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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเม่ือวันที่ 27 

มิถุนายน 2477 ชื่อมหาวิทยาลัยแรกเริ่ม คือ 

“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” 

(มธก.) จากความคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี 

พนมยงค์ (รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยใน

ขณะนั้น) ต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้น

การเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้

การศึกษา และสร้างความเข้าใจในระบอบ

การปกครองใหม่ที่เพิ่งถือก�าเนิดข้ึนก่อนหน้านี้

เพียง 2 ปีแก่พลเมืองจ�านวนมากผู้อยู่ในภาวะ

กระหายใคร่รู้

ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นตลาดวชิา โดยเปิดกว้าง
แก่ผูส้�าเรจ็ประโยคมธัยมศกึษาและผูท้ีท่�างานแล้ว
เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบเข้า เก็บค่าเล่าเรียนใน
อัตราต�่า จัดพิมพ์ค�าสอนจ�าหน่ายในราคาถูก 
ไม่บงัคบัให้นกัศกึษาต้องมาฟังค�าบรรยาย เพยีง
แต่มาสอบตามก�าหนดเวลา นบัเป็นมหาวทิยาลยั
เปิดแห่งแรกของประเทศไทย ปรากฏว่า ในปีแรก
มีผู ้สมัครเข้าศึกษาถึง 7,094 คน ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยบุตรชายหญิงจากชนชั้นที่ไม่ได้
ร�่ารวย รวมท้ังชนชั้นกลางท่ีมีความหลากหลาย
อาชีพมาก วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนงคือ หลักสูตร
ธรรมศาสตรบัณฑิตและวิชาการบัญชี 

จากการรฐัประหารเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2490 
ท�าให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างมาก 
ผูป้ระศาสน์การ ศาสตราจารย์ ดร.ปรดี ีพนมยงค์ 
ต ้องล้ีภัยการเมืองไปอยู ่ยังต ่างประเทศชื่อ
มหาวทิยาลัยถูกตัดค�าว่า “การเมอืง” ออก เปล่ียนเป็น 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หลักสูตรการศกึษา
ธรรมศาสตรบณัฑติเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแยกออกเป็น 4 คณะ คือ 
นติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณชิยศาสตร์
และการบัญชี ความเป็นตลาดวิชาหมดไปตาม

ดั่งปรัชญาของการตัง้มหาวิทยาลัย  
ปรากฏตามสุนทรพจน์  

ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 
รายงานต่อผู้ส�าเร็จราชการ 

แทนพระองค์ มีดังนี้ 
“...มหาวิทยาลยัยอ่มอุปมา ประดจุบ่อน�้า 

บ�าบัดความกระหายของราษฎร 
ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิ

และโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ 
ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”

82 ปี แห่งการด�ารงเกียรติภูมิและจิตวิญญาณ

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2495 แต่ละ
คณะมีปริญญาบัตรในช้ันปริญญาตรีตามสาขา
ของตนเอง ไม ่ เป ็นปริญญาบัตรกลาง ช่ือ 
“ธรรมศาสตร์บัณฑิต” อีกต่อไป

ช่วงปี 2516 ถือเป็นยุคสมัยแห่งการต่อสู้ทาง
อดุมการณ์ทางการเมอืงการปกครองไทย ซ่ึงก่อตวั
ขึน้อย่างชดัเจนหลงัเหตกุารณ์วนัวปิโยค 14 ตลุาคม 
2516 ในขณะนัน้ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์
ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หลงัจากเหตกุารณ์วนัวปิโยคปะทขุึน้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์สัญญาเป็นนายก
รัฐมนตรบีรหิารประเทศในยามคบัขนั มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์มีบทบาทส�าคัญในเหตุการณ์
ประวตัศิาสตร์ครัง้นีท้ีก่่อให้เกดิความเปลีย่นแปลง
ครั้งใหญ่ทางการเมืองไทยยุคใหม่ในเวลาต่อมา

ในปี 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็น
อธิการบดี ท่านเห็นว่าควรที่จะขยายการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม เช่นเดียว
กับหลักสูตรทางสังคมศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิม พื้นท่ี
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ซึง่มเีน้ือท่ีอยูป่ระมาณ 
49 ไร่ ไม่เพยีงพอต่อการขยายตวัทางวชิาการและ
การพฒันา มหาวทิยาลยัจงึเจรจาขอใช้ทีด่นินคิม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่
ประมาณ 2,430 ไร่ ทีร่งัสติ เพือ่สนองรบัการขยายตวั
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งพัฒนาเจริญก้าวหน้า
มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2537 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้พจิารณา
ว่า มีความเหมาะสมที่จะน�าพื้นที่บริเวณริมถนน
สายชลบุรี-ระยอง ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ม า ใ ช ้ ก ่ อ ตั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาในด้าน
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เทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันาอตุสาหกรรม 
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น 
จ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริง
อย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม ทางบริเวณจังหวัด
ชลบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมจ�านวนมาก เมื่อมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ส�านักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย
เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2547 จงึให้มกีารจดัตัง้งาน
บริหารศูนย์พัทยา ส�านักงานประสานศูนย์การ
ศึกษาภูมิภาคข้ึน การก ่อตั้ งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นับเป็นการขยายโอกาส
ทางการศกึษาแก่ทางภมูภิาคตะวนัออก สามารถ
สนองตอบความต้องการของชมุชนได้อย่างแท้จรงิ 
โดยปัจจบุนัมกีารเรยีนการสอนในระดบัปรญิญา
ตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  2 หลักสูตร คือ สาขา
วศิวกรรมยานยนต์ และสาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์  
อีกทั้งยังมีนโยบายให้ มธ. ศูนย์พัทยา เป็น 
“Green Campus” โดยมหาวิทยาลัยตระหนักถึง
ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าวจงึมุง่เน้นการพฒันา
ที่ยั่งยืน (Sustainability) 

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนทาง
ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความมั่นคงทางวิชาการสู่ภูมิภาค 
รวมทั้งด�าเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรม การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชน และเพื่อให้
นักเรียนในท้องถิ่นไม่ต้องเดินทางไปศึกษาไกล
จากภูมิล�าเนา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง
ได ้มีมติ ให ้ด�า เนินการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปางขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2539 และได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
การศกึษา 2541 คอื คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
และขยายการเรยีนการสอนสูค่ณะสาขาวชิาอืน่ๆ 
และระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีคณะท่ีเปิดการ
เรียนการสอนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล�าปาง ทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในมาตรฐาน ท่ี ทัด เ ทียมกับมหาวิทยา ลัย
ในกรุงเทพมหานคร

ในปี 2554 เกดิมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ทีส่ร้างความ
เ สี ย ห า ย ม า ก ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
ประเทศไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ 
จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย มีประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
โดยรอบศูนย์รังสิต รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงที่
เดอืดร้อนมาพกัพงิถงึ 7,000 คน ตลอดระยะเวลา
เปิดศนูย์มอีาสาสมคัรทีม่าร่วมแรงร่วมใจในครัง้นี้
กว่า 8,000 คน และยังได้ให้ความช่วยเหลือ
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็น และถุงยังชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงอีก
นับหมื่นราย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการสืบสานปณิธานและปรัชญา
ดัง้เดมิของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นการสร้างคนทีม่ี
จรยิธรรม รกัษาความถกูต้อง รบัใช้สงัคม ในสายธาร
แห่งความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคมโลก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเดินทางตาม
กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ “ก้าวล�า้งานวิจัย ก้าวไกล
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สู่นานาชาติ ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน” รวมทั้ง
การพัฒนาด ้านอื่นๆ เพื่อให ้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ก ้าวสู ่ความเป ็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ ด้วยวิชาความรู้ที่ครบถ้วนทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทั้งก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
หลากหลายสาขา ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่าน 
ความเปลีย่นแปลงและความเตบิโตของสงัคมใน
ทกุมติ ิไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความก้าวหน้าทันสมัย มีความโดดเด่นด้าน
การวจิยั สามารถสร้างองค์ความรูท้ีจ่ะเป็นเครือ่งมอื
ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศชาติ 
รวมทั้งปัญหาของโลกในยุคใหม่โดยรวมด้วย

วนัเวลาผ่านไป ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ยืนหยัดเคียงคู ่สังคมไทยมาครบ 82 ปีแห่ง
การสถาปนา ท้ังยังคงยืนยันเจตนารมณ์ใน
การผลิต “เมล็ดพันธุ์คนธรรมศาสตร์” กอปรด้วย
ความรูค้วามสามารถและจติวญิญาณแห่งการรบัใช้
สังคม เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูส่งัคมโลกอย่างเตม็ภาคภมู ิโดยการ
ปลูกฝ ังความเป ็นธรรมศาสตร ์ให ้ เป ็นผู ้มี
จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชาวธรรมศาสตร์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน  ภาคภูมิใจที่ได้กล่าวว่า  “ฉันรัก
ธรรมศาสตร์	เพราะธรรมศาสตร์	สอนให้ฉัน
รักประชาชน”
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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.

The philosophy of the University 

was marked after the speech of 

Prof. Dr. Pridi Banomyong delivered 

before His Majesty the King’s 

Regent as follow:

University is like a pond of wisdom 

that serves to quench the thirst for 

knowledge of all people as they 

have every right to be provided 

with opportunities to learn as the 

principle of freedom of education.

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 in general 
without a need to take entrance examination 
with minimal, affordable tuition fee. Textbooks 
were offered at low cost. 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. 

Thammasat University

82 Years in History
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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.

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 a long s ide  w i th 
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, 
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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.

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. Today, bachelor degree 
programs in engineering are offered at 
Pattaya Campus as part of the University’s 
long-term endeavor to establish the Campus 
as prime educational center of science and 
technology to cater for the growing industrial 
economy in the Eastern part of the country.
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 later expanded to 
include other curricula, including bachelor’s 
degree programs in law,social administration, 
fine applied arts, interdisciplinary studies , 
public health  and sciences and technology 
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.”
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Thammasat University today continues 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, 
Socia l  Sc ience,  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 82 
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.
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ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนผ่าน 
อุดมการณ์และเป้าหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลง
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มหาวิทยาลัยต้องเป็นตัวกลางส�าคัญ
ในการส่งเสริมทางด้านวิจัยเพื่อออก
ไปรับใช้สังคมไม่ใช่วิจัยเพื่อการวิจัย 

แต่ต้องวิจัย
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 

วันที่  16 สิงหาคม 2558 เป ็นอีกวันหนึ่ งที่
จดจารกึบนก�าแพงกาลเวลาธรรมศาสตร์จากการ
ทีพ่ระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2558 มีผลบังคับใช้ส ่งผลให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมเป็น
มหาวิทยาลัยรัฐกลับกลายเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ากบัของรฐั หรอืทีเ่รยีกกนัตดิปากว่า “ออกนอก
ระบบ” สิ่งนี้จะท�าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ศาสตราจารย์นรนิติ 
เศรษฐบตุร นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยได ้
ให ้ทรรศนะถึ งจุดแปรผันครั้ งส� าคัญของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้

“

“
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มหาวิทยาลัยกับการออกนอกระบบ
ในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ออกนอกระบบน้ัน ศาสตราจารย์นรนิติได ้ 
อธิบายว ่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ เป ็น
มหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ออกนอก
ระบบมาตั้งแต่ต ้น เม่ือคร้ังที่สถาปนาเป็น
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้น 
มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในระบบราชการ

ต่อมามีการแก้กฎหมายให้มหาวิทยาลัยเข้ามา
อยู ่ในระบบราชการ มาในวันนี้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบอกีครัง้ เช่ือว่าการเป็น
มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการจะท�าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการทุกส่วน
สามารถพัฒนาได้ดีกว่าอยู่ในระบบราชการเช่น
เดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศ
พัฒนาแล้วไม่ได้อยู่ในระบบราชการ แต่ต้อง
ยอมรับว่ายังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ ใน
โลกหลายแห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบ
ราชการ อย่างไรกต็าม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ยังคงเป ็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือที่ เ รียก
ว่า“มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล” ไม่ใช่เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้ การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับจะท�าให ้สามารถบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยัไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ด้วยวธิกีารใหม่

ปรับเปลี่ยนเพื่อความคล่องตัว
ในการออกนอกระบบราชการนั้น สิ่งส�าคัญที่
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นย�้าคือ 
ต้องท�าให้หน่วยงาน “เล็ก” และคล่องตัว โดย 
ค�าว่า “เลก็” ในทีน่ี ้ไม่ใช่อ�านาจหน้าที ่แต่หมายถงึ 

การใช้บุคลากรจะต้องมีการบริหารจัดการ
บุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยไม่จ�าเป็นต้องมี
บุคลากรจ�านวนมากเช่นเดิมเพราะบางอย่าง
อาจจะให้การว่าจ้างภายนอกจะง่ายและสะดวก
มากกว่า ในเวลานี้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มบีคุลากรทีไ่ม่ได้เป็นข้าราชการมากกว่าจ�านวน
คนท่ีเป็นข้าราชการเน่ืองจากรัฐบาลไม่ให้อัตรา
ข้าราชการแก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2547 โดย
เปล่ียนให้เป็นพนักงานราชการแทนซึ่งบุคลากร
ประเภทน้ีก็จะได้รับเงินเดือนท่ีดีข้ึน แล้วรัฐก็ไม่
ต้องไปดูแลบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการตามระบบ
เดมิในส่วนของนกัวชิาการ ต�าแหน่งทางวชิาการ
น้ันยังคงมีอยู ่และเพิ่มมากขึ้นด้วย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเป ็นสถาบันการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาจ�าเป็นต้องท�าวจิยัเพือ่พฒันาวชิาการ
การจะผลิตต�าราและองค์ความรู้ได้จะต้องมีการ
ท�าวิจัยและน�าผลของการวิจัยออกมาสอน
นักศึกษาและการท�าวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์ 
การศึกษา หรือแก้ปัญหาต่างๆ ให้สังคม เช่น 
แก้ปัญหาน�า้เสยี ก�าจดัขยะ เป็นต้น มหาวิทยาลัย
จึงต้องเป็นตัวกลางส�าคัญในการส่งเสริมทาง
ด้านวิจัยเพื่อออกไปรับใช้สังคม ไม่ใช่วิจัยเพื่อ
การวิจัยแต่ต้องวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้

เพิ่มบทบาทสภามหาวิทยาลัย

ในการก�ากับดูแล
ในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นัน้ไม่ได้หมายความว่ามหาวทิยาลยั
จะมีสิทธิเสรีภาพท�าทุกอย่างได้ ตรงกันข้าม
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เป้าหมายต่อไปของธรรมศาสตร์
แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปล่ียนสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ ศาสตราจารย์นรนิติ
ได้ยืนยันว่าเป้าหมายต่อไปของธรรมศาสตร์
ยังคงเป็นเช่นเดิม นั่นก็คือการเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ดีมีคุณภาพด้วยการจัดการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ เพื่อการ
เป ็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในเอเชียและโลก
“ การจดัการเรยีนการสอนท่ีดี และการส่งเสรมิให้
อาจารย์ศึกษาหาความรู ้ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาของเรา อีกท้ังเราจะให้
ฝ่ายพนักงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เงินเดือนดี ก็เพื่อให้ท�างานมีประสิทธิภาพ เพื่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษา นักศึกษาเป็น
เป ้าหมายของมหาวิทยาลัย อยู ่ ในระบบ
นอกระบบเป้าหมายเหมือนกัน แต่พอออก
นอกระบบมวีธิไีปสู่เป้าหมายเราจะคล่องตัวกว่า 
ในระบบราชการ มหาวิทยาลัยเอกชนเขาคล่อง
กว่าเราในเรื่องบางอย่าง เพราะฉะนั้นเวลา
ออกมา เราจะคล่องมากขึ้น...” ศาสตราจารย์
นรนิติกล่าว

ปี 2558 จึงนับเป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญ
ที่จะเป็นหมุดหมายแห่งการน�ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้ก้าวย่างอย่างสง่างามสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับสากล ด้วย
วสิยัทศัน์ นโยบายและระบบการบรหิารงานแบบ
ที่แข็งแกร่งต่อไป

มหาวิทยาลัยจะต้องถูกตรวจสอบและประเมิน
อย่างเข้มข้น ซึ่งศาสตราจารย์นรนิติ ได้อธิบาย
ว่าเมื่อออกนอกระบบราชการได้มีการเพิ่ม
บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการก�ากับดูแลการ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยัอย่างใกล้ชดิมากข้ึน 
ทัง้นีส้ภามหาวทิยาลยัประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒิุ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่าบุคคล
ภายในท�าหน้าที่ตรวจตราการก�าหนดนโยบาย
และก�ากับดูแลให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นหลัก
เพื่อความถูกต้องเป็นส�าคัญ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558 ปีแห่งความส�าเร็จมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
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จากการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3+1 เพื่อมุ่งสู่
ความเป ็นเลิศในด ้านการวิ จัย ความเป ็น
นานาชาติ  และการเป ็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน ควบคู ่กับส่งเสริมการเรียนรู ้แบบ 
Active Learning ได้ส่งผลให้ปี 2558 เป็นอกีปีแห่ง
ความส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ภายใต้
การน�าของศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ 
อธกิารบด ีโดยสะท้อนผ่านผลการด�าเนนิงานทีม่ี
ความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย ไป
จนถึงการพัฒนาทางด้านกายภาพ  สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต น�าไปสู่การได้การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 5 ดาว ใน 5 ด้าน
จากสถาบันคิวเอส (Quacquarelli Symonds : 
QS) สถาบันจดัอนัดบัและประเมนิมาตรฐานด้าน
การศึกษาระดับโลก นับเป็นความภาคภูมิใจอัน
เกดิจากผลการด�าเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

ผลส�าเร็จแห่งความภาคภูมิใจ

มธ. คว้า 5 ดาว การประเมินคุณภาพ

มาตรฐานสากลของคิวเอส
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า 
การท่ีสถาบันคิวเอส สถาบันจัดอันดับและ
ประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก ได้
ประเมินและพิจารณามอบคะแนนระดับ 5 ดาว
แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ความเป็นนานาชาต ิความพร้อมในด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวก ความรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย และการจ้างงานบณัฑติของ
มหาวทิยาลยั  นบัเป็นก�าลงัใจให้แก่มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์และผู้ท่ีรับผิดชอบดูแลการบริหาร
ด้านน้ี ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่าระดับสากล สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน  
นอกจากนี้ ผลการประเมินนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า 
การที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการด�าเนินนโยบาย
หลักในด้านความเป็นนานาชาติและการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้น เป็นนโยบายที่
ถูกต้อง เพราะสากลก็ให้ความส�าคัญในมิติ
ดงักล่าว ซึง่จะช่วยสร้างความมัน่ใจในการด�าเนนิ
นโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป 

รอบปีที่ผ่านมา... เป็นช่วงเวลาที่

การลงทุนลงแรง
ได้เริ่มออกดอกออกผล 

เป็นประโยชน์ต่อทัง้มหาวิทยาลัย
และต่อประเทศไทยในภาพรวม 

“

“



บันทึกธรรมศาสตร์ 2559 22

ผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
ในรอบปีทีผ่่านมา ฝ่ายวชิาการของมหาวทิยาลยั 
ได้เป็นแกนน�าในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชา
พื้นฐานทั่วไป (General Education) ให้มีความ
เหมาะสมทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืเพือ่สร้างให้นกัศกึษา
ธรรมศาสตร์กลายเป็นผู้น�าในโลกยุคใหม่แห่ง
ศตวรรษที ่21 ภายใต้แนวคดิ “GREATS” อนัเป็น
คณุสมบัตทิีน่กัศกึษาและบณัฑติธรรมศาสตร์พงึมี 
ประกอบด้วย ทนัโลกทนัสงัคม (Global Mindset) 
ส�านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน (Responsibility) 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Aesthetic 
Appreciation) เป็นผู้น�าท�างานเป็นทีม (Team 
Leader) และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (Spirit 
of Thammasat) เพือ่ให้นกัศกึษามคีวามรูเ้ท่าทนั
โลก มีความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ การเป็น
ผู ้น�าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการมีจิตส�านึกเพื่อ
ส่วนรวมในแบบของธรรมศาสตร์ โดยได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานหรือวิชาพื้นฐาน
ทัว่ไป (General Educaiton) ใหม่ เพือ่ให้มคีวาม
สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างนักศึกษาและ
บัณฑิตให ้มี คุณสมบัติ  GREATS  ผ ่ าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซ่ึง 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิดได้อธิบายว่า อันที่จริง
แล้ว ธรรมศาสตร์เคยเป็นผู้น�าในด้านการวาง
แนวคดิของหลกัสตูรพืน้ฐานในลกัษณะนีม้าก่อน

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู ้น�าเร่ืองวิชา
พื้นฐานทั่วไปนี้มาโดยตลอด ศาสตราจารย์ 
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ท่านเป็นผู้วางรากฐานของ
การศึกษาปีหนึ่งของธรรมศาสตร์ และเป็นต้น
แ บ บ ใ ห ้ กั บ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อื่ น ๆ  ใ น

ประเทศไทย ในการวางหลักสูตรวิชาพื้นฐาน 
หรือวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะ 
ก่อนท่ีนักศึกษาจะเรียนวิชาในสาขาของตัวเอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู ้
รอบด้าน อันเป็นสิ่งจ�าเป็นของการเป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์อย่างเพยีงพอ เช่น การเรยีนวชิาปรชัญา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการนอกเหนือ
ไปจากการท่ีเรามี รายวิชา TU 100 คือ วิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีริเริ่มเมื่อ 
4-5  ปีท่ีแล้ว โดยอาจารย์ปริญญาเป็นผู้น�าใน
การเริ่มเรียน ที่สอนให้นักศึกษามีความเป็น
พลเมอืง ซึง่หมายความว่าต้องมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคม”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าว

นอกจากนี้  ในด้านวิชาการ  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ยงัมคีวามก้าวหน้าอย่างมากในเรือ่ง
หลักสูตรนานาชาติ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ทั้งหมด 27 คณะวิชา ซึ่งในจ�านวนนี้ มีหลักสูตร
นานาชาติมากถึง 95 หลักสูตร เช่นเดียวกับด้าน
การเรยีนการสอนแบบ Active Learning ทีม่กีาร
ด�าเนินงานไปอย่างเห็นผล เช่น การอบรม
คณาจารย์ในเรื่องเทคนิคการสอน รวมท้ังการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Problem-
based Learning, Projet-based Learning  
Case-based Learning และ Research-based  
Learning ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ก็ได้ผลดีเป็นที่ 
น่าพอใจ 



THAMMASAT EXCELLENCE 23

ความก ้าวหน ้าที่ส�าคัญอีกประการในทาง
วิชาการคือการเติบโตของคณะวิชาใหม่คือ 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่ได้เปิด
รับนักศึกษาระดับปริญญาโทไปแล ้วและ
ในปีการศึกษา 2559 ได้เตรียมเปิดรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรก รวมทั้งแผนการ
เปิดโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในปี 2559 เช่นกันอีกด้วย

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
สร้างช่่ือเสียงในระดับเวทีนานาชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ กล่าวถงึผลงานสร้างชือ่เสยีง
ของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมาว่า ทมีคณาจารย์ นกัวจิยัและนกัศกึษา มกีาร
สร้างผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจน
โครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และได้ส่งเข้า
ประกวดในเวทีต่างๆ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล
เป็นจ�านวนมากในหลากหลายเวที อาทิ งาน
ประกวดส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ “International 
Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรงุเจนวีา
สมาพันธรัฐสวิส งานสิง่ประดษิฐ์และนวัตกรรม
ระดบันานาชาต ิITEX’15 : 26th INTERNATIONAL 
INVENTION & TECHNOLOGY EXHIBITION 
2015  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
งานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  “The Taipei 
International Invention Show & Technomart: 
INST 2015” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน การ
ประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ “Brussels Innova 
2015” ครั้งที่ 64 ณ กรุงบรัซเซล ราชอาณาจักร
เบลเยี่ยม

