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“…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดจุบ่อน�า้ บ�าบัด

ความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรูอ้นัเป็น

สิทธแิละโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรได้ตามหลักแห่งเสรภีาพ

ในการศึกษา…”

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมืองจึงมีลักษณะเป็นตลาดวิชา โดยเปิดกว้างแก่

ผู้ส�าเรจ็ประโยคมธัยมศึกษาและผู้ท่ีท�างานแล้วเข้าเรยีน

โดยไม่มกีารสอบเข้า เกบ็ค่าเล่าเรยีนในอตัราต�า่ จดัพิมพ์ 

ค�าสอนจ�าหน่ายในราคาถูก ไม่บังคับให้นักศึกษาต้อง

มาฟังค�าบรรยาย เพียงแต่มาสอบตามก�าหนดเวลา  

นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย 

ปรากฏว่า ในปีแรกมีผู้สมัครเข้าศึกษาถึง 7,094 คน  

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุตรชายหญิงจากชนชั้นที่ไม่ได้ 

ร�า่รวย รวมท้ังชนชัน้กลางท่ีมคีวามหลากหลายอาชพีมาก  

วชิาท่ีเปิดสอนมี 2 แขนงคอื หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต 

และวิชาการบัญชี 

จากการรัฐประหารเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2490 ท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างมาก  

ผู้ประศาสน์การ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์  

ต้องล้ีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ชื่อมหาวิทยาลัย

ถกูตัดค�าว่า “การเมอืง” ออก เปล่ียนเป็น “มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์” หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต

เปล่ียนแปลงไป กลายเป็นการจัดการเรียนการสอน

แยกออกเป็น 4 คณะ คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ความเป็น

ตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2495 แต่ละคณะมีปริญญาบัตรในชั้นปริญญาตรี 

ตามสาขาของตนเอง ไม่เป็นปริญญาบัตรกลางชื่อ 

ประกาศนาม
ธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตัง้เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2477	โดยช่ือมหาวทิยาลัยแรกเริม่	คือ	“มหาวทิยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”	(มธก.)	 จากความคิดของศาสตราจารย์	 ดร.ปรีดี	 พนมยงค์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น	ที่ต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย	เพื่อให้	

การศึกษาและสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่ที่เพิ่งถือก�าเนิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียง	2	ปี	แก่พลเมือง

จ�านวนมากผู้อยู่ในภาวะกระหายใคร่รู้	 ดั่งค�ากราบบังคมทูลการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่อผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยว่า

“ธรรมศาสตรบัณฑิต” อีกต่อไป

ช่วงปี 2516 ถือเป็นยุคสมัยแห่งการต่อสู้ทาง

อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย ซึ่งก่อตัวขึ้น 

อย่างชัดเจนหลังเหตุการณ์วันวิปโยค 14 ตุลาคม 2516  

ในขณะนัน้ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศกัดิด์�ารงต�าแหน่ง 

อธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจาก 

เหตุการณ์วนัวปิโยคปะทุขึน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์สัญญา

เป ็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศในยามคับขัน 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์มบีทบาทส�าคญัในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ที่ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

ครั้งใหญ่ทางการเมืองไทยยุคใหม่ในเวลาต่อมา

ในปี 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่าควรท่ีจะขยายการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ ในชั้นปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้

เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญในการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาสังคม เช่นเดยีวกบัหลักสูตรทาง 

สังคมศาสตร์ท่ีมอียู่เดมิ พ้ืนท่ีธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์  

ซึง่มีเนือ้ท่ีอยู่ประมาณ 49 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการขยายตัว 

ทางวชิาการและการพัฒนา มหาวทิยาลัยจงึเจรจาขอใช้ 

ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่

ประมาณ 2,430 ไร่ ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัว

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยาย

ออกไปท่ีรังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต ซึ่งพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2537 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาว่า  

มีความเหมาะสมท่ีจะน�าพ้ืนท่ีบริเวณริมถนนสาย 

ชลบุร-ีระยอง ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุร ี
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ช่วงปี 2516 ถือเป็นยุคสมัยแห่งการต่อสู้ทาง

อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย ซึ่งก่อตัวขึ้น 
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์สัญญา

เป ็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศในยามคับขัน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มบีทบาทส�าคญัในเหตกุารณ์

ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ทางการเมืองไทยยุคใหม่ในเวลาต่อมา

ในปี 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่าควรที่จะขยายการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้

เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญในการ

เปลีย่นแปลงและพฒันาสงัคม เช่นเดยีวกบัหลกัสตูรทาง 

สงัคมศาสตร์ทีมี่อยู่เดิม พืน้ทีธ่รรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  

ซึง่มเีนือ้ทีอ่ยูป่ระมาณ 49 ไร่ ไม่เพยีงพอต่อการขยายตัว 

ทางวชิาการและการพฒันา มหาวทิยาลยัจงึเจรจาขอใช้ 

ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่

ประมาณ 2,430 ไร่ ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัว

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยาย

ออกไปที่รังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต ซึ่งพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2537 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้พจิารณาว่า  

มีความเหมาะสมที่จะน�าพื้นที่บริเวณริมถนนสาย 

ชลบรุ-ีระยอง ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี



1110 ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้จัดต้ัง 

ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

มีประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโดยรอบศูนย์รังสิต  

รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงท่ีเดือดร้อนมาพักพิงถึง  

7,000 คน ตลอดระยะเวลาเปิดศูนย์มีอาสาสมัคร 

ที่มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้กว่า 8,000 คน และยังได้ 

ให้ความช่วยเหลืออาหาร ข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็น 

และถุงยังชีพแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ 

ใกล้เคยีงอีกนบัหม่ืนราย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดงักล่าว 

แสดงให้เห็นถึงการสืบสานปณิธานและปรัชญาดั้งเดิม 

ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างคนท่ีมีจริยธรรม 

รักษาความถูกต้อง รับใช้สังคมดังค�ากล่าวท่ีว ่า 

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน”

ในสายธารแห่งความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมโลก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเดนิทาง

ตามกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ “ก้าวล�้างานวิจัย ก้าวไกล 

สู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชน” รวมทัง้การพัฒนา 

ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่ความเป็น 

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ด้วยวิชาความรู้ท่ีครบถ้วน 

ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อีกท้ังก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการเปิด

หลักสูตรนานาชาติ วทิยาลัยนานาชาติหลากหลายสาขา 

ท่ามกลางกระแสเปล่ียนผ่าน ความเปล่ียนแปลงและความ

เติบโตของสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 

สังคม เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ พร้อมท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความ

ก้าวหน้าทันสมยั มคีวามโดดเด่นด้านการวจิยั สามารถ

สร้างองค์ความรู้ท่ีจะเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไข 

ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ รวมท้ังปัญหาของโลกใน 

ยุคใหม่โดยรวมด้วย

ในวนันีท่ี้มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ยืนหยัดเคยีงคู่ 

สังคมไทยมาครบ 81 ปีแห่งการสถาปนา ยังคงยืนยัน 

เจตนารมณ์ในการผลิต “เมล็ดพันธุ์คนธรรมศาสตร์” 

กอปรด้วยจติวญิญาณแห่งการรับใช้สังคม เพ่ือเป็นก�าลัง 

ส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่สังคมโลกอย่าง

เต็มภาคภูมิ โดยการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร ์

ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผ่านกลไกต่างๆ เช่น การปรับการเรยีนการสอนแบบ 

น�าความรูไ้ปบรกิารสังคม เป็นต้น มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวันนี้จึงแปรเปล่ียนจากบ่อน�้าบ่อเล็กๆ บ�าบัด 

ความกระหายไปสู ่สายธาราแห่งปัญญาอันย่ังยืน 

ตลอดไป 

มาใช้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  

เพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัและพัฒนา

ในด้านเทคโนโลยีทีเ่ชือ่มโยงกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม 

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จ�าเป็นต้อง

มีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับ

อุตสาหกรรม ทางบรเิวณจงัหวดัชลบุรมีคีวามเหมาะสม

เนื่องจากเป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรมจ�านวนมาก 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการส�านักงานอธิการบดี ตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 จึงให้มี 

การจัดต้ังงานบริหารศูนย์พัทยา ส�านักงานประสาน

ศูนย์การศึกษาภูมิภาคขึ้น การก่อต้ังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นับเป็นการขยายโอกาสทาง 

การศกึษาแก่ทางภูมภิาคตะวนัออก สามารถสนองตอบ

ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนทางภาค

เหนือและภูมิภาคใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าศึกษา 

ในระดบัปรญิญาบณัฑิต ซึง่เป็นการสร้างความเข้มแขง็ 

ความมัน่คงทางวชิาการสู่ภูมภิาค รวมทัง้ด�าเนนิการวจิยั 

พัฒนาการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ  

แก่ชมุชน และเพ่ือให้นกัเรยีนในท้องถิน่ไม่ต้องเดนิทาง 

ไปศกึษาไกลจากภูมลิ�าเนา สภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จงึได้มมีติให้ด�าเนนิการจดัต้ังมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล�าปางขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้เปิด

การเรยีนการสอนครัง้แรกในปีการศกึษา 2541 คอื คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และขยายการเรียนการสอน 

สู่คณะสาขาวชิาอืน่ๆ และระดบัปรญิญาโท ในมาตรฐาน

ที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

ในปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้าง 

ความเสียหายมากทีสุ่ดในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้จัดต้ัง 

ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

มีประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโดยรอบศูนย์รังสิต  

รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงที่เดือดร้อนมาพักพิงถึง  

7,000 คน ตลอดระยะเวลาเปิดศูนย์มีอาสาสมัคร 

ที่มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้กว่า 8,000 คน และยังได้ 

ให้ความช่วยเหลืออาหาร ข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็น 

และถุงยังชีพแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ 

ใกล้เคยีงอกีนบัหมืน่ราย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดงักล่าว 

แสดงให้เห็นถึงการสืบสานปณิธานและปรัชญาดั้งเดิม 

ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างคนท่ีมีจริยธรรม 

รักษาความถูกต้อง รับใช้สังคมดังค�ากล่าวที่ว ่า 

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน”

ในสายธารแห่งความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมโลก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเดนิทาง

ตามกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ “ก้าวล�้างานวิจัย ก้าวไกล 

สู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชน” รวมทัง้การพัฒนา 

ด้านอืน่ๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่ความเป็น 

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ด้วยวิชาความรู้ท่ีครบถ้วน 

ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อีกท้ังก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการเปิด

หลักสูตรนานาชาติ วทิยาลัยนานาชาติหลากหลายสาขา 

ท่ามกลางกระแสเปล่ียนผ่าน ความเปล่ียนแปลงและความ

เติบโตของสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 

สังคม เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ พร้อมท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความ

ก้าวหน้าทนัสมยั มีความโดดเด่นด้านการวจิยั สามารถ

สร้างองค์ความรู้ท่ีจะเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไข 

ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ รวมท้ังปัญหาของโลกใน 

ยุคใหม่โดยรวมด้วย

ในวนันีท่ี้มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ยืนหยัดเคยีงคู่ 

สังคมไทยมาครบ 81 ปีแห่งการสถาปนา ยังคงยืนยัน 

เจตนารมณ์ในการผลิต “เมล็ดพันธุ์คนธรรมศาสตร์” 

กอปรด้วยจติวญิญาณแห่งการรบัใช้สังคม เพ่ือเป็นก�าลัง 

ส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่สังคมโลกอย่าง

เต็มภาคภูมิ โดยการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร ์

ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผ่านกลไกต่างๆ เช่น การปรับการเรยีนการสอนแบบ 

น�าความรูไ้ปบรกิารสังคม เป็นต้น มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวันนี้จึงแปรเปล่ียนจากบ่อน�้าบ่อเล็กๆ บ�าบัด 

ความกระหายไปสู ่สายธาราแห่งปัญญาอันย่ังยืน 

ตลอดไป 

มาใช้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  

เพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัและพัฒนา

ในด้านเทคโนโลยีทีเ่ชือ่มโยงกบัการพัฒนาอตุสาหกรรม 

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จ�าเป็นต้อง

มีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับ

อตุสาหกรรม ทางบรเิวณจงัหวดัชลบุรมีคีวามเหมาะสม

เนื่องจากเป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรมจ�านวนมาก 

เม่ือมหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการส�านักงานอธิการบดี ตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 จึงให้มี 

การจัดต้ังงานบริหารศูนย์พัทยา ส�านักงานประสาน

ศูนย์การศึกษาภูมิภาคขึ้น การก่อต้ังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นับเป็นการขยายโอกาสทาง 

การศกึษาแก่ทางภูมิภาคตะวันออก สามารถสนองตอบ

ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนทางภาค

เหนือและภูมิภาคใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าศึกษา 

ในระดบัปริญญาบัณฑิต ซึง่เป็นการสร้างความเข้มแขง็ 

ความมัน่คงทางวชิาการสู่ภูมภิาค รวมทัง้ด�าเนนิการวจิยั 

พัฒนาการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ  

แก่ชมุชน และเพ่ือให้นกัเรยีนในท้องถิน่ไม่ต้องเดนิทาง 

ไปศกึษาไกลจากภูมลิ�าเนา สภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จงึได้มมีติให้ด�าเนนิการจดัต้ังมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล�าปางขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้เปิด

การเรยีนการสอนคร้ังแรกในปีการศกึษา 2541 คอื คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และขยายการเรียนการสอน 

สู่คณะสาขาวชิาอืน่ๆ และระดบัปรญิญาโท ในมาตรฐาน

ที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

ในปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ที่สร้าง 

ความเสียหายมากทีสุ่ดในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  
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True to the ideas of Dr. Banomyong, the 

University of Moral and Political Sciences quickly 

became an open university that accepted  

everyone with a high school diploma and working  

people without a need to take entrance  

examination with minimal, affordable tuition 

fee. Textbooks were offered at low cost, and 

as the first open university in Thailand, students 

were not required to attend classes every day, 

but instead taking final examination to assess 

their progress.  In the first year, 7,094 students 

applied to attend the University, mostly from 

working - class families.  At that time, only two 

programs were offered---Moral Science and 

Accountancy degree programs.

The coup d’tat on November 8, 1947 

had a dramatic effect on the University. Soon 

after, the University’s name was changed 

to Thammasat University (TU), and the open  

university system was abandoned, with four 

new degree programs being introduced-- Law, 

Political Science, Economics, and Commerce 

and Accountancy. Thammasat University Act 

of 2495 B.E. mandated that each program offer 

its own degree. 

Echoing student unrest and a global push 

for a new era of freedom, Thammasat University  

became the center of student uprising in  

October 1973, with the demand for a new 

constitution and a parliamentary government. 

Thammasat University was inaugurated on June 27, 1934.  The original name of the 
University, as given by Professor Dr. Pridi Banomyong, was the University of Moral and 
Political Sciences .  Dr. Banomyong wished to establish a university to educate Thai people 
of democracy first introduced two years earlier.

Thammasat
University

The Spirit of 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej appointed 

Thammasat’s rector Professor Sanya Dharmasakti  

as the new Prime Minister during this time of 

crisis.  Thammasat University continued to play 

a key role in changes and development of  

democracy and politics in Thailand. 

 In 1975, Professor Dr. Puey Ungpakorn, 

then rector of Thammasat University, realized 

that moving the country forward would depend 

on increasing focus on science and technology.  

Given such vision,  he  then set out to expand 

science and technology degree programs 

along side with establishment of a new campus 

in Rangsit to relieve the crowded Taprachan 

campus. After contacting the Industrial Estates 

of the Ministry of Industry, Thammasat acquired 

972 acres for expanding the University to Rangsit 

Campus, and since then development there has 

continued well until the present day. 

 More development came in 1994,  

when Thammasat University launched another  

regional campus by developing land around  

Chonburi-Rayong Road, Bangamung District,  

Pong Sub-District, Chonburi Province. This  

became the home of the Thammasat University  

Pattaya Campus, dedicated to teaching,  

learning and research in technology and  

industrial development. The fortuitous choice  

worked well for this mission, as Chonburi was  

already a highly industrialized area. 
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to stand ready for changes in Thailand and  

the world, by training its students to be leaders.  

With the best research facilities available 

and an eye towards preparing Thailand for its 

rightful role as part of the global community,  

Thammasat University goes beyond providing 

knowledge in Humanities, Social Science, and  

Science and Technology. Thammasat University  

is truly an international university and a  

champion of the most important issues facing  

the Thammasat community, the country and 

the world today. 

Today, Thammasat University continues 

its legendary tradition as academic leader, 

moving forward into the modern world with  

the best and brightest minds that will go 

forward and further develop, enhance, and 

benefit the country and the world.

Thammasat has been in Thailand for 81 

proud years. The University community remains 

true to its founder Professor Dr. Banomyong 

and the ideals that led him to found this great 

learning institution and cultural icon, which 

has grown to be Thailand’s intellectual, moral 

and spiritual center. Thammasat continues to 

instill in each and every student the desire to 

serve the country and its people, and move 

Thailand forward proudly as a shining beacon 

to the entire world. When a student graduates 

from Thammasat, it means that student isn’t  

just ready to get a job – it means he or she has 

a sense of community and social responsibility 

– and a burning desire to use knowledge for 

the good of all. Thammasat University today 

has changed from its humble beginnings as a 

small pond of knowledge-seekers, to its status 

today as a river of wisdom for all.

More changes came on December 20, 2004  

when Thammasat University continued its  

development in Pattaya with the new Pattaya 

Learning Resort to provide greater educational  

opportunities to the Thai people of Eastern 

Thailand. 

In Northern Thailand, Thammasat again 

responded to rapid demands of young people 

for quality higher-level education. With the 

establishment of the Lampang Campus on  

July 8, 1996, students from the Northern part  

of Thailand no longer had to study far away 

from their home, but could enjoy the strengths 

of Thammasat University Lampang Campus  

community. 

The first lecture class at Lampang  

Campus was held in 1998, with the School of 

Social Administration being the first to be  

introduced. The Lampang Campus would later 

expand to include other curricula, including 

Master’s Degree programs, with all degree  

programs adhering to the same rigorous  

academic standards  practiced at  Thammasat 

University main campus in Bangkok. 

In 2011, Bangkok and nearby areas were 

hit with one of the worst floods in the history 

of Thailand. The Rangsit campus of Thammasat  

University rose to the occasion, providing  

temporary shelter to serve the people who lived 

nearby and were left without food and shelter 

by the devastation. More than 8,000 people  

volunteered to give away food, medicine and 

survival bags to the people from Patumthani  

and other nearby provinces, showing Thammasat  

University’s true spirit. Thammasat’s goal of 

guiding students to the highest standards of 

ethics and community remained true, as they 

served their society and the people of Thailand 

in their time of need – giving truth to the motto,  

“I love Thammasat because Thammasat teaches 

me to love the people.”

Thammasat University today continues  
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18 บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

ธรรมศาสตรใ์นฐานะ

มหาวิทยาลัย ต้องคิดเรื่อง

นำาการเปลี่ยนแปลง

คนธรรมดาแค่ตามการ

เปลี่ยนแปลงให้ทันก็อาจจะพอแล้ว

แต่มหาวิทยาลัยคืออุดมศึกษา 

คือการศึกษาสูงสุดของสังคม

แค่ไหลให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ยังไม่พอ ต้องนำาการเปลี่ยนแปลง

มาสู่สังคม

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลง
เพื่อไปสู่สังคมคุณภาพ

การได้เห็น สัมผัส และมีส่วนในการสร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงทุกด้านของธรรมศาสตร์ มาต้ังแต่

เป็นนักศึกษาจนเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในฐานะ 

นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และอดตีอธกิารบดี

ธรรมศาสตร์สองสมยั ศาสตราจารย์นรนติ	ิเศรษฐบตุร	

จึงเชื่อว่าการพัฒนาสถาบันการศึกษา สร้างผลกระทบ

อนัยิง่ใหญ่ต่อประเทศชาติ เพราะสามารถเปลีย่นสงัคม

ไปสู่สังคมคุณภาพที่ดีได้
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อาจารย์นรนิติเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ

ของธรรมศาสตร์ คือ การสร้างวิทยาเขตท่ีรังสิต 

จนประสบผลส�าเร็จ ซึ่งหากนับย้อนไปแล้ว ความคิด

ที่จะสร้างวิทยาเขตรังสิตเป็นของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

โดยน�าท่ีดินของธรรมศาสตร์ท่ีบางชันไปแลกกับท่ีของ

กระทรวงอุตสาหกรรมที่รังสิต ดังนั้นความคิดเรื่องการ

ย้ายไปรังสิตมมีานานต้ังแต่ประมาณปี 2510 แต่ตอนนัน้ 

สถานท่ียังมคีวามล�าบาก การคมนาคมไม่สะดวก จนสมัย 

ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย เป็นอธิการบดี หรือ 

ประมาณหลังปี 2520 มาแล้ว จงึเริม่มกีารของบประมาณ 

เพ่ือพัฒนาวิทยาเขตท่ีรังสิต และมีการวางแผนอย่าง 

ชัดเจน ขณะนั้นอาจารย์นรนิติเป็นรองอธิการบด ี

ฝ่ายการนักศึกษา หน้าท่ีก็คือน�านักศึกษาเข้าไปช่วย

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รังสิตเพื่อเตรียมความพร้อม

จนกระท่ังสมัยศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ 

ชัยเสรีเป็นอธิการบดี เป็นผู้ผลักดันเรื่องการสร้าง

วิทยาเขตท่ีรังสิตให้ก้าวหน้า โดยให้อาจารย์นรนิติ 

ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาขณะนั้นไปเป็น 

รองอธิการบดีรังสิตคนแรก ในความเปล่ียนแปลง 

ย่อมมีกระแสคัดค้าน อาจารย์นรนิติในฐานะเป็นหลัก 

ในการสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จึงม ี

ส่วนร่วมอยู่ในปัญหาด้วย ต้องชี้แจงท�าความเข้าใจ 

กับหลายฝ่าย จนในที่สุดการสร้างมหาวิทยาลัยที่รังสิต 

ก็ประสบความส�าเร็จ ถึงปัจจุบันทุกคนก็สามารถ 

มองเห็นการเปล่ียนแปลงได้ชัดเจน มีความเจริญ  

มีอาคารและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ธรรมศาสตร ์

ท่ีรังสิตเป็นจริงได้นั้นต้องยกให้ความกล้าของอาจารย์

นงเยาว์ ชัยเสรี เพราะท่านตัดสินใจไป นี่คือสิ่งที่เรา

น่าจะภาคภูมิใจ

ไม ่ เพียงแต ่การเปล่ียนแปลงด ้านรูปธรรม  

การเปล่ียนแปลงธรรมศาสตร์ในมุมมองความคิดของ

หลายคนก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน เดิมคนส่วนใหญ่

รูจ้กัธรรมศาสตร์ว่าเป็นสถาบันการศกึษาทีโ่ดดเด่นด้าน 

สังคมศาสตร์ แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมามกีารพัฒนา 

ด้านวิชาการให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ด ้วย  

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย ในยุคของอาจารย์นงเยาว์เป็นอธิการบดี

มีการผลักดันอย่างมาก ผู้บริหารสร้างโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ก่อนมีคณะแพทย์โดยไม่ใช้เงินหลวงเลย 

ทุกวันนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พัฒนาก้าวหน้า  

มีแพทย์ดีๆ สามารถรองรับการรักษาคนในแถบ 

ชานเมืองได้จ�านวนมาก นอกจากนี้ยังพัฒนาสถาบัน 

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรขึ้นมา โดยเป็นหน่วยแรก 

ของธรรมศาสตร์ทีอ่ยู่นอกระบบราชการ จงึอาจพูดได้ว่า

ธรรมศาสตร์ในปัจจบัุนเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ  

สร ้างประโยชน ์ด ้านการศึกษาในทุกด ้านให ้กับ 

ประเทศชาติ

ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
“ไม่เพียงพัฒนาองค์ประกอบเรื่องสถานที่	 หรือสร้างวิทยาเขตใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต	 แต่ยังต้อง	

พัฒนาด้านวิชาการให้ครอบคลุมทุกแขนง”
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นำาการเปลี่ยนแปลง
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เปลี่ยนแปลงให้ทันก็อาจจะพอแล้ว

แต่มหาวิทยาลัยคืออุดมศึกษา 

คือการศึกษาสูงสุดของสังคม

แค่ไหลให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ยังไม่พอ ต้องนำาการเปลี่ยนแปลง

มาสู่สังคม

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลง
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การได้เห็น สัมผัส และมีส่วนในการสร้าง 

ความเปล่ียนแปลงทุกด้านของธรรมศาสตร์ มาต้ังแต่

เป็นนักศึกษาจนเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในฐานะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดตีอธิการบดี

ธรรมศาสตร์สองสมัย ศาสตราจารย์นรนิต	ิเศรษฐบุตร	

จึงเชื่อว่าการพัฒนาสถาบันการศึกษา สร้างผลกระทบ

อนัย่ิงใหญ่ต่อประเทศชาติ เพราะสามารถเปล่ียนสังคม

ไปสู่สังคมคุณภาพที่ดีได้
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จึงเชื่อว่าการพัฒนาสถาบันการศึกษา สร้างผลกระทบ

อนัย่ิงใหญ่ต่อประเทศชาติ เพราะสามารถเปล่ียนสังคม

ไปสู่สังคมคุณภาพที่ดีได้
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อาจารย์นรนิติเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ

ของธรรมศาสตร์ คือ การสร้างวิทยาเขตท่ีรังสิต 

จนประสบผลส�าเร็จ ซึ่งหากนับย้อนไปแล้ว ความคิด

ที่จะสร้างวิทยาเขตรังสิตเป็นของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

โดยน�าท่ีดินของธรรมศาสตร์ท่ีบางชันไปแลกกับท่ีของ

กระทรวงอุตสาหกรรมที่รังสิต ดังนั้นความคิดเรื่องการ

ย้ายไปรังสิตมมีานานต้ังแต่ประมาณปี 2510 แต่ตอนนัน้ 

สถานท่ียังมคีวามล�าบาก การคมนาคมไม่สะดวก จนสมัย 

ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย เป็นอธิการบดี หรือ 

ประมาณหลังปี 2520 มาแล้ว จงึเริม่มกีารของบประมาณ 

เพ่ือพัฒนาวิทยาเขตท่ีรังสิต และมีการวางแผนอย่าง 

ชัดเจน ขณะนั้นอาจารย์นรนิติเป็นรองอธิการบด ี

ฝ่ายการนักศึกษา หน้าท่ีก็คือน�านักศึกษาเข้าไปช่วย

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รังสิตเพื่อเตรียมความพร้อม

จนกระท่ังสมัยศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ 

ชัยเสรีเป็นอธิการบดี เป็นผู้ผลักดันเรื่องการสร้าง

วิทยาเขตท่ีรังสิตให้ก้าวหน้า โดยให้อาจารย์นรนิติ 

ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาขณะนั้นไปเป็น 

รองอธิการบดีรังสิตคนแรก ในความเปล่ียนแปลง 

ย่อมมีกระแสคัดค้าน อาจารย์นรนิติในฐานะเป็นหลัก 

ในการสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จึงม ี

ส่วนร่วมอยู่ในปัญหาด้วย ต้องชี้แจงท�าความเข้าใจ 

กับหลายฝ่าย จนในที่สุดการสร้างมหาวิทยาลัยที่รังสิต 

ก็ประสบความส�าเร็จ ถึงปัจจุบันทุกคนก็สามารถ 

มองเห็นการเปล่ียนแปลงได้ชัดเจน มีความเจริญ  

มีอาคารและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ธรรมศาสตร ์

ท่ีรังสิตเป็นจริงได้นั้นต้องยกให้ความกล้าของอาจารย์

นงเยาว์ ชัยเสรี เพราะท่านตัดสินใจไป นี่คือสิ่งที่เรา

น่าจะภาคภูมิใจ

ไม ่ เพียงแต ่การเปล่ียนแปลงด ้านรูปธรรม  

การเปล่ียนแปลงธรรมศาสตร์ในมุมมองความคิดของ

หลายคนก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน เดิมคนส่วนใหญ่

รูจ้กัธรรมศาสตร์ว่าเป็นสถาบันการศกึษาทีโ่ดดเด่นด้าน 

สังคมศาสตร์ แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมามกีารพัฒนา 

ด้านวิชาการให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ด ้วย  

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย ในยุคของอาจารย์นงเยาว์เป็นอธิการบดี

มีการผลักดันอย่างมาก ผู้บริหารสร้างโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ก่อนมีคณะแพทย์โดยไม่ใช้เงินหลวงเลย 

ทุกวันนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พัฒนาก้าวหน้า  

มีแพทย์ดีๆ สามารถรองรับการรักษาคนในแถบ 

ชานเมืองได้จ�านวนมาก นอกจากนี้ยังพัฒนาสถาบัน 

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรขึ้นมา โดยเป็นหน่วยแรก 

ของธรรมศาสตร์ทีอ่ยู่นอกระบบราชการ จงึอาจพูดได้ว่า

ธรรมศาสตร์ในปัจจบัุนเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ  

สร ้างประโยชน ์ด ้านการศึกษาในทุกด ้านให ้กับ 

ประเทศชาติ

ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
“ไม่เพียงพัฒนาองค์ประกอบเรื่องสถานที่	 หรือสร้างวิทยาเขตใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต	 แต่ยังต้อง	

พัฒนาด้านวิชาการให้ครอบคลุมทุกแขนง”
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ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

“ธรรมศาสตร์ให้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม แม้ไม่มี

วิชาคุณธรรมโดยตรง แต่ต้องชี้แนวทางให้นักศึกษา 

ความรูท้างวชิาการอย่างเดยีวไม่พอ สงัคมจะเดอืดร้อนได้ 

ถ้าไม่มีคุณธรรม”

ภารกิจอีกด้านที่ธรรมศาสตร์มองว่าส�าคัญมาก

ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชาติ คือ การวิจัย  

จึงตั้งสถาบันวิจัย TURAC ขึ้นต้ังแต่ปลายสมัยอาจารย์

นรนิติเป็นอธิการบดี โดยใช้งบประมาณครั้งแรก

เพียงล้านบาทเท่านั้น จนถึงวันนี้มีงบประมาณในการ

วิจัยจ�านวนมากในแต่ละปีต่อเนื่องมาตลอด แต่ที่ได้

มากกว่าการได้เงินงบประมาณกับการวิจัย คือการ

พยายามส่งเสริมนักวชิาการของมหาวทิยาลยัให้ท�าวจิยั  

เพราะเชื่อว่าการวิจัยเป็นการศึกษา ส�ารวจ ขยายผล

ทางวิชาการ และมองถึงอนาคต ทั้งการท�าวิจัยเพื่อ 

การศกึษาแล้วน�ามาใช้ในการเรยีนการสอน หรอืการวจิยั

ที่น�าไปช่วยคนในสังคม ในชนบท แม้แต่เรื่องการเมือง

การปกครอง เพราะฉะนัน้งานวจิยัของธรรมศาสตร์จงึมี 

การเผยแพร่โดยปรับให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายส�าหรับ

คนทั่วไปอ่านแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

ส่วนภารกิจในการเป็นนานาชาติ อาจารย์นรนิติ 

มองเห็นว่าสถาบันการศึกษาที่ดีต้องไม่ปิดตัวเอง  

และไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะศาสตร์ทั้งหลายมีความเป็น 

นานาชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการเป็นนานาชาติจึงไม่ได้

หมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่หมายถึงการ

เป็นที่รับรู้รับรองของคนทั่วไปโดยใช้ภาษาในการสื่อ  

ซึง่ภาษาองักฤษคอืภาษาสากลทีค่นทัว่โลกเข้าใจได้ง่าย 

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเผยแพร่งานวิจัย รวมถึง

ศาสตร์แขนงต่างๆ เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาต้อง

ยอมลงทนุในด้านภาษา ด้วยการพฒันาผู้เรียน อาจารย์ 

แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ ให้พัฒนาตัวเองด้านภาษา

อังกฤษ นี่คือการเป็นนานาชาติที่แท้จริง

ธรรมศาสตร์พยายามท�าให้ต่างชาติรู้จักว่าเป็น

สถาบันที่เป็นที่ยอมรับด้านการศึกษา มีมาตรฐานสูง
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ด้านการเรียนการสอน มีการประสานและแลกเปล่ียน 

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติมากกว่า 200 

มหาวทิยาลัย ซึง่อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์กบัต่างชาติ 

เป็นเรื่องจ�าเป็นต่อการพัฒนาทุกด้านของธรรมศาสตร์

ในปัจจุบัน

ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาด้านวิชาการ ธรรมศาสตร์

พยายามสอดแทรกให้นักศึกษาทุกคน ซึมซับคุณธรรม

และอุดมการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา 

ท่ีเข้ามาเรียนธรรมศาสตร์ต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์หลัก  

คือ เข้ามาเรียนหาความรู้ และต้องมีคุณธรรมด้วย  

เพ่ือให้น�าความรูก้ลับไปท�าประโยชน์ต่อคนอ่ืนต่อสังคม  

เช่น การผลิตหมอได้คนหนึง่ไม่ได้ท�าให้ครอบครวัหมอ 

ดขีึน้เท่านัน้ แต่ยังท�าให้ประเทศนีไ้ด้หมอไปรกัษาคนไข้ 

เพ่ิมขึ้นอีกมาก การผลิตวิศวกรได้หนึ่งคน ไม่ใช่ 

ครอบครัวนั้นดีมีลูกเป็นวิศวกร แต่ต้องคาดหวังว่า 

สังคมจะได้วิศวกรคุณภาพ ท�าให้ถนนดีขึ้น ตึกดีขึ้น  

สะพานดีขึ้น มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการดูแล 

รับผิดชอบสังคม เป็นต้น

การสร้างนกัศึกษาให้มคีวามคดิ หรอือุดมการณ์

รับผิดชอบต่อสังคม จึงท�าให้ธรรมศาสตร์เปิดกว้าง

ให้นักศึกษาคิดและท�าเพ่ือสังคมอยู่เสมอ ดังท่ีได้เห็น

บทบาทของนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับสังคม การเมือง แต่สิ่งที่เน้นที่สุดคือ เมื่อนักศึกษา

คิดหรือท�าอะไรแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คิด 

หรอืท�า นีค่อืส่ิงท่ีธรรมศาสตร์ปลูกฝังให้นกัศกึษามาตลอด  

นักศึกษาทุกรุ่นจึงสืบต่ออุดมการณ์ท�างานเพ่ือสังคม  

มคีวามเป็น “จติอาสา” ในตัวตน อย่างช่วงน�า้ท่วมใหญ่ 

ปลายปี 2554 ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นศูนย์ช่วยเหลือ

และพักพิงแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหา นักศึกษาก็มี

บทบาทช่วยเหลือประชาชนอยู่มาก 

อาจารย์นรนิติ ผูกพันและเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมศาสตร์มาต้ังแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาในปี 

2503 จนกลับมาเป็นอาจารย์ เป็นคณบดคีณะรฐัศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นรองอธิการบดี

รงัสิต และเป็นอธิการบด ีจนถงึนายกสภามหาวิทยาลัย  

จึงนับว่าเติบโตไปพร้อมๆ กับธรรมศาสตร์ อาจารย์

จึงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยต้องน�าการเปล่ียนแปลงมาสู่

สังคม ต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพราะ

ค�าว่าอุดมศึกษา อุดมแปลว่าสูงสุด ถ้าการศึกษาสูงสุด

ยังไม่สามารถน�าการเปล่ียนแปลงให้ประเทศชาติได้ 

ก็ถือว่าล้าหลัง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องคิดถึงความทันสมัย	

ต้องเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี	 แม้แต่สภาพสังคม

ที่เปล่ียนแปลงไปทุกวัน	 แล้วปรับตัวเพื่อไปสู่อนาคต

ที่ดีขึ้น

การสร้างนักศึกษาให้มีความคิด 
หรืออุดมการณ์รับผิดชอบต่อสังคม 
จึงทำาให้ธรรมศาสตร์เปิดกว้างให้นักศึกษาคิด

และทำาเพื่อสังคมอยู่เสมอ
ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

“ธรรมศาสตร์ให้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม แม้ไม่มี

วิชาคุณธรรมโดยตรง แต่ต้องชี้แนวทางให้นักศึกษา 

ความรูท้างวชิาการอย่างเดยีวไม่พอ สังคมจะเดอืดร้อนได้ 

ถ้าไม่มีคุณธรรม”

ภารกิจอีกด้านท่ีธรรมศาสตร์มองว่าส�าคัญมาก

ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชาติ คือ การวิจัย  

จึงตั้งสถาบันวิจัย TURAC ขึ้นต้ังแต่ปลายสมัยอาจารย์

นรนิติเป็นอธิการบดี โดยใช้งบประมาณคร้ังแรก

เพียงล้านบาทเท่านั้น จนถึงวันนี้มีงบประมาณในการ

วิจัยจ�านวนมากในแต่ละปีต่อเนื่องมาตลอด แต่ท่ีได้

มากกว่าการได้เงินงบประมาณกับการวิจัย คือการ

พยายามส่งเสรมินกัวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ท�าวจิยั  

เพราะเชื่อว่าการวิจัยเป็นการศึกษา ส�ารวจ ขยายผล

ทางวิชาการ และมองถึงอนาคต ท้ังการท�าวิจัยเพ่ือ 

การศกึษาแล้วน�ามาใช้ในการเรยีนการสอน หรอืการวจิยั

ที่น�าไปช่วยคนในสังคม ในชนบท แม้แต่เรื่องการเมือง

การปกครอง เพราะฉะนัน้งานวจิยัของธรรมศาสตร์จงึมี 

การเผยแพร่โดยปรับให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายส�าหรับ

คนทั่วไปอ่านแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

ส่วนภารกิจในการเป็นนานาชาติ อาจารย์นรนิติ 

มองเห็นว่าสถาบันการศึกษาท่ีดีต้องไม่ปิดตัวเอง  

และไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะศาสตร์ทั้งหลายมีความเป็น 

นานาชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการเป็นนานาชาติจึงไม่ได้

หมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่หมายถึงการ

เป็นท่ีรับรู้รับรองของคนท่ัวไปโดยใช้ภาษาในการส่ือ  

ซึง่ภาษาองักฤษคอืภาษาสากลท่ีคนทัว่โลกเข้าใจได้ง่าย 

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเผยแพร่งานวิจัย รวมถึง

ศาสตร์แขนงต่างๆ เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาต้อง

ยอมลงทุนในด้านภาษา ด้วยการพัฒนาผู้เรยีน อาจารย์ 

แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ ให้พัฒนาตัวเองด้านภาษา

อังกฤษ นี่คือการเป็นนานาชาติที่แท้จริง

ธรรมศาสตร์พยายามท�าให้ต่างชาติรู้จักว่าเป็น

สถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับด้านการศึกษา มีมาตรฐานสูง
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ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

“ธรรมศาสตร์ให้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม แม้ไม่มี

วิชาคุณธรรมโดยตรง แต่ต้องชี้แนวทางให้นักศึกษา 

ความรูท้างวชิาการอย่างเดยีวไม่พอ สังคมจะเดอืดร้อนได้ 

ถ้าไม่มีคุณธรรม”

ภารกิจอีกด้านท่ีธรรมศาสตร์มองว่าส�าคัญมาก

ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชาติ คือ การวิจัย  

จึงตั้งสถาบันวิจัย TURAC ขึ้นต้ังแต่ปลายสมัยอาจารย์

นรนิติเป็นอธิการบดี โดยใช้งบประมาณคร้ังแรก

เพียงล้านบาทเท่านั้น จนถึงวันนี้มีงบประมาณในการ

วิจัยจ�านวนมากในแต่ละปีต่อเนื่องมาตลอด แต่ท่ีได้

มากกว่าการได้เงินงบประมาณกับการวิจัย คือการ

พยายามส่งเสรมินกัวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ท�าวจิยั  

เพราะเชื่อว่าการวิจัยเป็นการศึกษา ส�ารวจ ขยายผล

ทางวิชาการ และมองถึงอนาคต ท้ังการท�าวิจัยเพ่ือ 

การศกึษาแล้วน�ามาใช้ในการเรยีนการสอน หรอืการวจิยั

ที่น�าไปช่วยคนในสังคม ในชนบท แม้แต่เรื่องการเมือง

การปกครอง เพราะฉะนัน้งานวจิยัของธรรมศาสตร์จงึมี 

การเผยแพร่โดยปรับให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายส�าหรับ

คนทั่วไปอ่านแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

ส่วนภารกิจในการเป็นนานาชาติ อาจารย์นรนิติ 

มองเห็นว่าสถาบันการศึกษาท่ีดีต้องไม่ปิดตัวเอง  

และไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะศาสตร์ทั้งหลายมีความเป็น 

นานาชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการเป็นนานาชาติจึงไม่ได้

หมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่หมายถึงการ

เป็นท่ีรับรู้รับรองของคนท่ัวไปโดยใช้ภาษาในการส่ือ  

ซึง่ภาษาองักฤษคอืภาษาสากลท่ีคนทัว่โลกเข้าใจได้ง่าย 

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเผยแพร่งานวิจัย รวมถึง

ศาสตร์แขนงต่างๆ เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาต้อง

ยอมลงทุนในด้านภาษา ด้วยการพัฒนาผู้เรยีน อาจารย์ 

แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ ให้พัฒนาตัวเองด้านภาษา

อังกฤษ นี่คือการเป็นนานาชาติที่แท้จริง

ธรรมศาสตร์พยายามท�าให้ต่างชาติรู้จักว่าเป็น

สถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับด้านการศึกษา มีมาตรฐานสูง
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ด้านการเรียนการสอน มีการประสานและแลกเปล่ียน 

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติมากกว่า 200 

มหาวทิยาลัย ซึง่อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์กบัต่างชาติ 

เป็นเรื่องจ�าเป็นต่อการพัฒนาทุกด้านของธรรมศาสตร์

ในปัจจุบัน

ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาด้านวชิาการ ธรรมศาสตร์

พยายามสอดแทรกให้นักศึกษาทุกคน ซึมซับคุณธรรม

และอุดมการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา 

ท่ีเข้ามาเรียนธรรมศาสตร์ต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์หลัก  

คือ เข้ามาเรียนหาความรู้ และต้องมีคุณธรรมด้วย  

เพ่ือให้น�าความรูก้ลับไปท�าประโยชน์ต่อคนอ่ืนต่อสังคม  

เช่น การผลิตหมอได้คนหนึง่ไม่ได้ท�าให้ครอบครวัหมอ 

ดขีึน้เท่านัน้ แต่ยังท�าให้ประเทศนีไ้ด้หมอไปรกัษาคนไข้ 

เพ่ิมขึ้นอีกมาก การผลิตวิศวกรได้หนึ่งคน ไม่ใช่ 

ครอบครัวนั้นดีมีลูกเป็นวิศวกร แต่ต้องคาดหวังว่า 

สังคมจะได้วิศวกรคุณภาพ ท�าให้ถนนดีขึ้น ตึกดีขึ้น  

สะพานดีขึ้น มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการดูแล 

รับผิดชอบสังคม เป็นต้น

การสร้างนกัศึกษาให้มคีวามคดิ หรอือุดมการณ์

รับผิดชอบต่อสังคม จึงท�าให้ธรรมศาสตร์เปิดกว้าง

ให้นักศึกษาคิดและท�าเพ่ือสังคมอยู่เสมอ ดังท่ีได้เห็น

บทบาทของนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับสังคม การเมือง แต่สิ่งที่เน้นที่สุดคือ เมื่อนักศึกษา

คิดหรือท�าอะไรแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คิด 

หรอืท�า นีค่อืส่ิงท่ีธรรมศาสตร์ปลูกฝังให้นกัศกึษามาตลอด  

นักศึกษาทุกรุ่นจึงสืบต่ออุดมการณ์ท�างานเพ่ือสังคม  

มคีวามเป็น “จติอาสา” ในตัวตน อย่างช่วงน�า้ท่วมใหญ่ 

ปลายปี 2554 ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นศูนย์ช่วยเหลือ

และพักพิงแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหา นักศึกษาก็มี

บทบาทช่วยเหลือประชาชนอยู่มาก 

อาจารย์นรนิติ ผูกพันและเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมศาสตร์มาต้ังแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาในปี 

2503 จนกลับมาเป็นอาจารย์ เป็นคณบดคีณะรฐัศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นรองอธิการบดี

รงัสิต และเป็นอธิการบด ีจนถงึนายกสภามหาวิทยาลัย  

จึงนับว่าเติบโตไปพร้อมๆ กับธรรมศาสตร์ อาจารย์

จึงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยต้องน�าการเปล่ียนแปลงมาสู่

สังคม ต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพราะ

ค�าว่าอุดมศึกษา อุดมแปลว่าสูงสุด ถ้าการศึกษาสูงสุด

ยังไม่สามารถน�าการเปล่ียนแปลงให้ประเทศชาติได้ 

ก็ถือว่าล้าหลัง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องคิดถึงความทันสมัย	

ต้องเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี	 แม้แต่สภาพสังคม

ที่เปล่ียนแปลงไปทุกวัน	 แล้วปรับตัวเพื่อไปสู่อนาคต

ที่ดีขึ้น

การสร้างนักศึกษาให้มีความคิด 
หรืออุดมการณ์รับผิดชอบต่อสังคม 
จึงทำาให้ธรรมศาสตร์เปิดกว้างให้นักศึกษาคิด

และทำาเพื่อสังคมอยู่เสมอ
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มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะคน

ผลิตคนอยู่แล้ว สิ่งที่เราพยายามทำาที่สุด

คือสอนให้คนธรรมศาสตร์ทุกคน

มีความรู้ที่ดี แต่สอนความรู้อย่างเดียวไม่ได้

ต้องสอนคุณธรรมจริยธรรม

ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

ธรรมศาสตร์ 

GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES

สร้างคนคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ศาสตราจารย	์ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย	์อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองสมัย กับวิสัยทัศน์ในการ

สร้างธรรมศาสตร์ให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน�าที่ม ี

ส่วนส�าคญัต่อการสร้างพลเมอืงคณุภาพ ธรรมศาสตร์ใน

มมุมองใหม่ต้องขยบัตัวให้ทนัโลก โดยไม่ละทิง้รากเหง้า

อุดมการณ์ และจิตวิญญาณเดิม และเมื่อธรรมศาสตร์

ก ้าวสู ่ทศวรรษใหม่ ผู ้บริหารได้วางเป้าหมายน�า 

มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด 

“GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES” สร้างคน

คุณภาพและมหาวิทยาลัยคุณภาพ
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เมื่อธรรมศาสตร์ออกจากระบบราชการไปเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับในปี 2558 นี้ เราจะได้เห็นความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรมากกว่าเดิม  

ซึ่งอาจารย์สมคิดมองว่าจะส่งผลถึงการเปล่ียนแปลง

เกี่ยวกับ “คน” และ “องค์กร” หลายประการ ในส่วน

ของ “คน” กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์ ได้แก่ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นกัศึกษา และศษิย์เก่า การพยายาม

ท�าให้คนท้ังส่ีกลุ่มนีม้ส่ีวนช่วยธรรมศาสตร์ให้ก้าวไปเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศและของโลก ถือเป็น 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่างแท้จริง

“อาจารย์คือกลุ่มคนส�าคัญอันดับแรก ด้วย 

วิสัยทัศน์ว่า มหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้าได้ ต้องมี

อาจารย์ดี การได้อาจารย์ดีเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ต้องเริม่ต้ังแต่การรบัสมคัรและคดัเลือก แม้ตอนนีอ้าจจะ 

