติที่ดีกว่าการใช้ปูนซีเมนต์

แต่เพียงอย่างเดียวแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น  

“เถ้าลอย” ทีก่่อนนีถ้อืเป็นของเสยีสามารถสร้างรายได้นบัพนัล้านบาทต่อปีอกีด้วย เรยีกได้ว่าเป็นการลดการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ก�าจัดของเสีย เพิ่มคุณภาพคอนกรีต และประหยัดงบประมาณได้ในเวลาเดียวกัน

ก้าวข้ามขีดจำากัดให้ได้
อาจารย์สมนกึให้ความคดิเหน็ต่องานวจิยัว่า เป็นงานทีไ่ม่มวีนัจบ เพราะทกุงานวจิยัสามารถต่อยอดไป

ได้เรือ่ยๆ เพือ่ให้ดยีิง่ขึน้ไปได้อกี อย่างเช่นประเดน็เรือ่ง “เถ้าลอย” ทีอ่าจารย์สมนกึได้ท�าวจิยัมาเป็นเวลากว่า 

20 ปีแล้ว จนถงึบดันีก้ย็งัไม่จบ เพราะมปัีญหาใหม่ๆ เกดิขึน้มา น�าไปสูก่ารค้นคว้าและวจิยัเพือ่หาวธิแีก้ปัญหา

ต่อไป อย่างไรกต็ามงานวจิยัทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ ทนุสนบัสนนุการวจิยัทีเ่พยีงพอเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก 

สิ่งที่อาจารย์สมนึกอยากจะฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ คือ การเป็นนักวิจัยนั้นไม่ง่าย โดยเฉพาะช่วงแรกๆ 

จะต้องประสบกบัอปุสรรคต่างๆ ต้องอาศยัความอดทน สิง่ส�าคญัส�าหรบัการเป็นนกัวจิยัคอื อย่าท้อหากยงัไม่

ได้รับการยอมรับ ขอให้ก้าวข้ามเส้นนั้นมาให้ได้ แล้วชีวิตการเป็นนักวิจัยจะดีขึ้นเอง
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“
ถ้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

แล้วไม่ท�าวิจัยไปสอนหนังสือ	ก็ไม่ต่างกับ
อาจารย์ที่สอนระดับมัธยม	เพราะอาจารย์มัธยม

ไม่ต้องท�าวิจัยเปิดต�าราแล้วก็สอน	แต่อาจารย์

ในมหาวิทยาลัยหากไปเปิดต�าราสอน

ในขณะที่วิทยาการล�า้หน้าไปไกล

คงเป็นไปไม่ได	้อาจารย์มหาวิทยาลัย

จึงมหีน้าที่ส�าคัญในการท�าวิจัยด้วย
จึงจะน�าไปสอนได้	โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีใหม่ๆ

”

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เมธีวิจัยอาวุโส สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก้าวมั่นสู่งานวิจัยระดับโลก
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รางวัล	 “เมธีวิจัยอาวุโส	 สกว.”	 โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และ	
“บุคคลดีเด่นของชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	 โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต	ิ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 นับเป็นเกียรติยศสูงสุดที่นักวิจัยไทยคนหนึ่งพึงได้รับ	 หากในวันนี	้ 
ศาสตราจารย์	 ดร.ผดุงศักดิ์	 รัตนเดโช	 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้รับมาพร้อมๆ	กันทั้งสองรางวัล	 จึงนับเป็นเกียรติยศและชื่อเสียง 
ต่อตัวอาจารย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยิ่งนัก	

รางวัลแห่งเกียรติยศ
“เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุน/รางวัลที่มอบเป็นเกียรติแด่นักวิจัยอาวุโสในฐานะที่ได้

สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต โดยยกย่องให้เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งนอกจากจะมี 

ผลงานในอดตีและเป็นแบบอย่างทีด่แีล้ว ยงัเป็นผูม้พีลงัทีจ่ะผลติผลงานทีม่คีณุภาพสงูได้ต่อไป 

รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย เมธีวิจัยอาวุโสเป็นทุน/รางวัลที่คัดจาก

นักวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระดับศาสตราจารย์จากทั่วประเทศ ดูจากประวัติการสร้างผลงาน

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการยอมรับของประชาคมวิจัยในสาขานั้นๆ

ความแตกต่างระหว่างรางวัลของ สกว. อย่างเช่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย ซึ่ง

จะเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน แต่ส�าหรับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสนั้นจะแตกต่างกัน 

เป็นการให้ทุน 3 ปีต่อเนื่อง โดยมีข้อก�าหนด คือ หนึ่ง บริหารจัดการสร้างคณะนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ขึน้มาและให้สร้างผลงานวจิัยคณุภาพสงู สอง ต้องสร้างผลงานขึน้มาเอง ดจูากจ�านวนผลงาน 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การสร้างบัณฑิตปริญญาโทและเอก ความร่วมมือกับนานาชาติ 

และการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ทนุ สกว. คอืสิง่ทีน่กัวจิยัคณุภาพสงูส่วนใหญ่ตัง้เป้าหมาย 

ไว้โดยเฉพาะทนุ/รางวลัเมธวีจิยัอาวโุส สกว. ถอืว่าเป็นเกยีรตยิศแก่ตวัเองและสถาบนัต้นสงักดั 

และจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์

ผดุงศักดิ์นับเป็นอาจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ส่วนรางวัล “บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มอบแก่บุคคล

ที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
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เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เป็นรางวัลที่อาจารย์ผดุงศักดิ์ภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะเป็น

รางวลัใหญ่สดุของประเทศ ประเภทบคุคล เป็นเกยีรตยิศ ผูท้ีไ่ด้รางวลับคุคลดเีด่นจะได้รบัพระราชทานรางวลั 

เข็มเกียรติยศทองค�าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลนี้คัดเลือกจากต�าแหน่งศาสตราจารย์ เมธีวิจัย

อาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยพิจารณา

จากประสบการณ์สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูง และผลงานวิจัยนั้นต้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

และการเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยในสาขานั้นๆ อาจารย์ผดุงศักดิ์นับเป็นอาจารย์คนแรกของสาขา 

วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ธรรมศาสตร์กับการสนับสนุนการวิจัย
ในส่วนบทบาทของธรรมศาสตร์ในการสนบัสนนุการวจิยั อาจารย์ผดงุศกัดิก์ล่าวว่า เป็นยคุก้าวกระโดด 

เริ่มเป็นระบบมากขึ้น ต่างจากเมื่อ 10 ปีก่อน ที่ธรรมศาสตร์ไม่มีแม้แต่ต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ใน

ระยะ 10 ทีผ่่านมา เริม่มกีารจดัสรรทนุวจิยัให้อาจารย์ในมหาวทิยาลยั อาจารย์ผดงุศกัดิเ์หน็ว่า ปัจจบุนัการให้ 

ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นดีติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศ คือ มีทุนวิจัยจ�านวนมาก  

หากงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ จะได้ค่าตอบแทนสูงถึง 50,000 บาท สูงที่สุดในประเทศไทย  

ส่วนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกมาใหม่ มหาวิทยาลัยจะให้ทุนวิจัยปีละ 200,000 บาท หรือหากอาจารย์ 

มปีระชมุผลงานวจิยัยงัต่างประเทศ มหาวทิยาลยัออกค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด ซึง่ทีอ่ืน่อาจจะออกให้เพยีงบางส่วน  

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มจ�านวนผลงานของธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดี 

การน�าผลงานวิจัยของชาวธรรมศาสตร์ออกสู่ระดับนานาชาตินั้น อาจารย์ผดุงศักดิ์นับเป็นคนแรกๆ 

ที่บุกเบิกสู่เวทีโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีระบบการสนับสนุนเช่นปัจจุบัน ภายหลัง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ ได้เชิญอาจารย์มาเป็นผู้บริหารฝ่ายวิจัย เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์จึงร่างระเบียบ

ส�าหรบัผูท้ีต้่องการไปประกวดเวทนีานาชาต ิและสร้างระบบคดัเลอืกผลงานไปประกวดเวทนีานาชาต ิภายหลงั

จงึมกีารส่งผลงานเข้าประกวดเพิม่มากขึน้ ได้รางวลักลบัมาเป็นจ�านวนมาก จงึเป็นผลงานทีอ่าจารย์ผดงุศกัดิ์

ภาคภมูใิจมาก นอกจากนี ้อาจารย์ยงัได้ขออนมุตัโิครงการ “ทนุปรญิญาเอกธรรมศาสตร์” นกัศกึษาปรญิญาตรี 

หรอืปรญิญาโทสามารถขอทนุได้ ซึง่ให้ค่าเทอมและเงนิเดอืน ซึง่ทนุนีก้�าลงัจะเป็นสิง่ส�าคญัทีผ่ลติผลงานวจิยั

ออกมา การผลิตผลงานวิจัยได้ไม่ใช่อาจารย์เก่งคนเดียวจะต้องมีนักเรียนปริญญาโทเอก คอยเป็นแขนขาให้

อาจารย์ด้วย เมื่อมีระบบนี้แล้วก็จะท�าให้งานวิจัยก้าวกระโดดยิ่งขึ้น
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“
การสร้างเครือข่ายวิจัย

เป็นสิ่งจ�าเป็นมากที่สุด	ที่ส�าคัญควรสร้าง
ความรูแ้ละนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองสังคม

หรือเพิ่มความเข้มแข็งของสังคม

”
บนถนนสายนักวิจัย
เมื่อกล่าวถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งก�าลังก้าวเดินบนถนนสายวิจัย อาจารย์ผดุงศักดิ์ฝากไว้ว่า ควรมี คือ 

หนึ่ง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการวิจัย สอง ต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง อาจเป็นอาจารย์สมัยเรียนที่ต่างประเทศ หรือ

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในประเทศ สาม ต้องลดอัตตา ทิฐิ และไปท�างานกับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องประมาณ 3 - 4 ปี  

จากนั้นค่อยก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยรุ่นกลางที่สามารถก�าหนดทิศทางการวิจัยของตนเองได้ และเป็นนักวิจัย

อาวุโสที่สามารถสร้างทีมวิจัยได้ และหาทุนวิจัยเข้าแลบได้ตามล�าดับ และอีกประเด็นหนึ่ง อาจารย์ได้ฝากถึง 

การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า ถ้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วไม่ท�าวิจัยไปสอนหนังสือก็ไม่ต่างกับ

อาจารย์ทีส่อนระดบัมธัยม เพราะอาจารย์มธัยมไม่ต้องท�าวจิยั เปิดต�าราแล้วกส็อน แต่อาจารย์ในมหาวทิยาลยั

หากไปเปิดต�าราสอน ในขณะทีว่ทิยาการล�้าหน้าไปไกลคงเป็นไปไม่ได้ อาจารย์มหาวทิยาลยัจงึมหีน้าทีส่�าคญั

ในการท�าวิจัยด้วยจึงจะน�าไปสอนได้โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ

ท้ายนีอ้าจารย์ผดงุศกัดิฝ์ากข้อคดิไว้ว่า งานวจิยัสมยัใหม่เป็นงานวจิยัสหวทิยาการ จะต้องบรหิารตวัเอง 

ให้ดี ไม่ใช่อยู่ห้องปฏิบัติการคนเดียว นอกจากพี่เลี้ยงแล้ว ต้องมีเพื่อนฝูงเครือข่ายวิจัย การสร้างเครือข่าย

วจิยัเป็นสิง่จ�าเป็นมากทีส่ดุ ทีส่�าคญัควรสร้างความรูแ้ละนวตักรรมเพือ่ตอบสนองสงัคมหรอืเพิม่ความเข้มแขง็ 

ของสังคมด้วย หากมีศักยภาพและก�าลังเพียงพอ
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“
ในความเป็นนานาชาตินี้	นักศึกษาต้อง
รู้จักแบ่งปัน	(S	:	share)	
รู้จักประวัติศาสตร์และภูมิหลังแห่งแผ่นดิน	
(H	:	history)	มีสุนทรีย์ในศิลปะ	(A	:	art)	
เคารพและปฏิบัติตามหลักศาสนา	(R	:	religion)	
และมีมารยาทตามขนบประเพณี
สังคมนั้นๆ	(E	:	etiquette)	
องค์ประกอบเหล่านี	้คือ	สิ่งบ่งบอกได้ว่า
เราเป็นหนึ่งในพลเมืองโลก

”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

8 ทศวรรษ ยกระดับสู่สากล บนเวทีนานาชาติ

ธรรมศาสตร์กับการก้าวสู่
ความเป็นเลิศในอาเซียน
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ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิธินันท์	 วิศเวศวร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ผู ้ก�ากับดูแล 
และขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีบทบาทส�าคัญในการ 
ประสานงาน	 พัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 และสร ้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
การศึกษาในต่างประเทศ	 และเสริมความเข้มแข็งให้การศึกษาในบริบทของต่างประเทศเป็นกลจักรของ 
การพัฒนาประเทศ	อาจารย์นิธินันท์มีค�าตอบส�าหรับความพร้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน

ธรรมศาสตร์กับความร่วมมือทางวิชาการ
เป็นเวลาร่วม 30 ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรนานาชาติ อันเป็น 

จดุเริม่ต้นของการเรยีนรูศ้ลิปวทิยาการ ศาสตร์ และศลิป์ได้อย่างเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ให้ได้

มีความรู้ และความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาตินั้น นักศึกษาสามารถเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันได้โดยไม่ต้องช�าระค่าเล่าเรียน ในท�านองเดียวกัน

นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัดงักล่าวกส็ามารถมาเรยีนทีธ่รรมศาสตร์ได้เช่นกนั นกัศกึษายงัสามารถเทยีบโอน

รายวชิา หน่วยกติ และผลการเรยีนได้ ท�าให้ไม่เสยีเวลาเรยีน ทีส่�าคญัคอื มหาวทิยาลยัคูส่ญัญาทัง้สองจะต้อง

มมีาตรฐานการศกึษาทีท่ดัเทยีมกนั ปัจจบุนัเรามคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลกมากกว่า 200 แห่ง 

ในเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก รับนักศึกษาที่มาศึกษาในลักษณะนี้ประมาณ 300 คนต่อปี 

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการท�าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (strategic partners) เช่น 

การพฒันาความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั De La Salle ประเทศฟิลปิปินส์ด้วยการได้รบัทนุสนบัสนนุจากมลูนธิิ

โสภณพนชิ ให้อาจารย์ทัง้สองสถาบนัท�าวจิยัร่วมกนั หรอืความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญีปุ่น่ 

ในการจัดโครงการในรูปของ Study visit เน้นการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นโครงการ 

ความร่วมมือทางวิชาการนี้จะน�าธรรมศาสตร์ก้าวออกไปสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้น
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Top 3 ของมหาวิทยาลัยอาเซียน
ในด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Top 3 ของอาเซียนนั้น อาจารย์นิธินันท์กล่าวว่า มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของอาเซียนอย่างกว้างขวาง และล้วนเป็น Top 3 เช่น  

Gajah Mada University (ประเทศอินโดนีเซีย), University Brunei Darussalam (ประเทศบรูไน),  

National University of Singapore (ประเทศสงิคโปร์), Royal University of Phnom Penh (ประเทศกมัพชูา),  

National University of Laos (ประเทศลาว), University of Malaya (ประเทศมาเลเซยี) และ Hanoi University 

(ประเทศเวียดนาม) เป็นต้น 

เครื่องมือส�าคัญในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน คือ การรู ้ภาษาของอาเซียน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จงึเปิดสอนภาษาอาเซยีน เช่น ภาษาอนิโดนเีซยี ภาษาเวยีดนาม เป็นต้น มสีถาบนั

ภาษาที่จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ศึกษาภูมิภาคอีกหลายแห่ง (Asia Studies) เช่น ศูนย์

อาเซียนศึกษา ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อินเดียศึกษา 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้นการวิจัย การเผยแพร่ความรู้ และจัดการฝึกอบรม ซึ่ง

แม้ไม่ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเฉพาะ แต่ก็ถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนการสร้างฐานองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับภูมิภาค ในลักษณะบูรณาการที่ส�าคัญ

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนั้น อาจารย์นิธินันท์ได้แสดง

ความเหน็ว่า ความจรงิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้มกีารศกึษาเรือ่งอาเซยีนมานานแล้ว มจีดัสรรทนุการศกึษา 

ส�าหรับนักศึกษาจากอาเซียนที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ อย่างเช่น ในปีที่ผ่านมาได้จัดสรรทุนไว้ 33 ทุนเพื่อ

เยาวชนอาเซยีนรูจ้กัประเทศไทยมากขึน้ ขณะเดยีวกนั นกัศกึษาไทยทีไ่ปศกึษาในประเทศเหล่านัน้กจ็ะเปรยีบ

เสมอืนตวัแทนประเทศ เป็นทตูวฒันธรรมน�าความรูต่้างๆ ตลอดจนวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่ในเวทอีาเซยีนได้ 

ทีส่�าคญัทีส่ดุในความเป็นนานาชาตนิี ้นกัศกึษาต้องมคีณุสมบตัอินัสะท้อนทศันคตทิีด่ ีคอื รูจ้กัแบ่งปัน 

(S : share) รู้จักประวัติศาสตร์และภูมิหลังแห่งแผ่นดิน (H : history) มีสุนทรีย์ในศิลปะ (A : art) เคารพและ 

ปฏบิตัติามหลกัศาสนา (R : religion) และ มมีารยาทตามขนบประเพณสีงัคมนัน้ๆ (E : etiquette) องค์ประกอบ

เหล่านี้ คือสิ่งสะท้อน สิ่งที่เป็นนานาชาติและสามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นหนึ่งในพลเมืองโลก



“
เราผลักดันให้นักศึกษา

เรียนภาษาที	่3	ด้วย	เช่น	ภาษาจีน	
อินโดนีเซีย	ฯลฯ	พร้อมกับ
การสนับสนุนอาจารย์

ไปเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้น

”
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สร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ
ในส่วนของหลกัสตูรนานาชาต ิอาจารย์นธินินัท์เหน็ว่า จ�าเป็นต้องให้มหีลกัสตูรนานาชาตทิัง้ 26 คณะ 

เพื่อให้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ฉะนั้น ในด้านการพัฒนาหลักสูตรจะต้องปรับตัว อันที่สองคือ 

การเรียนภาษา แต่เดิมเรามีวิชาบังคับ คือ ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาต้องเรียนเป็นภาษาที่ 2 ขณะนี้เรา 

ผลักดันให้นักศึกษาเรียนภาษาที่ 3 ด้วย เช่น ภาษาจีน อินโดนีเซีย ฯลฯ พร้อมกับการสนับสนุนอาจารย์ไป

เรียนต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้น เรามีทุนให้ไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยขยายโอกาสไปที่ศูนย์ล�าปาง

และศูนย์พัทยาให้มีอาจารย์ที่รองรับกับความเป็นนานาชาติได้ด้วย

ในการก้าวไปสูค่วามเป็นเลศิในอาเซยีนนัน้ อาจารย์นธินินัท์ได้ทิง้ท้ายว่า นบัจากนโยบายไปจนกระทัง่

ถึงวิธีปฏิบัติในด้านความเป็นนานาชาตินั้น เราต้องให้ความส�าคัญทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย

ให้ก้าวเดนิไปพร้อมกนั สนบัสนนุกนัและกนั เพือ่ให้ทกุคนในประชาคมธรรมศาสตร์ได้รบัประโยชน์จากความ

เป็นนานาชาตินี้โดยทั่วกัน
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ปรับเปลี่ยนเพื่อรับกระแสเปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

“
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะต้องมี	1A	กับ	4I	สิ่งแรก	คือ	1A	
Attitude	คือ	การปรับเจตคติ	
สิ่งที	่2	คือ	4I	
I	แรก	International	Introspective	
คือ	รู้เรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆ	บ้าน	
หรือนานาชาต	ิ
I	ที่	2	Innovative	ต้องเป็นคนที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
I	ที่	3	Integrated	Knowledge
มีความรู้แบบบูรณาการ
และ	I	ตัวที่	4	Integrity	
มีคุณธรรม	จริยธรรม

”
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รองศาสตราจารย์	ดร.พิภพ	อุดร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ�านวยการสถาบัน	ผู้ดูแล
เรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�าลังก้าวสู่ความเป็น
นานาชาต	ิจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนขนานใหญ	่ตั้งแต่วิชาพื้นฐาน
ไปจนถึงหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เริ่มต้นหลักสูตรนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติมาประมาณ 20 ปีแล้ว 

โดยเริ่มจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์พิภพกล่าวถึงเหตุผลในการจัดตั้งหลักสูตร

นานาชาติว่า เพราะทุกประเทศในโลกได้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ในเบื้องแรก ธรรมศาสตร์ได้

ตดิต่อขอความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�า เพือ่ให้เขาส่งอาจารย์เข้า

มาสอน และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาเรียนด้วย เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติ 

ทั้งตัวหลักสูตร ตัววิธีการเรียนการสอน ตัวผู้เรียน ตัวผู้สอนจะต้องมีความเป็นนานาชาติทั้งสิ้น  