นอกจากนีย้งัมผีลงานของเหล่านกัศกึษาทัง้ระดบั
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อีกมากมาย ที่สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับนานาชาติ เช่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัช ีคณะนิติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และคณะเศรษฐศาสตร์ และอีก
หลายๆ คณะ
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ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์  
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
การจดัตัง้ศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์ (Thammasat 
Hospice and Palliative Care Center) นั้น 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ได้กล่าวถึงความเป็นมา
ว่า ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ได้จัดตั้งข้ึนใน
โอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และโรง
พยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ได้จากไปอย่างสงบ
ตามวถิธีรรมชาต ิ โดยการจดัตัง้ศนูย์ธรรมศาสตร์ 
ธรรมรักษ์ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้จัดต้ังข้ึนเพื่อท�าประโยชน์ให้แก่
สังคม นอกจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว 
ศูนย ์นี้จะเป็นที่ที่ จัดให ้ มีหลักสูตรการเรียน 
การสอน เพือ่สร้างบคุลากรในการดแูลผูป่้วยระยะ
สดุท้ายแบบประคบัประคอง และเป็นศนูย์ฝึกอบรม 
แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 

Sustainable University การพัฒนา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน  
ในป ัจจุ บันการปรับปรุงด ้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมภายใน มธ.ศูนย์รังสิต ได้ใช้แนวทาง
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก โดยเน้นการปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ให้มากข้ึน การจัดสวน การดูแล
บ�ารุงรักษาและอนุบาลต้นไม้ ซึ่งบ�ารุงรักษาโดย
ใช้ปุย๋หมกัธรรมชาตทิีผ่ลติเองจากขยะชวีภาพ ใช้
แหล่งน�้าจากคูคลอง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพภายในศูนย ์ รั งสิต 
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผง Solar Cells เพื่อ

ผลิตไฟฟ้าใช้ในพื้นท่ีต่างๆ ของศูนย์รังสิต ใน
ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งเสริมประชาคมให้มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยการรณรงค์
ประหยดัพลังงาน และการจดัหาพลังงานทดแทน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตส�านักให้แก่
ป ร ะช าค ม  ร วม ทั้ ง เ ยา วช น ใ นพื้ น ที่ ร อ บ
มหาวทิยาลยั ซึง่ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ ได้กล่าว
อย่างภาคภูมิใจอีกว่า จากส่ิงท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้พยายามท�า ส่งผลให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็น 
“องค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558” 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล ้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ในด้านของ มธ. ศูนย์พทัยา  มหาวทิยาลัยมนีโยบาย
ทีจ่ะก่อสร้างอาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม มธ. 
ศนูย์พทัยา เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนทางด้าน
กลุม่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาขา
ทางวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบอาคารก็ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาและ
ต้นไม้โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์พัทยา
เป็น Green Campus เน่ืองจากปัญหาเรื่อง
พลังงานเป ็นเรื่องส�าคัญ มหาวิทยาลัยจึง
ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงมุ่ง
เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)



THAMMASAT EXCELLENCE 25

“การได้รับการประเมิน 5 ดาวจากคิวเอส
สะท้อนให้เห็นว่าการที่มหาวิทยาลัย

มุ่งเน้นการด�าเนินนโยบายหลักในด้านความเป็นนานาชาติ
และการเป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อประชาชนนัน้เป็นนโยบายที่ถูกต้อง
เพราะสากลก็ให้ความส�าคัญในมิติดังกล่าว”



International Excellence



5-Star Rating
by QS Stars International Evaluation

International Excellence





ในรอบปีพ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบความส�าเร็จในหลายๆ ด้าน โดยหนึ่งใน
ความส�าเร็จที่โดดเด่นคือ การได้รับการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพความเป็นเลิศในระดับ 5 ดาว
จากสถาบัน Quacquarelli Symonds หรือ QS 
สถาบนัจดัอนัดบัและประเมนิมาตรฐานด้านการ
ศึกษาระดับโลก โดยมอบคะแนนการประเมิน
คุณภาพระดับ  5  ดาวแก ่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน 5 ด้าน คือ 
ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
ความพร้อมในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
(Facilities) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

Responsibilities) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
(Inclusiveness)  และการจ้างงานบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย (Employability) ซึ่งการประเมิน
คุณภาพในระดับ 5 ดาวนั้น หมายถึงการเป็น
สถาบันการศึกษาคุณภาพระดับโลก (World-
Class institution) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและ
มีส่ิงอ�านวยความสะดวก ตลอดจนระบบการ
สนับสนุนที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้  ทั้งนี้ 
ด้านความเป็นนานาชาตแิละด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมถอืเป็นเสาหลกัส�าคญัในการขบัเคลือ่น
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของภูมิภาค
อาเซียนต่อไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือในด้าน
วิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีจ�านวนหลักสูตรนานาชาติมาก
ถึง 95 หลักสูตร  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาและ
ระดับต่างๆ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขา
มนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสาขาสุขศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง
ได้จัดให้มีระบบการอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
แก่นักศึกษานานาชาติด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ระดับโลก เช่นการจัดให้มีห้องละหมาด เกณฑ์
การพิจารณายังครอบคลุมไปถึงมิ ติ ด้าน
ความหลากหลายทางด้านความเป็นนานาชาติ
และสัดส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา
นานาชาติอีกด้วย

Excellence in Internationalization
ความเป็นเลิศในด้านความเป็นนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 5 ดาว
การประเมินมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

QS STARS RATING SYSTEM
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ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รบัการประเมนิว่ามคีวามโดดเด่น
ในด้านการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกในทุก
รูปแบบแก่นักศึกษา โดยได้รับการประเมิน
คุณภาพในระดับมาตรฐานโลก (World-Class 
facilities) ด้วยคะแนนเต็มเกือบทุกมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การกีฬา

และสันทนาการ  ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการด้านห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพอย่างเพียงพอแก่
นักศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษา 

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
การด�าเนินงานที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งในด้านกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีคะแนนเต็มในทุกมิติการ
ประเมิน อันประกอบไปด้วย การจัดสรรงบ
ประมาณเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุและพฒันาชุมชน
และสังคม การด�าเนินโครงการเพื่อการกุศลและ

การบรรเทาภยัพบิตั ิการพฒันาต้นทนุมนษุย์และ
คุณภาพชวีติในระดับภมูภิาค และการด�าเนินงาน
เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดย
การพจิารณาจากงบประมาณการลงทุนและการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคม และสัดส่วนนักศึกษาในภูมิภาคที่ได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม

Excellence in Social Responsibility
ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Excellence in Facilities
ความเป็นเลิศด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
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ด ้ ว ย ป รั ช ญ า แ ล ะ น โ ย บ า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร ์ในการเป ็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้
ด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่าย เช่น การวางผงัและจัดการด้านสถานที่
ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
โดยมีการปรับปรุงกายภาพเพื่อให้ผู้พิการเข้าถึง

ได้คิดเป็นจ�านวนร้อยละกว่า 80 ของพืน้ท่ีท้ังหมด
ในมหาวทิยาลยัอกีด้วย นอกจากนี ้มหาวทิยาลยั
ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาส�าหรับผู้พิการ 
การมอบทุนการศึกษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสและ 
นกัเรยีนในชนบท ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
มสีดัส่วนการมอบทนุการศกึษาทีส่งูกว่าเกณฑ์ที่
คิวเอสก�าหนด 

ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รบัการประเมนิด้วยคะแนนเตม็ใน
เกือบทุกมิติ ได้แก่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รับการจ้างงานและมีงานท�าใน
อัตราสูงมาก กล่าวคือบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา
กว่าร้อยละ 90 มีงานท�าหลังส�าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นในด้านความ
ร่วมมือกับองค์กรผู้ว่าจ้างโดยมีจ�านวนมากกว่า
เกณฑ์การประเมินของ QS รวมท้ังการจัดให้มี
ระบบบุคลากรสนับสนุนและแนะแนวการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอีกด้วย

Excellence in Employability 
ความเป็นเลิศด้านการจ้างงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

Excellence in Inclusiveness
ความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางแนวคิดการ
พัฒนาด้านกายภาพของ มธ.ศูนย์รังสิต โดย
ด�าเนนิ “โครงการธรรมศาสตร์สเีขียว” เพือ่พฒันา
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน มาตั้งแต่ปี 
2548 เป็นไปตามแนวคิดการจัดท�าผังแม่บท คือ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
ยั่งยืน เพื่อรับใช้ประชาชน โดยมีบทบาทเป็น
ศูนย์บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ เป็น
ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เป็นเมือง
มหาวทิยาลยัสเีขยีวทีย่ัง่ยนื และเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งความสขุ

การปรับปรุงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ภายใน มธ.ศูนย์รังสิตใช้แนวทางการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวเป็นหลัก โดยเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 
การจัดสวน การดูแลบ�ารุงรักษาและอนุบาล

ต้นไม้ ซึ่งบ�ารุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติท่ี
ผลิตเองจากขยะชีวภาพ ใช้แหล่งน�้าจากคูคลอง 
มีการด�าเนินการรวบรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
ในศูนย์รังสิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในศูนย์รังสิต 
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผง Solar Cells เพื่อ
ผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์รังสิต ได้แก่ 
ลานจอดรถสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
(SIIT)  อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยเดิม 
อาคารส�านกังานอธกิารบด ีและสวน Solar Cells 
ซึง่กระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได้ มทีัง้การน�าไปใช้ร่วมกบั
ระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นไฟส่อง
ทางเดนิ ทางจกัรยาน ตกแต่งภายในสวน และยงั
น�าไปใช้ในการประจุไฟฟ้าให้กับรถมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า รถจกัรยานไฟฟ้า และรถกอล์ฟ ซึง่แนวทาง
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้ยังสอดคล้องกับการใช้
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พลังงานทดแทนอันเป็นหนึ่งในแนวทางการลด
การใช้กระแสไฟฟ้า ซ่ีงมีผลโดยตรงต่อการลด
การปล่อยกาซเรือนกระจกอีกด้วย  

ในขณะเดียวกัน มธ.ศูนย์รังสิต ได้ส่งเสริม
ประชาคมให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่องด้วยการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า น�้าประปา 
การแยกขยะเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ การเพิม่พืน้ที่
สีเขียวเพื่อพักผ่อนและออกก�าลังกาย และการ
จัดหาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างจติส�านกัให้แก่ประชาคม รวมทัง้เยาวชนใน
พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็น “องค์กรที่ท�าคุณ
ประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2558” ในวันที่ 4 ธันวาคม 
2558 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มนีโยบายในการขยาย
การศกึษามาสูภู่มภิาคทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษา
เตม็รปูแบบครบวงจรอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้การ
เรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท การฝึก
อบรมการบรหิารงานปกครองส่วนท้องถิน่ โดยใน
ปีการศึกษา 2558 มีโครงการจัดการเรียนการ
สอนในระดบัปรญิญาตร ีณ ศนูย์พทัยา เป็นปีแรก 
ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยจ�าเป ็นอย ่างยิ่ งในการ
จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น 
ความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปการ ความ
พร้อมในเรื่องของอาคารปฏิบัติการ ห้องเรียน 
ความพร้อมทางด้านอาคารหอพักนักศึกษา ฯลฯ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ส ่ ว น ก ล า ง  น อ ก จ า ก นี้ 

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จ�านวน 60,000,000 บาท จากบรษิทั สยามกลการ 
จ�ากัด ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางด้าน
วิศวกรรมยานยนต์ และได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุ จ�านวนทัง้สิน้ 30,000,000 บาท ในการ
ก่อสร้างอาคารสนบัสนนุการศกึษา 2 ชัน้ (หอพกั
นักศึกษา) จ�านวน 2 หลัง จาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ ดังนั้น มธ. จึงมีนโยบายที่จะก่อสร้าง
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์พัทยา 
เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางด้านกลุ ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มสาขาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการ
ตอบโจทย์ประเทศ โดยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวด
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559 ใน
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งบประมาณจ�านวน 627,955,000 บาท (หกร้อย
ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เพือ่ก่อสร้างอาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ. ศูนย ์พัทยา 
ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

แนวคิดในการออกแบบ
การออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมที่เป็นภูเขาและต้นไม้โดยมหาวิทยาลัย
มีนโยบายให้ศูนย์พัทยาเป็น Green Campus 
เนื่องจากปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเร่ืองส�าคัญ
ระดับประเทศพร้อมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ก็ยิ่ งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความ
ส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainability คือการพัฒนานั้นต้อง
ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดย
ไม่ท�าให้คนรุน่หลงัเดอืดร้อน การออกแบบอาคาร
หลังนี้จึงเน้นการใช้พลังงาน น�้า ที่ดิน วัสดุ
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ค�านึงถึงสุขภาพ
ของผู้ใช้อาคาร ลดของเสียและมลภาวะต่างๆที่
เกิดขึ้นจากอาคาร

ลักษณะอาคาร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ชั้น พื้นที่
ประมาณ 24,000 ตารางเมตร
 1) อาคารเรียนรวม ประกอบไปด้วย  
ห้องเรียนขนาด 50,100,150,300,500 ท่ีน่ัง   

ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์   ห้องปฏบิตักิารทาง
เคมี   Design Studio Spa ห้องเรียนรู ้ย ่อย 
ห้องอเนกประสงค์  Creative park   และ Lab 
 2) อาคารส่วนภาคคณะประกอบไปด้วย  
ส่วนส�านักงาน   ส่วนห้องเรยีน : ห้องอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Room) ส่วนเรยีนรู ้: ห้องสมดุคณะ
 3) อาคารส่วนกลางและพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย ร้าน
อาหารเพื่อสุขภาพ / ห้องครัว Green Shop 
หอเกยีรติยศ/ห้องรบัรอง Library cafe / Theater 
ห้องออกก�าลังกาย Amphitheatre Student 
Louge Staff Louge     ทางเดนิ โถงอเนกประสงค์ 
และพื้นที่แสดงงาน      ห้องน�้า/บันได/ลิฟท์/ห้อง
เครื่องงานระบบ 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง ในปัจจบุนั
ได้มีการจัดการเรียนการสอน รวม 6 คณะ ได้แก่ 
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  วทิยาลยัสหวทิยาการ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีแต่ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในภาคเหนอืทีป่ระสงค์ให้มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ จัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ  เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น 
สาขาวชิาพาณชิยศาสตร์และการบญัชี สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะเพิ่ม
การจัดการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวขึ้น โดยได้
จดัสรรเงนิงบประมาณ จ�านวน 50,000,000 บาท 

(ห้าสิบล้านบาท) และนายบุญชู ตรีทอง ได้
มอบเงินทุนจ�านวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อย
ล้านบาท) ส�าหรบัการก่อสร้างอาคารสงู 5 ชัน้ เพือ่
ใช ้ เป ็นสถานที่จัดการศึกษาของสาขาวิชา
พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง และได้ให้การสนบัสนนุ
ด ้านทรัพยากรบุคคลในรูปของการให ้ทุน
การศึกษาแก่อาจารย์ และด้านอาคารสถานที่ 
รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมความสูง 5 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอยโดยรวมภายในอาคาร 9,194 ตาราง
เมตร พื้นท่ีถนนและลานจอดรถยนต์ 3,100 
ตารางเมตร โครงสร้างฐานรากเสาเข็ม คสล. 
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จ�านวน 329 ต้น เสาเขม็ขนาด 0.30x0.30x6.00 เมตร จ�านวน 6 ต้น เสาเขม็ขนาด 0.40x0.40x6.00 เมตร 
จ�านวน 323 ต้น โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ชั้น ระดับความสูง +21.70 เมตร
ความกว้าง 40.00 เมตร ความยาว 83.40 เมตร โครงสร้างเสริมเหล็กพิเศษต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวง และพรบ.ควบคุมอาคาร 2552

ระบบอ�านวยความสะดวกต่างๆ
• ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด และลิฟท์ส่งของและ
 ดับเพลิง 1 ชุด
• ทางเดินเท้าโดยรอบอาคาร
• งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง งานติดตั้ง
 ตู้ RMU งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า   
 ขนาด 1,250 kVA และขนาด 100 kVA

• งานระบบไฟฟ้าก�าลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร   

 และสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคาร
• งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
 ติดตั้งปัมน�้า ติดตั้งถังบ�าบัดน�้าเสีย
• งานระบบดับเพลิง ติดตั้ง Fire Pump และ  
 ระบบ Sprinkler
• งานระบบระบายน�้ารอบอาคาร
 และงานต่อเชื่อมระบบน�้าประปา

พื้นชั้น	1
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	3,250	ตารางเมตร
• โถงทางเข้าอาคาร และโถงภายในอาคาร  
 เปิดโล่งถึงชั้น 2
• ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุม
 ขนาดกลาง และห้องประชุมขนาดเล็ก
• ห้องส�านักงานคณะต่างๆ
• ICT Lounge
• ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องระบบปัมน�้าและ  
 ปัมน�้าดับเพลิง ห้องระบบโทรศัพท์และ  
 สัญญาณเตือนภัย
• ห้องเก็บของ
• ห้องน�้าชาย หญิง

พื้นชั้น	2
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	1,523	ตารางเมตร
• โถงทางเดินพร้อมราวกันตก
• ห้องเรียนสัมมนา 100 คน จ�านวน 2 ห้อง
• ห้องเรียน 50 คน จ�านวน 1 ห้อง
• ห้อง LAB จ�านวน 3 ห้อง
• ห้องน�้าชาย หญิง

พื้นชั้น	3
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	2,249	ตารางเมตร
• ห้องพักอาจารย์ จ�านวน 16 ห้องย่อย
• ห้องเรียน 100 คน จ�านวน 6 ห้อง
• ห้องเรียน 50 คน จ�านวน 4 ห้อง
• ห้องน�้าชาย หญิง

พื้นชั้น	4
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	2,249	ตารางเมตร
• ห้องพักอาจารย์ จ�านวน 16 ห้องย่อย
• ห้องเรียน 100 คน จ�านวน 6 ห้อง
• ห้องเรียน 50 คน จ�านวน 4 ห้อง
• ห้องน�้าชาย หญิง

พื้นชั้น	5
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	2,217	ตารางเมตร
• ห้องเรียน 250 คน จ�านวน 2 ห้อง
• ห้องเรียน 500 คน จ�านวน 1 ห้อง
• ห้องควบคุม
• ห้อง AHU
• ห้องน�้าชาย หญิง
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิช้ันสูงที่มีศักยภาพ
ในการให้การรักษาได้ครบวงจรทุกสาขาวิชา 
รวมทัง้เป็นทีร่บัส่งต่อผูป่้วยจากโรงพยาบาลอืน่ๆ 
ให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
ฉุกเฉินในทุกสาขา โดยผู ้ป่วยส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลมีภูมิล�าเนาในจังหวัดปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ 

ในภาคกลางให้บริการผู้ป่วยของศูนย์ความเป็น
เลศิต่างๆ เช่น  ศนูย์โรคหวัใจ  ศนูย์โรคหลอดเลอืด
สมอง ศูนย์อุบัติเหตุระดับหนึ่ง ศูนย์โรคตา ศูนย์
บ�าบัดทดแทนไตครบวงจร เป็นต้น   อีกทั้งเป็น
สถาบนัการเรยีนการสอน การวจิยั และฝึกปฏบิตัิ
ของนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้ง
นกัศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร์สขุภาพอืน่ ๆ  อาทิ
เช่น  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 

ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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ด้านศักยภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิได้จดัตัง้
ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Thammasat 
Radiation Oncology Center : TROC) ขึ้น เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิาร  โดยเปิดให้บรกิาร
อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 ณ ชัน้ 1 
อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ซึ่งมีเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
1. เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 3 เทสลา (MRI 3 tesla) สามารถสร้างภาพ
จ�าลองการฉายรงัสขีองผูป่้วยได้แบบเสมอืนจรงิ 
เนือ่งจากภาพ MRI สามารถมองเหน็อวยัวะ และ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ภายในตัวผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้น 
ภาพมีความชัดมากกว่าเครื่อง CT scan โดย
เฉพาะภาพสแกนของสมอง ต่อมลูกหมาก และ
มดลูก ท�าให้แยกส่วนที่เป็นเนื้องอกกับเนื้อเยื่อ
ปกติได้ชัดเจนท�าให้การวางแผนการฉายรังสีมี
ความแม่นย�าสูงมากขึ้น  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ ตลอด
จนสาขาวชิาอืน่ เช่น คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
รวมถงึโรงเรยีน และสถาบนัต่างๆ ทีม่าศกึษาดงูาน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและด้วยความทีเ่ป็น
โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพในด้านการให้บรกิารแบบ
เป็นกันเอง บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ตลอดจนมาตรฐานการรักษาที่มี
คุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ทันสมัย จึงเป ็นเหตุผลที่ท�าให้โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ มผีูม้ารบับรกิารเพิม่ขึน้ทกุๆ ปี ในปี 
2559 ถือว ่าเป ็นปีแห่งการเติมเต็มในด้าน
การให ้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรต ิและส�าหรบัในปีงบประมาณ 2559 
น้ี โรงพยาบาลมกีารพฒันางานด้านต่างๆ ดงันี้
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2. เครื่องเร่งอนุภาค หรือเครื่องฉายรังสี ; Linear 

accelerators (LINAC) เป็นเครือ่งฉายรงัสรีุน่ใหม่

ล่าสุดในปัจจุบัน สามารถรองรับการฉายรังสีได้

ครบทุกเทคนิคการรักษา ทั้งเทคนิคการรักษา

ขั้นพื้นฐานและข้ันสูง มีอุปกรณ์ตรวจสอบ

เอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบกรวย (Cone beam CT) 

เพือ่เพิม่ความแม่นย�า และลดความคลาดเคลือ่น

ระหว่างการรักษา สามารถผลิตทั้งรังสีโฟตอน 

และรังสีอิเลคตรอน สามารถปรับระดับพลังงาน

ได้หลายพลังงานและให้พลังงานสูง

ด้านโครงสร้างทางกายภาพ
ขณะนี้การก่อสร้างอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 
นั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยคาดว่า
จะด�าเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย งานการ
พยาบาลผู ้ป่วยวิกฤต (ICU) หอผู ้ป่วยพิเศษ 
หอผู้ป่วยมะเร็งและปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์วิจัย
ทางการแพทย์ และส่วนต่อขยายของงานการ
พยาบาลผูป่้วยผ่าตดั ในส่วนของอาคารดลุโสภาคย์
ได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ เครื่องเร่งอนุภาค หรือเครื่องฉายรังสี

Linear accelerators (LINAC)
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เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 เทสลา (MRI 3 tesla)

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม งานการ
พยาบาลผูป่้วยทนัตกรรม งานการพยาบาลผูป่้วย
หู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยการพยาบาล
ระยะสั้น การก่อสร้างงานการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตโรคหัวใจ (CCU) งานการพยาบาลผู้ป่วย
กึ่งวิกฤตโรคหัวใจ ส่วนของอาคารกิตติวัฒนาจะ
ด�าเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัด วิสัญญี และ
งานการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมุ่งมั่น
ในการทีจ่ะพฒันาในด้านการรกัษาพยาบาลและ
เทคโนโลยทีางการแพทย์ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพือ่
รองรับการให้บริการแก่ประชาชน และสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ท่ีเข้ามารบับรกิาร เพือ่แสดง
ศักยภาพของการเป็นโรงพยาบาลชั้นน�าใน
จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัใกล้เคียง รวมถงึการ
สร้างมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลให้
สอดคล้องกบัการเป็นองค์กรวชิาชพีสู่ระดับสากล  
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ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์  ได้จัดตั้งข้ึนใน
โอกาสครบรอบ 80 ป ี  แห ่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือของ
คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้การดูแลผู ้ป่วยระยะ
สดุท้ายให้จากไปอย่างสงบตามวถิธีรรมชาต ิโดย
ไม่ต้องถูกพันธนาการด้วยเครื่องมือต่างๆ จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ 
ธรรมรักษ์ ในครั้งนี้นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อท�า
ประโยชน์แก่สังคม

ศูนย ์ธรรมศาสตร ์  ธรรมรักษ์  ตั้งอยู ่ที่ซอย
คลองหลวง 25 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่
ประมาณ 44 ไร่  ได้มาจากการบริจาคของผู้ที่มี
จิตอันเป็นกุศล ที่จะให้ที่ดินแห่งนี้ เป็นสถานที่
เพื่อดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้ได้รับการดูแล
ที่เหมาะสมและจากไปอย่างสงบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  จงึได้จดัตัง้