ยังมีปัญหาในการสรรหาบุคลากรในบางสาขาวิชา 

โดยเฉพาะสาขาทางวิชาชีพ เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์  

ท่ีหาบุคลากรเก่งๆ ยาก รวมทัง้ปัญหาอัตราค่าตอบแทน 

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาลยังน้อยกว่าเอกชนอยู่มาก 

แต่มหาวิทยาลัยก็พยายามคัดคนดีคนเก่งมาเป็น

อาจารย์ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้” อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบาย  

นอกเหนอืจากการสรรหาคน ส่ิงทีต้่องท�าต่อยอด 

ต่อไป คือ การพัฒนาคน สร้างคนที่มีอยู่ให้เป็นคนเก่ง 

และด ีคนดสีามารถคดัเลือกได้ระดบัหนึง่จากกระบวนการ 

สรรหา ส่วนคนเก่ง มหาวิทยาลัยพยายามต่อยอดพัฒนา 

อาจารย์ด้วยการส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการ 

ศึกษาอบรมให้อย่างสม�่าเสมอ ท่ีผ่านมาธรรมศาสตร์

ใช้เงินเพ่ือสร้างคนหรือสร้างอาจารย์ปีละเป็นร้อยล้าน  

ปัจจบัุนมีอาจารย์ทัง้หมดประมาณสองพันคน ส่งไปเรยีน 

ปรญิญาโท ปรญิญาเอกในต่างประเทศ ปีละเป็นร้อยคน  

ให้ทุนประมาณปีละ 1.5 ล้านบาทต่อคน ท�าให้มอีาจารย์ 

จบจากสถาบันชั้นน�าของโลกครอบคลุมเกือบทุก 

มหาวิทยาลัยในทุกทวีป เพ่ือตอบสนองนโยบายในอีก 

สามปีข้างหน้าทีเ่น้นการเป็นมหาวทิยาลัยนานาชาติ และ

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน จึงต้องให้ความส�าคัญ 

เรือ่งการเรยีนการสอน ซึง่ไทยยังมีปัญหาเรือ่งนีอ้ยู่มาก 

เพราะยังติดกบัการสอนให้ท่องจ�า สอนแบบ Teaching  

Based อาจารย์ยืนหน้าชั้นแล้วพูดให้นักศึกษาฟัง 

นกัศกึษาจดเลคเชอร์ไป ท่องจ�าแล้วมาสอบ แต่การเรยีน 

การสอนรปูแบบใหม่ต้องเป็นแบบ Student Centered  

หรอืนกัศกึษาเป็นศนูย์กลาง กระตุ้นให้ค้นคว้าวิจยัมากขึน้  

โดยอาจารย์เปิดช่องให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

“อยากให้คนธรรมศาสตร์มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์	 เราสอนว่าหน้าที่ของคุณคือเป็นหน้ีชาวบ้าน	 หน้ีคน	

ทัง้ประเทศทีส่่งเสียให้เรียนธรรมศาสตร์	ดังน้ันคุณต้องรับใช้ประชาชน	สร้างสังคมให้น่าอยู	่เป็นคนดีของสังคม”

GREATS PEOPLE สร้างคนคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะคน

ผลิตคนอยู่แล้ว สิ่งที่เราพยายามทำาที่สุด

คือสอนให้คนธรรมศาสตร์ทุกคน

มีความรู้ที่ดี แต่สอนความรู้อย่างเดียวไม่ได้

ต้องสอนคุณธรรมจริยธรรม

ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

ธรรมศาสตร์ 

GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES

สร้างคนคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองสมัย กับวิสัยทัศน์ในการ

สร้างธรรมศาสตร์ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าที่ม ี

ส่วนส�าคญัต่อการสร้างพลเมอืงคณุภาพ ธรรมศาสตร์ใน

มมุมองใหม่ต้องขยับตัวให้ทันโลก โดยไม่ละทิง้รากเหง้า

อุดมการณ์ และจิตวิญญาณเดิม และเมื่อธรรมศาสตร์

ก ้าวสู ่ทศวรรษใหม่ ผู ้บริหารได้วางเป้าหมายน�า 

มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด 

“GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES” สร้างคน

คุณภาพและมหาวิทยาลัยคุณภาพ



2524 ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

GREATS
CAMPUSES สร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพ

ธรรมศาสตร์มีภารกิจ 4 ประการ ซึ่งเหมือนกับ

ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ การจัดการศึกษา  

การวิจัย การให้บริการสังคมทางวิชาการ และการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในเรือ่งหลักอย่างการจดัการศกึษา กระบวนการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning เท่าท่ีผ่านมา

ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี อย่างเช่น สาขา

บริหารธุรกิจ BBA ประสบความส�าเร็จอย่างเห็นได้

ชัดท่ีสุด เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ Project Based  

Learning มีการส่งไปศึกษาดูงานตลอด พอจบแล้ว 

นกัศกึษาสามารถท�างานได้โดยใช้ประสบการณ์ในตอน 

ที่เรียนมา สามารถท�างานได้ทันที ปัจจุบัน นักศึกษา  

BBA ปริญญาตรี ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง 100,000 บาท  

เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว มักจะมีบริษัทท่ียินดีรับ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ไปท�างานทันที นักศึกษาสาขา

บริหารธุรกิจของธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่ง

ของประเทศ นี่เป็นผลพวงจากการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

แนวคิดในการจัดการศึกษา นอกเหนือจากวิชา

พ้ืนฐานแล้ว มหาวิทยาลัยยังพร้อมสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

นอกห้องเรียน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

การเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปัจจบัุนมหีลักสูตรภาษา

องักฤษถงึ 24 คณะ จากท้ังหมด 26 คณะ นอกจากนียั้ง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นส่วนส่งเสรมิ

การค้นคว้า การเรยีนรูด้้วยตนเอง ทุกวันนีธ้รรมศาสตร์

จึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

ท่ีสุดในประเทศ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

ธรรมศาสตร์ยังมอีาณาบรเิวณศกึษา หรอืศนูย์ศกึษาใน

ทุกส่วนของโลกมากที่สุดในประเทศไทย เช่น สถาบัน

ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ศนูย์อาเซยีนศกึษา  สถาบันเอเชยีตะวันออก 

ศึกษา รวมถึงประเทศในยุโรป อเมริกาใต้ ขาดแค่

ทางแอฟริกาเท่านั้น ท�าให้มีคนเก่งในแทบทุกภาษา  

โดยเฉพาะศูนย ์อาเซียนศึกษาท่ีพยายามท�าเป ็น  

Think Tank รวบรวมข้อมูลอาเซียนทั้งหมด เพื่อให้เป็น 

ศูนย์ชั้นน�าของประเทศ ใครสนใจเรื่องอาเซียน อยากรู ้

เรื่องอาเซียน ต้องมาธรรมศาสตร์ และต้องท�าให้ได้ 

ถงึขนาดว่า ถ้าใครอยากไปท�าธรุกจิท่ีเมยีนมาร์ อยากรู ้

ข้อมูลเมียนมาร์ อยากแปลกฎหมายเมียนมาร์ ต้องมา 

ธรรมศาสตร์ ส่วนการจดัการเรยีนการสอนด้านอาเซยีน 

ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีสอนภาษา  

AEC ครบทุกภาษามา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ 

เตรียมท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 

มหาวทิยาลัยระดบั Top 3 ของแต่ละประเทศในอาเซยีน 

เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

อีกองค์ประกอบส�าคัญ คือ การบริหารจัดการ

ให้ทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา คือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต  

ศูนย์พัทยา และศนูย์ล�าปาง เป็นสถานท่ีสวยงาม สงบสุข 

การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์พยายาม

พัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน (Active 

Learning) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

มากที่สุด รวมถึงการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น 

ให้โจทย์นักศึกษาแล้วไปจับกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกัน 

หาค�าตอบ ซึ่งเรียกว่า Project Based Learning คือ 

ให้นกัศกึษาคิด ท�าโครงการมาน�าเสนอ ซึง่เท่าทีผ่่านมา 

ปัญหาในการเรียนการสอนแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ท่ีการ

ปรับตัวของนักศึกษา แต่กลับเป็นปัญหาการปรับตัว 

ของอาจารย์ มหาวทิยาลัยจงึต้องมีกระบวนการพัฒนา 

อาจารย์ โดยพยายามจดัอบรมให้ได้ปีละ 100 - 200 คน   

เริ่มจากอบรมกลุ่มอาจารย์ใหม่ท้ังหมดก่อน เพราะ

อาจารย์ที่อยู่กับธรรมศาสตร์มา 20 - 30 ปี อาจต้องใช้ 

เวลาในการปรบัตัวมากกว่า จากนัน้สับเปล่ียนหมนุเวยีน 

ให้อาจารย์ใหม่มาสอนในแนวทางใหม่ ผลท่ีเกิดขึ้น 

นักศึกษาได้รับประโยชน์ หรือมีการพัฒนาอย่างไร  

จะเป็นส่ิงพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวการเรียนการสอนแบบนี้

ดีอย่างไร จากนั้นก็ค่อยๆ ผลัดใบเพื่อให้ธรรมศาสตร์

ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือส่ิงท่ีพยายามท�ามาตลอดในวาระ

ที่อยู่ในต�าแหน่งอธิการบดี คือ น�าคนเก่งเข้ามาอยู่ใน

ธรรมศาสตร์ให้ได้ และเม่ือได้คนเก่งมาแล้วต้องพัฒนา

ท�าให้เขายิ่งเก่งมากขึ้น 

นกัศกึษา เป็นอกีกลุ่มทีมี่ความส�าคญัมาก แม้ว่า

ธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพนักศึกษา  

แต่สิ่งที่ธรรมศาสตร์พยายามสร้าง คือ คนที่มีวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ จงึสอนนกัศึกษาทกุคนว่า เรยีนจบออกไป

ต้องรบัใช้ประชาชน รบัใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจบแล้วไป

ประกอบอาชีพใด ที่ไหน ต้องสามารถสร้างสังคมนั้น

ให้น่าอยู่ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้คน ต่อต้าน

ทุจรติ เหน็การคดโกงเป็นส่ิงไม่ด ีธรรมศาสตร์พยายาม

หล่อหลอมเดก็ธรรมศาสตร์ทกุคนต้ังแต่วนัแรกท่ีเข้ามา 

ให้ทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือประชาชน นักศึกษา

ทุกคนจะมีคติประจ�าใจว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” มหาวิทยาลัย

พยายามสอดแทรกให้ทกุคนซมึซบัส่ิงเหล่านีต้ลอดเวลา

ของการเรยีนทีน่ี ่เพ่ือให้มจีติวญิญาณเดยีวกนั ให้เรยีนรู้ 

เรือ่งสิทธิ การต่อสู้เพ่ือความถกูต้อง แต่ต้องควบคูไ่ปกบั 

การสอนคุณธรรมจริยธรรม นี่คือส่ิงท่ีธรรมศาสตร ์

ท�ามาตลอดต้ังแต่ก่อตั้งมาในปี 2477 

มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้าด้วย

อธิการบดีเพียงคนเดียวไม่ได้ 
แต่เดินได้ด้วยทุกคนในธรรมศาสตร์

“เราไม่ได้มองเฉพาะ	AEC	แต่มองไกลกว่านั้น	มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้	และท�าให้ประเทศ

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้”
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การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์พยายาม

พัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน (Active 

Learning) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

มากที่สุด รวมถึงการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น 

ให้โจทย์นักศึกษาแล้วไปจับกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกัน 

หาค�าตอบ ซึ่งเรียกว่า Project Based Learning คือ 

ให้นกัศกึษาคิด ท�าโครงการมาน�าเสนอ ซึง่เท่าทีผ่่านมา 

ปัญหาในการเรียนการสอนแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ท่ีการ

ปรับตัวของนักศึกษา แต่กลับเป็นปัญหาการปรับตัว 

ของอาจารย์ มหาวทิยาลัยจงึต้องมีกระบวนการพัฒนา 

อาจารย์ โดยพยายามจดัอบรมให้ได้ปีละ 100 - 200 คน   

เริ่มจากอบรมกลุ่มอาจารย์ใหม่ท้ังหมดก่อน เพราะ

อาจารย์ที่อยู่กับธรรมศาสตร์มา 20 - 30 ปี อาจต้องใช้ 

เวลาในการปรบัตัวมากกว่า จากนัน้สับเปล่ียนหมนุเวยีน 

ให้อาจารย์ใหม่มาสอนในแนวทางใหม่ ผลท่ีเกิดขึ้น 

นักศึกษาได้รับประโยชน์ หรือมีการพัฒนาอย่างไร  

จะเป็นส่ิงพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวการเรียนการสอนแบบนี้

ดีอย่างไร จากนั้นก็ค่อยๆ ผลัดใบเพื่อให้ธรรมศาสตร์

ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือส่ิงท่ีพยายามท�ามาตลอดในวาระ

ที่อยู่ในต�าแหน่งอธิการบดี คือ น�าคนเก่งเข้ามาอยู่ใน

ธรรมศาสตร์ให้ได้ และเม่ือได้คนเก่งมาแล้วต้องพัฒนา

ท�าให้เขายิ่งเก่งมากขึ้น 

นกัศกึษา เป็นอกีกลุ่มทีมี่ความส�าคญัมาก แม้ว่า

ธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพนักศึกษา  

แต่สิ่งที่ธรรมศาสตร์พยายามสร้าง คือ คนที่มีวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ จงึสอนนกัศึกษาทกุคนว่า เรยีนจบออกไป

ต้องรบัใช้ประชาชน รบัใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจบแล้วไป

ประกอบอาชีพใด ที่ไหน ต้องสามารถสร้างสังคมนั้น

ให้น่าอยู่ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้คน ต่อต้าน

ทุจรติ เหน็การคดโกงเป็นส่ิงไม่ด ีธรรมศาสตร์พยายาม

หล่อหลอมเดก็ธรรมศาสตร์ทกุคนต้ังแต่วนัแรกท่ีเข้ามา 

ให้ทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือประชาชน นักศึกษา

ทุกคนจะมีคติประจ�าใจว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” มหาวิทยาลัย

พยายามสอดแทรกให้ทกุคนซมึซบัส่ิงเหล่านีต้ลอดเวลา

ของการเรยีนทีน่ี ่เพ่ือให้มจีติวญิญาณเดยีวกนั ให้เรยีนรู้ 

เรือ่งสิทธิ การต่อสู้เพ่ือความถกูต้อง แต่ต้องควบคูไ่ปกบั 

การสอนคุณธรรมจริยธรรม นี่คือส่ิงท่ีธรรมศาสตร ์

ท�ามาตลอดต้ังแต่ก่อตั้งมาในปี 2477 

มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้าด้วย

อธิการบดีเพียงคนเดียวไม่ได้ 
แต่เดินได้ด้วยทุกคนในธรรมศาสตร์
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GREATS
CAMPUSES สร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพ

ธรรมศาสตร์มีภารกิจ 4 ประการ ซึ่งเหมือนกับ

ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ การจัดการศึกษา  

การวิจัย การให้บริการสังคมทางวิชาการ และการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในเรือ่งหลักอย่างการจดัการศกึษา กระบวนการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning เท่าท่ีผ่านมา

ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี อย่างเช่น สาขา

บริหารธุรกิจ BBA ประสบความส�าเร็จอย่างเห็นได้

ชัดท่ีสุด เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ Project Based  

Learning มีการส่งไปศึกษาดูงานตลอด พอจบแล้ว 

นกัศกึษาสามารถท�างานได้โดยใช้ประสบการณ์ในตอน 

ที่เรียนมา สามารถท�างานได้ทันที ปัจจุบัน นักศึกษา  

BBA ปริญญาตรี ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง 100,000 บาท  

เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว มักจะมีบริษัทท่ียินดีรับ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ไปท�างานทันที นักศึกษาสาขา

บริหารธุรกิจของธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่ง

ของประเทศ นี่เป็นผลพวงจากการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

แนวคิดในการจัดการศึกษา นอกเหนือจากวิชา

พ้ืนฐานแล้ว มหาวิทยาลัยยังพร้อมสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

นอกห้องเรียน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

การเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปัจจบัุนมหีลักสูตรภาษา

อังกฤษถงึ 24 คณะ จากท้ังหมด 26 คณะ นอกจากนียั้ง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นส่วนส่งเสรมิ

การค้นคว้า การเรยีนรูด้้วยตนเอง ทุกวันนีธ้รรมศาสตร์

จึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

ท่ีสุดในประเทศ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

ธรรมศาสตร์ยังมีอาณาบรเิวณศกึษา หรอืศนูย์ศกึษาใน

ทุกส่วนของโลกมากที่สุดในประเทศไทย เช่น สถาบัน

ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ศนูย์อาเซยีนศึกษา  สถาบันเอเชยีตะวันออก 

ศึกษา รวมถึงประเทศในยุโรป อเมริกาใต้ ขาดแค่

ทางแอฟริกาเท่านั้น ท�าให้มีคนเก่งในแทบทุกภาษา  

โดยเฉพาะศูนย ์อาเซียนศึกษาที่พยายามท�าเป ็น  

Think Tank รวบรวมข้อมูลอาเซียนทั้งหมด เพื่อให้เป็น 

ศูนย์ชั้นน�าของประเทศ ใครสนใจเรื่องอาเซียน อยากรู ้

เร่ืองอาเซียน ต้องมาธรรมศาสตร์ และต้องท�าให้ได้ 

ถงึขนาดว่า ถ้าใครอยากไปท�าธุรกจิทีเ่มียนมาร์ อยากรู ้

ข้อมูลเมียนมาร์ อยากแปลกฎหมายเมียนมาร์ ต้องมา 

ธรรมศาสตร์ ส่วนการจดัการเรียนการสอนด้านอาเซยีน 

ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีสอนภาษา  

AEC ครบทุกภาษามา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ 

เตรียมท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 

มหาวทิยาลัยระดบั Top 3 ของแต่ละประเทศในอาเซยีน 

เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

อีกองค์ประกอบส�าคัญ คือ การบริหารจัดการ

ให้ทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา คือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต  

ศนูย์พัทยา และศนูย์ล�าปาง เป็นสถานทีส่วยงาม สงบสุข 

การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์พยายาม

พัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน (Active 

Learning) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

มากที่สุด รวมถึงการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น 

ให้โจทย์นักศึกษาแล้วไปจับกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกัน 

หาค�าตอบ ซึ่งเรียกว่า Project Based Learning คือ 

ให้นกัศกึษาคดิ ท�าโครงการมาน�าเสนอ ซึง่เท่าทีผ่่านมา 

ปัญหาในการเรียนการสอนแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ท่ีการ

ปรับตัวของนักศึกษา แต่กลับเป็นปัญหาการปรับตัว 

ของอาจารย์ มหาวทิยาลัยจงึต้องมีกระบวนการพัฒนา 

อาจารย์ โดยพยายามจดัอบรมให้ได้ปีละ 100 - 200 คน   

เริ่มจากอบรมกลุ่มอาจารย์ใหม่ท้ังหมดก่อน เพราะ

อาจารย์ที่อยู่กับธรรมศาสตร์มา 20 - 30 ปี อาจต้องใช้ 

เวลาในการปรบัตัวมากกว่า จากนัน้สับเปล่ียนหมนุเวยีน 

ให้อาจารย์ใหม่มาสอนในแนวทางใหม่ ผลท่ีเกิดขึ้น 

นักศึกษาได้รับประโยชน์ หรือมีการพัฒนาอย่างไร  

จะเป็นส่ิงพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวการเรียนการสอนแบบนี้

ดีอย่างไร จากนั้นก็ค่อยๆ ผลัดใบเพื่อให้ธรรมศาสตร์

ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือส่ิงท่ีพยายามท�ามาตลอดในวาระ

ที่อยู่ในต�าแหน่งอธิการบดี คือ น�าคนเก่งเข้ามาอยู่ใน

ธรรมศาสตร์ให้ได้ และเมือ่ได้คนเก่งมาแล้วต้องพัฒนา

ท�าให้เขายิ่งเก่งมากขึ้น 

นกัศกึษา เป็นอีกกลุ่มทีม่คีวามส�าคญัมาก แม้ว่า

ธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพนักศึกษา  

แต่สิ่งที่ธรรมศาสตร์พยายามสร้าง คือ คนที่มีวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ จงึสอนนกัศกึษาทกุคนว่า เรยีนจบออกไป

ต้องรับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจบแล้วไป

ประกอบอาชีพใด ที่ไหน ต้องสามารถสร้างสังคมนั้น

ให้น่าอยู่ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้คน ต่อต้าน

ทุจรติ เหน็การคดโกงเป็นส่ิงไม่ด ีธรรมศาสตร์พยายาม

หล่อหลอมเดก็ธรรมศาสตร์ทกุคนต้ังแต่วนัแรกท่ีเข้ามา 

ให้ทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือประชาชน นักศึกษา

ทุกคนจะมีคติประจ�าใจว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” มหาวิทยาลัย

พยายามสอดแทรกให้ทกุคนซมึซบัส่ิงเหล่านีต้ลอดเวลา

ของการเรียนทีน่ี ่เพ่ือให้มจีติวิญญาณเดยีวกนั ให้เรยีนรู้ 

เรือ่งสิทธิ การต่อสู้เพ่ือความถกูต้อง แต่ต้องควบคูไ่ปกบั 

การสอนคุณธรรมจริยธรรม นี่คือส่ิงท่ีธรรมศาสตร ์

ท�ามาตลอดต้ังแต่ก่อตั้งมาในปี 2477 

มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้าด้วย

อธิการบดีเพียงคนเดียวไม่ได้ 
แต่เดินได้ด้วยทุกคนในธรรมศาสตร์

“เราไม่ได้มองเฉพาะ	AEC	แต่มองไกลกว่านั้น	มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้	และท�าให้ประเทศ

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้”

24 บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์พยายาม

พัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน (Active 

Learning) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

มากที่สุด รวมถึงการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น 

ให้โจทย์นักศึกษาแล้วไปจับกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกัน 

หาค�าตอบ ซึ่งเรียกว่า Project Based Learning คือ 

ให้นกัศกึษาคดิ ท�าโครงการมาน�าเสนอ ซึง่เท่าทีผ่่านมา 

ปัญหาในการเรียนการสอนแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ท่ีการ

ปรับตัวของนักศึกษา แต่กลับเป็นปัญหาการปรับตัว 

ของอาจารย์ มหาวทิยาลัยจงึต้องมีกระบวนการพัฒนา 

อาจารย์ โดยพยายามจดัอบรมให้ได้ปีละ 100 - 200 คน   

เริ่มจากอบรมกลุ่มอาจารย์ใหม่ท้ังหมดก่อน เพราะ

อาจารย์ที่อยู่กับธรรมศาสตร์มา 20 - 30 ปี อาจต้องใช้ 

เวลาในการปรบัตัวมากกว่า จากนัน้สับเปล่ียนหมนุเวยีน 

ให้อาจารย์ใหม่มาสอนในแนวทางใหม่ ผลท่ีเกิดขึ้น 

นักศึกษาได้รับประโยชน์ หรือมีการพัฒนาอย่างไร  

จะเป็นส่ิงพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวการเรียนการสอนแบบนี้

ดีอย่างไร จากนั้นก็ค่อยๆ ผลัดใบเพื่อให้ธรรมศาสตร์

ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือส่ิงท่ีพยายามท�ามาตลอดในวาระ

ที่อยู่ในต�าแหน่งอธิการบดี คือ น�าคนเก่งเข้ามาอยู่ใน

ธรรมศาสตร์ให้ได้ และเมือ่ได้คนเก่งมาแล้วต้องพัฒนา

ท�าให้เขายิ่งเก่งมากขึ้น 

นกัศกึษา เป็นอีกกลุ่มทีม่คีวามส�าคญัมาก แม้ว่า

ธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพนักศึกษา  

แต่สิ่งที่ธรรมศาสตร์พยายามสร้าง คือ คนที่มีวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ จงึสอนนกัศกึษาทกุคนว่า เรยีนจบออกไป

ต้องรับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจบแล้วไป

ประกอบอาชีพใด ที่ไหน ต้องสามารถสร้างสังคมนั้น

ให้น่าอยู่ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้คน ต่อต้าน

ทุจรติ เหน็การคดโกงเป็นส่ิงไม่ด ีธรรมศาสตร์พยายาม

หล่อหลอมเดก็ธรรมศาสตร์ทกุคนต้ังแต่วนัแรกท่ีเข้ามา 

ให้ทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือประชาชน นักศึกษา

ทุกคนจะมีคติประจ�าใจว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” มหาวิทยาลัย

พยายามสอดแทรกให้ทกุคนซมึซบัส่ิงเหล่านีต้ลอดเวลา

ของการเรียนทีน่ี ่เพ่ือให้มจีติวิญญาณเดยีวกนั ให้เรยีนรู้ 
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“เราไม่ได้มองเฉพาะ	AEC	แต่มองไกลกว่านั้น	มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้	และท�าให้ประเทศ

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้”
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และปลอดภัย โดยเฉพาะศนูย์รงัสิตท่ีใหญ่ท่ีสุด ได้พัฒนา 

ให้เป็น Green Campus มีการปลูกต้นไม้มากขึ้น 

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อตึกสร้างใหม่ก็ท�า Solar  

Roof Top ทัง้หมด รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้จกัรยาน โดยม ี

เลนจกัรยาน มสีวน มท่ีีวิง่ ท่ีออกก�าลังกาย และในปี 2559  

ซึง่ครบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ กม็ ี

โครงการท�าอนุสรณ์สถาน ให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติ

ความดคีวามงามของท่าน เช่นเดยีวกบัวิทยาเขตล�าปาง 

และพัทยากเ็น้นพัฒนาให้เป็น Green Campus เหมอืนกนั

ภารกิจส�าคัญที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

ให้ก้าวหน้า คือ การท�าวิจัย ที่ผ่านมาธรรมศาสตร์

ประสบความส�าเร็จเรื่องการวิจัยมาก ล่าสุด นักวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวด

ส่ิงประดษิฐ์ทีก่รงุเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ได้รบั 

รางวัลมา 20 รางวัล โดยส่วนใหญ่เป็นส่ิงประดิษฐ์

ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ 

ท�าให้เห็นได้ชัดว่า ทุกวันนี้ธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็น

มหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์เพียงอย่างเดียว 

การทุ่มเทกับงานวิจัยยังท�าให้ธรรมศาสตร์เป็น 

1 ใน 9 มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของไทย การวิจัย

ถือเป็นหัวใจของการพัฒนา หมายความว่า อาจารย์

ต้องไม่ท�าหน้าท่ีแค่สอน แต่ต้องท�าวิจัย ค้นคว้าเร่ือง 

ใหม่ๆ ด้วย ในยุคที่ผู้บริหารปัจจุบันภายใต้การน�าของ  

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ งานวิจัยของ 

ธรรมศาสตร์มกีารพัฒนาเติบโตสูงสุด เพราะมีนโยบาย 

ชัดเจน มีการทุ่มงบประมาณให้กับงานวิจัย เช่น  

สร้างศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

และยังมีนโยบายก�าหนดให้อาจารย ์ ในทุกสาขา 

ต้องท�างานวิจัย และน�างานวิจัยมาเผยแพร่ในวงกว้าง 

เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวม อย่างงานวิจัย

ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์  

ดร.บุญหงส์ จงคิด ค้นพบวิธีการปลูกข้าว โดยใช้

ชื่อว่าพันธุ์ข้าว “หอมมะลิธรรมศาสตร์” โดยนักวิจัย 

ของธรรมศาสตร์ท�าได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก ซึ่งผลงานนี้ 

ก�าลังน�าไปจดสิทธิบัตร ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์  

มีคุณสมบัติคือ มีล�าต้นเต้ีย มีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 

ไม่เกิน 100 วัน ความไม่ไวต่อช่วงแสงในการออกดอก 

จงึท�าให้สามารถปลูกได้ปีละหลายๆ ครัง้ และสามารถ

น�าไปปลูกที่บ้านหรือคอนโดได้เอง

 ปัจจบัุน ทุนวจิยัของธรรมศาสตร์มาจาก 3 ทาง 

คือ งบจากรัฐบาล ปีละประมาณ 50 ล้าน ธรรมศาสตร์ 

ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเองสนับสนุนให้ 

อาจารย์ท�าวิจัยปีละประมาณ 100 ล้าน และอีกทาง 

คือเงินจากภายนอกปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท  

ผ่านการจ้างธรรมศาสตร์ท�าวิจัยในรูปแบบสถาบัน 

วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

หรือ TURAC 

เราไม่ได้มองเฉพาะ AEC แต่มองไกลกว่านั้น

มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ 
และทำาให้ประเทศสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
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อาจารย์ท�าวิจัยปีละประมาณ 100 ล้าน และอีกทาง 

คือเงินจากภายนอกปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท  

ผ่านการจ้างธรรมศาสตร์ท�าวิจัยในรูปแบบสถาบัน 

วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

หรือ TURAC 

เราไม่ได้มองเฉพาะ AEC แต่มองไกลกว่านั้น

มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ 
และทำาให้ประเทศสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
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“ช่วยกันท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธรรมศาสตร์	 ดีที่สุดต่อประเทศ	 และดีที่สุดต่อประชาชน	 น่ีคือเป้าหมาย	

แห่งอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้น”

สิง่ทีธ่รรมศาสตร์พยายามท�าในรอบสบิปีทีผ่่านมา  

ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมคิดได้สานต่อและต่อยอด

เพื่อไปสู่อนาคต คือ การพยายามท�าให้มหาวิทยาลัย

ก้าวหน้า ทันสมัย แต่ไม่ละเลยจิตวิญญาณความเป็น

ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในระดับชั้นน�าของโลก 

ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งรากเหง้าที่ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี 

พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างมาให้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน 

“ผมพยายามขับเคลื่อนสถาบันแห่งนี้ด้วยการ

ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สร้างคน เพราะเชื่อว่า มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้า 

ด้วยอธกิารบดเีพยีงคนเดยีวไม่ได้ แต่เดนิได้ด้วยทกุคน 

ในธรรมศาสตร์ ถ้าคนทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนก็จะ

เดินไปข้างหน้าได้เร็ว คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้อง 

กระตือรอืร้น ปรบัตัว และท�าอะไรใหม่ๆ ให้ธรรมศาสตร์

เช่นกัน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พร ้อมแล ้วที่จะ

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่	 เพื่อสร้าง	 “คนคุณภาพ”	 และ	

“มหาวิทยาลัยคุณภาพ”	ให้สังคมไทยและสังคมโลก
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ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 

ใหม่ทัง้หมด โดยเริม่ใช้กบัทกุคณะ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรที่จะด�าเนินการควบคู่กันไปก่อน 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก�ากับ และคาดว่าจะเริ่มใช้พร้อมกันได้ทั้งหมดในปีการศึกษา 

2561 นี้  

ทัง้นี ้เพือ่การผลติบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ให้เป็นผู ้น�าแห่งการเรียนรู ้ และเป็นผู ้น�าของการ

เปลีย่นแปลงสงัคมอย่างมีคณุภาพ ภายใต้ 3 แนวคดิหลกั  

คอื Global Mindset เปิดโลกทศัน์ส�าหรบับรบิทพลเมือง 

ของสงัคมไทยและสงัคมโลก Soft Skills เน้นการเตรียม 

พร้อมทกัษะการติดต่อและสือ่สาร รวมถงึการเข้าสงัคม 

เพือ่การอยู่ร่วมกบัชมุชนได้อย่างกลมกลนื และสดุท้าย

คือ Spirit of Thammasat การท�าประโยชน์ให้สังคม  

ด้วยการผนวก 4 วิชาพื้นฐาน ทั้งสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะทางด้าน 

ภาษาและการสือ่สารให้เป็นวิชาใหม่ๆ เช่น วิชาชวิีตกบั

ความยั่งยืน ทักษะชีวิตทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์

และการสื่อสาร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นต้น

เป้าหมายส�าคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้น�าแห่งการ

เรียนรู ้ซึง่การพฒันาหลกัสตูรดงักล่าว เป็นความร่วมมอื 

จากคณาจารย์ทกุคณะในมหาวทิยาลยั รวมถงึหน่วยงาน 

สนับสนุนที่ส�าคัญ ได้แก่ กองบริการการศึกษา ส�านัก

STUDENTS
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หอสมดุ ส�านักทะเบยีนและประมวลผล สถาบนัประมวล

ผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เพื่อเตรียม

ความพร้อมในด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ 

ทันสมัยรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ไป

พร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นให้ 

ผู้สอนหรืออาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ 

ท�าหน้าที่ป้อนความรู้เพียงอย่างเดียว กระตุ้นให้ผู้เรียน

คิด วิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการศึกษาภาค

ปฏบิติัมากขึน้ และผสมผสานการเรยีนในหลายรปูแบบ  

รวมถึงส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

ด้วยตนเอง
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ส�ำหรับนักศึกษำใหม่ที่เข้ำในปีกำรศึกษำ 

2558 น้ี ต้องสอบเพ่ือวัดสมรรถนะด้านการส่ือสาร

ด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน 

เขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยด�าเนินการผ่านศูนย์

ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test 

Center : TCTC) ซึง่มหาวทิยาลัยจดัต้ังขึน้มาโดยเฉพาะ 

มีบทบาทส�าคัญในการให้บริการด้านการทดสอบ

สมรรถนะและทักษะด้านการศึกษาของนักศึกษาทั้ง

ก่อนเข้าศกึษาและก่อนส�าเรจ็การศกึษา ปัจจบัุนต้ังอยู่ที ่

ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู ้กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

ในอนาคตนกัศกึษาท่ีจะส�าเรจ็การศกึษา จะต้อง

ผ่านการทดสอบ Qualities of Thammasat Graduates  

6 ด้าน หรอื GREATS ซึง่ย่อมาจาก G-Global Mindset  

ทันโลกทันสังคม R-Responsibility ส�านึกรับผิดชอบ

อย่างย่ังยืน E-Eloquence ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และ

ทรงพลัง A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะใน

หัวใจ T-Team leader เป็นผู้น�าท�างานเป็นทีม และ 

S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 

โดยนักศึกษาจะได้รับใบรับรองแสดงผลสมรรถนะ 

(Thammasat Skills Set Transcript) ควบคู่กับใบ

แสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นการรับประกัน

คณุภาพบัณฑิตให้กบับรษิทัขัน้ต้นหากต้องการคดัเลือก 

บุคลากรเข้าท�างาน ว่านกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากมีความรู้ตามหลักสูตรทีก่�าหนดแล้วยังรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีองค์ความรู้แบบบูรณาการใน

ศาสตร์ต่างๆ มีบุคลิกภาพท่ีดีเข้ากับสังคมได้ และท่ี

ส�าคญัคือมีจติวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ท้ังในด้าน

การยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น การช่วยเหลือสังคม 

เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงานในอนาคตท่ีเน้นการท�างานเป็นทีมและมีทักษะ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

GRADUATES CITIZENS
ในด ้ ำนควำมเป ็นมหำวิทยำ ลัย เพื่ อ

ประชำชน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้รูปแบบการเรียน

การสอนท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของสังคม

ไทยมากขึ้น และสนับสนุนการด�าเนินโครงการบริการ

สังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความใกล้ชิด

กบัประชาชน และเหน็สภาพของสังคมไทยอย่างแท้จรงิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มให้มีการเรียนรู้ 

ในเรือ่งการเป็น “พลเมือง” ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 

โดยสอดแทรกไปในวิชาเดิมท่ีมีอยู่มาต้ังแต่ปี 2552 

และกลายเป็นวิชาใหม่ คือวิชา “พลเมืองกับความ 

รับผิดชอบต่อสังคม” หรือ TU 100 ในปี 2553 วิชานี้มี

จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตยและเป็น “พละ” หรือ “ก�าลัง” 

ของบ้านเมือง โดยเป็นวิชาที่ให้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ 

(Learning by Doing) โดยท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

ส่วนอาจารย์เป็นเพียงผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดย

ให้นักศึกษาไปเรียนรู้พ้ืนที่ชุมชนรอบๆ ธรรมศาสตร์  

ตัง้โจทย์ให้นักศึกษาเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน 

ท�าโครงงานพัฒนาชมุชนร่วมกบัชมุชน และยังให้มกีาร

ท�าโครงงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในมหาวทิยาลัย

นอกจากการท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิชา 

ที่ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองท่ีมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย 

ส่งเสริมให้คณะต่างๆ ใช้วิธีการเรียนการสอนตาม 

แนวทาง “การเรียนรูโ้ดยการบรกิารสังคม” หรือ Service  

Learning ตัวอย่างเช่น คณะนิติศาสตร์ นักศึกษาจะ

ต้องท�าโครงงานกฎหมายบริการประชาชนก่อนเป็น

เวลาหนึ่งเทอม จึงจะจบการศึกษาได้ ซึ่งได้ประโยชน์

ท้ังการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงและได้ช่วยแก้

ปัญหากฎหมายให้ประชาชนด้วย
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ส�ำหรับนักศึกษำใหม่ที่เข้ำในปีกำรศึกษำ 

2558 น้ี ต้องสอบเพ่ือวัดสมรรถนะด้านการส่ือสาร

ด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน 

เขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยด�าเนินการผ่านศูนย์

ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test 

Center : TCTC) ซึง่มหาวทิยาลัยจดัต้ังขึน้มาโดยเฉพาะ 

มีบทบาทส�าคัญในการให้บริการด้านการทดสอบ

สมรรถนะและทักษะด้านการศึกษาของนักศึกษาทั้ง

ก่อนเข้าศกึษาและก่อนส�าเรจ็การศกึษา ปัจจบัุนต้ังอยู่ที ่

ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู ้กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

ในอนาคตนกัศกึษาท่ีจะส�าเรจ็การศึกษา จะต้อง

ผ่านการทดสอบ Qualities of Thammasat Graduates  

6 ด้าน หรอื GREATS ซึง่ย่อมาจาก G-Global Mindset  

ทันโลกทันสังคม R-Responsibility ส�านึกรับผิดชอบ

อย่างย่ังยืน E-Eloquence ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และ

ทรงพลัง A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะใน

หัวใจ T-Team leader เป็นผู้น�าท�างานเป็นทีม และ 

S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 

โดยนักศึกษาจะได้รับใบรับรองแสดงผลสมรรถนะ 

(Thammasat Skills Set Transcript) ควบคู่กับใบ

แสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นการรับประกัน

คณุภาพบัณฑิตให้กบับรษิทัขัน้ต้นหากต้องการคดัเลือก 

บุคลากรเข้าท�างาน ว่านกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากมคีวามรูต้ามหลักสูตรท่ีก�าหนดแล้วยังรูเ้ท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีองค์ความรู้แบบบูรณาการใน

ศาสตร์ต่างๆ มีบุคลิกภาพท่ีดีเข้ากับสังคมได้ และท่ี

ส�าคญัคอืมจีติวญิญาณความเป็นธรรมศาสตร์ท้ังในด้าน

การยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น การช่วยเหลือสังคม 

เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงานในอนาคตท่ีเน้นการท�างานเป็นทีมและมีทักษะ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

GRADUATES CITIZENS
ในด ้ ำนควำมเป ็นมหำวิทยำ ลัย เพื่ อ

ประชำชน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้รูปแบบการเรียน

การสอนท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของสังคม

ไทยมากขึ้น และสนับสนุนการด�าเนินโครงการบริการ

สังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความใกล้ชิด

กบัประชาชน และเหน็สภาพของสังคมไทยอย่างแท้จรงิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มให้มีการเรียนรู้ 

ในเรือ่งการเป็น “พลเมอืง” ท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม 

โดยสอดแทรกไปในวิชาเดิมที่มีอยู่มาต้ังแต่ปี 2552 

และกลายเป็นวิชาใหม่ คือวิชา “พลเมืองกับความ 

รับผิดชอบต่อสังคม” หรือ TU 100 ในปี 2553 วิชานี้มี

จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตยและเป็น “พละ” หรือ “ก�าลัง” 

ของบ้านเมือง โดยเป็นวิชาที่ให้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ 

(Learning by Doing) โดยท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

ส่วนอาจารย์เป็นเพียงผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดย

ให้นักศึกษาไปเรียนรู้พ้ืนที่ชุมชนรอบๆ ธรรมศาสตร์  

ตัง้โจทย์ให้นักศึกษาเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน 

ท�าโครงงานพัฒนาชมุชนร่วมกบัชมุชน และยังให้มกีาร

ท�าโครงงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย

นอกจากการท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิชา 

ที่ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองท่ีมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย 

ส่งเสริมให้คณะต่างๆ ใช้วิธีการเรียนการสอนตาม 

แนวทาง “การเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสังคม” หรอื Service  

Learning ตัวอย่างเช่น คณะนิติศาสตร์ นักศึกษาจะ

ต้องท�าโครงงานกฎหมายบริการประชาชนก่อนเป็น

เวลาหนึ่งเทอม จึงจะจบการศึกษาได้ ซึ่งได้ประโยชน์

ท้ังการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและได้ช่วยแก้

ปัญหากฎหมายให้ประชาชนด้วย
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ในความเป็นอาจารย์ คอื การสร้างมาตรฐานความรูใ้ห้แก่นักศกึษาด้วยความรกั สร้างสรรค์

งานวิชาการและการวิจัยอันโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่สังคม ในความเป็นผู้บริหาร คือ

การเป็นผู้เกื้อหนุนให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนอันก้าวล�้าน�าหน้าและหลากหลาย 

สร้างบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมากด้วยคุณภาพ ด้วยผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับ 

ทั้ งในและนอกสถาบันอย่างกว้างขวาง ในปี 2557 คณะกรรมการจึงได้ประกาศยกย่อง 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว

กีรตยาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลังจบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จนถึงปริญญาเอกอายุรศาสตร์เขตร้อน  

มหาวทิยาลยัมหดิล ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.สทิธชัิย  

ขุนทองแก้ว เข้าท�างานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แห่งละประมาณ 10 ปี  กระทั่งปี 2544 จึงเลือกท�างาน 

งานวิจัยสู่สังคม
การท�าวิจัยเป็นงานที่ท�ามาโดยตลอดต้ังแต่อยู่

มหาวทิยาลยัมหดิล งานเด่นๆ ในเวลานัน้คอืผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่องการเกิดโรคฟันผุกับสารยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์ม 

ทีท่�าให้เกดิโรคฟันผ ุจนมามาสอนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย 

ขุนทองแก้ว ริเริ่มให้มีหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ 

กับพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยให ้มี 

ความพร้อมในการวิจัยด้านชีววิทยาช่องปาก 

ด้านงานวจิยัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เริม่ด้วย 

งานวจิยัมะเรง็ช่องปาก แต่ทีถ่อืว่าน่าสนใจอย่างยิง่กค็อื

การวิจัยเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง

บัวบกสมานแผลและสารสกัดจากลูกยอ หากงานวิจัย

ซึ่งนับว่าโดดเด่นมากก็คืองานวิจัยเรื่องไพลเพื่อรักษา

โรคหอบหืด ซึ่งได้ทุนวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุข  

นบัเป็นทนุวจิยัขนาดใหญ่คอืมากถงึสบิล้านบาท โดยเป็น 

การท�างานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ ทันตแพทย์ 

เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ท่าน เมื่อ

โครงการนี้ส�าเร็จลงในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เราจะได้ยา

ช่วยในการรกัษาโรคหอบหืด  ซึง่อาจเรียกได้ว่า เป็นยา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในเวลา

นั้นมีหลายสถาบันให้เลือก หากที่เลือกมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ก็เพราะสถาบันแห่งนี้ให้เสรีภาพมากใน

การสอนและการท�างานระหว่างคณะ ท�าให้สามารถ 

ร่วมงานกันอย่างที่เรียกได้ว่าไม่มีก�าแพงกั้นในด้าน

วิชาการ

ขนานแรกที่น�าองค์ความรู้ที่ได้จากต�ารับยาไทยมาวิจัย

ต่อยอดให้ได้รูปแบบยาสมัยใหม่ งานวิจัยนี้ยังช่วยให้

ผู้เป็นโรคหอบหืด ซึ่งปกติต้องซื้อยาจากต่างประเทศ 

ในราคาแพงมาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยยาสกัด 

จากไพล ซึง่จะมรีาคาเพยีงเมด็ละประมาณ  10-20 บาท  

ด้วยงานวิจัยอันโดดเด่นนี้เอง ท�าให้ศาสตราจารย์  

ทนัตแพทย์ ดร.สทิธิชยั ได้รบัรางวัลเชดิชเูกยีรตินกัวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากมีความสนใจด ้ านการวิจั ยแล ้ ว 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 

ในฐานะคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ยังได้จัดต้ัง Thammasat- International 

Center for Advanced Dentistry  (TU- ICAD) ซึง่เป็น

ศนูย์การเรยีนรู ้วจิยั และรกัษาผูป่้วยทีม่ปัีญหาการนอน

ไม่หลับ การนอนกรน การสบฟันที่ผิดปกติ ศูนย์แห่งนี้ 

เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่แพทย์กับทันตแพทย์ที่

เชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวท�างานร่วมกันเช่นนี้ นี่จึงเป็น

อกีภาพทีช่ดัเจนของการร่วมงานกนัโดยไม่มีก�าแพงกัน้

ภายในรั้วธรรมศาสตร์
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บุคลำกรคุณภำพ หลักสูตรคุณภำพ
ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.สิทธิชยั ขนุทองแก้ว 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าหนดหลักสูตร 

การเรยีนการสอน อนัเป็นดชันชีีว้ดัอกีด้านของการผลิต

บุคลากรคุณภาพสู่สังคม จะเห็นได้จากหลักสูตรต่างๆ 

ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ช่องปาก หรือ Oral Health Science ซึ่งเป็นหลักสูตร

ปริญญาเอกนานาชาติทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก

ของไทยท่ีมีนักศึกษาจากต่างชาติมาเรียน นอกจาก

การสอนระดบัปริญญาเอกแล้ว คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มีหลักสูตรซึ่งเป็นนานาชาติอยู ่ 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรรากเทียมนานาชาติ และหลักสูตรทันตกรรม

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวใน

ประเทศไทยในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ ยังได้ร ่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร ์

นานาชาติจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรทันแพทยศาสตร์ 

ทวิภาษา โดยให้นักศึกษาเรียนเป็นภาษาอังกฤษร่วม

กันใน 2 ปีแรก

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน
อาจนับเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นได้ ท่ีนี่จึงเป็น 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเดยีวทีมี่การเรยีนการสอน 

อยู่ในโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ท�าให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้อาการ

ของผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ ไม่ใช่เพียงด้านทันตกรรม

อย่างเดียว 

สิ่งส�าคัญของการเป็นนักศึกษาด้านการแพทย์

คือ ต้องรู ้จักใช้ความคิด ค้นหาเหตุผลอยู ่เสมอ 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ได้ใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีเอื้อให้เกิดวิธีคิดเช่นนี้ เรียกว่า 

Problem Based Learning (PBL) หมายถึงรูปแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนการสอน 

จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆ มีนักศึกษา 8-10 คน อาจารย์

ไม่มหีน้าทีส่อน แต่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยแนะน�า เป็นผู้ช่วย 