นั่นหมายความว่า ความเป็นนานาชาติของเราต้องเป็นที่รู ้จักและเป็นที่ต้องการเข้าศึกษาของ 

ประเทศต่างๆ ในโลก 

ขณะนี ้ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มหีลกัสตูรนานาชาตกิระจายไปเกอืบครบทกุคณะ ขาดแต่

เพียงคณะใหม่ๆ ที่เพิ่งเปิดเท่านั้นเอง นอกนั้นคณะเก่าแก่ทั้งหมดมีหลักสูตรนานาชาติแล้วทั้งหมด 

ตั้งแต่น�าหลักสูตรนี้เข้ามาก็ประสบความส�าเร็จได้ด้วยดี เพราะมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรใหม่ครบเครื่องอย่างบูรณาการ
อาจารย์พิภพเห็นว่า จากบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น หลักสูตรนานาชาติจะต้องมีการ 

บรูณาการศาสตร์หลายศาสตร์รวมเข้าไว้ด้วยกนั เพราะฉะนัน้ทัง้ตวัหลกัสตูร เนือ้หาวชิา กระบวนการ

เรียนการสอน ผู้เรียน ผู้สอน จะต้องครบเครื่องอย่างบูรณาการ เป็นนานาชาติจริงๆ เราต้องใช้ความรู้ 

หลายๆ ด้านดงึเข้ามา เพือ่จะแก้ปัญหาหนึง่ ยกตวัอย่างเช่น การแก้ปัญหาฟันผขุองเดก็ ไม่ใช่แก้ปัญหา

แค่ทางด้านทนัตกรรม แต่ต้องแก้ปัญหาเรือ่งชวีติความเป็นอยูใ่นบ้าน พฤตกิรรมการกนิ การเลีย้งดขูอง

พ่อแม่ เรื่องอาหารที่โรงเรียน เรื่องโภชนาการด้วย เพราะฉะนั้นแนวคิดการวิชาการของโลกสมัยใหม ่

จึงเป็น Integrated Knowledge เป็นความรู้ที่บูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน
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ตวัอย่างหลกัสตูรนานาชาตขิองธรรมศาสตร์ทีน่่าสนใจ อาจารย์พภิพได้ยกตวัอย่างหลกัสตูรนานาชาติ

ปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีเ่พิง่เปิดในปี 2557 ม ี2 สาขาวชิา คอื 1. Creative 

Digital Technology 2. Innovative Digital Design เรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและซอฟต์แวร์ หลังจาก

เรียนที่ธรรมศาสตร์ 2 ปีแล้ว จึงไปเรียนต่อที่ DigiPen (Digital Innovative Design and Technology Center 

- DIDTC) ซึ่งเป็นสถาบันท�าทางด้าน Animation ใหญ่ของโลกอยู่ที่อเมริกาอีก 2 ปี ก็จะได้รับปริญญา 2 ใบ 

หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรีควบปริญญาโทอีกหลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่ หลักสูตร Design  

Management สาขาวชิาการจดัการออกแบบธรุกจิและเทคโนโลย ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 

เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ 

School of Engineering and Environment มหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรีย ประเทศอังกฤษ เน้นเรื่องความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบแบบบูรณาการ 

หลักสูตรนานาชาติสาขาที่น่าสนใจอีกสาขาหนึ่ง คือ สาขาวิชาตจวิทยา (Dermatology) วิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ ซึง่เกีย่วกบัการดแูลผูค้นให้มสีขุภาพด ีหน้าตาผวิพรรณด ีฯลฯ เน้นการสร้าง

ความเป็นเลศิเฉพาะทางด้านคลนิกิและด้านความงาม โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยันางาซากแิละมหาวทิยาลยั

โอซาก้า ประเทศญีปุ่น่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ โรงพยาบาลราชวถิี 

มูลนิธิแพนสุพรรณหงส์ และโรงพยาบาลยาสูบ

ทิศทางการเรียนการสอน
ในฐานะผู้ดูแลด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิภพกล่าวว่า ในอีก 3 - 6 ปี 

ข้างหน้า นโยบายหลัก เรียกว่า Teach less learn more คือ เพิ่มจ�านวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้มากขึ้น 

แต่สิ่งที่มากขึ้นนั้นจะเป็นการเพิ่มมากขึ้นทางการปฏิบัติ การท�างานนอกห้องเรียน การฝึกงาน มากกว่าการ

จดเลคเชอร์ในห้องเรียน และทิศทางจะเป็นการเรียนแบบ problem-based สายทันตแพทยศาสตร์จะเป็น 

คณะแรกทีไ่ด้เรยีนแบบยกกรณศีกึษาขึน้มาให้นกัศกึษาได้พฒันาการเรยีนรูด้้วยตนเองให้มากขึน้ ในปัจจบุนั

ความรู้อยู่ที่เรียนรู้ จึงเน้นให้บัณฑิต “คิด วิเคราะห์ ค้น” 3 หัวข้อส�าคัญ เพราะต้องการให้นักศึกษาคิดเป็น  

คดิให้ถกูทาง คดิให้ถกูเรือ่ง ค้นข้อมลู ตรวจสอบแหล่งข้อมลู ฯลฯ การให้ความรูไ้ม่ใช่สอนให้จดบนัทกึ แต่เป็น

วิธีสอนให้นักศึกษาสามารถ คิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต 
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พลิกโฉมวิชาพื้นฐานใหม่
เดิมนั้น นักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาธรรมศาสตร์จะได้เรียนวิชาพื้นฐานเด็ก อย่างวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม แต่ในปี 2558 อาจารย์พิภพเปิดเผยว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงวิชาพื้นฐาน

ใหม่โดยสิ้นเชิง โดยแบ่งออกเป็น 3 สายหลัก ดังนี้

สายที ่1 Global Mindset เป็นวชิาทีส่ร้างให้นกัศกึษาเข้าใจและรูเ้ท่าทนัสงัคมโลก โดยเฉพาะโครงสร้าง

สังคมไทย และอาเซียน ถ้าพูดได้หลายภาษาก็สามารถท�างานได้ทุกที่ในโลก

สายที่ 2 คือ Soft Skill เป็นวิชาที่สอนเรื่องบุคลิกภาพ ขนบธรรมเนียมส�าคัญๆ ในสังคม การสื่อสาร

ให้เหมาะสม การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ

สายที ่3 คอื Spirit of Thammasat ไม่ว่าจะเรยีนวชิาชพีใด นกัศกึษาต้องน�าวชิาชพีนัน้ไปท�าประโยชน์

ให้แก่สังคมได้ เริ่มปูพื้นฐานการศึกษาในวิชา TU100 ตั้งแต่ปีหนึ่งและเมื่อขึ้นปีที่ 4 จะมีวิชา Professional 

service ซึ่งเป็นวิชาก่อนจบการศึกษา โดยการน�าวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมาไปสอนตามสถานที่ต่างๆ 

ท้ายสุดอาจารย์พิภพได้เน้นย�า้ถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าจะต้องมี 1A กับ 4I สิ่งแรก คือ 1A  

Attitude คือ การปรับเจตคติ เราพร้อมที่จะรับความต่างหรือไม่ สิ่งที่ 2 คือ 4I มี I แรก International  

Introspective คือ รู้เรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆ บ้านหรือนานาชาติ I ที่ 2 Innovative ต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ I ที ่3 Integrated Knowledge มคีวามรูแ้บบบรูณาการ และ I ตวัที ่4 Integrity มคีณุธรรม จรยิธรรม 

ซึง่เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะท�าให้คนต่างวฒันธรรม ต่างภาษาสามารถอยูร่่วมกนัได้ด ีท�างานร่วมกนัได้ด ีเป็นคณุสมบตัิ

ที่ควรมีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

“คิด	วิเคราะห	์ค้น	
3	หัวข้อส�าคัญ

เพราะต้องการให้นักศึกษาคิดเป็น
คิดให้ถูกทาง	คิดให้ถูกเรื่อง	ค้นข้อมูล	

ตรวจสอบแหล่งข้อมูล

”
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ธรรมศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

“
ปัจจุบัน	โลกมีประชากร
ประมาณ	7,000	ล้านคน	คาดกันว่า
อีกประมาณ	30	ปีข้างหน้า	
ประชากรโลกจะเพิ่มเป็นระดับ
หมื่นล้านคน	มหาวิทยาลัยชั้นน�า
ต่างๆ	ของโลก	เช่น	Harvard	และ	MIT	
เริ่มตระหนักว่า	ทางรอด
ของมนุษยชาติมีทางเดียว	คือ	
การพัฒนาแบบยั่งยืน

”

8 ทศวรรษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปริญญา	 เทวานฤมิตรกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู	้ 
ผูม้บีทบาทดแูลด้านกจิกรรมของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั	ในโอกาสครบรอบ	80	ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 อาจารย์ปริญญาได้ให้ทรรศนะเรื่องการท�ากิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

นักศึกษากับการรับผิดชอบต่อสังคม
ทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่ม วิชา TU 100 คือวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสอดแทรก

ไปในวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2512 และบรรจุเป็นวิชา TU 100 ในปี 2553 และมาเป็นวิชาบังคับในปี 2555 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยกับการมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เป็นวิชาที่มีการเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Learning by doing) โดยใช้หลักว่า 

ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง อาจารย์เป็นเพยีงผูส้ร้างกระบวนการเรยีนรู ้โดยน�านกัศกึษาไปเรยีนรูพ้ืน้ทีช่มุชนรอบๆ 

ธรรมศาสตร์ประมาณ 60 - 70 ชุมชน ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน ท�าโครงงาน 

ร่วมกับกรรมการชุมชน บางชุมชนท�าเรื่องปัญหาขยะ บางชุมชนท�าเรื่องห้องสมุด เป็นต้น อาทิ นักศึกษา 

ตั้งร้านค้า 0 บาท ร้านนี้ให้มาซื้อของด้วยขยะรีไซเคิล ขวดแก้ว ขวดน�้า กระป๋องโลหะ กล่องนม เป็นต้น  

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักศึกษาและลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย

เรียนรู้เพื่อบริการสังคม 

นอกจากการมีวิชาที่ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว นับ

ตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา มหาวทิยาลยัได้มนีโยบายส่งเสรมิให้คณะต่างๆ ใช้วธิกีารเรยีนการสอนตามแนวทาง 

“การเรียนรู้โดยการบริการสังคม” หรือ Service Learning อาจารย์ปริญญายกตัวอย่างเช่น คณะนิติศาสตร์ 

นักศึกษาจะต้องท�าโครงงานกฎหมายบริการประชาชนก่อนเป็นเวลาหนึ่งเทอม จึงจะจบการศึกษาได้ซึ่งได้

ประโยชน์ทั้งการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและได้ช่วยแก้ปัญหากฎหมายให้ประชาชนด้วย ตัวอย่างที่ 

น่าสนใจเช่น หลังน�้าท่วมใหญ่ปี 2554 นักศึกษานิติศาสตร์ได้ลงชุมชนที่ถูกน�้าท่วมรอบๆ มหาวิทยาลัย 

เพือ่ช่วยเรือ่งสทิธกิารรบัเงนิค่าชดเชยหรอืเงนิเยยีวยาของชาวบ้าน ปรากฏว่าได้เจอชมุชนหนึง่ทีค่่าน�้าประปา

ในช่วงน�า้ท่วมแพงขึ้นไปนับร้อยเท่า นักศึกษาที่ลงไปท�าโครงงานได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อกฎหมาย ระเบียบวิธี

ปฏบิตัทิกุอย่างและปรกึษากบัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่หาทางช่วยเหลอืชาวบ้าน ในทีส่ดุกส็ามารถท�าให้

การประปาลดค่าน�า้ให้ชาวบ้านได้ โดยให้จ่ายเท่ากับก่อนน�้าท่วม

8 ทศวรรษ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
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สู่มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
ปัจจุบันโลกมีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคน คาดกันว่าอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า ประชากรโลก 

จะเพิ่มเป็นระดับหมื่นล้านคน อาจารย์ปริญญากล่าวว่า มหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ ของโลก เช่น Harvard 

และ MIT เริ่มตระหนักว่า ทางรอดของมนุษยชาติมีทางเดียว คือ การพัฒนาแบบยั่งยืน จึงเป็นหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องสร้างองค์ความรู้และการวิจัยที่เป็นไปอย่างยั่งยืน และสร้างบัณฑิตที่จบออกไปใช้ความ

รู้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันตั้งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ หรือ International Sustainable 

Campus Network (ISCN) ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้ และ 

ได้มีการจัดท�าแผนแม่บทการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable Campus) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีทั้งหมด 9 ด้าน ดังต่อไปนี้

• พลังงาน ต้องมีทั้งการประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน  

ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนที่จะติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

• อาคารเขียว อาคารที่สร้างใหม่ จากนี้ไปจะต้องได้มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) คือ

อาคารที่ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศใช้ให้น้อยลง

• การจดัการขยะ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มกีารคดัแยกขยะและธนาคารขยะมาหลายปีแล้ว แต่เรา

ก็ต้องพัฒนาระบบแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น และต้องรวมถึงการลดปริมาณขยะให้

น้อยลงด้วย

• การจัดการน�้า ต้องมีการประหยัดน�้าประปาและการใช้น�้าฝนให้มากขึ้น รวมถึงมีการบ�าบัดน�้าเสีย

ที่ดีขึ้นด้วย

• การสัญจร ต้องลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้มีการใช้จักรยานให้

มากขึน้ มจีกัรยานส�าหรบัให้นกัศกึษายมื และมรีะบบขนส่งมวลชนทีป่ลอดภยัและไม่สร้างมลภาวะ

• สุขภาพดีและอาหารปลอดภัย ด้วยการจัดให้มีโรงอาหารออร์แกนิคฟู้ดส์ ที่ปลอดสารเคมี ท�าให้

ประชาคมธรรมศาสตร์มีสุขภาพที่ดี

• พืน้ทีส่เีขยีวและอนรุกัษ์ธรรมชาต ิเรามแีผนทีจ่ะท�าให้ธรรมศาสตร์ร่มรืน่น่าอยู ่และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

จาก 56% ให้เป็น 70% เพื่อให้เป็น Campus in the park หรือ “มหาวิทยาลัยในสวน”
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• การเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากวิชา TU 100 แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้คณะต่างๆ มีวิชาที่

เป็นเรื่องการใช้ความรู้อย่างยั่งยืน และมีงานวิจัยที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนด้วย

• ความเป็นธรรมทางสังคม ธรรมศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และมี

การเรียนการสอนที่ท�าให้นักศึกษามีจิตส�านึกเรื่อง “รักประชาชน” และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ปรญิญากล่าวว่า การเปลีย่นแปลงโลกและการเปลีย่นแปลงสงัคมต้องเริม่ต้นทีต่วัเรา เป้าหมาย

ของธรรมศาสตร์ไม่ได้คดิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแค่ธรรมศาสตร์ ถ้าเราท�าส�าเร็จจะเป็นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยอื่น 

ต่อไป ท้ายสุดสิ่งที่อาจารย์ปริญญาอยากฝากไว้คือ มหาวิทยาลัยของประเทศไทยต้องร่วมกันในการสร้าง

พลเมืองที่ใช้ความรู้ ความรับผิดชอบของสังคม และใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ให้โลกใบนี้เป็นบ้านของมนุษยชาติ

ตลอดไป 

“
การเปลี่ยนแปลงโลก	

และการเปลี่ยนแปลงสังคม
ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา	เป้าหมาย

ของธรรมศาสตร์
ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลง

แค่ธรรมศาสตร	์

”
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การอ่านหนังสือเปรียบเสมือนแสงที่ส่องสว่างทางปัญญา	ท�าให้ผู้อ่านเกิดความคิด	สติปัญญา	เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเอง	หากแต่ในบางครั้งคนไทยอาจละเลยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไป	 โดยเฉพาะกับ
เด็กและเยาวชน	ท�าให้พวกเขาเหล่านี้ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการอ่าน	พัฒนาความคิด	และสติปัญญาไป	 
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

จุดแสงสว่างแห่งปัญญา

วิภาวี วรรณรังสี 
นักศึกษา TU 100 โครงงานห้องสมุดชุมชน

“
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนวิชา	TU	100	
เพราะต้องการจะสร้างจิตส�านึก
บางคนคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส�าคัญ
เป็นเรื่องไร้สาระ
แต่ส�าหรับตนเองคิดว่า	การเรียนวิชานี้
เหมือนกับเป็นการกระตุ้น 
บางคนเมื่อเขาได้ท�าเพื่อส่วนรวมแล้ว
เห็นว่าด	ีมีประโยชน์	ท�าแล้วมีความสุข	
จะท�าให้รู้สึกอยากจะท�าดีต่อไป

”
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หมู่บ้านพระปิ่น 7 ตั้งอยู่ที่ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หมู่บ้านนี้

เป็นชมุชนหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นเสมอืนเช่นหมูบ้่านจดัสรรอืน่ๆ ในกรงุเทพฯ 

ทีผู่ใ้หญ่ต้องออกไปท�างานหาเช้ากนิค�า่เลีย้งดคูรอบครวั ปล่อยเดก็ให้วิง่เล่นซกุซนตามประสาเดก็

เมื่อกลุ่มนักศึกษา TU 100 วิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในกลุ่ม

มีด้วยกันทั้งหมด 22 คน หนึ่งในนั้นคือ วิภาวี วรรณรังสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ได้

รับโจทย์ให้เข้าไปในชุมชนหมู่บ้านพระปิ่น 7 ทางกลุ่มได้ร่วมกันคิดโครงการที่จะช่วยชุมชนหลาย

โครงการมาก จนในที่สุดมาสรุปกันที่การสร้างห้องสมุดให้ชุมชน เนื่องจากทางกลุ่มต้องการให้

ความรู้แก่เด็กๆ และมองเห็นว่า ทางชุมชนยังไม่มีห้องสมุดเป็นของตัวเอง เท่าที่ลงชุมชนมา เห็น

เดก็หลายคนทีไ่ม่มโีอกาสได้เรยีนต่อในระดบัสงู ถงึแม้ห้องสมดุจะใช้งบประมาณมาก แต่ทางกลุม่

เห็นว่าจะยั่งยืนกว่า และมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน เมื่อน�าโครงการไปเสนอกรรมการหมู่บ้าน จึงได้

รับการตอบรับจากหมู่บ้านเป็นอย่างดี

หลังจากลงส�ารวจพื้นที่ ทางกลุ่มได้พบพื้นที่ว่างเป็นสนามเด็กเล่นเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

จงึได้ไปคยุกบักรรมการหมูบ้่านขอพืน้ทีน่ีส้ร้างห้องสมดุ หลงัจากทางหมูบ้่านตกลง ทางกลุม่จงึได้

ช่วยกนัหางบประมาณจากภายนอกมาสมทบกบังบประมาณทีไ่ด้จากมหาวทิยาลยั อกีทัง้หมูบ้่าน

ได้ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีโดยส่งช่างมาต่อเตมิให้เป็นอาคารห้องสมดุ ส่วนหนงัสอืได้รบับรจิาค

จากคนในกลุ่มและจากคนในหมู่บ้านเอง หนังสือภายในห้องสมุดมีหลายประเภท ทั้งหนังสือ 

อ่านเล่นและหนังสือเรียน ในระยะแรกหนังสือยังมีไม่มาก แต่หลังจากท�าพิธีเปิดห้องสมุดไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 คนในหมู่บ้านได้น�าหนังสือมามอบให้ห้องสมุดแห่งนี้อีกมากมาย 

เสมอืนห้องสมดุนี้เป็นประโยชนก์บัลกูหลานเขา ทางชุมชนยงัส่งยามมาช่วยดแูลเปิดปิดหอ้งสมดุ

ให้เด็กๆได้เข้ามาอ่าน และทางกลุ่มยังได้มอบเงินสมทบไว้ใช้ดูแลห้องสมุดอีกด้วย

วิภาวีคิดว่าการที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนวิชา TU 100 เพราะต้องการจะสร้าง

จติส�านกึ บางคนคดิว่าไม่ใช่เป็นเรือ่งส�าคญั เป็นเรือ่งไร้สาระ แต่ส�าหรบัตนเองคดิว่า การเรยีนวชิา

นี้เหมือนกับเป็นการกระตุ้น บางคนเมื่อเขาได้ท�าเพื่อส่วนรวมแล้วเห็นว่าดี มีประโยชน์ ท�าแล้วมี

ความสุข จะท�าให้รู้สึกอยากจะท�าดีต่อไป
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๘ ทศวรรษ
ธรรมศาสตร์สร้างคน
คนสร้างธรรมศาสตร์
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1. เข็มเกียรติยศ
 • เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าหรือผู้ที่เคยท�างานให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งท�าคุณประโยชน์ 

แก่สังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด 

2. โล่เกียรติยศ 
 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

 • เป็นศิษย์เก่าผู้ประสบความส�าเร็จดีเด่นในหน้าที่การงาน เป็นผู้มีเกียรติประวัติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับ

ยกย่องของบุคคลทั่วไป มีผลต่อการส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย

 ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

 • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยกย่องและยอมรับในวงการ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • เป็นการประกาศยกย่องอาจารย์ ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีค่รแูละนกัวชิาการทีด่ ีทัง้ได้อทุศิตนให้เป็นทีป่ระจกัษ์