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อเป็นศูนย์ให้การ
บ�าบัดท่ีเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน   
ให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
care) ในผูป่้วยทีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคคกุคามต่อชวีติ
และอยู ่ในระยะสุดท้ายของชีวิต  อีกทั้งเป็น
ศูนย์บ�าบัดในลักษณะท่ีผู้ป่วยและครอบครัวได้
อยู่ด้วยกัน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการบ�าบัด
โดยให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเลือกวิธี
บ�าบัด และยังเป็นศูนย์ท่ีให้ค�าปรึกษาด้าน
กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ชวีติ
ระยะสุดท้าย  ในหลายประเทศจึงได้จัดให้มี
สถานทีท่ีห่นึง่ทีม่ลีกัษณะกึง่บ้าน กึง่โรงพยาบาล
เพือ่ผูป่้วยในระยะสดุท้ายได้เข้าพกั และให้ได้รบั
การดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม บรรเทา
อาการปวดเพือ่ให้ผูป่้วยคลายความทกุข์ทรมาน 
โดยดแูลทัง้ร่างกายและจติใจ อกีทัง้ให้ญาตขิอง
ผูป่้วยได้มโีอกาสอยูร่่วมดแูลด้วยตลอดเวลา เพือ่
ช่วยกันในการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยให้
จากไปอย่างสงบ ซึง่ในต่างประเทศจะเรยีกสถานที่
นี้ว่า “Hospice” ซึ่งก็คือ ที่มาของการจัดตั้งศูนย์
ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์  

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 
Thammasat Hospice and Palliative Care Center 
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การรับผู้ป่วย 
ของศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 
วตัถปุระสงค์ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้จดัตัง้
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ขึ้น เพื่อให้การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้จากไปอย่างสงบโดย
วิถีธรรมชาติ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ  ์
จะรับผู ้ ป่วยจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
เฉลิมพระเกียรติ ในกรณีที่ผู ้ ป่วยหรือญาติ
แสดงความประสงค์จะขอรับการดูแลแบบ
ประคบัประคอง  โดยไม่ประสงค์จะให้ยือ้ชวีติผูป่้วย
ด้วยเครือ่งมอืต่างๆ จากเทคโนโลยสีมยัใหม่แบบที่
เป็นอยู ่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดแูลผูป่้วยจะองิ
ตามอตัราและเกณฑ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรต ิส่วนผูป่้วยทีร่ายได้น้อยอาจจะขอรบั
ความช่วยเหลอืจากศนูย์ฯ เป็นกรณีๆ  ไป
 
การดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์นี้ 
นอกจากจะมห้ีองผูป่้วยแล้ว จะมห้ีองพกัส�าหรบั
ญาตด้ิวย เพือ่ให้ญาตไิด้ช่วยกนัดแูลผูป่้วยร่วมกบั 

ทางแพทย์และพยาบาล ส่วนกรณทีีผู่ป่้วยประสงค์ 
จะไปดูแลต่อหรือไปเสียชีวิตท่ีบ้าน ทางศูนย์ฯ  
ก็จะช่วยเตรยีมความพร้อม สอนวธิกีารดูแลผู้ป่วย 
การปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย เพื่อให้ญาติสามารถกลับ 
ไปดูแลผู้ป่วยต่อท่ีบ้าน และช่วยกันดูแลจนกว่า 
ผูป่้วยจะจากไปอย่างสงบ

หลักการส�าคัญท่ีผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะ 
ต้องทราบและท�าความเข้าใจร่วมกนัคอื การเรยีนรู้
และท�าในสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ป่วย หากท�าความ
เข้าใจร่วมกันในแนวทางนี้ ศูนย์ธรรมศาสตร์ 
ธรรมรักษ์แห่งนีจ้ะเป็นสถานทีใ่ห้ทกุคนได้ร่วมกนั
สร้างสุขสุดท้ายท่ีปลายทางให้แก่ผู ้ป่วย เป็น 
สถานที่ที่ได้เรียนรู้ธรรมจากความจริงที่เกิดขึ้น 
ได้เห็นสัจธรรม เห็นโลกตามความเป็นจริงด้วย
ปัญญา 
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เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 82 ของการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบเข็มเกียรติยศ
แด่  ดร.มารวย ผดงุสทิธิ ์เพือ่เชดิชเูกยีรต ิในฐานะ
ทีท่่านเป็นศษิย์เก่าของคณะพาณชิยศาสตร์และ
การบัญชี ผู ้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
รวมถึงคุณประโยชน์ด้านสังคมเป็นอย่างสูง 

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ 
                   ประจ�าปี 2559

ศิษย์เก่าจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้สร้างคุณูปการ 
แก่ประเทศไทย
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
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ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  
2472 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวัยเด็กท่าน
ต้องย้ายโรงเรียนหลายคร้ัง เพื่อติดตามบิดาไป
รับราชการในกรมรถไฟ ต่อมาได้เข้าศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ แต่
ในขณะที่ท่านก�าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ได้เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท�าให้ท่านต้อง
หยดุเรยีนไปในช่วงนัน้ ประกอบกบับดิาของท่าน
ล้มป่วย และต้องออกจากราชการ ท�าให้ท่านต้อง
ท�างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดยสอบเข้า
รับราชการในกรมรถไฟ ต ่อมาได ้ย ้ายไป
กรมชลประทาน กรมบัญชีกลางตามล�าดับ
ต่อมาท่านได้สอบเทียบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 8 
และเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท ่านได้ทุนไปศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัซรีาควิ 
และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ด้วยความเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างมากในวิชาชีพ ท่านได้รับเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งส�าคัญ ในองค์กรชั้นน�าของประเทศมา
โดยตลอด  โดยต�าแหน่งส�าคัญ ได้แก่ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์  กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  

ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อส�าคญัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจาก
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
หลายครั้ง ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงถ้วนหน้า โดยมี
ชนวนส�าคัญจากเศรษฐกิจฟองสบู ่  ของ
สหรัฐอเมริกาแตก เหตุการณ์รัฐประหารในไทย
โดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์  ได ้ใช ้ความรู ้
ความสามารถของท่านบริหารจนท�าให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ฟื ้นฟู กลับมาสู่ความสนใจของ
นักลงทุนอีกครั้ง โดยนโยบายส�าคัญของท่านท่ี
เรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุน คือ ต้องเป็นไป
ด้วยความสจุรติ ยตุธิรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ปัจจยัส�าคญัทีท่่านเน้นคอื จรยิธรรมของผูบ้รหิาร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหนึ่งนโยบายส�าคัญของ
ท่านคือ การยกระดับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล หรือการเป็น
ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
 
ซึ่งผลการท�างานของท่านท�าให้เกิดการขยายตัว
อย่างมากของจ�านวนบริษัทจดทะเบียนและ
มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ และมเีงนิลงทนุจาก
ต่างประเทศไหลเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เพิม่ขึน้ตามล�าดบั อนัส่งผลให้เกดิความเตบิโตใน
ตลาดหลกัทรพัย์ และเศรษฐกจิของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ด้วยวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของท่าน ดร.มารวย  
ผดุงสิท ธ์ิ  ศิษย ์ เก ่าผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีร่บัผดิชอบงานส�าคญั
ระดับประเทศ ผู ้ ซึ่ ง ได ้สร ้างคุณูปการแก ่
ประเทศไทยไว้เป็นอันมากจนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน  ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีความวิริยะ 
อุตสาหะ และผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น และทุ่มเท
ในการท�างาน โดยยดึมัน่คณุธรรม จรยิธรรมอย่าง
เคร่งครัดตลอดมา

ในด้านสังคม นอกเหนือจากชีวิตการท�างาน 
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์  เป ็นผู ้บ�าเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์ท�านบุ�ารงุพทุธศาสนามาโดยสม�า่เสมอ 
และท่านเป็นกรรมการทีป่รกึษามลูนธิหินงัสอืเพือ่
ไทย (Books for Thailand Foundation) ซึ่งเป็น
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร ท�าหน้าทีร่บับรจิาค
หนังสือภาษาอังกฤษที่ จัดพิมพ ์ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มาให้กบัห้องสมดุสถานศกึษา และ
ห้องสมดุสาธาณะในประเทศไทย  เพือ่สร้างเสรมิ
วฒันธรรมการอ่านในสงัคมไทย โดยเฉพาะชมุชน
ที่ห่างไกลความเจริญ

ในส่วนการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์ ได้อุทิศตน
เพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
หลายด้านมาอย่างต่อเน่ือง โดยท่านด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ 
ประธานกรรมการอ�านวยการ วทิยาลัยนานาชาติ 
ปรดี ีพนมยงค์ กรรมการประจ�าคณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี กรรมผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าภาค
วิชาการบัญชี กรรมการโครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ (M.B.A) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการบัณฑิตศึกษาปริญญาโท การบริหาร
การเงิน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการ
บัณฑิต ศึกษาปริญญาเอกร ่ วมของคณะ
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีซึง่ในระหว่างทีท่่าน
ด�ารงต�าแหน่ง ท่านได้น�าเสนอแนวคิดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
 
ด ้ ว ย เ กี ย ร ติ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น ดั ง ก ล ่ า ว 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบเข็มเกียรติยศ 
แก่ ดร.มารวย ผดงุสทิธิ ์เพือ่เชดิชคูณุความดขีอง
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้สืบไป
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เน่ืองในโอกาสก่อต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมืองขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2477 
จนถึงปัจจุบันนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้สถาปนามาครบรอบ 82 ปี ในวันจันทร์ที่ 27 
มิถุนายน 2559 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย ท่ีส�าเร็จการศึกษาออกไปท�างาน
รับใช้ประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังยังมี
ผู ้ที่ ให ้ความสนับสนุนการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่ เป ็นประโยชน ์ต ่อสถาบัน
การศึกษาเป็นจ�านวนมาก

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ขึ้น จึงพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ และโล่
เกียรติยศในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 82 ปี ซึ่งมีจ�านวน 33 ราย ดังต่อไปนี้

โล่เกียรติยศ 
           ประจ�าปี 2559
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ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนี  ละอองศรี
2. นายเขมทัตต์  พลเดช
3. นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล
4. นายชาติชาย  อุทัยพันธ์
5. นางสาวณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล
6. พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา  ถึงสุข
8. นายปิยะ  ปะตังทา
9. ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์  วรรณแสง

ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

1. นายขจร  จิตสุขุมมงคล
2. ดร.ชุมพล  พรประภา
3. นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ก�าบรรณารักษ์
5. นายพีรพล  นนทสูติ
6. นางลัดดาวัลย์  บิณฑสันต์
7. เภสัชกรหญิง วนิดา  เดชาวาศน์
8. นายวิบูลศักดิ์  อุปรมัย

10. นางมยุรี  ยกตรี
11. นายมานิต  พาณิชย์กุล
12. พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
13. พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์
14. นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์
15. นายศุภชัย  สุทธิพงษ์ชัย
16. นายสมพงค์  สระแก้ว
17. นายสุรวุฒิ  วรรณฤมล
18. นางเสาวนีย์  กมลบุตร

9. นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์
10. นายวีระศักดิ์  จิตศักดานนท์
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์
12. นายส�ารวย  เถาว์กายา
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค  วรานุสันติกูล
14. Prof. Dr. Ryohei  Hasegawa
15. Shigo  Takesawas, Ph.D.
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กีรตยาจารย ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2558

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์
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ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ จบการศกึษา

ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร ์บัณฑิต สาขา

บริหารรัฐกิจ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทุนภูมิพล 

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก่อนจะไปศกึษาต่อ

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในสาขา Public Administration 

จากสถาบัน Northern Illinois University และ

สาขา Public Administration/Public Affairs จาก

สถาบัน Virginia Polytechnic Institute and 

State University (Virginia Tech University) 

ตามล�าดับ

ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ ได้ท�างานใน

หลากหลายต�าแหน่ง ทัง้งานด้านการบรหิารและ

งานด้านการสอน ในด้านบริหาร ศาสตราจารย์ 

ดร.อมัพร ด�ารงต�าแหน่งทางการบรหิารในองค์กร

ต่างๆ มากมาย เช่น รองประธานสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อ�านวยการ

โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการ

สาธารณะ คณะรัฐศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, กรรมการวิชาการสภานิติบัญญัติ

แห ่ งชาติ  ส� านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลด้านการ

กระจายอ�านาจสู่ท้องถิน่ ส�านักงานคณะกรรมการ

กระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น, และ

เลขาธิการสมาคม สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์

แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนงานด้านการสอน ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร

เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรือ่งการบรหิาร

รฐักจิเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร สอน

วิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึง

ปริญญาเอกมากมายหลายวิชา 

เบื้องลึกของการให้นี้
กินความลึกซ้ึงมากกว่า

เพียงการหยิบยื่นความรู้จากต�ารา
สู่ลูกศิษย์อย่างผิวเผิน 

ครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถ
แม่นย�าและเช่ียวชาญในเนื้อหาองค์ความรู้

ที่จะถ่ายทอดให้กับศิษย์ 

“

“

THAMMASAT EXCELLENCE 57



ศิษย์ได้ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา 

การใช้ชีวิต การปรับทุกข์ การเรียนต่อ และ

การแสวงหาอาชีพได้ตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากงานด้านบริหารและงานด้านการ

สอนดงักล่าว ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ 

ยังมุ่งมั่นเขียนต�ารา เขียนบทความวิชาการ และ

ท�างานวจิยัเพือ่น�าความรูม้าช่วยเหลอืสงัคมอย่าง

มากมายและต่อเน่ือง ซึ่งผลงานทางวิชาการ

แต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็น

อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ต�าราเรื่อง “การบริหาร

ซึง่ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร สามารถท�าหน้าทีน่ีไ้ด้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย เนื่องด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. อมัพร มจีติวญิญาณความเป็น

ครูเตม็เปีย่มในหวัใจ อกีทัง้ยงัถอืว่า ความเปน็ครู

คือ ความเป็นผู้ให้ แต่ความเป็นผู้ให้นี้ ไม่ใช่เพียง

แค่การให้ความรู้แก่นักศึกษาเท่านั้น แต่เบื้องลึก

ของ “การให้” นี้ กินความลึกซึ้งมากกว่าเพยีงการ

หยิบยื่นความรู้จากต�าราสู่ลูกศิษย์อย่างผิวเผิน 

ครูจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ แม่นย�าและ

เชี่ยวชาญในเนื้อหาองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้

กบัศษิย์ การสัง่สมความรูน้ีเ้กดิมาจากการศกึษา 

ค้นคว้า และวิจัยอย่างสม�่าเสมอ ให้เกิดความ

แตกฉานในศาสตร์ที่สั่งสอน นอกจากนี้ ยังต้อง

ตั้งค�าถามต่อสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า หาโอกาสเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนกับผู ้ทรงคุณวุฒิในแวดวง

วิชาการ เพื่อให้เกิดประเด็นใหม่ๆ  ที่ทันสมัย 

ทันเหตุการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึง่จะท�าให้เกดิการต่อยอดความรู ้เกดิประเดน็ให้

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 

นอกจากนี้ ด้วยโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และการสื่อข้ามพรมแดน ท�าให้สามารถค้นคว้า

หาความรู ้ได้อย่างไม่จ�ากัด และลดช่องว่าง

ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

ท�าให้นักศึกษาตื่นตัวตลอดเวลา เปิดประตูให้

ศิษย์ได้กล้าซักถาม ครูในที่นี้จึงให้ทั้งความรู ้

ที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้ความสนับสนุนส่งเสริมแก่
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ปกครองสาธารณะ : การบรหิารรฐักจิในศตวรรษ 

ที ่ 21”, บทความวชิาการเรือ่ง “Equal Access to 

Health Care : A Case of Universal Health 

Coverage Policy in Thailand”, งานวิจัยเร่ือง 

“การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ.

2554-2557 และจดัท�าแผนโครงสร้างอตัราก�าลงั

องค์กรกรมการข้าว” และอืน่ๆ อกีมากมาย เป็นต้น

ด้วยความรู ้และความสามารถอันเต็มเปี ่ยม 

ป ร ะ ก อ บ กั บ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป ็ น ค รู ที่

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ�ารงลักษณ์ มุ่งมั่นอุทิศ

เพื่อการศึกษาและสังคม ท�าให้ศาสตราจารย์ 

ดร.อัมพรได้รับการยกย่องผ่านรางวัลต่างๆ

มากมาย ซึ่ งได ้แก ่  รางวัลทุนภูมิพล จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รางวัลสภาวิจัยแห่ง

ชาติ : รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจ�าปี 2546 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, และ

รางวลัศษิย์เก่าดเีด่น ด้านบรหิารวชิาการ/วชิาการ 

พ.ศ. 2555 จากสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปีนี้ 

ถือเป ็นอีกหนึ่ งป ีที่น ่าภูมิใจเป ็นอย ่างยิ่ งที่

ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรติ 

รางวัลท่ีบ่งบอกความเป็นผู้มีชื่อเสียงในความรู้

รางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงจิตวิญญาณความ

เป็นคร ูรางวลันี ้คอื กรีตยาจารย์
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ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย เริ่มรับ
ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2525 ซึ่งหากนับเวลารวมจนถึงปัจจุบัน
ก็เป็นเวลาถึง 33 ปี รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ 
สอนทั้งในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร
ควบตรีโทด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ และ
ระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ โดยรองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ ได้
ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อุทิศเวลา
ให้ค�าปรกึษาแก่นกัศกึษาทัง้ในและนอกห้องเรยีน 
และยังฝึกให้นักศึกษาเป็นคนตรงต่อเวลา มี
ระเบยีบวนิยั มจีรยิธรรม มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอีกด้วย 

ครูดีเด่น 
       ประจ�าปี 2558

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ ยังอุทิศ 
เวลาให้กับการท�างานวิชาการในด้านอื่น  ๆ เช่น 
การท�าหนังสือ “การวิจัยทางธุรกิจ” ซึ่งท�าร่วม 
กับรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวกิา ผดงุสทิธิ ์การเขยีน
บทความวิชาการ “Evaluation of The Success 
of A Master of Business Administration 
Program: A Case Study of Thammasat 
Bus iness School”  ซึ่ งท� าร ่ วมกับ  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์, การท�าวิจัย 
“การประเมินผลส�าเร็จของหลักสูตรบริหารธรุกจิ
มหาบัณฑิต  : กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ซึ่งท�า
ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ,์ การ
เป็นบรรณาธิการหนังสือ “พลิกโฉมการแข่งขัน” 
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ, และการท�างาน
บรกิารสงัคมอืน่ๆ อกีมากมาย เป็นต้น ด้วยเหตนุี ้
รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ จึงเป็นที่รักและเคารพ
ของนักศึกษา และเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน เริ่ม
รับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2534 รวมระยะเวลา 25 ปี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ สอนนักศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ เป็นผู้อุทิศตนให้แก่
งานสอนด้วยดเีสมอมา เตรยีมตวัสอนและจดัท�า 
เอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้าสม�่าเสมอ 

อีก ท้ัง ยังมี เอกสารประกอบบทเรียนและ 
แบบฝ ึกหัด เพื่ อช ่วยเสริมให ้ นักศึกษามี
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้สนับสนุนให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและ
นอกห้องเรยีนอกีด้วย ไม่เพยีงแต่การท�างานด้าน
การสอน รองศาสตราจารย์ ดร.สพุงศ์ ยงัอทุศิตน
เพือ่ราชการ โดยเป็นกรรมการในกจิกรรมบรกิาร
สงัคมให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐัและเอกชน 
เช่น อนุกรรมการพิจารณากรอบการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม 
กระทรวงแรงงาน, กรรมการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการสอนภาษา
องักฤษในศตวรรษที ่21 (Innovation in the 21st 
Century ELT), และคณะท�างานโครงการพฒันา
ภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารและการท�างาน 
ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
เป็นต้น 

นอกเหนือจากหน้าที่ดังกล่าว รองศาสตราจารย์ 
ดร.สพุงศ์ ยงัประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบั
เพ่ือนร่วมงานและนักศึกษา ท้ังทางกาย วาจา 
และใจ จึงท�าให้เป็นท่ีชื่นชมในหมู่บุคลากรและ
ผู้คนที่เกี่ยวข้องเสมอ

ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
สถาบันภาษา

THAMMASAT EXCELLENCE 63

เต็มที่กับการสอน 

และการท�างานเพื่อสังคม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา เร่ิม
รับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 
1 พฤษภาคม 2544 รวมเวลาทั้งหมด 14 ปีที่
ท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอน
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ มี
ความประณีตในการเตรียมการสอนให้ครบถ้วน
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา โดยจัดท�าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ท�าสื่อการสอน และ
แผนการสอนไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ยังทุ่มเทเวลาให้แก่
นักศึกษา และด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักศึกษาผ่านการแสดงออกถึงความมีเมตตา 
ความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และมี

ความตรงต่อเวลา นอกเหนือจากการทุ่มเทให้แก่
การเรียนการสอนแล้ว ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อิศเรศ ยังอุทิศตนให้กับการค้นคว้าวิจัยและ
การบริการสังคมอีกด้วย โดยท�าวิจัยอย่างต่อ
เนื่อง เช่น ผลงานทางวิชาการ “A Study of 
Standing-Wave Thermoacoustic Refridgerator, 
The 17th International Conference on Thermal 
Engineering (ICTE2015), London, 10-11 
December 2015” และบรกิารสงัคมผ่านการเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมตรวจสอบให้แก่หน่วย
งานต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นักศึกษา เพื่อน
อาจารย์ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จึงยกย่องให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ เป็นครูดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูดีเด่นสาขาวิทยศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์และ 

อุทิศตนให้กับการค้นคว้าวิจัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง เริ่มรับราชการ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
2551 รวมระยะเวลาที่ท�างานมาทั้งหมด 7 ปี ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลากหลายวิชาที่
เกี่ยวข ้องด ้วยความมุ ่งมั่นตั้งใจอุทิศตนให้กับ 
นักศึกษา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งทางด้าน 
การเรียน ความประพฤติ และปัญหาส่วนตัว โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งเงินทุนส�าหรับนักศึกษาที่
ขาดแคลน นอกจากนี ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก 
ยังสอนให้นักศึกษามีความตระหนักและมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และครอบครัว ด้าน
กิจกรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ก็สามารถท�าได้อย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่อง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เข้า
ร่วมกิจกรรมของคณะอย่างสม�่าเสมอ และมีผลงาน
ทางวชิาการเป็นทีย่อมรับทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

ยกตวัอย่างเช่น ผลงานวจิยัเรือ่ง “An analysis of the 
relationship between client and health 
professional perceptions of health status on the 
quality of the health service system and health 
status in Vietnam, Int J Healthc Manag. 2015: 
8(3): 156-63” และผลงานบทความวิชาการเรื่อง 
“Laboratory diagnosis of urinary tract infection. 
Thai Sci Tech J.2013; 21:486-494” เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ยังท�างาน
เพือ่สงัคมมากมาย อาท ิการเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในชุมชนเทศบาลนครรังสิต ประจ�าปี 2555-2556 
ด้วยความรูค้วามสามารถทีเ่ตม็เป่ียมพร้อมถ่ายทอด
ให้แก่นักศึกษา ประกอบกับการอุทิศตนเพ่ือสังคม 
ท�าให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก จึงเป็นที่รักของ
นักศึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้องด้วยเป็นอย่างมาก

ครูดีเด่นสาขาวิทยศาสตร์สุขภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง
คณะสหเวชศาสตร์
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สอนศิษย์ด้วยความมุ่งมั่น 
มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ



นางสาวนวลฉาย เอ่ียมรักษา เร่ิมท�างานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2534 ใน
สายงานสารสนเทศ แม้จะไม่ได้เรียนจบมาทาง
ด้านนี้โดยตรง แต่ด้วยความสนใจใฝ่หาความรู้
เพิ่มเติม ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะที่เป็น
แรงขบัเคลือ่นภายในจติใจ กท็�าให้นางสาวนวลฉาย
พยายามศึกษาจนสามารถเขียนโปรแกรมด้วย
ตนเองได้ และเมื่อมาท�างานทางด้านงาน
สารสนเทศในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีต้่องใช้
งานคอมพวิเตอร์อยูบ่่อยๆ ท�าให้นางสาวนวลฉาย
ตดัสนิใจเรยีนต่อปรญิญาโททางด้านคอมพวิเตอร์
เพือ่พฒันาความรูใ้ห้กว้างมากยิง่ขึน้ เมือ่เรยีนจบ 
กน็�าความรูม้าพฒันาโปรแกรมของมหาวทิยาลยั

และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการท�า
สื่อการเรียนการสอนที่ เอื้อประโยชน์ให ้กับ
นักศึกษา

ส�าหรับการสร้างความสุขในท่ีท�างานและการ
พัฒนางานท่ีท�า นางสาวนวลฉายเปิดเผยว่า 
หัวใจ เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด หากเรารักสิ่งที่ท�าเรา
ก็จะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ
ออกมา หาเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์กับงาน
เสมอ อย่าท�างานไปวนัๆ พยายามหาความรูพ้ฒันา
ตวัเองอยู่สม�่าเสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วความ
รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามันก็จะตามมาตลอด

บุคคลากรดีเด่น
                    ประจ�าปี 2558

 
เรามีความสุข

ที่โปรแกรมของเรา
ท�าให้คนอื่นท�างานได้ง่ายขึ้น

“
“

บุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ
นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
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หลังจากจบการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์
ได้ไม่นาน นางพัชรา บุญญอนุชิต ก็เข้ามาเริ่ม
ท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวิชาชีพ
ที่ได้ร�่าเรียนมา ในปี พ.ศ.2536 โดยได้เร่ิมงาน
จากห้องคลอดต่อเนื่องมาถึงการพยาบาลเด็ก 
นางพัชรากล่าวว่า งานพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่
งานดแูลผูป่้วยเมือ่เกดิโรคเท่านัน้ หากยงัหมายถงึ
การดแูลสขุภาวะอย่างครบวงจร ยกตวัอย่างเช่น 
เมือ่เดก็เลก็มไีข้สงู พยาบาลทีอ่ืน่อาจแค่ดแูลเพือ่
ทุเลาอาการ แต่นางพชัราและพยาบาลธรรมศาสตร์
จะสาธติวธิลีดไข้ในเดก็อย่างถกูต้องให้กบัพ่อแม่
ด้วย นอกจากการท�างานเชงิรกุแล้ว นางพชัรายงั

ทุ ่มเทการท�างานให ้ กับการวิจัยและสร ้าง
นวั ตกรรมทางการพยาบาลอี กด ้ วย  ซึ่ ง
ผลงานทีน่างพชัราภาคภมูใิจมากทีส่ดุชิน้หนึง่คอื 
DIY SPACER หรืออุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืดท่ี
สามารถประดิษฐ์จากของใช้ภายในบ้านได้
นางพัชรายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามีความสุขท่ีได้
ดแูลและบรกิารผูป่้วย ถงึแม้งานพยาบาลจะเป็น
งานท่ีหนัก แต่กไ็ม่เคยย่อท้อ พยายามคิดบวกใน
ทุกๆ สถานการณ์ ทั้งต่อตนเอง และผู้ใต้บังคับ
บัญชา ไม่ช้าความคิดสร้างสรรค์ท่ีพร้อมแก้ไข
ปัญหาก็จะตามมาเสมอ 

เราอยากพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้คน
ในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

“
“

บุคลากรดีเด่น
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ 
นางพัชรา บุญญอนุชิต
พยาบาลช�านาญการพิเศษ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2531) ที่

นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ ได้เข้ามาท�างานใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมใจเคยเป็น

ทหารมาก่อนทีจ่ะมาเริม่ท�างานในสายงานรกัษา

ความปลอดภัย ซึง่นายสมใจเล่าว่าประสบการณ์

เก่าจากอาชีพทหาร สามารถน�ามาประยุกต์เข้า

กับงานรักษาความปลอดภัยได้เป ็นอย่างดี

นายสมใจยังกล่าวอีกว่าอยากช่วยเหลือทุกคนที่

ก�าลังได้รับความล�าบาก เช่น ของหาย หรือเกิด

อุบัติเหตุ เป็นต้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากไม่มีเหตุด่วน นายสมใจก็

จะปฏบิตังิานโดยทัว่ไป เช่น การเขยีนเครือ่งหมาย

จราจร และงานจิปาถะ

นายสมใจกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รางวัลท่ีได้รับมา

ในครั้งน้ีถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงในการ

ท�างาน รู้สึกขอบคุณท่ีทุกคนเห็นคุณค่าของงาน

ที่เขาท�า ตนก็จะช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างดีที่สุดที่ท�าได้ และ

หากสิง่ใดเกนิความสามารถ กจ็ะพยายามหาคน

ที่ช่วยได้ต่อไป

อยากท�างานเพื่อหลวง
ให้เต็มความสามารถ 

 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

“

“
บุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจํา
นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองงานศูนย์รังสิต
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นายวีระศักดิ์ ทัพขวา ท�างานในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2538 จากวันแรกจนถงึ

ปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง 21 ปีแล้ว ที่นายวีระศักดิ์

ท�างานด้านกฎหมายประจ�าส�านักงานช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจหลักๆ

คอื เป็นทีป่รกึษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทัว่ไป 

เป็นทนายความว่าความให้ประชาชนที่ยากจน 

รวมถึงเป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู ้ด ้าน

กฎหมายในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น นอกเหนือจาก

ภารกิจที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว นายวีระศักดิ์ยัง

ท�างานร่วมกับนักศึกษาอีกด้วย โดยเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริม

วิชาชีพด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการ

ฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อการว่าความ ทั้งภาค

ทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิแม้ภาระงานจะมมีากมาย

เพียงใด แต่นายวีระศักดิ์ก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคง

มุ่งมั่นท�างานเพื่อประโยชน์ของสังคม

ส�าหรับรางวัลบุคลากรดีเด่นที่ได้รับในครั้งนี้

นายวีระศักด์ิเปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็น

เกยีรตอิย่างยิง่ ทีม่หาวทิยาลยัได้ให้ความส�าคญั

กบัการท�างานบรกิารประชาชน และอยากขอบคุณ

ทกุๆ คนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ตนกจ็ะพยายามรกัษา

การท�างานแบบนี้ต่อไป

มุ่งท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 

“

“

บุคลากรดีเด่น
กลุ่มพนักงานเงินรายได้
นายวีระศักดิ์ ทัพขวา
นิติกร (ทนายความ) คณะนิติศาสตร์
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ในปี 2558 ที่ผ่านมาคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วม

การแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพในเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นจ�านวนมาก ซึ่งผลปรากฏว่า 

ประสบความส�าเร็จอย่างสูงโดยสามารถคว้ารางวัลมาได้เป็นจ�านวนมากในทุกเวที ส่งผลให้ชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักในเวทีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ความส�าเร็จดังกล่าว

เป็นผลจากการด�าเนินนโยบายมุ ่งผลักดันการวิจัย และการพัฒนาทางวิชาการ จนส่งผลให้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติได้ปีละกว่า 

100 รางวัล และยังถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในหลายเวทีส�าคัญๆ ระดับโลก  

รวมถึงนักศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้แสดงศักยภาพ

ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสร้างช่ือเสียงในระดับสากล ซึ่งส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รางวัลใน

ปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้ 

การประกวดผลงานวจัิยและสิง่ประดษิฐ์นานาชาตทิีถ่อืว่าเป็นเวททีีใ่หญ่ทีส่ดุเวทหีนึง่ คอืงานประกวด

สิง่ประดษิฐ์นานาชาต ิ“International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรงุเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ 

ซึ่งจะจัดในช่วงกลางเดือนเมษายน เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2558 ธรรมศาสตร์ก็ได้สร้างชื่อระดับ

นานาชาติได้อีกคร้ัง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมประกวดทัง้สิน้ 14 ผลงาน ปรากฏว่าผลงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้รบัรางวลัรวมทัง้สิน้ 

20 รางวลั โดยผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัเกยีรตยิศ ได้แก่ เบ้าหล่อส�าหรบัซเีมนต์ผสมยาปฏชิวีนะเพือ่รกัษา

ข้อสะโพกติดเชื้อ (Spacer mold for mobile spacer in infected total knee arthroplasty) โดย 

รองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ ป่ินศรศกัดิ ์และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ มธ. ระบบย่อเชงิความหมายจาก

เอกสารภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง และคณะ 

จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มธ. และระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่าง

อัตโนมัติด้วยสัญญาน Transcranial Doppler Ultrasound (Automatic Stroke Screening System 

using Transcranial Doppler Ultrasound) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มธ. นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีท่ีมีความ

ส�าคัญระดับโลก 

ความส�าเร็จระดับสากล 
คณาจารย์และนักศึกษาธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่หยุดยั้งในการที่จะเดินหน้าสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อช่วยเหลือสังคม และได้จัดส่งผลงานสิง่ประดษิฐ์ของนกัวจิยัธรรมศาสตร์ร่วมงานประกวดและ

จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX’15 : 26th International Invention & 

Technology Exhibition 2015 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ระหว่างวนัที ่21-23 พฤษภาคม 

2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จาก 21 ประเทศมาร่วมแสดงผลงานกว่า 1,000 ชิ้น 

ปรากฏว่าผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่น�าไปจัดแสดงและประกวดได้รางวัลรวม 9 

รางวัล คือ  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 5 รางวัล

นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43

“The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ      

ITEX’15 : 26th International Invention & Technology Exhibition 2015

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผลงาน “หม้อนึง่อาหารด้วยไอน�า้ประหยดัพลงังาน” 

โดย รศ.วรภทัร ลคันทนิวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยนักเรียนและครู ร.ร. ภปร. ราชวิทยาลัย  อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยผลงานทีโ่ดดเด่นทีเ่ข้าร่วมประกวดในครัง้นี ้คอื ผลงาน “เป้ยงัชพี” โดย อาจารย์นภมณ ีทรพัย์สนุทรกลุ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ศรา สขุยีศ และอาจารย์เพชร จติต์สวุรรณ และนกัศกึษาปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง มธ. ได้รับเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน กระเป๋าเป้ยังชีพถูก

ออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ น�้าท่วมเฉียบพลันและจ�าเป็นต้องหนี

เอาชวีติรอด โดยกระเป๋าเป้จะมช่ีองให้ใส่สิง่ของในการด�ารงชพีเบือ้งต้น เช่น มดีพก ไฟฉาย ไม้ขดี ยากนั

ยงุ เสื้อผ้าแปรงสฟัีน ขวดน�า้ อาหารกระป๋อง เป็นต้น   และผลงาน “เบาะนอนปรบัพลกิตะแคงตวั” โดย

ผูช่้วยศาสตราจารย์จณิพชิญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ได้รบัเหรยีญทอง และรางวลัพเิศษจาก

ประเทศไต้หวนั ออกแบบส�าหรบัช่วยเหลอืผูป่้วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผูป่้วยสงูอายทุีม่ข้ีอจ�ากดัใน

การเคลื่อนไหว และมีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทบัสงู เบาะนอนปรบัพลกิตะแคงตวัจะช่วยในการ

พลกิตะแคงตวัผูป่้วยอย่างถกูต้อง ลดภาระงานของผู้ดูแล ญาติ และพยาบาล ส่งผลให้คุณภาพการดูแล

ผู้ป่วยดีขึ้น 
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ITEX’15 : 26th International Invention & Technology Exhibition 2015

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผลงาน “หม้อนึง่อาหารด้วยไอน�า้ประหยดัพลงังาน” 

โดย รศ.วรภทัร ลคันทนิวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยนักเรียนและครู ร.ร. ภปร. ราชวิทยาลัย  อ.สามพราน จ.นครปฐม



ต่อมาในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “The Taipei International Invention Show & 

Technomart : INST 2015” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน      

ได้ตอกย�า้ศกัยภาพความพร้อมของนกัวจิยัธรรมศาสตร์ในระดบัโลกอกีครัง้ โดยคณะนกัวจิยัสามารถ

คว้ารางวลัมาได้ จ�านวน 5 รางวลั และทีน่่าภาคภมูใิจไปกว่าน้ัน คือผลงาน “เครือ่งวดัและกระตุ้นการหายใจ

ในทารกและเด็กเล็ก” (Baby Breath Safe : BBS) คิดค้นและพัฒนาโดย อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รบัรางวลัแพลทตนิมัซึง่ถอืเป็นรางวลัระดับสูงสุดของเวที INST ขณะเดียวกนั

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อีก 4 ชิ้น ได้แก่ “เตาอเนกประสงค์” “หม้อนึ่งอาหารด้วยไอน�้าประหยัด

พลังงาน” “เมี่ยงค�าอบกรอบปรุงรส” และ “เครื่องด�านามือหมุน” ต่างก็ได้รับรางวัล ร่วมเป็นหนึ่งใน

การสร้างชื่อเสียงของนักวิจัยไทยด้วยเช่นเดียวกัน

ผลงาน “เครื่องด�านามือหมุน” โดยโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน” 

โดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์  และคณะนักเรียนโรงเรียนปลาบากวิทยา อ.ปลาบาก  จ.นครพนม

ผลงาน “เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในทารกและเด็กเล็ก” 

โดย อ.สุภาวดี ทับกล�่า คณะพยาบาลศาสตร์

ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงค�า

อบกรอบปรุงรส” โดย อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล

และอ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อีก 4 ชิ้น ได้แก่ “เตาอเนกประสงค์” “หม้อนึ่งอาหารด้วยไอน�้าประหยัด

พลังงาน” “เมี่ยงค�าอบกรอบปรุงรส” และ “เครื่องด�านามือหมุน” ต่างก็ได้รับรางวัล ร่วมเป็นหนึ่งใน

การสร้างชื่อเสียงของนักวิจัยไทยด้วยเช่นเดียวกัน

ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงค�า

อบกรอบปรุงรส” โดย อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล

และอ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลงานต่อมาเป็นเวทีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Brussels Innova 2015” ครั้งที่ 64 ซึ่งจัด

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558  ณ กรุงบรัซเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ตอกย�้าศักยภาพความพร้อม

ของนกัวจิยัธรรมศาสตร์ในระดบัโลก โดยผลงาน “นวตักรรมการกูคื้นพลังงานจากอากาศและน�า้” และ 

“ระบบจัดการน�้าอัจฉริยะ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้

รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 2 รางวัล รางวัลระดับสูงสุดของเวที Brussels Innova 2015 ขณะเดียวกัน

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อีก 3 ชิ้น ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักด์ิ แสงเกล้ียง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้แก่ “เฟอร์นิเจอร์ DIY SHARE 4 U” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

(Silver Medals)  “พระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง SMART PAGODA” และ “โคมไฟ LIGHT 4 LIFE”  ได้

รับรางวัลพิเศษ  (Special Prize) นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน

ผศ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

ผลงานของ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์  

บันทึกธรรมศาสตร์ 2559 76



ผลงาน “I-Walk – อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”

นอกจากนีย้งัมผีลงานของเหล่านกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อกีมากมาย ทีส่ามารถสร้างชือ่เสยีง

ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้า 3 

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  ในการประกวดโครงงานนวัตกรรม

ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวกรรม

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร (International Convention 

on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe 2015) ณ มหาวทิยาลยันนัยาง 

เทคโนโลย ีสาธารณรฐัสงิคโปร์ ซ่ึงคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยห้องปฏบิตักิาร

ออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์  (CED2)  ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ และ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งผลงาน

เข้าร่วมประกวดทัง้หมด 3 ผลงาน และผลการประกวดทมีนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สามารถ

คว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล คือ

รางวัล	Merit	Awards

1. ผลงาน “I-Walk – อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”

 โดยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ 

2. ผลงาน “CP-Stepper v 2.0 – อุปกรณ์ช่วยก้าวขา ส�าหรับฝึกเดินในเด็กพิการทางสมอง”

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล	Peer’s	Choice	Awards

1. ผลงาน “Electric Repositioning Bed – เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า” 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
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• นักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

 จากเวที McGill Management International Case Competition 2015 (MMICC) ณ ประเทศ

 แคนาดา  ทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะ

 พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขนั McGill  Management 

 International Case Competition 2015 (MMICC) โดยเป็นการแข่งขนัวเิคราะห์กรณศีกึษาเชงิธรุกจิ

 นานาชาต ิโดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ยลระบลิ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา ทัง้นี ้ความส�าเรจ็

 ของทมีนกัศกึษา BBA ได้สะท้อนถงึคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของคณะพาณชิยศาสตร์และ

 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS จากสถาบัน EFMD และ

 ความก้าวหน้าในการสร้างเครอืข่ายการศกึษาในระดบันานาชาตกิบัสถาบนัการศกึษาชัน้น�าทัว่โลก   

 และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 

 โดยทีมนักศึกษา โครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM) สามารถคว้าแชมปโลกแผนธุรกิจ

 The New Venture Championship (NVC) ณ Embassy Suites Hotel  เมอืงพอร์ตแลนด์ รฐัโอเรกอน

 ได้เป็นผลส�าเร็จ  โดยน�าเสนอแผนธุรกิจสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประสานเนื้อไม้ที่ปราศจากสาร

 ฟอร์มลัดไิฮด์ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพลกิโฉมอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์และผลติภณัฑ์จากไม้ทีเ่ป็นมติรกบั

 สิ่งแวดล้อม ทัง้นีท้มีชนะเลศิไดร้บัรางวลัเปน็เงนิจ�านวน 25,000 เหรียญสหรัฐเพือ่เปน็ทนุตัง้ต้นใน

 การก่อตั้งกิจการนี้ต่อไป

• นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขนัทางวชิาการในระดบันานาชาต ิและประสบความส�าเรจ็

 ได้รับรางวัลส�าคัญๆ ได้แก่  รางวัล The Best Memorial ของกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศ

 ญี่ปุ่น  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The 2015 Philip C. Jessup International Law Moot Court 

 Competition  และ International Law Students Association Presents this National 

 Championship Award to Team 350-Thammasat University  
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• นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่  

 นายนันทณัฐ ภู่อนุสาสน์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Best  

 Paper Award จากผลงานเรื่อง การทวนสอบเชิงรูปนัยส�าหรับข้อผิดพลาดแบบภาวะพร้อมกันใน 

 จาวาสครปิต์เวบ็แอพพลเิคช่ัน ในงานประชมุวชิาการ  International Conference on Engineering  

 and Natural Science  ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวะเซะดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และรางวัล  

 The  most  excellent  paper ของนางสาวชุติมา พรเฉิดฉาย นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเคมี  

 ที่ได้รับจากผลงานวิจัยเรื่อง  Monitoring  the  Effect  of  Different  Storage  Conditions  of   

 Cold-Pressed  Rice  Bran  Oil ในงานประชมุวชิาการ International  Conference  on  Chemistry   

 and  Chemical  Engineering  (ICCCE  2015) จัดที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 

• นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับ The Best Student Paper จากผลงาน เรื่อง “Economic  

 Fluctuations and the Role of Monetary Policy : An Investigation of an Agent-Based Model” 

 ณ ประเทศสิงคโปร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 

 นานาชาต)ิ ได้รบัรางวลั The ACRC Prize for the Most Collegial Team ในการแข่งขนั The HSBC/ 

 HKU Asia Pacific Business Case Competition 2015 จัดโดย Asia Case Research Center  

 (ACRC) of Hong Kong University 

จากรางวัลที่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับจากเวทีต่างๆ ในระดับ

สากลนั้น เป็นการตอกย�้าศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู ้ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ รวมทัง้ประเทศไทยโดยรวม ในการก้าวขึน้สูก่ารเป็นศนูย์กลางทางด้านการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยีของภูมิภาคในอนาคต โดยผลความส�าเร็จเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุ่งส่งเสริมนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านการวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์สขุภาพ สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ อนัจะเป็นเครือ่งมอื

ในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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1. เข็มเกียรติยศ
 เป็นการยกย่องและเชดิชูเกยีรตศิษิย์เก่าหรอืผูท้ีเ่คยท�างานให้กบัมหาวทิยาลยั ซึง่ท�าคณุประโยชน์ 

 แก่สังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด

2. โล่เกียรติยศ  	

	 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

 เป็นศิษย์เก่าผู ้ประสบความส�าเร็จดีเด่นในหน้าที่การงาน เป็นผู ้มีเกียรติประวัติอันดีงาม 

 เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั่วไป  มีผลต่อการส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย

	 ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัย จนเป็นท่ียกย่องและยอมรับ 

 ในวงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เป็นการประกาศยกย่องอาจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูและนักวิชาการที่ดี ทั้งได้อุทิศตนให้เป็นที ่

 ประจักษ์แก่สาธารณชนในด้านการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นผู้มี 

 คุณธรรม ความสามารถในการสอน และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างสมฐานะความเป็นครู 

 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

นิยามรางวัล
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4. นักวิจัยดีเด่น
 นักวิจัยไทยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการอย่าง 

 ต่อเนือ่ง มีผลงานวจิัยดเีด่นทีแ่สดงถงึความคดิริเริ่ม เป็นผูท้ีม่ีจรยิธรรมของนกัวจิัยจนเป็นทีย่อมรบั 

 และยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการ ประเทศชาติและ 

 ประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้

5. ครูดีเด่น
 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการ หรือท�างานให้มหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี   

 เป็นผูม้คีวามเสยีสละและอทุศิตนให้แก่การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นแบบอย่างของความเป็น 

 ครูที่ดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน และได้รับการยกย่องจากศิษย์

6. บุคลากรดีเด่น

	 ข้าราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ�า	

 เป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

 อดุมศกึษา และให้หมายความถงึลกูจ้างประจ�าในส่วนราชการ เป็นผูม้คีวามประพฤตกิารปฏบิตัติน 

 ชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรมจรรยาบรรณข้าราชการ  ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือ 

 หน้าที่สม�่าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ  

 ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน

	 พนักงานมหาวิทยาลัย

 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีความ 

 ประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และ 

 นอกเหนือหน้าที่สม�่าเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น เป็น 

 ที่ยอมรับ ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน
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คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย
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1.		ศาสตราจารย์นรนิติ	เศรษฐบุตร			  

 นายกสภามหาวิทยาลัย	

1

2

2.	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์			

อธิการบดี 

คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

1

2



6
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3.	 ศาสตราจารย์	ดร.คณิต	ณ	นคร

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.	 ศาสตราจารย์	ดร.จรัญ	จันทลักขณา

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5.	 นายพิชัย	ชุณหวชิร			

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นริศ	ชัยสูตร

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชา	สุวรรณทัต

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4

7

3

5
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8.	 นายมานิจ	สุขสมจิตร

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

9.	 ศาสตราจารย์มารุต	บุนนาค

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

10.	ดร.วีรวัฒน์	กาญจนดุล

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11.	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเวศ	วะสี

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

12.	ศาสตราจารย์	ดร.นักสิทธ์	คูวัฒนาชัย

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11

12
10

9

8
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13.	ศาสตราจารย์	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

14.	นายอภัย	จันทนจุลกะ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

15.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

16.	ศาสตราจารย์หิรัญ	รดีศรี

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

13

16

15

14



18

บันทึกธรรมศาสตร์ 2559 88

17.	รองศาสตราจารย์	ดร.พิภพ	อุดร

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

18.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร  

 และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

19.	รองศาสตราจารย์	ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

20.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรชีา	วาณิชยเศรษฐกลุ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

21.	รองศาสตราจารย์เกศินี	วิฑูรชาติ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

22.	รองศาสตราจารย์พรชัย	ตระกูลวรานนท์

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

19

17

21

22 20
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23.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร์	วังศกาญจน์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

24.	รองศาสตราจารย์	ดร.มรรยาท	รุจิวิชชญ์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

25.	 ศาสตราจารย์	ดร.สกนธ์	วรัญญูวัฒนา

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

26.	 นางศรีจันทร์	จันทร์ชีวะ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

27.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์จิตตนิดัด์	หะวานนท์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

25

23

24
26

27
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28.	รองศาสตราจารย์		ดร.นายแพทย์ประกติพนัธุ	์ทมทติชงค์	

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

29.	ผูช่้วยศาสตราจารย์สนัตริกัษ์	ประเสรฐิสขุ	   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

30.	รองศาสตราจารย์	ดร.กมล	บษุบา	    

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

31.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ศักด์ิชัย	วงศกิตติรกัษ์		

	 กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณาจารย์

32.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประชา	คุณธรรมดี	 

 กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณาจารย์

33.	ศาสตราจารย์	ดร.ไผทชิต	เอกจรยิกร	  

 กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนคณาจารย์

 