นกัศกึษาในการต้ังโจทย์ค�าถาม ให้นกัศกึษาถกหาประเดน็  

ต้ังสมมุติฐาน เกดิ Learning Need กระตุ้นให้นกัศกึษา

ออกไปแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนจะน�ามา 

แลกเปล่ียนกนัในระหว่างนกัศกึษาและกบัอาจารย์ต่อไป 

ด้วยรปูแบบการสอนนี ้ช่วยให้นกัศกึษาเกดิทักษะใหม่ๆ

จากการเรียนรู้ในแบบ Active Learning

แม้จะท�างานวิจยั และดแูลรับผิดชอบด้านหลักสูตร

การเรยีนการสอน แต่เมือ่เป็นอาจารย์มหาวทิยาลัยแล้ว 

สิ่งส�าคัญอย่างย่ิงที่ไม่อาจละท้ิงได้เลยก็คือ การสอน 

ส�าหรบัศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชยั การสอน

หมายถงึการสร้างมาตรฐาน จะต้องสอนนกัศกึษาให้ได้

มาตรฐานทีด่ี

เมื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หน้าท่ีคือต้อง 

สอนหนังสือ ท�าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ  

และหากอาจารย์สอนแต่หนังสือ ไม่ท�าวิจัยและไม่ให้ 

บรกิารทางวิชาการ กจ็ะท�าให้การสอนไม่มชีวิีต (vitality)  

จะรูไ้ด้อย่างไรว่าท่ีสอนนัน้ยังคงถกูต้องและทนัสมยัหรอืไม่ 

การท�าวิจัยไปมีประโยชน์หรือถูกน�ามาใช้ในการสอน 

ได้มากน้อยเพียงไร ด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงมีความเชื่อ

เสมอมาว่า การสอน การวิจัย และการบริการสังคม

จึงต้องเกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าหากอาจารย์วางตัวเป็น

อาจารย์ที่ดี มีจริยธรรม เป็นตัวอย่างให้ดีส�าหรับศิษย์

นั่นก็คือการจรรโลงสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน 

แต่เหนืออื่นใด ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 

ดร.สิทธิชัย เชื่อว่าหัวใจของการเป็นอาจารย์ซึ่งส�าคัญ 

อย่างย่ิงกค็อื ต้องมคีวามรกั อันหมายถงึ รกัวชิาการ  

รักการสอน รักการวิจัย แต่มีรักท้ังสามประการนี้แล้ว 

กยั็งคงเป็นอาจารย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้ หากขาดซึง่ความรกั 

สุดท้าย นัน่คอื รกัศษิย์

ครูที่ดี กีรตยำจำรย์ 
จากการสอน การท�างานท่ีได้ทุ่มเทมาโดยตลอด 

เมือ่ได้รบัเลือกเป็นกรีตยาจารย์ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 

ดร.สิทธิชยั ขนุทองแก้ว จงึถอืเป็นความภูมใิจ เหตุเพราะ 

นี่คือ รางวัลซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของความเป็น 

อาจารย์ท้ังในด้านวิชาการและงานวิจัย เป็นที่ยอมรับ 

ในการท�างานและความเป็นครท่ีูด ี อีกท้ังเป็นรางวลัซึง่

ได้รบัจากสถาบันท่ีมีชือ่เสียง ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 

ดร.สิทธิชยั ขนุทองแก้ว กล่าวด้วยความภมูใิจว่า “เมือ่ถงึ

วนัเกษียณอำยจุำกธรรมศำสตร์กจ็ะไปอย่ำงมคีวำมสุข 

เพรำะได้ท�ำอะไรๆ ซ่ึงควรท�ำแล้วเป็นกำรตอบแทนและ

สร้ำงช่ือเสียงให้แก่ธรรมศำสตร์”

“แม้จะทำ�ง�นวิจัยและดูแล

รับผิดชอบด้�นหลักสูตร

ก�รเรียนก�รสอน แต่เมื่อเป็น

อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยแล้ว 

สิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ไม่อ�จ

ละทิ้งได้เลยก็คือ ก�รสอน”



41

GREATS EDUCATORS

ANNUAL REPORT 2015

การท�าวิจัยไปมีประโยชน์หรือถูกน�ามาใช้ในการสอน 

ได้มากน้อยเพียงไร ด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงมีความเชื่อ

เสมอมาว่า การสอน การวิจัย และการบริการสังคม

จึงต้องเกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าหากอาจารย์วางตัวเป็น

อาจารย์ที่ดี มีจริยธรรม เป็นตัวอย่างให้ดีส�าหรับศิษย์

นั่นก็คือการจรรโลงสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน 

แต่เหนืออื่นใด ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 

ดร.สิทธิชัย เชื่อว่าหัวใจของการเป็นอาจารย์ซึ่งส�าคัญ 

อย่างยิง่กค็อื ต้องมคีวามรัก อันหมายถงึ รักวิชาการ  

รักการสอน รักการวิจัย แต่มีรักทั้งสามประการนี้แล้ว 

กย็งัคงเป็นอาจารย์โดยสมบรูณ์ไม่ได้ หากขาดซึง่ความรกั 

สดุท้าย น่ันคือ รกัศิษย์

ครูที่ดี กีรตยาจารย์ 
จากการสอน การท�างานทีไ่ด้ทุม่เทมาโดยตลอด 

เม่ือได้รับเลอืกเป็นกรีตยาจารย์ ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ 

ดร.สทิธชิยั ขนุทองแก้ว จงึถอืเป็นความภมิูใจ เหตุเพราะ 

นี่คือ รางวัลซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของความเป็น 

อาจารย์ทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย เป็นที่ยอมรับ 

ในการท�างานและความเป็นครทูีด่ ี อกีทัง้เป็นรางวลัซึง่

ได้รบัจากสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ 

ดร.สทิธชิยั ขนุทองแก้ว กล่าวด้วยความภมิูใจว่า “เมือ่ถงึ

วนัเกษยีณอายจุากธรรมศาสตร์กจ็ะไปอย่างมคีวามสขุ 

เพราะได้ท�าอะไรๆ ซึง่ควรท�าแล้วเป็นการตอบแทนและ

สร้างชือ่เสยีงให้แก่ธรรมศาสตร์”
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บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

“ท่านคือผู้รอบรู้การศึกษาด้านภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม ได้น�าความรอบรู้ 

มาสู่งานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

และภาครัฐมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ปี 2557 คณะกรรมการจึงได้ประกาศยกย่อง 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สาขาสังคมศาสตร์”
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ศาสตราจารย์  ดร.จรัญ มะลูลีม

กีรตยาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2557 สาขาสังคมศาสตร์
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ศำสตรำจำรย์ ดร.จรัญ มะลูลีม จบการศึกษา

ระดบัปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาเอกจากประเทศอนิเดยี 

ศึกษาทางด้านภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้เรียนรู้ภาษา

ฮินดี อูรดู อาหรับ และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน  

จากนั้นท�างานเป ็นนักวิจัยที่สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กตั็ดสินใจเบนเขม็

การท�างาน เพราะสังคมไทยในเวลานั้นยังไม่ให้เกียรติ

การเป็นนักวิจัยเท่าท่ีควรเมื่อเทียบกับการเป็นอาจารย์ 

ทั้งที่จบมาในระดับเท่าๆ กัน แต่เหตุผลส�าคัญจริงๆ ก็

คอื การเป็นนกัวจิยันัน้มุง่เน้นไปท่ีการท�าวิจยั ในขณะที่ 

ความใฝ่ฝันต้ังแต่เด็กของศาสตราจารย์ ดร.จรัญคือ 

อยากเป็นครูสอนหนังสือ ให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน อีกท้ัง 

การเป็นอาจารย์ยังเอื้อต่อการท�างานในบทบาทอื่น

อย่างเป็นอิสระมากกว่า จึงตัดสินใจสอบเข้าคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นท่ีทราบ

กันดีว่าการสอบเข้าท่ีนี่นั้นยากเพียงใด ศาสตราจารย์ 

ดร.จรัญ จึงรู้สึกดีที่ผ่านมาได้ และยิ่งดีใจที่ได้สอนวิชา 

ตะวันออกกลางศึกษาที่ได้เรียนมา ศาสตราจารย์ 

ดร.จรญั เข้ามาในฐานะอาจารย์ และต่อมาเป็นหวัหน้า

ภาควิชาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรฐัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัง้ยังได้ร่วมงานกบัวทิยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยเป็นหัวหน้าภาคอินเดีย

ศึกษา และเป็นผู้สอนหลักวิชา Islam in Thailand ให้

กับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนวิชาไทยศึกษา (Thai 

Studies)

“ท่านคือผู้รอบรู้การศึกษาด้านภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม ได้น�าความรอบรู้ 

มาสู่งานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

และภาครัฐมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ปี 2557 คณะกรรมการจึงได้ประกาศยกย่อง 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สาขาสังคมศาสตร์”
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นิยำมของควำมเป็นครู
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ท�าให้ย่ิงเห็น 

ความส�าคัญของค�าว่า ความรัก ความผูกพันที่ครูม ี

ต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์ได้ด ีมชีวีติการงานก้าวหน้า และ

เพราะครูคือผู้ให้ จึงต้องถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็ม

ความสามารถ ความเป็นครูอาจารย์หากไม่รักการสอน 

ไม่รักการถ่ายทอดก็คงล�าบาก เว้นแต่คิดว่าเข้ามาเป็น

อาจารย์เพ่ือไปเป็นนกัการเมอืงหรือท�าอาชพีเสริมอ่ืนๆ 

หากความเป็นครูใช่จะค�านึงถึงแต่การมอบ

ความรู้โดยไม่ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ในการสอน 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญเน้น Fun Studying คือสอน

ให้สนุก ไม่ให้เด็กนั่งเกร็งในห้องเรียน จะต้ังค�าถาม

อย่างไรให้รู้สึกไม่เคร่งเครียด โดยสาระยังคงอยู่ หาก

ตอบผิดก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องอับอายหรือถูกลงโทษ 

การศึกษาสมัยใหม่ยังต้องค�านึงถึงวิชาความรู้ท่ีให้แก่

นักศึกษา ซึ่งต้องเอื้อต่อการออกไปประกอบอาชีพใน

อนาคตอีกด้วย

สู่โลกกว้ำงทำงปัญญำ
หัวใจของการเรียนวิชาการระหว่างประเทศและ

การฑูตประการหนึง่ คอืการเปิดโลกทศัน์ของนกัศกึษา 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญจึงได้ร่วมก�าหนดหลักสูตร

ให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษายังประเทศต่างๆ เช่น 

โครงการปรญิญาโทภาคภาษาองักฤษ ให้นกัศึกษาออก

นอกประเทศใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก ไปประเทศ

เพื่อนบ้าน 1 ครั้ง รูปแบบที่สอง นักศึกษาลงความเห็น 

ร่วมกันว่าต้องการไปประเทศไหน ซึ่งบางครั้งไปถึง

ประเทศอยิีปต์ อหิร่าน ตุรก ีออสเตรเลีย ส่วนนกัศกึษา

ปรญิญาตรีภาคภาษาองักฤษจะให้เลือกประเทศท่ีจะไป

ดูงาน เช่น สถานฑูตไทยในตุรกี ปากีสถาน อเมริกา 

ญี่ปุ่น ฯลฯ

ศาสตราจารย์  ดร.จรัญ มะลูลีม

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2557 สาขาสังคมศาสตร์
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ผลงำนอันโดดเด่นและหลำกหลำย
“การเป็นอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์เป็นความ

สุขอย่างย่ิง เพราะแวดล้อมไปด้วยเพ่ือนๆ อาจารย์ 

อันอบอุ่น บรรยากาศการท�างานเอื้อต่อการท�างาน

หลายดา้น ท้ังการสอน การเขยีนต�ารา งานวิจยั การให ้

ความรู้สู่สังคม”

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อ

แขนงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องโลกมุสลิมนับครั้งไม่ถ้วน ทั้ง

ยังไดเ้ขยีนและแปลหนงัสือประวติัศาสตรอ์กีกว่าสิบเล่ม 

ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปคือหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์

ของชนชาติอาหรับ โดยโครงการต�าราและส่ิงพิมพ์

คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เป็นหนงัสือที่

ต้องใชค้วามพยายามในการแปลมากเพราะมคีวามยาว

กว่า 900 หน้า เป็นการรวบรวมเรียบเรียงเหตุการณ์ 13 

ศตวรรษของประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ ศาสนา

อิสลาม และโลกมุสลิม

งานอนัโดดเดน่อีกดา้นคอืงานวิจยั ส่วนใหญเ่ป็น

งานวิจัยที่ท�ากับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

หรือ สกว. บางส่วนท�ากับกองทุนวิจัยรัชดาภิเษก

สมโภช ศาสตราจารย์ ดร.จรัญท�างานวิจัยทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง ที่เพ่ิงแล้วเสร็จ

เป็นงานวจิยัภาษาองักฤษเรือ่ง ความสัมพันธ์ทางสังคม  

เศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซีย แนวโน้มและ 

ความทา้ทาย (Socio-Economic Relations between  

Thailand and Malaysia : Prospects and Challenges)

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญยังมีโอกาสน�าวิชา

ความรู้ที่ร่�าเรียนมา ไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

ในโอกาสต่างๆ ในรัฐบาลบางสมัย ศาสตราจารย์ 

ดร.จรญั ไดเ้ป็นทีป่รกึษา คณะกรรมการ และนกัวิชาการ 

ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น คณะกรรมการไต่สวน

อสิระคดกีรอืเซะ คณะกรรมการไต่สวนอสิระคดตีากใบ  

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมาย 

ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเจรจาปัญหาภาคใต้ 

ของไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะกับองค์การ 

ความร่วมมืออิสลาม (OIC) ซึ่งมีสมาชิก 58 ประเทศ 

ท่ัวโลก ขณะเดียวกันในฐานะนักวิชาการ ก็ได้รับเชิญ 

จากประเทศในตะวันออกกลางและประเทศต่างๆ  

รวมหลายสิบประเทศ เพ่ือรว่มประชมุดงูานในประเทศ 

เหล่านั้น ซึ่ ง เ ป็นประโยชน์ ต่อการเปิดมุมมอง 

ด้านวิชาการให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ผลส�ำเร็จแห่งควำมพยำยำม
หลากหลายความรูค้วามสามารถท่ีศาสตราจารย์ 

ดร.จรัญ สร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาและสังคม 

โดยกว้างมาอย่างยาวนาน เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ  

เห็นเด่นชัดจากรางวัลท่ีได้รับมากมาย ได้แก่ รางวัล

อาจารย์ดเีดน่ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จากกองทุน

อนสุรณ์ จอนห ์เอ.เอกิน้ (John A.Eakin Memorial Fund) 

เขม็กติติคณุ จากสถาบันพระปกเกล้า เขม็นภายาธิปัตย์ 

จากวทิยาลัยกองทัพอากาศ และเขม็แสนยาธิปัตย์ จาก

วิทยาลัยกองทัพบก ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังใบประกาศและรางวัล 

จากสถาบันต่างๆ ท่ีไดรั้บไปเป็นอาจารย์สอน นอกจากนี ้

ยังได้รับเชิญไปให้ความรู้เกี่ยวกับโลกมุสลิม ประเพณี

ต่างๆ แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ซึ่งจะลงไปท�างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวว่า ความเป็น 

คนมุสลิมท�าให้เช่ือว่า “ความพยายามเป็นของเรา แต่

ความส�าเร็จมาจากพระเจ้า” น่ันบ่งบอกถึง ความพยายาม 

ความต้ังใจในการท�างานท่ีรักให้ดีที่สุดในทุกวัน ส่วน 

ผลส�าเร็จเป็นส่ิงท่ีจะตามมาตามสมควรแก่เหตุท่ีได้ 

กระท�าไป และในวันนี ้ดว้ยจติวญิญาณแหง่ความเป็นคร ู

ผู้ ทุ่มเทให้กับศิษย์และส่วนรวมอย่างย่ิงเสมอมา 

กีรตยาจารย์จึงเป็นดั่ง ค�าประกาศความส�าเร็จ 

เป็นเกยีรติยศสูงสุดในชวีติของ ศาสตราจารย์ ดร.จรญั 

มะลูลีม อันเหมาะสมโดยแท้

ก่อนหน้�นี้ สูงสุดสำ�หรับผมคือก�รได้เป็นศ�สตร�จ�รย์ 

แต่ม�ถึงวันนี้ กีรตย�จ�รย์คือร�งวัลสูงสุด

ของชีวิตก�รเป็นครูของผม 

และถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตที่ผมได้รับ
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ผลส�าเร็จแห่งความพยายาม
หลากหลายความรู้ความสามารถทีศ่าสตราจารย ์

ดร.จรัญ สร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาและสังคม 

โดยกว้างมาอย่างยาวนาน เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ  

เห็นเด่นชัดจากรางวัลที่ได้รับมากมาย ได้แก่ รางวัล

อาจารย์ดเีดน่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จากกองทนุ

อนุสรณ ์จอนห์ เอ.เอกิน้ (John A.Eakin Memorial Fund) 

เขม็กติติคณุ จากสถาบนัพระปกเกลา้ เขม็นภายาธปิตัย ์

จากวทิยาลยักองทพัอากาศ และเขม็แสนยาธปิตัย ์จาก

วิทยาลัยกองทัพบก ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งใบประกาศและรางวัล 

จากสถาบนัต่างๆ ทีไ่ดร้บัไปเปน็อาจารยส์อน นอกจากนี ้

ยังได้รับเชิญไปให้ความรู้เกี่ยวกับโลกมุสลิม ประเพณี

ต่างๆ แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ซึ่งจะลงไปท�างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวว่า ความเป็น 

คนมุสลิมท�าให้เช่ือว่า “ความพยายามเป็นของเรา แต่

ความส�าเร็จมาจากพระเจ้า” น่ันบ่งบอกถึง ความพยายาม 

ความต้ังใจในการท�างานที่รักให้ดีที่สุดในทุกวัน ส่วน 

ผลส�าเร็จเป็นสิ่งที่จะตามมาตามสมควรแก่เหตุที่ได้ 

กระท�าไป และในวนันี ้ดว้ยจติวญิญาณแหง่ความเปน็คร ู

ผู้ทุ่มเทให้กับศิษย์และส่วนรวมอย่างย่ิงเสมอมา 

กีรตยาจารย์จึงเป็นด่ัง ค�าประกาศความส�าเร็จ 

เปน็เกยีรติยศสงูสดุในชวีติของ ศาสตราจารย์ ดร.จรญั 

มะลูลีม อันเหมาะสมโดยแท้
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ศำสตรำจำรย ์สำยันต ์ ไพรชำญจิตร ์  

มีผลงานวิจัยท้ังในด้านโบราณคดีกระแสหลักและ

โบราณคดีชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน ์

อย่างย่ังยืน ทั้งต่อตนเอง ต่อท้องถิ่น ต่อทรัพยากร 

ทางโบราณคดแีละวฒันธรรมของชมุชน

ผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรก  

พ.ศ. 2524-2542 ระหว่างรับราชการในต�าแหน่ง 

นักโบราณคดีอยู่ในกรมศิลปากร ได้ด�าเนินการวิจัย 

ทางโบราณคดีกระแสหลักใน 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่  

1. โบราณคดขีองเครือ่งถ้วยสมยัโบราณในประเทศไทย  

2. โบราณคดีใต้น�้าในประเทศไทย 3. โบราณคดี

ในล้านนา และ 4. โบราณคดีกู้แหล่ง การประเมิน 

ผลกระทบและกอบกู้ทรัพยากรทางโบราณคดีที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งผลงานวิชาการ 

ได้รบัการเผยแพร่ 12 เล่ม บทความทางวชิาการท้ังภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ 58 บทความ

การวิจัยในช่วงที่ 2 ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน 

วิจัยเร่ือง “กระบวนการโบราณคดชีมุชน : Community 

Archaeology Process” เป็นงานโบราณคดีประยุกต์

ในการพัฒนาชมุชน เพ่ือหาแบบแผนท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาชมุชนมิติวัฒนธรรม และเป็นการเสรมิสร้างความ

สามารถของประชาชนในท้องถิน่ให้รู้ เข้าใจ เข้าถงึมรดก 

ทางโบราณคดีจนสามารถดูและจัดการ อนุรักษ์  

ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์
 ส�ข�ปรัชญา

คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2557
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พัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 

ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทาง

โบราณคดีเกี่ยวกับแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามสมัย

โบราณ แหล่งผลิตเครือ่งมอืหนิสมยัก่อนประวติัศาสตร์  

การจัดการมรดกวัฒนธรรมประเภทพระเจ ้าไม ้  

ขยายผลไปสู ่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

และการศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือก�าหนดแนวทางท่ี

เหมาะสมในการจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  

และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.)
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ศาสตราจารย ์สายันต ์ ไพรชาญจิตร ์  

มีผลงานวิจัยทั้งในด้านโบราณคดีกระแสหลักและ

โบราณคดีชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน ์

อย่างย่ังยืน ทั้งต่อตนเอง ต่อท้องถิ่น ต่อทรัพยากร 

ทางโบราณคดแีละวฒันธรรมของชุมชน

ผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรก  

พ.ศ. 2524-2542 ระหว่างรับราชการในต�าแหน่ง 

นักโบราณคดีอยู่ในกรมศิลปากร ได้ด�าเนินการวิจัย 

ทางโบราณคดีกระแสหลักใน 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่  

1. โบราณคดขีองเครือ่งถ้วยสมยัโบราณในประเทศไทย  

2. โบราณคดีใต้น�้าในประเทศไทย 3. โบราณคดี

ในล้านนา และ 4. โบราณคดีกู้แหล่ง การประเมิน 

ผลกระทบและกอบกู้ทรัพยากรทางโบราณคดีที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งผลงานวิชาการ 

ได้รบัการเผยแพร่ 12 เล่ม บทความทางวชิาการทัง้ภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ 58 บทความ

การวิจัยในช่วงที่ 2 ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน 

วิจัยเรื่อง “กระบวนการโบราณคดชุีมชน : Community 

Archaeology Process” เป็นงานโบราณคดีประยุกต์

ในการพัฒนาชมุชน เพือ่หาแบบแผนทีเ่หมาะสมในการ

พฒันาชมุชนมติิวฒันธรรม และเป็นการเสริมสร้างความ

สามารถของประชาชนในท้องถิน่ให้รู ้เข้าใจ เข้าถงึมรดก 

ทางโบราณคดีจนสามารถดูและจัดการ อนุรักษ์  

ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์
 สาขาปรัชญา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2557
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พัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 

ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทาง

โบราณคดีเกี่ยวกับแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามสมัย

โบราณ แหล่งผลติเครือ่งมือหนิสมัยก่อนประวติัศาสตร์  

การจัดการมรดกวัฒนธรรมประเภทพระเจ ้าไม ้  

ขยายผลไปสู ่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

และการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อก�าหนดแนวทางที่

เหมาะสมในการจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  

และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.)
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นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2557

รางวัล

ศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ วงศ์บัณฑิต
สาขานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ วงศ์บัณฑิต 

จัดท�าผลงานวิจัยเก่ียวกับโครงการปรับปรุงกฎหมาย

ทรัพยากรน�้าและจัดท�าร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน�้า และ

โครงการยกร่างกฎหมายเหมืองแร่ เพื่อแก้ปัญหา

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและเหมืองแร่ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

กฎหมายทรพัยากรน�้าในปัจจบุนัเกดิปัญหาการจดัสรร

น�้าไม่เป็นธรรม จึงเสนอให้แบ่งการใช้น�้าออกเป็น 3 

ขนาดส�าหรับน�้านอกเขตชลประทาน คือ ขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยการใช้น�้าขนาดเล็ก  

เช่น ในครัวเรือน เพื่อยังชีพ ไม่ต้องขออนุญาตหรือ 

คุมเข้ม แต่ต้องไม่ไปกระทบสิทธิ์คนอื่น ขณะที่

การใช้น�้าขนาดกลาง ต้องกระจายอ�านาจให้คณะ

กรรมการลุ่มน�้า ส่วนการใช้น�้าขนาดใหญ่ จะมีผล 

กระทบข้ามลุ ่มน�้าต ้องให้องค ์กรระดับชาติ คือ  

คณะกรรมการน�้าแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ

นโยบายและการบรหิารน�า้แห่งชาติ หรอืนายกรฐัมนตรี

เข้ามาดูแล ซึ่งหากมีร่างกฎหมายน�้าใหม่นี้ออกมา  

การแย่งการใช้น�้าอย่างไม่เป็นธรรมและใช้น�้าอย่าง 

ฟุม่เฟือยจะไม่เกดิขึน้  ส�าหรบัโครงการยกร่างกฎหมาย 

เหมืองแร่ที่ผ ่านมา กฎหมายดังกล่าวล้าสมัยแต่

มีใบอนุญาตมากที่สุดจนเกิดความยุ ่งยากซับซ้อน  

จึงน�าเสนอโมเดลใหม่ใช้หลักการเดียวกับกฎหมาย 

ทรัพยากรน�้า คือ การแบ่งสัมปทานเหมืองแร่ออกเป็น 

3 ขนาด โดยขนาดใหญ่อาจให้รัฐมนตรีเป็นคนดูแล  

ขนาดกลางเป็นอธิบดีหรอืปลดักระทรวง ขนาดเลก็เป็น

ผู้ว่าราชการหรือผู้น�าท้องถิ่น แต่มีคณะกรรมการจาก 

ทุกภาคส่วนคอยควบคุมการใช้ดุลพินิจของผู้อนุญาต 

ขณะเดียวกันชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอาจตั้ง

กองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชุมชน
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ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร G
RE

AT
S 

ED
U

C
AT

O
R

Sนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2557

รางวัล

ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  

ได้จัดท�าผลงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน  

1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  2. การท�าเหมอืงข้อมลู  

และ 3. การท�าสารสนเทศแบบอัจฉริยะที่สามารถ 

น�าไปใช้ได้จริง เพือ่การค้นหาข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพ  

อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร และประเทศ 

โดยงานวจิยัจะเน้นในเรือ่งของการน�าคอมพวิเตอร์ 

มาจัดการเกี่ยวกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน โดยเน้น 

ในด้านภาษาไทย ดังนั้นจึงน�าข้อมูล โมเดลทางด้าน

คอมพิวเตอร์ไปท�าเหมืองบนข้อมูลภาษาไทยเพื่อจะ

หาความสัมพันธ์ หรือหาข้อความเนื้อความออกมา 

และเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าหาก

สามารถท�าให้เข้าใจในระบบเดยีวกนัได้กจ็ะมปีระโยชน์

ต่อผู้ใช้ทีต้่องการหาข้อมลูเพือ่ทีจ่ะน�าข้อมลูไปประกอบ

การท�าเอกสาร ในส่วนของฐานข้อมลูทางการแพทย์นัน้  

ก็สามารถน�าข ้อมูลมารวมอยู ่ที่ เดียวกันเพื่อให ้ 

ผู้ค้นหาข้อมูลได้รับทราบอาการหรือความผิดปกติ 

ต่อร่างกายก่อนที่จะไปพบแพทย์ อาจจะได้รับทราบ

การรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ก่อน โดยปัจจุบัน 

คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหาข้อมูลด้วยการค้นหา 

ใน Google ก่อนเพื่อหาข้อมูลว่าอาการที่เป็นอยู ่

จะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง ซึ่งท�าให้เสียเวลาใน

การหาข้อมูล จึงจัดท�าฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานความรู้ 

ทางด้านการแพทย์ ซึ่งบุคคลทั่วไปก็สามารถมาค้นคว้า

หาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลนี้ 

อกีทัง้ยงัได้จดัท�า ธรรมาแทรนส์ ThammaTRANS  

(Shuttle Bus Tracking Application) แอปพลิเคชัน 

บนสมาร ์ทโฟนส�าหรับติดตามแบบเรียลไทม ์ว ่า  

รถบรกิาร NGV ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ  

ที่ต้องการขึ้นอยู่ที่ไหนแล้ว ซึ่งในอนาคตจะพัฒนา 

ให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมในต่างๆ ภายใน 

มหาวิทยาลัย อย่างเช่น การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน การจัดกิจกรรมสัมมนา ก็สามารถดูได้จาก 

จดุศนูย์รวมจดุนี ้เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์อกีทางหนึง่  

โดยท�าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเผยแพร่ 

ข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัยออกสู ่ประชาคม

ธรรมศาสตร์ต่อไป
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รางวัลระดับดีเด่น 
สาขานิติศาสตร์

ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปฏิรูประบบกระบวน

ยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล”

รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

 วทิยานพินธ์เร่ือง “อิทธิพลของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่มีต่อปรากฏการณ์ถ่ายโอนในเนื้อเยื่อ”

รางวัลระดับดี
สาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.อลิสรำ ชรินทร์สำร

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบูรณาการตัวแปรต้นของ

สมรรถนะทางความคิดท่ีส่งผลต่อความพอใจในการ

ประมวลทางเลือก”

รางวัลระดับดี
สาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.ปณิธำน จันทองจีน 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวแบบความพึงพอใจของ 

ลูกค้าหลังการแก้ไขปรบัปรงุการบรกิาร : การบูรณาการ 

ทางด้านกระบวนการคิด และทางด้านความรู้สึกของ

ผู้บริโภค”

รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ดร.วุฒิพล สินธุนำวำรัตน์ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมส�าหรับ 

การส่งหดตัวไม่เชิงเส้นนัยทั่วไปกับการประยุกต์”

รางวัลระดับดี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ดร.ปกรณ์ ปรีชำบูรณะ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “อุปกรณ์และวิธีการทางแสง

เพ่ือการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการบนชิพ 

แบบกระจาย”

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาปรัชญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศำสตรำจำรย์ สำยันต์ ไพรชำญจิตร์

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทางโบราณคด ี

เพ่ือสังเคราะห์ความรู ้ เรื่องเทคนิควิทยาการผลิต  

แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวัฒนธรรม 

ของเครื่องถ้วยเคลือบในแหล่งเตาบ้านเตาไหแช่เลียง  

จังหวัดน่าน และแหล่งเตาพะเยาท่ีเวียงบัว จังหวัด

พะเยา”

รางวัลระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

คณำจำรย์และทีมวิจัยจำก

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร น�ำโดย

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปกรณ์ โอภำประกำสิต

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และ 

ตรวจสอบสมบัติของอะลิฟาติก-อะโรมาติก โคพอลิเอส

เทอร์และพอลิเมอร์ผสม”

รางวัลระดับดี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประชำ คุณธรรมดี

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ภาคบริการของไทยสู่จุด

ผกผัน”

รางวัลผลงานวิจัย
ประจำ�ปี 2557

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวดี ก้องพำรำกุล  

ดร.บุญญำวัณย์ อยู่สุข และ น.ส.อริสรำ รัชชะ

 จากผลงานเร่ือง “แผ่นยางท�าความสะอาดน�า้มัน

แบบใช้ซ�้า”

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศำสตรำจำรย์วรภัทร ลัคนำทินวงศ์ 

และ นำยปิยะพงษ์ สอนแก้ว

 จากผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลาด ส�าหรับ

ทุเรียน” 

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาปรัชญา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนำรัตน์ กรอิสรำนุกูล และ 

ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

 จากผลงานเรื่อง “แผงกันแดดไม้ไผ่”

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญญำ เชิดหิรัญกร 

และ นำยจักรำวุธ พำนิชโยทัย

 จากผลงาน “เครื่องมือทดสอบวงอีสเตอรีซิส 

ของค่าโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้าส�าหรับวัสดุ 

เฟอร์โรอิเล็กทริก”

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำ�ปี 2558

รางวัล
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รางวัลระดับดีเด่น 
สาขานิติศาสตร์

ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปฏิรูประบบกระบวน

ยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล”

รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

 วทิยานพินธ์เรือ่ง “อทิธิพลของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่มีต่อปรากฏการณ์ถ่ายโอนในเนื้อเยื่อ”

รางวัลระดับดี
สาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.อลิสรำ ชรินทร์สำร

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบูรณาการตัวแปรต้นของ

สมรรถนะทางความคิดที่ส่งผลต่อความพอใจในการ

ประมวลทางเลือก”

รางวัลระดับดี
สาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.ปณิธำน จันทองจีน 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวแบบความพึงพอใจของ 

ลูกค้าหลังการแก้ไขปรับปรุงการบริการ : การบูรณาการ 

ทางด้านกระบวนการคิด และทางด้านความรู้สึกของ

ผู้บริโภค”

รางวัลระดับดี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ดร.วุฒิพล สินธุนำวำรัตน์ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมส�าหรับ 

การส่งหดตัวไม่เชิงเส้นนัยทั่วไปกับการประยุกต์”

รางวัลระดับดี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ดร.ปกรณ์ ปรีชำบูรณะ 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “อุปกรณ์และวิธีการทางแสง

เพ่ือการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการบนชิพ 

แบบกระจาย”

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาปรัชญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศำสตรำจำรย์ สำยันต์ ไพรชำญจิตร์

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทางโบราณคด ี

เพ่ือสังเคราะห์ความรู ้ เรื่องเทคนิควิทยาการผลิต  

แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวัฒนธรรม 

ของเครื่องถ้วยเคลือบในแหล่งเตาบ้านเตาไหแช่เลียง  

จังหวัดน่าน และแหล่งเตาพะเยาท่ีเวียงบัว จังหวัด

พะเยา”

รางวัลระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

คณำจำรย์และทีมวิจัยจำก

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร น�ำโดย

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปกรณ์ โอภำประกำสิต

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และ 

ตรวจสอบสมบัติของอะลิฟาติก-อะโรมาติก โคพอลิเอส

เทอร์และพอลิเมอร์ผสม”

รางวัลระดับดี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประชำ คุณธรรมดี

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ภาคบริการของไทยสู่จุด

ผกผัน”

รางวัลผลงานวิจัย
ประจำ�ปี 2557

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวดี ก้องพำรำกุล  

ดร.บุญญำวัณย์ อยู่สุข และ น.ส.อริสรำ รัชชะ

 จากผลงานเรือ่ง “แผ่นยางท�าความสะอาดน�า้มนั

แบบใช้ซ�้า”

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศำสตรำจำรย์วรภัทร ลัคนำทินวงศ์ 

และ นำยปิยะพงษ์ สอนแก้ว

 จากผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลาด ส�าหรับ

ทุเรียน” 

รางวัลระดับดีเด่น 
สาขาปรัชญา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนำรัตน์ กรอิสรำนุกูล และ 

ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

 จากผลงานเรื่อง “แผงกันแดดไม้ไผ่”

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญญำ เชิดหิรัญกร 

และ นำยจักรำวุธ พำนิชโยทัย

 จากผลงาน “เครื่องมือทดสอบวงอีสเตอรีซิส 

ของค่าโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้าส�าหรับวัสดุ 

เฟอร์โรอิเล็กทริก”

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำ�ปี 2558

รางวัล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ เร่ิมรับ

ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2543 

รวมระยะเวลา 14 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ เป็นครูที่ดี 

มีความขยัน อดทน และต้ังใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา

ทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท 

เพื่อให้ได้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ มีความทุ่มเท เอาใจใส่

นกัศึกษา คอยเป็นทีป่รกึษา แนะน�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในส่วนของ 

วิชาการและการท�างานตลอดเวลา ไม่เฉพาะในเวลาเรียนเท่านั้น  

แต่ยังรวมไปถึงการให้ค�าแนะน�านอกเวลาเรียนอีกด้วย มีความ

เป็นครูอยู่ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบในการท�างานเป็นอย่างสูง  

ทัง้ในส่วนของงานสอนและงานวชิาการ ตลอดจนการบรหิารต่างๆ ที่

อยูใ่นความรบัผดิชอบ เป็นแบบอย่างทีด่ขีองลกูศษิย์ ในการประพฤติ 

ปฏิบัติในกรอบทีดี่ ใฝ่หาความรู ้มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบั 

การยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีผลงาน

ด้านบริการสังคมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน 

และนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ท�าวิจัย โครงการ 

Sustainable Greater Pattaya องค์กรพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย อนุกรรมการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 

โครงสร้างพืน้ฐาน คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 

กรรมการโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

สาขาสังคมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ครูดีเด่น
ประจำ�ปี 2557

รางวัล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บ�ารุงสุข เริ่มรับ

ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2526 

รวมระยะเวลา 31 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เป็นครูผู้ให้ 

เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้ ทุ่มเทในการท�างาน 

เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอย่าง

สม�่าเสมอ ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นผู ้ที่ด�ารงตน 

ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นครู 

ให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษา ประเมินผลงานของนักศึกษา 

ด้วยความยุติธรรม อีกทั้งยังมีเมตตาต่อลูกศิษย์ตลอดจน 

ครอูาจารย์ท่านอืน่ๆ จนเป็นทีย่อมรับและยกย่องทัง้ภายในสถาบนั 

และนอกสถาบัน อีกทั้งยังมีผลงานทางวิชาการ อาทิ วารสาร

ศิลปศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) ผู้วิจารณ์ 

“Ashoka the Search for Undia’s Lost Emperor” รายงานวิจัย

เรือ่ง “พระราชประวติัและพระกรณยีกจิในสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนร่วม นามานุกรม 

พระมหากษตัรย์ิไทย กรุงเทพฯ : มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา, 

2554 เป็นต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บำารุงสุข

 สาขามนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ครูดีเด่น
ประจำ�ปี 2557

รางวัล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา เริ่มรับราชการ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2546 รวม

ระยะเวลา 11 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ เป็นอาจารย์ที่มี 

ความทุ ่มเทในเรื่องการเรียนการสอน การอบรมนักศึกษา  

การท�างานวจิยั และการท�างานด้านอืน่ๆ ดีมากเสมอมา ดูแลนกัศกึษา 

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม มีความรอบรู้ทั้งเรื่อง 

ของโครงสร้างหลักสูตร และให้ค�าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง 

มกัจะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นกัศกึษาโดยยึดถอืคณุธรรม จรยิธรรม 

เป็นหลกั และมคีวามรบัผดิชอบสงูต่อการวจิยั เพือ่ให้นกัศกึษาส�าเร็จ

การศกึษาได้ตามก�าหนดเวลา นอกจากนียั้งมีผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ อาท ิGold  Media  From  41st  International  Exhibition  

of Inventions of Geneva (2013) ประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการน�าความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น งานด้านบริการสังคม 

อาทิ คณะท�างานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัยขั้นสูง 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นผู้รับผิดชอบเคร่ืองมือ 

ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางวิชาการเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยของบริษัทต่างๆ ส�าหรับ

ลดหย่อนภาษีให้กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ครูดีเด่น
ประจำ�ปี 2557

รางวัล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย เริ่มรับ

ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 

รวมระยะเวลา 16 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล เป็นผู้ที่มี

ความต้ังใจและมุ่งมั่นในการสอน อุทิศตนให้กับนักศึกษา เข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์อย่างสม�่าเสมอ มีผลงาน

ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ศึกษา

หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการเรยีนการสอน  

การวจิยั การบรกิารวชิาการ ทัง้นีง้านด้านบริการสงัคมทีน่อกเหนอื

จากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีอาทิ  

เป็นผู้ประเมินผลงานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร  

Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology ต้ังแต่ 

ปี 2553 - ปัจจุบันเป็นผู้สอนรายวิชา Molecular Immunology  

และ Advanced Immunology ให้แก่ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล บรกิารการตรวจธาลัสซเีมีย 

คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

ครูดีเด่น
ประจำ�ปี 2557

รางวัล
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โล่เกียรติยศ 
ประจำ�ปี 2558

เนื่องในโอกาสที่ได้มีการก่อต้ังมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น ต้ังแต่ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2477 จนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาครบรอบ 81 ปี  

ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปท�างานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และ

ยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็น 

จ�านวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศในครั้งนี้ จ�านวน 61 ท่าน ดังนี้

ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น
35. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

36. นายสุรชัย ขันอาสา

37. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย

38. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์

39. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ

40. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

41. นายเสรี ศรีหะไตรประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น

  1. นายกงกฤช หิรัญกิจ

  2. นายกฤษฎา บุญราช

  3. นายกล้า มณีโชติ

  4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

  5. นายไกรราศ แก้วดี

  6. นายจรัส สุทธิกุลบุตร

  7. พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

  8. นายจ�าลอง โพธิ์สุข

  9. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ

10. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

11. นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

12. พลต�ารวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุคนธ์

13. นายถาวร เฉิดพันธุ์

14. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม

15. นายธนาคม จงจิระ

16. นายน�าชัย กฤษณาสกุล

17. นายนิพนธ์ นาคสมภพ

18. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

19. นายปัญญา งานเลิศ

20. ร้อยต�ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

21. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล

22. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

23. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

24. นายวรรณชัย บุญบ�ารุง

25. นายวิมล ปั้นคง

26. นายวีรพันธุ์ นิลวัตร

27. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

28. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

29. นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

30. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์

32. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

33. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

34. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์

42. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

43. นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ

44. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

45. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

46. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

47. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

48. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

49. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

50. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์

52. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิดา นิงสานนท์

53. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

54. นายหมวดตรี นิมิตร เกษตรศิริ

55. นายบุญเกียรติ โควาวิสารัช

56. เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี

57. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

58. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

59. นางสาววารุณี โอสถารมย์

60. Professor Dr.Hidekazu Toyohara

61. Professor Dr.Jean Johnson
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โล่เกียรติยศ 
ประจำ�ปี 2558

เนื่องในโอกาสที่ได้มีการก่อต้ังมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น ต้ังแต่ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2477 จนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาครบรอบ 81 ปี  

ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปท�างานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และ

ยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็น 

จ�านวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศในครั้งนี้ จ�านวน 61 ท่าน ดังนี้

ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น
35. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

36. นายสุรชัย ขันอาสา

37. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย

38. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์

39. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ

40. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

41. นายเสรี ศรีหะไตรประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น

  1. นายกงกฤช หิรัญกิจ

  2. นายกฤษฎา บุญราช

  3. นายกล้า มณีโชติ

  4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

  5. นายไกรราศ แก้วดี

  6. นายจรัส สุทธิกุลบุตร

  7. พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

  8. นายจ�าลอง โพธิ์สุข

  9. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ

10. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

11. นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

12. พลต�ารวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุคนธ์

13. นายถาวร เฉิดพันธุ์

14. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม

15. นายธนาคม จงจิระ

16. นายน�าชัย กฤษณาสกุล

17. นายนิพนธ์ นาคสมภพ

18. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

19. นายปัญญา งานเลิศ

20. ร้อยต�ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

21. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล

22. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

23. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

24. นายวรรณชัย บุญบ�ารุง

25. นายวิมล ปั้นคง

26. นายวีรพันธุ์ นิลวัตร

27. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

28. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

29. นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

30. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์

32. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

33. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

34. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์

42. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

43. นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ

44. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

45. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

46. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

47. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

48. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

49. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

50. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์

52. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิดา นิงสานนท์

53. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

54. นายหมวดตรี นิมิตร เกษตรศิริ

55. นายบุญเกียรติ โควาวิสารัช

56. เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี

57. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

58. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

59. นางสาววารุณี โอสถารมย์

60. Professor Dr.Hidekazu Toyohara

61. Professor Dr.Jean Johnson
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คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

1  

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย

2  

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
อธิการบดี 

1

2
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4  

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3  

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5  

นายพิชัย ชุณหวชิร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7 4 6 3 5
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8  

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

9  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11  

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

10  

นายมานิจ สุขสมจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

12  

ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

9 8

11

1012
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14 15131613  

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

14  

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

15  

นายอภัย จันทนจุลกะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

16  

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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18 2220 17 21 19 18  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

19  

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

21  

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

20  

ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

17  

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

22  

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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24  

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

23  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

25  

รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

26  

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

27  

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

23 2624 2725
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29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

30  

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

32  

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

31  

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

28  

รองศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

33  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
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34  

นายเสริม กัลยารัตน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

35 

นางสุพรรณ ว่องรักษ์สัตว์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

36  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
ผู้ทำาหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี 

รองศำสตรำจำรย์เกศินี วิฑูรชำติ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต 

ศำสตรำจำรย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ 

รองศำสตรำจำรย์พรชัย ตระกูลวรำนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง และศูนย์พัทยา

ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ศำสตรำจำรย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุลีพร เกษโกวิท  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีรยำ ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

รองศำสตรำจำรย์ณรงค์ ใจหำญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวำลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนำ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เดชำ สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกำญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีชำ วำณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มรรยำท รุจิวิชชญ์   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ จึงวิวัฒนำภรณ์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์วันทนีย์ วำสิกะสิน คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สำริสุต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำติ พวงส�ำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

อำจำรย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กัมมำล กุมำร ปำวำ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ วัจนะภูมิ  คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

อำจำรย์ ดร.อนุชำ ทีรคำนนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญำ ผู้อ�านวยการส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

นำงศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลำกรณ์ ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โปรดปรำน สิริธีรศำสน์ ผู้อ�านวยการสถาบันประมวลข้อมูล

 เพื่อการศึกษาและการพัฒนา 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชำ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

รองศำสตรำจำรย์ชุมพจต์ อมำตยกุล ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุรุยำ วีสกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ. 

นำยมนตรี ฐิรโฆไท ผู้รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภัช ศุภชลำศัย ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

 ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์จิตตินัดด์ หะวำนนท์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย ผู้อ�านวยการส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและ

 บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล ผู้ท�าหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์

นำงพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาข้าราชการ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนำธิป สำมำรถ  ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สาย ก.) 

นำงสำวษิญำภำ ชุณหวรำนนท์ ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารทางวิชาการ (สาย ข.) 

นำงสำวศิริจันทร์ ชุมพล ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 

นำงสำวจรรจิรำ น่วมเจิม ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.)
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รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกำญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีชำ วำณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มรรยำท รุจิวิชชญ์   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ จึงวิวัฒนำภรณ์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์วันทนีย์ วำสิกะสิน คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สำริสุต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำติ พวงส�ำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

อำจำรย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กัมมำล กุมำร ปำวำ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ วัจนะภูมิ  คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

อำจำรย์ ดร.อนุชำ ทีรคำนนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญำ ผู้อ�านวยการส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

นำงศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลำกรณ์ ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โปรดปรำน สิริธีรศำสน์ ผู้อ�านวยการสถาบันประมวลข้อมูล

 เพื่อการศึกษาและการพัฒนา 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชำ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

รองศำสตรำจำรย์ชุมพจต์ อมำตยกุล ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุรุยำ วีสกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ. 

นำยมนตรี ฐิรโฆไท ผู้รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภัช ศุภชลำศัย ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

 ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์จิตตินัดด์ หะวำนนท์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย ผู้อ�านวยการส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและ

 บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล ผู้ท�าหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์

นำงพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาข้าราชการ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนำธิป สำมำรถ  ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สาย ก.) 

นำงสำวษิญำภำ ชุณหวรำนนท์ ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารทางวิชาการ (สาย ข.) 

นำงสำวศิริจันทร์ ชุมพล ผู้แทนข้าราชการฝ่ายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 

นำงสำวจรรจิรำ น่วมเจิม ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.)

ข้อ
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คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

1

6 5

2

3 4

2  

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ                      
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

3

ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

5

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต                  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4  

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์    
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำาปาง และศูนย์พัทยา

1  

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

6

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี             
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
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8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร       
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

7

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 

11

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย               
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

8 109 1211 7
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บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

1716 1315 14 13  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม                             
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ             
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

16

อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช                   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

15

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต

17

รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำาปาง



73

GREATS MANAGEMENT

ผ
ู้บร

ิห
าร

 ม
ธ.