แก่สาธารณชนในด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นผู้มีคุณธรรม 

ความสามารถในการสอน และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างสมฐานะความเป็นครู เป็นที่ยอมรับ 

อย่างกว้างขวาง เป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 

4. นักวิจัยดีเด่น 
 • นกัวจิยัไทยซึง่ได้อทุศิตนให้แก่การวจิยัในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งในกลุม่วชิาการอย่างต่อเนือ่ง 

มผีลงานวจิยัดเีด่นทีแ่สดงถงึความคดิรเิริม่ เป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมของนกัวจิยั จนเป็นทีย่อมรบัและยกย่อง

ในวงวชิาการนัน้ๆ โดยผลงานวจิยัสร้างคณุปูการต่อวงวชิาการ ประเทศชาต ิและประชาชน สมควรเป็น

แบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้ 

นิยามแต่ละรางวัล
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5. ครูดีเด่น 
 • เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการหรือท�างานให้มหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

เป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศตนให้แก่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างของความเป็นครู 

ที่ดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน และได้รับการยกย่องจากศิษย์

6. บุคลากรดีเด่น
 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�า

 • เป็นข้าราชการพลเรอืน ตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 

และให้หมายความถึงลูกจ้างประจ�าในส่วนราชการ เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วย 

คณุธรรม ศลีธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ประพฤตปิฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละนอกเหนอืหน้าทีส่ม�่าเสมอ 

มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ ผลงานจากการอุทิศ

ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย

 • เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนนุวชิาการ สงักดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผูม้คีวามประพฤติ 

การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือ

หน้าทีส่ม�า่เสมอ มจีติมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานทีร่บัผดิชอบ มผีลงานเชงิประจกัษ์ดเีด่น เป็นทีย่อมรบั ผลงาน 

จากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน
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เข็มเกียรติยศ ประจำาปี 2557

เพื่อธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน
คุณสวัสดิ์ โชติพานิช

เข็มเกียรติยศ ประจำาปี 2557

“เขม็เกยีรตยิศ”	เป็นการเชดิชศูษิย์เก่าหรอืผูท้ีเ่คยท�างานให้แก่มหาวทิยาลยั	ซึง่ท�าคณุประโยชน์แก่
สงัคมเป็นอย่างมาก	และเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัครบรอบปีที่	80	วนัที	่27	มถินุายน	2557	
นี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัได้ลงมตเิหน็ชอบให้ผูท้ีส่มควรได้รบัเขม็เกยีรตยิศ	ประจ�าปี	
2557	นี้	คือ	คุณสวัสดิ์	โชติพานิช	ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติยศคนที่	33	ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

“
อะไรที่ธรรมศาสตร์ให้ก็ดีใจทั้งนั้น

เพราะความรู้สึกผูกพัน
กับธรรมศาสตร์มีมาก	

รู้สึกอยู่เสมอว่า	ได้อยู่มาถึงปัจจุบันนี้	
ผ่านหน้าที่การงานมาหลายต�าแหน่ง
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	

ก็ยังมีงานสังคมต่างๆ	
เพราะธรรมศาสตร์

”
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คุณสวัสดิ์ โชติพานิช เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2474 ที่ต�าบลล�าป�า อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

เป็นอดีตประธานศาลฎีกา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อดีตปลัด

กระทรวงยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ อดีต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะที่ 10) รวมทั้งเป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

เข้าเป็นลูกแม่โดมพร้อมความวุ่นวาย
คณุสวสัดิเ์ข้าเรยีนคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่ปี 2494 ขณะนัน้ธรรมศาสตร์

ยังมีเพียง 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

คุณสวัสดิ์ย้อนถึงความหลังว่า มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ตั้งแต่จ�าความได้ ใครมาถามคุณพ่อว่า อยากให้

ผมเรยีนอะไร คณุพ่อบอกว่าต้องเรยีนกฎหมาย ในสมยันัน้มมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เพยีงแห่งเดยีวที่

สอนวชิากฎหมาย คณุสวสัดิจ์งึได้มาเรยีนทีค่ณะนติศิาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขณะนัน้เป็นมหาวทิยาลยัเปิด 

ช่วงที่คุณสวัสดิ์เข้าเรียนธรรมศาสตร์เป็นภายหลังที่เกิดรัฐประหาร 2490 การเมืองมีความ

ขัดแย้งกันสูงทั้งภายในและภายนอกสภา เปิดเรียนภาคแรก 1 มิถุนายน 2494 ยังไม่ครบหนึ่งเดือน  

วันที่ 29 มิถุนายน ก็เกิดกบฎแมนฮัตตัน ทางรัฐบาลมองว่า “ธรรมศาสตร์” มีส่วนเกี่ยวข้อง รัฐบาลสั่ง

ปิดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยถูกทหารยึด นักศึกษาทุกคณะแตกกระสานซ่านเซ็น คณะนิติศาสตร์

ต้องไปอาศัยตึกเนติบัณฑิตยสภาฟังเลคเชอร์ ซึ่งถูกรื้อสร้างอาคารศาลฎีกาไปแล้ว และขณะนี้ก�าลัง

ก่อสร้างอาคารศาลฎีกาใหม่อีก กว่าจะกลับเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องออกแรงเดินไป 

ขอความกรุณารัฐบาลกันหลายครั้ง

ร่วมสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขณะที่คุณสวัสดิ์ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นช่วงเวลาที่ทางมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์สร้างศูนย์รังสิต เพื่อย้ายนักศึกษาไปเรียน หลายฝ่ายมีความคิดเห็นกันว่า ถ้านักศึกษา

เกิดเจ็บป่วยไม่สบายจะท�าอย่างไร จึงริเริ่มสร้างโรงพยาบาล ขนาด 80 เตียง ณ ศูนย์รังสิตเพื่อให้ 

การบรกิารด้านการรกัษาพยาบาลแก่นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บคุคลภายนอก

จากชุมชนรังสิตและจังหวัดใกล้เคียง โดยก�าหนดจะให้แล้วเสร็จในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 รอบ 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการหาทนุสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ

เป็นคณะกรรมการชดุใหญ่ ประกอบด้วยคณะกรรมการอปุถมัภ์และกรรมการด�าเนนิงาน มศีาสตราจารย์ ดร.พนสั 

สิมะเสถียร ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคณะกรรมการ  

คุณสวัสดิ์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มาแต่ต้น

ต่อมาทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้จดัตัง้มลูนธิเิพือ่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิโดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิการรกัษาพยาบาลและการป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ของประชาชน เพือ่ให้ทนุ

ในการพัฒนาและการด�าเนินงานของโรงพยาบาล ฯลฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 

เป็นประธานมูลนิธิ และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายท่านเป็นกรรมการ คุณสวัสดิ์ได้รับเชิญเป็น

กรรมการด้วย และเป็นกรรมการมาจนกระทั่งบัดนี้

ในการประชุมมูลนิธิฯ ครั้งหนึ่งที่ประชุมมีมติให้คุณสวัสดิ์ไปด�าเนินการจัดสร้างรูปเหมือนเจ้าพระคุณ 

สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจรญิ สวุฑฒฺโน) สมณศกัดิใ์นขณะนัน้ เพือ่หาทนุมาด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ คณุสวสัดิ์ 

จึงไป “โอดี” จากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนราชด�าเนินมา 10 ล้านบาท มีคุณชัยวัฒน์ เกตุปรีชาสวัสดิ์  

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณเจียม เสาวภา เป็นผู้ค�้าประกัน และมีคุณประสงค์ อิฐิรัตน์ คุณอมร  

วรีวงศ์ คณุสมชาย พงษธา ผูพ้พิากษา ศษิย์เก่าธรรมศาสตร์เป็นผูร่้วมงาน มคีณาจารย์ธรรมศาสตร์ ศษิย์เก่า 

ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีความเคารพ ศิษยานุศิษย์ของเจ้าพระคุณร่วมกัน เช่าบูชา ได้เงินสุทธิประมาณ 

50 ล้านบาทเป็นทุนด�าเนินการของมูลนิธิฯ โดยน�าดอกผลมาสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลอยู่จนกระทั่ง

ปัจจุบัน

นอกจากงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและงานมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตแิล้ว ยงัมงีานส�าคญัอกีสองเรือ่งทีค่ณุสวสัดิไ์ด้เข้าไปเกีย่วข้องคอื การสร้างอาคาร

สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้สร้างขึ้นจนส�าเร็จเรียบร้อยในวาระที่ศาสตราจารย์ 

ประภาศน์ อวยชัย เป็นนายกสมาคม คุณสวัสดิ์เป็นกรรมการสมาคมอยู่ด้วย หอพักนักศึกษา อาคารสัญญา 

ธรรมศักดิ์ 80 ปี ซึ่งปัจจุบัน คือ หอพักเคียงโดม (ญ) ศูนย์รังสิต คุณสวัสดิ์เป็นผู้ริเริ่มเสนอต่อมหาวิทยาลัย

และเป็นประธานหาทุนในการก่อสร้าง 

เกี่ยวกับงานด้านสังคมที่ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพระพุทธ

ศาสนา ภายหลังที่เกษียณราชการแล้ว คุณสวัสดิ์ได้เป็นประธานจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            89

ประกาศ น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ ณ วัดพุทธาธิวาส อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ในปี 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ซึ่งยืนนานที่สุดกว่าพระ

มหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก คุณสวัสดิ์ได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ น้อมเกล้าฯ ถวายพระราช

กศุลเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสมหามงคลส�าคญัยิง่นี ้ณ วดัทางสาย ต�าบลธงชยั (บ้านกรดู) อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มุมมองธรรมศาสตร์ 80 ปี
เมื่อย้อนมองถึงความเติบโตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงวันนี้ที่วันเวลาล่วงเลยมาถึง 80 ปี  

คุณสวัสดิ์กล่าวว่า ดีใจที่เห็นความเติบโตของธรรมศาสตร์มา 80 ปี จากสมัยก่อนมีเพียง 4 คณะ ปัจจุบันนี้ 

มีหลายสิบคณะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีคณะที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับทางสุขภาพหลายคณะ  

มีคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ฯลฯ ที่สร้างชื่อเสียงมากมาย น่าภูมิใจ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กเ็ช่นกนั มกีารดแูล ปรบัปรงุ สนบัสนนุต่อเนือ่งกนัมาจนกระทัง่บดันี ้บรเิวณ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่รังสิต ปลูกต้นไม้สวยงาม ร่มเย็น สะอาด อากาศดี และเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ 

ตามศัพท์ทางแพทย์ คือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีระบบ และมีคุณภาพ ด้วยความเอาใจใส่ที่มุ่งเน้น 

การรกัษาประชาชนและพฒันาทางการแพทย์ สามารถรกัษาโรคทีส่�าคญัๆ ได้เกอืบทกุโรค ทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็ 

ความเจริญเติบโตของธรรมศาสตร์

รางวัลแห่งความปลาบปลื้ม
คุณสวัสดิ์กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับเข็มเกียรติยศ ประจ�าปี 2557 ในครั้งนี้ว่า ดีใจมาก อะไรที่

ธรรมศาสตร์ให้กด็ใีจทัง้นัน้ เพราะความรูส้กึผกูพนักบัธรรมศาสตร์มมีาก รูส้กึอยูเ่สมอว่า ได้อยูม่าถงึปัจจบุนันี้ 

ผ่านหน้าทีก่ารงานมาหลายต�าแหน่งจนกระทัง่เกษยีณอายรุาชการ กย็งัมงีานสงัคมต่างๆ เพราะธรรมศาสตร์

ได้สั่งสอนบ่มเพาะ คงยากที่จะลืมธรรมศาสตร์เป็นความผูกพันตลอดไป และในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นก็จะท�าดี

ให้ธรรมสาสตร์ภาคภูมิใจ
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โล่เกียรติยศ ประจำาปี 2557

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำาคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา

เนื่องในโอกาสทีไ่ด้มีการก่อตั้งมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมืองขึน้ตัง้แต่วนัที ่27 มถินุายน 

2477 จนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปท�างานรับใช้

ประชาชนและประเทศชาติ และยังมีผู้ที่ให้ความสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์

ต่อสถาบันการศึกษาเป็นจ�านวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศในครั้งนี้ จ�านวน 

80 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
 1. นางเกษรา มัญชุศรี 

 2.  นายไกรรวี ศิริกุล 

 3.  นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ 

 4.  นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล 

 5.  นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง 

 6.  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ 

 7.  นายเฉลิม รงคผลิน 

 8. ดร.ทวี นริสศิริกุล 

 9.  นายทวี ประจวบลาภ 

10. นายทายาท ศรีปลั่ง 

11. นายนคร ลิมปคุปตถาวร 

12. นางนรรัตน์ พิมเสน 
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13. นายนเรศ โชติพฤกษ์ชูกุล 

14. นางนวรัตน์ ผลากุล 

15. นายนิมิตร พิพิธกุล 

16. พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร 

17. นายบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ 

18. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ 

19. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล 

20. นางปัจฉิมา ธนสันติ 

21. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 

22. นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 

23. พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ 

24. นายพัลลภ ไทยอารี 

25. นายพินิจ หาญพานิชย์ 

26. นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ 

27. นายมนัส แจ่มเวหา 

28. นายวทัญญู มุ่งหมาย 

29. นายวรเดช วีระเวคิน 

30. นายวิเชียร จันทรโณทัย 

31. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 

32. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 

33. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 

34. รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี 

35. นายศุภชัย สมเจริญ 

36. นายสรรเสริญ พลเจียก 

37. นายสันติสุข โสภณสิริ

38. นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ 

39. นายสิน สื่อสวน 

40. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ 

41. นายสุรพล แสวงศักดิ์ 

42. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ 

43. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

44. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ 

45. นายอิทธิพร บุญประคอง 

46. นายอุกริช พึ่งโสภา 

47. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง  

48. นายเอนก สีหามาตย์ 
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ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
49. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

50. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

51. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

52. ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

53. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

54. ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

55. นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

56. ศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร จวงตระกูล

57. นายวุฒิกร กิจศรีโอภาส

58. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

59. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร

60. บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

61. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

62. มูลนิธิด�ารงชัยธรรม

63. มูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต

64. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์

65. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

66. ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล

67. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

68. นายแพทย์สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

69. พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
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70. นายสมชาย อัศวเศรณี

71. Prof. Dr. Andrei Volodin

72. Assoc. Prof. Kevin Michael Curtin

73. Assoc. Prof. Dr. Anja Drumeich

74. Prof. Dr. Rita M. Carty 

75. Prof. Dr. Lisa Pawloski 

76. Prof. Dr. Mitsuru Ikeda

77. Prof. Dr. Davison Munodawafa

78. Prof. Dr. Junjiro Kawasaki

79. Dr. Suresh Tiwari

80. Mitsubishi UFJ Foundation
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กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำาปี 2556

เร่งสร้างสมดุลการวิจัยสังคมศาสตร์
     ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
      กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
รวมถึงมนุษยศาสตร์ด้วยนั้น
จะท�าให้เราเข้าใจตัวเอง	เข้าใจคนอื่น	
และเข้าใจสังคมที่เราอยู่	
การวิจัยทางสังคมและมนุษยศาสตร์
จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	เพราะการที่เรา
จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้	
และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้	
จะต้องเข้าใจในความเกี่ยวเนื่อง
ในสิ่งเหล่านี้

”
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 กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ธรรมศาสตร์จาก	 
4	สาขาวิชา	อันได้แก่	 สาขาสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 
โดยคณะกรรมการคดัเลอืกจะพจิารณาจากการเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์มาไม่น้อยกว่า	10	ปี	เป็นผูม้คีณุธรรม	
เป็นนกัวชิาการทีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรบัระดบัประเทศ	เป็นผูอ้ทุศิตนให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชน	ในด้านการสอน 
การวิจัย	 และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะอาจารย	์ และช่วยเหลืองาน 
บริหารของมหาวิทยาลัย	 และในปี	 2556	นี้	 คณะกรรมการได้ประกาศยกย่อง	 ศาสตราจารย์	 ดร.นครินทร์	 
เมฆไตรรัตน	์คณะรัฐศาสตร์	เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สายสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษาและการทำางาน
อาจารย์นครินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปี 2523 สาขาการเมอืงการปกครอง จากนัน้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท สาขาประวตัศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างนั้นได้เป็นผู้ช่วยวิจัยของสถาบันไทยคดี จากนั้นได้สอบบรรจุเป็นอาจารย์

ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2528 จนกระทั่งปี 2532 ได้มาสอบ

บรรจุใหม่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ 

ประเทศญี่ปุ่น สาขา International Studies บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ  

ในปี 2542 

การเรียนโดยเน้นการวิจัย
แนวทางการเรยีนปรญิญาเอกทีป่ระเทศญีปุ่น่ของอาจารย์นครนิทร์จะเน้นการท�าวจิยัเป็นหลกั แล้วจงึ 

เสนอวิทยานิพนธ์เพื่อส�าเร็จการศึกษา ซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกการเรียนนี้ว่า “รอมบุน ฮากาเซะ” นักศึกษา 

ไม่จ�าเป็นต้องเข้าชัน้เรยีน แต่ท�าวจิยัเป็นหลกั ระหว่างนัน้ต้องท�างานไปด้วย โดยอาจารย์ทีป่รกึษาจะพจิารณาถงึ 

ความสัมพันธ์สอดคล้องกันของการท�างานวิจัยกับการเรียนของนักศึกษา ในปีหนึ่งๆ นั้นจะต้องเข้าชั้นเรียน

ประมาณ 1 เดือนเพื่อไปเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย บรรยาย หรือจัดสัมมนา ซึ่งการเรียนแนวนี้เข้าใจว่า 

มีเฉพาะมหาวิทยาลัยในยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า External  

Student และก่อนจะส�าเรจ็การศกึษานัน้ จะมคีณะกรรมการตรวจคณุสมบตั ิอย่างเช่น วทิยานพินธ์ของอาจารย์ 
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ทางมหาวิทยาลัยจะส่งไปให้ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ประเทศสิงคโปร์ตรวจสอบ เกณฑ์ที่จะผ่าน 

การตรวจคณุสมบตัไิด้นัน้จะต้องม ี3 ข้อ คอื หนึง่ งานเขยีนต้องมกีารตพีมิพ์แล้วจ�านวนหนึง่ สอง งานทีส่่งมา 

ได้มาตรฐานส�าหรับส�านักพิมพ์หรือไม่ และสาม จะต้องมีนักวิจัยต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่คนชาติเดียวกับผู้เขียน 

อย่างน้อย 3 คน น�าผลงานวิจัยของผู้เขียนไปอ้างอิง หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อย จึงเป็น

ขั้นตอนเหมือนกับการสอบปริญญาเอกทั่วไป 

อาจารย์นครินทร์เห็นว่า ประเทศไทยควรจะพิจารณาถึงการศึกษาเช่นนี้บ้าง เพื่อให้ผลงานวิจัยได้

มาตรฐาน เป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิและมงีานวจิยัออกมาอย่างต่อเนือ่ง ในประเทศของเรา มนีกัวจิยัท�างาน

ทีอ่ยูใ่นมาตรฐานของระดบัประเทศ บางคนเป็นนกัวจิยัชมุชน นกัวจิยัอยูใ่นโรงงานอตุสาหกรรม นกัวจิยัทีอ่ยู่

ในภาคเอกชน หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นแวดวงราชการต่างๆ ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก ปัญหาคอื ต้องมเีกณฑ์การตรวจ

งานทางวิชาการที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระหว่างประเทศ เช่น มีการอ้างอิงงานหรือไม่  

มกีารตพีมิพ์งานหรอืไม่ ถ้าคณุสมบตัมิพีร้อมกส็ามารถรบัให้เข้ามาศกึษา เพือ่ทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาเอก 

ไม่เฉพาะคณะรฐัศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ แต่ควรเปิดกว้างในด้านอืน่ๆ เช่น ด้านโฆษณา งานดนตร ีงานวศิวกรรม 

งานทางด้านเกษตร ชุมชนศึกษา เป็นต้น

 3 หัวเรื่องวิจัยที่สนใจ
อาจารย์นครินทร์ยอมรับว่า งานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้เป็น “เนื้อเดียว” กันทั้งหมด ความสนใจในการ

ท�าวิจัยดั้งเดิมคือ ประวัติศาสตร์การเมือง ต่อมาเมื่อรับภาระการสอน ได้รับผิดชอบวิชาทางด้านการปกครอง

ท้องถิน่ และการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคเพิม่เตมิ งานวจิยัของอาจารย์จงึขยายพรมแดนออกจากเรือ่งของ

ประวตัศิาสตร์การเมอืง โดยขยบัมาท�าเรือ่งการปกครองท้องถิน่ และเรือ่งการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคด้วย 

ภายหลังอาจารย์ให้ความสนใจเรื่องสถาบันการเมือง และรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย จึงมี 3 หัว

เรื่องใหญ่ๆ ของการวิจัยที่อาจารย์สนใจ คือ ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครองท้องถิ่น สถาบันการเมือง 

และรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งอาจารย์เห็นว่า นอกจากเรื่องที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอน

แล้ว ยังต้องท�าการศึกษาวิจัยให้ดี ท�าให้ทันสมัย ให้มีความรู้ทัดเทียมกับนักวิชาการในเรื่องเดียวกันด้วย 

เพราะเราไม่ได้สอนคนเดียวในวิชานั้นๆ แต่ยังมีคนอื่นสอนด้วย คนอื่นที่ว่าหมายความรวมถึงนักวิชาการทั้ง

ในและต่างประเทศ
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สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เติบโตทางสายวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว อาจารย์นครินทร์ย�้าว่า 

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดความสมดุลระหว่างสายสังคมศาสตร์กับสายวิทยาศาสตร์ ละทิ้งสายใดสายหนึ่ง 

ไม่ได้ แต่ละฝ่ังกต้็องมพีฒันาการของตนเอง การวจิยัทางมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็นศาสตร์ทีท่�าให้เรา

เข้าใจตวัเอง เข้าใจคนอืน่ เข้าใจสงัคมทีเ่ราอยู ่การเข้าใจสงัคมและมนษุยศาสตร์มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะ

การที่เราจะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขและจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ จะต้องเข้าใจในความเกี่ยวเนื่องในสิ่งเหล่านี้  

นอกจากนี้ ในการพัฒนาทางอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ยังต้องพึ่งพาการวิจัยทางสังคม เช่น ลักษณะ

ของความเป็นท้องถิ่น ลักษณะส่วนตัวของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น สรีระ การรวมกลุ่ม และรสนิยมของ 

คนไทย เป็นต้น สิง่เหล่านีค้อืการวจิยัด้านสงัคมทีอ่ตุสาหกรรมสมยัใหม่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูเหล่านีป้ระกอบด้วย

ท้ายสุด อาจารย์นครินทร์ขอขอบคุณคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เห็นคุณค่า 

งานวิจัยและเสนอชื่อเข้ามาจนได้รับการตัดสิน แม้ในปัจจุบันนี้จะต้องแบ่งเวลาให้กับการท�างานบริหาร 

อย่างมาก เมื่อเทียบกับงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามเป็นรางวัลที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตการท�างาน

“
นอกจากเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ
ในเรื่องการเรียนการสอนแล้ว

ยังต้องท�าการศึกษาวิจัยให้ดี	
ท�าให้ทันสมัย	ให้มีความรูท้ัดเทียม

กับนักวิชาการในเรื่องเดียวกัน

”
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มุ่งสร้างแพทย์มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
     ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง
      กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“
คนที่ประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวิต
และหน้าที่การงาน	ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ผู้ที่
เก่งวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว	
มีจ�านวนไม่น้อยที่เก่งวิชาการ
แตไ่ม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
จะช่วยสร้างเสริมความเป็นบัณฑิต
ที่มคีวามรูค้วบคู่กับคุณธรรม

”
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กีรตยาจารย์เป ็นการประกาศยกย่องเชิดชู เกียรติอาจารย์ 	 ผู ้ท�าประโยชน์และชื่อเสียงให ้แก ่ 
มหาวิทยาลัย	ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูและนักวิชาการอย่างดี	 อุทิศตนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้านการสอน	 
การวจิยั	และการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม	เป็นผูม้คีณุธรรม	มคีวามสามารถในการสอน	และมคีวามประพฤติ
เป็นแบบอย่างสมฐานะของคร	ูเป็นทีย่อมรบักนัอย่างกว้างขวาง	ตลอดจนเป็นนกัวชิาการทีม่ผีลงานเผยแพร่ทัง้ใน
และต่างประเทศ

ในโอกาสครบรอบ	 80	 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
เชิดชู	ศาสตราจารย์	ดร.เกศรา	ณ	บางช้าง	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ	์ เป็นกีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ประจ�าปี	2556

ประวัติการศึกษาและการทำางาน
ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา 

หลังจากนั้นเข้าท�างานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก 

โดยเลือกศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ 

หลังจากเรียนจบมากลับเข้ามาเป็นอาจารย์ต่อที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ท�างาน

อยูป่ระมาณ 13 - 14 ปี ในทีส่ดุเมือ่ประมาณปี 2544 จงึตดัสนิใจโอนย้ายมาทีค่ณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการบณัฑติศกึษา มาสร้างโครงการบณัฑติศกึษาสาขาชวีเวชศาสตร์ หลกัสตูร

นานาชาต ิปัจจบุนัได้เข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการบณัฑติศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ ซึง่

เป็นหลักสูตรแพทย์นานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย

มุ่งมั่นทำาวิจัยมาลาเรียและมะเร็งท่อนำ้าดี
การทีอ่าจารย์เกศราเลอืกศกึษาและท�าวจิยัด้านเภสชัวทิยา เนือ่งจากต้องการน�าองค์ความรูใ้นศาสตร์

นี้มาแก้ไขปัญหาโรคในประเทศไทย การรักษาโรคมาลาเรียในประเทศไทยสมัยก่อน แพทย์จะใช้ชนิด ขนาน

และขนาดยาตามที่ต่างประเทศใช้ โดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือตามอายุ เพศ และเชื้อชาติ 
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ของผู้ป่วย การตอบสนองต่อยาของคนไทยก็ไม่เหมือนกับชาติอื่น ดังนั้น ประเทศไทยจึงพบการรายงาน 

การดื้อยาชนิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจึงต้องน�าความรู้ทางเภสัชวิทยาเข้ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา  

ในปัจจุบันสถานการณ์การรักษาโรคมาลาเรียดีขึ้นจากเดิมมาก

อกีโรคหนึง่ทีอ่าจารย์เกศราให้ความสนใจคอื โรคมะเรง็ท่อน�้าด ีประเทศไทยถอืเป็นโรคทีม่อีบุตักิารณ์

สูงที่สุดในโลก เนื่องจากคนทางภาคอีสานนิยมทานปลาร้าปลาส้ม ซึ่งปัญหาของมะเร็งท่อน�้าดีจะต่างกับ

มาลาเรยีกค็อื ส่วนใหญ่ ผูป่้วยจะมาหาแพทย์ตอนทีม่ะเรง็ได้พฒันาไปสูร่ะยะเกอืบสดุท้ายแล้ว การให้ยาหรอื

เคมบี�าบดัจงึไม่ได้ผล เพราะฉะนัน้อาจารย์เกศราจงึท�าวจิยัเพือ่ค้นหาสารทางชวีภาพ (biomarkers) ของผูป่้วย 

ที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อสามารถรักษาได้ทันท่วงที ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะพัฒนา 

ยารักษามะเร็งท่อน�า้ดีจากสมุนไพรไปพร้อมกัน

การสอนเน้นควบคู่วิจัย
ตามปกติการเรียนการสอนแพทย์ในระดับปริญญาตรีของสถาบันอื่นๆ จะเน้นการเรียนการสอน 

ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วย แต่ในโลกปัจจุบัน แพทย์ยุคใหม่ควรต้องมีความเป็นนักวิจัย

ควบคูไ่ปกบัการเป็นแพทย์ ส�าหรบัหลกัสตูรแพทย์นานาชาตจิะเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแพทย์ได้มปีระสบการณ์ 

การท�าวิจัยร่วมนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในห้องปฏิบัติการวิจัยจริง แทนที่จะเรียนรู้เพียงเทคนิค

ทางห้องปฏิบัติการที่จัดเตรียมขึ้นมาโดยเฉพาะ

อาจารย์เกศราให้ความส�าคัญกับการวิจัยและทุ่มเทเวลาให้กับงานวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน

อย่างเต็มที่ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยจะสนับสนุนการสอนได้เป็นอย่างดี อาจารย์คิดว่าวิทยาศาสตร์

เป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง หากครูหรืออาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์ไม่ท�าวิจัยก็เหมือนสอนประวัติศาสตร์ การ

อ่านหนังสือไปสอนจะไม่ท�าให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้เหมือนกับประสบการณ์ตรง

ของอาจารย์ที่ได้จากการลงมือท�าวิจัยด้วยตนเอง

บูรณาการการสอนพร้อมปลูกฝังคุณธรรม
ในด้านวิธีการสอน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ตัวอาจารย์ที่ช�านาญเฉพาะเรื่องจึงต้องสอนร่วมกัน ท�าให้ต้องเตรียมตัว
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มากขึน้ในการเรยีนรูเ้รือ่งทีต่นเองไม่ได้เชีย่วชาญ แต่กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นกัศกึษาและแก่อาจารย์

เอง อาจารย์ต้องสอนให้นกัศกึษารูจ้กัคดิ วเิคราะห์ และน�าความรูม้าประยกุต์ใช้ได้จรงิในการท�างานเมือ่ส�าเรจ็

การศึกษาแล้ว 

ในทรรศนะของอาจารย์เกศรา อาจารย์มหีน้าทีต้่องปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และความรูอ้ืน่ๆ ทีน่อก

เหนอืจากวชิาการแก่นกัศกึษาด้วย เพราะจากประสบการณ์ทีผ่่านมาพบว่าคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�ารง

ชีวิตและหน้าที่การงาน ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ผู้ที่เก่งวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว มีจ�านวนไม่น้อยที่เก่งวิชาการ

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

จะช่วยสร้างเสริมความเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี วิธีการสอนที่ดีที่สุด

ก็คือ การที่อาจารย์ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

ท้ายสดุ อาจารย์เกศราได้กล่าวความรูส้กึทีไ่ด้รบัการเชดิชเูกยีรตเิป็น “กรีตยาจารย์” ว่ารูส้กึเป็นเกยีรติ

มากที่อย่างน้อยสิ่งที่เราท�า ผลงานที่เราท�า ท่านกรรมการก็มองเห็น “กีรตยาจารย์” คือก�าลังใจที่ท�าให้เรา

ท�างานต่อไป

“วิทยาศาสตร์
เป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง	
แพทย์ยุคใหม่ควรต้องมี
ความเป็นนักวิจัย
ควบคู่ไปกับการเป็นแพทย์	

”
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นักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำาปี 2556

 ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 
	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มธ.
 ได้รับรางวัล 
 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ

ทดแทนปูนซีเมนต์ โดยการพัฒนาคอนกรีตและปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่ใช้เถ้าลอย วิธีการควบคุมคุณภาพ

เถา้ลอยเพือ่การจดัจ�าหนา่ยใหก้บัโรงไฟฟา้ เพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโรงไฟฟา้ขนาดใหญ ่รวมถงึวางแผน

ปรบัมาตรฐานเถา้ลอยส�าหรบัประเทศไทย ผลกัดนัการใชผ้งหนิปนูในอตุสาหกรรมคอนกรตีอยา่งตอ่เนือ่ง 

สามารถลดตน้ทนุการผลติ และชว่ยเพิม่คณุภาพของคอนกรตี นอกจากนี ้ยงัเปน็ผูบ้กุเบกิการท�างานวจิยั

ด้านความคงทนของคอนกรีตอย่างครบวงจรในประเทศไทย ปัจจุบันได้จัดทีมท�าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

ในเรื่องปัญหามวลรวมที่มีแร่เหล็กซัลไฟด์อยู่ ได้ศึกษาในแต่ละหัวข้อปัญหาอย่างลึกซึ้งและครบวงจร 

ถึงกลไกสาเหตุการเกิด รวมถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข หรือท�าให้คงทนมากขึ้น การตรวจสอบโครงสร้าง 

ทัง้แบบไมท่�าลายและท�าลายบางสว่น เชน่ การวเิคราะหส์ว่นผสมของคอนกรตีทีแ่ขง็ตวัแลว้ หรอืคอนกรตี

ที่เจาะมาจากโครงสร้างจริง การพัฒนาวิธีการตีความผลที่ได้มาจากการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย และ 

การพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบแบบไม่ท�าลาย วัสดุที่ใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมหลายชนิด เช่น 

Expansive agent, Crystalline material, Coating และการป้องกันสนิมต่างๆ เพื่อวางแผนการบ�ารุง

รักษา โดยการผสมผสานศาสตร์การประเมินการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างที่มีอยู่

เข้ากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการจัดการ โดยบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์กับ

เศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการบ�ารุงรักษา การตั้ง

งบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าของการด�าเนินการบ�ารุงรักษาในแต่ละวิธีการ การค�านวณค่าใช้จ่าย

ตลอดอายุการใช้งาน

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2556
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 รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2556 จ�านวน	3	รางวัล

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 
	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มธ.	(SIIT)	และคณะ	
 ได้รับรางวัล	ผลงานวิิจัยระดับดีเด่น	(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
	 และคณิตศาสตร์)
 ผลงานวิจัยเรื่อง
 “การศึกษาพลาสมาและปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของพลาสมา

ชนิดประสิทธิภาพสูงที่มี ETBs และ ITBs ในเครื่องโทคาแมค” 

2. ดร.วรรณภา ติระสังขะ 
	 คณะรัฐศาสตร์	และนายบุญเสริม	นาคสาร
 ได้รับรางวัล	ผลงานวิิจัยระดับดี	(สาขานิติศาสตร์)
 ผลงานวิจัยเรื่อง
 “โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ” 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 
	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	และคณะ
 ได้รับรางวัล	ผลงานวิิจัยระดับดี	(สาขาเศรษฐศาสตร์)
 ผลงานวิจัยเรื่อง
 “การศึกษาผลกระทบเชิงสถานการณ์ของความไม่แน่นอน

 ด้านสภาวะแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ของการบูรณาการ

 ซัพพลายเชนและสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ” 
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รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2556 จ�านวน	2	รางวัล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
	 ได้รับรางวัล	วิทยานิพนธ์ระดับด	ี(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
	 และคณิตศาสตร์)
 วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 “การอนุมานเชิงพยากรณ์ส�าหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์” 

2. ดร.ภานุมาศ ทองอยู่ 
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
 ได้รับรางวัล	วิทยานิพนธ์ระดับด	ี(สาขาวิทยาศาสตร์เคม	ีและเภสัช)
 วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 “การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุภาคโปรตีน

ขนาดเล็กในกลุ่ม Cysteine Knot Microprotein” 
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รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2557 จ�านวน	2	รางวัล

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกุล 
	 คณะแพทยศาสตร์	และคณะ	
 ได้รับรางวัล	ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 ผลงานเรื่อง
 “อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองส�าหรับ

 การรักษาโรคหอบหืด” 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง 
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	(สาขาปรัชญา)
 ได้รับรางวัล	ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	(สาขาปรัชญา)
 ผลงานเรื่อง
 “ได้ทุกที่ รีสอร์ท” 
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ครูดีเด่น ประจำาปี 2556

ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบรม เชาวน์เลิศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์อบรม เชาวน์เลิศ เริ่มรับราชการใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 รวมระยะเวลา  

21 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบรม เชาวน์เลิศ เป็นผู้ที่ทุ่มเทตนให้กับ 

การสอนจนได้เป็นอาจารย์ดเีด่นด้านการสอน ประจ�าปีการศกึษา 2555 

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และยังให้เวลาแก่นักศึกษา

เพื่อประสาทวิชาความรู้ พร้อมกับการปลูกฝังให้เป็นศิษย์ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม รวมถึงได้เตรียมการสอนทุกครั้ง ทั้งที่เป็นการเตรียมเนื้อหา 

การเตรียมแบบฝึกหัด การตรวจแบบฝึกหัด การออกข้อสอบที่เน้น

คณุภาพใช้เป็นมาตรฐานแยกนกัศกึษาตามความสามารถ อาจารย์เป็น

ผู้มีความสามารถอย่างยิ่งในการบริหารเวลา แม้ในการเตรียมตัวสอน 

ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ซึ่งได้รับการยอมรับจาก

นักศึกษาว่าอาจารย์ได้ทุ่มเททั้งเวลา ก�าลังกาย ก�าลังใจ เสียสละอุทิศ

เวลาในการท�างานเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีผลงานด้าน

บริการสังคม ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก 

มหาวิทยาลัย อาทิ โครงการบริการทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง 

“การปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรเภสัชกรรม” โครงการ

บริการทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาเพื่อออกแบบ

กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม” เป็นต้น 
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ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล
สถาบันภาษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล เริ่มรับราชการใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2532 รวมระยะเวลา 

24 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล เป็นผู้อุทิศตนให้แก่งาน

ด้านการเรยีนการสอนด้วยดเีสมอมา เตรยีมพร้อมในการเตรยีมตวัสอน 

วางแผนการสอน การจัดท�าและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

อกีทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรม จดัท�าเอกสารประกอบบทเรยีน การบรรยาย 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู ้มากขึ้น ทั้งในชั้นเรียนและ 

นอกชั้นเรียน เป็นผู้ที่มีเทคนิคการสอนเป็นเลิศ เป็นบุคคลที่ได้รับ 

การยอมรับในหมู่คณาจารย์ของสถาบันภาษาและนักศึกษาว่าเป็น

ครูที่ดูแลเอาใจใส่ ให้ความเอื้อเฟื้อ ห่วงใย และกระตือรือร้นในการให้

ความช่วยเหลอืลกูศษิย์เสมอมา อกีทัง้ยงัปลกูฝังให้นกัศกึษามจีติอาสา

ท�างานเพื่อสังคม โดยน�านักศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและอาจารย์รุ่นน้อง ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิควิธี

การสอนและการวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน และยังมีผลงานทางวิชาการ/ 

ผลงานวิจัย อาทิ บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ

ประหม่าในการสื่อสารของคนไทยในกรุงเทพฯ” ผลงานวิจัย เรื่อง 

“A Study of Motivation Factors in Selecting the Graduate Diploma 

in English for Careers, Thammasat University” ผลงานวิชาการ 

เรื่อง “A Combination of a Textbook and E-Learning in an ESP 

classroom” เป็นต้น 
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ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เริ่มรับราชการใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 รวมระยะเวลา 

17 ปี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เป็นผู้ที่อุทิศตน 

เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้ 

ช ่วยเหลืองานคณะเป็นอย่างดียิ่ง อาจารย์ท�างานด้วยความขยัน 

หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบสูง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา อีกทั้ง

ยังมีผลงานทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอ ผลงานทางด้านบริการสังคมที่

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

อาทิ กรรมการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ การประปา

นครหลวง อนุกรรมการกองทนุพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา กระทรวง

ศึกษาธิการ Reviewer วารสารวิชาการ เช่น IJVSS, EJ, SJST เป็นต้น 
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ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา เริ่มรับราชการใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 รวมระยะเวลา 

16 ปี รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา เป็นผู้มีความตั้งใจใน 

การสอนนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้ความเอาใจ

ใส่ในการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นตัวอย่างที่ดีใน

การเป็นครู มีความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภาค

ทฤษฎแีละปฏบิตั ิเน้นให้นกัศกึษามคีณุธรรมและจรยิธรรม ตระหนกัใน

หน้าทีต้่องรบัผดิชอบในวชิาชพีพยาบาล อกีทัง้ยงัมผีลงานทางวชิาการ/ 

งานวิจัย อาทิ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง 

: กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษา 

เปรียบเทียบผลของการใช้การฝากครรภ์รูปแบบใหม่โดยโปรแกรม

ควบคุมภาวะโภชนาการ และการออกก�าลังกายกับการฝากครรภ์

มาตรฐานต่อการเพิ่มน�้าหนักตัวในหญิงตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของ

การตั้งครรภ์ (โครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาสูติฯ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นต้น 



118            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            119



120            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557

บุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2556

ตั้งใจทำางาน
ซื่อสัตย์ และโปร่งใส

นวลรักษ์ ชอบชื่น
บุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2556

ในทุกปี	 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด ่นเพื่อเชิดชู เกียรติและ 
เผยแพร่เกียรติคุณ	 ให้เป็นแบบอย่างแก่ที่ดีแก่บุคลากรธรรมศาสตร์	 โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์การครองตน 
ครองคน	 ครองงาน	 และผลงานดีเด่นส�าหรับบุคลากรดีเด่น	 ประจ�าปี	 2556	 กลุ ่มข้าราชการ	 ได้แก่	 
นางนวลรักษ์	ชอบชื่น	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง

“
ต้องตั้งใจท�างานด้วยความ

ระมัดระวัง	รอบคอบ
เพราะว่างานการเงินผิดพลาดไม่ได	้
และตั้งใจท�างานด้วยความซื่อสัตย	์

และโปร่งใส

”
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การศึกษาและหน้าที่การทำางาน
นวลรักษ์ ชอบชื่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารงาน

บุคคลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2519 ชีวิตการท�างานได้เริ่มท�างานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ญัช ีท�างานได้ 4 ปี จนกระทัง่ได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นผูช่้วยสมห์ุบญัชจีงึได้ลาออกเพือ่มา

รบัราชการ เนือ่งจากคณุพ่อคณุแม่ต้องการให้เข้ารบัราชการ จงึมาสอบบรรจเุข้ารบัราชการได้ทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ต�าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ีและเข้ารบัการบรรจเุป็นข้าราชการเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2524  

ที่งานงบประมาณกองคลัง และในปี 2542 ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานงบประมาณ จนในปี 2551 จึงได้ 

เลือ่นขัน้เป็นผูอ้�านวยการกองคลงั และในปี 2556 มหาวทิยาลยัได้ปรบัโครงสร้างใหม่ของส�านกังานอธกิารบดี