29
31 32

33
30 28
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34.	ผูช่้วยศาสตราจารย์สชุาต	ิวงศ์สวุานิช

 ประธานสภาอาจารย์ 

35.	นายเสรมิ	กลัยารตัน์	

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน 

 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

36.	นางสุพรรณ์	ว่องรักษ์สัตว์ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน 

 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

 

34

36 35
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ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์     อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์เกศินี	วิฑูรชาต ิ   รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและบรหิารศนูย์รงัสติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน 

รองศาสตราจารย์พรชัย	ตระกูลวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร	เกษโกวิท     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์	ดร.ประมวญ	เทพชัยศรี     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์	ดร.พิภพ		อุดร	   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธินันท	์วิศเวศวร    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี	เจริญลาภนพรัตน	์   รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 

ศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

รองศาสตราจารย์	ดร.วีรยา	ฉิมอ้อย   รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกบุญ	วงศ์สวัสดิ์กุล  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ณรงค์		ใจหาญ   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษณ	์		โรจนกิจอ�านวย  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

รองศาสตราจารย์	ดร.ศุภสวัสดิ	์ชัชวาลย	์	  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ศาสตราจารย์	ดร.สกนธ	์วรัญญูวัฒนา     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.โกวิทย	์พวงงาม     คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.ด�ารงค	์อดุลยฤทธิกุล	   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์	สัมปัตตะวนิช	   คณบดคีณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุสรณ	์อุณโณ   คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะกรรมการบริหาร
         มหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ปกรณ์	เสริมสุข		   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	์วังศกาญจน	์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรีชา	วาณิชยเศรษฐกุล	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย	์    รักษาการในต�าแหน่งคณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.ก�าพล		รุจิวิชชญ์   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.มรรยาท	รุจิวิชชญ์    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์	ตันตสวัสดิ	์   คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาติ	จึงวิวัฒนาภรณ	์   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

อาจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ชวลิตนิธิกุล   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ศาสตราจารย์	ดร.ณรงค	์สาริสุต	    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.อนุชาต	ิพวงส�าลี   คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

อาจารย์	ดร.ประวิทย์		เขมะสุนันท์     คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

ศาสตราจารย์วันทนีย์		วาสิกะสิน     คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

รองศาสตราจารย์	ดร.นิยม	รัฐอมฤต     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิตต	ิมงคลชัยอรัญญา   คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมาล	กุมาร	ปาวา        คณบดวีทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.นิตยา	วัจนะภูมิ     คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

ศาสตราจารย์	ดร.สมนึก	ตั้งเติมสิริกุล	   ผูอ้�านวยการสถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิริินธร 

รองศาสตราจารย์	ดร.พรศิร	ิสิงหปรีชา     ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

อาจารย์	ดร.อนุชา	ทีรคานนท	์   ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 

รองศาสตราจารย์	ดร.	ไตรรัตน	์	โภคพลากรณ์  ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

รองศาสตราจารย์ชุมพจต์	อมาตยกุล     ผูอ้�านวยการส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม 

รองศาสตราจารย์	ดร.กิตต	ิประเสริฐสุข    ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภัช		ศุภชลาศัย    ผู้อ�านวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ	วงศ์สุวานิช       ประธานสภาอาจารย์ 

นางพรพิมล		บุญศิริ	      ประธานสภาข้าราชการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

THAMMASAT EXCELLENCE 93



1.	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์

 อธิการบดี

2.	 รองศาสตราจารย์เกศินี	วิฑูรชาติ

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

3.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปรญิญา	เทวานฤมติรกลุ

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน

4.	 รองศาสตราจารย์พรชัย	ตระกูลวรานนท์

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง

5.	 ศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

6.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประมวญ	เทพชัยศรี

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

คณะผู้บริหาร
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7.		รองศาสตราจารย์	ดร.พิภพ	อุดร 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธินันท์	วิศเวศวร

 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี	เจริญลาภนพรัตน์

 รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร	เกษโกวิท  

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

11.	รองศาสตราจารย์	ดร.วีรยา	ฉิมอ้อย  

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกบุญ	วงศ์สวัสดิ์กุล	

 รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

9 8 10 11 7 12
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13.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาติ	โชคชัยธรรม

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนัญ	ผลประไพ

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

15.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยณรงค์	จกัรธรานนท์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต

16.	 อาจารย์ทวีศักดิ์	เอื้ออมรวนิช

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

17.	 รองศาสตราจารย์สายฝน	สุเอียนทรเมธี

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง

15

16 13
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18.	 อาจารย์พิมพ์ฉัตร	รสสุธรรม 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง 

19.	 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญงิอรพรรณ	โพชนุกูล

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

20.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปกปอง	ศรีสนิท

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

21.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีระ	สินเดชารักษ์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

22.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุปรีดี	ฤทธิรงค์	 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

22
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23.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปาริยา	ณ	นคร

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

24.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต	แสวงเจริญ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

25.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อจัฉรา	ปัณฑรานวุงศ์ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

26.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	คงคะจันทร์ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

27.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดิชพงศ์	พงศ์ภัทรชัย 

	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
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28.	 นายบุญสม	อัครธรรมกุล 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

29.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรรถกฤต	ปัจฉิมนันท์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

30.	 รองศาสตราจารย์โรจน์	คุณเอนก

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

31.	 อาจารย์กิตติพงศ์	กมลธรรมวงศ์

 ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป 

32.	 อาจารย์	ดร.ยิง่ลกัษณ์	กาญจนฤกษ์  

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย

 ศูนย์ล�าปาง

30

31 29 28 32

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดี

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ / กลุ่มบริการ / กลุ่มวิสาหกิจ

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

ให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

• กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

1. ส�านักงานวิทยาศาตร์
 และเทคโนโลยีชั้นสูง 

- ศูนย์วิจัยค้นคว้า 
และพัฒนายา 

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อการวิจัยขั้นสูง 

- ศูนย์สัตว์ทดลอง 

- ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ 

2. ส�านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์  
เพื่อประชาธิปไตย 

- ศูนย์สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตย

- ศูนย์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ศูนย์การปกครองท้องถิ่น

• คณะ

1. นิติศาสตร์  

2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. รัฐศาสตร์  

4. เศรษฐศาสตร์ 

5. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

6. ศิลปศาสตร์

7. วารสารศาสตร์ 
 และสื่อสารมวลชน 

8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. ศิลปกรรมศาสตร์

10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• สถาบัน

26. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

27. สถาบันภาษา 

28. สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา 

29. สถาบันไทยคดีศึกษา 

30. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

 - ศูนย์อาเซียนศึกษา 
 - ศูนย์อินเดียศึกษา  
 - ศูนย์ศึกษารัสเชียและเครือรัฐเอกราช   
 - ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา 

31. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  
 

• วิทยาลัย

20. วิทยาลัยนวัตกรรม

21. วิทยาลัยสหวิทยาการ 

22. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ปรีดี พนมยงค์ 

23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร ์
 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
 นานาชาติจุฬาภรณ์ 

25. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา  
 

• ส�านักงานตรวจสอบภายใน 
(เทียบเท่ากอง) 

• ส�านักงานยุทธศาสตร์ 
และการคลัง

 - กองแผนงาน
- กองคลัง 
- กองบริหารการคลัง
  กลุ่มภารกิจ
- กองวิเทศสัมพันธ ์

• ส�านักงานบริหารวิชาการ
 และพัฒนานักศึกษา

- กองบริการวิชาการ
- กองบริหารการวิจัย
- กองพัฒนาคุณภาพ
  การศึกษา
- กองกิจการนักศึกษา

• ส�านักงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย

- กองทรัพยากรมนุษย์
- กองนิติการ

• ส�านักงานบริหารกายภาพ 
และบริการกลาง

 - กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร ์
- กองบริหารศูนย์รังสิต 
- กองบริหารศูนย์ล�าปาง

• กลุ่มวิสาหกิจ

10. ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 
 และศูนย์บริการการกีฬา 

11. ส�านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13. ศูนย์หนังสือ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.  ส�านักงานธรรมศาสตร์  
 สัมพันธ์

• กลุ่มบริการ

3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 

4. ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา

5. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

6. ส�านักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย

7. ส�านักงานศูนย์วิจัยและ 
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (TU RAC) 

8. ส�านักงานศูนย์ทดสอบ 

9. โรงเรียนอนุบาล 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. วิศวกรรมศาสตร ์

12. สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 และการผังเมือง

13. แพทยศาสตร ์

14. ทันตแพทยศาสตร ์

15. สหเวชศาสตร ์

16. พยาบาลศาสตร ์

17. สาธารณสุขศาสตร ์

18. เภสัชศาสตร ์

19. วิทยาการเรียนรู ้
 และศึกษาศาสตร ์
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พื้นที่ใช้สอย ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	1,556,475	ตร.ม.

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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7.4% 

88.1% 

3.2%

1.3% 

ทาพระจันทร
115,901

ตร.ม.

ศูนยรังสิต
1,370,646

ตร.ม.

ศูนยลำปาง
49,273
ตร.ม.

ศูนยพัทยา
20,655
ตร.ม.



นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	11,960	คน

ข้อมูลสถิติ

นักศึกษาเข้าใหม่

80.2% 

17.4% 

1.3% 

1.1% 

ีรตาญญิรป
9,592 คน

 ทโาญญิรป
2,086 คน

 กอเาญญิรป
154 คน

ติฑณับรตับยีนศากะรป
128 คน
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นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	38,912	คน

ข้อมูลสถิติ

นักศึกษาทั้งหมด

82.1% 

15.7% 

1.8% 

0.4% 

ปริญญาตรี
31,968 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
162 คน

ปริญญาโท
6,094 คน

ปริญญาเอก
688 คน
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ผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จ�านวน	8,856	คน

ข้อมูลสถิติ

ผู้ส�าเร็จการศึกษา

าษกึศรากจ็รเำสูผ

74.1% 

23.8% 

0.7% 

1.4% 

ปริญญาตรี
6,564 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
121 คน

ปริญญาโท
2,106 คน

ปริญญาเอก
65 คน

THAMMASAT EXCELLENCE 107



โปรแกรม

สาขาวิชา

0

30

60

90

120

150

ติฑณับรตับยีนศากะรปีรตาญญิรป ทโาญญิรป กอเาญญิรป

จำนวน

37 37

4 4

109

122118

140

บัดะร
าษกึศราก

ข้อมูลสถิติ

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 
จ�านวน	268	สาขา

โปรแกรมการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
จ�านวน	303	โปรแกรม

สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา
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สายวิชาการ (อาจายประจำ)
1,967 คน

สายสนับสนุนวิชาการ
4,428 คน

ลูกจางทุกประเภท
1,015 คน

รกาลคุบ

26.5% 
 

59.8% 
 

13.7% 

บุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	7,410	คน

ข้อมูลสถิติ

บุคลากร
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วุฒิการศึกษาของอาจารย์

ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	1,967	คน

ข้อมูลสถิติ

วุฒิการศึกษาของอาจารย์

รากิฒุว

ยราจาองอขาษกึศรากิฒุว

1.9% 

37.4% 

60.7% ปริญญาเอก/เทียบเทา
1,194 คน

ปริญญาโท/เทียบเทา
735 คน

ปริญญาตรี/เทียบเทา
38 คน
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53.0% 

25.8% 

18.1% 

3.1% 
ศาสตราจารย 
60 คน

รองศาสตราจารย 
357 คน

ผูชวยศาสตราจารย 
507 คน

อาจารย 
1,043 คน

ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ปีการศึกษา 2558

จ�านวน	1,967	คน

ข้อมูลสถิติ

ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
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งบประมาณแผ่นดิน 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 และ 2559

  ปีงบประมาณ	2558	 ปีงบประมาณ	2559	 เปรียบเทียบ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)		

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

* หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2558 รวมงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 และ 2

ข้อมูลสถิติ

งบด�าเนินการ 2,599.59 2,653.13 53.54 

งบลงทุน 868.97 806.23 (62.74)

รวม  3,468.56* 3,459.36 (9.20)
หน่วย : ล้านบาท

รากนินเำดบง

นุทงลบง2,599.59
(74.9%)

868.97
(25.1%)

806.23
(23.3%)

2,653.13
(76.7%)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ทาบนาล : ยวนห
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 และ 2559

  ปีงบประมาณ	2558	 ปีงบประมาณ	2559	 เปรียบเทียบ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)		   ปีงบประมาณ	2558	 ปีงบประมาณ	2559	 เปรียบเทียบ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลสถิติ

งบด�าเนินการ 2,599.59 2,653.13 53.54 

งบลงทุน 868.97 806.23 (62.74)

รวม  3,468.56* 3,459.36 (9.20)

งบด�าเนินการ 6,380.64 7,103.20 722.56 

งบลงทุน 869.80 894.05 24.25 

รวม  7,250.44 7,997.25 746.81
หน่วย : ล้านบาท

6,380.64
(88%)

869.80
(12%)

894.05
(11.2%)

7,103.20
(88.8%)

ทาบนาล : ยวนห

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

รากนินเำดบง

นุทงลบง
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ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

ข้อมูลสถิติ

จากการส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครบ 1 ปี รุ่นปีการศึกษา 2556 

บัณฑิตที่ท�างานแล้วรวมทั้งที่ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 

70.12 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 23.30 และยังไม่ได้ท�างาน คิดเป็น

ร้อยละ 6.58 เมื่อเรียงล�าดับคณะที่ได้งานท�า และศึกษาต่อสูงสุด 

10 อันดับ เป็นดังนี้

99.45 %
2

คณะแพทยศาสต
ร

98.87 %
3

คณะพยาบาลศาส
ตร

97.69 %
4

คณ
ะพาณิชยศาสตรและ

การ

บัญ
ชี

96.25 %
5

คณะนิติศาสตร


95.54 %
6คณ

ะสถาปตยกรรมศาสตรแล
ะกา

รผ
ังเ
มือ

ง

95.20 %
7

คณะวิศวกรรมศาส
ตร

94.52 %
8

คณะสาธารณสุขศา
สต

ร
94.41 %
9

คณ
ะสังคมวิทยาและมาน

ุษย
วิท

ยา 94.27 %
10

สถาบันเทคโนโลยีนานาชา
ติส

ิริน
ธร

100 %

1
คณะทันตแพทย

มีงานทำ

ศึกษาตอ
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คุณภาพบัณฑิต
จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

รุ่นปีการศึกษา 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ของ มธ. พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

(สูงสุดเท่ากับ 5 ) ซึ่งจ�าแนกดังนี้

ข้อมูลสถิติ

4.61 4.36

4.194.234.31 3.91

4.44
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานความรู

ดานจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสังคม

ดานทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
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ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2557 พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.07 (สูงสุดเท่ากับ 5) 

โดยแยกเป็น

ข้อมูลสถิติ

4.16 4.12

4.004.00

สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน
หองเรียน

การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน

สื่อ/เอกสาร
และอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน

อาจารยผูสอน
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชน

ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก (สูงสุดเท่ากับ 5) คือ

ข้อมูลสถิติ

4.39 4.25 4.05

4.30

4.09

4.02

ความคิดเห็นผูปกครอง

ความคิดเห็นประชาชน

ความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ผลิตบัญฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคม การเปนสัญลักษณของเสรีภาพและประชาธิปไตย
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา

ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา

รุ่นปีการศึกษา 2556 พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก (สูงสุดเท่ากับ 5) คือ

ข้อมูลสถิติ

4.23

4.27

1
ความซื่อสัตย

สุจริต

2
ความมีน้ำใจ เสียสละ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น

การเคารพสิทธิของผูอื่น
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

3

4.33
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1. ด้านการวิจัย

 คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาคณะนิติศาสตร์  โดยส่งเสริมความรู้และทักษะ

การท�าวิจัยให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  จัดท�าคู่มืองานวิจัย 

ส่งเสรมิให้มกีารท�างานวจัิยร่วมกนัระหว่างนกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์และนกัวจิยัรุน่ใหม่เพือ่น�าเสนอผล

งานวจิยัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิโดยมกีารแปลบทความวจิยัเป็นภาษาจนีและภาษาองักฤษ

เพื่อส่งไปตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายของ SWUPL การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาท�าการศึกษา

วิจัยและน�าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศหลายสถาบัน 

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร

นติศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะฯ มกีารรบันกัศกึษาแลกเปลีย่น

จากต่างประเทศ  เยอรมนี  ฝรั่งเศส  และเนเธอร์แลนด์เข้ามาศึกษา และมีการส่งนักศึกษาของคณะฯ 

ไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ  นอกจากนี้  เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษา ความคิดเห็นใน

วชิาชพีให้มคีวามรูค้วามสามารถระดบัมาตรฐานสากล คณะฯ ได้จดัโครงการเพือ่ฝึกทกัษะการแข่งขนั

การโต้ตอบกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นเป็นคร้ังแรกในวงการศึกษากฎหมาย และได้ด�าเนินกิจกรรม

ความร่วมมือกับสถาบันคู่สัญญาและอื่นๆ  กิจกรรมการรับ Visiting  Professor จากต่างประเทศ

ที่มาปฏิบัติงานวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ และร่วมมือส่ง Visiting Professor เพื่อสอนและวิจัยใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์  ซึ่งในปี 2558 

ได้จดัอบรมกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทตามภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย มกีารให้ค�าปรกึษา ด้าน

กฎหมาย การช่วยเหลือทางอรรถคดี  การช่วยเหลือในการด�าเนินคดีในชั้นศาลในคดีส�าคัญ การฝึก

อบรมแก่นักศึกษา ให้มีทักษะและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายในอนาคต และปลูก 

จิตส�านึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างวิสัยทัศน์อันพึงมีต่อสังคม นอกจากน้ี  

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายหรือโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ (LeTEC) ได้

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่หน่วยงานราชการและเอกชนไม่น้อยกว่า 15 โครงการต่อปี                 

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติและประสบความส�าเร็จ  

ได้รับรางวัลส�าคัญๆ ได้แก่ รางวัล The Best Memorial ของกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The 2015 Philip C. Jessup International Law Moot Court  Competition 

และ International Law Students Association Presents this National Championship Award to 

Team 350 - Thammasat University
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1. ด้านการวิจัย

คณะฯ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการท�าวิจัยแก่คณาจารย์ จ�านวน 26 เรื่อง และสนับสนุนเงินรางวัล

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับวารสารวิชาการชั้นน�า และ

ระดับวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ จ�านวน 19 เรื่อง

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา อาจารย์ประจ�าภาควิชาการเงิน ได้รับรางวัลผู้ท่ีมีผลงานวิจัยท่ี

ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, Scopus รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน

ปี 2552-2556) จากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.ศากนุ บญุอติ  อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาบรหิารการปฏบิตักิาร ได้รบัโล่เชดิชเูกยีรติ

ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2558 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในฐาน

ข้อมูลสากล ISI, Scopus รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ผลงานที่

ถูกอ้างอิงในปี 2553-2557)

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มุ่งม่ันในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติท้ังในการเรียน

การสอน การวิจัย การสร้างเครือข่าย รวมถึงการเข้าสู่มาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติ ผลงานเด่น

ในปี 2558 ได้แก่ การทีค่ณะฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน EQUIS ต่อเนือ่งอกีเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนัน้

คณะฯ ได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย Initial Accreditation Visit ของกระบวนการรับรองมาตรฐานของ 

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) โดย AACSB ได้แต่งตั้ง 

Chairman of Peer-Review Team  ในการตรวจประเมินต่อไป

ในปี 2558 คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 

203 คน แบ่งออกเป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่นขาเข้า (Incoming Exchange Students) ระดบัปรญิญาตรี 

97 คน ระดบับัณฑติศกึษา  26  คน รวม  123  คน นกัศกึษาแลกเปล่ียนขาออก (Outgoing Exchange Students) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ระดบัปรญิญาตร ี69 คน ระดบับณัฑติศกึษา  11 คน รวม  80  คน นอกจากนัน้คณะฯ ยงัได้เป็นเจ้าภาพ 

จัดการแข่งขัน Thammasat Undergraduate Business Challenge 2015  การแข่งขัน Global Social 

Venture Competition (GSVC 2015) Southeast-Asia Final Round และการแข่งขันแผนธุรกิจ

ระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Venture Challenge 2015

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมเด่นๆ ในภาคการศึกษา 2558 อาทิ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

(BBA Camp) ครั้งที่ 11 ด�าเนินการโดยนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

(BBA International Program) สร้างห้องเรียน ณ บ้านแม่หาด ต�าบลยวมน้อย อ�าเภอขุนยวม จังหวัด

แม่ฮ่องสอน กจิกรรม CONC Thammasat Forum โดยศนูย์ให้ค�าปรกึษาและพฒันาผูบ้รหิารทางธรุกจิ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จัดการอบรมสัมมนาเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้

คืนสูส่งัคมโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และกจิกรรม “Pass to the forgotten” โดยมหาบณัฑติโครงการปรญิญาโท

ทางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) รุ ่นที่ 26 รณรงค์เปลี่ยนค่านิยมการซื้อของขวัญหรือ

ช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต เป็นการร่วมบริจาคเงิน ทั้งสิ้น 450,000 บาท เพื่อ

ส่งต่อโอกาสทางการศกึษาให้กบัเดก็ๆ ทีถ่กูลมืจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวจงัหวดัเชยีงราย ณ  โรงเรยีน

บ้านห้วยหญ้าไซ อ�าเภอแม่สรวย เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ

จ�านวนมาก และประสบความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ รางวัลส�าคัญๆ ที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขัน Deloitte Risk Intelligence Debate Competition (Regional Round) จัดโดย

Deloitte Malaysia  รางวัลชนะเลิศประเภท International Team และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก

การแข่งขัน McGill Management International Case Competition 2015 ณ McGill University 

ประเทศแคนาดา
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1. ด้านการวิจัย

คณะรัฐศาสตร์มีศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการวิจัย

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แหล่งทนุวจิยั จดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบคุคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพือ่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อีกทัง้เปน็ศนูย์กลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายการวจิัยจากสถาบันทางวชิาการทัง้ในและตา่ง

ประเทศ

คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายมิติในเชิงวิชาการ มีการน�า

ความรูค้วามสามารถในหลายสาขามาบรูณาการงานวจิยัร่วมกนั ( Multidisciplinary) ท�าให้ได้ผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพครอบคลุมในทุกมิติ เช่น โครงการการจัดท�าแผนที่น�าทางการวิจัยประเด็นวิจัย

ยทุธศาสตร์ เรือ่ง ผลประโยชน์แห่งชาตแิละความมัน่คงทางทะเล  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารตัน์ 

จารุสมบัติ และคณะผู้วิจัย เป็นต้น

คณาจารย์มีความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างต่อเน่ือง

เป็นประจ�าทกุปี  อาท ิแหล่งทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการท�าวจิยั (สกว.) แหล่งทนุจากสถาบนั

พระปกเกล้า เป็นต้น

การด�าเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยเรื่อง “Best Practices 

for Ethical Sharing of Individual-Level Health Research Data From Low- and Middle-Income 

Settings” โดย อาจารย์ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า และคณะผู้วิจัย  เป็นต้น

การถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างผลงานวิจัยร่วมกนัระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส  เช่น 

“โครงการประเมนิผลการด�าเนนิงานพธิกีารทางศลุกากร”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.นครนิทร์  เมฆไตรรตัน์ 

และคณะผู้วิจัย เป็นต้น 

คณะรัฐศาสตร์
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2. ด้านความเป็นนานาชาติ

มกีารน�าเสนอผลงานวจิยัสูส่าธารณะในทีป่ระชมุทางวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิอาทิ 

เรื่อง “Thailand in (no)transition : The anti-election movement, the 2014 military coup and 

democratic breakdown”  โดย อาจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกรีต ิบทความวจิยัตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนือ่ง  อาท ิ เรือ่ง Thailand in 2014 : Another coup, a different coup?  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ลงตีพิมพ์ในวารสาร Asian Survey, Volume 55, 

Issue 1, 1 February 2015 เป็นต้น

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะนติศิาสตร์ได้จดักจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิ โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบัประชาธปิไตยส�าหรบั

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ความรู้ด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน” ให้แก่ประชาชน

ในชุมชนล�าสนุ่น  ณ  มัสยิดสอาลียิส ซากิรอย์ ล�าสนุ่น เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี โครงการการ

บริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นในบริบท AEC หัวข้อเรื่อง “รู้จักอาเซียน” ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เสรีนิยม ให้แก่ประชาชนในชุมชนล�าสนุ่น จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
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1. ด้านการวิจัย

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” 

(PRO-Green) ซึ่งนับเป็นศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและระดับชาติ อาทิ 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย ได้รับรางวัล Best Paper Award for a WBI Journal 

 (International Review of Business Research Paper) ในการประชุมวิชาการ The Eurasia 

 Business Research Conference จัดโดย World Business Institute ณ ประเทศตุรกี

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย

 ระดับดี ประจ�าปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร และอาจารย์ณพล สุกใส ได้รับรางวัล Best Paper Award 

 of AEJ 20: รางวลัชมเชย จากผลงาน เรือ่ง “บทวเิคราะห์ระบบการคลงัปิโตรเลยีมของประเทศไทย” 

 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ อาทิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา (2015) “Lessons from Thailand’s Fiscal Policy”, 

 Asian Economic Papers, Volume 14, Issue 3, Pages 110-125.