ANNUAL REPORT 2015

21 1918 2022

19

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

18

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำาปาง

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

27 25 2326 24 23  

อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

24

อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

27

อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
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31 2930 2828

นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

29

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ  

 

30

รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

31

อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ที่มา : งานอัตรากำาลัง กองการเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
 นติิศาสตร์  ศลิปกรรมศาสตร์
 พาณิชยศาสตร์ฯ  วทิยาลัยนวตักรรม 
 รฐัศาสตร์   วทิยาลัยสหวทิยาการ
 เศรษฐศาสตร์   วทิยาลัยนานาชาติ 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ปรดี ีพนมยงค์
 ศลิปศาสตร์  สถาบันภาษา 
 วารสารศาสตร์ฯ   ส�านกับัณฑิต
 สังคมวทิยาฯ  อาสาสมคัร

   วทิยาการเรยีนรูแ้ละ 
  ศกึษาศาสตร์

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์  
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 แพทยศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์
 สหเวชศาสตร์  เภสัชศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์  วทิยาลัยแพทยศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์  นานาชาติจฬุาภรณ์

  วทิยาลัยโลกคดศีกึษา

วิจัย 
 - สถาบันไทยคดีศึกษา

 - สถาบันทรัพยากรมนุษย์

 - สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

สนับสนุนวิชำกำร
 - ส�านักหอสมุด

 - ส�านักทะเบียนและประมวลผล

 - ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม

 - สถาบันประมวลข้อมูล

   เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

 - สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ.

 - สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์

   เพื่อประชาธิปไตย

 - ส�านักทรัพย์สินทางปัญญา

   และบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

 - สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

   แห่ง มธ. 

 - สถาบันศึกษาความร่วมมือ

   ระหว่างประเทศแห่ง มธ.

 - ศูนย์อาเซียนศึกษา

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ศูนย์อินเดียศึกษา

 - ศูนย์บริการการกีฬา

 - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 - ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

 - ส�านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 - ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
 - โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 

 - ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 

 - ศูนย์สัตว์ทดลอง

 - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

   เพื่อการวิจัยขั้นสูง

ส�ำนักงำนยุทธศำสตร์และกำรคลัง
 - กองแผนงาน

 - กองคลัง

 - กองส่งเสริมมาตรฐานและ

   ประกันคุณภาพ 

ส�ำนักงำนบริหำรวิชำกำร
และพัฒนำนักศึกษำ
 - กองบริการการศึกษา  

 - กองกิจการนักศึกษา  

 - กองบริหารการวิจัย

 - กองวิเทศสัมพันธ์ 

ส�ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
และกฎหมำย
 - กองการเจ้าหน้าที่

 - กองนิติการ 

ส�ำนักงำนกำยภำพและบริกำรกลำง
 - กองกลาง

 - กองงานศูนย์รังสิต

 - กองบริหารศูนย์ล�าปาง 

 - ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

 - ส�านักงานตรวจสอบภายใน

ส่วนงานสนับสนุน
การดำาเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนงานการบริหาร
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย

คณะ
/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ สำานัก/สถาบัน

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ที่มา : งานอัตรากำาลัง กองการเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
 นติิศาสตร์  ศลิปกรรมศาสตร์
 พาณิชยศาสตร์ฯ  วิทยาลัยนวัตกรรม 
 รฐัศาสตร์   วิทยาลัยสหวทิยาการ
 เศรษฐศาสตร์   วิทยาลัยนานาชาติ 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ปรีด ีพนมยงค์
 ศลิปศาสตร์  สถาบันภาษา 
 วารสารศาสตร์ฯ   ส�านกับัณฑิต
 สังคมวทิยาฯ  อาสาสมคัร

   วิทยาการเรียนรูแ้ละ 
  ศกึษาศาสตร์

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์  
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 แพทยศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์
 สหเวชศาสตร์  เภสัชศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์  นานาชาติจฬุาภรณ์

  วิทยาลัยโลกคดศีกึษา

วิจัย 
 - สถาบันไทยคดีศึกษา

 - สถาบันทรัพยากรมนุษย์

 - สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

สนับสนุนวิชำกำร
 - ส�านักหอสมุด

 - ส�านักทะเบียนและประมวลผล

 - ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม

 - สถาบันประมวลข้อมูล

   เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

 - สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ.

 - สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์

   เพื่อประชาธิปไตย

 - ส�านักทรัพย์สินทางปัญญา

   และบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

 - สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

   แห่ง มธ. 

 - สถาบันศึกษาความร่วมมือ

   ระหว่างประเทศแห่ง มธ.

 - ศูนย์อาเซียนศึกษา

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ศูนย์อินเดียศึกษา

 - ศูนย์บริการการกีฬา

 - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 - ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

 - ส�านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 - ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
 - โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 

 - ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 

 - ศูนย์สัตว์ทดลอง

 - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

   เพื่อการวิจัยขั้นสูง

ส�ำนักงำนยุทธศำสตร์และกำรคลัง
 - กองแผนงาน

 - กองคลัง

 - กองส่งเสริมมาตรฐานและ

   ประกันคุณภาพ 

ส�ำนักงำนบริหำรวิชำกำร
และพัฒนำนักศึกษำ
 - กองบริการการศึกษา  

 - กองกิจการนักศึกษา  

 - กองบริหารการวิจัย

 - กองวิเทศสัมพันธ์ 

ส�ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
และกฎหมำย
 - กองการเจ้าหน้าที่

 - กองนิติการ 

ส�ำนักงำนกำยภำพและบริกำรกลำง
 - กองกลาง

 - กองงานศูนย์รังสิต

 - กองบริหารศูนย์ล�าปาง 

 - ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

 - ส�านักงานตรวจสอบภายใน

ส่วนงานสนับสนุน
การดำาเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนงานการบริหาร
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย

คณะ
/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ สำานัก/สถาบัน

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญต่อการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ความส�าเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งมาจากท่านทั้ งหลายที่ตั้ งใจ

ปฏิบัติหน้าที่ อุทิศตนเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทุกปี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จะมกีารคดัเลือกบุคลากรดีเด่นเพือ่เชดิชูเกยีรตแิละเผยแพร่เกยีรตคิณุ ให้

เป็นแบบอย่างทีดี่แก่บุคลากรธรรมศาสตร์ ในด้านการครองตน ครองคน และการครองงาน  

เพือ่สร้างขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลงานดีเด่น

ส�าหรับบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2557

บุคลากรดีเด่น 
ประจำ�ปี 2557

เสียสละเวล�ให้กับร�ชก�ร

โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใด

นอกจ�กคว�มสำ�เร็จของง�น

นายสุวัฒน์ รอดริน
กลุ่มข้าราชการ

นำยสุวฒัน์ รอดรนิ เข้ารบัราชการ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ปี พ.ศ. 2529 

นายสุวัฒน์ รอดริน เป็นผู้ท่ีท�างานด้วย

ความขยัน อดทน ต้ังใจท�างาน มีน�้าใจ 

เอ้ือเฟ้ือ เป็นท่ียอมรบัจากผู้คนทัว่ไป อีกท้ัง 

ยังเสียสละเวลาให้กับราชการโดยไม่หวัง

ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากความส�าเร็จ

ของงาน และเป็นผู้สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือน�ามาปรับปรุงงาน 

โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ 

และพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพ่ือรองรับ 

การท�างานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ระบบงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์อีกด้วย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

หัวหน้างานบัญชี กองคลัง
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เสียสละเวลาให้กับราชการ

โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใด

นอกจากความสำาเร็จของงาน

นายสุวัฒน์ รอดริน
กลุ่มข้าราชการ

นายสวุฒัน์ รอดรนิ เข้ารับราชการ

ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือปี พ.ศ. 2529 

นายสุวัฒน์ รอดริน เป็นผู้ที่ท�างานด้วย

ความขยัน อดทน ต้ังใจท�างาน มีน�้าใจ 

เอือ้เฟ้ือ เป็นทีย่อมรบัจากผูค้นทัว่ไป อกีทัง้ 

ยังเสียสละเวลาให้กับราชการโดยไม่หวัง

ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากความส�าเร็จ

ของงาน และเป็นผู้สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน�ามาปรับปรุงงาน 

โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ 

และพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อรองรับ 

การท�างานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ระบบงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์อีกด้วย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ

หัวหน้างานบัญชี กองคลัง
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มุ่งมั่นที่จะทำางาน

ทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดก่อน 

หลังจากนั้นก็มามุ่งในระดับองค์กร

นายพลากร พุทธรักษ์
กลุ่มพนักงาน

นายพลากร พทุธรักษ์ เป็นเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งานห้อง

ปฏิบัติการ เป็นห้องตรวจวิเคราะห์เพื่อ

ให ้แพทย์ ได ้น�าผลการวิ เคราะห์ ไปใช ้

ในการรักษาหรือน�าไปวินิจฉัยโรคผู้ป่วย 

ซึ่งกระบวนการที่ท�าในห้องปฏิบัติการ 

นายพลากรได้น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้

ส�าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ท�าให้มีความ 

ทันสมัย รวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้น

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือท�าอย่างไรที่จะให้ 

ผูป่้วยหรอืผูท้ีม่าใช้บรกิารเกดิความพงึพอใจ 

และได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง และ 

ทันต่อแพทย์ที่จะน�าไปใช้งาน นายพลากร 

ยดึถอืคติในการท�างานคอื มุง่มัน่ทีจ่ะท�างาน  

ท� าหน ้ าที่ ของตน เอง ให ้ ดี ที่ สุ ดก ่ อน  

หลงัจากนัน้กม็ามุง่ในระดบัองค์กรว่าจะท�า 

อย่างไรให้หน่วยงานของเราเสริมองค์กร 

ให้ท�างานได้ดยีิง่ขึน้ และการท�างานร่วมกัน  

ต ้องท�าให ้ทุกคนมีความร ่วมมือและ 

เชือ่มต่อกันท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ 

ดียิ่งขึ้น 

นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ

หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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ทำางานด้วยความสุขในงานที่ทำา

ทำางานด้วยใจรัก

นายเชิด ตาดคร้าม
กลุ่มลูกจ้างประจำา

นายเชิด ตาดคร้าม ได้เข้ารับ

ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ

ปี พ.ศ. 2523 โดยท�าหน้าที่นักการเกือบ 

20 ปี หลังจากมีบริษัทเข้ามาดูแล ก็ได้ผัน

ตัวเองไปท�าหน้าที่เป็นคนเก็บขยะภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

และช่วยงานโยธาควบคู่กันไป นายเชิดเป็น

ผูท้ีม่คีวามเอาใจใส่ต่องานทีท่�า มคีวามขยนั 

หมั่นเพียร และได้ยึดหลักการท�างาน คือ  

ท�างานด้วยความสุขในงานที่ท�า ท�างาน

ด้วยใจรัก 

พนักงานสถานที่

งานบริหารอาคารสถานที่ กองกลาง
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ศ. ด ร. ป๋ ว ย    อึ๊ ง ภ า ก ร ณ์  
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักวิชำกำร นักเศรษฐศำสตร์ นักกำรศึกษำ และ

นักพัฒนำ ท่ำนประกอบคุณงำมควำมดีรับใช้ชำติและสังคมนำนัปกำร ไม่เพียงท่ำนเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ

ในกระทรวงกำรคลังเท่ำนั้น ท่ำนได้วำงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจกำรคลังหลำยประกำรให้แก่ประเทศ อำทิ ระบบ 

งบประมำณแผ่นดิน กำรรักษำระดับอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ กรอบกำรสร้ำงหน้ีสำธำรณะที่เหมำะสม ฯลฯ 

ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยยำวนำนที่สุดถึง 12 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ซึ่งเป็นผู้วำงรำกฐำนควำมแข็งแกร่งมำกมำย

ให้แก่มหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณูปกำรต่อกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

แม้หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  ดร.ป๋วย จะไม่

สามารถอยู่ในประเทศได้  แต่ความซือ่สัตย์สุจรติ ความ

กล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความ

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัด 

เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง

ตลอดจนลูกศิษย์และผู้ท่ีเคยร่วมงานกับท่านเสมอมา 

และมิใช่มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ให้การยอมรับท่าน 

ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ด้วย เช่น มูลนิธิ

แมกไซไซ ได้มอบรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการ

สาธารณะให้ท่าน ในปี 2508 และท่านยังได้รับเชิญไป 

แสดงปาฐกถาอีกมากมายหลายครั้งในเวทีส�าคัญๆ

ระดับภูมิภาค รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

ในวาระ 100 ปีชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จึงจัดต้ังคณะท�างานเตรียมงานเฉลิม

ฉลองเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณของท่านให้สมเกียรติ โดย

ประสานร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่ต่างมี

โครงการจัดกิจกรรมในวาระนี้เช่นกัน  เพื่อให้กิจกรรม

ท้ังหลายเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนคนรุ่นหลังอย่าง

มีความเป็นเอกภาพ โดยมีแนวคิดหลักคือ “สานพลัง

สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย”

โครงกำรและกิจกรรมส�ำคัญ

1. จัดสร้ำงอุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี 

   ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

จัดสร้างจากด้านหน้าถนนพหลโยธิน ระหว่าง 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และศนูย์ประชมุธรรมศาสตร์

ลึกเข้าไปในมหาวิทยาลัยราว 1 กิโลเมตรเศษ เป็น 

สวนสาธารณะเพ่ือการเรียนรู้และพักผ่อนขนาดใหญ่  

มี พ้ืนท่ีนิทรรศการกลางแจ ้ง อาคารขนาดพ้ืนท่ี 

ใช้สอย 35,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในประกอบด้วย 

หอจดหมายเหตุอาจารย์ป๋วย  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

และการเมือง ศูนย์บริการวิชาการและห้องสมุด

ประชาชน คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดกลาง ศูนย์บริการ

ประชาชนและบุคลากรธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้

เป็นอุทยานแห่งปัญญาและการเรียนรู้ท่ีย่ังยืนต่อไป  

ดังเจตนารมณ์ ดร.ป๋วย ซึ่งท่านให้ความส�าคัญต่อ 

การศึกษาและการเรียนรู้มากที่สุด

2. โครงกำรบูรณะฟื้นฟูอนุสรณ์สถำน ดร.ป๋วย 

   ที่บ้ำนวังน�้ำขำว จังหวัดชัยนำท

ที่บ้านวังน�้าขาว ต�าบลวังตะเคียน อ�าเภอหนอง

มะโมง จังหวัดชัยนาท คือสถานท่ีท่ีอาจารย์ป๋วยได้

กระโดดร่มลงไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ขบวนการ

เสรไีทยเมือ่อดตี แม้ถกูจบัเป็นเชลยแต่ชาวบ้านได้ช่วย

ชีวิตไว้ กระทั่งในเวลาต่อมาอีก 20 กว่าปี อาจารย์ป๋วย 

ได้กลับไปจัดต้ังมูลนิธิบูรณะชนบทท่ีจังหวัดชัยนาท

และมีโอกาสกลับไปเย่ียมบ้านวังน�้าขาวเพ่ือแสดง

ความขอบคุณแก่ชาวบ้าน หลังจากอาจารย์ป๋วย 

ถึงแก่อสัญกรรม ชุมชนวังน�้าขาวพร้อมใจกันสร้าง

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แต่ด้วยข้อจ�ากัด

หลายประการ ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้ทรุดโทรม 

และประโยชน์ใช้สอยไม่คุม้ค่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จงึร่วมมือกบัท้องถิน่และจงัหวดัชยันาทจดัให้มีการปรบั 
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ศ. ด ร. ป๋ ว ย    อึ๊ ง ภ า ก ร ณ์  
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักวิชำกำร นักเศรษฐศำสตร์ นักกำรศึกษำ และ

นักพัฒนำ ท่ำนประกอบคุณงำมควำมดีรับใช้ชำติและสังคมนำนัปกำร ไม่เพียงท่ำนเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ

ในกระทรวงกำรคลังเท่ำนั้น ท่ำนได้วำงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจกำรคลังหลำยประกำรให้แก่ประเทศ อำทิ ระบบ 

งบประมำณแผ่นดิน กำรรักษำระดับอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ กรอบกำรสร้ำงหน้ีสำธำรณะที่เหมำะสม ฯลฯ 

ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยยำวนำนที่สุดถึง 12 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ซึ่งเป็นผู้วำงรำกฐำนควำมแข็งแกร่งมำกมำย

ให้แก่มหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณูปกำรต่อกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

แม้หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  ดร.ป๋วย จะไม่

สามารถอยู่ในประเทศได้  แต่ความซือ่สัตย์สุจรติ ความ

กล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความ

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัด 

เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง

ตลอดจนลูกศิษย์และผู้ท่ีเคยร่วมงานกับท่านเสมอมา 

และมิใช่มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ให้การยอมรับท่าน 

ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ด้วย เช่น มูลนิธิ

แมกไซไซ ได้มอบรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการ

สาธารณะให้ท่าน ในปี 2508 และท่านยังได้รับเชิญไป 

แสดงปาฐกถาอีกมากมายหลายครั้งในเวทีส�าคัญๆ

ระดับภูมิภาค รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

ในวาระ 100 ปีชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จึงจัดต้ังคณะท�างานเตรียมงานเฉลิม

ฉลองเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณของท่านให้สมเกียรติ โดย

ประสานร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่ต่างมี

โครงการจัดกิจกรรมในวาระนี้เช่นกัน  เพื่อให้กิจกรรม

ท้ังหลายเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนคนรุ่นหลังอย่าง

มีความเป็นเอกภาพ โดยมีแนวคิดหลักคือ “สานพลัง

สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย”

โครงกำรและกิจกรรมส�ำคัญ

1. จัดสร้ำงอุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี 

   ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

จัดสร้างจากด้านหน้าถนนพหลโยธิน ระหว่าง 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และศนูย์ประชมุธรรมศาสตร์

ลึกเข้าไปในมหาวิทยาลัยราว 1 กิโลเมตรเศษ เป็น 

สวนสาธารณะเพ่ือการเรียนรู้และพักผ่อนขนาดใหญ่  

มี พ้ืนท่ีนิทรรศการกลางแจ ้ง อาคารขนาดพ้ืนท่ี 

ใช้สอย 35,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในประกอบด้วย 

หอจดหมายเหตุอาจารย์ป๋วย  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

และการเมือง ศูนย์บริการวิชาการและห้องสมุด

ประชาชน คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดกลาง ศูนย์บริการ

ประชาชนและบุคลากรธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้

เป็นอุทยานแห่งปัญญาและการเรียนรู้ท่ีย่ังยืนต่อไป  

ดังเจตนารมณ์ ดร.ป๋วย ซึ่งท่านให้ความส�าคัญต่อ 

การศึกษาและการเรียนรู้มากที่สุด

2. โครงกำรบูรณะฟื้นฟูอนุสรณ์สถำน ดร.ป๋วย 

   ที่บ้ำนวังน�้ำขำว จังหวัดชัยนำท

ที่บ้านวังน�้าขาว ต�าบลวังตะเคียน อ�าเภอหนอง

มะโมง จังหวัดชัยนาท คือสถานท่ีท่ีอาจารย์ป๋วยได้

กระโดดร่มลงไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ขบวนการ

เสรไีทยเม่ืออดตี แม้ถกูจบัเป็นเชลยแต่ชาวบ้านได้ช่วย

ชีวิตไว้ กระทั่งในเวลาต่อมาอีก 20 กว่าปี อาจารย์ป๋วย 

ได้กลับไปจัดต้ังมูลนิธิบูรณะชนบทท่ีจังหวัดชัยนาท

และมีโอกาสกลับไปเย่ียมบ้านวังน�้าขาวเพ่ือแสดง

ความขอบคุณแก่ชาวบ้าน หลังจากอาจารย์ป๋วย 

ถึงแก่อสัญกรรม ชุมชนวังน�้าขาวพร้อมใจกันสร้าง

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แต่ด้วยข้อจ�ากัด

หลายประการ ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้ทรุดโทรม 

และประโยชน์ใช้สอยไม่คุม้ค่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จงึร่วมมอืกบัท้องถิน่และจงัหวดัชยันาทจดัให้มกีารปรบั 
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ภมูทัิศน์และสร้างอาคารอนสุรณ์สถานใหม่ ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ปณิธานอาจารย์ป๋วยแก่ทุกคนท่ีไปเยือนชัยนาท 

และเป็นอาคารทีช่าวบ้านใช้ประโยชน์ได้ในวาระส�าคญั

ของชุมชนและในชีวิตประจ�าวัน

3. โครงกำร “ป๋วยเสวนำสัญจรสู่ภูมิภำค”

ก�าหนดจัด 10 ครั้งในภูมิภาค พร้อมด้วย 

วิดีทัศน์และนิทรรศการเคล่ือนที่  เพ่ือให้ประชาชน 

ทุกกลุ่มในจังหวัดนั้นๆ และ/หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ได้ทราบเรื่องราวและคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย  

ด้วยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ยึด 

แบบอย่างความดีงามของอาจารย์ป๋วย

4. โครงกำรผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน

  “คุณตำป๋วย”

เป็นโครงการที่ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็ก

และเยาวชนไทย ให้ได้รู ้จักและเล็งเห็นคุณงามของ

ความซื่อสัตย์ ความดี ความกล้า และความเสียสละ 

เพ่ือชาติของ ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ โดยมุ่งหวังให้เยาวชน 

ได้ทราบเรื่องราวและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้  

ด้วยการจัดท�าส่ือการ์ตูนและวรรณกรรมเพ่ือเด็กและ

เยาวชน เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ในรปูของหนงัสือการ์ตูนนทิาน

หลายเรื่องและวรรณกรรมส�าหรับเยาวชน จัดให้เป็น

หนังสืออ่านเล่นส�าหรับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ท่ัว

ประเทศ โดยมีพันธมิตรต่างๆ ท่ีท�างานด้านเด็กและ

เยาวชนมาช่วยเป็นแรงก�าลังสนับสนุนครั้งนี้ด้วย เช่น 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นต้น

5. โครงกำรจัดท�ำสื่อ “สำรป๋วยรำยเดือน” 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมเฉลิมฉลองในวาระ 

100 ปีชาตกาลและบันทึกเรื่องราวส�าคัญของ ดร.ป๋วย  

โดยแจกจ่ายไปยังองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่อาจารย ์

ป๋วยเคยเกี่ยวข้องในอดีตทั่วประเทศ เช่น สมาคม

ธรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยต่างๆ  

โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญท้ังหมด ธนาคารพาณิชย์  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

6. ยกระดับส�ำนักบัณฑิตอำสำสมคัรเป็นวทิยำลัย

ดังที่ทราบกันว ่าส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต้ังขึ้นโดยอาจารย์ป๋วย   

ด้วยแนวความคิดท่ีว่า “บัณฑิตต้องรู้จักชีวิตชาวบ้าน 

เรียนรู้จากชาวบ้าน และต้องมีจิตช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า 

ในสังคม” ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

สานต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ในวาระ 100 ป ี

ชาตกาลนี้ จึงมีโครงการยกระดับส�านักบัณฑิตอาสาฯ 

เป็นระดับวิทยาลัยในชื่อ “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 

ป๋วยอ๊ึงภากรณ์” เพ่ิมการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรี 

ด้านการพัฒนาชนบทให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง 

ในสังคมปัจจุบัน

7. สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมร่วมฉลอง

   ของหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ 

- สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์จัดแสดง

ละครชีวิตอาจารย์ป๋วยเรื่อง “มังกรสลัดเกล็ด”เม่ือ  

29-31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วม

สนับสนุนเป็นเงิน 1 ล้านบาท

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จดัโครงการปาฐกถา 100 ปี อาจารย์ป๋วย ทุกเดอืนๆ ละ  

1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 เดือน

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร ้าง  

“สวนศลิป์ป๋วยอ๊ึงภากรณ์” ณ บรเิวณตลาดน้อย อันเป็น

บ้านเกิดของอาจารย์ป๋วย ให้เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ 

ที่สะท้อนปณิธาน “ความจริง ความดี ความงาม” ของ

อาจารย์ป๋วย โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็น

เจ้าภาพหลัก

- โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยป๋วยอ๊ึงภากรณ์  

ของธนาคารแห่งประเทศไทย



8988

GREATS EDUCATORSGREATS EDUCATORS

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

ภมูทัิศน์และสร้างอาคารอนสุรณ์สถานใหม่ ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ปณิธานอาจารย์ป๋วยแก่ทุกคนท่ีไปเยือนชัยนาท 

และเป็นอาคารทีช่าวบ้านใช้ประโยชน์ได้ในวาระส�าคญั

ของชุมชนและในชีวิตประจ�าวัน

3. โครงกำร “ป๋วยเสวนำสัญจรสู่ภูมิภำค”

ก�าหนดจัด 10 ครั้งในภูมิภาค พร้อมด้วย 

วิดีทัศน์และนิทรรศการเคล่ือนที่  เพ่ือให้ประชาชน 

ทุกกลุ่มในจังหวัดนั้นๆ และ/หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ได้ทราบเร่ืองราวและคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย  

ด้วยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ยึด 

แบบอย่างความดีงามของอาจารย์ป๋วย

4. โครงกำรผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน

  “คุณตำป๋วย”

เป็นโครงการที่ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็ก

และเยาวชนไทย ให้ได้รู ้จักและเล็งเห็นคุณงามของ

ความซื่อสัตย์ ความดี ความกล้า และความเสียสละ 

เพ่ือชาติของ ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ โดยมุ่งหวงัให้เยาวชน 

ได้ทราบเรื่องราวและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้  

ด้วยการจัดท�าส่ือการ์ตูนและวรรณกรรมเพ่ือเด็กและ

เยาวชน เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ในรปูของหนงัสือการ์ตูนนทิาน

หลายเร่ืองและวรรณกรรมส�าหรับเยาวชน จัดให้เป็น

หนังสืออ่านเล่นส�าหรับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ท่ัว

ประเทศ โดยมีพันธมิตรต่างๆ ท่ีท�างานด้านเด็กและ

เยาวชนมาช่วยเป็นแรงก�าลังสนับสนุนครั้งนี้ด้วย เช่น 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นต้น

5. โครงกำรจัดท�ำสื่อ “สำรป๋วยรำยเดือน” 

เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมเฉลิมฉลองในวาระ 

100 ปีชาตกาลและบันทึกเรื่องราวส�าคัญของ ดร.ป๋วย  

โดยแจกจ่ายไปยังองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่อาจารย ์

ป๋วยเคยเกี่ยวข้องในอดีตทั่วประเทศ เช่น สมาคม

ธรรมศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยต่างๆ  

โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญทั้งหมด ธนาคารพาณิชย์  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

6. ยกระดับส�ำนักบัณฑิตอำสำสมคัรเป็นวทิยำลัย

ดังที่ทราบกันว ่าส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต้ังขึ้นโดยอาจารย์ป๋วย   

ด้วยแนวความคิดท่ีว่า “บัณฑิตต้องรู้จักชีวิตชาวบ้าน 

เรียนรู้จากชาวบ้าน และต้องมีจิตช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า 

ในสังคม” ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

สานต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ในวาระ 100 ป ี

ชาตกาลนี้ จึงมีโครงการยกระดับส�านักบัณฑิตอาสาฯ 

เป็นระดับวิทยาลัยในชื่อ “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 

ป๋วยอึง๊ภากรณ์” เพ่ิมการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 

ด้านการพัฒนาชนบทให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง 

ในสังคมปัจจุบัน

7. สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมร่วมฉลอง

   ของหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ 

- สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์จัดแสดง

ละครชีวิตอาจารย์ป๋วยเรื่อง “มังกรสลัดเกล็ด”เมื่อ  

29-31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วม

สนับสนุนเป็นเงิน 1 ล้านบาท

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จดัโครงการปาฐกถา 100 ปี อาจารย์ป๋วย ทกุเดอืนๆ ละ  

1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 เดือน

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร ้าง  

“สวนศลิป์ป๋วยอึง๊ภากรณ์” ณ บรเิวณตลาดน้อย อันเป็น

บ้านเกิดของอาจารย์ป๋วย ให้เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ 

ที่สะท้อนปณิธาน “ความจริง ความดี ความงาม” ของ

อาจารย์ป๋วย โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็น

เจ้าภาพหลัก

- โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยป๋วยอึ๊งภากรณ์  

ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ท�ำกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย (Smart IT)  

เพือ่ตอบสนองต่อพนัธกจิหลักของมหำวทิยำลัย อนัได้แก่ กำรจดักำรเรยีนกำรสอน (Smart Learning) กำรวจิยั  

(Smart Research) กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม (Smart Social Service)  และกำรบรหิำรงำนของมหำวทิยำลยั  

(Smart Administration) โดยท่ีนักศึกษำและบุคลำกรสำมำรถใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

มหำวิทยำลัยได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ ตำมนโยบำย “ธรรมศำสตร์ทุกที่ 

ธรรมศำสตร์ทุกเวลำ” (TU Everywhere TU Every Time)  โดยมีกำรด�ำเนินกำรใน 5 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

1. Smart Connection
ปรับปรุงโครงสร ้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT infrastructure) ในทุกศูนย์การศึกษา

ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง (High-speed Network) 

ท่ีมีเสถียรภาพ รองรับการส่งผ่านข้อมูลท้ังภาพและ

เสียงในปริมาณมหาศาล (Big Data & Voice) ได้ใน

เวลาเดียวกันโดย

• มเีครอืข่าย (Network) ท่ีเชือ่มโยงท้ัง 4 ศนูย์

การศึกษาเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วระดับ Gigabyte

• เป็นเครอืข่ายท่ีมคีวามเรว็ขนาด 3,500 Mbps 

ส�าหรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกท่ีอยู่ใน

ประเทศ และขนาด 700 Mbps ส�าหรับการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานต่างประเทศ

• มเีครอืข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ท่ีมคีวามเรว็สูงสุด

ขนาด 450 Mbps และมจีดุให้บรกิารสัญญาณแบบไร้สาย 

(Wi-Fi access point) ประมาณ 1,200 จดุ ซึง่ครอบคลุม 

พื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา

2. Smart Learning 

จัดท�าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning 

Course) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น

• จดัท�า e-Book, i-Book, หรอื e-Pub  เพ่ือให้ 

รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ mobile device ต่างๆ 

ทั้งที่เป็น Android-OS, i-OS  และ Windows-OS และ

จัดท�า application “TU eStroe” เพ่ือให้นักศึกษา

ใช้ส�าหรับ download บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

มหาวิทยาลัยได้จัดท�าขึ้น

• ปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการการเรยีนการสอน  

(Learning Management System: LMS) ให้ทันสมัย 

รองรับการใช้งานผ่าน mobile device โดยระบบ LMS นี้  

จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถติดต่อ

ส่ือสารกับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดให้มี

กระดานถาม-ตอบหรือห้องสนทนา การมอบหมาย

เอกสารประกอบการสอนหรือการบ้านแก่นักศึกษา  

การส่งการบ้านของนกัศกึษา เป็นต้น  นอกจากนี ้ระบบ 

LMS นี้ ยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียน

ของนักศึกษา เพื่อที่อาจารย์จะได้น�าข้อมูลดังกล่าวไป

ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการเรียน

การสอนในรายวิชานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• จดัให้มห้ีองบันทึกการสอนล่วงหน้าในรปูแบบ 

Virtual Studio โดยเป็นห้องบันทึก VDO ที่มีความ

ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนฉากหลัง (Background)  

ได้ตามความต้องการ รวมท้ังสามารถตัดต่อภาพเพ่ือจดัท�า 

เป็นส่ืออิเล็กทรอนกิส์ส�าหรบัใช้เพ่ือการเรยีนการสอนได้

TECHNOLOGY
SMART
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ท�ำกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย (Smart IT)  

เพือ่ตอบสนองต่อพนัธกจิหลักของมหำวทิยำลัย อนัได้แก่ กำรจดักำรเรียนกำรสอน (Smart Learning) กำรวจิยั  

(Smart Research) กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สังคม (Smart Social Service)  และกำรบริหำรงำนของมหำวทิยำลยั  

(Smart Administration) โดยที่นักศึกษำและบุคลำกรสำมำรถใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

มหำวิทยำลัยได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ ตำมนโยบำย “ธรรมศำสตร์ทุกที่ 

ธรรมศำสตร์ทุกเวลำ” (TU Everywhere TU Every Time)  โดยมีกำรด�ำเนินกำรใน 5 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

1. Smart Connection
ปรับปรุงโครงสร ้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT infrastructure) ในทุกศูนย์การศึกษา

ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง (High-speed Network) 

ท่ีมีเสถียรภาพ รองรับการส่งผ่านข้อมูลท้ังภาพและ

เสียงในปริมาณมหาศาล (Big Data & Voice) ได้ใน

เวลาเดียวกันโดย

• มเีครอืข่าย (Network) ท่ีเชือ่มโยงทัง้ 4 ศนูย์

การศึกษาเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วระดับ Gigabyte

• เป็นเครอืข่ายท่ีมคีวามเรว็ขนาด 3,500 Mbps 

ส�าหรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ใน

ประเทศ และขนาด 700 Mbps ส�าหรับการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานต่างประเทศ

• มเีครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทีม่คีวามเรว็สูงสุด

ขนาด 450 Mbps และมจีดุให้บรกิารสัญญาณแบบไร้สาย 

(Wi-Fi access point) ประมาณ 1,200 จดุ ซึง่ครอบคลุม 

พื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา

2. Smart Learning 

จัดท�าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning 

Course) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น

• จดัท�า e-Book, i-Book, หรอื e-Pub  เพ่ือให้ 

รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ mobile device ต่างๆ 

ทั้งที่เป็น Android-OS, i-OS  และ Windows-OS และ

จัดท�า application “TU eStroe” เพ่ือให้นักศึกษา

ใช้ส�าหรับ download บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

มหาวิทยาลัยได้จัดท�าขึ้น

• ปรับปรุงระบบบรหิารจดัการการเรยีนการสอน  

(Learning Management System: LMS) ให้ทันสมัย 

รองรบัการใช้งานผ่าน mobile device โดยระบบ LMS นี้  

จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถติดต่อ

ส่ือสารกับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดให้มี

กระดานถาม-ตอบหรือห้องสนทนา การมอบหมาย

เอกสารประกอบการสอนหรือการบ้านแก่นักศึกษา  

การส่งการบ้านของนกัศกึษา เป็นต้น  นอกจากนี ้ระบบ 

LMS นี้ ยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียน

ของนักศึกษา เพื่อที่อาจารย์จะได้น�าข้อมูลดังกล่าวไป

ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการเรียน

การสอนในรายวิชานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• จดัให้มห้ีองบันทึกการสอนล่วงหน้าในรปูแบบ 

Virtual Studio โดยเป็นห้องบันทึก VDO ที่มีความ

ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนฉากหลัง (Background)  

ได้ตามความต้องการ รวมท้ังสามารถตัดต่อภาพเพ่ือจดัท�า 

เป็นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบัใช้เพ่ือการเรยีนการสอนได้

TECHNOLOGY
SMART
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3. Smart Research
จดัท�าฐานข้อมลูและระบบสืบค้นผลงานวิจยัของ

อาจารย์และนกัวจิยัของมหาวิทยาลัยแบบ online เพ่ือ

รวบรวมและแสดงผลงานด้านการวิจยัของมหาวทิยาลัย  

โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการค้นหา

4. Smart Social Service 

ท�าการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 

ประชาธิปไตย คุณธรรม ศลิปะ และวฒันธรรม รวมทัง้ 

จติวิญญาณธรรมศาสตร์ ซึง่ได้จดัในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การสัมมนา การเสวนา ปาฐกถา การประชุมวิชาการ 

5. Smart Administration 

ได้มีการน�าระบบสารสนเทศ (IS) มาใช้ใน

กระบวนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่

• การรับ-ส่งเอกสาร (หรือระบบสารบรรณ) 

online (ระบบ e-Document)

• การลา online

• การแจ้งเงินเดือน online (ระบบ e-Slip)

• การน�าระบบ GIS มาใช้ในการควบคุม

ครภุณัฑ์ และการรายงานการตรวจนบัครภุณัฑ์ online

• การจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลาง (Data 

Warehouse) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information System: MIS)  ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Executive Information 

System: EIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Information  

System: QAIS) ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

ต่างๆ อันได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนกัศกึษา  

ฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสด ุ  

ฐานข้อมูลด้านการวจิยั  และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

เข้าด้วยกันด้วยระบบ TU Enterprise Service Bus

เป็นต้น ออกสู่สังคมในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผ่านทาง  

Web site ในรปูแบบการถ่ายทดสด (Live Broadcasting)  

และ VDO streaming  หรือผ่านทาง YouTube® ที่

เรียกว่า TU-Tube
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3. Smart Research
จดัท�าฐานข้อมลูและระบบสืบค้นผลงานวจิยัของ

อาจารย์และนกัวจิยัของมหาวทิยาลัยแบบ online เพ่ือ

รวบรวมและแสดงผลงานด้านการวจิยัของมหาวทิยาลัย  

โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการค้นหา

4. Smart Social Service 

ท�าการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 

ประชาธิปไตย คณุธรรม ศลิปะ และวัฒนธรรม รวมทัง้ 

จติวิญญาณธรรมศาสตร์ ซึง่ได้จดัในรปูแบบต่างๆ เช่น 

การสัมมนา การเสวนา ปาฐกถา การประชุมวิชาการ 

5. Smart Administration 

ได้มีการน�าระบบสารสนเทศ (IS) มาใช้ใน

กระบวนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่

• การรับ-ส่งเอกสาร (หรือระบบสารบรรณ) 

online (ระบบ e-Document)

• การลา online

• การแจ้งเงินเดือน online (ระบบ e-Slip)

• การน�าระบบ GIS มาใช้ในการควบคุม

ครภุณัฑ์ และการรายงานการตรวจนบัครภุณัฑ์ online

• การจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลาง (Data 

Warehouse) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information System: MIS)  ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Executive Information 

System: EIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Information  

System: QAIS) ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

ต่างๆ อนัได้แก่ ฐานข้อมลูบุคลากร ฐานข้อมลูนกัศกึษา  

ฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสด ุ  

ฐานข้อมลูด้านการวจิยั  และฐานข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เข้าด้วยกันด้วยระบบ TU Enterprise Service Bus

เป็นต้น ออกสู่สังคมในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผ่านทาง  

Web site ในรปูแบบการถ่ายทดสด (Live Broadcasting)  

และ VDO streaming  หรือผ่านทาง YouTube® ที่

เรียกว่า TU-Tube
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้พัฒนำศูนย์รังสิตอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นเมืองมหำวิทยำลัยที่สมบูรณ์แบบ 

และพร้อมไปด้วยปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริม กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของนักศึกษำและบุคลำกร อันได้แก่  

กำรจัดหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรศึกษำ สันทนำกำร และกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้มีควำม

สะดวกและควำมทันสมัยที่เพียงพอ ที่จะท�ำให้กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรท�ำงำน กำรพักผ่อน และกำรพักอำศัย 

ในมหำวิทยำลัย กลำยเป็นควำมสุขที่สำมำรถหำได้ในชีวิตประจ�ำวัน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้

แนวทำงของมหำวทิยำลัยสีเขยีวและยัง่ยนื ซ่ึงหมำยถงึกำรตระหนักในคุณค่ำของกำรอนุรกัษ์พลังงำน ทรพัยำกร 

และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

SUSTAINABILITY AND QUALITY OF LIFE
GREEN &

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ
ในด้ำนกำรศึกษำ

นอกจากมหาวทิยาลัยจะได้ด�าเนนิการซ่อมแซม

อาคารเรียนและมีนโยบายในการจัดท�า Smart  

Classroom เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ท่ี 

ทันสมัยแล้ว สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ

การพัฒนายังได้จัดให้มีห้องส�าหรับจัดท�าส่ือการสอน

โดยใช้วธิ ีCGI หรอื Computer Generated Imagery 

ด้วยเทคนิค Blue screen เพื่อให้เป็นการเรียนจากสื่อ

ที่สร้างสรรค์ และบทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น ใน

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้นราธิวาส

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีท่ีอ่านหนังสือและ

ท�ากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยมีการจัดพ้ืนท่ีและ

จัดห้องอ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ใช้งาน

ตามความประสงค์ เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

การท�างานหรอืสัมมนากลุ่ม และการซ้อมน�าเสนอผลงาน  

เป็นต้น นอกจากนกัศกึษาแล้ว คณาจารย์และบุคลากร 

กส็ามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีและห้องดงักล่าว เพ่ือจดั 

ทบทวนบทเรียน ประชุมหารือ หรือท�ากิจกรรมทาง

วิชาการได้ด้วยเช่นกัน อาคารนี้อยู่ภายใต้การดูแล 

ของส�านักหอสมุด ซึ่งได้จัดให้มีการบริการเครื่องดื่ม

และอาหารว่างในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย

ความเคร่งเครียดจากการท�างานของผู้มาใช้บริการ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ
และบุคลำกร ในด้ำนสันทนำกำร

มหาวทิยาลัยได้ด�าเนนิการปรบัปรงุและก่อสร้าง

พื้นที่ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ท�ากิจกรรม 

เพ่ือการพักผ่อน และการออกก�าลังกายหลายรายการ 

ได้แก่ ทางจักรยาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต มีทางจักรยานทั้งกลางแจ้งและท่ีมีหลังคา

คลุมรวมแล้วไม่ต�า่กว่า 10 กโิลเมตร ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ในศูนย์รังสิต ซึ่งความมุ่งหมายไม่เพียงเพ่ือต้องการ

ให้มีการใช้รถจักรยานในการเดินทางมากขึ้น หรือ

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะที่มี

เครือ่งยนต์เท่านัน้ แต่เพ่ือการพักผ่อนและออกก�าลังกาย  

ส�าหรับศูนย์บริการการกีฬานั้นได้ด�าเนินการจัดหา

อุปกรณ์กฬีา และเคร่ืองออกก�าลังกายเพ่ิมขึน้ และได้จดั

ท�าพื้นที่ส�าหรับประเภทกีฬาใหม่ๆ เช่น สนามฟุตซอล  

และสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร เช่นเดียวกับการท่ีศูนย์รังสิต 

ได้ด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังโดยการปลูก

ต้นไม้ใหญ่และจัดสวนเพิ่มเติม   
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้พัฒนำศูนย์รังสิตอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นเมืองมหำวิทยำลัยท่ีสมบูรณ์แบบ 

และพร้อมไปด้วยปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริม กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของนักศึกษำและบุคลำกร อันได้แก่  

กำรจัดหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรศึกษำ สันทนำกำร และกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้มีควำม

สะดวกและควำมทันสมัยที่เพียงพอ ที่จะท�ำให้กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรท�ำงำน กำรพักผ่อน และกำรพักอำศัย 

ในมหำวิทยำลัย กลำยเป็นควำมสุขที่สำมำรถหำได้ในชีวิตประจ�ำวัน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้

แนวทำงของมหำวทิยำลัยสีเขยีวและยัง่ยนื ซ่ึงหมำยถงึกำรตระหนักในคุณค่ำของกำรอนุรกัษ์พลังงำน ทรพัยำกร 

และสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

SUSTAINABILITY AND QUALITY OF LIFE
GREEN &

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ
ในด้ำนกำรศึกษำ

นอกจากมหาวิทยาลัยจะได้ด�าเนนิการซ่อมแซม

อาคารเรียนและมีนโยบายในการจัดท�า Smart  

Classroom เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ท่ี 

ทันสมัยแล้ว สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ

การพัฒนายังได้จัดให้มีห้องส�าหรับจัดท�าส่ือการสอน

โดยใช้วธีิ CGI หรอื Computer Generated Imagery 

ด้วยเทคนิค Blue screen เพื่อให้เป็นการเรียนจากสื่อ

ที่สร้างสรรค์ และบทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น ใน

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้นราธิวาส

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีท่ีอ่านหนังสือและ

ท�ากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยมีการจัดพ้ืนท่ีและ

จัดห้องอ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ใช้งาน

ตามความประสงค์ เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

การท�างานหรอืสัมมนากลุ่ม และการซ้อมน�าเสนอผลงาน  

เป็นต้น นอกจากนกัศกึษาแล้ว คณาจารย์และบุคลากร 

กส็ามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนทีแ่ละห้องดงักล่าว เพ่ือจดั 

ทบทวนบทเรียน ประชุมหารือ หรือท�ากิจกรรมทาง

วิชาการได้ด้วยเช่นกัน อาคารนี้อยู่ภายใต้การดูแล 

ของส�านักหอสมุด ซึ่งได้จัดให้มีการบริการเครื่องดื่ม

และอาหารว่างในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย

ความเคร่งเครียดจากการท�างานของผู้มาใช้บริการ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ
และบุคลำกร ในด้ำนสันทนำกำร

มหาวทิยาลัยได้ด�าเนนิการปรบัปรงุและก่อสร้าง

พื้นที่ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ท�ากิจกรรม 

เพ่ือการพักผ่อน และการออกก�าลังกายหลายรายการ 

ได้แก่ ทางจักรยาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต มีทางจักรยานทั้งกลางแจ้งและท่ีมีหลังคา

คลุมรวมแล้วไม่ต�า่กว่า 10 กโิลเมตร ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี

ในศูนย์รังสิต ซึ่งความมุ่งหมายไม่เพียงเพ่ือต้องการ

ให้มีการใช้รถจักรยานในการเดินทางมากขึ้น หรือ

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะที่มี

เครือ่งยนต์เท่านัน้ แต่เพ่ือการพักผ่อนและออกก�าลังกาย  

ส�าหรับศูนย์บริการการกีฬานั้นได้ด�าเนินการจัดหา

อปุกรณ์กฬีา และเครือ่งออกก�าลังกายเพ่ิมขึน้ และได้จดั

ท�าพื้นที่ส�าหรับประเภทกีฬาใหม่ๆ เช่น สนามฟุตซอล  

และสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร เช่นเดียวกับการที่ศูนย์รังสิต 

ได้ด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีสีเขียว ทั้งโดยการปลูก

ต้นไม้ใหญ่และจัดสวนเพิ่มเติม   
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ 
และบุคลำกร

ด้านการด�ารงชี วิตประจ�าวันประกอบด้วย 

การจัดหาอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัยและการจราจร และการพักอาศัยใน

มหาวิทยาลัย ด้านอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้

จดัให้นกัศกึษาได้บรโิภคอาหารอินทรีย์ ในงาน Pre-TU 

ปีการศึกษา 2557 และน�าร่องการขายอาหารอินทรีย์ที่

โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จนน�ามาสู่การจัดหาร้าน

อาหารอินทรีย์เพ่ิมเติมที่โรงอาหารกลุ่มสังคมศาสตร์

โดยส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการให้บริการ

ในปีการศกึษา 2558 เพ่ือเป็นอีกทางเลือกของผู้บรโิภค  

รวมทัง้ได้ปรบัปรงุโรงอาหารกลางเป็น Green Canteen  

ซึ่งเป็นโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญ และ

เป็นต้นแบบในการจดัการความสะอาดทีม่กีารด�าเนนิการ 

ท่ีถูกสุขอนามัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ภายใน 

Green Canteen ได้เพ่ิมร้านอาหารที่มีชื่อเสียง

มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ในขณะที่ร้านค้ารายเดิมก็

สามารถให้บริการต่อได้ในราคาท่ีนักศึกษาพอใจ ซึ่ง

ศูนย์รังสิตได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลใน

ด้านนี้เป็นการเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัย

และจราจร ด้วยการท�างานที่มุ ่งมั่นทุ ่มเทและการ

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกศูนย์รังสิต ท�าให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสกัดและป้องกันการ

เกิดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายกรณี  

ท้ังนี้ความส�าเร็จที่กล่าวยังเป็นผลจากการจัดให้ม ี

สายตรวจจกัรยาน การต้ังจดุสกดัแบบสุ่มในยามวกิาล  

และการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในจุดล่อแหลม 

รวมท้ังการอบรมผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างให้รกัษา

กฎระเบียบ และเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวแก่ศูนย์ รปภ. 