เปลี่ยนเป็น 4 ส�านักงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นวลรักษ์จึงได้มาด�ารงต�าแหน่งรักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ค�าปรึกษาแก่น้องๆ ใน

กองคลงั และประสานงานกบักองแผนงานและกองส่งเสรมิมาตรฐานและประกนัคณุภาพ และมภีาระงานพเิศษ

เป็นเหรญัญกิของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ช่วยดแูลการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์อกีด้วย

ทุ่มเทเพื่อการทำางาน
ในการท�างานด้านการเงนินัน้ นวลรกัษ์กล่าวว่า ต้องตัง้ใจท�างานด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เพราะ

ว่างานการเงินจะผิดพลาดไม่ได้ ต้องตั้งใจท�างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ชีวิตการท�างานเมื่อ

ถึงเวลาเลิกงานไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาจะกลับบ้านหลังเวลาเลิกงานเสมอ โดยเฉพาะในสมัยก่อน ยังไม่มี

เทคโนโลยมีาช่วยเหมอืนสมยันี ้งานทีร่บัผดิชอบดแูลเรือ่งงบประมาณทัง้มหาวทิยาลยัจงึมภีาระงานมาก ยิง่ใน

ช่วงสิน้ปีจะต้องตรวจสอบเรือ่งการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณให้ครบถ้วนถกูต้อง ซึง่ต่างจากสมยันีท้ีม่โีปรแกรม

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องงบประมาณ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยการท�างานได้มาก นวลรักษ์

เชื่อว่า ปัญหาทุกปัญหามทีางแก้ ความที่จบมาทางบรหิาร จึงไม่แก้ปัญหาแบบบัญชีอย่างเดยีว แต่จะมคีวาม

ยดืหยุน่แบบบรหิาร ด้วยการมองช่องทางหรอืระเบยีบทีพ่อจะน�ามาปรบัเพือ่แก้ไขปัญหา แล้วน�าเสนอกบัผูท้ี่

มีอ�านาจว่าเห็นชอบที่จะด�าเนินการหรือไม่ 

ในการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในครั้งนี้ นวลรักษ์กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ตลอดระยะ

เวลาการท�างาน 33 ปี มีความประทับใจการท�างานในสังคมธรรมศาสตร์ที่มีมิตรไมตรีต่อกัน ให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี



๘ ทศวรรษ ธรรมศาสตร์สร้างคน คนสร้างธรรมศาสตร์

บุคคลากรดีเด่น ประจำาปี 2556

122            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557

บริการด้วยหัวใจ
ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์

บุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2556

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้มกีารจดังานมอบรางวลัให้แก่บคุลากรดเีด่นขึน้ทกุปี	จดุประสงค์เพือ่ยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างดีเยี่ยมอันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคม 
โดยรวม	และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาคมธรรมศาสตร์	โดยในป	ี2556	ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากร 
ดีเด่น	กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย	สายสนับสนุนวิชาการ	 ในปีนี้ได้แก่	 ทัศนีย	์ศิลปนรเศรษฐ์	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการหัวหน้างานวิจัยและระดมทุนคณะนิติศาสตร์

ประวัติการศึกษาและประวัติการทำางาน
ทศันย์ี ศลิปนรเศรษฐ์ เลอืกเรยีนในสายอาชพีมาตัง้แต่แรก เนือ่งจากคดิว่าตนเองเรยีนไม่ค่อยด ีจงึไม่

อยากเรียนสายสามัญ โดยจบชั้น ปวช. ที่วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี และจบระดับ ปวส. ที่เทคนิคกรุงเทพ 

จากนั้นมาเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสยาม 

“
องค์กรจะเดินหน้าไปได้

เพราะทุกคนช่วยกัน	ให้ทุกคนรู้สึกว่า
มาท�างานเหมือนมาบ้านหลังที่สอง 

มาท�างานแล้วมาเจอกันเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน	

จะเป็นการท�างานที่มีความสุข

”
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ในปี 2541 ใช้วุฒิ ปวช. สอบเข้าท�างานในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในต�าแหน่งธุรการ  

แต่เผอิญทางโครงการอบรมมหาชน คณะนิติศาสตร์ขาดคน จึงได้มาดูแลโครงการนี้ หลังจากท�างานได้  

2 - 3 ปี ก็ได้ย้ายมาท�างานในต�าแหน่งเลขานุการคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ระหว่างนั้น 

ได้ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับนิติศาสตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 

ตามล�าดบั ซึง่ต่อมาอาจารย์สรุพลได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นอธกิารบด ีจงึได้ตดิตามไปช่วยงานอาจารย์สรุพล และ

กลับมาท�างานที่คณะนิติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทัศนีย์ในขณะนี้ คือ ดูแลเรื่องหลักสูตรงานวิจัยและงานระดมทุน 

ของคณะนิติศาสตร์ นอกเหนือจากการประสานงานและงานบริการ ทัศนีย์กล่าวว่า เนื่องจากคณบดีท่านใหม่

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ท่านรกุคบืในเรือ่งของงานวจิยั เพราะว่าท่านอยากจะให้งานวจิยัเราเผยแพร่ 

ออกไปสู่นานาชาติ แต่นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่เหมือนคณะสังคมศาสตร์แขนงอื่น คือ เนื้อหาส่วนใหญ่ 

เป็นภาษาไทย น้อยมากที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นแต่กฎหมายระหว่างประเทศ แต่ว่าเราก�าลังจะเริ่มมี 

หลักสูตรภาษาอังกฤษในปี 2558 นี้ ทัศนีย์เห็นความส�าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้ทันกับ 

การเปลีย่นแปลงในครัง้นี ้จงึได้รบัทนุของคณะนติศิาสตร์ไปเพิม่พนูความรูภ้าษาองักฤษทีป่ระเทศออสเตรเลยี

บริการด้วยใจ
หลักในการท�างาน ทัศนีย์เล่าว่า บริการที่ดีต้องมีอัธยาศัยดีและมีน�้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ให้

บกพร่องในหน้าที่ คือดูแลและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาติดต่องานกับเราให้ดีที่สุด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ อาจารย์ มาจากฝ่ายไหน หน่วยงานใดของคณะ หรือบุคคลภายนอกติดต่อเข้ามา ทัศนีย์

จะให้บริการกับทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้เขาประทับใจ

ปรัชญาในการทำางาน
เมื่อมาท�างาน ทัศนีย์จะตั้งใจท�างานให้ดีที่สุด และจะเตรียมพร้อมก่อนลงมือท�างานเสมอ โดยจะจัด

ล�าดบัความส�าคญัของงานทกุวนั ว่างานไหนส�าคญัก่อนและหลงั เพือ่ให้งานทกุงานทีท่�าส�าเรจ็สมบรูณ์ ทศันย์ี

ทิ้งท้ายว่า เราเป็นข้าราชการ องค์กรจะเดินหน้าไปได้เพราะทุกคนช่วยกัน ให้ทุกคนรู้สึกว่ามาท�างานเหมือน

มาบ้านหลังที่สอง มาท�างานแล้วมาเจอกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน จะเป็นการท�างานที่มีความสุข
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“
ตัวเองฐานะยากจนไม่ได้เรียนจบปริญญา

รางวัลนี้ก็เหมือนกับ
เป็นปริญญาของเรา

”
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการปฏบิตังิาน	มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจเสยีสละ	ปฏบิตัหิน้าทีต่ามภาระงานทีก่�าหนด	มคีณุสมบตัทิีเ่ป็นเลศิด้านการ
ครองตน	ครองคน	ครองงาน	และมผีลงานโดดเด่นเป็นทีย่อมรบั	ส�าหรบัปี	2556	บคุลากรดเีด่นกลุม่ลกูจ้างประจ�า	
ได้แก่	ศิริวรรณ	เวชทัพ	ต�าแหน่งพนักงานทั่วไป	กองงานศูนย์รังสิต

ประวัติการศึกษาและการทำางาน
ศิริวรรณ เวชทัพ จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสุวรรณาราม ท�างานเป็นพนักงานขายตั๋วเรือ 

ในโรงแรมของบริษัทสุภัทราเป็นเวลา 10 กว่าปีจึงได้เป็นหัวหน้างาน ในระหว่างนั้นพยายามสอบบรรจุ

มุ่งมั่น ตั้งใจทำางาน
โดยไม่มีเงื่อนไข

ศิริวรรณ เวชทัพ

บุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2556
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เป็นข้าราชการมาโดยตลอด โดยมีความใฝ่ฝันว่าจะได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการ จนมาประสบความส�าเร็จ 

ในปี 2532 ได้บรรจทุีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ และย้ายครอบครวัมาอยูท่ีบ้่านพกั ซึง่เป็นสวสัดกิาร

ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งศิริวรรณได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง และเลี้ยงดูลูกทั้ง 2 คนจนจบปริญญา 

และปัจจุบันลูกทั้ง 2 คนได้เข้ารับราชการด้วยกันทั้งคู่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศริวิรรณเริม่ต้นท�างานทีฝ่่ายงานอาคารและสถานทีเ่มือ่กลางปี 2532 หลงัจากนัน้จงึย้ายมารบัผดิชอบ

ในส่วนของงานบริหารส�านักงานและสวัสดิการตั้งแต่ปี 2547 โดยในปัจจุบันท�าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร รวมทั้ง 

ท�างานอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วย ศริวิรรณกล่าวว่า สิง่ทีไ่ด้รบัในธรรมศาสตร์ คอื หวัหน้างานทีน่ีม่คีวาม

เมตตาและเอื้ออารี ให้โอกาสและให้แสดงความสามารถโดยไม่ได้ปิดกั้น 

จิตอาสาช่วยชาวบ้าน
ไม่เพียงแต่ท�าตามหน้าที่ของตนเองแล้ว ศิริวรรณยังเป็นจิตอาสาไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะไปให้การดูแลรักษาชาวบ้านตามศูนย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นล�าปาง 

พัทยา ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต ศิริวรรณอาสาไปเพื่อช่วยงานที่จุดลงทะเบียน ด้วยการแจกบัตรคิวและดูแล

เรือ่งเสบยีงอาหาร ศริวิรรณรูส้กึภาคภมูใิจทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรมดีๆ  เช่นนี ้ได้ช่วยเหลอืชาวบ้านทีไ่ม่มโีอกาส

ไปรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเห็นภาพชาวบ้านดีใจที่เราไปให้การรักษาท�าให้รู้สึกสุขใจ

ปริญญาชีวิตที่ภาคภูมิใจ
การได้รบัรางวลับคุลากรดเีด่นในครัง้นี ้ศริวิรรณกล่าวว่า รูส้กึภาคภมูใิจ ตวัเองฐานะยากจน ไม่ได้เรยีน

ถงึจบปรญิญา รางวลันีก้เ็หมอืนกบัเป็นปรญิญาของเรา เป็นรางวลัทีไ่ด้มาด้วยความตัง้ใจของเรา ความมานะ

ของเราทีท่�างานเพือ่มหาวทิยาลยั ถอืคตกิารท�างานด้วยใจ มุง่มัน่ และตัง้ใจท�างานโดยไม่มเีงือ่นไข ท�าด้วยใจ

ของเรา รางวัลนี้จึงเหมือนเป็นปริญญาให้กับเรา



126            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557

การบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 
นายกสภามหาวิทยาลัย

02
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
อธิการบด	ีอุปนายก	
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03 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

04
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

05
นายพิชัย ชุณหวชิร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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07
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

08
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

09 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

10
นายมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

11
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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12
ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

13
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

14 
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

15
นายอภัย จันทนจุลกะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

16 
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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17
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

18
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

19
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

20
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

21
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
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22
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

23
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

24
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

25
รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร	

26
รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระกติพนัธุ ์ทมทติชงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	
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27 
ศาสตราจารย์สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย	์

28
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

29
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	

30
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย	์

31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์	
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32
นางปริศนา ปทุมอนันต์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	

33
นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	

34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม 
ประธานสภาอาจารย์	

35
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

36
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
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 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  อธิการบดี 
 2. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ 
 4. รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปางและศูนย์พัทยา
 5. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 
 10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
13. รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
14. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�านวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
16. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
21. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
25. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
27. รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
29. ศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
30. ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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31. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
32. ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ส�าราญเวทย์  ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
34. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์  ผู้อ�านวยการส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
35. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด 
36. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร  ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์  ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์  ผู้อ�านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
   และการพัฒนา
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
40. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน  ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 
41. รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล  ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
42. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล  ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
43. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ. 
44. นายมนตรี ฐิรโฆไท  ผู้รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบัน
   สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย  ผู้อ�านวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 
46. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ฐิติอาชากุล  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
47. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย  ผู้อ�านวยการส�านักทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ
48. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
49. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
50. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ  คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุริยธรรม ประธานสภาอาจารย์ 
52. นางพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาข้าราชการ 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ  ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สาย ก.) 
54. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริการทางวิชาการ (สาย ข.) 
55. นางสาวศิริจันทร์ ชุมพล  ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 
56. นางสาวจรรจิรา น่วมเจิม ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
   (สาย ข. ค.) 

          ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557   
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รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์  
อธิการบดี

02
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

03
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

04
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปางและศูนย์พัทยา

05
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
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06
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

07
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู	้

10
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์
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11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

12
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

13
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน	 

14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ

		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต	



WORLD-CLASS 

RESEARCH

PEOPLE

INTERNATIONAL

รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            147

16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

17
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง

18
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง 

19
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล

	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
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21
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

23
ดร.ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

24
อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
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27
ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

28
นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ ์

29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	

30
รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

32
อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สำานักงานอธิการบดี

• ส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง
 กองแผนงาน
 กองคลัง
 กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
 งานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
• ส�านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา
 กองบริการการศึกษา
 กองบริหารการวิจัย
 กองวิเทศสัมพันธ์
 กองกิจการนักศึกษา
• ส�านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองนิติการ
•  ส�านักงานกายภาพและบริการกลาง
 กองกลาง
 กองงานศูนย์รังสิต
 กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
 กองบริหารศูนย์ล�าปาง
 งานพัฒนากายภาพ
•  ส�านักงานตรวจสอบภายใน
•  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
• ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
• ศูนย์สัตว์ทดลอง
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

• กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 นิติศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 พาณิชยศาสตร์ฯ ศิลปกรรมศาสตร์
 รัฐศาสตร ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
 เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
 ศิลปศาสตร ์ วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์
 วารสารศาสตร์ฯ สถาบันภาษา 
 สังคมวิทยาฯ ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร
• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 แพทยศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 เภสัชศาสตร์
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
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 สำานัก/สถาบัน 

• วิจัย
 สถาบันไทยคดีศึกษา
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
• สนับสนุนวิชาการ
 ส�านักหอสมุด
 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
 ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม
 สถาบันประมวลข้อมูลฯ
 สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ.
 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
 ส�านกัทรพัยส์นิทางปญัญาและบม่เพาะวสิาหกจิ มธ.

 หน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

 สถาบนัศกึษาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ แหง่ มธ.
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศูนย์อินเดียศึกษา
 ศูนย์บริการการกีฬา
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
 ส�านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

        ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 
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นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556

รวม 10,169 คน

ข้อมูลสถิติ

ปริญญาตรี 7,905 คน (77.7%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 131 คน (1.3%)

ปริญญาโท 2,036 คน (20.0%)

ปริญญาเอก 97 คน (1.0%)
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รวม 36,678 คน

นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556

ปริญญาตรี 29,188 คน (79.6%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 184 คน (0.5%)

ปริญญาโท 6,766 คน (18.4%)

ปริญญาเอก 540 คน (1.5%)
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ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

รวม 8,164 คน

ปริญญาตรี 5,966 คน (73.1%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 165 คน (2.0%)

ปริญญาโท 1,972 คน (24.2%)

ปริญญาเอก 61 คน (0.7%)
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สาขาวิชา รวม 232 สาขา

โปรแกรม รวม 270 โปรแกรม

สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จำานวน

ระดับการศึกษา
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รวม 6,837 คน

บุคลากร ปีการศึกษา 2556

สายวิชาการ (อาจารย์ประจ�า) 1,825 คน (26.7%) 

สายสนับสนุนวิชาการ 3,893 คน (56.9%)

ลูกจ้างทุกประเภท 1,119 คน (16.4%)
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รวม 1,825 คน

วุฒิการศึกษาของอาจารย์ ปีการศึกษา 2556

ปริญญาเอก/เทียบเท่า 1,001 คน (54.8%) 

ปริญญาโท/เทียบเท่า 779 คน (42.7%) 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 45 คน (2.5%)
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รวม 1,825 คน

ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ปีการศึกษา 2556

ศาสตราจารย์ 47 คน (2.6%)

รองศาสตราจารย์ 361 คน (19.8%)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 443 คน (24.3%)

อาจารย์ 974 คน (53.3%)
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งบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 และ 2557

งบด�าเนินการ

งบลงทุน

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ 2556
รวม 2,543,653,100 บาท

ปีงบประมาณ 2557
รวม 2,599,109,800 บาท

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

362,768,400
(14.3%)

2,180,884,700
(85.7%)

2,343,137,600
(90.2%)

255,972,200
(9.8%)
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 และ 2557

งบด�าเนินการ

งบลงทุน

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ 2556
รวม 1,099,294,500 บาท

ปีงบประมาณ 2557
รวม 1,259,189,500 บาท

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0

1,039,974,500
(94.6%)

59,320,000
(6.4%)

107,745,500
(8.6%)

1,151,444,000
(91.4%)
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รวม 1,394,739 ตร.ม.

ท่าพระจันทร์ 103,567 ตร.ม. (7.4%)

ศูนย์รังสิต 1,225,235 ตร.ม. (87.8%)

ศูนย์ล�าปาง 40,397 ตร.ม. (2.9%)

ศูนย์พัทยา 13,206 ตร.ม. (1.0%)

สนามกีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก (ตลิ่งชัน) 12,334 ตร.ม.(0.9%)

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
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ผลการดำาเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามจากส�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิธ�ารงธญัวงศ์ เป็นประธานในการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายนอก ในระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีก�าหนดการ ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ช่วงเช้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร

สายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเยี่ยมชมสถานที่ท่าพระจันทร์ ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์  

ห้อง Hall of Frame และห้องอนุสรณ์สถาน ก�าแพงประวัติศาสตร์ และอาคารกิจกรรมนักศึกษา ช่วงบ่ายเป็น

พธิเีปิดและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ได้แก่ กรรมการสภามหาวทิยาลยั อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูช่้วย

อธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้�านวยการและหวัหน้าหน่วยงานสนบัสนนุ โดยใช้สถานทีห้่องประชมุทีท่่าพระจนัทร์

วันอังคารที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เป็นการตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงานจัดการเรียน

การสอน โดยจะตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ 

สถานที่ห้องประชุมของแต่ละคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และช่วงเย็น (16.00 - 18.00 น.) ตรวจ

เอกสารอ้างอิงผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้สถานที่ห้องประชุมที่ศูนย์รังสิต

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เป็นการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน นักศึกษา การเยี่ยมชมสถานที่ที่ 

ศนูย์รงัสติ ได้แก่ หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ ห้องคอมพวิเตอร์ อาคารเรยีนกลุม่สงัคมศาสตร์ ศนูย์บรกิารนกัศกึษา

พกิาร โรงภาพยนตร์ และ Campus Tour ได้แก่ หอพระ เรอืนไทย ศนูย์กฬีา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา แปลงนา 

สระน�้าอาคารโดมบริหาร และในช่วงบ่ายจะเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมิน

ด้วยวาจาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้สถานที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ศูนย์รังสิต

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตามตัวบ่งชี้ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จ�านวน 18 ตัวบ่งชี้  

20 ประเดน็ สรปุว่า ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มผีลการประเมนิตามพนัธกจิหลกัในตวับ่งชี้ 

1 - 11 ได้ระดับคะแนน 4.81 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และผลการประเมินในตัวบ่งชี้รวม 1 - 18 ได้ระดับ

คะแนน 4.79 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และทุกคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานของ สมศ. โดยมีจ�านวนคณะ 11 คณะที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  

(4.51 ขึ้นไป) 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงานที่มีการด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.90 ดีมาก
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.35 ดี
3. ผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  4.93 ดีมาก
4. ผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.00 ดีมาก
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  4.63 ดีมาก
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์ 4.10 ดี
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 ดีมาก
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการน�าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ  
 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 5.00 ดีมาก
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.00 ดีมาก
ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 4.81 ดีมาก
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน 5.00 ดีมาก
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 5.00 ดีมาก
14. การพัฒนาคณาจารย์  3.90 ดี
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  ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15.  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.53 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5.00 ดีมาก
 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.44 ดี
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18. ผลการชี้น�า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
 18.1 ผลการชี้น�า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
  ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5.00 ดีมาก
 18.2 ผลการชี้น�า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
  ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  5.00 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 4.79 ดีมาก
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ

   ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรวม
  คณะ พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี ้ 18 ตัวบ่งชี้ (20 ประเด็น)
   คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