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวญั ตัง้ตพิงศ์กลู (2015) “Rates of Return to Schooling in Thailand”. 

 Asian Development Review, Volume 32, Number 2, Pages 38-64. เป็นต้น

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

ในการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา

และองค์กรในต่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่างๆ 

อาทิ  University of Reading และ Durham University สหราชอาณาจักร, Warsaw School of 

คณะเศรษฐศาสตร์
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Economics ประเทศโปแลนด์, The Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย, 

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น, Kyung Hee University สาธารณรัฐเกาหลี และ 

Universitas Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะเศรษฐศาสตร์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมวงกว้าง ผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆ โดยมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม แบบ

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ

1. โครงการสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจ�าปีและโครงการสัมมนาเฉพาะ เช่น งานสัมมนาวิชาการ 

 (Symposium) ครัง้ที ่38 เรือ่ง “เหลยีวหลงัแลหน้า เศรษฐกจิสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย”

3. โครงการชาตกาล 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นชุดปาฐกถาในวาระที่ชาตกาลอาจารย์ป๋วยครบรอบ 

 100 ปี

4. โครงการสัมมนา Thammasat Economic Focus (TEF) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ

 ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในสาธารณะ 

5. โครงการสัมมนาในสาขาอื่นและประเด็นสาธารณะ                  

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์มีรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับนานาชาติมากมาย อาทิ

• นายรัชชานนท์  โชติพุฒศิลป นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัล The Best Student Paper จากผลงาน เรื่อง “Economic 

 Fluctuations and the Role of Monetary Policy : An Investigation of an Agent-Based Model”

 ณ ประเทศสิงคโปร์

• นายเอกสทิธิ ์คณุาดเิรกวงศ์, นายโมกข์ ศภุวงศ์, นางสาวศรินิทร์ ตัง้พรไพบลูย์ และนายสชุาวฒุ ิธรรมวรพล 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล

 The ACRC Prize for the Most Collegial Team ในการแข่งขัน The HSBC/HKU Asia Pacific 

 Business Case Competition 2015 จดัโดย Asia Case Research Center (ACRC) of Hong Kong 

 University

• นายดลเดช ชึตต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ได้รบัรางวลั “The Best Speaker” ในการแข่งขนั The Second ASEAN Youth Debates on Human 

 Rights ณ ประเทศสิงคโปร์
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1. ด้านการวิจัย

 ในปี 2558 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีโครงการวิจัยจ�านวน 12  โครงการ แบ่งเป็น

• โครงการวจิยัและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในสถาบนั จ�านวน  2 โครงการ  ได้รบัการสนบัสนนุ

 งบประมาณ เป็นจ�านวนเงิน 410,360 บาท

• โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอกสถาบัน จ�านวน  10 โครงการ ได้รับการ

 สนับสนุนงบประมาณเป็นจ�านวนเงิน  29,912,675 บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงานวิจัย

 โดยรวมคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น  30,323,035 บาท เช่นเดียวกันในปีการศึกษา 2557 มีคณาจารย์

 ประจ�าที่ปฏิบัติงานจริง จ�านวน 49  คน และนักวิจัยปฏิบัติงานจริง จ�านวน 1 คน  รวมจ�านวน 

 50 คน

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะฯ เชิญอาคันตุกะจากต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Social Work 

and Social Policy in U.K. จาก University of Brighton, U.K. ในการพัฒนาความร่วมมือด้านงาน

วิจัยร่วมกัน จากผลการหารือในครั้งนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ Dr. Jeremy Price และ

คณะฯ ได้พฒันาข้อเสนอโครงการฯ เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุทนุ Newton Researcher Links Workshop 

Grants Research Link จาก British Council โดยมกีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นความรู้ 

และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Poverty and Ageing in Thailand : Towards 

a Community-University Research Agenda”

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการแก่

สงัคม ชือ่โครงการ “สงูวยัใช่เลย” ในการสนบัสนนุให้ชมุชนสร้างพืน้ทีป่ฏบิตังิานด้านผูส้งูอาย ุส่งผลให้

เกดิพืน้ทีป่ฏิบัตงิานทัง้ประเดน็ด้านผูส้งูอาย ุเดก็ ชาวเขาและชมุชน ในพืน้ทีศ่นูย์ล�าปาง จนเป็นทีย่อมรบั

ในระดับชุมชน อีกทั้งคณะฯ ยังมีศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นในการฝึกปฏิบัติการอย่าง

ต่อเนื่องมามากกว่า  46 ปี โดยเน้นการให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน (Social Lab)

นอกจากนี้คณะฯ มีส่วนร่วมพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการ

การบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การน�าเสนอโครงการเสริมสร้างสุขภาวะของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นการ

ด�าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในวิชา สค. 335 การพัฒนา

และการจดัโครงการทางสงัคม  ซึง่มกีารน�าเสนอโครงการดังกล่าวภายใต้ชือ่ โครงการคนไร้เลข (Home 

2015) ในการประกวดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลรอง

ชนะเลศิอนัดบั 1 รวมทัง้มกีารเปลีย่นข้อคดิเหน็ในการด�าเนนิกจิกรรม การบรกิารสงัคมของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์จากการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายการนักศึกษาคณะต่าง ๆ 
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1. ด้านการวิจัย

 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 11 โครงการ 

จากอาจารย์ที่ได้รับทุนท�าวิจัย 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,387,340 บาท ผลงานวิจัยและวิชาการ

ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 8 เรื่อง แบ่งเป็น งานวิจัย จ�านวน 5 เรื่อง ต�ารา 3 เรื่อง มีจ�านวนบทความ

วิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ�านวน 75 เรื่อง

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายกรอบความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันการศึกษา             

ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยขยายกรอบความร่วมมือในรูปแบบของการลงนาม

สญัญาความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบัมหาวทิยาลัยคู่สัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MOU ที่มีอยู่แล้ว 23 แห่ง และที่ก�าลังด�าเนินการ 6 แห่ง ซึ่งได้กลายมาเป็น

พันธมิตรในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่คณะมีทั้งใน

ภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคดังกล่าว โดยในปีนี้ กรอบความร่วมมือยังขยายกว้างออกไปถึง

มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเซี๊ยเหมินของจีน มหาวิทยาลัยอาโอยามะ มหาวิทยาลัย

โซกะของญีปุ่น่ รวมถงึมหาวทิยาลยัในยโุรปอย่างมหาวทิยาลยัเนบรฆ่ิาของสเปน โดยข้อตกลง (MOU) 

ฉบับต่างๆ นั้นก็สัมฤทธิ์ผลด้วยกิจกรรมต่างๆ จนสามารถน�ามาใช้ในการค�านวณศักยภาพ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของคณะที่เพิ่มข้ึน เช่น คณะมีนักศึกษาชาวต่างประเทศซึ่งเป็น

นักศึกษา เต็มเวลาจ�านวน 19 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกจ�านวน 85 คน และรับเข้าจ�านวน 

100 คน นอกจากนี้ในส่วนของการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงบสนับสนุนโดย

ผ่านโครงการ Visiting Professor ซ่ึงมผีูส้นใจสมคัรขอใช้งบเพือ่เชญินกัวชิาการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

มาบรรยาย หรือจัดสัมมนาพิเศษ ณ คณะศิลปศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

คณะศิลปศาสตร์
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะศิลปศาสตร์มุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและร่วมพัฒนาชุมชน

อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมความเป็นธรรมศาสตร์ การบริการสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ

มหาวทิยาลยั คณะฯ ได้ด�าเนนิงานทีท่�าให้ชุมชนได้รบัการถ่ายทอดความรูค้วามเชีย่วชาญ ได้รบัความ

รูคู้ค่ณุธรรม ได้รบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ภายใต้ความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐัและองค์กรเอกชน

หรือผู้น�าชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการอบรมความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศประจ�าปี 2558 

ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

นอกจากนี ้คณะฯ ยงัได้ส่งเสรมิกจิกรรมจิตอาสาทีเ่สรมิสร้างประโยชน์ต่อสงัคม เช่น โครงการจติอาสา  

“สนุกกับภาษาฝรั่งเศสกับพี่ มธ.” โครงการส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตส�านึกและบ�าเพ็ญประโยชน์แก่

สังคม “ค่ายศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ” และโครงการส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตส�านึกและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์แก่สังคม “ค่ายอาสาศิลปศาสตร์”              

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นายไกรสิทธิ์ นวลยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้ 

เป็นตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Harvard National Model United Nations 

2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
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1. ด้านการวิจัย

 คณะวารสารศาสตร์ฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะน�าผลงานวิจัยไปเสนอและ

เผยแพร่ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2558 มีอาจารย์ที่น�าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปน�า

เสนอและเผยแพร่ท้ังในประเทศญี่ปุ่น ราชอาณาจักรสเปน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐตุรกี เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ น่ันคือ ภาพยนตร์เรื่อง Vanishing 

Point ของอาจารย์จักรวาล  นิลธ�ารงค์ ได้รับรางวัล Hivos Tiger Awards ในงานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติ “International Film Festival Rotterdam 2015” ประเทศเนเธอร์แลนด์

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 

คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Department of Media 

and Communication Studies, School of Culture and Education, Sodertorn University, Huddinge 

ราชอาณาจักรสวีเดน และ Department of Mass Communication Incheon National University 

สาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศแล้ว ทางคณะ

วารสารศาสตร์ฯ ยังได้มีการจัดท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

นั่นคือ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “Media and Communication : Learning from Others” ซึ่งเป็น

การแลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนจาก 3 มุมโลก ได้แก่

• รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ จาก University of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ จาก University of Westminster สหราชอาณาจักร

• ดร.วรพร จันทพันธ์ จาก Stamford International University ประเทศไทย 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยออกอากาศผ่านทางรายการของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน 

เช่น โครงการเสวนาในหัวข้อ “เชิดชูเกียรติ ครูเอื้อ สุนทรสนาน 105 ปีชาตกาล”  โครงการธรรมศาสตร์

สานศิลป นอกจากนี้ คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพทางวชิาการ ตลอดจนการร่วมผลติสือ่ให้แก่ชมุชน โรงเรยีน หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เช่น 

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของคนพิการ ค�าบรรยายเป็นเสียง (Audio Description) เป็นต้น            

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นักศึกษาของคณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าผล

งานวิชาการที่นักศึกษาผลิตและส่งเข้าประกวดโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่จะได้รับรางวัลกลับมาทุกครั้ง เช่น ผลงานการประกวดภาพถ่าย “France In My Memory” 

ของนายนิทรรศ สินวัฒนกุล ซ่ึงได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมฝรั่งเศส และสมาคมถ่ายภาพแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลบทบรรณาธิการ (บทน�า) ดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกหัด

ในมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2557 จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นต้น 
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1. ด้านการวิจัย

คณะสังคมและมานุษยวิทยามีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 12 เรื่อง 

อาทิ  โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน  วิสุทธิลักษณ์ และคณะ  

โครงการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ประจ�าปี 

2558 โดย รองศาสตราจารย์พรชัย  ตระกลูวรานนท์ และคณะ  โครงการศกึษาการรบัรูด้้าน Low Carbon 

Tourism ของนักท่องเที่ยวที่เลือกพักในโรงแรมที่พักภาคีเครือข่ายของ อพท. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ เป็นต้น

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายในและภายนอกประเทศ จ�านวน 15 เรื่อง อาทิ “Tracing

post-dvaravati culture from space : Applying remote sensing technique in west-central 

Thailand” และ “Land Use, Water Management and Religious Beliefs in the Urban Landscape 

of Historic West-Central Thailand (ca. 11th-14th Centuries AD)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พจนก กาญจนจนัทร “Marginal Negotiation and State Formation : Ethnic Tai and Post-colonial 

Vietnames State” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร เป็นต้น

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะสงัคมและมานษุยวทิยามกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัสถาบนัพพิธิภณัฑ์

การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน), ความร่วมมอื 4 สถาบนั 

(ระหว่างคณะฯ กบัมหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัศลิปากร และ University of Copenhagen) และ 

Altitude 850, Garry Fry and Louise Rose

นอกจากนี ้คณะสงัคมและมานษุยวทิยายงัได้เป็นเจ้าภาพจดัโครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิIUAES 

Inter-Congress 2015 “Re-imagining Anthropological and Sociological Boundaries” เมื่อวันที่ 

15-17 กรกฎาคม 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

คณะสังคมและมานุษยวิทยา
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อีกทั้งมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปกติของคณะจ�านวน 1 คน คือ  นางสาวแชมุน  ลี 

สัญชาติเกาหลีใต้ เลขทะเบียน 5608300017 โดยศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

มานุษยวิทยา

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

• โครงการปันน�้าใจให้น้องยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญ

 ประโยชน์ด้านสังคม ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 

• โครงการวันสีขาว ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ อ�าเภอเมือง จ.ปทุมธานี เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญ

 ประโยชน์ด้านสังคม ในวันที่ 11 เมษายน 2558

• โครงการค่ายส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต�าบลไทรโยค อ�าเภอไทรโยค 

 จ.กาญจนบุรี เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ในวันท่ี 25-26 เมษายน 

 2558

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นางสาวขวัญจิรา พลศรี นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเยาวชนไทย โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�า

ปี 2558 ในโอกาสเข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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1. ด้านการวิจัย

คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนเพื่อท�าวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งหมด 6 ผลงานวิจัย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,318,080 บาท โดยแยกเงินสนับสนุนท�าวิจัยเป็น 2 ประเภท

1. งบประมาณรายจ่ายจากงบรายได้หน่วยงาน  เป็นจ�านวน 1,086,080 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากงบรายได้หน่วยงาน เป็นจ�านวน 232,000 บาท คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เป็นจ�านวน 8 ผลงาน ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 ผู้ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระจักร์  สุเอียนทรเมธี และคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบหัตถ

 อุตสาหกรรม

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

สาขาวิชาการละคอน ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) 

โครงการประชุมวิชาการ Symposium ศิลปะการแสดงร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ 

Contemporary Theatre and Performance in ASEAN : Trends and Development  ระหว่างวันที่ 

25 - 28 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เปิดโอกาสให้คณาจารย์

และนักศึกษาด้านศิลปะการแสดง ทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศอาเซียน ตลอดจนศิลปิน นัก

วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆ ได้ร่วมกันน�าเสนอทั้งผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการเพื่อ

ให้ผู้ชมเกิดมุมมอง ความเข้าใจ อันจะน�าไปสู่การปรับปรนวิธีคิด ตลอดจนวิธีปฏิบัติ เพื่อน�าไปสู่

การด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องต่อเป้าหมายที่สันติและสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมไม้แกะสลักและอัตลักษณ์แบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค ได้วิจัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หตัถอตุสาหกรรมไม้แกะสลกัของบ้านหลกุ ต.นาครวั อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง และออกแบบอตัลกัษณ์แบรนด์ 

(Brand Identity) พร้อมกับท�าสื่อส่งเสริมการขาย ส�าหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมไม้แกะสลักที่ได้

พัฒนาขึ้น และส่งมอบให้กับทางส�านักงานจังหวัดล�าปาง จ�านวน 30 ผลงาน ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการ 

หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง และคนในชุมชนได้รับความรู้และทักษะในแง่

ของการสร้างสรรค์ เกิดการคิดต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ เกิดรายได้ เกิดการกระตุ้น

เศรษฐกิจท�าให้เศรษฐกิจดีขึ้น สามารถจ�าหน่ายได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ จ�านวน 4 คน ได้รับรางวัล Jewellery Design Award 

2015 จาก Singapore Jewellery Association 2015 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนจะน�ามาซึ่งประสบการณ์ตรง และเป็นประโยชน์ใน

การน�าไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
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1. ด้านการวิจัย

ในการปรับตัวของการท�าวิจัยของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมานอกจากมุ่งเน้นการท�าการวิจัยให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการเผยแพร่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล และการส่งเสริมการผลิต

ผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งท�าให้คณาจารย์ในคณะฯ สร้างผลงานจนได้รับรางวัล

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น การเจรจาท�าความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิเพือ่ร่วมกลุม่เป็นพืน้ทีน่วตักรรมพเิศษทางอาหาร 

การพัฒนานักวิจัยทั้งด้านการให้ทุนวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการตั้งโครงการคลินิกการขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการ  การส่งตัวแทนคณะฯ เข้าประชุมร่วมในโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย 

(Research University Network, RUN) ของ 7 มหาวิทยาลัย ในคลัสเตอร์ต่างๆ เพื่อบูรณาการงาน

วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ให้เกิดผลงานวิจัยที่สร้าง Impact กับสังคม ท�าให้บุคลากรของ

คณะฯ เข้าสู่แวดวงการท�าวิจัยมาก

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

นอกจากการขับเคล่ือนและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีโดดเด่นในระดับสากลแล้ว 

ในมิติการศึกษา คณะฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเรียนการสอนในระดับสากล โดยขยายหลักสูตรใหม่ที่

เปิดกว้างสูน่านาชาต ิ ซึง่ในปีก่อนหน้าทางคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติเพิม่เติม และจดัต้ังกองทุน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยให้ทุนแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมท�างานวิจัยกับคณาจารย์

ของคณะฯ และให้ทนุกบันกัศกึษาของคณะฯ เดนิทางไปท�าวจิยัในมหาวทิยาลยัคูส่ญัญา ในปีแรกของ

การให้ทุน มีนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญารับทุน 3 คน และนักศึกษาของคณะฯ รับทุน

4 คน นอกจากนีน้กัศกึษาในหลกัสตูรนานาชาต ิอาท ินกัศกึษาในหลกัสตูร Innovative Digital Design 

และหลักสูตร Creative Digital Technology ได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนภาคฤดูร้อนกับสถาบัน

เทคโนโลยีดิจิเพน ที่สหรัฐอเมริกา ในขณะที่นักศึกษาในหลักสูตร Industrial Science and 

Management ได้เดนิทางไปดงูานในประเทศญีปุ่น่ โดยรวมในปีนี ้คณะฯ มนีกัศกึษาต่างชาตเิตม็เวลา

ทัง้สิน้ 14 คน เป็นระดบับณัฑติศกึษารวม 13 คน ระดบัปรญิญาตร ี1 คน มกีจิกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทั้งเข้าและออกเพิ่มขึ้น โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound รวม 9 คน และนักศึกษา Outbound รวม 

34 คน และมกีารท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศเพิม่เติมอกี 1 มหาวทิยาลัย

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ในการบริการวิชาการแก่สังคมให้ก้าวหน้ายั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเองด้าน

วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมี

ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็งและ

มีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังเช่น วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 7 ต�าบลคลองเจ็ด อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และวิสาหกิจชุมชนคน

สานใจไร้สารพิษ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้คณะฯ ยังด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานเกษตร

อินทรีย์ และการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนร่วมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และแปรรูปอาหาร เพื่อการพึ่ง

ตนเองและเป็นที่พึ่งของสังคม ตัวอย่างเช่น กาแฟคั่วบดจากพลังงานสะอาด เครื่องมือผลิตมะพร้าว

น�้าหอมพิเศษ เค้กกล้วยหอม คุกกี้กระเจี๊ยบ ปลาส้มอบกรอบ ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และ

จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานจากการวิจัยดีเด่น จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จ�านวน 2 

รางวัล ได้แก่ นายนันทณัฐ ภู่อนุสาสน์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ

รางวัล Best Paper Award จากผลงานเรื่องการทวนสอบเชิงรูปนัยส�าหรับข้อผิดพลาดแบบภาวะ

พร้อมกันในจาวาสคริปต์เว็บแอพพลิเคชั่น ในงานประชุมวิชาการ International Conference on 

Engineering and Natural Science  ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวะเซะดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

และ รางวัล The  most  excellent  paper ของ นางสาวชุติมา พรเฉิดฉาย นักศึกษาปริญญาโทสาขา

วิชาเคมี ที่ได้รับจากผลงานวิจัยเรื่อง  Monitoring  the  Effect  of  Different  Storage  Conditions  

of  Cold-Pressed  Rice  Bran  Oil ในงานประชุมวชิาการ  International  Conference  on  Chemistry  

and  Chemical  Engineering  (ICCCE  2015) จัดที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 
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1. ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก จ�านวนมากกว่า 96 ล้านบาท และได้ผลิตผลงานวิจัยจ�านวนมาก ซึ่งสามารถแบ่งออก

เป็นบทความวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ระดบันานาชาต ิจ�านวน 54 บทความ บทความวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่

ระดับชาติ จ�านวน  24  บทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จ�านวน 188 บทความ งานสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาติ จ�านวน 14 ผลงาน และจ�านวนสิทธบิตัร

และอนุสิทธิบัตร จ�านวน 2 ผลงาน

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัการประชมุหรอืสมัมนาทางวชิาการอย่างต่อเนือ่ง   

โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ สู่สาธารณชน  นอกจากนี้ยัง

มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทั้งทางด้านภาษาวัฒนธรรมและวิชาการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย 

ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ในปัจจุบันคณะฯ ยังมีการขยายความร่วมมือทางด้าน

วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปี 2015 ได้มีการลงนามใน MOU เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ม ีMOU จ�านวน 27 แห่ง (ระดบัคณะฯ 17 แห่ง ระดบัมหาวทิยาลยั 10 แห่ง) คณะยงัมี

การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษาและบคุลากร โดยใช้อาจารย์ชาวต่างประเทศ

จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มาเป็นผู้สอนอีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดเด่นในด้านงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับ

คนพิการ นอกจากนี้ในส่วนของชมรมของนักศึกษาก็มีการจัดกิจกรรมออกค่าย เพื่อเรียนรู้และท�า

กจิกรรมในชมุชน เช่น ค่ายเหลาดนิสอ และชมรมของภาควชิาวศิวกรรมเคม ีมกีารจดักจิกรรมให้นกัเรยีน

มัธยมปลายได้เรียนรู้เก่ียวกับวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการให้

ความรูแ้ละค�าปรกึษาแก่ชมุชนในปัญหาผลกระทบของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเชยีงรากใหญ่อกีด้วย

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมส�าหรับคนพิการและ

ผู้สูงอายุ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology 

i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัยนันยาง เทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่11-14 สิงหาคม 

2558 ดังนี้ Merit Awards 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร จากผลงาน “I-Walk

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” โดย  

1. นางสาวฐิติวรดา  เขียวประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

2. นายกษิดิ์เดช  เกษมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

3. นางสาวมณิศณัฐกาญจน์  ทองเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี - TEPE)

4. นายโชติวัฒน์  เกิดในมงคล คณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบ�าบัด)
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1. ด้านการวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” คณะจึงได้จัดสรรทุนส่งเสริม

การวจิยัด้วยการสอนขัน้สงู จ�านวน 3 ทนุ เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนการสอนขัน้สงูในวชิาเรยีนตามหลกัสตูร

ให้กับอาจารย์ สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และจัดสรรทุนวิจัยเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จ�านวน 1 ทุน เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นกลางให้มีทักษะในการท�าวิจัย

ระดับเลิศ และมีประสบการณ์ในการสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยร่วมท�าวิจัย

กับอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีความสามารถและเช่ียวชาญด้านการวิจัย นอกเหนือจากน้ี คณะได้จัดสรรเงิน

เสรมิสร้างทางวชิาการให้กบัคณาจาย์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารท�าวจิยัมากขึน้ ซึง่การสนบัสนนุด้านการวจิยันี้ 

ท�าให้คณะมีผลงานบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน 87 

บทความ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศในสังคมยุคใหม่ตามความต้องการของประเทศ รวมไป

ถงึเป็นผูน้�าการศกึษาด้านการออกแบบของประชาคมอาเซยีน และมอีนัดับสถาบนัตามมาตรฐานสากล

ไม่ด้อยกว่าสถาบนัคูแ่ข่ง คณะจึงจดักจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 

ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัย Ritsumeikan, มหาวิทยาลัย Kinki และ

มหาวิทยาลัย Saga ประเทศญี่ปุ ่น โครงการ Lectureship เพื่อก้าวสู่สังคม ASEAN ณ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึง

การจัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ University of 

Northumbria, Newcastle, England เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงมีการท�า Bilateral Student 

Exchange Agreement เพือ่การแลกเปลีย่นนกัศกึษา ของโครงการหลักสูตรการจดัการออกแบบธรุกจิ 

และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง จ�านวน 2 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมีนโยบายที่สนับสนุนให้คณาจารย์ใช้ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาสังคม คณะจึงเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อคนยากจน

ทีบ่กุรกุทีด่นิสาธารณะจังหวดัปทมุธาน ี“ปทมุธานโีมเดล” และร่วมออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่พริก (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) โรงเรียนทุ่งฟ้าผ่า 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

การประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์นานาชาต ิครัง้ที ่43: “The 43rd International Exhibition of Inventions 

of Geneva” ณ กรุงเจนิวา สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2558

• นางสาวพิไลพร นุ่นมา นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 นักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์พยัพ ภักดีเหลา

 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ภายใต้ผลงาน ชื่อ “โคมไฟ S-Pleating”

• นายพิสัย  สีบ�ารุงสาสน์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อาจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์ และอาจารย์พฤฒิพร ลพเกิด

 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ผลงาน ชื่อ “ระบบควบคุมแสงแดดอัตโนมัติ

 ด้วยพฤติกรรมมนุษย์”

งานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX’15 : 26 th International 

Invention & Technology Exhibition 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่

21 – 23 พฤษภาคม 2558

• นางสาวบุรฉตัร  มณวีรรณ และหม่อมหลวงอรณชิา จกัรพนัธุ ์นกัศกึษาสาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 

 นกัศกึษาในทีป่รกึษาของอาจารย์นภมณ ีทรพัย์สนุทรกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศรา สขุยีศ และอาจารย์

 เพชร จิตต์สุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน ภายใต้ผลงาน ชื่อ

 “เป้ยังชีพ” 
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1. ด้านการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการท�าวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องมาตลอด มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน

มกีารก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ด้านการวจัิยในระยะสัน้และระยะยาว มแีผนการปฏบิตังิานด้านการวจิยั

ประจ�าปี และมีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีภายในคณะทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท�าวิจัยใน

ทุกด้านอย่างครบวงจร  โดยในปี 2558  มีผลการด�าเนินงานด้านการวิจัย  ดังนี้

• โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจ�านวน 159 โครงการ

• อาจารย์ท�าวิจัยจ�านวน 149 ราย

• ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ�านวน 188 เรื่อง 

• บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 253 บทความ

นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้แก่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแพทย์ประจ�าบ้าน ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย

มีกิจกรรมและโครงการด้านการวิจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

1. จดักจิกรรมการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูว้จิยัขอรบัทนุจากแหล่งทนุภายนอก โดยเชญิผูแ้ทนแหล่งทนุ

 มาแนะน�าวิธีการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนตามนโยบายส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

 แห่งชาติ

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์  วันที่  6  สิงหาคม  2558

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 

4. การอบรมสถิติศาสตร์คลินิกประยุกต์ Applied Clinical Statistics 2015

คณะแพทยศาสตร์
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2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

จึงสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมและผลลัพธ์ด้านความเป็นนานาชาติ โดยได้เห็นผลการ

ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในปี 2558 ท�าให้เกิดผลงานหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์ และโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วโลก 1 แห่ง คือ Faculty of Medicine, University of 

 Peradeniya, Sri Lanka 

2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี ที่มาเรียนวิชาเลือก (Elective) ท่ีคณะแพทยศาสตร์

 (inbound) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. นอกจากนี้ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีไปเรียน

 วิชาเลือกในระดับปริญญาตรี (Elective) ที่คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก (Outbound)

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม

อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เปิดให้บริการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ป่วยนอก) มีการจัด

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ทั้งภายในศูนย์บริการปฐมภูมิและบริการในชุมชน 

จ�านวน 13 โครงการ เช่น โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางวิทยาการระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ โครงการ

ปรบัปรงุงานเยีย่มบ้านในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โครงการรณรงค์ให้วคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล 

โครงการสนบัสนนุการออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีใ่นชมุชน โครงการตรวจสขุภาพและสร้างเสรมิภมูคิุม้กนั

โรคต่อเนือ่งในโรงเรยีน โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในชมุชนด้านสขุภาพ โครงการคดักรองมะเรง็

ปากมดลูก เป็นต้น

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ได้ด�าเนินการภายใต้แผนระยะยาว ท่ีสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ท้ัง

ของคณะและมหาวิทยาลัย นักศึกษาแพทย์ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมากมาย โดยได้รับรางวัล

ส�าคัญๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลโครงการขวัญใจมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

ในเวทีการแข่งขัน  IFMSA Boot Camp ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการ สาขาผดุงครรภ์ไทย 

โครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 8
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คณะทันตแพทยศาสตร์

1. ด้านการวิจัย

ในปี 2558 ผลงานด้านการวจิยัของคณะฯ ได้แก่ การได้รบัการตพีมิพ์งานวจิยัในวารสารวชิาการระดบั

ชาติ ในฐานข้อมูล TCI จ�านวน 1 เรื่อง ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus จ�านวน 4 เรื่อง การ

น�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ�านวน 6 เรื่อง นอกจากนี้ บุคลากรของคณะได้รับรางวัลชนะ

เลศิผลงานวจิยัระดบัชาต ิจ�านวน 1 คน และได้รบัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหม่ดเีด่นระดบัคณะ ประเภทอาจารย์ 

จ�านวน  1 คน

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 

 Taipei Dental Association ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558

 The University Of Dundee ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2558

 Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558

 Trisakti University ประเทศอินโดนีเซีย  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

• การดงูานการเรยีนการสอนของนกัศกึษาแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยันงิาตะ ประเทศญีปุ่น่ ระหว่าง

 วันที่ 2-16 สิงหาคม 2558 และนักศึกษาจาก Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ นักศึกษา ชั้นปีที่ 6 ได้ไปแลกเปลี่ยน

 ประสบการณ์ การเรียนรู้วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

• การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติข้ันสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 (TU ICAD) หลักสูตร Biometric Diagnostics in Dentistry Master Class เมื่อวันที่ 24-27 สิงหาคม

 2558
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้จัดกจิกรรมเพือ่ให้เป็นไปตามภารกจิหลกัในการบรกิารวชิาการแก่ประชาชน

• โครงการความร่วมมอืระหว่างคณะทนัตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิและ

 มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งศูนย์ประดิษฐ์ขากรรไกรใบหน้า มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์ (Maxillofacial Thammasat University Prosthesis Center)โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์ตา

 ประดษิฐ์ (Ocular Prosthesis Center) เปน็ล�าดบัแรกโดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้บริการรักษาแก่กลุ่ม

 ประชากรที่มีการสูญเสียดวงตาหรือได้รับการผ่าตัดดวงตาออกไป ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

• การให้บริการรักษาสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 ในวันที่ 21 

 ตุลาคม ของทุกปี

• หน่วยทนัตกรรมพระราชทานเคลือ่นทีแ่ก่ประชาชนทัว่ไป ได้ให้บรกิารทัง้ภายในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานี 

 และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” จ�านวนรวม

 9 ครั้ง

• การเตรียมการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

 (หลกัสตูรต่อเนือ่ง) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างคณะทนัตแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านการส่งเสรมิสขุภาพช่องปาก

 และป้องกันโรคให้แก่ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ในภาครัฐโดยตรง
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คณะสหเวชศาสตร์

1. ด้านการวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ให้ความส�าคัญด้านส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย โดยแบ่งการท�างานของคณะ

กรรมการเป็น 2 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มีหน้าที่ก�าหนดแผนพัฒนาด้าน

 การวิจัยของคณะฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ความเป็น

 มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น�าของประเทศและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยส่งเสรมิการบรหิารจดัการ 

 การติดตาม ประเมินผลการวิจัย และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตามหลกัจรยิธรรมการวจิยั และยงัได้มกีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการการควบคมุดแูลห้องสตัว์ทดลอง 

 เพื่อก�ากับดูแลโดยเฉพาะส่วนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูก

 ต้องตามหลักจริยธรรมวิจัย

2. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มีหน้าที่บริหารกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ 

 ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาด้านการวจิยัของคณะฯ โดยส่งเสรมิการพฒันางานวจิยั

 ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ การเผยแพร่ การน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้าน

 การวิจัยทั้งในด้านองค์ความรู้ และด้านจริยธรรมการวิจัย รวมถึงการมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน

 การวิจัย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย และจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะสหเวชศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการส่งเสริมให้มี

การใช้ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านภาษา การบูรณาการความรู้ และ

มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการวิจัยที่เป็นสากล ด้วยการ

สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้

คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสน�าเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท�าให้บัณฑิต

ของคณะสหเวชศาสตร์สามารถสอบขึน้ทะเบยีนใบรบัอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีในอตัราทีส่งู และ
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เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการ และ

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะสหเวชศาสตร์ ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ เนือ่งจากปัญหาสขุภาพ

ของประชาชนนัน้เป็นปัญหาทีส่�าคญัของสงัคม ประกอบกบัคณะฯ มบีคุลากรทัง้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทางและมคีวามหลากหลาย ทัง้ด้านเทคนคิการแพทย์ กายภาพบ�าบดั 

วทิยาศาสตร์การกฬีา และชวีเวชศาสตร์ คณะฯ จงึได้จัดท�าโครงการส่งเสรมิสขุภาพและพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยด�าเนินการให้สอดคล้อง

ต่อความต้องการด้านการดแูลสขุภาพของประชาชนในชมุชนเทศบาลนครรงัสติ โดยกจิกรรมยงัมุง่เน้น

การให้ความรูแ้ละการดแูลสขุภาพทีเ่หมาะสมต่อปัญหาสขุภาพของประชาชน เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิ

ให้ประชาชนในชมุชนสามารถดแูลสขุภาพของตนและคนในชมุชนได้อย่างเหมาะสม ด�าเนนิการป้องกนั

หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคณาจารย์ ได้น�าความรู้

ไปใช้ในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. ผลงานความสําเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

• ฟุตบอลชาย  นายสารัช  อยู่เย็น, นายชนาธิป  สรงกระสินธ์, นายอาทิตย์ ดาวสว่าง นักศึกษาสาขา

 วิชาการจัดการการกีฬา และนายชนินทร์  แซ่เอี๊ยะ นักศึกษาสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะ

 สหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง

 เป็นแชมปสมัยที่ 15 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 สาธารณรัฐสิงคโปร์

• สตัตกรฑีา นางสาวสนุสิา โคตรสเีมอืง นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก�าลงักาย 

 ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองการแข่งขันกรีฑา (สัตตกรีฑา) และนางสาวกชกร ค�าเรืองศรี 

• นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงร�าไทยและแลกเปลี่ยนศิลป

 วฒันธรรม ในโอกาสทีเ่ดนิทางไปสมัมนาวชิาการ เพือ่น�าเสนอผลงานวจิยัระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Faculty of Health Science, University Kebangsaan Malaysia 

 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558
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คณะพยาบาลศาสตร์

1. ด้านการวิจัย

ในปี 2558 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รบัทนุสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายนอก เช่น ส�านกังานคณะ

กรรมการอดุมศกึษา GDN และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวจิยั อกีทัง้มกีารน�าเสนอผลงานวจิยัใน

ระดับนานาชาติ จ�านวน 5 เรื่อง และได้รับรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ และได้

รับใบประกาศนียบัตรจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในฐานะนักวิจัยท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทย จ�านวน 11 รางวัล ประกอบด้วย

งาน	The	43rd	International	Exhibition	of	Invention	of	Geneva

15-19	เมษายน	2558	ณ	สมาพันธรัฐสวิส

• ผลงานเตยีงพลกิตะแคงตวัไฟฟ้า ได้รบัรางวลัเหรยีญทองและรางวลัพเิศษ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์

 จณิพชิญ์ชา มะมม

• ผลงาน Pediatric Posture-Gyro (Automatic) ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง โดย อาจารย์สภุาวด ีทบักล�า่

งาน	26th	International	Invention	&	amp;	Innovation	Exhibition

21-23	พฤษภาคม	2558	ประเทศมาเลเซีย

• ผลงาน “เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว” ได้รับรางวัล เหรียญทองและรางวัลพิเศษ

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม 

• ผลงาน “แผ่นสเกลปรับสารน�้าทางหลอดเลือดด�า” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ 

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ชิดกมล สังข์ทอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3
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งาน	INST	2015	Taipei	International	Invention	Show	&	amp;	Technomart

1-3	ตุลาคม	2558	ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน

อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า ได้รับรางวัล จ�านวน 3 รางวัล จากผลงาน เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจใน

ทารกและเด็กเล็ก (Baby Breath Safe) ได้รับรางวัล Platinum Award (รางวัลชนะเลิศ) ซึ่งเป็นคนไทย

คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รับรางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association (TIA) 

ประเทศไต้หวนั และ Special Award จาก Associazione Nazionale Degli Inventori (ANDI) ประเทศ

อิตาลี

งาน	SEOUL	International	Invention	Fair	(SIIF	2015)

26-29	พฤศจิกายน	2558	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี

อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า ได้รับรางวัล จ�านวน 2 รางวัล จากผลงาน อุปกรณ์ตรวจจับเสียงเสมหะเพื่อ

การวินิจฉัยและควบคุมเตียงอัตโนมัติ (Automatic Lung Congestion Sensor  - PPG) ได้รับรางวัล 

Semi-Grand Prize ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ Grand/Semi Grand Prize  

และได้รับรางวัล Special Award เหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Honors) จากประเทศโปแลนด์

งาน	2015	Kaohsiung	International	Invention	and	Design	Expo	(KIE2015)

4-6	ธันวาคม	2558	ณ	เมืองเกาสง	ประเทศไต้หวัน

• ผลงาน เตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน JM - Bed ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม

• ผลงาน เตียงปรับระดับเพื่อการจัดท่าส�าหรับทารก (Baby Posture-Gyro (Manual)) 

 โดย อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ รางวัล Leading Innovation Award  

 ประเทศมาเลเซีย
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• ผลงาน เครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส�าหรับทารก/เด็กเล็ก (Baby- CPR Automatic) 

 โดย อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ Special Award จาก Toronto  

 International Society of Innovation & amp; Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา และ  

 Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)  

 ประเทศอินโดนีเซีย

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

ในปัจจุบันมีการท�าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ 

ทั้งในแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา รวมทั้งสิ้น 20 สถาบัน โดยมีหน่วยงานคู่สัญญาที่มีกิจกรรมร่วมกัน

จ�านวน 13 สถาบัน คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์จากหน่วยงานคู่สัญญาทั้งหมด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแลก

เปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การท�าวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ การจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะฯ ได้มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์กับสังคมวงกว้าง ท้ังกับประชาชนท่ัวไปและพื้นท่ี

รอบๆ มหาวิทยาลัย ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และบริหารงาน

ตามมาตรฐาน  EdPEx ท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์บริการวิชาการ

ทีใ่ห้บรกิารเชงิรกุด้านสขุภาพแบบองค์รวม ผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้สทิธิเ์บกิจ่ายตรงได้ นอกจากนี ้คณะฯ 

ได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติที่มีแนว

โน้มในการพฒันาเป็นหลกัสตูรนานาชาตใินการผลติบคุลากรพยาบาลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะ

ทางไปดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น
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4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

นางสาวปูชิตา วังส์ด่าน และนางสาวศิริประภา โพธิ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในเวที

นานาชาติการจัดโครงการสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และนางสาวสาริศา กิ่งมิ่งแฮ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เรื่อง Factors Related to 

Complication Prevention Behaviors in Coronary Heart Disease Patients ร่วมกับอาจารย์คณะ

พยาบาลศาสตร์
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. ด้านการวิจัย

ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ด�าเนินการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย

จุดเด่นในการด�าเนินงานวิจัยของคณะฯ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ 

• การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขกับงานวิจัยให้มีความทันสมัย และตอบสนองความ

 ต้องการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health) เช่น 

 การพัฒนาตะกอนจากระบบประปาและแร่ดินเหนียวที่ปรับปรุงสภาพด้วยแลนทานัมเพื่อก�าจัด

 ฟอสเฟตในแหล่งน�้า การติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาขยะในพื้นที่เทกองบนพื้นกลางแจ้ง

 ของประเทศไทยด้วยข้อมูลการส�ารวจระยะไกล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (Occupational health & safety) 

• การด�าเนินงานวิจัยเพื่อสังคม โดยการด�าเนินงานวิจัยเพื่อน�าผลท่ีได้ไปพัฒนาและสร้างประโยชน์

 ให้กับประชาชนในสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการประเมินความเปราะบางและการปรับตัว ด้าน

 สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาผลกระทบอุทกภัย ซึ่งเป็นโครงการวิจัย

 ที่ลงเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอย่างจริงจัง ชุมชนมีส่วนร่วมและรับรู้ระดับ

 ความเสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วม ท�าให้พื้นที่นั้นๆ ทราบถึงความเปราะบางในการรับมือต่อการเกิด

 อทุกภัย รวมถงึผลทีไ่ด้จากการวจิยัสามารถท�าให้คนในพืน้ท่ีดังกล่าวรูจ้กัการปรบัตัวรวมถงึป้องกนั

 ตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย และสามารถรับมือกับปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

• มกีารด�าเนนิงานวจิยัร่วมกบัหน่วยงานทีไ่ด้ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) ทัง้ในและต่าง

 ประเทศ ในประเด็นที่มีความส�าคัญด้านสุขภาพ โดยมีกระบวนการด�าเนินงานวิจัยที่มีการแลก

 เปลีย่นเรยีนรูท้ัง้จากบคุลากรของประเทศญีปุ่น่ และบคุลากรคณะสาธารณสขุศาสตร์ตลอดโครงการ
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2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการด�าเนินงานในด้านความเป็นนานาชาติ อาทิ

• เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

 สาขาอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดล้อม ในปีการศกึษา 2558 (สงิหาคม 2558) เพือ่มุง่เน้นการน�า

 องค์ความรูไ้ปใช้ในการควบคมุ ป้องกนั และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบต่อสขุภาพและ

 ความปลอดภัยของประชาชน 

• การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ The Faculty of Public Health, Thammasat University, 

 Thailand and Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University, Japan On  

 January 19th, 2015

• การร่วมเป็นเจ้าภาพจดัประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิในชือ่งาน NEW VOICES 2015 IN GLOBAL 

 HEALTH AND WELL-BEING 2015 : Reducing Inequities 6 March 2015 Amari Don Muang 

 Airport Hotel, Bangkok, Thailand Organizers : School of Global Studies and Faculty of 

 Public Health, Thammasat University, Maastricht University, Netherlands

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุนให้นักศึกษาท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝัง อัตลักษณ์  “การเป็น

นกัสาธารณสขุเพือ่สงัคม” ซึง่ในรอบปี 2558 มกีารจดักจิกรรมหลากหลายโดยคณะกรรมการนักศึกษา 

ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีกิจกรรมที่เด่นๆ อาทิ

• โครงการสาสขุอาสา พฒันาชนบท คณะสาธารณะสขุศาสตร์ ร่วมกบักลุ่มกจิกรรมธรรมศาสตร์สาน

 ฝัน ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการให้บริการแก่นักเรียน และน�า

 ความรู้ไปบริการแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

 อีต่อง ต.ปิล็อค อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

• โครงการค่ายเพาะ (สา) สขุ ครัง้ที ่3 เป็นค่ายทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

 ทั่วประเทศสมัครเข้ามาเรียนรู้แนวทางประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขในอนาคต และร่วมท�า

 กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เพือ่ให้นักเรยีนได้เข้าใจในอตัลักษณ์ของ

 คณะฯ “การเป็นนักสาธารณสุขเพื่อสังคม”
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1. ด้านการวิจัย

ในปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์มีคณาจารย์ในสังกัดจ�านวน 20 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90 คุณวุฒิปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 คณะมีนโยบายเน้นด้านการวิจัย และการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากของคณะและการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ให้กับคณาจารย์ได้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัยตามความ

เชี่ยวชาญ ทั้งนี้คณะมีแผนจัดตั้งหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

จ�านวน 3 หน่วย/ศูนย์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการออกแบบและค้นพบยา ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบน�าส่งยาแบบใหม่ และหน่วยวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ

ในรอบปีปฏิทิน 2558 คณะเภสัชศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ�านวน 9 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์

ระดับชาติจ�านวน 2 เรื่อง, หนังสือประกอบการสอนวิชาเลือกเสรี 1 เรื่อง ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียน

ต�าราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ หนังสือยาที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับประกอบการสอนวิชา

ยาทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการท่ีตีพมิพ์ในรายงาน สืบเน่ืองจากการประชมุ

วชิาการระดบันานาชาต ิ จ�านวน 1 เรือ่ง, บทความทีไ่ด้รบัการอ้างองิ (Citation)  จ�านวน 63 เรือ่ง งานวิจัย

ที่น�าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของหน่วยงานภาคเอกชน 1 เรื่อง คือ งานวิจัยร่วมกับ บริษัท 

สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาลิโพโซมของเอพิเดอร์มัลโกรทแฟกเตอร์เพื่อ

ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแผล (Development of liposomes of epidermal growth

factor for enhancement of wound healing efficiency)

ในปี 2558 อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต ได้

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2558

คณะเภสัชศาสตร์
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2. ด้านความเป็นนานาชาติ

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ได้เดินทางไปเจรจาเพื่อแสดงเจตจ�านงในการ

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ Faculty of Pharmacy, University of Braunschweig และ

Institute of Pharmaceutical Technology, Freie Universitaet Berlin ประเทศเยอรมนี เพื่อสร้าง

ความร่วมมอืทัง้ด้านการวจิยัและการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา การแลกเปลีย่น

คณาจารย์และนกัศกึษา รวมถงึน�าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุระดบันานาชาต ิFIP World Congress 

of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2558

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ยังได้มีการหารือร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia ในการจัด

ประชุมวิชาการร่วมในลักษณะ Joint Meeting ซึ่งจะเริ่มในปี 2560 นี้ 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะเภสัชศาสตร์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษา ดแูลปลกูฝังให้นกัศกึษามจีติอาสา ผ่านการท�ากจิกรรมบรกิารสงัคมร่วมกบัคณะทาง

สุขศาสตร์ เช่น การออกหน่วยแพทย์โครงการวันมหิดล ณ เทศบาลท่าโขลง, โครงการธรรมศาสตร์

วิชาการเพื่อประชาชน, โครงการ Servic learning ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล คลอง 4 

จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภศ. 370 ระบบบริการสาธารณสุข 

นอกจากนี้การด�าเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “โอสถโดม” ของคณะยังคงให้บริการ

ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปโดยรอบบริเวณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ทั้งสาขาการบริบาลทาง

เภสัชกรรมและสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ลงปฏิบัติงานประจ�าร้านยา เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า

ด้านการใช้ยา ตลอดเวลาท�าการ นอกจากนี้ อาจารย์ประจ�าสาขาบริบาลทางเภสัชกรรมยังได้ร่วมกับ

ทีมวิชาชีพสุขภาพ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกผู้ป่วย

ตดิเชือ้เอชไอว ีคลนิกิผูป่้วยโรคภมูแิพ้ ในการให้ค�าปรกึษาด้านการใช้ยาแก่ผูป่้วยนอก รวมทัง้ดแูลการ

ใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยในในคลินิกเบาหวาน และคลินิกโรคติดเชื้อ
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คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

1. ด้านการวิจัย

คณะได้ก�าหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ ด้านการวจิยั โดยมุง่ผลติงานวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูน้วตักรรม

การเรียนรู้และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ อาทิ

• Nairn, K., Cameron, J., Anakin, M., Juntrasook, A. Wass, R., Sligo, J., & Morrison, C.