เมื่อเกิดเหตุด่วน การด�าเนินการเพื่อลดการคับคั่งของ

การจราจรภายในและภายนอกศูนย์รังสิตในช่วงเวลา

เลิกงานต้ังแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาโดย 

มธ. ศูนย์รังสิต สวทช. และแขวงการทางได้ร่วมกัน 

ด�าเนินการเปิดเกาะกลางถนนเชียงราก เพื่อให้รถจาก

ประตูเชยีงราก 1 สามารถเล้ียวขวาขึน้ทางด่วนโดยการ

อ�านวยจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผลการด�าเนินการ

ประสบความส�าเร็จด้วยดี โดยสามารถลดการคับคั่ง

ของการจราจรท้ังภายในและภายนอกศูนย์รังสิตลง  

และลดระยะเวลาเดินทางได้มากกว่าร ้อยละ 70  

ด้านการพักอาศยั ส�านกังานจดัการทรพัย์สินมบีทบาท

หลักในการจัดการดูแลอ�านวยความสะดวก จัดท่ีพัก

อาศัยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรในศูนย์รังสิต รวมท้ังผู้มาใช้บริการห้องพัก 

รายวนั ณ อาคาร D-LUXX Thammasat ประมาณปีละ 

10,000 คน ในปีท่ีผ่านมาส�านกังานฯ ได้สนองนโยบาย

มหาวิทยาลัยย่ังยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยได้ต้ังคณะกรรมการหอพักสีเขียว หรือ Green 

Dormitory เพ่ือด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ภายในหอพัก เช่น การลด 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนเคร่ือง

ปรับอากาศ และเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED  

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปลูก

ต้นไม้เพ่ิมเติม การจัดการขยะในหอพักโดยจัดท�า 

ถงัขยะแยกประเภท และการด�าเนนิการไปสู่การรบัรอง

มาตรฐานส�านักงานสีเขียวในปี 2559     

การท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุง่พัฒนาไปสู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน โดยแท้จริงนั้นก็เพ่ือยก

ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งจาก

ปัจจัยภายในอันหมายถึง การอ�านวยความสะดวก 

และสนับสนุนการเรียนและการท�างานของนักศึกษา

และบุคลากร การจัดให้มีอาหารท่ีสะอาดถูกหลัก 

สุขอนามัย มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน ส่วน

ปัจจัยภายนอกก็คือ การจัดการด้านกายภาพเพ่ือให้

เกิดความสุขที่ได้พบเห็น และสร้างความตระหนักใน

การอนรุกัษ์พลังงาน ทรพัยากร และส่ิงแวดล้อม ให้กบั 

คนรุ่นต่อไป



101100

GREATS CAMPUSESGREATS CAMPUSES

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ 
และบุคลำกร

ด้านการด�ารงชี วิตประจ�าวันประกอบด้วย 

การจัดหาอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัยและการจราจร และการพักอาศัยใน

มหาวิทยาลัย ด้านอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้

จดัให้นกัศกึษาได้บรโิภคอาหารอนิทรย์ี ในงาน Pre-TU 

ปีการศึกษา 2557 และน�าร่องการขายอาหารอินทรีย์ที่

โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จนน�ามาสู่การจัดหาร้าน

อาหารอินทรีย์เพ่ิมเติมที่โรงอาหารกลุ่มสังคมศาสตร์

โดยส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการให้บริการ

ในปีการศกึษา 2558 เพ่ือเป็นอกีทางเลือกของผู้บรโิภค  

รวมทัง้ได้ปรบัปรงุโรงอาหารกลางเป็น Green Canteen  

ซึ่งเป็นโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญ และ

เป็นต้นแบบในการจดัการความสะอาดทีมี่การด�าเนนิการ 

ท่ีถูกสุขอนามัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ภายใน 

Green Canteen ได้เพ่ิมร้านอาหารที่มีชื่อเสียง

มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ในขณะที่ร้านค้ารายเดิมก็

สามารถให้บริการต่อได้ในราคาท่ีนักศึกษาพอใจ ซึ่ง

ศูนย์รังสิตได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลใน

ด้านนี้เป็นการเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัย

และจราจร ด้วยการท�างานที่มุ ่งมั่นทุ ่มเทและการ

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกศูนย์รังสิต ท�าให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสกัดและป้องกันการ

เกิดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายกรณี  

ท้ังนี้ความส�าเร็จที่กล่าวยังเป็นผลจากการจัดให้ม ี

สายตรวจจกัรยาน การต้ังจดุสกดัแบบสุ่มในยามวกิาล  

และการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในจุดล่อแหลม 

รวมท้ังการอบรมผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รับจ้างให้รักษา

กฎระเบียบ และเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวแก่ศูนย์ รปภ. 

เมื่อเกิดเหตุด่วน การด�าเนินการเพื่อลดการคับคั่งของ

การจราจรภายในและภายนอกศูนย์รังสิตในช่วงเวลา

เลิกงานต้ังแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาโดย 

มธ. ศูนย์รังสิต สวทช. และแขวงการทางได้ร่วมกัน 

ด�าเนินการเปิดเกาะกลางถนนเชียงราก เพื่อให้รถจาก

ประตูเชยีงราก 1 สามารถเล้ียวขวาขึน้ทางด่วนโดยการ

อ�านวยจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผลการด�าเนินการ

ประสบความส�าเร็จด้วยดี โดยสามารถลดการคับคั่ง

ของการจราจรทั้งภายในและภายนอกศูนย์รังสิตลง  

และลดระยะเวลาเดินทางได้มากกว่าร ้อยละ 70  

ด้านการพักอาศยั ส�านกังานจดัการทรัพย์สินมบีทบาท

หลักในการจัดการดูแลอ�านวยความสะดวก จัดท่ีพัก

อาศัยที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรในศูนย์รังสิต รวมท้ังผู้มาใช้บริการห้องพัก 

รายวนั ณ อาคาร D-LUXX Thammasat ประมาณปีละ 

10,000 คน ในปีท่ีผ่านมาส�านกังานฯ ได้สนองนโยบาย

มหาวิทยาลัยย่ังยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยได้ต้ังคณะกรรมการหอพักสีเขียว หรือ Green 

Dormitory เพ่ือด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ภายในหอพัก เช่น การลด 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนเคร่ือง

ปรับอากาศ และเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED  

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปลูก

ต้นไม้เพ่ิมเติม การจัดการขยะในหอพักโดยจัดท�า 

ถงัขยะแยกประเภท และการด�าเนนิการไปสู่การรบัรอง

มาตรฐานส�านักงานสีเขียวในปี 2559     

การท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุง่พัฒนาไปสู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน โดยแท้จริงนั้นก็เพ่ือยก

ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งจาก

ปัจจัยภายในอันหมายถึง การอ�านวยความสะดวก 

และสนับสนุนการเรียนและการท�างานของนักศึกษา

และบุคลากร การจัดให้มีอาหารท่ีสะอาดถูกหลัก 

สุขอนามัย มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน ส่วน

ปัจจัยภายนอกก็คือ การจัดการด้านกายภาพเพ่ือให้

เกิดความสุขที่ได้พบเห็น และสร้างความตระหนักใน

การอนรุกัษ์พลังงาน ทรพัยากร และส่ิงแวดล้อม ให้กบั 

คนรุ่นต่อไป
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ศูนย์รังสิต

• ศนูย์ธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชน  (Center for  

the people)

• ชมุชนแห่งการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ (Learning 

Community)

• เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีย่ังยืน (Sustain-

able Campus Town)

• มหาวทิยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)

• ศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(Creative Economy Campus)

จากแนวคิดดังกล่าวได้มีการจัดแบ่งส่วนพ้ืนท่ี 

(Zones) ดังนี้   

• พื้นที่ส่วนการศึกษา 

• พื้นที่บริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย   

• พื้นที่นันทนาการ กีฬา และศิลปวัฒนธรรม 

• พ้ืนที่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการเรียนรู ้ 

  ธรรมชาติ 

• พื้นที่ส่วนพักอาศัย 

• พื้นที่บริการวิชาการและสังคม 

• พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

• พื้นที่งานสาธารณูปโภค

แนวคิดดั งกล ่ าวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ต ่อ 

มหาวิทยาลัย 3 ด้านหลัก ได้แก่

• ด้านกายภาพ : เกดิการแก้ปัญหาและน�าไปสู่

การพัฒนาที่สื่อเอกลักษณ์ เป็นที่รับรู้ยอมรับและได้รับ

การสนับสนุนจากประชาคมมหาวิทยาลัย

• ด้านการบริหารจัดการ : เกิดการวางแผน 

ทบทวนระบบบริหารจัดการด ้านระบบกายภาพ

ในมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน  

มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์ :  

เกดิความร่วมมือและประสานงานในทกุระดบัและขัน้ตอน  

ของการจัดท�าแผนพัฒนากายภาพเพ่ือลดปัญหาความ

ขัดแย้ง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

แนวคิดภาพลักษณ์ของประตูทางเข้าใหม่ด้านทิศใต้ (ถ.เชียงราก) 
บริเวณพื้นที่ส่วนนันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม

ตัวอย่างบรรยากาศบริเวณใจกลางส่วนการศึกษา 
เพื่อสร้างความเป็นศูนย์รวมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางแนวคิดในการพัฒนากายภาพของ มธ.ศูนย์รังสิต ไว้จนถึงปี พ.ศ. 2577 

ซึ่งจะเป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ เมื่อมีอายุครบ 100 ปี ในปีดังกล่าว คือ  
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ศูนย์รังสิต

• ศนูย์ธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชน  (Center for  

the people)

• ชมุชนแห่งการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ (Learning 

Community)

• เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีย่ังยืน (Sustain-

able Campus Town)

• มหาวทิยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)

• ศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(Creative Economy Campus)

จากแนวคิดดังกล่าวได้มีการจัดแบ่งส่วนพ้ืนที่ 

(Zones) ดังนี้   

• พื้นที่ส่วนการศึกษา 

• พื้นที่บริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย   

• พื้นที่นันทนาการ กีฬา และศิลปวัฒนธรรม 

• พ้ืนที่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการเรียนรู ้ 

  ธรรมชาติ 

• พื้นที่ส่วนพักอาศัย 

• พื้นที่บริการวิชาการและสังคม 

• พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

• พื้นที่งานสาธารณูปโภค

แนวคิดดั งกล ่ าวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ต ่อ 

มหาวิทยาลัย 3 ด้านหลัก ได้แก่

• ด้านกายภาพ : เกดิการแก้ปัญหาและน�าไปสู่

การพัฒนาที่สื่อเอกลักษณ์ เป็นที่รับรู้ยอมรับและได้รับ

การสนับสนุนจากประชาคมมหาวิทยาลัย

• ด้านการบริหารจัดการ : เกิดการวางแผน 

ทบทวนระบบบริหารจัดการด ้านระบบกายภาพ

ในมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน  

มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์ :  

เกดิความร่วมมือและประสานงานในทกุระดบัและขัน้ตอน  

ของการจัดท�าแผนพัฒนากายภาพเพ่ือลดปัญหาความ

ขัดแย้ง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

แนวคิดภาพลักษณ์ของประตูทางเข้าใหม่ด้านทิศใต้ (ถ.เชียงราก) 
บริเวณพื้นที่ส่วนนันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม

ตัวอย่างบรรยากาศบริเวณใจกลางส่วนการศึกษา 
เพื่อสร้างความเป็นศูนย์รวมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางแนวคิดในการพัฒนากายภาพของ มธ.ศูนย์รังสิต ไว้จนถึงปี พ.ศ. 2577 

ซึ่งจะเป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ เมื่อมีอายุครบ 100 ปี ในปีดังกล่าว คือ  
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อาคารพัชรกิติยาภา

ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาด้านกายภาพ มธ.ศูนย์รังสิต เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว ในรอบปีท่ีผ่านมา 

มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการพัฒนากายภาพ ดังนี้

ศูนย์ธรรมศำสตร์เพื่อประชำชน
อำคำรพัชรกิติยำภำ เป็นการปรับปรุงอาคาร

ยิมเนเซียม 2 ที่ใช้ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13  

ปรับเปล่ียนเป็นหอประชุมใหญ่ ท่ีมีความจุประมาณ 

3,500 ท่ีนั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร จัดกิจกรรมบริการทาง

ชุมชนแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้กรมหลวงนรำธิวำสรำช

นครินทร์ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็มาเปิดอาคารใน

วนัท่ี 12 มกราคม 2558 เป็นอาคารทีใ่ห้นกัศกึษา อาจารย์ 

บุคลากร และบุคคลท่ัวไป สามารถใช้งานส�าหรับ

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบท่ี

ทันสมัย เช่น พ้ืนท่ีเพ่ือการฝึกภาษาและดูภาพยนตร์

ต่างประเทศ  พื้นที่สืบค้นด้านมัลติมีเดียมีระบบสืบค้น

ข้อมูลทางวิชาการ พ้ืนท่ีในการเรียนรู ้ร ่วมกันแบบ 

กลุ่มย่อย พ้ืนท่ีอ�านวยความสะดวกด้านสวัสดิการ

นักศึกษา พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน   

อำคำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อกำรวิจัย 

ขั้นสูง ความสูง 3 ชั้น เป็นอาคารศูนย์รวมทางการวิจัย 

มีพื้นที่ส�าหรับเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมบูรณ์แบบ  

ท่ีจะใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้ใน

หลากหลายด้าน เพ่ือการศกึษา เรยีนรู ้ค้นคว้า วิจยัร่วมกนั 

ระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นต้น

แบบในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างยั่งยืน

วชิาการขนาดใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีจดัการแสดงในหลากหลาย 

โอกาสทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ใชส้�าหรับการเรยีน

การสอนโดยเป็นห้องบรรยายเรยีนรวมขนาดใหญ่ และมี

พ้ืนท่ีอาคารด้านการละคอนของคณะศลิปกรรมศาสตร์  

รวมอยู่ในบริเวณนี้ 

เมืองมหำวิทยำลัยสีเขียวที่ยั่งยืน และเป็น

มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  

ปรับปรุงด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมภายใน  

โดยใช ้แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ี สี เขียว เป ็น

มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างย่ังยืน โดยปรับปรุงบริเวณ

ด้านหน้าอาคารโดมบริหาร ไปจนถึงอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บร.5 เป็นการออกแบบ 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปท�ากจิกรรมได้หลากหลาย

ท้ังทางด้านวิชาการ กีฬา และเป็นสถานท่ีพักผ่อน 

หย่อนใจ รวมถึงมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อ SOLAR PARK มีประติมากรรม

ของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือบ่งบอกถึงความหมายและ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง
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อาคารพัชรกิติยาภา
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ข้อมูลทางวิชาการ พ้ืนที่ในการเรียนรู ้ร ่วมกันแบบ 
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ป๋วย 100 ปี
โครงการอุทยานเรียนรู้

สวนสาธารณะธรรมศาสตร์ ป๋วย 100 ปี

 โครงกำรอุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับแนวคิดกำรพัฒนำ มธ.ศูนย์รังสิต กล่ำว

คือ เป็นศูนย์ธรรมศำสตร์เพื่อประชำชน ชุมชนแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเมืองมหำวิทยำลัยสีเขียวที่ยั่งยืน 

มเีป้ำประสงค์เพือ่เป็นสวนสำธำรณะส�ำหรบัประชำคมธรรมศำสตร์และชุมชนเมอืง โดยเป็นสวนสำธำรณะระดับ

เมอืงทีต่อบสนองกำรใช้งำนทีห่ลำกหลำยเฉกเช่นสวนลุมแห่งย่ำนรงัสิต และยงัเป็นสถำนทีเ่รยีนรูแ้ลกเปล่ียนองค์

ควำมรูข้องมหำวทิยำลัยในกำรให้บรกิำรประชำชน ทัง้องค์ควำมรูด้้ำนสังคมและด้ำนวทิยำศำสตร์ และทีส่�ำคัญยงั

เป็นพืน้ทีแ่ห่งกำรเชิดชูสำมญัชนในหลำกหลำยสำขำวชิำชีพและควำมถนัด ผู้ประกอบคุณปูกำรเพือ่แผ่นดินไทย

ผ่ำนทำงเดินแห่งวีรชนที่ประสำนเข้ำไปในทำงสัญจรของสวนสำธำรณะ นอกจำกนี้ สวนสำธำรณะแห่งนี้ยังเป็น

พืน้ทีสี่เขยีวขนำดใหญ่ทีส่ะท้อนควำมเป็นมำทำงนิเวศวทิยำแห่งทุง่รงัสิต รวมทัง้เป็นสถำนทีท่ีร่วบรวมประวตัชีิวติ  

ผลงำน แนวคิด และบทบำทหน้ำที่อันซื่อสัตย์สุจริตของ ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ ในวำระครบรอบ 100 ปี ชำตกำล 
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แม้ว่า ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จะเป็นบุคคลท่ีมคีวามรู้  

ความสามารถ และความเชีย่วชาญในสาขาวิชาของท่าน

กต็าม แต่ความส�าคญัในบทบาทหน้าท่ีและความรูค้วาม

สามารถนั้นไม่ได้ท�าให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้

เกียรติผู้คนและการมีชีวิตที่เรียบง่ายของท่านลดลงแต่

อย่างใด ดังนั้น อาคารดังกล่าวจะเป็นอนุสรณ์ส�าหรับ

อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จะเป็นตัวแทนและแสดงให้ชน

รุ่นหลังยึดเป็นแบบอย่างในคุณสมบัติความอ่อนน้อม

ถ่อมตน และความเรียบง่ายของท่าน   

พ้ืนท่ีภายในอาคารจะได ้ รับการจัดวางให ้

สอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตประจ�าวันของประชาคม

ธรรมศาสตร์ และออกแบบให้อาคารเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของธรรมศาสตร์ 

ให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวเพื่อประชำชน อาคารมี 

ทั้งหมด 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้

1. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำและวิชำกำร

 ประกอบด้วยพ้ืนที่นิทรรศการชั่วคราว หอศิลป์ 

พ้ืนท่ีจัดเล้ียงขนาด 300 คน ห้องสมุดชุมชนและ 

ห้องสัมมนา

2. Concert Hall

รองรับผู้เข้าชมได้ 500 ที่นั่ง เป็นพื้นที่จัดแสดง

ดนตรีและการแสดงท้ังของนักศึกษาและประชาคมฯ 

และบุคคลทั่วไป

3. พื้นที่นิทรรศกำรกลำงแจ้ง 

 (Outdoor Museum)

เป็นพ้ืนท่ีน�าเสนอเรือ่งราวความคดิและคณูุปการ

ของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ที่ท�าเพ่ือประชาชน 

ตลอดมา

4. ศูนย์อำหำรและร้ำนขำยของที่ระลึก 

บริการอาหารท่ีมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและประชาคมธรรมศาสตร์

5. พิพิธภัณฑ์ประชำธิปไตย และธรรมศำสตร์ 

 กับกำรเมืองไทย

การที่ สั งคมจะ พัฒนาไปได ้ นั้ น ร ากและ

ประวติัศาสตร์ของสังคมเป็นส่ิงส�าคญัท่ีต้องมกีารรกัษา 

ศึกษา และถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลัง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส�าคัญใน

พัฒนาการประชาธิปไตยและการเมืองไทย รวมท้ัง

เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมข้อมูลและเอกสารส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและการเมืองไทยท่ี

สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งควรมีการจัดเก็บรักษาและเผยแพร ่

ตามมาตรฐานสากล

6. หอจดหมำยเหตุ

เป็นพ้ืนที่เก็บรวบรวมเอกสารส�าคัญของทั้ง 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเอกสารส�าคัญของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวควำมคิด

สวนสาธารณะธรรมศาสตร์ ป๋วย100 ปี
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แม้ว่า ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จะเป็นบุคคลท่ีมคีวามรู้  

ความสามารถ และความเชีย่วชาญในสาขาวชิาของท่าน

กต็าม แต่ความส�าคญัในบทบาทหน้าท่ีและความรูค้วาม

สามารถนั้นไม่ได้ท�าให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้

เกียรติผู้คนและการมีชีวิตที่เรียบง่ายของท่านลดลงแต่

อย่างใด ดังนั้น อาคารดังกล่าวจะเป็นอนุสรณ์ส�าหรับ

อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จะเป็นตัวแทนและแสดงให้ชน

รุ่นหลังยึดเป็นแบบอย่างในคุณสมบัติความอ่อนน้อม

ถ่อมตน และความเรียบง่ายของท่าน   
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พ้ืนที่จัดเล้ียงขนาด 300 คน ห้องสมุดชุมชนและ 

ห้องสัมมนา
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ดนตรีและการแสดงท้ังของนักศึกษาและประชาคมฯ 

และบุคคลทั่วไป

3. พื้นที่นิทรรศกำรกลำงแจ้ง 

 (Outdoor Museum)

เป็นพ้ืนท่ีน�าเสนอเรือ่งราวความคดิและคณูุปการ

ของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ที่ท�าเพ่ือประชาชน 

ตลอดมา

4. ศูนย์อำหำรและร้ำนขำยของที่ระลึก 
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5. พิพิธภัณฑ์ประชำธิปไตย และธรรมศำสตร์ 

 กับกำรเมืองไทย

การที่ สั งคมจะ พัฒนาไปได ้ นั้ น ร ากและ

ประวัติศาสตร์ของสังคมเป็นส่ิงส�าคญัทีต้่องมกีารรกัษา 

ศึกษา และถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลัง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส�าคัญใน

พัฒนาการประชาธิปไตยและการเมืองไทย รวมทั้ง
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ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและการเมืองไทยท่ี

สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งควรมีการจัดเก็บรักษาและเผยแพร ่

ตามมาตรฐานสากล

6. หอจดหมำยเหตุ

เป็นพ้ืนที่เก็บรวบรวมเอกสารส�าคัญของทั้ง 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเอกสารส�าคัญของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวควำมคิด

สวนสาธารณะธรรมศาสตร์ ป๋วย100 ปี
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ มีพื้นที่จ�ำนวน 566 ไร่ 26.3 ตำรำงวำ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำร

พฒันำและผลักดันศูนย์พทัยำให้เป็นศูนย์แห่งกำรฝึกอบรม สัมมนำ และจดักำรศึกษำให้สอดคล้องกบักำรพฒันำ

อุตสำหกรรมในภำคตะวันออก

ศูนย์พัทยา
ผลักดันให้ศูนย์พทัยำเป็นศูนย์ฝึกอบรม
สัมมนำ

เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกเรื่องสิทธิ หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

ค�านึงถึงมิติรอบด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน ได้

จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวน

พฤกษศาสตร์ อาคารเรือนรับรอง จ�านวน 4 หลัง 

สามารถรองรับได้หลังละ 40 คน เปิดให้บริการ 

ห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มี

การให้บริการห้องพักอาคารโรงแรม จ�านวน 75 ห้อง 

พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน�้า 

ห้องอาหาร ห้องสัมมนา ที่สามารถรองรับได้มากกว่า 

300 คน รวมท้ังร่วมมอืกบัชมุชนใกล้เคยีงเพ่ือให้บรกิาร

วิชาการ

จดักำรศึกษำทีส่อดคล้องกบักำรพฒันำ
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก

เป ิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหาร

เทคโนโลยี ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคาร

บรรยายรวม และในปีการศึกษา 2558 ได้เริ่มการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรีท่ีศูนย์พัทยา 2 สาขา

วิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษา

อังกฤษ) เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในภาคตะวันออกท่ียังขาดแคลนบุคลากร

ด้านนี้ 

2. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟแวร์ เพ่ือเพ่ิมขดีความ

สามารถบุคลากรเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนอง

ภาคอุตสาหกรรมซอฟแวร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเริ่มด�าเนิน

การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม พร้อม

ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ. ศูนย์พัทยา นอกจากนี้ 

มหาวทิยาลัยมแีผนพัฒนาเตรยีมการขยายตัวทางด้าน

กายภาพ การจัดการศึกษา การบริการวิชาการอื่นๆ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อให้ศูนย์พัทยาสามารถ

รองรับนักศึกษาจ�านวน 2,500 คน

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 
(AUTOMOTIVE ENGINEERING WORKSHOP)

อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์พัทยา
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ค�านึงถึงมิติรอบด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน ได้

จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวน

พฤกษศาสตร์ อาคารเรือนรับรอง จ�านวน 4 หลัง 

สามารถรองรับได้หลังละ 40 คน เปิดให้บริการ 

ห้องสมุดแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มี
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ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ. ศูนย์พัทยา นอกจากนี้ 

มหาวทิยาลัยมแีผนพัฒนาเตรยีมการขยายตัวทางด้าน

กายภาพ การจัดการศึกษา การบริการวิชาการอื่นๆ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทาง

ด้านความคิดอย่างเต็มที่ ภายใต้สิ่งแวดล้อม สถานที่กว้างขวาง ด้วยเนื้อที่กว่า 312 ไร่ มีอาคารเรียนที่มีอุปกรณ์ 

การเรยีนการสอนทนัสมัยทีส่ดุในภาคเหนอื จ�านวน 3 อาคาร และก�าลงัก่อสร้างใกล้แล้วเสรจ็อกี จ�านวน 2 อาคาร  

ได้แก่ อาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�าปาง เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และอาคารเรียนรวมความสูง 5 ช้ัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ศูนย์ลำ�ป�ง 



115

GREATS CAMPUSES

ANNUAL REPORT 2015

คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  ในอนาคต

มหาวิทยาลัยจะก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.  

ศูนย์ล�าปาง เพื่อเป็นศูนย์ประชุมบริการวิชาการ 

แก่สังคม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หอเกียรติยศ  

ห้องรับรอง และห้องประชุม

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด

สถานที่เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้

ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ห้อง SALC 

(Self Access Learning Centre) เพือ่เป็นแหล่งฝึกฝน

ทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกัศกึษาในการศกึษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องศาลจ�าลอง เพื่อให้นักศึกษา

มีพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติด้านศาล ห้องแสดงผลงาน 

ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือ 

ห้อง ASEAN+1 (ประเทศญี่ปุ ่น) ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ Graphic design ห้อง one way mirror  

lab อาคารอเนกประสงค์และสนามกฬีาในร่ม ห้องฟิตเนต  

ลานโพธิ์ สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางแจ้ง หอพระ  

ส�าหรับให้นักศึกษาได้พักผ่อนหรือท�ากิจกรรมภายใน

มหาวทิยาลยั พร้อมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั  

อาทิ หอพักนักศึกษา จ�านวน 2 อาคาร โรงอาหาร 

จ�านวน 2 แห่ง ซุ ้มขายอาหาร จ�านวน 1 แห่ง  

ร้านสะดวกซื้อ  7-11 ร้านถ่ายเอกสาร เครื่องผลิต 

ใบรับรองอัตโนมัติ (ADM) ส�าหรับให้นักศึกษาขอ 

ใบรับรอง ใบเกรด ใบคาดว่าจะจบได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตู้ ATM ตู้น�า้ดืม่บรกิารฟร ีรถบสั และรถโดยสาร รบั - ส่ง  

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับตัวเมืองจังหวัดล�าปาง

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง 

จะพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จัดให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ในสวน และจัดให้มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู ้ให ้

มากขึ้น ที่จะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 

สร้างความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง ซึง่จะเป็นพืน้ฐาน 

ให้นักศึกษาก้าวสู่ความส�าเร็จบนโลกแห่งการเรียนรู ้

ที่จะไม่ได้อยู่ในหนังสืออีกต่อไป
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พื้นที่ใช้สอย นักศึกษาเข้าใหม่ 

ท่าพระจันทร์	 103,567	 ตร.ม.
ศูนย์รังสิต		 1,251,435	 ตร.ม.
ศูนย์ลำาปาง		 43,853	 ตร.ม.
ศูนย์พัทยา		 13,206	 ตร.ม.
สนามกีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก	(ตลิ่งชัน)		 12,334	 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยรวม		 1,424,395	 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2557 นักศึกษาเข้าใหม่	ปีการศึกษา	2557

ปริญญาตรี	 8,975	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 100	 คน
ปริญญาโท		 1,966	 คน
ปริญญาเอก		 143	 คน

นักศึกษาเข้าใหม่	 11,184	 คน

1,251,435 ตร.ม.
87.8%

8,975 คน
80.2%

103,567 ตร.ม.
7.3%

143 คน
1.3%

12,334 ตร.ม.
0.9%

13,206 ตร.ม.
0.9%

43,853 ตร.ม.
3.1%

1,966 คน
17.6%

100 คน
0.9%
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พื้นที่ใช้สอย นักศึกษาเข้าใหม่ 

ท่าพระจันทร์	 103,567	 ตร.ม.
ศูนย์รังสิต		 1,251,435	 ตร.ม.
ศูนย์ลำาปาง		 43,853	 ตร.ม.
ศูนย์พัทยา		 13,206	 ตร.ม.
สนามกีฬาในร่มและหอพักรัชดาภิเษก	(ตลิ่งชัน)		 12,334	 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยรวม		 1,424,395	 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2557 นักศึกษาเข้าใหม่	ปีการศึกษา	2557

ปริญญาตรี	 8,975	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 100	 คน
ปริญญาโท		 1,966	 คน
ปริญญาเอก		 143	 คน

นักศึกษาเข้าใหม่	 11,184	 คน

1,251,435 ตร.ม.
87.8%

8,975 คน
80.2%

103,567 ตร.ม.
7.3%

143 คน
1.3%

12,334 ตร.ม.
0.9%

13,206 ตร.ม.
0.9%

43,853 ตร.ม.
3.1%

1,966 คน
17.6%

100 คน
0.9%
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ผู้สำาเร็จการศึกษานักศึกษาทั้งหมด 

ผู้สำาเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2556นักศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2557

ปริญญาตรี	 6,451	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 137	 คน
ปริญญาโท		 2,062	 คน
ปริญญาเอก		 48	 คน

ผู้สำาเร็จการศึกษา 8,698  คน

ปริญญาตรี	 30,139	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 142	 คน
ปริญญาโท		 5,409	 คน
ปริญญาเอก		 494	 คน

นักศึกษาทั้งหมด	 36,184	 คน

6,451 คน
74.2%

30,139 คน
83.3%

48 คน
0.5%

494 คน
1.4%

2,062 คน
23.7%

5,409 คน
14.9%

137 คน
1.6%

142 คน
0.4%
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ผู้สำาเร็จการศึกษานักศึกษาทั้งหมด 

ผู้สำาเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2556นักศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2557

ปริญญาตรี	 6,451	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 137	 คน
ปริญญาโท		 2,062	 คน
ปริญญาเอก		 48	 คน

ผู้สำาเร็จการศึกษา 8,698  คน

ปริญญาตรี	 30,139	 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 142	 คน
ปริญญาโท		 5,409	 คน
ปริญญาเอก		 494	 คน

นักศึกษาทั้งหมด	 36,184	 คน

6,451 คน
74.2%

30,139 คน
83.3%

48 คน
0.5%

494 คน
1.4%

2,062 คน
23.7%

5,409 คน
14.9%

137 คน
1.6%

142 คน
0.4%
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บุคลากรสาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา

บุคลากร	ปีการศึกษา	2557สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา	ปีการศึกษา	2557

สายวิชาการ	(อาจารย์ประจำา)	 1,927	 คน
สายสนับสนุนวิชาการ	 4,203	 คน
ลูกจ้างทุกประเภท	 1,091	 คน

รวม  7,221  คน

สาขาวิชา		 รวม	 261	 สาขา
โปรแกรม	 รวม	 297	 โปรแกรม

1,927 คน
26.7%

1,091 คน
15.1%

4,203 คน
58.2%

117

105

5

34

139

118

6

34
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บุคลากรสาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา

บุคลากร	ปีการศึกษา	2557สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา	ปีการศึกษา	2557

สายวิชาการ	(อาจารย์ประจำา)	 1,927	 คน
สายสนับสนุนวิชาการ	 4,203	 คน
ลูกจ้างทุกประเภท	 1,091	 คน

รวม  7,221  คน

สาขาวิชา		 รวม	 261	 สาขา
โปรแกรม	 รวม	 297	 โปรแกรม

1,927 คน
26.7%

1,091 คน
15.1%

4,203 คน
58.2%

117

105

5

34

139

118

6

34
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ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วุฒิการศึกษาของอาจารย์

ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์		ปีการศึกษา	2557วุฒิการศึกษาของอาจารย์		ปีการศึกษา	2557

ศาสตราจารย์	 47	 คน
รองศาสตราจารย์	 358	 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 480	 คน
อาจารย์	 1,042	 คน

รวม  1,927  คน

ปริญญาเอก/เทียบเท่า	 1,114	 คน
ปริญญาโท/เทียบเท่า	 765	 คน
ปริญญาตรี/เทียบเท่า		 48	 คน

รวม  1,927 คน

480 คน
24.9%

1,114 คน
57.8%

358 คน
18.6%

47 คน
2.4%

48 คน
2.5%

1,042 คน
54.1%

765 คน
39.7%
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ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วุฒิการศึกษาของอาจารย์

ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์		ปีการศึกษา	2557วุฒิการศึกษาของอาจารย์		ปีการศึกษา	2557

ศาสตราจารย์	 47	 คน
รองศาสตราจารย์	 358	 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 480	 คน
อาจารย์	 1,042	 คน

รวม  1,927  คน

ปริญญาเอก/เทียบเท่า	 1,114	 คน
ปริญญาโท/เทียบเท่า	 765	 คน
ปริญญาตรี/เทียบเท่า		 48	 คน

รวม  1,927 คน

480 คน
24.9%

1,114 คน
57.8%

358 คน
18.6%

47 คน
2.4%

48 คน
2.5%

1,042 คน
54.1%

765 คน
39.7%
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งบประมาณแผ่นดิน
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 และ 2558

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ปีงบประมาณ	2557
รวม	2,599.11	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2557
รวม	1,353.36	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2558
รวม	3,402.55	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2558
รวม	1,419.28	ล้านบาท

งบดำาเนินการ	 2,343.14		ล้านบาท		 (90.2%)	 2,599.59		ล้านบาท		(76.4%)
งบลงทุน	 255.97		ล้านบาท	 (9.8%)	 802.96	 ล้านบาท	 (23.6%)

รวม  2,599.11  ล้านบาท    3,402.55 ล้านบาท

ปี	2557 ปี	2558

2,343.14
ล้านบาท 1,177.38

ล้านบาท

255.97
ล้านบาท

175.98
ล้านบาท

2,599.59
ล้านบาท

1,242.91
ล้านบาท

802.96
ล้านบาท 176.37

ล้านบาท

งบดำาเนินการ	 1,177.38		ล้านบาท		 (87.0%)	 1,242.91		ล้านบาท		(87.6%)
งบลงทุน	 175.98		ล้านบาท	 (13.0%)	 176.37	 ล้านบาท	 (12.4%)

รวม  1,353.36  ล้านบาท    1,419.28 ล้านบาท

ปี	2557 ปี	2558
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งบประมาณแผ่นดิน
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 และ 2558

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ปีงบประมาณ	2557
รวม	2,599.11	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2557
รวม	1,353.36	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2558
รวม	3,402.55	ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2558
รวม	1,419.28	ล้านบาท

งบดำาเนินการ	 2,343.14		ล้านบาท		 (90.2%)	 2,599.59		ล้านบาท		(76.4%)
งบลงทุน	 255.97		ล้านบาท	 (9.8%)	 802.96	 ล้านบาท	 (23.6%)

รวม  2,599.11  ล้านบาท    3,402.55 ล้านบาท

ปี	2557 ปี	2558

2,343.14
ล้านบาท 1,177.38

ล้านบาท

255.97
ล้านบาท

175.98
ล้านบาท

2,599.59
ล้านบาท

1,242.91
ล้านบาท

802.96
ล้านบาท 176.37

ล้านบาท

งบดำาเนินการ	 1,177.38		ล้านบาท		 (87.0%)	 1,242.91		ล้านบาท		(87.6%)
งบลงทุน	 175.98		ล้านบาท	 (13.0%)	 176.37	 ล้านบาท	 (12.4%)

รวม  1,353.36  ล้านบาท    1,419.28 ล้านบาท

ปี	2557 ปี	2558
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คุณภาพบัณฑิตภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	 ระดับปริญญาตรี	 และระดับบัณฑิตศึกษา		
รุ่นปีการศึกษา	 2555	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ	 และคุณลักษณะ	
ตามอัตลักษณ์ของ	มธ.	พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับเฉล่ียเท่ากับ	4.30	 (สูงสุด	
เท่ากับ	5)		ซึ่งจำาแนกดังนี้

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	 4.54
ด้านความรู้	 4.31
ด้านจิตสาธารณะ	และความรับผิดชอบต่อสังคม	 4.31
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 4.24
ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 4.24
ด้านทักษะทางปัญญา	 4.18
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 4.16

จากการสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	
ครบ	 1	 ปี	 รุ่นปีการศึกษา	 2555	 บัณฑิตที่ทำางานแล้วรวมทั้งที่ประกอบอาชีพอิสระ	 คิดเป็น
ร้อยละ	73.8	ศึกษาต่อ	คิดเป็นร้อยละ	24.7	และยังไม่ได้ทำางาน	คิดเป็นร้อยละ	1.5	เมื่อเรียง
ลำาดับคณะที่ได้งานทำา	และศึกษาต่อสูงสุด	10	อันดับ	เป็นดังนี้

ศึกษาต่อ

มีงานทำา

คุณธรรม	จริยธรรม

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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คุณภาพบัณฑิตภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	 ระดับปริญญาตรี	 และระดับบัณฑิตศึกษา		
รุ่นปีการศึกษา	 2555	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ	 และคุณลักษณะ	
ตามอัตลักษณ์ของ	มธ.	พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับเฉล่ียเท่ากับ	4.30	 (สูงสุด	
เท่ากับ	5)		ซึ่งจำาแนกดังนี้

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	 4.54
ด้านความรู้	 4.31
ด้านจิตสาธารณะ	และความรับผิดชอบต่อสังคม	 4.31
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 4.24
ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 4.24
ด้านทักษะทางปัญญา	 4.18
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 4.16

จากการสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	
ครบ	 1	 ปี	 รุ่นปีการศึกษา	 2555	 บัณฑิตที่ทำางานแล้วรวมทั้งที่ประกอบอาชีพอิสระ	 คิดเป็น
ร้อยละ	73.8	ศึกษาต่อ	คิดเป็นร้อยละ	24.7	และยังไม่ได้ทำางาน	คิดเป็นร้อยละ	1.5	เมื่อเรียง
ลำาดับคณะที่ได้งานทำา	และศึกษาต่อสูงสุด	10	อันดับ	เป็นดังนี้

ศึกษาต่อ

มีงานทำา

คุณธรรม	จริยธรรม

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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ผลการสำารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย		
ในปีการศึกษา	2556	พบว่า	ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ	4.10	 (สูงสุดเท่ากับ	5)		
โดยแยกเป็น

อาจารย์ผู้สอน	 4.33
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	 4.07
สถานที่สำาหรับจัดการเรียนการสอน	ห้องเรียน	 4.00
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	 4.00

ผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประจำาปี	2556	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	(สูงสุดเท่ากับ	5)	คือ

ผู้ปกครอง	
ประชาชน

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชน

อาจารย์ผู้สอน

สถานที่สำาหรับ
จัดการเรียนการสอน	ห้องเรียน

การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา
ระดับประเทศ

ผลิตบันฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป็นสัญลักษณ์ของ
เสรีภาพและประชาธิปไตย

สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน

4.33

4.44

4.37 4.35

4.24

4.22 4.10

4.07

4.00 4.00
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ผลการสำารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย		
ในปีการศึกษา	2556	พบว่า	ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ	4.10	 (สูงสุดเท่ากับ	5)		
โดยแยกเป็น

อาจารย์ผู้สอน	 4.33
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	 4.07
สถานที่สำาหรับจัดการเรียนการสอน	ห้องเรียน	 4.00
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	 4.00

ผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประจำาปี	2556	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	(สูงสุดเท่ากับ	5)	คือ

ผู้ปกครอง	
ประชาชน

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชน

อาจารย์ผู้สอน

สถานที่สำาหรับ
จัดการเรียนการสอน	ห้องเรียน

การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา
ระดับประเทศ

ผลิตบันฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป็นสัญลักษณ์ของ
เสรีภาพและประชาธิปไตย

สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน

4.33

4.44

4.37 4.35

4.24

4.22 4.10

4.07

4.00 4.00
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ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

คณะนิติศาสตร์ มีผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ หลายด้าน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร 

ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล�าปาง ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญต้ังแต่เดือน

มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน ได้แก่

1. ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 

สนบัสนนุให้บุคลากรของคณะนติิศาสตร์ได้ศกึษาค้นคว้าผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะนติิศาสตร์ โดยด�าเนนิงาน 

ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนวิจัย เงินรางวัลผลงานวิจัย  

เงินสมนาคุณผู้อ่านผลงานวจิยั และเงินสนบัสนนุการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัของคณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2557   

นอกจากนี้คณะฯ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิชาการนิติศาสตร์ประจ�าปี 

งบประมาณ 2558 จ�านวน 3 ประเภท ต้ังแต่มิถุนายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยและได้รับอนุมัติทุนวิจัย จ�านวน 9 ทุน และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอกอีกจ�านวน 12 ทุน และอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะนิติศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านความเป็นนานาชาติโดยการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ

ปริญญาโทเป็นปีแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 โดยได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

(ภาคภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา 2557 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) และเพ่ือเป็นการฝึกทักษะด้านภาษา ความคดิเหน็ในวิชาชพีให้มคีวามรูค้วามสามารถระดบัมาตรฐาน

สากล คณะฯ ได้จดัโครงการเพ่ือฝึกทักษะการแข่งขนัการโต้ตอบกฎหมายระหว่างประเทศขึน้เป็นครัง้แรกในวงการ

ศกึษากฎหมาย นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรมเกีย่วกบัต่างประเทศ ได้แก่ ด้านการด�าเนนิกจิกรรมความร่วมมอืกบัสถาบัน 

คูสั่ญญา การจดัต้ังส�านกังานความร่วมมอืของ Chuo University ขึน้ทีค่ณะนติิศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ด้านการรเิริม่ 

สถาปนาความสัมพันธ์กบัมหาวทิยาลัยในภมูภิาคอาเซยีนและภูมภิาคอืน่ๆ และกจิกรรมการรับ Visiting Professor

จากต่างประเทศท่ีมาปฏบัิติงานวิชาการท่ีคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

และ Visiting Professor เพื่อสอนและวิจัย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และได้มีการจัดสัมมนา

ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เช่น มหาวิทยาลัยชูโอ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสุราบายา เป็นต้น

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู ้

ทางนติิศาสตร์แก่ประชาชนในชนบทตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศไทย การให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย การช่วยเหลือ 

ทางอรรถคดี การช่วยเหลือในการด�าเนินคดีในชั้นศาล การจัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความให้โดยไม่คิด 

ค่าจ้างกับประชาชนที่ฐานะยากจน ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท การฝึกอบรมแก่นักศึกษา

ให้มีทักษะและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายและการปลูกจิตส�านึกในการอุทิศตนเพ่ือประโยชน ์

ส่วนรวม และสร้างวิสัยทัศน์อันพึงมีต่อสังคม

นอกจากนี้ ชุมชนและสังคมยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายโดยผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ

ท่ีจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมด้านกฎหมายหรือโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ (LeTec) กว่า 15 โครงการ  

มีรูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ Service Learning หรือ “การเรียนโดยบริการสังคม”

คณะ
นิติศาสตร์ คณ

ะน
ิต

ิศ
าส

ต
ร์คณ

ะนิต
ิศ

าสต
ร์



137136

ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

คณะนิติศาสตร์ มีผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ หลายด้าน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร 

ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล�าปาง ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญต้ังแต่เดือน

มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน ได้แก่

1. ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 

สนบัสนนุให้บุคลากรของคณะนติิศาสตร์ได้ศกึษาค้นคว้าผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะนติิศาสตร์ โดยด�าเนนิงาน 

ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนวิจัย เงินรางวัลผลงานวิจัย  

เงินสมนาคณุผู้อ่านผลงานวิจยั และเงินสนบัสนนุการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวจิยัของคณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2557   

นอกจากนี้คณะฯ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิชาการนิติศาสตร์ประจ�าปี 

งบประมาณ 2558 จ�านวน 3 ประเภท ต้ังแต่มิถุนายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยและได้รับอนุมัติทุนวิจัย จ�านวน 9 ทุน และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอกอีกจ�านวน 12 ทุน และอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะนิติศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านความเป็นนานาชาติโดยการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ

ปริญญาโทเป็นปีแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 โดยได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

(ภาคภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา 2557 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) และเพ่ือเป็นการฝึกทักษะด้านภาษา ความคดิเหน็ในวิชาชพีให้มคีวามรู้ความสามารถระดบัมาตรฐาน

สากล คณะฯ ได้จดัโครงการเพ่ือฝึกทักษะการแข่งขนัการโต้ตอบกฎหมายระหว่างประเทศขึน้เป็นครัง้แรกในวงการ

ศกึษากฎหมาย นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรมเกีย่วกบัต่างประเทศ ได้แก่ ด้านการด�าเนนิกจิกรรมความร่วมมอืกบัสถาบัน 

คูสั่ญญา การจดัต้ังส�านกังานความร่วมมอืของ Chuo University ขึน้ทีค่ณะนติิศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ด้านการรเิริม่ 

สถาปนาความสัมพันธ์กบัมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซยีนและภูมภิาคอืน่ๆ และกจิกรรมการรบั Visiting Professor

จากต่างประเทศท่ีมาปฏบัิติงานวิชาการทีค่ณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

และ Visiting Professor เพื่อสอนและวิจัย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และได้มีการจัดสัมมนา

ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เช่น มหาวิทยาลัยชูโอ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสุราบายา เป็นต้น

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู ้

ทางนติิศาสตร์แก่ประชาชนในชนบทตามภูมภิาคต่างๆ ท่ัวประเทศไทย การให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย การช่วยเหลือ 

ทางอรรถคดี การช่วยเหลือในการด�าเนินคดีในชั้นศาล การจัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความให้โดยไม่คิด 

ค่าจ้างกับประชาชนที่ฐานะยากจน ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท การฝึกอบรมแก่นักศึกษา

ให้มีทักษะและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายและการปลูกจิตส�านึกในการอุทิศตนเพ่ือประโยชน ์

ส่วนรวม และสร้างวิสัยทัศน์อันพึงมีต่อสังคม

นอกจากนี้ ชุมชนและสังคมยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายโดยผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ

ท่ีจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมด้านกฎหมายหรือโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ (LeTec) กว่า 15 โครงการ  

มีรูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ Service Learning หรือ “การเรียนโดยบริการสังคม”
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ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

1. ด้านการวิจัย
เพ่ือผลักดันงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุน 

การท�าวิจัยแก่คณาจารย์ จ�านวน 18 เรื่อง และสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร

วชิาการระดบันานาชาติ ระดบัวารสารวชิาการชัน้น�า และระดบัวารสารวชิาการนานาชาติทีเ่ป็นเลิศ จ�านวน 18 เรือ่ง    

อาจารย์ ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร และอาจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน อาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด 

ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 ผลงานวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง  

“การบูรณาการตัวแปรต้นของสมรรถนะทางความคิดที่ส ่งผลต่อความพอใจในการประมวลทางเลือก”  

(The Integral Antecedents of Cognitive Capacity on Choice - Process Satisfaction) และผลงานวจิยั 

เรือ่ง “ตัวแบบความพึงพอใจของลูกค้า หลังการแก้ไขปรับปรุงการบรกิาร : การบูรณาการทางด้านกระบวนการคดิ 