1. คณะนิติศาสตร์  4.23 ดี 4.30 ดี
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 4.50 ดี 4.61 ดีมาก
3. คณะรัฐศาสตร์  4.35 ด ี 4.53 ดีมาก
4. คณะเศรษฐศาสตร ์  4.19 ดี 4.42 ดี
5.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  4.10 ด ี 4.36 ดี
6. คณะศิลปศาสตร ์  4.11 ด ี 4.28 ดี
7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4.22 ดี 4.30 ดี
8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4.47 ดี 4.40 ดี
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4.69 ดีมาก 4.66 ดีมาก
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์   4.59 ดีมาก 4.69 ดีมาก
11. คณะแพทยศาสตร์  4.52 ดีมาก 4.61 ดีมาก
12. คณะทันตแพทยศาสตร์   4.17 ดี 4.27 ดี
13. คณะสหเวชศาสตร ์  4.76 ดีมาก 4.57 ดีมาก
14. คณะพยาบาลศาสตร์   4.92 ดีมาก 4.78 ดีมาก
15. คณะสาธารณสุขศาสตร์   4.38 ดี 4.50 ดี
16. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 4.64 ดีมาก 4.69 ดีมาก
17. วิทยาลัยนวัตกรรม  4.23 ดี 4.36 ดี
18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 4.65 ดีมาก 4.53 ดีมาก
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์  4.34 ด ี 4.35 ดี
20. วิทยาลัยสหวิทยาการ  4.37 ดี 4.30 ดี
21. ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร  4.51 ดีมาก 4.52 ดีมาก
22. สถาบันภาษา  4.51 ดีมาก 4.51 ดีมาก
23. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ์ 4.12 ด ี 4.18 ดี
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลและ 

โล่รางวัล ให้กับคณะที่มีผลการประเมินมีคุณภาพภายนอกสูงสุด 3 

อนัดบั ได้แก่ อนัดบัที ่1 คณะพยาบาลศาสตร์ (เงนิรางวลั 100,000 บาท 

พร้อมโล่รางวลั) อนัดบัที ่2 ม ี2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

และสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร (เงนิรางวลั 50,000 บาท พร้อม

โล่รางวัล)
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คณะนิติศาสตร์

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 3 ศูนย์จัดการศึกษา 

ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล�าปาง ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะนิติศาสตร์ในช่วง

เดือนมิถุนายน 2556 ถึงปัจจุบัน ที่ถือว่ามีความโดดเด่น ได้แก่

ด้านการวิจัย
คณะนติศิาสตร์ได้จดัตัง้ศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษา คณะนติศิาสตร์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อคณะนิติศาสตร์ โดย

ด�าเนนิงานภายใต้ระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงนิทนุวจิยั เงนิรางวลั

ผลงานวิจัย เงินสมนาคุณผู้อ่านผลงานวิจัย และเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดยในปี 2556 คณะนิติศาสตร์ได้มีการด�าเนินงานด้านงานวิจัยโดยออกประกาศคณะ

นิติศาสตร์เพื่อรับข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิชาการนิติศาสตร์ประจ�าปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 3 ประเภท 

โดยมคีณาจารย์และเจ้าหน้าทีย่ืน่ข้อเสนอโครงการวจิยัและได้รบัอนมุตัทินุวจิยัจากคณะนติศิาสตร์ จ�านวน 12 

ทุน และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกอีกจ�านวน 17 ทุน 

ด้านความเป็นนานาชาติ 
เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรแรกในประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2557 โดยจัด 

การเรียนการสอน ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จ�านวนรับเข้าศึกษา 100 คน นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์

ยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียและ

อาเซยีน ได้แก่ มหาวทิยาลยัในประเทศจนี 2 แห่ง คอื Guangxi University for Nationalities และ Southwest  

University of Political Science and Law (SWUPL) และมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 3 แห่ง คือ 

University of Surabaya, University of Bhayangkara Jakarta Raya และ University of Jember โดยได้มี 
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การด�าเนินงานร่วมกับ Southwest University of Political Science 

and Law (SWUPL) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบหนังสือประมวล

กฎหมายไทยฉบบัภาษาองักฤษ การจดัโครงการแลกเปลีย่นคณาจารย์

และนักศึกษาของแต่ละฝ่ายร่วมกัน การตีพิมพ์บทความทางกฎหมาย

ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ลงในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

SWUPL เป็นต้น 

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 
การให้ความช่วยเหลอืประชาชนทางด้านกฎหมาย ซึง่ด�าเนนิการ 

โดยส�านักงานให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน หรือ

ศูนย์นิติศาสตร์ โดยศูนย์นิติศาสตร์มีหน้าที่ในการด�าเนินการเผยแพร่

ความรู้ทางนิติศาสตร์แก่ประชาชนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การให้ค�าปรกึษา 

ทางด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี การให้ความ 

ช่วยเหลือในการด�าเนินคดีในชั้นศาลโดยการจัดทนายความเข้า 

ช่วยเหลอืว่าความให้โดยไม่คดิค่าจ้างทนายความให้กบัประชาชาชนผูม้ี

ฐานะยากจน ประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมในกรณพีพิาท เป็นต้น 

ตลอดจนฝึกอบรมนักศึกษาให้มีทักษะและมีคุณธรรมในการประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งปลูกจิตส�านึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม และสร้างวิสัยทัศน์อันพึงมีต่อสังคม 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ด้านการวิจัย
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ด�าเนินการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ดัชนี

ความพร้อมในการเข้าสูอ่าเซยีนขององค์กรไทย” (ASEAN Readiness Index-ARI Index) เพือ่วดัความพร้อม

ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยได้จัดท�าครอบคลุมในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ธนาคารพาณิชย์ และ 

โรงพยาบาล และได้เปิดตัวหนังสือ “ดัชนีวัดความพร้อมสู่อาเซียนขององค์กรไทย” อีกทั้งรองศาสตราจารย์ 

ดร.ศากุน บุญอิต อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขา

เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2556 จากสภาวจิยัแห่งชาต ิในผลงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาผลกระทบเชงิสถานการณ์

ของความไม่แน่นอนด้านภาวะแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ของการบูรณาการซัพพลายเชนและสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติการ”

นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับเชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2556 อาทิ 

รางวลันกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่น ได้แก่ ดร.ลดัดาวลัย์ แก้วกติพิงษ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มฑปุายาส ทองมาก 

รางวัลประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์ และ

ดร.ปีเตอร์ รกัธรรม รางวลัผูม้ผีลงานวจิยัตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาตทิีม่ ีImpact Factor รวมสงูสดุ ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านความเป็นนานาชาต ิ

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสามารถรักษาการรับรองมาตรฐาน European Quality  

Improvement System (EQUIS) ต่อเนื่องส�าหรับปี 2014 - 2015 จากการส่ง EQUIS Progress Report Year 

1 ซึ่งผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ European Foundation for Management Development (EFMD) 

ให้คณะพาณิชย์ฯ สามารถรักษาสถานะ EQUIS ต่อไป
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• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับ University of California at Berkeley เป็นเจ้าภาพจัด 

การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition 2013 - 2014 (GSVC) รอบภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ครัง้ที ่7 และมกีารสมัมนาด้านธรุกจิเพือ่สงัคม Social Entrepreneurship Symposium 

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ 31st Euro- 

Asia Management Studies Association (EAMSA) 2014 Annual Conference ในหัวข้อ “Regional  

Integration, Value Chains and Multinational Firms” ประเด็นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและโซ่คุณค่า

ของบริษัทข้ามชาติ

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จัดอบรม-สัมมนา ให้ความรู้ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ โครงการสัมมนาเสริมความคิด

ตดิปีกวชิาชพีกบัคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีเรือ่ง “Update การควบคมุภายในแนวใหม่และการปฏบิตัิ

ตามหน่วยงานก�ากับดูแล” และจัดประชุมสัมมนา Innovative Learning : Digital Storytelling vs Role Play
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คณะรัฐศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

คณะรัฐศาสตร์มีศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการวิจัย 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย จัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัวจิยั ผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อกีทัง้เป็น

ศนูย์กลางประสานงานเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายการวจิยัจากสถาบนัทางวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจน

เป็นแหล่งเผยแพร่ความรูด้้านการวจิยั ให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านการวจิยั ภายใต้การด�าเนนิการ 

ของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ตามเจตนารมณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการด�าเนินงานวิจัย 
คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมิติในเชิงวิชาการ มีการน�า 

ความรู้ความสามารถ ในหลายสาขามาบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน (Multidisciplinary) ท�าให้ได้ผลงานวิจัยที่มี

คณุภาพครอบคลมุในทกุมติ ิคณาจารย์มคีวามสามารถในการขอทนุสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก

ได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เช่น แหล่งทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการท�าวิจัย (สกว.) ส�านักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) The United Nations 

Development Programme (UNDP) Thailand เป็นต้น มกีารด�าเนนิการวจิยัร่วมกบัเครอืข่ายทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างผลงานวจิยัร่วมกนัระหว่างนกัวจิยัรุน่ใหม่และนกัวจิยัอาวโุส 
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ด้านผลการด�าเนินการ 

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ

สังคม ที่ผ่านมาคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์จะได้รับรางวัลต่างๆ ด้าน

วิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา

สังคมศาสตร์ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

ระดบัคณะ เป็นต้น คณาจารย์มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและ 

ต่างประเทศ มีการน�าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ในที่ประชุมทาง

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิมผีลงานวจิยัตพีมิพ์เผยแพร่ 

ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

ด้านการวิจัย
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 1.1 ระดับชาติ จ�านวน 4 เรื่อง อาทิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร และอาจารย์ณพล สุกใส. (2556). “บทวิเคราะห์ระบบ

   การคลังปิโตรเลียมของประเทศไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 20 (1), หน้า : 23-46.

  • อาจารย์พนติ วฒันกลู. (2556). “Exchange Rate Pass-through and Inf lation in Thailand”. 

   วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 31 (2), หน้า : 64-80.

 1.2 ระดับนานาชาติ จ�านวน 10 เรื่อง อาทิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี. (2013). “A Turning Point for the Service 

   Sector in Thailand”. ADB Economics Working Paper Series, 353, pp. 1-32.

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร (ร่วมกับ Patarapong Intarakumnerd). (2013).   

   “The Role of Intermediaries in Sectoral Innovation System in Developing Countries :  

   Public Organizations versus Private Organizations”. Asian Journal of Technology 

   Innovation, 21 (1), pp. 108-119.

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ (ร่วมกับ Juthathip Jongwanich). (2013).  

   “Capital Flows and Real Exchange Rate in Emerging Asian Countries”. Journal of 

   Asian Economics, 24, pp. 138-146.

2. งานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน 8 เรื่อง อาทิ

• “โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์  

ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล, ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ  

ดร.แก้วขวญั ตัง้ตพิงศ์กลู (เสนอต่อส�านกังานส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.))

• “โครงการจัดท�าแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วมส�าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคพลงังานและการจดัการขยะ” โดย ดร.ชโลทร แก่นสนัตสิขุมงคล (เสนอต่อองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
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3. ต�ารา/หนังสือ จ�านวน 5 เล่ม อาทิ

• ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรญัญวูฒันา. (2556). “การกระจายอ�านาจการคลงัสูอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น : แนวคิดและการปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย”. กรุงเทพฯ. ส�านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

• รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ. (2556). “เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 (แก้ไขปรับปรุง)”. กรุงเทพฯ. ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

ด้านความเป็นนานาชาติ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

• นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า จ�านวน 39 คน เช่น Arizona State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา, Stockholm School of Economics ประเทศสวีเดน และ International 

Christian University ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

• นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก จ�านวน 24 คน เช่น University of Washington ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา, ICN Business School, University of Nancy ประเทศฝรัง่เศส และ Linnaeus 

University ประเทศสวีเดน เป็นต้น

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น 

• สมัมนาทางวชิาการประจ�าปี 2556 ครัง้ที ่36 เรือ่ง “2 ปีนโยบายเศรษฐกจิยิง่ลกัษณ์ : ความฝัน 

กับความจริง” เป็นต้น
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ด้านการวิจัย
ปี 2556 บุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน จ�านวน 29 โครงการ อาทิ

• ผลงานวิจัยหัวข้อ “โครงการศึกษาความหวังของนักสังคมสงเคราะห์ต่อ พ.ร.บ. วิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556” สร้างสรรค์ผลงานโดย รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์

• ผลงานวิจัยหัวข้อ “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์คลองจั่น” สร้างสรรค์ผลงานโดย 

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ ผลงานวิจัยหัวข้อ “โครงการวิจัยการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ

ครอบครัว : การจัดบริการและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์คลินิกและการพัฒนา” สร้างสรรค์

ผลงานโดย อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์

• ผลงานวจิยัหวัข้อ “โครงการประเมนิผลแผนสนบัสนนุโครงการเปิดรบัทัว่ไปและนวตักรรม ปี 2555 

- 2557” สร้างสรรค์ผลงานโดย ศาสตราจารย์ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ได้รบัทนุสนบัสนนุจาก ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ผลงานวิจัยหัวข้อ “โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิง 

ในภาวะฉุกเฉินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี” สร้างสรรค์ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ 

ระพีพรรณ ค�าหอม ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            183

ด้านความเป็นนานาชาติ
ปี 2556 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มกีจิกรรม/โครงการด้านวเิทศสมัพันธ์ จ�านวน 15 กจิกรรม อาทิ 

• วันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมกับ Japan College of Social of 

Social Work, Japan จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ มีนักศึกษาจาก Japan College of Social of Social Work, Japan เข้าร่วม

โครงการจ�านวน 7 คน

• วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2556 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมกับ Widener University, USA จัด

โครงการศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาค ณ องค์กรภาครัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี มีนักศึกษาจาก Widener University, USA จ�านวน  

33 คน
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คณะศิลปศาสตร์

ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ อาทิ เรื่อง “สัจนิยมมหัศจรรย์ : วรรณกรรมทางเลือกและ 

ทางเลือกวรรณกรรมไทย” ของรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ เรื่อง “ทิศทางการวิจัยทางการเรียน 

การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย เรื่อง “ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นในพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหาร : ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเส้นพรมแดน” 

ของอาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ เรื่อง “การส�ารวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูล CNKI ของจีน : 

กรณศีกึษาวทิยานพินธ์ระดบัมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติ” ของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรุสทิธิ ์อมรวณชิศกัดิ์

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อมุ่งตอบสนอง 

ความต้องการของสังคม และเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

มีความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและมีบัณฑิตที่จบหลักสูตรเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ

ของประเทศต่อไป

คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา 

และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นอาจารย์ประจ�ามากกว่า 50 คน มี Visiting Scholar ที่มาจากต่างประเทศ 

โดยมาจาก Sejong Insitute, Hankook University นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนักศึกษาชาวต่างประเทศซึ่งเป็น

นกัศกึษาเตม็เวลา จ�านวน 9 คน และนกัศกึษาแลกเปลีย่นทีส่่งออก จ�านวน 67 คน และรบัเข้า จ�านวน 12 คน
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ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะศิลปศาสตร์มุ ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีบทบาท

ในการส่งเสริมและร่วมพัฒนาชุมชน อันเป็นการสร้างวัฒนธรรม 

ความเป็นธรรมศาสตร์ การบริการสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก

ของมหาวทิยาลยั คณะฯ ได้ด�าเนนิงานทีท่�าให้ชมุชนได้รบัการถ่ายทอด

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้รับความรู้คู่คุณธรรม ได้รับการเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ภายใต้ความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั/องค์กรเอกชนหรอื

ผู้น�าชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษส�าหรับ 

ยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่เสริมสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการบัณฑิตศิลปศาสตร์ ร่วมใจรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย โครงการ

ค่ายอาสาศิลปศาสตร์ โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ด้านการวิจัย
มผีลงานการวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ “วารสารศาสตร์” อกีทัง้คณาจารย์ได้รบัทนุจาก

กองทุนวิจัยประจ�าปีงบประมาณ 2557

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกันอย่างเป็นทางการ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย The Manila Times  

College ประเทศฟิลิปปินส์ University of Nagasaki, Siebold ประเทศญี่ปุ่น และ Ludwigsburg University 

of Education ประเทศเยอรมนี คณะฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

องค์การสหประชาติ (UNESCO) จัดงาน Global Forum on Media and Gender

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนได้ด�าเนนิกจิกรรมและการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสงัคม ดงันี้

•  สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ

•  จัดโครงการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับเด็กนักเรียนและครู ส�าหรับโรงเรียนและชุมชนบริเวณรอบ มธ. 

ศูนย์รังสิตและใกล้เคียง
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•  สนบัสนนุการจดัสมัมนาด้านสือ่สารมวลชน เช่น “ทวีดีจิติอล 

ใคร?... ได้รับผลประโยชน์” โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการบริหารสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 

80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครบรอบ 

60 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

• คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยสถานีวิทยุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดงาน 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์

สังคมไทย โดยก�าหนดเป็นรายการสารคดี 21 ตอน เรื่อง 

“วารสารเล่าขานต�านานธรรมศาสตร์”
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 11 เรื่อง อาทิ โครงการผลิตผลงาน

วิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายนานาชาติ ครั้งที่ 1, องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อยู่ระหว่างการด�าเนินการ) โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ “ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ 

มุกดาวิจิตร “นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของจีน : กรณีศึกษา แหล่งมรดกโลกลั่วหยาง และแหล่ง

โบราณคดีจินซา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร เป็นต้น 

ด้านความเป็นนานาชาติ
ทางคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีอาจารย์แลกเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัย Seijo ประเทศญี่ปุ่น คือ 

ดร.รัตนา โตสกุล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 เพื่อสอนวิชา Anthropology of Thailand 

and Southeast Asia และเขียนต�ารา บทความ หรืองานวิจัยทางวิชาการ และเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่

ประชุมคณาจารย์และผู้สนใจ

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จัดโครงการค่ายสรา้งจิตส�านึกรกัษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์ศกึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินีและวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2557
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โครงการวันสีขาว ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน 

พระอุปถัมภ์ เขตดอนเมือง เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคม 

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และโครงการ “มดฮ่วมเฮง มาแป๋งกันเน้อ” 

ณ วัดม่อนพระยาแช่และเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดล�าปาง ในวันที่ 

21 - 25 มีนาคม 2557
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คณะศิลปกรรมศาสตร์

ด้านการวิจัย
อาจารย์ที่ได้รับทุนเพื่อท�างานวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556

• การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักล�าปางจากย่านบ่เก่า” เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดล�าปาง โดย อาจารย์ศรีชนา เจริญเนตร 

จ�านวนทุนที่ได้รับ 229,260 บาท ซึ่งได้รับทุนเดือนกรกฎาคม 2556

• นาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล จ�านวนทุนที่ได้รับ 247,000 บาท 

ซึ่งได้รับทุนเดือนกรกฎาคม 2556

• เรื่องเล่าจากสังคม โดย อาจารย์บุญช่วย เกิดรี จ�านวนทุนที่ได้รับ 25,000 บาท ซึ่งได้รับทุนเดือน

กรกฎาคม 2556

ด้านความเป็นนานาชาติ
• ลงนามความร่วมมือ (MOU) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 

• ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบัน APEN, AIIT และ JDP เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
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วิทยาลัยนวัตกรรม

ด้านการวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมมุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบในวงกว้างโดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก

คณาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 3 ของ

ประเทศ การเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการท่องเทีย่วในประเทศในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน นอกจากงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบในวงกว้างแล้ว งานวิจัยของวิทยาลัยยังมุ่งเน้นที่การ

เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและ

การแข่งขันขององค์กร และต่อประเทศในภาพรวม เช่น การพัฒนานวัตกรรมการบริการให้กับการไฟฟ้า

นครหลวง เป็นต้น

ด้านความเป็นนานาชาติ
นอกเหนือจากการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว วิทยาลัยยังได้ให้ความส�าคัญกับงานที่ส่งเสริม 

ความเป็นนานาชาติของวิทยาลัย โดยในด้านความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยได้อาศัยเครือข่ายต่างประเทศที่

วทิยาลยัมใีนการจดังานส�าคญัระดบันานาชาต ิในปีทีผ่่านมาวทิยาลยัได้ร่วมกบัส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 

(ส.ร.อ.) ภายใต้การสนับสนุนของ International Telecommunication Union (ITU) ในการจัดงานประชุม

เชิงวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International eGov/CIO forum ซึ่งเป็นงานประชุมที่จัดอยู่ในช่วงเวลา

เดียวกันกับงานประชุมประจ�าปีของ ITU ที่มีบุคคลส�าคัญด้านโทรคมนาคมในระดับโลกเข้าร่วมกว่า 200 

ประเทศทั่วโลกและพร้อมกันนี้ วิทยาลัยยังได้เป็นสมาชิกหน่วยงานเดียวจากประเทศไทยที่อยู่ในเครือข่าย 

ITU Telecommunication Standard Sector (ITU-T) ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม 
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ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
วิทยาลัยมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในความต้องการที่จะ

ช่วยผลกัดนัให้ธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัของประชาชนอย่างแท้จรงิ

โดยในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก

ในการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่มี

คุณค่าสู่ประชาชน โดยในปีที่ผ่านมานี้ วิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานสัมมนาทางวิชาการรวมไปถึง 

การฝึกอบรมจดังานสมัมนาวชิาการให้กบัประชาชนและบคุคลภายนอก

ทัง้ในด้านเทคโนโลยกีารบรหิารการบรกิารและวฒันธรรมโดยมผีูเ้ข้าร่วม

รวมแล้วกว่าพันคน
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วิทยาลัยสหวิทยาการ

ด้านการวิจัย  
งานวิจัยจ�านวนมากจะเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากภายนอก นอกจากนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัยของวิทยาลัยเพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ทั้งที่ศูนย์ล�าปางและท่าพระจันทร์ 

อกีด้วย ตวัอย่างงานวจิยัทีด่�าเนนิการเสรจ็สิน้และทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุในปีทีผ่่านมา อาท ิตราประจ�าจงัหวดั : 

มมุมองจากสญัวทิยาสูอ่ตัลกัษณ์ความเป็นท้องถิน่ โดย ดร.โขมส ีมภีกัด ีการวเิคราะห์ผลกระทบนโยบายการ

เปิดเขตเศรษฐกจิชายแดนแม่สอด (ไทย) - เขตเศรษฐกจิพเิศษเมยีวด ี(พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมอาเซยีน 

โดย ดร.พิทยา สุวคันธ์ (หัวหน้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

อาจารย์ศิวริน เลิศภูษิต อาจารย์ทัชชกร บัวล้อม โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาชุดโปรแกรม

การจัดการท่องเที่ยวต้นแบบส�าหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ และอาจารย์ทัชชกร บัวล้อม เป็นต้น

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จดักจิกรรม/โครงการต่างๆ ให้บรกิารแก่ชมุชนและประชาชนทัว่ไป อาท ิโครงการอบรมภาษาจนี เพือ่

บุคคลทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเสด็จ รุ่นที่ 2 โครงการอบรมความรู้เชิง

ปฏิบัติการเรื่องอาเซียน “ASEAN กับการปรับตัวของเด็กไทย” เป็นต้น

นอกจากนี้ นายสรศักดิ์ แพงโคตร นักศึกษาปริญญาตรี PPE ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ The 15th 

ASEAN - Korea Future - Oriented Youth Exchange Program ภายใต้การสนับสนุนจาก Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) และกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 

2557 ณ เมืองคังวอนโด ประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ “ส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชน

อาเซียน-เกาหลีผ่านทางการแสดงศิลปวัฒนธรรม”



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            195



196            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

ด้านการวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการวิจัยและการเขียนต�ารา

เป็นอย่างยิ่ง โดยพยายามผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อน�าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 มีอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบ 

รายได้ของวิทยาลัยฯ จ�านวน 1 เรื่อง และได้ด�าเนินโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง  

“กลไลการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียน : กรณีข้อพิพาททางการค้าของไทยระหว่างปี ค.ศ.  

1992 - 2011” ของ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์สารปีที่ 35 ฉบับที่ 1

ในปีเดียวกันนี้ มีอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และ 

อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการวิจัย จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมอารมณ์ชาตินิยม

ไทย : การเมอืงของอตัลกัษณ์ระหว่างรฐัชาตกิบัการบรูณาการอาเซยีน” ของ ดร.มรกต ไมยเออร์ 2) โครงการ

วิจัยเรื่อง “พัฒนาการและความเปล่ียนแปลงของความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย” ของ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ และ 3) โครงการวจิยัเรือ่ง “การปรบัทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์ของอนิเดยี

ในประเทศไทย” ของ ดร.บัณฑิต อารอมัน และอาจารย์เกณฑ์ วิฑูรชาติ 

  

ด้านความเป็นนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันด้านนานาชาติศึกษาชั้นน�าของประเทศไทย 

โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆ อย่างไร้พรมแดน ปัจจุบันวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยศึกษา หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอินเดียศึกษา และหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท สาขาวิชาอาเซียนศึกษา วิทยาลัยฯ ยังคงด�าเนินการด้านความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น  

การรบันกัศกึษาแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรไทยศกึษา การส่งนกัศกึษา

ของวทิยาลยั หลกัสตูรจนีศกึษาไปเรยีนในมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาทีป่ระเทศจนี นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้นกัศกึษา

ของวทิยาลยัฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัต่างประเทศ และโครงการทนุการศกึษาจากมหาวทิยาลยั 
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เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาโครงการ 

ทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื๊อ (Hanban) ของนักศึกษาหลักสูตร

จีนศึกษาและโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดียของนักศึกษา

หลักสูตรอินเดีย นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีแผนการท�าสัญญาความ

ร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในประเทศ 

อื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นในปี 

การศึกษาต่อไป 

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
วิทยาลัยฯ  ได้ให้ความส�าคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ มีความเชี่ยวชาญโดยจัดโครงการ “ความรู้ 

สู ่ชุมชน เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน” บริเวณชุมชนท่าพระ

จันทร์ เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีจ่ะเพิม่จ�านวนมากขึน้หลงัจากการเปิดประชาคม

อาเซียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการที่เปิดให้

ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมได้ เช่น โครงการเสวนาวชิาการหวัข้อ “อนิเดยี 

ปัจจุบัน และอนาคต” และโครงการสัมมนานานาชาติด้านจีนศึกษา 

หัวข้อ “มารยาทในการท�าธุรกิจกับชาวจีน”
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สถาบันภาษา

ด้านการวิจัย
ทีมคณาจารย์สถาบันภาษา น�าโดยรองศาสตราจารย์ศรีปทุม นุ่มอุรา ได้รับทุนวิจัยจากส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อชุดโครงการ “มาตรฐานการวัดสมรรถนะและระดับความสามารถทางภาษา

องักฤษเพือ่อาชพี ส�าหรบัแรงงานอาเซยีน 8 กลุม่อาชพี” (Occupational English Skills Descriptors (OESD) 

for Eight ASEAN Occupations) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

• เพื่อศึกษาความสามารถหรือทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

• เพื่อศึกษาทักษะภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตทั้งในประเทศไทยและใน

ประชาคมอาเซียน

• เพือ่สรา้งมาตรฐานการวดัสมรรถนะและทกัษะภาษาองักฤษส�าหรบัการท�างาน (TU Occupational  

English Skills Descriptors / TU-OESD) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�าหรับประเมินความ

สามารถและทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างานในประชาคมอาเซียน 8 กลุ่มอาชีพ

• เพื่อหาแนวทางปรบัปรงุการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพให้บัณฑติมีความพร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• ผลงานวชิาการ/วจิยัของอาจารยส์ถาบนัภาษาไดต้พีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิและมกีารน�าเสนอใน

การประชุมระดับนานาชาติจ�านวน 17 เรื่อง
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ด้านความเป็นนานาชาติ
• สถาบนัภาษาเชญิ Associate Professor Dr. Tamara Warhol 

จาก The University of Mississippi ผ่านโครงการ Fulbright 

Specialist Program เพือ่ท�าการสอนแกน่กัศกึษาปรญิญาโท 

และปริญญาเอกของสถาบันภาษา รวมทั้งจัดการอบรมและ

ให้ค�าปรึกษาทางด้านวิจัยแก่คณาจารย์ ระหว่างวันที่ 18 

พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2556

• สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม 

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” แก่นักศึกษาญี่ปุ่น 

จาก Maebashi Kyoai Gakuen College ระหว่างวันที่ 3 - 7 

มีนาคม 2557

• สถาบันภาษาจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ใน

ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และ

ประเทศนิวซีแลนด์
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สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร 

ส�านักบัณฑิตอาสาสมัครจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร

บณัฑติ (บณัฑติอาสาสมคัร) หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ชนบทศกึษาและการพฒันา) และจดัการศกึษา

รายวิชาระดับปริญญาตรี 2 รายวิชา คือ วิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม และวิชา บอ.200 

ความรู้ทั่วไปว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน 

ด้านการวิจัย
ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีงานวิจัย 7 เรื่อง มีจ�านวน 2 เรื่อง ที่ได้รับทุนจากภายนอกคือ 1) เรื่อง

การติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากกรม 

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เรื่องรูปแบบและแนวทางการ

ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัรแห่งชาต ิและสถาบนัการจดัการและอบรมอาสาสมคัรเพือ่สงัคม 

ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติอีก 5 เรื่อง ได้รับทุน

จากกองทุนวิจัยของส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร คือ 1) เรื่องการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมกับการสร้างความ

เป็นพลเมืองใส่ใจสังคมกองทุนวิจัยส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) เรื่องกระบวนการ

สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 3) เรื่องแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายอาจารย์อาสา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 4) เรื่องสังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร : บทสังเคราะห์องค์ความรู้จากสารนิพนธ์

และงานค้นคว้าอิสระของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) เรื่องการจัดการตลาดนัดส�านัก

บัณฑิตอาสาสมัคร เพื่อมุ่งสู่ตลาดนัดสีเขียว 

ด้านความเป็นนานาชาติ 
ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand : FFT) โดยมี

ความร่วมมือกับ ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ 

ส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร ณ ประเทศภูฏาน จ�านวน 5 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คนในสาขา Hotel 

Architect สาขา Civil (Structural) Engineer สาขา Landscap สาขา Housing Econonmist และสาขา Animail  
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Nutritionist และขณะนีก้�าลงัเปิดรบัสมคัรเพือ่คดัเลอืกอาสาสมคัรไทยไปปฏบิตังิาน ณ ประเทศภฏูาน จ�านวน 

7 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คน ในสาขา Occupational Health and Safety Inspector สาขา Socail Protection  

Expert สาขา Instructor (Chef) สาขา Biomedical Engineer สาขา Furniture Making and  

Designing Instructor สาขา Analytical Chemist (Analyst) และสาขา Food Toxicologist นอกจากนี้ ได้มี 

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kwangwoon และศูนย์เยาวชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

Kwangwoon ประเทศเกาหลีใต ้ โดยส�านักบัณฑิตอาสาสมัครได ้ท�าข ้อตกลงความร ่วมมือทาง

วิชาการ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการอาสาสมัครและวัฒนธรรม  

การจัดอบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการ และการท�าวิจัยกับ 4 องค์กร ดังนี้ 1) Graduate School 

of Counseling, Welfare and Policy, Kwangwoon Unversity 2) Gangbuk Youth Center, Kwangwoon 

Unversity 3) Ganbuk I Will Center, Kwangwoon Unversity 4) Changdong Youth Center, Kwangwoon 

Unversity 

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งที่ 3 (3rd  

International Conference on International Relations and Development - ICIRD 2013) หัวข้อ 

“Beyond Borders: Building a Regional Commons in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 

2556 ณ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และจดัศกึษาดงูานให้กบัชาวต่างประเทศทีร่่วมงานสมัมนา

กับ ICIRD ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 ณ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศให้ปี 2556 เป็นปีวิจัยของคณะฯ โดยส่งเสริมสนับสนุน

การท�าวิจัยของบุคลากร โดยจัดตั้งกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2556 และจัดให้มีการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการท�าวิจัย  

การบริหารงานวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านทางโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย พร้อมทั้งจัดอบรมสัมมนาโครงการ 

นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแสวงหา 

นักวิจัยจากต่างประเทศมาท�าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย

ด้านการสร้างบรรยากาศและสร้างความร่วมมือการท�าวิจัย คณะฯ จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง เปิด

ให้บริการเป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคม 2556 เพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน มีการ

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ร่วมทั้งจัดท�าจุลสารวิจัยเริ่มฉบับแรกเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อ

เป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัย ทั้งนี้คณะฯ ได้ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และอื่นๆ รวมทั้งได้ท�าโครงการร่วมกับชุมชนที่คลองเจ็ด

ท�าการทดลองด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อการท�าเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระกาศให้ปี 2557 เป็นปีแห่งความเป็นนานาชาต ิโดยจะด�าเนนิการ 

อย่างเข้มข้นและจริงจังเพื่อพัฒนาคณะฯ ให้เป็นสากล (World Ranking) และมุ่งเน้น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

ความเป็นสากลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ความเป็นสากลด้านงานวิจัย และความเป็นสากลด้าน 

การบริหารจัดการ ดังนี้
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• ความเป็นสากลด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะฯ จะด�าเนินการเปิดหลักสูตรนานาชาติ

ในปี 2557 จ�านวน 7 หลักสูตร เพิ่มจ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติเต็มเวลาให้มีจ�านวนมากขึ้น (ให้

ใกล้เคียง 10% ของอาจารย์ทั้งหมด) เพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น (5% ในหลักสูตร

นานาชาติ) เพิ่มจ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้าและขาออก (10% ในหลักสูตรนานาชาติ) 

เพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตรปกติ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ  

การจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

• ความเป็นสากลด้านงานวจิยั คณะฯ จะด�าเนนิการส่งเสรมิสนบัสนนุให้คณาจารย์ผลติผลงานวจิยัที่

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus สร้าง

ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติให้มากขึ้น ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

• ความเป็นสากลด้านการบริหารจัดการ จัดตั้งหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ท�า Website คณะฯ เป็น

ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ข้อมูลกับนานาชาติ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านการวิจัย
คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายใน 

และภายนอก จ�านวนกว่า 62 ล้านบาท และได้ผลิตผลงานวิจัยจ�านวนมากซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น บทความ

วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จ�านวน 62 บทความ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จ�านวน 

21 บทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน 58 บทความ งาน

สร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิจ�านวน 10 ผลงาน และจ�านวนสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร จ�านวน 2 รายงาน

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ สู่สาธารณชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่

นักศึกษา ทั้งทางด้านภาษาวัฒนธรรมและวิชาการ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเบลเยียม ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศองักฤษ เป็นต้น ในปัจจบุนัคณะฯ ยงัมกีารขยายความร่วมมอืทางด้านวชิาการกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�า

ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดเด่นในด้านงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือ

สังคม เช่น การออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับคนพิการ นอกจากนี้ ในส่วน

ของชมรมของนักศึกษาก็มีการจัดกิจกรรมออกค่าย เพื่อเรียนรู้และ 

ท�ากิจกรรมในชุมชน เช่น ชมรมวิศวกรรมติดดิน มีการจัดกิจกรรม 

ออกค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์วิถี

ชาวบ้าน ค่ายเหลาดินสอ และชมรมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการ

จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมปลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นต้น
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นเป็นผู้น�าการศึกษา 

ด้านการออกแบบในระดับภูมิภาค และเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย

การสร้างทางเลอืกในการศกึษาตามความถนดัของผูเ้รยีน ร่วมกบัการสร้างองค์ความรูใ้หม่ของคณาจารย์ ผ่าน

การบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจบริบททางสังคม

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง พร้อมกับสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ในโอกาสครบรอบ  

15 ปี ในปี 2557 นี้ คณะฯ ได้จัดท�าแผนกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ขวบปีที่ 20 ขึ้น โดยมีกลยุทธ์หลักด้านการศึกษา  

และด้านการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการ มกีลยทุธ์รองด้านการวจิยั ด้านปัจจยัเกือ้หนนุการศกึษา และด้าน

การบรหิารและการพฒันาองค์กร ในรอบปี 2557 คณะฯ มผีลงานจ�านวนมาก ทัง้จากงานทีด่�าเนนิการต่อเนือ่ง

และการริเริ่มงานใหม่ โดยผลงานส�าคัญๆ มีดังนี้ 

 

ด้านการวิจัย
ทิศทางงานวิจัยของคณะฯ เกิดจากการผสมผสานความรู้ การบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้

เกดิงานวจิยัทีข้่ามศาสตร์ต่างๆ จ�านวนมาก โดยในปีการศกึษา 2556 คณะฯ มโีครงการวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็ จ�านวน 

7 โครงการ และมผีลงานวชิาการ/บทความวจิยั/บทความวชิาการทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ และการน�าเสนอ

บทความวจิยัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิจ�านวน 122 เรือ่ง นอกจากนี ้วารสารวชิาการ JARS ของคณะฯ 

ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ โดยได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของ TCI

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะฯ ได้จัดท�าโครงการ 15 ปี 15 ความร่วมมือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยเป็นโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานการศึกษาอื่น เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการ

สนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายแห่งการเรยีนรูร่้วมกนั อนัน�ามาซึง่การบรูณาการองค์ความรูใ้นทกุมติทิีเ่กีย่วข้อง 

โดยมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ท�างานวิชาการ
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ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคเอกชนทั่วโลก พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ปรับชื่อกึ่งทางการของคณะฯ เป็น  

Thammasat Design School เพื่อให้เป็นที่เข้าใจและจดจ�าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ 

คณะฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการ Lectureship และการส่งคณาจารย์จากคณะฯ ไปท�าการศกึษาและท�างาน

วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีความร่วมมือของคณะฯ 

เพิม่มากขึน้ และเกดิความหลากหลายทางวชิาการ รวมถงึวฒันธรรมการท�างานทีจ่ะรองรบัการเปิด AEC ต่อไป 

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะฯ ได้มีการบูรณาการงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการไปพร้อมๆ กับช่วยพัฒนาชุมชนและ

สงัคมไทย โดยงานวจิยัของคณะฯ จะค�านงึถงึประโยชน์ทีส่งัคมพงึได้รบัในหลากหลายพืน้ที ่รวมถงึประชาชน

หลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้

แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการบรรยาย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงวิชาการและ

วิชาชีพมาบรรยายให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาในการร่วมพัฒนาชุมชน

และสังคม ผ่านการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการค่ายถาปัดอาสา ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ  

จะน�าองค์ความรูจ้ากการเรยีน ออกไปช่วยเหลอืสงัคม อาท ิการสร้างศนูย์สขุภาพชมุชน การสร้างอาคารเรยีน

ให้แก่โรงเรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น 
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ด้านการวิจัย
สถาบันฯ ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) ใน 4 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา 

เครื่องกล เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

คณาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยมากมาย อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั จ�านวน 1 รางวลั โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมนกึ ตัง้เตมิสริกิลุ รางวลั 

ผลงานวจิยัระดบัดเีด่น สภาวจิยัแห่งชาต ิจ�านวน 1 รางวลั โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั อ่อนจนัทร์ และคณะ 

รางวลัโครงการวจิยัมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตดิเีด่น ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จ�านวน 1 รางวลั โดย  

ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล และคณะ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์แห่งความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Center of Excellence) จ�านวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์แห่งความ

เป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ 

การก่อสร้างและเทคโนโลยีการบ�ารุงรักษา

ด้านวิเทศสัมพันธ์
สถาบนัฯ มคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก มกีารลงนามในสญัญา

ความร่วมมือ จ�านวน 57 มหาวิทยาลัย โดยมี real activities with almost all partners in 2013 ขยายความ

ร่วมมอืไปในภมูภิาคเอเชยีมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพือ่รองรบัการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 



รายงานประจำาปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            209

สถาบันฯ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นจ�านวนมาก ในระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ�านวน 41 คน ในระดับ

ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ�านวน 28 คน

นอกจากนี้ มีนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าศึกษา ในฐานะ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจ�านวน 70 คน ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าในหลาย

ประเทศ

สถาบันฯ มีโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต

ศึกษากับสถาบันฯ ชั้นน�าในต่างประเทศ
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คณะแพทยศาสตร์

ด้านการวิจัย
• มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ โดยการรวมเงินบริจาคเพื่อการวิจัยที่มีอยู ่เดิม

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสมทบ และคณะจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ

• เริม่มหีน่วยวจิยัเฉพาะทางในระดบัคณะขึน้ โดยมุง่เน้นการบรูณาการให้มกีารรวมกลุม่นกัวจิยัจาก

ต่างสถานฯ /ภาควิชาฯ อย่างน้อย 2 สถานฯ ขึ้นไป

• มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ทั้งหมด 5 ศูนย์ และ 

2 ใน 5 ศูนย์ เป็นศูนย์วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยโรคหลอดเลือดทางสมองและ

ศูนย์วิจัยของแพทย์แผนไทย

• โครงการศนูย์วจิยัทางคลนิกิคณะแพทยศาสตร์ ซึง่มกีารด�าเนนิการมาบ้างแล้ว จะได้รบัการพฒันา

ให้มีความสมบูรณ์ และตอบสนองกับการวิจัยได้มากขึ้น

• ตัวชี้วัดด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัว เช่น ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ จ�านวนโครงการวิจัย จ�านวน

อาจารย์ทีท่�าวจิยั การได้รบัการอ้างองิ จ�านวนทนุวจิยัในปี 2556 รวมไปถงึจ�านวนบทความวชิาการ

ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย

• คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์) ได้รับการรับรองจาก The 

Forum of Ethical Review Committees in the Asian and Western Paci f ic Region (FERCAP) 

เป็นครั้งที่ 2

งานบริหารวิจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ 

• ปรับปรุงการให้ทุนวิจัย เช่น ทุนแพทยศาสตร์ศึกษา ทุนแพทย์ประจ�าบ้าน ทุนเสนอผลงานใน 