และทางด้านความรู้สึกของผู้บริโภค” (The Model of Customer Satisfaction After Service Recovery :  

An Integration of Consumers’ Affection and Cognition) ตามล�าดับ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมุง่มัน่ในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติทัง้ในการเรยีนการสอน 

การวจิยั การสร้างเครอืข่าย รวมถงึการเข้าสู่มาตรฐานการรบัรองระดบันานาชาติ ผลงานเด่นในปีการศกึษา 2557 

ได้แก่ การที่คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ต่อเนื่องส�าหรับปี 2557-2558 นอกจากนั้นคณะฯ ได้เข้าสู่ 

กระบวนการรบัรองมาตรฐานของ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 

โดยได้ผ่านขั้นตอน Initial Self Evaluation Report เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ นับว่าการด�าเนินงาน

มีความรุดหน้าเป็นที่น่าพอใจมาก ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในต่างประเทศ จ�านวนรวมทั้งส้ิน 233 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนขาเข้า (Incoming Exchange 

Students) ระดับปริญญาตรี 98 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 33 คน รวม 131 คน นักศึกษาแลกเปล่ียนขาออก  

(Outgoing Exchange Students) ระดบัปริญญาตรี 100 คน ระดบับัณฑิตศกึษา 2 คน รวม 102 คน นอกจากนัน้ 

คณะฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพจดัสัมมนาระดบันานาชาติ 2014 EQUIS and EPAS Accreditation Seminars โดยมี  

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�านวย ร่วมเป็น Keynote การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม The Global  

Social Venture Competition 2014-2015 รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 และการแข่งขัน 

แผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Venture Challenge 2015

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี มนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดักจิกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนือ่ง 

กิจกรรมเพื่อสังคมเด่นๆ ในภาคการศึกษา 2557 ได้แก่ กิจกรรม BBA Charity Concert # 8: Hope in Sight 

ด�าเนินการโดยนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) 

มอบรายได้หลังจากหกัค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นเงิน 1,400,000 บาท ให้กบัหน่วยแพทย์จกัษศุลัยกรรมสภากาชาดไทย 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม CONC Thammasat Forum โดยศูนย ์

ให้ค�าปรกึษาและพัฒนาผู้บรหิารทางธุรกจิแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จดัการอบรมสัมมนาเป็นประจ�า 

ทุกเดอืน เพ่ือเผยแพร่ความรูค้นืสู่สังคมโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย รวม 8 หลักสูตร และกจิกรรม “ส่งน้องจบปรญิญาตร”ี  

โดยมหาบัณฑิตโครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) รุ่นที่ 25 รณรงค์เปล่ียนค่านิยม

การซื้อของขวัญหรือช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต เป็นการร่วมบริจาคให้แก่ ‘มูลนิธิศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย’ (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อช่วยผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติจ�านวนมาก 

และประสบความส�าเรจ็เป็นท่ีน่าพอใจ รางวลัส�าคญัๆ ท่ีได้รบั ได้แก่ รางวลัชนะเลิศประเภท International Team 

และรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1 จากการแข่งขนั McGill Management International Case Competition 2015  

ณ McGill University ประเทศแคนาดา และรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  

และรางวัล Best Presenter จากการแข่งขัน The 2014 CIMA Global Business Challenge-Thailand Final 

จัดโดย Chartered Institute of Management Accountants
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การท�าวิจัยแก่คณาจารย์ จ�านวน 18 เรื่อง และสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร

วชิาการระดบันานาชาติ ระดบัวารสารวชิาการชัน้น�า และระดบัวารสารวชิาการนานาชาติทีเ่ป็นเลิศ จ�านวน 18 เรือ่ง    

อาจารย์ ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร และอาจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน อาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด 

ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 ผลงานวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี จากผลงานวิจัยเร่ือง  

“การบูรณาการตัวแปรต้นของสมรรถนะทางความคิดที่ส ่งผลต่อความพอใจในการประมวลทางเลือก”  

(The Integral Antecedents of Cognitive Capacity on Choice - Process Satisfaction) และผลงานวจิยั 

เรือ่ง “ตัวแบบความพึงพอใจของลูกค้า หลังการแก้ไขปรับปรุงการบริการ : การบูรณาการทางด้านกระบวนการคดิ 

และทางด้านความรู้สึกของผู้บริโภค” (The Model of Customer Satisfaction After Service Recovery :  

An Integration of Consumers’ Affection and Cognition) ตามล�าดับ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมุ่งม่ันในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติทัง้ในการเรยีนการสอน 
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กระบวนการรบัรองมาตรฐานของ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 

โดยได้ผ่านขั้นตอน Initial Self Evaluation Report เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ นับว่าการด�าเนินงาน

มีความรุดหน้าเป็นที่น่าพอใจมาก ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในต่างประเทศ จ�านวนรวมทั้งส้ิน 233 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนขาเข้า (Incoming Exchange 

Students) ระดับปริญญาตรี 98 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 33 คน รวม 131 คน นักศึกษาแลกเปล่ียนขาออก  

(Outgoing Exchange Students) ระดบัปรญิญาตร ี100 คน ระดบับัณฑิตศึกษา 2 คน รวม 102 คน นอกจากนัน้ 

คณะฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพจดัสัมมนาระดบันานาชาติ 2014 EQUIS and EPAS Accreditation Seminars โดยมี  
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ด�าเนินการโดยนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) 
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ให้ค�าปรกึษาและพัฒนาผู้บรหิารทางธุรกจิแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จดัการอบรมสัมมนาเป็นประจ�า 
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ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติจ�านวนมาก 
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ณ McGill University ประเทศแคนาดา และรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  

และรางวัล Best Presenter จากการแข่งขัน The 2014 CIMA Global Business Challenge-Thailand Final 

จัดโดย Chartered Institute of Management Accountants
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1. ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
คณะรัฐศาสตร์มีศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการวิจัย ให้บริการ

งานด้านการวิจัย อาทิ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการด้านการวิจัย 

และแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ต่อสังคม อกีท้ังเป็นศนูย์กลางประสานงานเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายการวจิยัจากสถาบันทางวชิาการทัง้ใน

และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรูด้้านการวจิยั ให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมให้ความรูด้้านการวิจยั  

ภายใต้การด�าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ด้านการด�าเนินงานวิจัย 
2.1 คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมิติในเชิงวิชาการ มีการน�าความรู ้

ความสามารถ ในหลายสาขามาบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน (Multidisciplinary) ท�าให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพครอบคลุมในทุกมิติ  

2.2 คณาจารย์มีความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ�าทุกปี เช่น แหล่งทุนจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการท�าวิจยั (สกว.) ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร) ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กรมศลุกากร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เป็นต้น

2.3 มีการด�าเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.4 มีการถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส

3. ด้านผลการด�าเนินการ  
3.1 คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการน�าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3.2 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

คณะ
รัฐศาสตร์์ คณ

ะร
ัฐศ

าส
ต

ร์์์คณ
ะรัฐศ

าสต
ร์์



141140

ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

1. ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
คณะรัฐศาสตร์มีศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการวิจัย ให้บริการ

งานด้านการวิจัย อาทิ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการด้านการวิจัย 

และแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ต่อสังคม อกีท้ังเป็นศนูย์กลางประสานงานเชือ่มโยงกบัเครือข่ายการวจิยัจากสถาบันทางวชิาการทัง้ใน

และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรูด้้านการวจิยั ให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวจิยั  

ภายใต้การด�าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ด้านการด�าเนินงานวิจัย 
2.1 คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมิติในเชิงวิชาการ มีการน�าความรู ้

ความสามารถ ในหลายสาขามาบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน (Multidisciplinary) ท�าให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพครอบคลุมในทุกมิติ  

2.2 คณาจารย์มีความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ�าทุกปี เช่น แหล่งทุนจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการท�าวจิยั (สกว.) ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร) ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กรมศลุกากร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เป็นต้น

2.3 มีการด�าเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.4 มีการถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส

3. ด้านผลการด�าเนินการ  
3.1 คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการน�าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3.2 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

คณะ
รัฐศาสตร์์ คณ

ะร
ัฐศ

าส
ต

ร์์์คณ
ะรัฐศ

าสต
ร์์



143142

ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

คณะ
เศรษฐศาสตร์

1. ด้านการวิจัย 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ อาทิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ (ร่วมกับ Tassanee Homklin และ Yoshi Takahashi). 

(2014). “The Influence of Social and Organizational Support on Transfer of Training: Evidence from 

Thailand”. International Journal of Training and Development, Volume 18, Issue 2, Pages 116-131.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ (ร่วมกับ Juthathip Jongwanich). (2014). “Global 

Production Sharing and Wage Premiums: Evidence from the Thai Manufacturing Sector”. Asian 

Development Review, Volume 31, Issue 2, Pages 141-164.

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จนัทรโคลิกา (ร่วมกบั วสันต์ ศริประภาศริ)ิ. (2557). “การจ�าลองสถานการณ์

การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย”. RMUTT Global Business and 

Economics Review ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 117-131.

4. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (ร่วมกับ ธันยกร บุนนาค). (2557). “ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ที่เป็นตัวเงิน และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 

และนิวซีแลนด์”. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 72-99.

5. อาจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (ร่วมกับ ศาสตรา สุดสวาสดิ์). (2557). “บทบาทขององค์กรอิสระ

ทางการคลังต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2557 

หน้า 77-107.

งานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ 

งานวจิยัท่ีน�าไปใช้ประโยชน์มหีลายผลงานวิจยัด้วยกนั อาทิ “โครงการการประเมินแผนพัฒนายุทธศาสตร์

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2554-2558”  

โดย อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง, อาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, นายธนกร ธรรมลงกรต, นายณัฏฐ์ อาจหาญสิริ และ

นายก่อพงษ์ บุญยการ “โครงการวิเคราะห์เปรยีบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และ

เกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  

สุธรรมกิจ, อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, อาจารย์นนท์ นุชหมอน และอาจารย์สุรศักดิ์ บุญเรือง
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2. ด้านความเป็นนานาชาติ

นักศึกษาชาวต่างประเทศ

1. นักศึกษาเต็มเวลา จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 2 คน 

และปริญญาเอก 1 คน

2. นกัศกึษาแลกเปล่ียน จ�านวน 45 คน ประกอบด้วย นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี43 คน และปรญิญาโท 2 คน 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น

1. งานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ครั้งท่ี 37 เร่ือง “Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้

ประเทศไทยยั่งยืน”

2. การแสดงปาฐกถาพิเศษ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ครั้งที่ 14 เรื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี”

3. งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล�้า”

4. งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ”
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คณะ
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ (ร่วมกับ Juthathip Jongwanich). (2014). “Global 

Production Sharing and Wage Premiums: Evidence from the Thai Manufacturing Sector”. Asian 

Development Review, Volume 31, Issue 2, Pages 141-164.
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1. ด้านการวิจัย

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ในปี พ.ศ. 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มอีาจารย์ประจ�าคณะ ได้รบัรางวัลในระดบันานาชาติ ท้ังหมด 

12 รางวัล ได้แก่ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ได้รับรางวัล จ�านวน 2 รางวัล คือ

1. รางวัล Asia-Pacific Maritime Archaeology Award ระดับนานาชาติในฐานะท่ีเป็นผู้บุกเบิก 

งานโบราณคดีทางทะเล (โบราณคดีใต้น�้า)

2. รางวลั นกัวิจยัดเีด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 สาขาปรชัญาประกาศส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

เรือ่ง รางวัลสภาวจิยัแห่งชาติ : รางวัลนกัวิจยัดเีด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 สาขาปรชัญา ลงวนัที ่ 29 ธันวาคม 2557 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ และทีมงานได้รับรางวัล 

จ�านวน 10 รางวัล จาก 2 ชิ้นงาน อาทิ

1. ผลงาน กระต๊ิบไฟฟ้า (Electeic Sticky Rice Cooker) ได้รบัรางวลั Honorable Mention (2014 Taipei 

International invention Show & Technomart) โดย The 10th Taipei International Invention Show & 

Technomart (INST 2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2557

2. ผลงาน Sustainable Energy Stove หรือ เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ได้รับรางวัล Silver Medal  

Award รางวัลเหรียญเงิน จากคณะกรรมการจัดการประกวด Taipei International Invention Show &  

Technomart โดย The 10th Taipei International invention Show & Technomart (INST 2014) ณ กรุงไทเป  

ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2557

2. ด้านนานาชาติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการของคณะได้ด�าเนินงานในด้านต่างๆ จ�านวน 8 โครงการ อาทิ

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ Widener University, USA ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน  

ด้านสวัสดิการสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาควันท่ี 26 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557 ณ  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมถึง

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าปาง มีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Widener University, USA เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 22 คน

2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ San Diego State University, USA จัดโครงการทัศนศึกษา 

ดูงานด้านสวัสดิการสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาค วันที่ 24 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2557 ณ  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิาณ รวมถงึ 

ในเขตจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวัดระยอง มีคณาจารย์และนกัศกึษาจาก Widener University, USA เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 24 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ จ�านวน 11 คน  

ลงไปท�างานกบัชมุชนและศนูย์พัฒนาคณุภาพชวีติผู้สูงอายุ ร่วมกบัการท�างานในโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคม

และร่วมกันก�าหนดโครงการศึกษาและปรับรูปแบบกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อท�าการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์และจัดรูปแบบกิจกรรมน�าร่อง 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท�างานของศูนย์ และเพ่ือเป็นต้นแบบการจัดบริการในศูนย์อื่นๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันก�าลังด�าเนินการอยู่
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ในเขตจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวัดระยอง มีคณาจารย์และนกัศกึษาจาก Widener University, USA เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 24 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ จ�านวน 11 คน  

ลงไปท�างานกบัชมุชนและศนูย์พัฒนาคณุภาพชวีติผู้สูงอายุ ร่วมกบัการท�างานในโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม

และร่วมกันก�าหนดโครงการศึกษาและปรับรูปแบบกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อท�าการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์และจัดรูปแบบกิจกรรมน�าร่อง 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท�างานของศูนย์ และเพ่ือเป็นต้นแบบการจัดบริการในศูนย์อื่นๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันก�าลังด�าเนินการอยู่
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คณะ
ศิลปศาสตร์

คณ
ะศ

ิลปศ
าสต

ร์

1. ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท้ังส้ิน 15 โครงการ  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,401,453 บาท ผลงานวจิยัและวิชาการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ส้ิน 17 เรือ่ง แบ่งเป็น งานวิจยั 

จ�านวน 9 เรื่อง ต�ารา 6 เรื่อง เอกสารทางวิชาการ จ�านวน 1 เรื่อง และสื่อการสอน จ�านวน 1 เรื่อง มีจ�านวน

บทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ�านวน 27 เรื่อง

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษา

อังกฤษ เชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ - อเมริกันศึกษา และ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดศีกึษา (อาเซยีน-จนี) (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนียั้งมอีาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ที่เป็นอาจารย์ประจ�ามากกว่า 50 คน และยังมี Visiting Scholar ที่มาจากต่างประเทศ ดังนี้ Sejong Institute, 

Hankuk University และ Koica International Cooperation Agency ทัง้นีค้ณะฯ ยังมีนกัศกึษาชาวต่างประเทศ

ซึง่เป็นนกัศกึษาเต็มเวลาจ�านวน 18 คน และนกัศกึษาแลกเปลีย่นทีส่่งออกจ�านวน 39 คน และรบัเข้าจ�านวน 43 คน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ เช่น โครงการ

เสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย - จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้  

สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Julio Cortizar: Argentina, juego, fantasiay  

literatura” จดัร่วมกบัสถานทตูอาร์เจนติน่า ประจ�าประเทศไทย และคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการงาน 20 ปี การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดร่วมกับ

คณะนายกเทศมนตรีเมืองฮาจิมันไต โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา (UGM & TU)  

ปี 2558 จัดร่วมกับ Universitas Gadjah Mada

รวมถึงมีการท�า Memorandum Of Understanding (MOU) กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MOU ที่มีอยู่แล้ว 20 แห่ง และที่ก�าลังด�าเนินการ 5 แห่ง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะศลิปศาสตร์มุง่เน้นให้บุคลากรและนกัศกึษามบีทบาทในการส่งเสรมิและร่วมพัฒนาชมุชน อันเป็นการ        

สร้างวฒันธรรมความเป็นธรรมศาสตร์ การบรกิารสังคม ซึง่สอดคล้องกบัค่านยิมหลักของมหาวทิยาลัย คณะฯ ได้

ด�าเนินงานท่ีท�าให้ชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้รับความรู้คู่คุณธรรม ได้รับการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/องค์กรเอกชนหรือผู้น�าชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการอบรม

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นส�าหรับศิษย์เก่าศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาท่ีเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการบัณฑิต

ศลิปศาสตร์ ร่วมใจรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและศกึษาระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย โครงการค่ายอาสาศลิปศาสตร์ 

โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณ
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คณะ
ศิลปศาสตร์

คณ
ะศ

ิลปศ
าสต

ร์

1. ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท้ังส้ิน 15 โครงการ  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,401,453 บาท ผลงานวิจยัและวิชาการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ส้ิน 17 เรือ่ง แบ่งเป็น งานวจิยั 

จ�านวน 9 เรื่อง ต�ารา 6 เรื่อง เอกสารทางวิชาการ จ�านวน 1 เรื่อง และสื่อการสอน จ�านวน 1 เรื่อง มีจ�านวน

บทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ�านวน 27 เรื่อง

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษา

อังกฤษ เชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ - อเมริกันศึกษา และ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดศีกึษา (อาเซยีน-จนี) (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนียั้งมอีาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ที่เป็นอาจารย์ประจ�ามากกว่า 50 คน และยังมี Visiting Scholar ที่มาจากต่างประเทศ ดังนี้ Sejong Institute, 

Hankuk University และ Koica International Cooperation Agency ทัง้นีค้ณะฯ ยังมนีกัศกึษาชาวต่างประเทศ

ซึง่เป็นนกัศกึษาเต็มเวลาจ�านวน 18 คน และนกัศกึษาแลกเปลีย่นทีส่่งออกจ�านวน 39 คน และรบัเข้าจ�านวน 43 คน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ เช่น โครงการ

เสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย - จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้  

สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Julio Cortizar: Argentina, juego, fantasiay  

literatura” จดัร่วมกบัสถานทตูอาร์เจนติน่า ประจ�าประเทศไทย และคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

โครงการงาน 20 ปี การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดร่วมกับ

คณะนายกเทศมนตรีเมืองฮาจิมันไต โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา (UGM & TU)  

ปี 2558 จัดร่วมกับ Universitas Gadjah Mada

รวมถึงมีการท�า Memorandum Of Understanding (MOU) กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MOU ที่มีอยู่แล้ว 20 แห่ง และที่ก�าลังด�าเนินการ 5 แห่ง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะศลิปศาสตร์มุง่เน้นให้บุคลากรและนกัศกึษามบีทบาทในการส่งเสรมิและร่วมพัฒนาชมุชน อันเป็นการ        

สร้างวฒันธรรมความเป็นธรรมศาสตร์ การบริการสังคม ซึง่สอดคล้องกบัค่านยิมหลักของมหาวทิยาลัย คณะฯ ได้

ด�าเนินงานท่ีท�าให้ชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้รับความรู้คู่คุณธรรม ได้รับการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/องค์กรเอกชนหรือผู้น�าชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการอบรม

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นส�าหรับศิษย์เก่าศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาท่ีเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการบัณฑิต

ศลิปศาสตร์ ร่วมใจรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและศึกษาระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย โครงการค่ายอาสาศลิปศาสตร์ 

โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน อาทิ
1. อาจารย์กานตชาติ เรอืงรตันอัมพร จดัโครงการบรกิารสังคม อบรมการถ่ายภาพ “จากรากสู่ผล” ระหว่าง

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี

2. สถานวีทิยุกระจายเสียงแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จดัเสวนา “เชดิชเูกยีรติครเูอือ้ สุนทรสนาน 105 ปี  

ชาตกาล” โดยได้รับเกียรติจากคุณพรศุลี วิชเวช นักร้องดาวค้างฟ้าสุนทราภรณ์, คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ มูลนิธิ 

สุนทราภรณ์, คุณวินัย นุชพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, คุณพูลสุข สุริยพงษ์รังษี หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์, 

คุณพยงค์ คชาลัย ศิษย์เก่าอาวุโสคณะวารสารศาสตร์ฯ

3. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ร่วมกบัสถานโีทรทัศน์ไทยพีบีเอส จดัท�าบทบรรยายเสียงแทนภาพ  

(Audio Description) ส�าหรบัคนตาบอด โดยเริม่ออกอากาศในรายการส�าแดงศลิป์ รายการท�าเองได้สไตล์นลินนา  

รายการเมืองดลใจ และรายการไทยเธียเตอร์

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ อาทิ
1. นางสาวพรภัทรา ภาณุนันทน์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจาก 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพร้อมประกาศนยีบัตรจากศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และ

ทุนการศึกษา จ�านวน 25,000 บาท จากการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ  

ในกรอบแนวคิด “ท�าความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” เรื่องห้องสมุดของครูบุญทอม

2. ทีม TU Press to stop นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ 

แผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและน�้าใจ โครงการ Campus Challenge 2014 

จัดโดย โตโยต้าถนนสีขาว 

3. น.ส.ปริศญา คูหามุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนางสาววีรินทร์ วีระวรรณ ได้รับรางวัล

ชมเชย (ตามล�าดับ) การประกวดอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษา โครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  

ครั้งที่ 43 ประจ�าปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คณ
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าสต
ร์และสื่อ

สารมวลชน

1. ด้านการวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม/โครงการน�าเสนอผลงาน อาทิ
1. รองศาสตราจารย์กลัยกร วรกลุลัฎฐานย์ี และอาจารย์ประไพพิศ มทิุตาเจรญิ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ  

ร่วมแสดงผลงานวิจัยในเวที International Conference on Social Science Management (ICSSM2014)  

ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

2. อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ และอาจารย์อารดา ครุจิต  

อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจ�ากัด (Focus Group) ตามข้อตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์มีบริการเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 

คนพิการ” วันที่ 23-29 ส.ค. 57 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

3. อาจารย์อนุชา ธีรคานนท์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมประชุมโครงการ Thai Study Program 

และเครือข่าย Thai Club วันที่ 31 ส.ค.-5 ก.ย. 57 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. อาจารย์อนชุา ทรีคานนท์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมจดันทิรรศการผ้าไทยและบรรยายสรปุให้แก่ 

นักศึกษาสถาบัน Shenkar ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

5. อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ น�านักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดใน

โครงการ “Campus Challenge 2014” ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

6. อาจารย์จักรวาล นิลธ�ารงค์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ น�าภาพยนตร์เรื่อง “Vanishing point”  

เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองร็อตเตอร์ดัม (the International Film Rotterdam)  

ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

2. ด้านนานาชาติ
1. คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ University of Incheon ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ในหัวข้อ “Media & Communication and ASEAN Community” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อต้ัง

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

2. คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สื่อสารมวลชนไทยและฟิลิปปินส์” โดยได้รับเกียรติ

จาก Dr.Dante A.Ang Chairman Emeritus : The Manila Times, Chairman : The Manila Times College

คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน อาทิ
1. อาจารย์กานตชาติ เรอืงรตันอมัพร จดัโครงการบรกิารสังคม อบรมการถ่ายภาพ “จากรากสู่ผล” ระหว่าง

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี

2. สถานวีทิยุกระจายเสียงแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จดัเสวนา “เชดิชเูกยีรติครเูอือ้ สุนทรสนาน 105 ปี  

ชาตกาล” โดยได้รับเกียรติจากคุณพรศุลี วิชเวช นักร้องดาวค้างฟ้าสุนทราภรณ์, คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ มูลนิธิ 

สุนทราภรณ์, คุณวินัย นุชพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, คุณพูลสุข สุริยพงษ์รังษี หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์, 

คุณพยงค์ คชาลัย ศิษย์เก่าอาวุโสคณะวารสารศาสตร์ฯ

3. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ร่วมกบัสถานโีทรทศัน์ไทยพีบีเอส จดัท�าบทบรรยายเสียงแทนภาพ  

(Audio Description) ส�าหรบัคนตาบอด โดยเริม่ออกอากาศในรายการส�าแดงศลิป์ รายการท�าเองได้สไตล์นลินนา  

รายการเมืองดลใจ และรายการไทยเธียเตอร์

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ อาทิ
1. นางสาวพรภัทรา ภาณุนันทน์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจาก 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพร้อมประกาศนยีบัตรจากศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และ

ทุนการศกึษา จ�านวน 25,000 บาท จากการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ  

ในกรอบแนวคิด “ท�าความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” เรื่องห้องสมุดของครูบุญทอม

2. ทีม TU Press to stop นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ 

แผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและน�้าใจ โครงการ Campus Challenge 2014 

จัดโดย โตโยต้าถนนสีขาว 

3. น.ส.ปริศญา คูหามุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนางสาววีรินทร์ วีระวรรณ ได้รับรางวัล

ชมเชย (ตามล�าดับ) การประกวดอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษา โครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  

ครั้งที่ 43 ประจ�าปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สารมวลชน

1. ด้านการวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม/โครงการน�าเสนอผลงาน อาทิ
1. รองศาสตราจารย์กลัยกร วรกลุลัฎฐานย์ี และอาจารย์ประไพพิศ มทิุตาเจริญ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ  

ร่วมแสดงผลงานวิจัยในเวที International Conference on Social Science Management (ICSSM2014)  

ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

2. อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ และอาจารย์อารดา ครุจิต  

อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจ�ากัด (Focus Group) ตามข้อตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์มีบริการเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 

คนพิการ” วันที่ 23-29 ส.ค. 57 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

3. อาจารย์อนุชา ธีรคานนท์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมประชุมโครงการ Thai Study Program 

และเครือข่าย Thai Club วันที่ 31 ส.ค.-5 ก.ย. 57 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. อาจารย์อนชุา ทรีคานนท์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมจดันทิรรศการผ้าไทยและบรรยายสรปุให้แก่ 

นักศึกษาสถาบัน Shenkar ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

5. อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ น�านักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดใน

โครงการ “Campus Challenge 2014” ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

6. อาจารย์จักรวาล นิลธ�ารงค์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ น�าภาพยนตร์เรื่อง “Vanishing point”  

เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองร็อตเตอร์ดัม (the International Film Rotterdam)  

ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

2. ด้านนานาชาติ
1. คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ University of Incheon ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ในหัวข้อ “Media & Communication and ASEAN Community” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อต้ัง

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

2. คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สื่อสารมวลชนไทยและฟิลิปปินส์” โดยได้รับเกียรติ

จาก Dr.Dante A.Ang Chairman Emeritus : The Manila Times, Chairman : The Manila Times College

คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
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คณ
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1. ด้านการวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม/โครงการน�าเสนอผลงาน
1. มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 9 เร่ือง อาทิ โครงการท่องเท่ียว 

เชงิสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วสุิทธิลักษณ์ และคณะ โครงการส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ  

ความคาดหวัง ความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการด�าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประจ�า

ปี 2557 โดย รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ และคณะ การค้าเบ็ดเตล็ดข้ามแดนระยะไกล โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ เป็นต้น

2. มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ภายในและภายนอกประเทศ จ�านวน 13 เรื่อง อาทิ Practices of  

Multiculturalism : An Ethnobiography of Cam Trong an Ethnic Tai in Vietnam โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, Neither ‘Red’ Nor ‘Yellow’ : Thailand’s Southerners’ Political Subjectivity  

Amidst Political Crisis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ, Lack of Nostalgia Among Thai  

Marriage Migrants in the UK : A Gendered -class explanation โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี วัยรุ่น:  

หลายทัศนคติและพฤติกรรมบนความเหมือนและความต่างของวัยรุ่นปัจจุบัน กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ เป็นต้น

2. ด้านนานาชาติ
1. มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Seijo ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และความร่วมมือ  

4 สถาบัน (ระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ University of Copenhagen)

2. มีอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกจ�านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ไปยัง

มหาวิทยาลัย University of Wisconsin - Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2557-

24 พฤษภาคม 2558 เพ่ือสอนวชิา Language and Culture และวิชา Peoples and Cultures of Mainland 

Southeast Asia ตลอดจนค้นคว้าเอกสารเพื่อเขียนต�าราและบทความทางวิชาการ

3. มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปกติของคณะจ�านวน 1 คน คือ นางสาวแชมุน ลี สัญชาติ

เกาหลีใต้ เลขทะเบียน 5608300017 โดยศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา นอกจากนี้  

ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 Ms.Claire Tan นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Harvard University 

ประเทศอังกฤษ เข้ามาท�าวิจัยที่คณะฯ ด้วย

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
1. โครงการค่ายศึกษาและพัฒนาชนบท “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาสาพัฒนาชนบท” ณ โรงเรียน

บ้านท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคม ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 

4 มิถุนายน 2557

2. โครงการค่ายจิตอาสา และอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ โรงเรียนวัดคลองโคน และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน

คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  

ในวันที่ 12-13 กันยายน 2557

3. โครงการปันน�า้ใจให้น้องย้ิม ณ โรงเรยีนบ้านแม่ประจนั อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีเป็นกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ด้านสังคม ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 

คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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คณ
ะสังค

มวิทยาและมานุษยวิทยา คณ
ะส

ังค
มว

ิทย
าแ

ละ
มา

นุษ
ยว

ิทย
า

1. ด้านการวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม/โครงการน�าเสนอผลงาน
1. มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 9 เรื่อง อาทิ โครงการท่องเท่ียว 

เชงิสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วสุิทธิลักษณ์ และคณะ โครงการส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ  

ความคาดหวัง ความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการด�าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประจ�า

ปี 2557 โดย รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ และคณะ การค้าเบ็ดเตล็ดข้ามแดนระยะไกล โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ เป็นต้น

2. มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ภายในและภายนอกประเทศ จ�านวน 13 เรื่อง อาทิ Practices of  

Multiculturalism : An Ethnobiography of Cam Trong an Ethnic Tai in Vietnam โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, Neither ‘Red’ Nor ‘Yellow’ : Thailand’s Southerners’ Political Subjectivity  

Amidst Political Crisis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ, Lack of Nostalgia Among Thai  

Marriage Migrants in the UK : A Gendered -class explanation โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี วัยรุ่น:  

หลายทัศนคติและพฤติกรรมบนความเหมือนและความต่างของวัยรุ่นปัจจุบัน กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ เป็นต้น

2. ด้านนานาชาติ
1. มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Seijo ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และความร่วมมือ  

4 สถาบัน (ระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ University of Copenhagen)

2. มีอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกจ�านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ไปยัง

มหาวิทยาลัย University of Wisconsin - Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2557-

24 พฤษภาคม 2558 เพ่ือสอนวิชา Language and Culture และวิชา Peoples and Cultures of Mainland 

Southeast Asia ตลอดจนค้นคว้าเอกสารเพื่อเขียนต�าราและบทความทางวิชาการ

3. มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปกติของคณะจ�านวน 1 คน คือ นางสาวแชมุน ลี สัญชาติ

เกาหลีใต้ เลขทะเบียน 5608300017 โดยศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา นอกจากนี้  

ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 Ms.Claire Tan นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Harvard University 

ประเทศอังกฤษ เข้ามาท�าวิจัยที่คณะฯ ด้วย

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
1. โครงการค่ายศึกษาและพัฒนาชนบท “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาสาพัฒนาชนบท” ณ โรงเรียน

บ้านท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคม ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 

4 มิถุนายน 2557

2. โครงการค่ายจิตอาสา และอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ โรงเรียนวัดคลองโคน และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน

คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  

ในวันที่ 12-13 กันยายน 2557

3. โครงการปันน�า้ใจให้น้องย้ิม ณ โรงเรียนบ้านแม่ประจนั อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีเป็นกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ด้านสังคม ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 

คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

1. ด้านการวิจัย /งานสร้างสรรค์  

1.  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

 (1) โครงการวิจัย เรื่อง “ประจักษภาพและการอ่านเข้าใจของแบบตัวพิมพ์ไทยเสมือนโรมัน : 

สถานะองค์ความรู้, การทดสอบ, ความพึงพอใจ, และศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ที่เหมาะสม” โดย อาจารย์รัชภูมิ  

ปัญส่งเสริม อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการ 

วิจัยฯ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 (2) โครงการวิจัย เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์: Creative Thai Dance (นาฏยวิจิตร) โดย  

รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโท นาฏยศาสตร์ไทย สาขาวิชาการละคอน ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการวิจัยฯ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

2. จ�านวนบทความวิชาการ/วิจัย ของอาจารย์ประจ�า ที่ได้รับการตีพิมพ์    

“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณ
ะศ

ิลป
ก

รร
มศ

าส
ต

ร์

Mindfulness cultivation in actor training: 

through the lens of Pierre Bourdieu’s 

habitus

1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

เรื่องอันดับ ช่ือ-สกุลผู้เขียน

“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แกะรอยซิ่นไทล้ือ จากงานจิตรกรรมในวิหาร

วัดหนองบัว

บทความวิจัย เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ :                       

Creative Thai Dance (นาฏยวิจิตร)

การพัฒนาและการจดัการมรดกทางวัฒนธรรม :  

กรณีอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบ้ืองที่จิ่งเต๋อเจิ้น  

มณฑลเจียงซี

เครื่องเคลือบ “ถังสามสี”

2

1

3

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์

รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์

จ�าลอง สุวรรณชาติ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

เรื่องอันดับ ช่ือ-สกุลผู้เขียน

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนเชิญ  Mrs. Glecy Cruz Atienza มาร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง 

Society in Transition : Challenges, Knowledge and Practices สัมมนาสังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย  

ความรู้ และปฏิบัติการระดับนานาชาติ กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มธ. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
1. คณะศลิปกรรมศาสตร์ จดัโครงการวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม โครงการพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ 

ชมุชนฯ เฉพาะกาล (การศกึษา ทดลอง และสร้างแบบจ�าลอง ส�าหรบัชมุชนหนองโพ) โดยให้ทางชมุชนหนองโพ 

ได้เรยีนรูก้ระบวนการจดัต้ังพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตรต์ชมุชนเฉพาะกาล และได้องค์ความรูจ้ากการบรกิารวชิาการ

และถ่ายทอดความรู้นั้นภายในสถาบันเพื่อพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไป

2. การแสดงละคอนสัญจรส�าหรบัเดก็พิการทางสายตา เรือ่ง “แมงมมุเพ่ือนรกั” เป็นการน�าเสนอบทละคอน 

ซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนที่ทรงคุณค่าส�าหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบที่ไม่ปิดกั้นการรับรู้ของ 

เด็กพิการทางสายตา ด้วยวิธีการทดลองน�าเสนอผลงานละคอนเวทีในแบบห้ามิติ (รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส) 

ประกอบกับรูปแบบการแสดงที่เปิดโอกาสให้เด็กพิการทางสายตา ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการแสดง 

(Participatory theatre) ท�าให้เดก็พิการทางสายตาสามารถรบัอรรถรสในการเข้าถงึความงามของศลิปะการแสดง 

ได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กๆ ทั่วไป

คณ
ะศ

ิลปก
รรมศ

าสต
ร์
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คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

1. ด้านการวิจัย /งานสร้างสรรค์  

1.  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

 (1) โครงการวิจัย เร่ือง “ประจักษภาพและการอ่านเข้าใจของแบบตัวพิมพ์ไทยเสมือนโรมัน : 

สถานะองค์ความรู้, การทดสอบ, ความพึงพอใจ, และศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ที่เหมาะสม” โดย อาจารย์รัชภูมิ  

ปัญส่งเสริม อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการ 

วิจัยฯ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 (2) โครงการวิจัย เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์: Creative Thai Dance (นาฏยวิจิตร) โดย  

รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโท นาฏยศาสตร์ไทย สาขาวิชาการละคอน ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการวิจัยฯ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

2. จ�านวนบทความวิชาการ/วิจัย ของอาจารย์ประจ�า ที่ได้รับการตีพิมพ์    

“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Mindfulness cultivation in actor training: 

through the lens of Pierre Bourdieu’s 

habitus

1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

เรื่องอันดับ ช่ือ-สกุลผู้เขียน

“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แกะรอยซิ่นไทล้ือ จากงานจิตรกรรมในวิหาร

วัดหนองบัว

บทความวิจัย เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ :                       

Creative Thai Dance (นาฏยวิจิตร)

การพัฒนาและการจดัการมรดกทางวัฒนธรรม :  

กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบ้ืองที่จิ่งเต๋อเจิ้น  

มณฑลเจียงซี

เครื่องเคลือบ “ถังสามสี”

2

1

3

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์

รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์

จ�าลอง สุวรรณชาติ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี

เรื่องอันดับ ช่ือ-สกุลผู้เขียน

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนเชิญ  Mrs. Glecy Cruz Atienza มาร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง 

Society in Transition : Challenges, Knowledge and Practices สัมมนาสังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย  

ความรู้ และปฏิบัติการระดับนานาชาติ กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มธ. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
1. คณะศลิปกรรมศาสตร์ จดัโครงการวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม โครงการพิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ 

ชมุชนฯ เฉพาะกาล (การศกึษา ทดลอง และสร้างแบบจ�าลอง ส�าหรบัชมุชนหนองโพ) โดยให้ทางชมุชนหนองโพ 

ได้เรียนรู้กระบวนการจดัต้ังพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตรต์ชมุชนเฉพาะกาล และได้องค์ความรูจ้ากการบรกิารวิชาการ

และถ่ายทอดความรู้นั้นภายในสถาบันเพื่อพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไป

2. การแสดงละคอนสัญจรส�าหรบัเดก็พิการทางสายตา เรือ่ง “แมงมุมเพ่ือนรกั” เป็นการน�าเสนอบทละคอน 

ซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนที่ทรงคุณค่าส�าหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบที่ไม่ปิดกั้นการรับรู้ของ 

เด็กพิการทางสายตา ด้วยวิธีการทดลองน�าเสนอผลงานละคอนเวทีในแบบห้ามิติ (รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส) 

ประกอบกับรูปแบบการแสดงที่เปิดโอกาสให้เด็กพิการทางสายตา ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการแสดง 

(Participatory theatre) ท�าให้เดก็พิการทางสายตาสามารถรบัอรรถรสในการเข้าถงึความงามของศลิปะการแสดง 

ได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กๆ ทั่วไป

คณ
ะศ

ิลปก
รรมศ

าสต
ร์
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ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งแห่งความภูมิใจท่ี วิทยาลัยนวัตกรรม ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการ 

ตามพันธกิจของวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต วิจัยบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการก้าว 

สู่ความเป็นนานาชาติ 

ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยเปิดให้มีการรับนักศึกษาปริญญาโท 5 หลักสูตรที่เปิดอยู่เดิม นอกจากนั้น 

วิทยาลัยประสบความส�าเร็จในการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาตรี-ควบโท ศิลปศาสตรบัณฑิตและ 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ทัง้นีมี้ผู้สมัครเข้าศกึษา

เกินกว่าความคาดหมายของวิทยาลัย

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกท้ังส้ินกว่า 35 ล้านบาท  

มีโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งผลมาจากอาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นผู้มีความสามารถและมีโอกาสในการ 

น�าความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้จัดท�าโครงการต่างๆ อาทิ แผนแม่บท 

ด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวง ICT และให้บริการจัดท�าแผนแม่บท ICT อีกหลาย 

หน่วยงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บท ICT กับหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย มีการท�า 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดต้ังศูนย์บริการ การจัดท�าแผนศึกษาและต�าราเรียนให้แก่สถาบัน 

การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดท�าโครงการส�าคัญจ�านวน 11 โครงการนั้น วิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกอบรม 

โครงการคลินิกให้ค�าปรึกษาด้านวิจัย ส�าหรับทุนภายในมีการต้ังกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและได้จัดสรรทุน 

ให้แก่บุคลากร 5 โครงการ มกีารให้บรกิารแก่นกัศกึษาและอาจารย์ผู้สนใจ (Publication Clinic) แหล่งทุนวิจยั  

และการจัดท�าเพ่ือเสนอในการประชุมสัมมนาและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ  

อนึ่ง ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการของวิทยาลัยมีอาจารย์หลายท่านได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากทาง

มหาวิทยาลัย 

วทิยาลัยยังได้ให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างประสบการณ์และการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน  โดยผ่านกจิกรรม

นกัศกึษาเพ่ือเป็นการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม  การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมอนัดขีองไทย ความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และความเป็น “ธรรมศาสตร์” ในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ การปฐมสัมมนาให้แก่ 

นกัศกึษาใหม่ท้ังระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท โครงการปัจฉมินเิทศ (The Final Chapter Forum) โครงการ 

พ่ีให้น้อง โครงการ CITU Forum โครงการทัศนศกึษาและดงูาน โครงการให้ความรูจ้ากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ

หรอือาชพีจากหน่วยงานหรอืชมุชน โครงการคณบดพีบนกัศกึษา และโครงการมรดกทางวฒันธรรมบนเส้นทาง

จริยธรรม: ต้นกล้าชุมชนคอนเซ็ปชัญ เป็นต้น

วทิยาลัยได้ให้ความส�าคญัต่อนโยบายของมหาวทิยาลัยท่ีจะมุง่สู่ความเป็นนานาชาติมากขึน้ โดยในรอบปี 

วทิยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวชิาการในการประชมุ และร่วมกจิกรรมในระดบันานาชาติมากกว่า  

10 รายการ และมีการส่งบทความเข้าตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ จ�านวน 6 บทความ 

และมกีารขอปรบัแล้วอกี 3 บทความ และท่ีน่ายินดเีป็นอย่างย่ิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารณีุ วงศ์ลิมปรยิะรตัน์  

ได้ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ Technology Financing and Commercialization: Exploring the Challenges and 

How Nations Can Build Innovative Capacity ซึ่งได้ตีพิมพ์โดย Palgrave Macmillan, London (UK), 

New York (US)
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ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งแห่งความภูมิใจท่ี วิทยาลัยนวัตกรรม ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการ 

ตามพันธกิจของวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต วิจัยบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการก้าว 

สู่ความเป็นนานาชาติ 

ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยเปิดให้มีการรับนักศึกษาปริญญาโท 5 หลักสูตรที่เปิดอยู่เดิม นอกจากนั้น 

วิทยาลัยประสบความส�าเร็จในการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาตรี-ควบโท ศิลปศาสตรบัณฑิตและ 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการมรดกวัฒนธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ทัง้นีม้ผู้ีสมคัรเข้าศึกษา

เกินกว่าความคาดหมายของวิทยาลัย

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกท้ังส้ินกว่า 35 ล้านบาท  

มีโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งผลมาจากอาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นผู้มีความสามารถและมีโอกาสในการ 

น�าความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้จัดท�าโครงการต่างๆ อาทิ แผนแม่บท 

ด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวง ICT และให้บริการจัดท�าแผนแม่บท ICT อีกหลาย 

หน่วยงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บท ICT กับหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย มีการท�า 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดต้ังศูนย์บริการ การจัดท�าแผนศึกษาและต�าราเรียนให้แก่สถาบัน 

การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดท�าโครงการส�าคัญจ�านวน 11 โครงการนั้น วิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกอบรม 

โครงการคลินิกให้ค�าปรึกษาด้านวิจัย ส�าหรับทุนภายในมีการต้ังกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและได้จัดสรรทุน 

ให้แก่บุคลากร 5 โครงการ มกีารให้บรกิารแก่นกัศกึษาและอาจารย์ผู้สนใจ (Publication Clinic) แหล่งทุนวจิยั  

และการจัดท�าเพ่ือเสนอในการประชุมสัมมนาและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ  

อนึ่ง ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการของวิทยาลัยมีอาจารย์หลายท่านได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากทาง

มหาวิทยาลัย 

วทิยาลัยยังได้ให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างประสบการณ์และการเรียนรูน้อกห้องเรยีน  โดยผ่านกจิกรรม

นกัศึกษาเพ่ือเป็นการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม  การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมอนัดขีองไทย ความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และความเป็น “ธรรมศาสตร์” ในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ การปฐมสัมมนาให้แก่ 

นกัศกึษาใหม่ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท โครงการปัจฉมินเิทศ (The Final Chapter Forum) โครงการ 

พ่ีให้น้อง โครงการ CITU Forum โครงการทศันศึกษาและดงูาน โครงการให้ความรูจ้ากผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการ

หรอือาชพีจากหน่วยงานหรอืชมุชน โครงการคณบดพีบนกัศกึษา และโครงการมรดกทางวฒันธรรมบนเส้นทาง

จริยธรรม: ต้นกล้าชุมชนคอนเซ็ปชัญ เป็นต้น

วทิยาลัยได้ให้ความส�าคญัต่อนโยบายของมหาวทิยาลัยทีจ่ะมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากขึน้ โดยในรอบปี 

วทิยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวชิาการในการประชมุ และร่วมกจิกรรมในระดบันานาชาติมากกว่า  

10 รายการ และมีการส่งบทความเข้าตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ จ�านวน 6 บทความ 

และมกีารขอปรับแล้วอกี 3 บทความ และทีน่่ายินดเีป็นอย่างย่ิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารณีุ วงศ์ลิมปรยิะรตัน์  

ได้ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ Technology Financing and Commercialization: Exploring the Challenges and 

How Nations Can Build Innovative Capacity ซึ่งได้ตีพิมพ์โดย Palgrave Macmillan, London (UK), 

New York (US)
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วิทยาลัย
สหวิทยาการ

วิทยาลัยสห
วิทยาก

าร

1. ด้านการวิจัย
งานวิจัยจ�านวนมากของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และวฒันธรรมท้องถิน่ และเกีย่วข้องกบัประชาคมอาเซยีน โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และจากภายนอก นอกจากนี ้วทิยาลัยสหวทิยาการ ยังได้จดัต้ังกองทุนวจิยัของวิทยาลัย เพ่ือจดัสรร

ทุนวจิยัให้กบัคณาจารย์ทัง้ทีศ่นูย์ล�าปางและท่าพระจนัทร์อกีด้วย ตัวอย่างงานวิจยัทีด่�าเนนิการเสรจ็ส้ินและทีไ่ด้รบั 

ทุนสนับสนุนในปีที่ผ่านมา อาทิ เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี, การศึกษา 

หารูปแบบการจัดการโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดล�าปาง โดย ดร.โขมสี  มีภักดี,  แนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ ต�าบลบ้านถิ่น อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยอาจารย์ 

สุทราสินี จ�าปาจี, ศักยภาพพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ : กรณีศึกษา อ�าเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย ไทยและเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์, 

การประเมนิผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของชดุโครงการมงักรหลากสี : การขยายดนิแดนกบัพันธกจิการสร้าง

อารยธรรมในอุษาคเนย์ โดยรองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี เป็นต้น

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
วทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกีารลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กบั The University  

of Social Sciences and Humanities Vietnam National University, Hanoi, Vietnam เพ่ือการแลกเปล่ียน

นกัศกึษาและอาจารย์ และการวิจยั รวมถงึมกีารท�า Memorandum Of Understanding (MOU) กบัมหาวทิยาลัย

คู่สัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MOU ที่มีอยู่แล้ว 20 แห่ง และที่ก�าลัง 

ด�าเนินการ 5 แห่ง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จดักจิกรรม/โครงการต่างๆ ให้บรกิารแก่ชมุชนและประชาชนท่ัวไป อาทิ โครงการอบรมภาษาจนีเพ่ือบุคคล