ต่างประเทศของบัณฑิตศึกษา

• ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการด้านงานวิจัย

• ส�านกังานฝ่ายวจิยัได้ย้ายไปอยูท่ีช่ัน้ 5 อาคารราชสดุา ปรบัปรงุห้อง lab แผนไทย พรคีลนิกิ เป็นต้น
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ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ จึงได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการ

มุ่งสู่นานาชาติ โดยได้วางกลยุทธ ไว้ 3 ด้านได้แก่

1. การเตรียมความพร้อม คณะได้ด�าเนินการหลายอย่าง เช่น

 • โครงการ English for Instructor ส�าหรับอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในภาษาอังกฤษ

 • ปรับปรุงเอกสาร ของที่ระลึก แปลหลักสูตรเป็นอังกฤษ website และสื่อต่างๆ

2. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ใน 2 ปีที่ผ่านมา คณะได้ท�าความร่วมมือทางวิชาการกับ 

ต่างประเทศ (MOU) ถึง 9 แห่ง จากแผนเดิมที่ก�าหนดไว้เพียง 6 แห่ง ซึ่งมีทั้งประเทศในเอเชีย 

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยได้มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปในทุกแห่งที่มีความร่วมมือ การมี 

visiting professors รวมไปถงึการส่งอาจารย์เพือ่ไปศกึษา และท�างานวจิยั 2 แห่ง ทัง้นี ้การมคีวาม

ร่วมมือกับต่างประเทศดังกล่าวจะเป็นการรองรับส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) ในอนาคตด้วย

3. พฒันาด้านวชิาการสูน่านาชาตมิากขึน้ ได้แก่ การเตรยีมเปิดหลกัสตูรแพทยศาสตร์ (ภาษาองักฤษ)  

ในปีการศกึษา 2557 การมอีาจารย์ไปน�าเสนอผลงานวชิาการต่างประเทศมากขึน้ อาจารย์ได้รบัเชญิ

ไปเป็นวิทยากรต่างประเทศมากขึ้น มีการจัดประชุม International conference ปีละ 1 ครั้ง การมี  

Visiting Professor 3 ท่าน ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างชาติที่แวะมาเยี่ยมเยือนคณะ หรือ 

ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในช่วงสั้นของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีมากขึ้นเช่นกัน
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คณะสหเวชศาสตร์

ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดสรรทุน การส่งเสริมบุคลากรผู้มีศักยภาพให้ได้รับทุน

สนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุทัง้ในและต่างประเทศ ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่วจิยัส�าหรบัอาจารย์ใหม่ โดยมี

ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์ด้านวจิยัเป็นหวัหน้าโครงการ ท�าให้คณาจารย์ของคณะได้รบัการจดัทนุสนบัสนนุ

วิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คณะสหเวชศาสตร์มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งมีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 ผลงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ระดบันานาชาติ จ�านวน 37 เรือ่ง บทความวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จ�านวน 

9 เรื่อง บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จ�านวน 218 เรื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับ

การเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยประจ�าปี 2555 - 2556 รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล 

ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555 จ�านวน 1 รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้าน 

การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปี 2555 จ�านวน 3 รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอก ปี 2556 จ�านวน 2 รางวัล รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจ�าปี 2555 ประเภท

นักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ�านวน 1 รางวัล รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ  

ประจ�าปี 2556 ประเภทอาจารย์ จ�านวน 1 รางวลั และประเภทนกัวจิยัหรอืผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั 

จ�านวน 1 รางวัล และรางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ�านวน 1 รางวัล

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสหเวชศาสตร์ได้ด�าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการ 

แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนวางแผนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา 

บริษัทเอกชนชั้นน�าที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 คณะสหเวชศาสตร์มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ 
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เพิม่ขึน้ อาท ิSuzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology Chinese Academy of Sciences, 

China Graduate Program Faculty of Medicine Osaka City University, Japan University of Santo Tomas,  

Philippines และความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

เป็นต้น

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะสหเวชศาสตร์ได้ก�าหนดนโยบายด้านการบริการสังคมตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 

2557 ซึง่มเีป้าหมายให้ประชาชนได้รบับรกิารวชิาการ บรกิารทางสขุภาพทีม่คีวามหลากหลายและได้มาตรฐาน 

โดยในรอบปีการศึกษา 2556 คณะได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ขึ้น เพื่อให้บริการด้านการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

การให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพแบบครบวงจรแก่บคุลากรและประชาชนทัว่ไป และส่งเสรมิให้ประชาชน

มีสุขภาพดี รวมถึงให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ที่เน้นสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่บุคลากร บริการ

ด้านกายภาพบ�าบัดและธาราบ�าบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา โดยศูนย์บริการสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหิดล และยังให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ�านวน 1 หน่วยงาน คือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะทันตแพทยศาสตร์

ด้านการวิจัย
ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor ระดับนานาชาติ 

จ�านวน 8 เรื่อง ระดับชาติ จ�านวน 4 เรื่อง และมีการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ�านวน 7 เรื่อง 

นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

ทันตแพทย์มาใช้ในการเรียนการสอน และน�าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม

ด้านความเป็นนานาชาติ
การลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยั รวมถงึสถาบนัต่างประเทศ เป็นอกีสิง่หนึง่ทีค่ณะฯ 

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษานี้คณะฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ Dr. D.Y. Patil Dental 

College & Hospital ประเทศอินเดีย วันที่ 20 สิงหาคม 2556 สถาบัน VISA (Vedic Institute of Smile 

Aesthetics) ประเทศเนปาล วันที่ 26 สิงหาคม 2556 และคณะทันตแพทยศาสตร์ จาก Hang Tuah 

University ประเทศอินโดนีเชีย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนี้ คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์จาก Niigata  

University ประเทศญีปุ่น่ จ�านวน 2 คน ได้มาศกึษาดงูานวนัที ่2 - 15 สงิหาคม 2556 และนกัศกึษาทนัตแพทย์

จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จ�านวน 34 คน วันที่ 27 ตุลาคม - 9 

พฤศจิกายน 2556 นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จ�านวน 2 คน ได้ไปศึกษาดูงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 

Niigata University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2556 
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ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนนับเป็นอีก

ภารกิจส�าคัญที่คณะฯ ได้ให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะในกลุ่มที่สามารถเข้า

ถึงบริการทันตกรรมได้น้อย ด้วยการจัดให้มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

จากความร่วมมือของอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

อดุรธาน ีและล�าปาง รวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ มผีูเ้ข้ารบับรกิารประมาณ 1,400 

คน ได้รบัการบรกิารตรวจฟัน อดุฟัน ถอนฟัน เคลอืบฟลอูอร์ไรด์ป้องกนั

ฟันผุส�าหรับเด็ก และผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการให้ความรู้ด้าน 

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีในการป้องกันโรคฟันผุและ 

เหงือกอักเสบ เพื่อให้เกิดการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง

และผู้ใกล้ชิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจส�าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริง
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คณะพยาบาลศาสตร์

ด้านการวิจัย
เพื่อให้การด�าเนินงานภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร 

ที่ว่า “น�าการวิจัยสู่การพัฒนา...” คณะพยาบาลศาสตร์พยายามที่จะพัฒนาระบบและกลไกด้านการวิจัยของ

คณะฯ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบในการจัดหาแหล่งทุนและการขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การด�าเนิน

งานด้านต่างๆ ภายใต้กองทนุวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร์ และการแสวงหาความร่วมมอืกบัองค์กรภายนอก 

โดยในปีการศึกษา 2556 ทางคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายนอกและเป็นระดับนานาชาติ 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดด คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก The Japan 

International Corporation Agency (JICA) in cooperation with the Global Development Network (GDN) 

and East Asian Development Network (EADN) มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนางานด้าน

การวิจัยอย่างเป็นระบบ ท�าให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งคณาจารย์

มีการจัดท�าต�าราและสื่อการสอนเพิ่มขึ้น มีโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จและน�าไปใช้ประโยชน์ได้จ�านวน 7 เรื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและก�าลังด�าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์

แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลจิตเวชและพฤติกรรมศาสตร์ และได้วางแนวทางในการจัด

ตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและด้านผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์ของสังคมและ 

น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้ปรากฏ 

ด้านวิเทศสัมพันธ์
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ในปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการ 

จดัตัง้หน่วยวเิทศสมัพนัธ์อย่างเป็นรปูธรรม มกีจิกรรมการด�าเนนิงานทัง้ทางด้านวชิาการและการแลกเปลีย่น

ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้นจ�านวน 14 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  

3 กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงาน 8 กิจกรรม การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนศิลปะ
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และวัฒนธรรม 3 กิจกรรม โดยบุคลากรทั้งสายวิชาการ จ�านวน 23 คน สายสนับสนุน 9 คน และนักศึกษา

พยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจ�านวน 16 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดัง

ที่กล่าวมา 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานและท�าหน้าที่เป็น 

Visiting professor ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศกัมพูชา 

รวมทั้งสิ้น 10 คน ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการ

ศึกษาในต่างประเทศจ�านวน 14 ฉบับ ซึ่งมี MOU ที่ active จ�านวน 8 ฉบับ และมีการลงนามในช่วงปีการ

ศึกษา 2556 เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 6 แห่ง ประเทศ

ญี่ปุ่น 3 แห่ง ประเทศเกาหลีใต้ 2 แห่ง และประเทศเมียนมาร์อีก 2 แห่ง 

ในขณะเดียวกัน คณะพยาบาลศาสตร์ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนทั้งองค์กรให้สามารถรองรับ

ความเป็นนานาชาติได้ ดังนั้น บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสาร อีกทั้งคณะฯ ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาว 

ต่างประเทศมาปฏิบัติงานประจ�าอีกด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักใน 

วงกว้าง นั่นก็คือ การพัฒนาและปรับปรุง website ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เริ่มด�าเนินการปรับปรุงใหม่ 

ในปีการศึกษา 2556
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

ด้านการวิจัย
มีผลงานวิจัย ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการน�าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้านวิชาการ
ได้ขยายโอกาสทางการศกึษาในส่วนภมูภิาค โดยการเปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) วิชาเอกการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ในปีการศึกษา 

2557 ณ ศูนย์ล�าปาง

ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 

University of Public Health ประเทศเมียนมาร์ และ National Institute of Occupational and  

Environmental Health ประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งเตรียมเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติด้าน Occupational and Environmental Health
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คณะเภสัชศาสตร์

ด้านการวิจัย
ในระยะเวลาที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ให้ความส�าคัญและผลักดันคณาจารย์ให้ได้รับทุนสนับสนุน 

การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยรวมกลุ่มอาจารย์ใหม่

โดยมอีาจารยอ์าวโุสและผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณด์า้นการวจิยัเปน็ทีป่รกึษาโครงการดงักลา่ว นอกจากนี้

ยงัสนบัสนนุใหค้ณาจารยไ์ปน�าเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุวชิาการตา่งๆ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

โดยในปี 2556 คณะฯ มีอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ คือเภสัชกรหญิง ดร.อมลณัฏฐ์  

ตันศิริคงคล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ

เภสชัศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในงานวนันกัวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรป์ระจ�าป ี2555 - 2556 

ด้านความเป็นนานาชาติ
ทางคณะฯ ก�าลงัด�าเนนิการรา่งหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ จดัการเรยีนการสอนใชภ้าษาองักฤษ 

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) อย่าง 

ตอ่เนือ่ง พรอ้มขบัเคลือ่นการศกึษาใหเ้ขา้สูค่วามเปน็นานาชาตมิากยิง่ขึน้ และท�าบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 

และสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ การวจิยักบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัในกลุม่ประเทศอาเซยีน และกลุม่ประเทศ 

สหภาพยุโรป เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัยให้มีศักยภาพเข้มแข็ง สอดคล้อง และทันสมัย 

ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นน�า
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นอกจากนี ้คณะเภสชัศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการและกจิกรรมส�าหรบั

นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อ

พัฒนาทักษะในทุกด้าน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก

ถึงคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรม อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 

และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และความ

ร่วมมือระหว่างคณะและสถาบัน 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อ

ปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการแพทย์ โดยใช้

ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก วิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบริหารงาน

อิสระไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี 2556 วิทยาลัยได้รับพระราชทานนามจาก 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ 

จุฬาภรณ์ (Chulabhorn International College of Medicine)”

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรกในภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยในปีการศึกษานี้จะเปิดสอนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 

ชีวคลินิก และสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
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วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ด้านการวิจัย
ปัจจุบันวิทยาลัยโลกคดีศึกษามีโครงการวิจัยที่ด�าเนินการอยู่ 7 โครงการ ดังนี้

• A comparative Study on response to Emergency Shelter Needs in Prathum Thani and 

Nonthaburi Provinces แหล่งทุน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• การประเมนิการด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญู 2550 มาตรา 67 วรรคสอง แหล่งทนุ ส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• Situation Analysis of Young People in Thailand and Factors affecting HIV Exposure  

แหล่งทุนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

• PHS2 training module development based on University of Community Health (Myanmar) 

แหล่งทุน IRC

• โครงการพฒันาผูใ้ห้การปรกึษาผูป่้วยโรคเรือ้รงัและกลุม่เสีย่ง และการประเมนิคณุภาพการให้บรกิาร

การปรกึษาในคลนิกิเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร แหล่งทนุ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)

• CBO Monitoring Project แหล่งทุน Partners Asia

• โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์รวมในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต

กรุงเทพมหานคร แหล่งทุน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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ด้านความเป็นนานาชาติ
• วิ ทยาลั ย โ ลกคดี ศึ กษา  มี หลั กสู ต ร  2  หลั กสู ต ร 

เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท  

เป็นนักศึกษาต่างชาติร้อยละ 93 ของนักศึกษาทั้งหมด 

วิทยาลัยฯ ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 

Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเปิดอบรม

หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ ระหว่างเดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายนของทุกปี



การบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

226            บันทึกธรรมศาสตร์ 2557

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำามหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัได้เปิดโอกาสให้บคุคลไปขอตรวจดขู้อมลูข่าวสารของราชการ ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2556 

ถึงเดือนมีนาคม 2557 ตามมาตรา 9 ณ ห้องข้อมูลข่าวสารประจ�ามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น 1 เลขที่ 99 

หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  

ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลยื่นค�าขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ ตามมาตรา 11 มี

ข้าราชการ มายื่นขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพสมรส และการเพิ่มวุฒิการศึกษา 92 ราย กับกองการ 

เจ้าหน้าที ่นกัศกึษามายืน่ขอประวตักิารศกึษาของตนเองภายหลงัจากส�าเรจ็การศกึษาแล้ว 8,242 ราย กบัส�านกั

ทะเบียนและประมวลผล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ ได้ถกูต้อง กองงานศนูย์รงัสติร่วมกบัสภาข้าราชการมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัอบรมความรูท้ัว่ไป    

เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จ�านวน 200 คน วิทยากรจากส�านักงานข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ส�านักนายกรัฐมนตรี 
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	
อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12121
โทรศัพท์		0-2564-4440-79	
โทรสาร		 0-2564-4405

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200
โทรศัพท์	0-2221-6111-20	(อัตโนมัต	ิ20	คู่สาย),	0-2221-6171-80	
โทรสาร	 0-2224-8099
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
เลขที่	248	หมู	่2	ถนนล�าปาง-เชียงใหม	่
ต�าบลปงยางคก	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	52190
โทรศัพท์		0-5426-8701	
โทรสาร		 0-5426-8701

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
เลขที่	39/4	หมู	่5	ต�าบลโป่ง	
อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	20150
โทรศัพท์		0-3825-9010-69	
โทรสาร		 0-3825-9050





คณะกรรมการจัดพิมพ์
หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์ (รายงานประจำาปี 2557)

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายคณิต พีชวณิชย์
รองศาสตราจารย์บำารุง สุขพรรณ์

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์อภินันท์ พงศ์เมธากุล
อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี
ผู้อำานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารการวิจัย
ผู้อำานวยการกองงานศูนย์รังสิต
นางฉันทิชา ศรีโยธิน
นางอัจฉรา ชนะกุล
นางสาวรัตนา เจริญเสียง
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์
นางสาวนวพรรณ อิ่มดวง
นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
นางประภาพันธ์ ว่องไว
นายนิพิฐพนธ์ เมืองสีนุ่น
นายศิลาวุฒิ นวลนุกูล

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนพรัตน์ พลอยชื่น

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพโดย
นายศรันย์ งาสุวรรณ
นายปรีชา เจริญยศ

คณะผู้ออกแบบ
บริษัท แปลน สารา จำากัด

งานพิมพ์
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำากัด
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เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�นดำเนินงาน

อยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�น

ดำเนินงานอยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู

ไปกับการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญ

ในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก





บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร	์ประเทศไทย	จ�ากัด	ร่วมกับ	บริษัท	โตโยต้า 
เชียงราย	 จ�ากัด	 ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว	 จังหวัด
เชียงราย	ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเรือน 
ทีเ่สยีหาย		มลูค่า	1,250,000	ล้านบาท	โดยบรษิทั	โตโยต้า	เชยีงราย	จ�ากดั	
เป็นผู้ด�าเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ	ในวันที	่21	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น	 ในช่วงแรกหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	 5	
พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	ผู้แทนจ�าหน่ายโตโยต้าเชียงราย	ร่วมกับจิตอาสา 
ของโตโยต้าลงพื้นที่	 อ.พาน	 จ.เชียงราย	 โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
ด้านอาหาร	น�า้ดื่ม	และถุงยังชีพ	รวมถึงการจัดการสิ่งก่อสร้างของชุมชน 
ที่ได้รับความเสียหาย	 เป็นมูลค่า	 250,000	 บาท	พร้อมกันนี้บริษัท	 
โตโยต้า	ลิสซิ่ง	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	
เบื้องต้น	250,000	บาท

โตโยต้า	ขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการเดนิเคยีงข้างคนไทย	เพือ่ร่วมกนั
ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ	และขับเคลื่อนรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	
ขอแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบ	๘๐	ปี	
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





 

 

 

 

 

 

ประวติัศาสตรธ์รรมศาสตร ์คือ ประวติัศาสตรข์องประชาชน 
สาํนกักฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา  

สตัยะพล แอนด์ พารท์เนอรส์ 
SATYAPON & PARTNERS LIMITED 

 

140 อาคารแปซิฟิค เพลส ชั้น 9 หอ้ง 909 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร : 0-2254-8858   โทรสาร : 0-2254-2550    

Website: http://www.satyapon.com    E-mail: satyapon@satyapon.com 
 

 

 

ดร. สตัยะพล สจัจเดชะ 

น.บ. (ธรรมศาสตร)์, น.บ.ท.,  LL.M. (U. of Miami), M.C.L. (George Washington U.) 

ดุษฎบีณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) สาขานิติศาสตร ์(มธบ.) 

สุขเปรม  สจัจเดชะ 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (อสัสมัชญั), น.บ.ท. 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ (มหิดลวิทยาลยันานาชาติ) 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต (กฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา) (ธรรมศาสตร)์ 

LL.M. (Business Laws, English Program) (Thammasat) 

กฤชวชัร ์ ชยันภาศกัด์ิ 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) (ธรรมศาสตร)์, น.ม. (จุฬาฯ) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ (ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ) 

เกรียงศกัด์ิ  สุขิตานนท ์

น.บ. (ธรรมศาสตร)์, ประกาศนียบตัรบณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (ธรรมศาสตร)์ 

กฤษณะ  ม่ิงทองคาํ 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เหรียญทอง) (มธบ.), น.ม. (มธบ.) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ (ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ) 

ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาชั้นสงู รุ่นท่ี 2 (ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ) 

นิตธิร วิทูรนพรุจ 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เหรียญทอง) (มธบ.) 

ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาชั้นสงู รุ่นท่ี 2 (ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ) 

จตภุทัร ลิมประพฤทธิ์กุล 

ศศ.บ. (เกษตรศาสตร)์, น.บ. (รามคาํแหง) 

ชยุตม ์ ศรีทิพโพธ์ิ 

น.บ. (ธรรมศาสตร)์ 

ชชัตะวนั  อมัพร 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) (ธรรมศาสตร)์ 

สุญาดา  เข็มทอง 

น.บ. (ธรรมศาสตร)์ 

เณริศา  สตัโกวิท 

วท.บ. (ชีวเคมี, บรูพา), วท.ม.(พนัธุวิศวกรรม) (เกษตรศาสตร)์ 

เครื่องหมายการคา้           สิทธิบตัร         ลิขสิทธ์ิ 
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ESTABLISHED 
1989 

ADDRESS 
75/20 10th floor  Richmond Tower Sukhumvit 26, Bangkok 
10110 
Tel. +66 (0)  2261-8263-8 
Fax. +66 (0) 2261-8269 
www.cm49.com 

PRESIDENT 
Thanee  Vattanasook 

SENIOR DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
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PROJECT  TYPES 
Foundation Engineering  Structural 
Engineering  Mechanical Engineering  
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Landscape Works 

DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
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Aungkool Vongpakdee 

Consulting & 
Management 49 Limited 

 
Kanit  Poncheewin 

MANAGING  DIRECTOR 



ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอมธ. ยินดีให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และประชาคมธรรมศาสตร์