ทั่วไป โดยความร่วมมือกับส�านักงานจังหวัดล�าปาง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) รุ่นที่ 2 

โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องอาเซียน “ASEAN กับการปรับตัวของเด็กไทย” มุมมองจากพื้นที่

ชายขอบ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการสร้าง 

ความพร้อมให้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ชุมชนบ้านห้างฉัตรเหนือ อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

โครงการอาสาท�าดตีามรอยเท้าพ่อ “สานฝันเพ่ือน้อง” ค่ายอาสาเพ่ือการพัฒนาโรงเรยีน ปรบัปรงุห้องสมดุ 

และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล ครั้งที่ 2

การจัดการศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับฟ้อนพื้นเมืองของชมรมจุมสะหรี วัดกู่ค�า ต�าบลต้นธงชัย อ�าเภอเมือง

ล�าปาง จังหวัดล�าปาง  

โครงการ PPE แบกบาล, โครงการเสวนา เวทีสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1/57 8 มีนาคม: 

สตรีนิยม : สังคมไทย, โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โรงเรียนภาคฤดูร้อน Summer School 2014” เป็นต้น

วิท
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ลัย
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วิทยาลัย
สหวิทยาการ

วิทยาลัยสห
วิทยาก

าร

1. ด้านการวิจัย
งานวิจัยจ�านวนมากของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิน่ และเกีย่วข้องกบัประชาคมอาเซยีน โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และจากภายนอก นอกจากนี ้วทิยาลัยสหวทิยาการ ยังได้จดัต้ังกองทุนวิจยัของวิทยาลัย เพ่ือจดัสรร

ทุนวิจยัให้กบัคณาจารย์ทัง้ทีศ่นูย์ล�าปางและท่าพระจนัทร์อกีด้วย ตัวอย่างงานวิจยัทีด่�าเนนิการเสร็จส้ินและทีไ่ด้รบั 

ทุนสนับสนุนในปีที่ผ่านมา อาทิ เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี, การศึกษา 

หารูปแบบการจัดการโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดล�าปาง โดย ดร.โขมสี  มีภักดี,  แนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ ต�าบลบ้านถิ่น อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยอาจารย์ 

สุทราสินี จ�าปาจี, ศักยภาพพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ : กรณีศึกษา อ�าเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย ไทยและเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์, 

การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของชดุโครงการมงักรหลากสี : การขยายดนิแดนกบัพันธกจิการสร้าง

อารยธรรมในอุษาคเนย์ โดยรองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี เป็นต้น

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
วทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกีารลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กบั The University  

of Social Sciences and Humanities Vietnam National University, Hanoi, Vietnam เพ่ือการแลกเปล่ียน

นกัศกึษาและอาจารย์ และการวิจยั รวมถงึมกีารท�า Memorandum Of Understanding (MOU) กบัมหาวทิยาลัย

คู่สัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MOU ท่ีมีอยู่แล้ว 20 แห่ง และที่ก�าลัง 

ด�าเนินการ 5 แห่ง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
จดักจิกรรม/โครงการต่างๆ ให้บริการแก่ชมุชนและประชาชนท่ัวไป อาท ิโครงการอบรมภาษาจนีเพ่ือบุคคล

ทั่วไป โดยความร่วมมือกับส�านักงานจังหวัดล�าปาง (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) รุ่นที่ 2 

โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องอาเซียน “ASEAN กับการปรับตัวของเด็กไทย” มุมมองจากพื้นที่

ชายขอบ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการสร้าง 

ความพร้อมให้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ชุมชนบ้านห้างฉัตรเหนือ อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

โครงการอาสาท�าดตีามรอยเท้าพ่อ “สานฝันเพ่ือน้อง” ค่ายอาสาเพ่ือการพัฒนาโรงเรยีน ปรบัปรงุห้องสมุด 

และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล ครั้งที่ 2

การจัดการศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับฟ้อนพื้นเมืองของชมรมจุมสะหรี วัดกู่ค�า ต�าบลต้นธงชัย อ�าเภอเมือง

ล�าปาง จังหวัดล�าปาง  

โครงการ PPE แบกบาล, โครงการเสวนา เวทีสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1/57 8 มีนาคม: 

สตรีนิยม : สังคมไทย, โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โรงเรียนภาคฤดูร้อน Summer School 2014” เป็นต้น
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วิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดี พนมยงค์

1. ด้านการวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการวิจัยและการเขียนต�ารา รวมถึง 

การตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการเป็นอย่างย่ิง โดยได้พยายามผลักดนัให้คณาจารย์ผลิตผลงานทีมี่คณุภาพเพ่ือน�ามา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ หลายท่านได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยและการเขียนต�าราจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้

ในปี 2556-2557 มอีาจารย์ท่ีขอรบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากภายนอกซึง่ด�าเนนิการเสรจ็ส้ินจ�านวน 2 เรือ่ง  

ได้แก่ โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาค�าพ้ืนฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3” โดยรองศาสตราจารย์  

ดร.วไิลวรรณ ขนษิฐานนัท์  โครงการวจิยัดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานได้ตีพิมพ์และน�าไปใช้ 

ในการอบรมครทูัว่ประเทศในปี 2556-2557 และค�าพ้ืนฐานจากการวิจยันีไ้ด้น�าไปใช้เขยีนบทเรยีนภาษาไทยส�าหรบั

ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ ได้แก่ เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นจีน”  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นยิม รัฐอมฤต ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากสถาบันพระปกเกล้า และตีพิมพ์ 

ในปี 2557

ในปี พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก และอยู่ระหว่าง 

การด�าเนนิโครงการวจิยั จ�านวน 3 เรือ่ง ได้แก่ 1) โครงการวิจยัเรือ่ง “ดลุยภาพทางการเมือง ดลุยภาพทางสังคม” 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต รองศาสตราจารย์อาทร ฟุ้งธรรมสาร และ Prof. Zhang Xizhen  

งานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 2) โครงการวิจัยเรื่อง Acculturation and Adaptation 

of Thai Overseas Students in Chinese Universities โดย อาจารย์ Dr. Lin Yi ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน

วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) โครงการวิจัยเรื่อง “The Myth of China Aid in Lao PDR: Institutional 

Analysis of Road Construction Project” โดยอาจารย์ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ โดยได้รับทุนจากศูนย์ประสาน

งานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

นอกจากนี้ ในปี 2557 มีอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนต�าราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 

1 เล่ม ได้แก่ ต�าราเรื่อง Chinese Report Writing เขียนโดยอาจารย์ Wang Chunyu ซึ่งใช้ประกอบการเรียน

การสอนวิชา PD 410 Chinese Report Writing หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจีนศึกษา

ในปีเดยีวกนั มอีาจารย์ท่ีเขยีนบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในรปูแบบหนงัสือจ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่  

1) “Attitudes towards aesthetic aspects of Thai grammar” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนษิฐานนัท์  

ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “The Aesthetics of Grammar: Sound and Meaning in the Languages  

of Mainland Southeast Asia” และ 2) เรื่อง “ประวัติศาสตร์ของ “ความหวัง” ในภูมิภาคอาเซียน”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “อาเซียน ประชาคมในมิติวัฒนธรรม  

ความขัดแย้ง และความหวัง รวมบทปาฐกถาจากการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 10”

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยคู ่สัญญาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรไทยศึกษา และส่งนักศึกษาหลักสูตรจีนศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาท่ีประเทศจีน 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น 

โครงการ Workshop กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และโครงการทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 

ประเทศญีปุ่่น โครงการทุนการศกึษาจากสถาบันขงจือ๊ (Hanban) ของนกัศกึษาหลักสูตรจนีศกึษา และโครงการ 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา     

นอกจากนีว้ทิยาลัยฯ อยู่ในช่วงด�าเนนิโครงการ The 1st International Conference on ASEAN Studies 

ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 โดยหัวข้อของการประชุมคือ “Emerging ASEAN Community 2015” 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติของประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ

นานาชาติได้เสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
วทิยาลัยฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการบรกิารวชิาการแก่สังคมในสาขาวชิาท่ีวทิยาลัยฯ มคีวามเชีย่วชาญ โดย

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “ความรู้สู่ชุมชน เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน” บริเวณชุมชน

ท่าพระจนัทร์ เพ่ือให้สมาชกิชมุชนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดย่ิีงขึน้ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิม

จ�านวนมากขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการท่ีเปิดให้ผู้ท่ีสนใจ

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ครั้ง ดังนี้ โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “อนาคต AEC ความท้าทาย

ของประเทศไทย” โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติจีนศึกษา หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล 

ของจีนกับ AEC” และโครงการสัมมนาวิชาการอินเดียศึกษา หัวข้อ “บทบาทชาวอินเดียในโลกตะวันตก”

4. ความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
ในปีการศกึษา 2557 นกัศกึษาของวทิยาลัยฯ ได้รบัทุนการศกึษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ 

หลายแห่ง เพ่ือไปศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ เช่น โครงการทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต  

ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา โครงการทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื๊อ (Hanban) ของ

นักศึกษาหลักสูตรจีนศึกษา และโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา 
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วิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดี พนมยงค์

1. ด้านการวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการวิจัยและการเขียนต�ารา รวมถึง 

การตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการเป็นอย่างย่ิง โดยได้พยายามผลักดนัให้คณาจารย์ผลิตผลงานทีม่คีณุภาพเพ่ือน�ามา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ หลายท่านได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยและการเขียนต�าราจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้

ในปี 2556-2557 มอีาจารย์ท่ีขอรบัทนุสนบัสนนุการวิจยัจากภายนอกซึง่ด�าเนนิการเสรจ็ส้ินจ�านวน 2 เรือ่ง  

ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาค�าพ้ืนฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3” โดยรองศาสตราจารย์  

ดร.วไิลวรรณ ขนษิฐานนัท์  โครงการวจิยัดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานได้ตีพิมพ์และน�าไปใช้ 

ในการอบรมครทูัว่ประเทศในปี 2556-2557 และค�าพ้ืนฐานจากการวิจยันีไ้ด้น�าไปใช้เขยีนบทเรยีนภาษาไทยส�าหรบั

ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ ได้แก่ เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นจีน”  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นยิม รฐัอมฤต ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากสถาบันพระปกเกล้า และตีพิมพ์ 

ในปี 2557

ในปี พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก และอยู่ระหว่าง 

การด�าเนนิโครงการวจิยั จ�านวน 3 เรือ่ง ได้แก่ 1) โครงการวจิยัเรือ่ง “ดลุยภาพทางการเมอืง ดลุยภาพทางสังคม” 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต รองศาสตราจารย์อาทร ฟุ้งธรรมสาร และ Prof. Zhang Xizhen  

งานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 2) โครงการวิจัยเรื่อง Acculturation and Adaptation 

of Thai Overseas Students in Chinese Universities โดย อาจารย์ Dr. Lin Yi ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน

วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) โครงการวิจัยเรื่อง “The Myth of China Aid in Lao PDR: Institutional 

Analysis of Road Construction Project” โดยอาจารย์ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ โดยได้รับทุนจากศูนย์ประสาน

งานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

นอกจากนี้ ในปี 2557 มีอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนต�าราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 

1 เล่ม ได้แก่ ต�าราเรื่อง Chinese Report Writing เขียนโดยอาจารย์ Wang Chunyu ซึ่งใช้ประกอบการเรียน

การสอนวิชา PD 410 Chinese Report Writing หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจีนศึกษา

ในปีเดยีวกนั มอีาจารย์ท่ีเขยีนบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบหนงัสือจ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่  

1) “Attitudes towards aesthetic aspects of Thai grammar” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนษิฐานนัท์  

ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “The Aesthetics of Grammar: Sound and Meaning in the Languages  

of Mainland Southeast Asia” และ 2) เรื่อง “ประวัติศาสตร์ของ “ความหวัง” ในภูมิภาคอาเซียน”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “อาเซียน ประชาคมในมิติวัฒนธรรม  

ความขัดแย้ง และความหวัง รวมบทปาฐกถาจากการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 10”

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยคู ่สัญญาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรไทยศึกษา และส่งนักศึกษาหลักสูตรจีนศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาท่ีประเทศจีน 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น 

โครงการ Workshop กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และโครงการทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 

ประเทศญีปุ่่น โครงการทนุการศกึษาจากสถาบันขงจือ๊ (Hanban) ของนกัศกึษาหลักสูตรจนีศกึษา และโครงการ 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา     

นอกจากนีว้ทิยาลัยฯ อยู่ในช่วงด�าเนนิโครงการ The 1st International Conference on ASEAN Studies 

ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 โดยหัวข้อของการประชุมคือ “Emerging ASEAN Community 2015” 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติของประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ

นานาชาติได้เสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
วทิยาลัยฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการบรกิารวชิาการแก่สังคมในสาขาวิชาท่ีวิทยาลัยฯ มีความเชีย่วชาญ โดย

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “ความรู้สู่ชุมชน เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน” บริเวณชุมชน

ท่าพระจนัทร์ เพ่ือให้สมาชกิชมุชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดย่ิีงขึน้ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติทีเ่พ่ิม

จ�านวนมากขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการท่ีเปิดให้ผู้ท่ีสนใจ

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ครั้ง ดังนี้ โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “อนาคต AEC ความท้าทาย

ของประเทศไทย” โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติจีนศึกษา หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล 

ของจีนกับ AEC” และโครงการสัมมนาวิชาการอินเดียศึกษา หัวข้อ “บทบาทชาวอินเดียในโลกตะวันตก”

4. ความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
ในปีการศกึษา 2557 นกัศกึษาของวิทยาลัยฯ ได้รบัทนุการศกึษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ 

หลายแห่ง เพ่ือไปศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ เช่น โครงการทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต  

ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา โครงการทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื๊อ (Hanban) ของ

นักศึกษาหลักสูตรจีนศึกษา และโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา 
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สถาบันภาษา

สถาบันภ
าษา

1. ด้านการวิจัย
การวิจยั สถาบันภาษายังคงจดัระบบส่งเสรมิและสนบัสนนุการท�าวิจยัอย่างต่อเนือ่ง และมุง่เน้นการเผยแพร่ 

ผลงานวิจยัของบุคลากรในสถาบันฯ ให้มากขึน้ ส�าหรบัผลงานวจิยัท่ีได้รบัการตีพิมพ์ของคณาจารย์สถาบันภาษา

ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

1. Phoocharoensil, S. (2014). If-conditionals in authentic corpus-based English. Review of 

European Studies, 6(3), 62-73.  

Available online at http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/39513  

Phoocharoensil, S. (2014).  

2. Tawilapakul, U. (2014). On Common Ground, Context and Information Structure: The Case 

of Counter-Expectation in Thai. In W. Aroonmanakun, T. Supnithi & P. Boonkwan, Proceedings of 

the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Department of 

Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

3. Winward, J. 2014. The state of the article: Patterns in the production of English articles 

by Thai Learners. Linguistic Variation: 14:1. John Benjamins. Amsterdam. DOI: 10.1075/lv.14.1.03win

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
1. การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 สถาบันภาษามีอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานเต็มเวลา จ�านวน 19 คน

2. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 2 ครั้ง คือ

1) The 1st CULI-LITU International Conference on Colorful ELT for ASEAN Integration: 

Symposium, Workshops and Presentations 2014 ในวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม  

The Pullman Bangkok King Power, Bangkok 

2)  The 1st Chuo-TU Student Poster Conference ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม

ชัน้ 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เป็นการจดัประชมุร่วมกนัระหว่างโครงการ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

กับมหาวิทยาลัย Chuo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถ
าบ
ันภ

าษ
า

3. การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษา 

ในประเทศอังกฤษ แคนาดา และนิวซีแลนด์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 120 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
สถาบันภาษาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ท้ังจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ 

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีการจัดโครงการบริการวิชาการฯ แบบไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพิ่ม

จ�านวนโครงการบริการวิชาการฯ ท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

จากที่ผ่านมา อาทิ

1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารและการท�างานให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ)  

ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2557 ส�าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนกว่า 1,500 คน    

2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1- 6 สังกัดโรงเรียนรัฐบาล เฉพาะในเขตภูมิภาค 

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับหน่วยงานภายนอก สถาบันภาษาได้ให้บริการจัดฝึกอบรมภาษา

องักฤษตามความร่วมมอืและความต้องการของหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังภาครฐัและภาคเอกชน

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
นายนพกฤตณ์ กลัปนา และ Ms. Jie Wang นกัศกึษาปรญิญาโทโครงการการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ต่างประเทศ นกัศกึษาในท่ีปรกึษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศริ ิ สิงหปรชีา ได้เสนอผลงานวจิยัในการประชมุ

ประจ�าปี ครั้งที่ 14 ของ The Japan Second Language Association (J-SLA 2014) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  

31 พฤษภาคม 2557 - 1 มิถนุายน 2557 ณ Kwansei Gakuin University, Nishinomiya Uegahara Campas, 

Osaka, Japan. นายนพกฤตณ์ กลัปนา ได้เสนอผลงานวจิยั เร่ือง “Arrive Easier than Collapse: Evidence  

from Thai EFL Learners” และ Ms. Jie Wang ได้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Thai Learners’ Strategies of 

English Relative Clause Attachment”
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European Studies, 6(3), 62-73.  

Available online at http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/39513  

Phoocharoensil, S. (2014).  

2. Tawilapakul, U. (2014). On Common Ground, Context and Information Structure: The Case 

of Counter-Expectation in Thai. In W. Aroonmanakun, T. Supnithi & P. Boonkwan, Proceedings of 

the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Department of 

Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

3. Winward, J. 2014. The state of the article: Patterns in the production of English articles 

by Thai Learners. Linguistic Variation: 14:1. John Benjamins. Amsterdam. DOI: 10.1075/lv.14.1.03win
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1. การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 สถาบันภาษามีอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานเต็มเวลา จ�านวน 19 คน
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1) The 1st CULI-LITU International Conference on Colorful ELT for ASEAN Integration: 

Symposium, Workshops and Presentations 2014 ในวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม  

The Pullman Bangkok King Power, Bangkok 

2)  The 1st Chuo-TU Student Poster Conference ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม

ชัน้ 8 สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เป็นการจดัประชมุร่วมกนัระหว่างโครงการ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
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3. การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษา 

ในประเทศอังกฤษ แคนาดา และนิวซีแลนด์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 120 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
สถาบันภาษาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ท้ังจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ 

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีการจัดโครงการบริการวิชาการฯ แบบไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพิ่ม

จ�านวนโครงการบริการวิชาการฯ ท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

จากที่ผ่านมา อาทิ

1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารและการท�างานให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ)  

ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2557 ส�าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนกว่า 1,500 คน    

2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1- 6 สังกัดโรงเรียนรัฐบาล เฉพาะในเขตภูมิภาค 

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับหน่วยงานภายนอก สถาบันภาษาได้ให้บริการจัดฝึกอบรมภาษา

อังกฤษตามความร่วมมอืและความต้องการของหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังภาครฐัและภาคเอกชน

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
นายนพกฤตณ์ กลัปนา และ Ms. Jie Wang นกัศกึษาปรญิญาโทโครงการการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษา

ต่างประเทศ นกัศกึษาในท่ีปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศริ ิ สิงหปรชีา ได้เสนอผลงานวจิยัในการประชมุ

ประจ�าปี ครั้งที่ 14 ของ The Japan Second Language Association (J-SLA 2014) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  

31 พฤษภาคม 2557 - 1 มถินุายน 2557 ณ Kwansei Gakuin University, Nishinomiya Uegahara Campas, 

Osaka, Japan. นายนพกฤตณ์ กลัปนา ได้เสนอผลงานวิจยั เร่ือง “Arrive Easier than Collapse: Evidence  

from Thai EFL Learners” และ Ms. Jie Wang ได้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Thai Learners’ Strategies of 

English Relative Clause Attachment”
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ส�านกับัณฑิตอาสาสมคัรจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) และจัดการศึกษารายวิชา

ระดับปริญญาตรี 2 รายวิชา คือ วิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม และวิชา บอ.200 ความรู้ 

ท่ัวไปว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน และส�านักบัณฑิตอาสาสมคัรมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ 

 ในด้านการวิจยั ส�านกับัณฑิตอาสาสมคัรมงีานวิจยั 6 เรือ่ง มจี�านวน 2 เรือ่ง ท่ีได้รบัทุนจากภายนอกคือ  

1) โครงการการส่ือสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง พ้ืนที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างย่ังยืน ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2558) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2) โครงการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนิคมสร้างตนเอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีก 4 เรื่องได้รับทุนจากกองทุนวิจัยของส�านักฯ คือ 

1) เรื่องแนวทางการสนับสนุนการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา ส�านักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) เรื่องวิธีวิทยาวิเคราะห์

วาทกรรมแนววพิากษ์ในการศกึษาการพัฒนา 3) ชดุโครงการวิจยั “สังคมชนบทไทยในมมุมองบัณฑิตอาสาสมคัร: 

บทสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 4) เรื่องการจัดการ

ตลาดนัด สบอ. เพื่อมุ่งสู่ตลาดนัดสีเขียว

ส่วนด้านความเป็นนานาชาติ ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from 

Thailand) โดยมีความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

จัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร ณ ประเทศภูฏาน จ�านวน 6 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คน ในสาขา  

Occupational Health and Safety Inspector สาขา Socail Protection Expert สาขา Biomedical  

Engineer สาขา Furniture Making and Designing Instructor สาขา Analytical Chemist (Analyst) และ 

สาขา Food Toxicologist และขณะนี้ก�าลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ

ภูฏาน จ�านวน 8 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คน ในสาขา Computer Hardware Repair and Networking Instructor 

สาขา Orchid Cultivation and Propagation สาขา Horticulture สาขา Pig Breeding สาขา Civil  

Engineer สาขา Architect สาขา Thai Language Instructor และสาขา System Analyst and Developer 

ประเทศเวยีดนาม 1 ต�าแหน่ง จ�านวน 2 คน ในสาขา Thai Language Instructor นอกจากนีไ้ด้มีความร่วมมือ 

ทางวชิาการกบัมหาวทิยาลัย Kwangwoon และ ศนูย์เยาวชนเครอืข่ายของมหาวิทยาลัย Kwangwoon ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยส�านักฯ ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ในด้าน 

การแลกเปล่ียนนกัศกึษาในโครงการอาสาสมคัรและวฒันธรรม การจดัอบรมระยะส้ัน การจดัประชมุทางวชิาการ  

และการท�าวิจยั กบั 4 องค์กร ดงันี ้1) Graduate School of Counseling, Welfare and Policy, Kwangwoon 

University 2) Gangbuk Youth Center, Kwangwoon University 3) Ganbuk I Will Center, Kwangwoon  

University 4) Changdong Youth Center, Kwangwoon University และ โครงการความร่วมมือทางวชิาการ 

(MOU) กับ University of Tennessee, USA เพ่ือท�าวิจัยแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษา และการส่งเสริม 

การเรียนการสอน

ส�าหรับด้านบริการวิชาการแก่สังคม ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อประชาชน 

จ�านวน 11 ครัง้ ตัวอย่างเช่น การจดัสัมมนา สืบสานปณิธาน รวมพลังสานฝันเพ่ือคนจน ในโอกาส 80 ปี อาจารย์

บัณฑร อ่อนด�า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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ส�านกับัณฑิตอาสาสมคัรจดัการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) และจัดการศึกษารายวิชา

ระดับปริญญาตรี 2 รายวิชา คือ วิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม และวิชา บอ.200 ความรู้ 

ท่ัวไปว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน และส�านักบัณฑิตอาสาสมคัรมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ 

 ในด้านการวิจยั ส�านกับัณฑิตอาสาสมคัรมงีานวจิยั 6 เร่ือง มจี�านวน 2 เรือ่ง ท่ีได้รบัทุนจากภายนอกคือ  

1) โครงการการส่ือสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง พ้ืนที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างย่ังยืน ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2558) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2) โครงการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนิคมสร้างตนเอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีก 4 เรื่องได้รับทุนจากกองทุนวิจัยของส�านักฯ คือ 

1) เรื่องแนวทางการสนับสนุนการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา ส�านักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) เรื่องวิธีวิทยาวิเคราะห์

วาทกรรมแนววพิากษ์ในการศกึษาการพัฒนา 3) ชดุโครงการวิจยั “สังคมชนบทไทยในมมุมองบัณฑิตอาสาสมคัร: 

บทสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 4) เรื่องการจัดการ

ตลาดนัด สบอ. เพื่อมุ่งสู่ตลาดนัดสีเขียว

ส่วนด้านความเป็นนานาชาติ ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from 

Thailand) โดยมีความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

จัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร ณ ประเทศภูฏาน จ�านวน 6 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คน ในสาขา  

Occupational Health and Safety Inspector สาขา Socail Protection Expert สาขา Biomedical  

Engineer สาขา Furniture Making and Designing Instructor สาขา Analytical Chemist (Analyst) และ 

สาขา Food Toxicologist และขณะนี้ก�าลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ

ภูฏาน จ�านวน 8 ต�าแหน่งๆ ละ 1 คน ในสาขา Computer Hardware Repair and Networking Instructor 

สาขา Orchid Cultivation and Propagation สาขา Horticulture สาขา Pig Breeding สาขา Civil  

Engineer สาขา Architect สาขา Thai Language Instructor และสาขา System Analyst and Developer 

ประเทศเวยีดนาม 1 ต�าแหน่ง จ�านวน 2 คน ในสาขา Thai Language Instructor นอกจากนีไ้ด้มคีวามร่วมมอื 

ทางวชิาการกบัมหาวทิยาลัย Kwangwoon และ ศนูย์เยาวชนเครอืข่ายของมหาวิทยาลัย Kwangwoon ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยส�านักฯ ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ในด้าน 

การแลกเปล่ียนนกัศกึษาในโครงการอาสาสมคัรและวฒันธรรม การจดัอบรมระยะส้ัน การจดัประชมุทางวิชาการ  

และการท�าวิจยั กบั 4 องค์กร ดงันี ้1) Graduate School of Counseling, Welfare and Policy, Kwangwoon 

University 2) Gangbuk Youth Center, Kwangwoon University 3) Ganbuk I Will Center, Kwangwoon  

University 4) Changdong Youth Center, Kwangwoon University และ โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ 

(MOU) กับ University of Tennessee, USA เพ่ือท�าวิจัยแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษา และการส่งเสริม 

การเรียนการสอน

ส�าหรับด้านบริการวิชาการแก่สังคม ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อประชาชน 

จ�านวน 11 ครัง้ ตัวอย่างเช่น การจดัสัมมนา สืบสานปณิธาน รวมพลังสานฝันเพ่ือคนจน ในโอกาส 80 ปี อาจารย์

บัณฑร อ่อนด�า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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โนโลยี 1. ด้านการวิจัย
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการยกระดับการท�างานวิจัยให้มีผลงานที่มี

คุณภาพ โดยจัดต้ังกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ 

การจัดอันดับ QS World University Ranking ในปี 2557 คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS   

จ�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี นอกจากนี้นักวิจัยของคณะฯ ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

และระดบันานาชาติเพ่ิมขึน้ อาท ิได้รับรางวลัระดบันานาชาติ 11 รางวลั ตัวอย่างเช่น ผลงาน “อปุกรณ์ผสมเกสร 

มะพร้าว” ของ รองศาสตราจารย์วรภทัร ลัคนทนิวงศ์ ได้รางวัลเหรยีญทองจากการประกวดนวตักรรมระดบันานาชาติ  

Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 และผลงาน “ปลาส้มอบกรอบส�าเรจ็รปู” ของ อาจารย์ ดร.สุธีรา   

วฒันกลุ และคณะ ได้รบั 4 รางวัลในการประกวดระดบันานาชาติ 2014 Taipei International Invention Show  

& Technomart Invention Contest ท�าให้เป็นที่รู้จักและได้รับทุนจากบริษัทเอกชนเพ่ือให้พัฒนาต่อให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่จะวางจ�าหน่ายได้ 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานท่ีได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติอีก 5 รางวัล และรางวัลระดับชาติอ่ืนอีก  

3 รางวัล และในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์  

อุโฆษกิจ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ�าปี 2557 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างแผนท่ีพันธุกรรม 

ปาล์มน�า้มนั  การวเิคราะห์ยีนควบคมุลักษณะปรมิาณของสัดส่วนของดอกปาล์มน�า้มัน” และอาจารย์ ดร.วุฒิพล  

สินธุนาวารัตน์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  

ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความมากที่สุด โดยมีผลงานตีพิมพ์ จ�านวน 13 เรื่อง

2. ด้านนานาชาติ
คณะเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มขึ้นอีก 4 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตร Innovative Digital Design  

(2) หลักสูตร Creative Digital Technology ที่เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ศูนย์ Digital Innovative Design and Technology Center  

ซึง่เป็นความร่วมมอืของ 4 สมาคมอุตสาหกรรมไทยด้านดจิทิลัคอนเทนต์ และ 3. DigiPen Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐ (3) หลักสูตรนานาชาติ Industrial Science and Management ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ 

ของสาขาด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ และ (4) หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเคมี เป็นต้น

คณะฯ ยังให้การสนบัสนนุทุนการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาอาเซยีน อาทิ ทุนสมเดจ็พระเทพฯ ให้กบันกัศกึษา 

สปป.ลาว สนับสนุนเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนอาเซียนของมหาวิทยาลัย จากการเปิด

หลักสูตร และการให้ทุนสนบัสนนุท�าให้ในปี 2557 มนีกัศกึษาต่างชาติเพ่ิมขึน้ รวมท้ังส้ิน 13 คน นอกจากนียั้งมีการ 

แลกเปลีย่น นักศึกษาทั้งขาเข้าและขาออกจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 13 คน และมีการท�าบันทึก 

ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 4 หน่วยงาน

คณะฯ ยังสนับสนุนทุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือไปท�าวิจัยและศึกษาระยะส้ัน ส�าหรับมหาวิทยาลัย 

คู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้านนานาชาติระหว่างหน่วยงาน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะฯ อบรม ให้และใช้ความรูท้างด้านเกษตรอนิทรย์ี (อาทิ เพาะและแปรรปูเหด็ ปลูกข้าวและผักอนิทรย์ี)  

ถ่ายทอดไปยังชุมชนคลองเจ็ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนสามารถพัฒนาชุมชนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนคลองเจ็ด อบรมการปลูกพืชผักอินทรีย์ให้กับชุมชนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน 

คนสานใจไร้สารพิษ สร้างรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ทางด้านการเกษตร มีการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการปลูกไผ ่

และการใช้ประโยชน์จากไผ่ที่อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีชนบท  

ร่วมกบัชมุชนในการสร้างบ้านดนิเป็นห้องสมดุในพ้ืนท่ีค่าย โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก และมีการส่งผลงานเข้าประกวดแผนการตลาดด้านการท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างย่ังยืน  

ได้รับรางวัลที่ 1 เพื่อให้จังหวัดน�าไปใช้เป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โนโลยี 1. ด้านการวิจัย
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการยกระดับการท�างานวิจัยให้มีผลงานที่มี

คุณภาพ โดยจัดต้ังกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ 

การจัดอันดับ QS World University Ranking ในปี 2557 คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS   

จ�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี นอกจากนี้นักวิจัยของคณะฯ ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

และระดบันานาชาติเพ่ิมขึน้ อาท ิได้รบัรางวลัระดบันานาชาติ 11 รางวลั ตัวอย่างเช่น ผลงาน “อปุกรณ์ผสมเกสร 

มะพร้าว” ของ รองศาสตราจารย์วรภทัร ลัคนทนิวงศ์ ได้รางวลัเหรยีญทองจากการประกวดนวัตกรรมระดบันานาชาติ  

Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 และผลงาน “ปลาส้มอบกรอบส�าเร็จรูป” ของ อาจารย์ ดร.สุธีรา   

วฒันกลุ และคณะ ได้รบั 4 รางวลัในการประกวดระดบันานาชาติ 2014 Taipei International Invention Show  

& Technomart Invention Contest ท�าให้เป็นที่รู้จักและได้รับทุนจากบริษัทเอกชนเพ่ือให้พัฒนาต่อให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่จะวางจ�าหน่ายได้ 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานท่ีได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติอีก 5 รางวัล และรางวัลระดับชาติอ่ืนอีก  

3 รางวัล และในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์  

อุโฆษกิจ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ�าปี 2557 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างแผนท่ีพันธุกรรม 

ปาล์มน�า้มนั  การวเิคราะห์ยีนควบคมุลักษณะปรมิาณของสัดส่วนของดอกปาล์มน�า้มนั” และอาจารย์ ดร.วุฒิพล  

สินธุนาวารัตน์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  

ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความมากที่สุด โดยมีผลงานตีพิมพ์ จ�านวน 13 เรื่อง

2. ด้านนานาชาติ
คณะเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มขึ้นอีก 4 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตร Innovative Digital Design  

(2) หลักสูตร Creative Digital Technology ที่เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ศูนย์ Digital Innovative Design and Technology Center  

ซึง่เป็นความร่วมมือของ 4 สมาคมอตุสาหกรรมไทยด้านดจิทิลัคอนเทนต์ และ 3. DigiPen Institute of Technology  

ประเทศสหรัฐ (3) หลักสูตรนานาชาติ Industrial Science and Management ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ 

ของสาขาด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ และ (4) หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเคมี เป็นต้น

คณะฯ ยังให้การสนบัสนนุทุนการศกึษาส�าหรับนกัศกึษาอาเซยีน อาทิ ทนุสมเดจ็พระเทพฯ ให้กบันกัศกึษา 

สปป.ลาว สนับสนุนเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนอาเซียนของมหาวิทยาลัย จากการเปิด

หลักสูตร และการให้ทุนสนบัสนนุท�าให้ในปี 2557 มนีกัศึกษาต่างชาติเพ่ิมขึน้ รวมท้ังส้ิน 13 คน นอกจากนียั้งมกีาร 

แลกเปลีย่น นักศึกษาทั้งขาเข้าและขาออกจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 13 คน และมีการท�าบันทึก 

ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 4 หน่วยงาน

คณะฯ ยังสนับสนุนทุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือไปท�าวิจัยและศึกษาระยะส้ัน ส�าหรับมหาวิทยาลัย 

คู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้านนานาชาติระหว่างหน่วยงาน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะฯ อบรม ให้และใช้ความรูท้างด้านเกษตรอนิทรย์ี (อาทิ เพาะและแปรรปูเหด็ ปลูกข้าวและผักอนิทรย์ี)  

ถ่ายทอดไปยังชุมชนคลองเจ็ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนสามารถพัฒนาชุมชนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนคลองเจ็ด อบรมการปลูกพืชผักอินทรีย์ให้กับชุมชนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน 

คนสานใจไร้สารพิษ สร้างรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ทางด้านการเกษตร มีการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการปลูกไผ ่

และการใช้ประโยชน์จากไผ่ที่อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีชนบท  

ร่วมกบัชมุชนในการสร้างบ้านดนิเป็นห้องสมดุในพ้ืนท่ีค่าย โรงเรยีนบ้านห้วยกระทิง ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก และมีการส่งผลงานเข้าประกวดแผนการตลาดด้านการท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างย่ังยืน  

ได้รับรางวัลที่ 1 เพื่อให้จังหวัดน�าไปใช้เป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ด้านการวิจัย
คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก จ�านวนกว่า 127 ล้านบาท และได้ผลิตผลงานวิจัยจ�านวนมากซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น บทความวิจัยที่ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดบันานาชาติ จ�านวน 29 บทความ บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระดบัชาติ จ�านวน 10 บทความ  

ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพ์ในการประชมุวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ จ�านวน 36 บทความ งานสร้างสรรค์ระดบัชาติ

และนานาชาติ จ�านวน 11 ผลงาน และจ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ�านวน 1 ผลงาน

2. ด้านนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ สู่สาธารณชน นอกจากนียั้งมีโครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษา

กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ท้ังทางด้านภาษา

วัฒนธรรมและวิชาการ ในประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ในปัจจุบันคณะฯ ยังมีการขยาย 

ความร่วมมอืทางด้านวชิาการกบัมหาวิทยาลัยชัน้น�าในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กบันกัศกึษาในการเข้าศกึษาต่อ 

ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปี 2014 ได้มีการลงนามใน MOU เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มี MOU จ�านวน 23 แห่ง (ระดับคณะฯ 15 แห่ง ระดับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง)

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดเด่นในด้านงานวิจัยเพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่น การออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับ 

คนพิการ นอกจากนี้ในส่วนของชมรมของนกัศกึษากม็กีารจดักจิกรรมออกค่ายเพ่ือเรียนรู้และท�ากจิกรรมในชมุชน 

เช่น ชมรมวิศวกรรมติดดิน มีการจัดกิจกรรมออกค่ายเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

วิถีชาวบ้าน ค่ายเหลาดินสอ และชมรมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมปลายได้

เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ทีม HALs : Home Auto Lift System อุปกรณ์ส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ และส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารถยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาเทคโนโลยี จากการ

จัดการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพ่ือผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International 

Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014

สมาชิกในทีมได้แก่ 

1. นางสาวฐิติวรดา เขียวประเสริฐ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 

2. นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 

3. นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

4. นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ TEPE ชั้นปีที่ 3 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์ จักรพันธ์ ชวนอาสา

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในการประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ จ�านวน 36 บทความ งานสร้างสรรค์ระดบัชาติ

และนานาชาติ จ�านวน 11 ผลงาน และจ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ�านวน 1 ผลงาน

2. ด้านนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ และเผยแพร่ความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ สู่สาธารณชน นอกจากนียั้งมโีครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษา

กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ท้ังทางด้านภาษา

วัฒนธรรมและวิชาการ ในประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ในปัจจุบันคณะฯ ยังมีการขยาย 

ความร่วมมือทางด้านวชิาการกบัมหาวทิยาลัยชัน้น�าในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กบันกัศกึษาในการเข้าศึกษาต่อ 

ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปี 2014 ได้มีการลงนามใน MOU เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มี MOU จ�านวน 23 แห่ง (ระดับคณะฯ 15 แห่ง ระดับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง)

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดเด่นในด้านงานวิจัยเพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่น การออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับ 

คนพิการ นอกจากนี้ในส่วนของชมรมของนกัศกึษากมี็การจดักจิกรรมออกค่ายเพ่ือเรยีนรูแ้ละท�ากจิกรรมในชมุชน 

เช่น ชมรมวิศวกรรมติดดิน มีการจัดกิจกรรมออกค่ายเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

วิถีชาวบ้าน ค่ายเหลาดินสอ และชมรมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมปลายได้

เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ทีม HALs : Home Auto Lift System อุปกรณ์ส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ และส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารถยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาเทคโนโลยี จากการ

จัดการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพ่ือผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International 

Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014

สมาชิกในทีมได้แก่ 

1. นางสาวฐิติวรดา เขียวประเสริฐ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 

2. นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 

3. นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 

4. นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ TEPE ชั้นปีที่ 3 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์ จักรพันธ์ ชวนอาสา

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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1. ด้านการวิจัย
ผลงานด้านการวิจัยของคณะฯ มีโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จ�านวน 5 โครงการ และมีผลงานวิชาการ/

บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และการน�าเสนอบทความวิจัยในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง วารสารวิชาการ JARS และ BUILT ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ  

คณะฯ มกีารจดัประชมุวิชาการเพ่ือเป็นเวทีส�าหรบัคณาจารย์ นกัวจิยั และนกัศกึษา ได้มโีอกาสน�าเสนอผลงานวจิยั 

และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย นอกจากนี้ ยังได้จัดต้ังทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์  

และได้จัดต้ังหน่วยวิจัย (Research Unit) เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัยในการผลิต 

ผลงานวิจัย

2. ด้านนานาชาติ
คณะฯ ได้มกีารลงนามความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมกีจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการ 

ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Lectureship และมีการจัดโครงการ

บรรยายพิเศษ Lecture Series โดยเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงชาวต่างชาติมาบรรยาย รวมถึงการเปิดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี และหลักสูตร

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะฯ ได้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย (CIDAR)  

เพ่ือให้บริการออกแบบและวางผังให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการบริการสังคม (Service 

Learning) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้น�าความรู้ไปบริการหรือแก้ปัญหา 

ให้กับชุมชน และการสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยผ่านการท�ากิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการค่ายถาปัดฯ อาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
คณะฯ ได้ส่งเสรมิและผลักดนัให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ท้ังด้านวชิาการและวิชาชพี ในระดบัชาติ  

และระดบันานาชาติ โดยในปีนีน้กัศกึษาของคณะฯ ได้รบัรางวลัในระดบันานาชาติจากผลงานวจิยัและส่ิงประดษิฐ์  

ซึ่งเป็นผลงานท่ีนักศึกษาได้ท�าร่วมกับอาจารย์ของคณะฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักศึกษา 

ของคณะฯ ท้ังด้านการเรียนการศึกษา และความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคณะให้การสนับสนุน  

ในทุกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางก้าวย่างข้ามปีที่ 15  

ของการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ในวงกว้างในปัจจุบัน คณะฯ มีปรัชญาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการสร้างนวัตกรรม 

เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนฐานความคิดด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการท่ีเป็น 

ประโยชน์กบัสังคม สอดคล้องกบัปณิธานของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และความต้องการของสังคมอย่างแท้จรงิ 

คณะฯ ได้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) โดยมี 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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1. ด้านการวิจัย
ผลงานด้านการวิจัยของคณะฯ มีโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จ�านวน 5 โครงการ และมีผลงานวิชาการ/

บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และการน�าเสนอบทความวิจัยในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง วารสารวิชาการ JARS และ BUILT ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ  

คณะฯ มกีารจดัประชมุวิชาการเพ่ือเป็นเวทีส�าหรบัคณาจารย์ นกัวิจยั และนกัศกึษา ได้มโีอกาสน�าเสนอผลงานวจิยั 

และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย นอกจากนี้ ยังได้จัดต้ังทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์  

และได้จัดต้ังหน่วยวิจัย (Research Unit) เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์และนักวิจัยในการผลิต 

ผลงานวิจัย

2. ด้านนานาชาติ
คณะฯ ได้มกีารลงนามความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีกจิกรรมความร่วมมอืทางวิชาการ 

ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Lectureship และมีการจัดโครงการ

บรรยายพิเศษ Lecture Series โดยเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงชาวต่างชาติมาบรรยาย รวมถึงการเปิดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี และหลักสูตร

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะฯ ได้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย (CIDAR)  

เพ่ือให้บริการออกแบบและวางผังให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการบริการสังคม (Service 

Learning) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้น�าความรู้ไปบริการหรือแก้ปัญหา 

ให้กับชุมชน และการสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยผ่านการท�ากิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการค่ายถาปัดฯ อาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
คณะฯ ได้ส่งเสรมิและผลักดนัให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ท้ังด้านวชิาการและวิชาชพี ในระดบัชาติ  

และระดบันานาชาติ โดยในปีนีน้กัศกึษาของคณะฯ ได้รบัรางวัลในระดบันานาชาติจากผลงานวจิยัและส่ิงประดษิฐ์  

ซึ่งเป็นผลงานท่ีนักศึกษาได้ท�าร่วมกับอาจารย์ของคณะฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักศึกษา 

ของคณะฯ ท้ังด้านการเรียนการศึกษา และความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคณะให้การสนับสนุน  
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางก้าวย่างข้ามปีที่ 15  

ของการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ 
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คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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1. ด้านการวิจัย
คณาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยมากมาย อาทิ

• รางวลันกัวิจยัดเีด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ประจ�าปี พ.ศ. 2557  

จากสภาวิจัยแห่งชาติ จ�านวน 1 รางวัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

• รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 

อ่อนจันทร์

• รางวัลนกัวจิยัรุ่นใหม่ดเีด่นระดบัคณะ จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 1 รางวลั โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อิทธิเศก นิลก�าแหง 

• รางวลัโครงการดเีด่นของชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการ 

เอกลักษณ์ของชาติ ส�านกังานปลัดส�านกันายกรัฐมนตรี จ�านวน 1 รางวลั โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารกัษ์ ธรีะมัน่คง

• รางวัล ACF 2014 Best Paper Award จาก Asian Concrete Federation, Seoul, Korea จ�านวน 

1 รางวัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ต้ังเติมสิริกุล และคณะ

• รางวัล Honorable Mention Award, An Honor of Invention และ Special prize จาก Taipei  

International Invention Show & Technomart (INST 2014), Taipei, Taiwan, World Invention  

Intellectual Property Association (WIIPA) และ Korea Invention Association (KIA) ตามล�าดับ จ�านวน  

1 รางวลั โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย และคณะ

• รางวัล Excellent Paper Award จาก The 2013 4th International Conference on Distance 

Learning and Education (ICDLE 2013) จ�านวน 1 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล จงไพศาล

• สถาบันฯ ยังมีการจัดต้ังศูนย์วิจัยเพิ่มเติม 1 ศูนย์ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 ศูนย์ และหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

อีก 1 หน่วย จากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 7 หน่วย โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก www.siit.tu.ac.th// 

graduate_researchc_en.php

2. ด้านวิเทศสัมพันธ์
สถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก มีการลงนามในสัญญา 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศไปแล้ว จ�านวน 59 มหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2557 

สถาบันฯ ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ิมเติมอีกจ�านวน 12 แห่ง  

โดยขยายความร่วมมือไปในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สถาบันฯ ได้จัดส่งอาจารย์ไปเย่ียมมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ เพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าในโครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เช่น Japan  

Advanced Institute of Science and Technology, Waseda University และ Hokkaido University  

ประเทศญี่ปุ่น 

ได้มีการจัดทีมผู้บริหารและอาจารย์ไปเย่ียมพร้อมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและรับสมัคร

นกัศกึษาระดบับัณฑิตศกึษาจากมหาวทิยาลัยชัน้น�าในหลายประเทศ เช่น เมยีนมาร์ เวียดนาม กมัพูชา ศรลัีงกา  

และเนปาล เป็นต้น 

สถาบันฯ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ�านวน 43 คน จาก 

15 มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ�านวน 35 คน 

จาก 9 มหาวิทยาลัย

3. ผลงานนักศึกษาที่ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
• นายธนาธร ทะนานทอง นกัศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และ 

การสื่อสาร ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 18th International  

Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) ท่ีจดัขึน้ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 

2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

• Mr. Hanggara Sudrajat นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ 

ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International 

Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2014) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  

24-26 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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1. ด้านการวิจัย
- ได้รับการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) จากคณะแพทยศาสตร์ 4 ศูนย์ 

ได้แก่ 

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลอดเลือดหัวใจและสมอง

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสเต็มเซลล์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบาดวิทยาคลินิก

- คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ

นานาชาติ จากชมรมการวิจัยในมนุษย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (FERCAP) เป็นครั้งที่ 2

-  คณะอนกุรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนชดุที ่1 คณะแพทยศาสตร์ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ

อาหารและยา

-  คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์มากท่ีสุด 

ในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามตัวชี้วัดด้านวิจัยของคณะฯ

- ตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่

 • ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ�า

 • ผลงานวิจัยระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ�า

 • ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
- คณะพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ มีการเซ็นความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ 

11 แห่ง โดยในปี 2557-2558 มีการท�าความร่วมมือเพิ่มขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น 

และ University of Peradeniya ประเทศศรีลังกา

- ในปี 2557 มีการจัด International Conference 2 ครั้ง ได้แก่ Second Asean Economic  

Community Ophthalmology Meeting และ 18th World Congress on Clinical Nutrition 2014

- ปี 2557 มีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนหรือฝึกงานในคณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 26 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
- เริม่ด�าเนนิการให้บริการด้านสุขภาพท่ีศนูย์แพทย์ปฐมภมูแิละแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งใหม่ ท่ีต�าบลคคูต  

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

- การออกหน่วยแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลนิธิ และองค์กรภายนอก

- การออกค่ายตอบแทนคุณแผ่นดินของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และการสร้างบ้านดิน (TU Clay  

House) มอบให้โรงเรียนหรือชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์และเป็นอนุสรณ์ของการออกค่ายของ 

นักศึกษาแพทย์



177176

ผลการดำาเนินงาน มธ.ผลการดำาเนินงาน มธ.

ANNUAL REPORT 2015บันทึกธรรมศาสตร์ ๒๕๕๘

คณะ
แพทยศาสตร์

คณ
ะแพ

ทย
ศ

าส
ต

ร์ คณ
ะแพ

ทยศ
าสต

ร์ 

1. ด้านการวิจัย
- ได้รับการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) จากคณะแพทยศาสตร์ 4 ศูนย์ 

ได้แก่ 

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลอดเลือดหัวใจและสมอง

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสเต็มเซลล์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบาดวิทยาคลินิก

- คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ

นานาชาติ จากชมรมการวิจัยในมนุษย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (FERCAP) เป็นครั้งที่ 2

-  คณะอนกุรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคนชดุที ่1 คณะแพทยศาสตร์ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ

อาหารและยา

-  คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์มากท่ีสุด 

ในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามตัวชี้วัดด้านวิจัยของคณะฯ

- ตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่

 • ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ�า

 • ผลงานวิจัยระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ�า

 • ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
- คณะพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ มีการเซ็นความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ 

11 แห่ง โดยในปี 2557-2558 มีการท�าความร่วมมือเพิ่มขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น 

และ University of Peradeniya ประเทศศรีลังกา

- ในปี 2557 มีการจัด International Conference 2 ครั้ง ได้แก่ Second Asean Economic  

Community Ophthalmology Meeting และ 18th World Congress on Clinical Nutrition 2014

- ปี 2557 มีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนหรือฝึกงานในคณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 26 คน

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
- เริม่ด�าเนนิการให้บรกิารด้านสุขภาพท่ีศนูย์แพทย์ปฐมภมูแิละแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งใหม่ ท่ีต�าบลคคูต  

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

- การออกหน่วยแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลนิธิ และองค์กรภายนอก

- การออกค่ายตอบแทนคุณแผ่นดินของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และการสร้างบ้านดิน (TU Clay  

House) มอบให้โรงเรียนหรือชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์และเป็นอนุสรณ์ของการออกค่ายของ 

นักศึกษาแพทย์
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1. ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการเผยแพร่ 

น�าไปใช้ มุง่เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิยั ทัง้ในด้านองค์ความรู ้ด้านการพัฒนางานวิจยั และด้านจรยิธรรม

การวิจัย นอกจากนี้ยังได้ให้ความส�าคัญในการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัย ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีศักยภาพ 

ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 

ในด้านการวิจัย หนึ่งในโครงการที่ประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับการ

สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ คือ การจัด Joint Symposium of Thammasat  

University and BK21 PLUS of Catholic University of Korea ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ส�าหรับ 

การจัดกิจกรรมนี้น�าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างท้ัง 2 มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งรวมถึงการจัด Joint Symposium of Thammasat University and BK21 PLUS of Catholic University  

of Korea ครั้งท่ี 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ ในปี 2558 และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ 

ด้านสุขภาพ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จ�านวน 1 ท่าน 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล ในปีทีผ่่านมาคณะฯ มข้ีอตกลงความร่วมมือด้านวชิาการ วจิยั และด้านอืน่ๆ กบั 

12 สถาบันชั้นน�าในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งมีกิจกรรม

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและด้านวิชาการระหว่างคณะฯ และประเทศต่างๆ ท่ีมี 

ข้อตกลงความร่วมมอื เช่น สาธารณรฐัสิงคโปร์ และราชอาณาจกัรเบลเยียม เป็นต้น และเม่ือวันที ่4-6 พฤศจกิายน 

2557 คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางการ

แพทย์เพื่อสุขภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นับเป็นก้าวแรกของคณะฯ ที่จะสร้างความเป็น

นานาชาติเพือ่ให้สามารถพฒันาคณะฯ ให้มีศักยภาพในด้านวิชาการและวิจัยเท่าเทียมกับนานาชาติได้ในอนาคต   

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาล

นครรังสิต เป็นปีท่ี 2 ซึ่งการด�าเนินโครงการมีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการด้านการดูแล

สุขภาพของประชาชนในชุมชนเทศบาลนครรังสิต โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ

ปัญหาสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนและคนในชุมชนได้ รวมไปถึงสามารถ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือเป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยเครื่องมือท่ีทันสมัย มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด ซึ่งมีหน่วยงานย่อยให้บริการ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยวิจัย

และบริการทางเทคนิคการแพทย์ หน่วยกายภาพบ�าบัดและธาราบ�าบัด และหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

การฟื้นฟูทางการกีฬา 
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1. ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการเผยแพร่ 

น�าไปใช้ มุ่งเน้นการพัฒนาบคุลากรด้านการวิจยั ทัง้ในด้านองค์ความรู ้ด้านการพัฒนางานวิจยั และด้านจรยิธรรม

การวิจัย นอกจากนี้ยังได้ให้ความส�าคัญในการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัย ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีศักยภาพ 

ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 

ในด้านการวิจัย หนึ่งในโครงการที่ประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับการ

สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ คือ การจัด Joint Symposium of Thammasat  

University and BK21 PLUS of Catholic University of Korea ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ส�าหรับ 

การจัดกิจกรรมนี้น�าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างท้ัง 2 มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งรวมถึงการจัด Joint Symposium of Thammasat University and BK21 PLUS of Catholic University  

of Korea ครั้งท่ี 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ ในปี 2558 และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ 

ด้านสุขภาพ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จ�านวน 1 ท่าน 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล ในปีทีผ่่านมาคณะฯ มข้ีอตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วจิยั และด้านอืน่ๆ กบั 

12 สถาบันชั้นน�าในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งมีกิจกรรม

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและด้านวิชาการระหว่างคณะฯ และประเทศต่างๆ ท่ีมี 

ข้อตกลงความร่วมมอื เช่น สาธารณรฐัสิงคโปร์ และราชอาณาจกัรเบลเยียม เป็นต้น และเม่ือวนัที ่4-6 พฤศจกิายน 

2557 คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางการ

แพทย์เพื่อสุขภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นับเป็นก้าวแรกของคณะฯ ที่จะสร้างความเป็น

นานาชาติเพือ่ให้สามารถพฒันาคณะฯ ให้มีศักยภาพในด้านวิชาการและวิจัยเท่าเทียมกับนานาชาติได้ในอนาคต   

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาล

นครรังสิต เป็นปีท่ี 2 ซึ่งการด�าเนินโครงการมีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการด้านการดูแล

สุขภาพของประชาชนในชุมชนเทศบาลนครรังสิต โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ

ปัญหาสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนและคนในชุมชนได้ รวมไปถึงสามารถ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือเป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยเครื่องมือท่ีทันสมัย มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด ซึ่งมีหน่วยงานย่อยให้บริการ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยวิจัย

และบริการทางเทคนิคการแพทย์ หน่วยกายภาพบ�าบัดและธาราบ�าบัด และหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

การฟื้นฟูทางการกีฬา 
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1. ด้านการวิจัย
คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ส่งเสรมิการวจิยัในทุกระดบั ซึง่ในปีนีม้ผีลงานวจิยัท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี 

Impact factor จ�านวน 16 เรือ่ง เป็นผลงานตีพิมพ์ระดบัชาติ จ�านวน 5 เรือ่ง และผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติ 

จ�านวน 11 เรื่อง และมีการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ�านวน 8 เรื่อง นอกจากนี้ มีบุคลากรที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจ�าปี 2557 ประเภทอาจารย์ จ�านวน 1 ราย

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติทันตกรรมขั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (International Training Center for Advanced Dentistry, ICAD, Thammasat 

University) เพ่ือฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาความสามารถของแพทย์และทันตแพทย์ทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ ให้สามารถตรวจ วนิจิฉยั และวางแผนการรกัษาร่วมกนัในผู้ป่วยนอนกรนทีห่ยุดหายใจขณะหลับได้อย่าง

เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการในปัจจุบัน และมีแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการอบรมนานาชาติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือการจัดการและส่งต่อกลุ่มผู้ป่วยนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรม  

สัมมนาในหวัข้อท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง โดยได้รบัความร่วมมอืด้วยดท้ัีงจากแพทย์ ทนัตแพทย์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท้ังนี้คณะฯ คาดว่าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติทันตกรรมขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติและบริการด้านทันตกรรมขั้นสูง 

แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
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3. ด้านการบริการวิชาการเพื่อประชาชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการเพื่อประชาชน 

โดยจดักจิกรรมหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท้ังโดยรอบมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

และต่างจังหวัด ตามแผนด�าเนินการของคณะฯ ทุกเดือน อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องใน

โอกาสต่างๆ โดยการออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีได้มกีารบูรณาการด้านการเรยีนการสอนและการวจิยัร่วมด้วย  

ซึ่งท�าให้เกิดประโยชน์ท้ังในด้านการเรียนการสอนและชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยในปีการศึกษานี้ 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการ Service Learning ของมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่า 

กจิกรรมบรกิารวิชาการเพ่ือประชาชนของคณะฯ ประสบความส�าเรจ็ และคณะฯ ยังคงด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

เช่นนี้ต่อไป
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1. ด้านการวิจัย
คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ส่งเสรมิการวจิยัในทุกระดบั ซึง่ในปีนีม้ผีลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี 

Impact factor จ�านวน 16 เรือ่ง เป็นผลงานตีพิมพ์ระดบัชาติ จ�านวน 5 เรือ่ง และผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติ 

จ�านวน 11 เรื่อง และมีการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ�านวน 8 เรื่อง นอกจากนี้ มีบุคลากรที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจ�าปี 2557 ประเภทอาจารย์ จ�านวน 1 ราย

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติทันตกรรมขั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (International Training Center for Advanced Dentistry, ICAD, Thammasat 

University) เพ่ือฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาความสามารถของแพทย์และทันตแพทย์ทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ ให้สามารถตรวจ วินจิฉยั และวางแผนการรกัษาร่วมกนัในผู้ป่วยนอนกรนทีห่ยุดหายใจขณะหลับได้อย่าง

เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการในปัจจุบัน และมีแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการอบรมนานาชาติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือการจัดการและส่งต่อกลุ่มผู้ป่วยนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรม  

สัมมนาในหวัข้อท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง โดยได้รับความร่วมมอืด้วยดท้ัีงจากแพทย์ ทนัตแพทย์ มหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท้ังนี้คณะฯ คาดว่าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติทันตกรรมขั้นสูง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติและบริการด้านทันตกรรมขั้นสูง 

แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
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3. ด้านการบริการวิชาการเพื่อประชาชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการเพื่อประชาชน 

โดยจดักจิกรรมหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ในพ้ืนทีต่่างๆ ทัง้โดยรอบมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

และต่างจังหวัด ตามแผนด�าเนินการของคณะฯ ทุกเดือน อีกท้ังยังเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องใน

โอกาสต่างๆ โดยการออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีได้มกีารบูรณาการด้านการเรยีนการสอนและการวจิยัร่วมด้วย  

ซึ่งท�าให้เกิดประโยชน์ท้ังในด้านการเรียนการสอนและชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยในปีการศึกษานี้ 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการ Service Learning ของมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่า 

กจิกรรมบรกิารวิชาการเพ่ือประชาชนของคณะฯ ประสบความส�าเรจ็ และคณะฯ ยังคงด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

เช่นนี้ต่อไป
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1. ด้านการวิจัย
ในรอบปีท่ีผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นและต่ืนตัวอย่างมาก 

ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน ISI & Scopus และจากการที่คณะฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัยที่ดี ประกอบกับคณาจารย์ของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท�าให้

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรก

ที่มีองค์กรระดับชาติได้จัดสรรทุนให้คณะฯ ท�าวิจัย ท�าให้คณะพยาบาลศาสตร์มีจ�านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

เฉล่ียต่ออาจารย์ประจ�าท้ังหมดเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม และ นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ได้ท�าสิ่งประดิษฐ์ 

เตียงพลิกตะแคงตัว และส่ิงประดษิฐ์เส้ือส�าหรบัตรวจรงัสีเต้านม โดยน�าผลงานเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ ท�าให้ 

ได้รบัรางวลัเหรยีญทองงานวจิยัและส่ิงประดษิฐ์ และรางวลัพิเศษจากประเทศมาเลเซยี ส�าหรบัเตียงพลิกตะแคงตัว  

และรางวัลเหรียญทองแดงส่ิงประดิษฐ์เส้ือส�าหรับตรวจรังสีเต้านม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา และทีม 

ผู้ประดิษฐ์ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากหุ่นจ�าลองทวารเทียมและหุ่นจ�าลองแผลกดทับ 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ 
ปัจจบัุนคณะฯ ได้ลงนามความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษาชัน้น�าในต่างประเทศทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน โดยมีหน่วยงานคู่สัญญา

ท่ีมีกิจกรรมร่วมกันเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์จากหน่วยงานคู่สัญญาทั้งหมด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ 

มหาวิทยาคู่สัญญาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การท�าวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ การจดัประชมุวิชาการนานาชาติและน�าเสนอผลงานทางวชิาการ และการแลกเปล่ียน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยล่าสุดคณะฯ ได้ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือกับ School of Nursing, University of 

Washington, Seattle นอกจากนี้ในปี 2557 ถึงปัจจุบัน คณะฯ ท�าความร่วมมือกับ The George Washington 

University และ Case Western Reserve University ลักษณะ joint program ในการจัดต้ังหลักสูตรนานาชาติ

ทางการพยาบาลระดับปริญญาเอก ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะฯ ได้มุง่เน้นการบรกิารวชิาการท่ีเกดิประโยชน์กบัสังคมวงกว้าง ผลักดนัให้ศนูย์พัฒนาเดก็ปฐมวยัเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และบริหารงานตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยเป็นท่ีรู้จักและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์บริการวิชาการอีกศูนย์หนึ่ง

ของคณะฯ ท่ีให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพแบบองค์รวม ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธ์ิเบิกจ่ายตรงได้ นอกจากนี้ 

คณะฯ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติที่มีแนวโน้ม 

ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติในการผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทางไปดูแล

สุขภาพของประชาชน คณะฯ ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีท�างานด้าน

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และความร่วมมือทางบริการวิชาการ ในการพัฒนา

ชุมชนจากการบริการและศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างเป็นองค์รวมกับเทศบาล 

นครรงัสิต เทศบาลเมอืงท่าโขลง และเทศบาลคลองหลวง โดยมุ่งหวงัท่ีจะสร้างสุขภาวะในชมุชนและเกดิการพัฒนา

ด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน รวมท้ังร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการขับเคล่ือนศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ ์ 

เพื่อดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว 

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาต ิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวงษ์ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

ในเวทีนานาชาติส�าหรับการท�าส่ิงประดิษฐ์เรื่องเตียงพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย และส่ิงประดิษฐ์เส้ือส�าหรับตรวจรังสี

เต้านม ร่วมกับอาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษาของคณะฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้ที่ได้รับทุน 

สนับสนุนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุม Student Assembly ใน ICN Conference 2015 ณ กรุงโซล  

ประเทศเกาหลีใต้ จากนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 13 สถาบัน ซึ่งเวทีแห่งนี้เป็นเวทีการประชุม

ระดับนานาชาติท่ีมีความส�าคัญในวิชาชีพพยาบาล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ใช้ภาวะผู้น�า 

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีนานาชาติต่อไป
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1. ด้านการวิจัย
ในรอบปีท่ีผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นและต่ืนตัวอย่างมาก 

ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน ISI & Scopus และจากการที่คณะฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัยที่ดี ประกอบกับคณาจารย์ของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท�าให้

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรก

ที่มีองค์กรระดับชาติได้จัดสรรทุนให้คณะฯ ท�าวิจัย ท�าให้คณะพยาบาลศาสตร์มีจ�านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

เฉล่ียต่ออาจารย์ประจ�าท้ังหมดเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม และ นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ได้ท�าสิ่งประดิษฐ์ 

เตียงพลิกตะแคงตัว และส่ิงประดษิฐ์เส้ือส�าหรบัตรวจรงัสีเต้านม โดยน�าผลงานเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ ท�าให้ 

ได้รับรางวัลเหรยีญทองงานวิจยัและส่ิงประดษิฐ์ และรางวลัพิเศษจากประเทศมาเลเซยี ส�าหรบัเตียงพลิกตะแคงตัว  

และรางวัลเหรียญทองแดงส่ิงประดิษฐ์เส้ือส�าหรับตรวจรังสีเต้านม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา และทีม 

ผู้ประดิษฐ์ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากหุ่นจ�าลองทวารเทียมและหุ่นจ�าลองแผลกดทับ 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ 
ปัจจบัุนคณะฯ ได้ลงนามความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษาชัน้น�าในต่างประเทศทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน โดยมีหน่วยงานคู่สัญญา

ท่ีมีกิจกรรมร่วมกันเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์จากหน่วยงานคู่สัญญาทั้งหมด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ 

มหาวิทยาคู่สัญญาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การท�าวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ การจดัประชมุวชิาการนานาชาติและน�าเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปล่ียน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยล่าสุดคณะฯ ได้ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือกับ School of Nursing, University of 

Washington, Seattle นอกจากนี้ในปี 2557 ถึงปัจจุบัน คณะฯ ท�าความร่วมมือกับ The George Washington 

University และ Case Western Reserve University ลักษณะ joint program ในการจัดต้ังหลักสูตรนานาชาติ

ทางการพยาบาลระดับปริญญาเอก ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะฯ ได้มุง่เน้นการบริการวิชาการท่ีเกดิประโยชน์กบัสังคมวงกว้าง ผลักดนัให้ศนูย์พัฒนาเดก็ปฐมวยัเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และบริหารงานตามกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยเป็นท่ีรู้จักและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์บริการวิชาการอีกศูนย์หนึ่ง

ของคณะฯ ท่ีให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพแบบองค์รวม ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธ์ิเบิกจ่ายตรงได้ นอกจากนี้ 

คณะฯ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติที่มีแนวโน้ม 

ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติในการผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทางไปดูแล

สุขภาพของประชาชน คณะฯ ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท�างานด้าน

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และความร่วมมือทางบริการวิชาการ ในการพัฒนา

ชุมชนจากการบริการและศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างเป็นองค์รวมกับเทศบาล 

นครรังสิต เทศบาลเมอืงท่าโขลง และเทศบาลคลองหลวง โดยมุง่หวงัท่ีจะสร้างสุขภาวะในชมุชนและเกดิการพัฒนา

ด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน รวมท้ังร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการขับเคล่ือนศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ ์ 

เพื่อดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว 

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาต ิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวงษ์ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

ในเวทีนานาชาติส�าหรับการท�าส่ิงประดิษฐ์เรื่องเตียงพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย และส่ิงประดิษฐ์เส้ือส�าหรับตรวจรังสี

เต้านม ร่วมกับอาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษาของคณะฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้ที่ได้รับทุน 

สนับสนุนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุม Student Assembly ใน ICN Conference 2015 ณ กรุงโซล  

ประเทศเกาหลีใต้ จากนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 13 สถาบัน ซึ่งเวทีแห่งนี้เป็นเวทีการประชุม

ระดับนานาชาติท่ีมีความส�าคัญในวิชาชีพพยาบาล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ใช้ภาวะผู้น�า 

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีนานาชาติต่อไป
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1. ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข อาทิ อาชีวอนามัย 

อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยคณะฯ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การตีพิมพ์ การน�าเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม/

สัมมนาด้านการวิจัย 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการด�าเนินงานในด้านความเป็นนานาชาติ ดังนี้

1. ก�าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา 

ดษุฎบัีณฑิต สาขาอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม ในปีการศกึษา 2558 (สิงหาคม 2558) เพ่ือมุ่งเน้นการน�า 

องค์ความรู้ไปใช้ในการควบคมุ ป้องกนั และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

ของประชาชน โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนและการศึกษาวิจัยสอดคล้อง

กับการพัฒนาและสัมพันธ์กับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และภาพรวมของโลก

2. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido  

University Japan และ University of Massachusetts Lowell, U.S.A. เพื่อสร้างเครือข่าย ผลิตผลงานวิชาการ

และเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านสาธารณสุข

3. การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป็นผู้ด�าเนนิการจดัประชมุวิชาการในหวัข้อ 6th International Conference on Public Health among GMS 

Countries: Health Service for a Borderless Community: Human Resource Development for a District 

Health System ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557

4. การเป็นเจ้าภาพร่วมจดัประชมุวชิาการนานาชาติกบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ในงานประชมุ

วิชาการนานาชาติ APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 29 

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2557

5. การเป็นเจ้าภาพร่วมกบัวทิยาลัยโลกคดศีกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจดัประชมุเชงิปฏิบัติการ  

ระดบันานาชาติ Workshop Schedule International Consultative on Development of SCL Modules for 

Public Health ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ 

ของประชาชน โดยในปีท่ีผ่านมา คณะฯ ได้ด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมท่ีให้บรกิารวชิาการแก่สังคม ท้ังท่ีด�าเนนิการ 

โดยคณะเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัดปทุมธานี  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพือ่ด�าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญา

ผู้สูงวยั (โรงเรยีนผู้สูงอายุจงัหวดัปทุมธาน)ี ด�าเนนิการโครงการศนูย์การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพและพัฒนา

ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลต�าบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เพื่อด�าเนินโครงการการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีระบบ 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย และโครงการบริการ 

สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร ตามแผนงานของเทศบาลต�าบล 

ปราสาททอง อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กับเทศบาลต�าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  

เพ่ือส่งเสรมิการสร้างเสรมิสุขภาวะชมุชน สร้างความสัมพันธ์และร่วมกนัธ�ารงรกัษาศลิปวฒันธรรมท้องถิน่อันดงีาม  

และร่วมกนัทางด้านวชิาการ การวจิยั ในประเดน็ทางด้านการสาธารณสุข อาชวีอนามยัและความปลอดภัย อนามัย 

สิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้ คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมีการจัด

โครงการ/กจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรอืรกัษาส่ิงแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัย ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษา

น�าความรู้ด้านสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพไปบริการประชาชนในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย และในพื้นที่ 

ห่างไกล อาทิ โครงการเฝ้าระวังบุหรี่และแอลกอฮอล์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และโครงการผลิตสื่อ 

สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โครงการสาสุขอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง โครงการ 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ ิ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้รบัรางวลัการน�าเสนอผลงานประเภท 

โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Public Health 

among GMS Countries” ในหัวข้อ “Evidence-based Health Policy: Current Status and Future  

Prospects” ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 4 คน ได้แก่

1. นายศิโรฒ น้อยวัน  

2. นางสาวสุปรียา ดีนุ่ม

3. นางสาวนุสรา ศรีกิจวิไลศักดิ์

4. นางสาวณัชชา เปรมประยูร
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1. ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข อาทิ อาชีวอนามัย 

อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยคณะฯ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การตีพิมพ์ การน�าเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม/

สัมมนาด้านการวิจัย 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการด�าเนินงานในด้านความเป็นนานาชาติ ดังนี้

1. ก�าหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา 

ดษุฎบัีณฑิต สาขาอาชวีอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม ในปีการศกึษา 2558 (สิงหาคม 2558) เพ่ือมุง่เน้นการน�า 

องค์ความรู้ไปใช้ในการควบคมุ ป้องกนั และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

ของประชาชน โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนและการศึกษาวิจัยสอดคล้อง

กับการพัฒนาและสัมพันธ์กับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และภาพรวมของโลก

2. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido  

University Japan และ University of Massachusetts Lowell, U.S.A. เพื่อสร้างเครือข่าย ผลิตผลงานวิชาการ

และเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านสาธารณสุข

3. การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป็นผู้ด�าเนนิการจดัประชมุวชิาการในหวัข้อ 6th International Conference on Public Health among GMS 

Countries: Health Service for a Borderless Community: Human Resource Development for a District 

Health System ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557

4. การเป็นเจ้าภาพร่วมจดัประชมุวชิาการนานาชาติกบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ในงานประชมุ

วิชาการนานาชาติ APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 29 

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2557

5. การเป็นเจ้าภาพร่วมกบัวทิยาลัยโลกคดศีกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจดัประชมุเชงิปฏิบัติการ  

ระดบันานาชาติ Workshop Schedule International Consultative on Development of SCL Modules for 

Public Health ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ 

ของประชาชน โดยในปีท่ีผ่านมา คณะฯ ได้ด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมที่ให้บรกิารวชิาการแก่สังคม ทัง้ทีด่�าเนนิการ 

โดยคณะเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัดปทุมธานี  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพือ่ด�าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญา

ผู้สูงวยั (โรงเรยีนผู้สูงอายุจงัหวดัปทุมธาน)ี ด�าเนนิการโครงการศนูย์การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพและพัฒนา

ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลต�าบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เพื่อด�าเนินโครงการการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีระบบ 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย และโครงการบริการ 

สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร ตามแผนงานของเทศบาลต�าบล 

ปราสาททอง อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กับเทศบาลต�าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  

เพ่ือส่งเสรมิการสร้างเสริมสุขภาวะชมุชน สร้างความสัมพันธ์และร่วมกนัธ�ารงรกัษาศลิปวฒันธรรมท้องถิน่อนัดงีาม  

และร่วมกนัทางด้านวชิาการ การวจิยั ในประเดน็ทางด้านการสาธารณสุข อาชวีอนามยัและความปลอดภัย อนามยั 

สิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้ คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมีการจัด

โครงการ/กจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรอืรกัษาส่ิงแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัย ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษา

น�าความรู้ด้านสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพไปบริการประชาชนในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย และในพื้นที่ 

ห่างไกล อาทิ โครงการเฝ้าระวังบุหรี่และแอลกอฮอล์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และโครงการผลิตสื่อ 

สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โครงการสาสุขอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง โครงการ 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ ิ
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้รบัรางวลัการน�าเสนอผลงานประเภท 

โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Public Health 

among GMS Countries” ในหัวข้อ “Evidence-based Health Policy: Current Status and Future  

Prospects” ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 4 คน ได้แก่

1. นายศิโรฒ น้อยวัน  

2. นางสาวสุปรียา ดีนุ่ม

3. นางสาวนุสรา ศรีกิจวิไลศักดิ์

4. นางสาวณัชชา เปรมประยูร
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1. ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีนโยบายเน้นด้านการวิจัยและการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างชัดเจน โดยส่งเสริม/กระตุ้นให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยและมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยตามความ

เชี่ยวชาญ 

ในปีงบประมาณ 2557 คณาจารย์จ�านวน 4 คน ได้รับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน ประกอบด้วย ทุนวิจัย

ของมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 ทุน และทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

จ�านวน 1 ทุน ทั้งนี้ นโยบายการส่งเสริมการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์กระท�าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เนือ่งจากคณาจารย์ในสังกดัทุกคนมคีณุวุฒิระดบัปรญิญาเอกและมศีกัยภาพในการวจิยั ในระยะต่อไป คณะมแีผน 

ในการสร้าง Theme วิจัย กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และการสร้างแผนงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้าง

ผลงานวจิยัเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพในระดบัทีสู่งขึน้ นอกจากนี ้คณะฯ ได้จดักจิกรรมสร้างเสรมิศกัยภาพด้าน

การวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการผลิตผลงานวิจัยและการขอต�าแหน่งทางวิชาการ และ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (การวิจัยทางการศึกษา)  

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์จัดให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ University  

Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และได้ท�าบันทึกแสดงเจตจ�านงในการร่วมมือทางวิชาการกับ  

Faculty of Pharmacy, University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือทั้ง 

ด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริหารส�านักงาน นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก Shenyang  

Pharmaceutical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาเย่ียมคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือหารือเรื่องโอกาส 

การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปล่ียนนักศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ซึ่งคณะฯ อยู่ในระหว่างเตรียมการเปิดหลักสูตรในอนาคตอันใกล้ 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะเภสัชศาสตร์ส่งเสรมิการจดักจิกรรมนกัศกึษาท่ีเสรมิสร้างการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั

อุดมศกึษาในทุกมิติ และดแูลปลูกฝังให้นกัศกึษามีจติอาสาเพ่ือชมุชน ได้แก่ การร่วมมือกบัคณะสาธารณสุขศาสตร์

ออกหน่วยแพทย์โครงการวันมหิดล การออกหน่วยบริการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จังหวัด 

ปทุมธานี โครงการธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โครงการปลูกต้นไม้สมุนไพร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ได้ด�าเนินการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “โอสถโดม”  

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านการใช้ยา 
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1. ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีนโยบายเน้นด้านการวิจัยและการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างชัดเจน โดยส่งเสริม/กระตุ้นให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยและมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยตามความ

เชี่ยวชาญ 

ในปีงบประมาณ 2557 คณาจารย์จ�านวน 4 คน ได้รับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน ประกอบด้วย ทุนวิจัย

ของมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 ทุน และทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

จ�านวน 1 ทุน ทั้งนี้ นโยบายการส่งเสริมการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์กระท�าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เนือ่งจากคณาจารย์ในสังกดัทุกคนมคีณุวฒิุระดบัปรญิญาเอกและมศีกัยภาพในการวิจยั ในระยะต่อไป คณะมแีผน 

ในการสร้าง Theme วิจัย กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และการสร้างแผนงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้าง

ผลงานวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพในระดบัทีสู่งขึน้ นอกจากนี ้คณะฯ ได้จดักจิกรรมสร้างเสรมิศกัยภาพด้าน

การวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการผลิตผลงานวิจัยและการขอต�าแหน่งทางวิชาการ และ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (การวิจัยทางการศึกษา)  

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์จัดให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ University  

Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และได้ท�าบันทึกแสดงเจตจ�านงในการร่วมมือทางวิชาการกับ  

Faculty of Pharmacy, University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือทั้ง 

ด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริหารส�านักงาน นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก Shenyang  

Pharmaceutical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาเย่ียมคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือหารือเร่ืองโอกาส 

การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปล่ียนนักศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ซึ่งคณะฯ อยู่ในระหว่างเตรียมการเปิดหลักสูตรในอนาคตอันใกล้ 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

คณะเภสัชศาสตร์ส่งเสริมการจดักจิกรรมนกัศึกษาทีเ่สรมิสร้างการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั

อุดมศกึษาในทกุมติิ และดแูลปลูกฝังให้นกัศึกษามจีติอาสาเพ่ือชมุชน ได้แก่ การร่วมมอืกบัคณะสาธารณสุขศาสตร์

ออกหน่วยแพทย์โครงการวันมหิดล การออกหน่วยบริการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จังหวัด 

ปทุมธานี โครงการธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โครงการปลูกต้นไม้สมุนไพร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ได้ด�าเนินการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “โอสถโดม”  

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านการใช้ยา 
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1. ด้านการวิจัย
วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิโครงการวจิยั 

เป็นอย่างย่ิง โดยผลักดนัให้คณาจารย์ผลิตผลงานท่ีมคีณุภาพเพ่ือน�ามาพัฒนาการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งใน 2557-2558 มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557-2558  

จ�านวน 9 เรื่อง 

2. ทุนสนบัสนนุการวิจยัภายใต้แผนงานวจิยัมุง่เป้าหมายตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน 

กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน�้ามัน และสมุนไพร ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปี 2558 จ�านวน 5 เรื่อง  

2. ด้านความเป็นนานาชาติ 
29 กันยายน 2557: ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง Griffith University ประเทศออสเตรเลีย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

19 กมุภาพันธ์ 2558: จดัการประชมุเพ่ือติดตามผลการด�าเนนิการความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่าง Griffith 

University ประเทศออสเตรเลีย และวทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ 

จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2 มีนาคม 2558: จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Concept of a new, inhaled measles vaccine: 

Concept through Phase I trials ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

ตั้งแต่เวลา 9.45 - 14.30 น. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน Dr. Kevin Kisich Itinerary จากประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

3. ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ที่ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาสมัคร (Medical Mission) จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือด�าเนนิการส่งเสรมิ เผยแพร่วชิาการ และให้บรกิารด้านการแพทย์ ส�าหรบัผู้ป่วยทีต้่องการความช่วยเหลือ ระหว่าง 

วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก  

International well known ophthalmologists จาก  University of Illinois, โรงพยาบาลสุรนิทร์, คณะจกัษแุพทย์  

แพทย์แผนกศัลยกรรม จากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลกลาง
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วิทยาลัยแพ
ทยศ

าสต
ร์นานาชาต

ิจุฬ
าภ

รณ
์

1. ด้านการวิจัย
วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิโครงการวจิยั 

เป็นอย่างย่ิง โดยผลักดนัให้คณาจารย์ผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพเพ่ือน�ามาพัฒนาการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธภิาพ

สูงสุด ซึ่งใน 2557-2558 มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557-2558  

จ�านวน 9 เรื่อง 

2. ทุนสนบัสนนุการวิจยัภายใต้แผนงานวจิยัมุง่เป้าหมายตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน 

กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน�้ามัน และสมุนไพร ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปี 2558 จ�านวน 5 เรื่อง  

2. ด้านความเป็นนานาชาติ 
29 กันยายน 2557: ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง Griffith University ประเทศออสเตรเลีย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

19 กมุภาพันธ์ 2558: จดัการประชมุเพ่ือติดตามผลการด�าเนนิการความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่าง Griffith 

University ประเทศออสเตรเลีย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ 

จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2 มีนาคม 2558: จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Concept of a new, inhaled measles vaccine: 

Concept through Phase I trials ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

ตั้งแต่เวลา 9.45 - 14.30 น. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน Dr. Kevin Kisich Itinerary จากประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

3. ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ที่ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาสมัคร (Medical Mission) จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือด�าเนนิการส่งเสริม เผยแพร่วิชาการ และให้บรกิารด้านการแพทย์ ส�าหรบัผู้ป่วยทีต้่องการความช่วยเหลือ ระหว่าง 

วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก  

International well known ophthalmologists จาก  University of Illinois, โรงพยาบาลสุรนิทร์, คณะจกัษแุพทย์  

แพทย์แผนกศัลยกรรม จากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลกลาง
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วิทยาลัยโลก
ค

ด
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ึก
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1. ด้านการวิจัย 

 ปัจจบัุนวทิยาลัยโลกคดีศึกษามโีครงการวจิยัทีด่�าเนินการอยู ่5 โครงการ และโครงการบรกิาร

วชิาการ ดังน้ี

 โครงการบริการวิชาการ 

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค

เรื้อรังแบบองค์รวมในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

เขตกรุงเทพมหานคร

Project Building the skills and capacities 

of Burmese refugee health workers in 

Thailand.

Coastal Cities at Risk: Health and Climate  

Change Adaptation City Resilience  

Simulator development (Phase II)

Investing in the Future: Capacity  

Development for Refugee Health  

Workers  

Review of Alternative Care in Thailand: 

Policy to Practice with special focus on 

Children Affected by HIV/AIDS (CABA)

1

2

3

4

5

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์อุมา ลางคุลเสน /  

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา 

วัจนะภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

พ.ย. 56-ธ.ค. 57

ก.พ. 57-ม.ค. 58

เม.ย. 57-มี.ค. 58

เม.ย. 57-พ.ย. 58

มิ.ย. 57-เม.ย. 58

Project Titleอันดับ ผู้บริหารโครงการ Duration

Suicide among Women of Reproductive Age: Explaining the Variation 
in Global vs Nepali Trends

Effect of Age of Menarche on Birth Weight of Adolescent and Young 
Adult Pregnancy Outcome

Key Barriers to Health Care Access among sub-Saharan African Migrants

I schemic Hear t Diseases in ASEAN Countr ies : Comparat ive  
Morbidity and Mortality, and Relationship to Economic Development

Maternal Employment and Child Nutrition in Pakistan

Can Recent Economic Growth and Increased Budget Allocation for 
Health Expenditure Improve the Health Indicators Related to Child 
Mortality in Myanmar?

Migrant Workers’ Psychosocial Wellbeing: The Case of Nepali Construc-
tion Workers in Qatar

Sexual / Intimate Partner Violence among Myanmar Female Sex Workers: 
Developing an Inquiry Protocol 

The Impact of Climate Change on Malaria Distribution in Thailand

Review of International and National Policy and Programs in relation to 
Domestic Child Labour in Nepal 

Human Trafficking from Nepal to India: A Literature Review

Current Situation of mHealth: The Techniques, Gaps and Barriers in 
Addressing Health Issues

Dr. Sarina Pradhan

Ms. Smriti Shah

Mr. Laston Gonah   

Dr. Nang Khaing Zar Aung

Dr. Neelam Arshad

Dr. Su Su Zin

Mr. Tripur Manandhar 

Mr. Ye Myint Oo

Ms. Salsabila Lohya

Ms. Kamala Shrestha

Mr. Uden Maharjan

Dr. Aung Naing Oo

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในหลักสูตร

นานาชาติ ร้อยละ 95 เป็นนกัศกึษาชาวต่างประเทศ และร้อยละ 72 ของคณาจารย์เป็นผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  

ในปีการศกึษา 2014 มีนกัศกึษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ารบัการศกึษา

ในหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก จ�านวน 14 คน และในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม จ�านวน 1 คน

3. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก  

หลักสูตรนานาชาติ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Annual International Conference New Voices  

in Global Health and Wellbeing 2015: Reducing Inequities จ�านวน 12 เรื่อง
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1. ด้านการวิจัย 

 ปัจจบัุนวทิยาลัยโลกคดีศึกษามโีครงการวจิยัทีด่�าเนินการอยู ่5 โครงการ และโครงการบรกิาร

วชิาการ ดังน้ี

 โครงการบริการวิชาการ 

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค

เรื้อรังแบบองค์รวมในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

เขตกรุงเทพมหานคร

Project Building the skills and capacities 

of Burmese refugee health workers in 

Thailand.

Coastal Cities at Risk: Health and Climate  

Change Adaptation City Resilience  

Simulator development (Phase II)

Investing in the Future: Capacity  

Development for Refugee Health  

Workers  

Review of Alternative Care in Thailand: 

Policy to Practice with special focus on 

Children Affected by HIV/AIDS (CABA)

1

2

3

4

5

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์อุมา ลางคุลเสน /  

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา 

วัจนะภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ 

วิจิตรวาทการ

พ.ย. 56-ธ.ค. 57

ก.พ. 57-ม.ค. 58

เม.ย. 57-ม.ีค. 58

เม.ย. 57-พ.ย. 58

ม.ิย. 57-เม.ย. 58

Project Titleอันดับ ผู้บริหารโครงการ Duration

Suicide among Women of Reproductive Age: Explaining the Variation 
in Global vs Nepali Trends

Effect of Age of Menarche on Birth Weight of Adolescent and Young 
Adult Pregnancy Outcome

Key Barriers to Health Care Access among sub-Saharan African Migrants

I schemic Hear t Diseases in ASEAN Countr ies : Comparat ive  
Morbidity and Mortality, and Relationship to Economic Development

Maternal Employment and Child Nutrition in Pakistan

Can Recent Economic Growth and Increased Budget Allocation for 
Health Expenditure Improve the Health Indicators Related to Child 
Mortality in Myanmar?

Migrant Workers’ Psychosocial Wellbeing: The Case of Nepali Construc-
tion Workers in Qatar

Sexual / Intimate Partner Violence among Myanmar Female Sex Workers: 
Developing an Inquiry Protocol 

The Impact of Climate Change on Malaria Distribution in Thailand

Review of International and National Policy and Programs in relation to 
Domestic Child Labour in Nepal 

Human Trafficking from Nepal to India: A Literature Review

Current Situation of mHealth: The Techniques, Gaps and Barriers in 
Addressing Health Issues

Dr. Sarina Pradhan

Ms. Smriti Shah

Mr. Laston Gonah   

Dr. Nang Khaing Zar Aung

Dr. Neelam Arshad

Dr. Su Su Zin

Mr. Tripur Manandhar 

Mr. Ye Myint Oo

Ms. Salsabila Lohya

Ms. Kamala Shrestha

Mr. Uden Maharjan

Dr. Aung Naing Oo

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในหลักสูตร

นานาชาติ ร้อยละ 95 เป็นนกัศึกษาชาวต่างประเทศ และร้อยละ 72 ของคณาจารย์เป็นผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  

ในปีการศกึษา 2014 มนีกัศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ารบัการศกึษา

ในหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก จ�านวน 14 คน และในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม จ�านวน 1 คน

3. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก  

หลักสูตรนานาชาติ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Annual International Conference New Voices  

in Global Health and Wellbeing 2015: Reducing Inequities จ�านวน 12 เรื่อง
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คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ในรายงานประจ�าปีมหาวิทยาลัย ด้วยค�าขวัญว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”    

และกระจายอ�านาจให้คณบดี ผู้อ�านวยการ ส�านัก สถาบัน วิทยาลัย กอง เป็นผู้มีอ�านาจเปิดเผยข้อมูลหรือ 

ไม่เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการ และมห้ีองข้อมลูข่าวสารประจ�ามหาวิทยาลัย เป็นสถานทีใ่ห้บรกิารรบัค�าร้องขอ 

และบริการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการต่างๆ ดังนี้

1. บริการประชาชนเข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ณ ห้องข้อมูลข่าวสารประจ�า

มหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี ต้ังแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวันท�าการ เว้นวันหยุดราชการ

2. นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต จ�านวน 9,671 ราย ศิษย์เก่าขอหลักฐานการศึกษา 7,136 ราย 

3. บุคลากรขอเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล สถานภาพการสมรส 107 ราย และเพิ่มวุฒิการศึกษา 41 ราย

4. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจ�ามหาวิทยาลัย กองงานศูนย์รังสิต ร่วมกับสถาบันประมวลข้อมูล

เพ่ือการศึกษาและกองกลาง จัดอบรมความรู้การบริหารเอกสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม   

E - Document ให้แก่ คณะ วิทยาลัย ส�านัก สถาบัน กอง ส�านักงาน และหน่วยงานอื่น 53 หน่วยงาน จ�านวน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2221-6111-20
	 (อัตโนมัติ	20	คู่สาย),	
 0-2221-6171-80  
โทรสาร 0-2224-8099

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหน่ึง อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 
โทรสาร 0-2564-4405

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลำาปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำาปาง-เชียงใหม่  
ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลำาปาง 52190

โทรศัพท์ 0-5426-8701 
โทรสาร 0-5426-8701

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา
เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 5
ตำาบลโป่ง อำาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0-3825-9010-69 
โทรสาร 0-3825-9050
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คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ

บนัทกึธรรมศาสตร ์
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์
นายคณิต	พีชวณิชย์
รองศาสตราจารย์	บ�ารุง	สุขพรรณ์

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ
อาจารย์อภินันท์	พงศ์เมธากุล
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน
ผู้อ�านวยการกองส่งเสรมิมาตรฐานและประกนัคณุภาพ
นางอัจฉรา	ชนะกุล
นางสาวรัตนา	เจริญเสียง
นางเฉลิมขวัญ	จันทร์ช่วงศรี
นางศุภณา	เย็นเป็นสุข
นายศักดิ์เดช	ธนาพรกุล
นางประภาพันธ์	ว่องไว
นายศิลาวุฒิ	นวลนุกุล

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐกาญจน์	หันจรัส

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนพรัตน์	พลอยชื่น

ภาพถ่าย
หน้า	28	ได้รับความอนุเคราะห์ภาพโดย
นายจามิกร	ศรีค�า

คณะผู้ออกแบบ
บริษัท	เมคอะวิช	จ�ากัด

งานพิมพ์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๕๘
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ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ
น.บ. (ธรรมศาสตร�), น.บ.ท.,  LL.M. (U. of Miami), M.C.L. (George Washington U.)

ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานิติศาสตร� (มธบ.)

สุขเปรม  สัจจเดชะ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง) (อัสสัมชัญ), น.บ.ท.

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�) (มหิดลวิทยาลัยนานาชาติ)
LL.M. (Business Laws, English Program) (Thammasat), LL.M. (NYU)

กฤชวัชร�  ชัยนภาศักดิ์
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ธรรมศาสตร�), น.ม. (จุฬาฯ)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาฯ (ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาฯ)

เกร�ยงศักดิ์  สุข�ตานนท�
น.บ. (ธรรมศาสตร�), ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (ธรรมศาสตร�)

กฤษณะ  มิ�งทองคำ
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ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาฯ (ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาฯ)
ประกาศนียบัตรผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาชั�นสูง (ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาฯ)

นิติธร  ว�ทูรนพรุจ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง เหร�ยญทอง) (มธบ.)

ประกาศนียบัตรผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาชั�นสูง (ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาฯ)

จตุภัทร  ลิมประพฤทธิ์กุล
ศศ.บ. (เกษตรศาสตร�), น.บ. (รามคำแหง)

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาชั�นสูง (เนติบัณฑิตยสภา)

ชยุตม�  ศร�ทิพโพธิ์
น.บ. (ธรรมศาสตร�), ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาชั�นสูง (เนติบัณฑิตยสภา)

ชัชตะวัน  อัมพร
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ธรรมศาสตร�), ร.บ. (รามคำแหง)

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาชั�นสูง (เนติบัณฑิตยสภา)

สุญาดา  เข็มทอง
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SATYAPON & PARTNERS LIMITED
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โทร : 0-2254-8858 โทรสาร : 0-2254-2550   

Website: http://www.satyapon.com E-mail: satyapon@satyapon.com
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 บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “TOYOTA Dream Car Art 
Contest” ติดตอกันเปนปที่ 5 ภายใตวัตถุประสงคหลักเพ�่อพัฒนาและสงเสร�มสังคมแหงการเร�ยนรู 
ของเยาวชนไทย โดยเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีความสามารถทางดานศิลปะ ไดแสดงออกถึงความคิด
สรางสรรคและจินตนาการผานการวาดภาพระบายสี ในหัวขอ “รถยนต�ในฝ�น” พรอมทั้งเปน 
การกระตุนใหเยาวชนรุนใหมเกิดความสนใจในเร�่องเทคโนโลยียานยนตแหงอนาคต นอกจากนี้ยังเปน 

อีกหนึ่งชองทางในการสรางโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยใหพัฒนากาวไกล
สูเวทีระดับนานาชาติ 

 ที่ผานมาเยาวชนไทยจากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ สรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศไทยดวยการควารางวัล Dream Car Art Contest ที่ประเทศญี่ปุน 

ถึง 15 รางวัลจาก 80 ประเทศทั่วโลก และในปนี้เปนปที่ 5 ที่ไดจัดกิจกรรม 
อยางตอเนื่อง  และไดรับความสนใจอยางมากจากจำนวนผูสงผลงาน 
เขาประกวด

 ทั้งนี้ผูชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแตละรุนอายุ จะไดรับพระราชทาน
ถวยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ซึ่งนับเปน

พระมหากรุณาธิคุณอันลนพน แกโครงการฯ และเยาวชนไทยเปนอยางยิ�ง
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