 (in press). Negotiating the challenge of collaborative writing: Learning from one writing

 group’s mutiny. Higher Education Research and Development. DOI:10.1080/ 

 07294360.2014.973383

• Angnakoon, P., Kraha, A., & Nimon, K. (in press). Interpreting Regression Effects Custom 

 Dialog: An SPSS Plug-in to the R Yhat Package. General Linear Model Journal, 41(2).

• Burford, J. (in press). “Not writing, and giving ‘zero-f*cks’ about it: Queer(y)ing doctoral 

 ‘failure’. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานทางวิชาการของบุคลากรท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

อาทิ

• Book chapters Juntrasook, A. (2015). A journey in the land of the long white cloud: A Thai 

 academic doing narrative inquiry in Aotearoa New Zealand. In S. Trahar & Y. W. Ming (Eds.) 

 Using narrative inquiry for educational research in the Asia Pacific. Oxon: Routledge, 1-13.

• Grant, B., Mitchell, C., Okai, E., Burford, J., Xu, L., Ingram, T & Cameron-Lewis, V. (in press). 

 “Doctoral supervisor and student identities: Fugitive moments from the field” in Jan Smith, 

 Julie Rattray, Tai Peseta & Daphne Loads (Eds.) Identity-work in the contemporary university: 

 Exploring an uneasy profession, Sense Publishers.
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้ด�าเนินงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้

• การเสวนาสาธารณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Challenges and Joys 

 Related to Doing Educational Research in Thailand : The Crisis of Representation” วันที่ 5 

 มีนาคม 2558 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• การเสวนาสาธารณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ ครัง้ที ่2 หวัข้อ “The Path is Made by Walking 

 On It : The Value of Narrative Inquiry in Social Science and Education” วันที่ 22 เมษายน

 2558 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• การเสวนาสาธารณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Assessment for the 21st 

 Century Learning” ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ Measuring Creative in Children วันท่ี 9 

 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เวทีเสวนาผู้น�าแห่งอนาคต ครั้งที่ 5 “มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง” จัดโดย โครงการผู้น�าแห่งอนาคต 

 คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันท่ี 28 เมษายน 2558

 ณ ห้องประชุม 301 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

• เวทีเสวนาผู้น�าแห่งอนาคต ครั้งที่ 6 “รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ : คิด - ท�า - เปลี่ยน” จัดโดย โครงการผู้น�าแห่ง

 อนาคต คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สสส. วันที่ 19 

 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
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วิทยาลัยนวัตกรรม

1. ด้านการวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณส�าหรับคณาจารย์ นักวิจัยเพื่อด�าเนินโครงการด้านวิจัยภายใต้

การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย ประจ�าปี 2558 ได้แก่ โครงการวิจัยกลยุทธ์

การคลัสเตอร์กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จารณุ ีวงศ์ลมิปิยะรตัน์ และคณาจารย์วทิยาลยันวตักรรม ได้ร่วมน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการและวิจัยจ�านวน 10 ผลงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยวิทยาลัย

นวตักรรม นอกจากนีค้ณาจารย์ของวทิยาลยัได้มบีทความวจิยั ได้ตพีมิพ์เผยพร่ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติ จ�านวน 9 บทความ และระดับชาติ จ�านวน 6 บทความ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

ตลอดปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมมีการสานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านวชิาการ วจิยั และการเป็นทีป่รกึษาในหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นนานาชาตผ่ิานการวจิยัและบรกิารวชิาการ โดยผูบ้ริหารของวทิยาลัยได้ด�าเนนิการท�าบนัทกึ

ความร่วมมือ (MOU) และการเจรจา จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

กับ George Mason University เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ และความร่วมมือ

ด้านการวิจัยด้าน ICT และ Cybersecurity ทั้งนี้ ผู้บริหาร George Mason University (Prof. James 

H. Garrett, Jr. และ Ms. Romayne Botti คณบดีและรองคณบดี College of Engineering) ได้

เดนิทางมาวทิยาลยั เพือ่เจรจาและสานต่อความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรม และเข้าพบกบั Professor James 

H. Garrett, Jr. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Institute of Technology Carnegie Mellon 

University เพื่อหารือเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  University of North Texas (UNT) เพื่อ

เจรจาความร่วมมือกับคณาจารย์จาก College of Merchandising, Hospitality and Tourism และ

ทีมงานจาก International Office น�าโดย Dr. Richard Nader, Vice Provost ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน

วิเทศสัมพันธ์ เพื่อเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือด้านการพัฒนา

หลักสูตร และการวิจัยร่วมกันทั้งในด้าน Digital Retailing
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

วทิยาลยันวตักรรมได้มกีจิกรรมเพือ่ประชาชนทีห่ลากหลาย โดยด�าเนนิการในลกัษณะ บรกิารวชิาการ

กับสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมได้ส่ง

เสรมิงานด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ซึง่เป็นภาระกจิหลัก โดยก�าหนดให้อยูใ่นแผนงานท�านุบ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ปี 2557-2561 โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถบูรณาการความรู้ในห้องเรียน 

มาสูก่ารปฏบิตังิานในด้านศลิปวฒันธรรม โดยให้เป็นส่วนหนึง่ของรายวชิาของทกุหลกัสตูรในวทิยาลยั 

นวัตกรรมและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม
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1. ด้านการวิจัย

งานวิจัยจ�านวนมากของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากภายนอก นอกจากนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ ยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัย

ของวิทยาลัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ทั้งที่ศูนย์ล�าปาง และท่าพระจันทร์อีกด้วย ตัวอย่าง

งานวิจัยที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นและที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีที่ผ่านมา อาทิ

• วัฒนธรรมการค้าจีน : กรณีศึกษาที่มาของแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตนในการเจรจาทางธุรกิจกับ

 ชาวจนี โดยอาจารย์ชติวร  วราศริพิงศ์ การจดัการพืน้ทีแ่หล่งโบราณสถานในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

 ล�าปาง โดยอาจารย์ชัยวุฒิ บุญเอนก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี ผลกระทบด้าน

 ระบบนิเวศและการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน�้าโขงที่มาจากโครงการโดยรัฐขนาดใหญ่

• กรณีศึกษา : การสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ

• อาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ เป็นต้น

• งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น (คศ.1989-2011)

 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขา

 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติประจ�าปี 2558 

นอกจากนี้มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสหวิทยาการ 2 เล่มได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขา

สังคมวิทยา คือ

• วทิยานพินธ์เรือ่งเศรษฐใีหม่สวนยาง : การเปลีย่นแปลงวถิกีารด�ารงชพีของครวัเรอืนชาวนาในลุม่น�า้

 ห้วยคอง

• วิทยานิพนธ์เรื่องการเช่ือม(ข้าม)ถ่ินที่ : ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรอง

 ความหมายผ่านพื้นที่/ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง

วิทยาลัยสหวิทยาการ
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วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) กับ The University of Social Sciences and Humanities Vietnam National University, 

Hanoi, Vietnam เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

บทความเรื่อง “My ‘W/ri[gh]t/E’ and My Land: Re-mapping the Life of a Grassroots Dressmaker 

(1965-2004) in the Postcolonial Scene”  International Journal of Arts and Sciences International 

Conference for Social Science and Humanities  Sokol in Prague, Czech. 14-17 July 2015 

อาจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง

บทความเรื่อง “Big Sport Stars, Little Sisters of the Thai Nation-State : Poppular Sport Media 

and Gender olitics of Negotiation” The 5th  Asian Conference on Cultural Studies Art Center 

of Kobe, Japan. 28-31 May 2015  อาจารย์ ดร.ปกครอง  บุญหลง เป็นต้น

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้บริการแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป อาทิ โครงการ “ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน กรณีนักเรียนต่างด้าวในระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อ�าเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชยีงราย”  เป็นโครงการทีใ่ห้บรกิารแก่สงัคมแบบต่อเนือ่ง และยัง่ยนื “โครงการน�าร่อง

ศนูย์ช่วยเหลอืทางสงัคมของชมุชน” ร่วมกบัสมาคมเพือ่การพฒันาสทิธมินษุยชนและสทิธผิูห้ญงิ และ

ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในชุมชน (ศสช)  จ�านวน  3 แห่ง ได้แก่

1. ชุมชนวัดกลาง  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

2. ชุมชนสามัคคีพัฒนา  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

3. ชุมชนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 

และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โรงเรียนภาคฤดูร้อน Summer School 2015” ที่ให้ความรู้ทางด้าน

สตรีศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น
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วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ ให้ความส�าคญักบัการวจิยัตามนโยบายของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ในด้านการเป็นมหาวทิยาลยัวจัิย โดยพยายามผลกัดนัให้คณาจารย์ผลติผลงานทางวชิาการทีม่คีณุภาพ 

ทั้งต�ารา หนังสือเชิงวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อน�าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นจ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1. งานวิจัยเรื่อง “ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม”

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้งธรรมสาร และศาสตราจารย์ 

 จาง ซีเจิ้น 

2. งานวจิยัเรือ่ง “Acculturation and Adaptation of Thai Overseas Students in Chinese Universities” 

 โดย อาจารย์ ดร. Lin Yi 

3. งานวิจัยเรื่อง The Myth of China Aid in Lao PDR : Institutional Analysis of Road Construction 

 Project โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ 

ในด้านการตีพิมพ์และการผลิตผลงานทางวิชาการ คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้ผลิตผลงานต�าราและ

หนงัสอืวชิาการอย่างแพร่หลาย ผลงานต�าราทีไ่ด้รบัการจดัพมิพ์และน�าไปใช้ในการเรยีนการสอน ได้แก่ 

1. เรื่อง “Social Problems and Crises of Contemporary China” โดย อาจารย์ ดร.Lin Yi 

2. เรื่อง “ภาษาจีนคลาสสิค 1 และ 2 ” 

 โดย รองศาสตราจารย์ จาง กงฉาง รองศาสตราจารย์ ดร.อาทร ฟุ้งธรรมสาร และ อาจารย์

 ดร.เกียรติศักด์ิ ฟงปรีชากุล 

3. “กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต

4. “ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

บันทึกธรรมศาสตร์ 2559 168



2. ด้านความเป็นนานาชาติ

วิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ ส่งผลให้

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรไทยศกึษามจี�านวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาเพิม่มาก

ขึ้น และในทุกๆ ปี วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรจีนศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาใน

ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัต่างประเทศ เช่น โครงการ Workshop กบันกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเกยีวโต และโครงการ

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “ความรู้สู่ชุมชน เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน” บริเวณชุมชนท่าพระจันทร์ 

เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีจ�านวนเพิ่ม

มากขึ้น ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันใน

ต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ได้แก่ โครงการทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โครงการทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื๊อ (Hanban) ของนักศึกษา

หลักสูตรจีนศึกษา และโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา 
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1. ด้านการวิจัย

การด�าเนินงานตามนโยบาย ของคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ใน 5 ประเด็นหลัก  

ดังนี้

1. การขยายตัวของเมือง (Urbanization)

2. การลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

3. ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4. การจัดการงานอาสาสมัคร

5. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินการมีทั้งสิ้น 13  เร่ือง จ�านวน 11 เรื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

ภายนอก และอีก  2 เรื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนด้านบริการ

วชิาการแก่สงัคมของวทิยาลยัฯ มกีารจดัสมัมนาทางวชิาการเพือ่ประชาชน 9 ครัง้ และมโีครงการเสรมิ

สร้างความรู้ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ โดยอิงตามแนวคิด อ.ป๋วย “ ปฏิทินแห่งความ

หวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  ด้วยการร่วมจัดประกวดกองทุนฯ ที่มีผลงานดีเด่นตามแนวคิด

ดังกล่าว ร่วมกับ 7 หน่วยงานคือ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิมั่นพัฒนา, เครือข่ายสวัสดิการชุมชน, คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กร

สวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ส�านักนายกรัฐมนตรี, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และท�าแหล่งการเรียนรู้ด้านอาหาร พลังงาน โดยสาธิตการท�านาใช้น�้าน้อย 

การท�าไบโอแกสจากเศษอาหาร  นอกจากนีว้ทิยาลยัฯ ยงัมโีครงการเคล่ือนโลกไปด้วยกนั (Move World 

Together) เพื่อพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศในเรื่องจิตส�านึกต่อส่วนรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์
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วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึง๊ภากรณ์  ร่วมมอืกบักรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่าง

ประเทศ  ในการคัดเลือกและอบรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ

อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) โดยในปี 2558 ได้คัดเลือกและฝึกอบรมเตรียม

ความพร้อมอาสาสมัครเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน และประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ได้มี

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kwangwoon และศูนย์เยาวชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  

Kwangwoon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดังนี้

• Graduate School of  Counseling, Welfare  and  Policy, Kwangwoon  University

• Gangbuk Youth Center

• Gangbuk I Will Center

• Changdong Youth Center

โดยวิทยาลัยฯ ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี  ในด้านการแลกเปลี่ยน

นกัศกึษาในโครงการอาสาสมคัรและวฒันธรรม การจดัอบรมระยะสัน้   การจดัประชมุทางวชิาการ และ

การท�าวิจัย  นอกจากนี้ได้ท�าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University of Tennessee, USA 

เพื่อท�าวิจัยแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา  และการส่งเสริมการเรียนการสอน  
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1. ด้านการวิจัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้ผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อน�ามา

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปี 2558 มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ดังนี้

• ทุนสนับสนุนการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  

 ปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 14 เรื่อง

• ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปีงบประมาณ 2558 มีจ�านวน 2 เรื่อง 

• โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีงบประมาณ 2558  

• ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ประจ�าปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 4 ทุน

• ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 4 ทุน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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เป้าหมายในการเป็นสถาบันการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ จึงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากใน

สาขาต่างๆ มาบรรยายและให้ความรูแ้ก่นกัศกึษา เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจ จนถงึ

การต่อยอดองค์ความรู้  อาทิ

• เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Penn State Milton S. Hershey Medical Center

 และผู้เชี่ยวชาญจาก University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา

• การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

 ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

 และ Griffith University

 

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครนานาชาติส�าหรับดูแลแบบประคับประคอง (Intensive Palliative 

Care for Asean)” โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 7 ประเทศ 

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันใน

ต่างประเทศหลายแห่งเพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ได้แก่ โครงการทุนการศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โครงการทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื๊อ (Hanban) ของนักศึกษา

หลักสูตรจีนศึกษา และโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ของนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา
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วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

1. ด้านการวิจัย

การวิจัยเป็นองค์ประกอบส�าคัญของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2015 ถึง 

30 ธันวาคม 2015 วิทยาลัยได้รับเงินทุนส�าหรับการวิจัยจาก

• แหล่งทุนจากต่างประเทศ 13,343,475.41 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 58 ของทุนปีงบประมาณ 2558

• แหล่งที่มาของเงินทุนภายนอกไทย 8,821,648.90 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 39 ของทุนปีงบประมาณ 2558

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 733,907 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนปีงบประมาณ 2558

2. ด้านความเป็นนานาชาติ
วทิยาลยัโลกคดศีกึษามอีาจารย์ทัง้หมด 16 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญา

เอก  9 คน และผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท 7 คน ซึง่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 

9 คน, สหรัฐอเมริกา 2 คน, ออสเตรเลีย 1 คน, เบลเยียม 1 คน, ฝรั่งเศส 1 คน, ออสเตรีย 1 คน และบัง

คลาเทศ 1 คน

ในปัจจุบันวิทยาลัยโลกคดีศึกษาได้ท�าการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้แก่ 

• ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษา และการประกอบการ

สังคม

• ระดบัปรญิญาโท คอื หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสาธารณสุขโลก ซึง่เป็น

 หลกัสตูรนานาชาตทิัง้สองหลกัสตูร โดยนกัศกึษาของวทิยาลยัโลกคดศีกึษานัน้มาจากหลากหลาย

 ประเทศ อาทิ เนปาล ภูฏาน สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ ฟิจิ สวีเดน มาลาวี ซิมบับเว พม่า เลโซโท 

 เอริเทรีย และไทย
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3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาส่งเสริมการท�างานเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาเชิงบรูณาการ เพื่อตอบรับ

กบัปรากฏการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของโลกในศตวรรษที ่21 ในรายวชิาต่างๆ 

จึงบูรณาการการเรียนการสอนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน 

และสังคมโดยรวมด้วย

4. ผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

ถึงแม้ว่าวิทยาลัยโลกคดีศึกษาจะยังไม่มีบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เนื่องจากยังคงมีนักศึกษาเพียง

2 รุ่นเท่านั้น แต่นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ทั้ง 2 ปี ก็ได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกงานกับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งยังได้รับโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษา

แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1. ด้านการวิจัย

คณาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยมากมาย ดังนี้

• รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2558 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โดย Professor Dr. Vladimir Ignatievich Kuprianov

• รางวัลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โดย Professor Dr. Vladimir Ignatievich Kuprianov

• รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 2 รางวัล

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล และ รองศาสตราจารย์  ดร.มงกุฎ  เพียรธนะกูลชัย

• รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, 

 Scopus ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี 2556-2557) 

 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ล้ิมมีโชคชัย

• รางวัล Gold Medal with the Congratulations of the Jury in Class C : Computer Sciences-

 Software-Electronic-Electricity-Method of Communication category. จาก The 43rd 

 International Exhibition of Inventions of Geneva, Switzerland. โดยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  

 ธีระมั่นคง

• รางวัล Bronze Medal Prize in Class Q : Food Stuffs-Drinks-Cosmetics-Paramedica-Health-

 Hygiene category. จาก The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva, 

 Switzerland. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  โอภาประกาสิต 

• รางวลั Excellent Paper Award จาก The 6th International Conference on Engineering, Project, 

 and Production Management (EPPM2015), Australia. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  จินดา
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• รางวัล Best Poster Award ระดับนานาชาติ ในงาน The Tenth International Conference on 

 Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2015), Phuket 

 Thailand. โดยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง และรองศาสตราจารย์ ดร.วารี กงประเวชนนท์

• รางวัล Best Paper Award จาก The 1st International Conference on Industrial Networks and

 Intelligent Systems (INISCom 2015), Tokyo, Japan. โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ ์กติตปิิยกลุ

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

• สถาบันฯ มคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก มกีารลงนามในสญัญา

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าในต่างประเทศไปแล้ว จ�านวน 56 มหาวิทยาลัย และในปี

 การศึกษา 2558 สถาบันฯ ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 เพิ่มเติมอีกจ�านวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 65 แห่ง โดยขยายความร่วมมือไปในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังน้ีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

• สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 จ�านวน 21 มหาวทิยาลยั ทีม่าเยีย่มชมสถาบนั รวมถงึหารอืด้านความร่วมมอืทางวชิาการ และบรรยาย

 พิเศษให้กับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ 

• สถาบันฯ มนีกัศกึษาแลกเปลีย่นในระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัต่างประเทศ ประจ�าปีการศกึษา 

 2558 จ�านวน 45 คน จาก 22 มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาโทจาก

 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ�านวน 40 คน จาก 11 มหาวิทยาลัย

• นกัศกึษาของสถาบนัฯ สมคัรเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น และได้รบัการตอบรบัให้เข้าศกึษา ในฐานะ

 นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งประเภทระยะสั้น และระยะยาว ประจ�าปีการศึกษา 2558  จ�านวน 82 คน ใน 

 20 สถาบันฯ จ�านวนทั้งหมด 9 ประเทศ 
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สถาบันภาษา

1. ด้านการวิจัย

วารสารวิชาการ LEARN (Language Education and Acquisition Research Network) ของสถาบัน

ภาษา ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation 

Index Centre -TCI)  รอบที่ 3 ปี 2558 ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)  

และต่อมาได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

2. ด้านความเป็นนานาชาติ

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 2 ครั้ง  คือ

1. The 4th LITU International  Graduate  Conference ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันภาษา

 ท่าพระจันทร์

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

 ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง

 โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาภาษา

 อังกฤษเพื่ออาชีพ กับมหาวิทยาลัย Chuo ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน    

สถาบันภาษาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ

บริการ เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างเดือน

พฤษภาคม - 30 กันยายน 2558 โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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LAMPOON
CHING MAI

จวรำตลพนยีรเงรโ
REGIONATION POLICE
TRAINING CENTER

DAOR IAM-GNAIHC GNAPMAL  
มหใงยีชเ-ง

าปำลนนถ

บัลคีรทนัคมายส ฟลอกมานส
SIAM COUNTRY CLUB

OLD COURSE

รติมินาภะรปรพยอซ
SOI PHORNPRAPHANIMIT

DAOR TIVMUHKUS ทิวมุขุสนนถ

บีหตัสปไ
SATTAHIP

พทเงุรกปไ
BANGKOK

ไประยอง
RAYONG

สนามพีระ เซอรกิต
PIRA CIRCUIT

ีรุบนธ-ธทัภลาบายพงรโ
PAT-THONBURI HOSPITAL

ทางหลวงสาย 36 HWY  36

ทางดวนบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
 BANG PA-IN-PAK KRET EXPRESSWAY
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งาปำลงสนขีนาถส
LAMPANG
BUS TERMINAL STATION

งาปำล นายศากาอาท
LAMPANG AIRPORT

งอทีรตยทไงรทนาบ
TREETHONG THAI HOUSE

รตัฉงาหทภเำอรากาวีท
DISTRIT OFFICE 
HANG CHAT

DAOR NAS OAHK ราสวาขนนถ

นัขงาบดาลต
BANGKAN MARKET

ตลาดพาหุรัด
PAHURAT MARKET

สะพานพุทธ
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วัดพระแกว
GRAND PALACE
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ติสงัร คราปรอจเวฟ าครากยนูศ
PUTURE PARK RANGSIT

พทเงุรกยัลายทิวาหม
BANGKOK UNIVERSITY

ฯรตสาศมรรธลาบายพงรโ
THAMMASAT HOSPITAL

์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม
์รทนัจะรพา่ท

)ยาสู่ค 02 ิตัมนโตัอ( 02-1116-1222-0 ์ทพัศรทโ
        0-2221-6171-80

โทรสาร  0-2224-8099  

์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม
ติสงัร์ยนูศ

97-0444-4652-0 ์ทพัศรทโ

โทรสาร  0-2564-4405

์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม
ายทัพ์ยนูศ

96-0109-5283-0 ์ทพัศรทโ

โทรสาร  0-3825-9050 

์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม
งาปำล์ยนูศ

1078-6245-0 ์ทพัศรทโ

โทรสาร  0-5426-8701 

DAOR IAN NEONMADAHCTAR นในินเำดชารนนถ

 งุมะลงาบ
BANGLAMUNG

อืนหเายทัพ
NORTH PATTAYA

งาลกายทัพ
CENTRAL PATTAYA

ตใายทัพ
SOUTH PATTAYA

ายทัพ
PATTAYA

 ายทัพ
PATTAYA

งอืมเนอดปไ
DON MUANG

ไปนครนายก
NAKHON NAYOK

ีนาธมุทปปไ
PATHUM THANI

ีรุบะรสปไ
SARABURI

DAOR NIHTOYLOHAHP นิธยโลหพนนถ

พทเงุรก, กาตปไ
TAK, BANGKOK

ยารงยีชเปไ
CHIANG RAI

งาปำลรคนฟไถรีนาถส
LAMPANG 

RAILWAY STATION

งาปำล .ธสม านฒัพยทิวยนูศ
REGIONAL DISTANOE 
EDUOATION
CENTER LAMPANG

ไป อ.เกาะคา
KO KHA DIATRICT

มหใงยีชเ ,นูพำล ปไ
LAMPOON
CHING MAI

จวรำตลพนยีรเงรโ
REGIONATION POLICE
TRAINING CENTER

DAOR IAM-GNAIHC GNAPMAL  
มหใงยีชเ-ง

าปำลนนถ

บัลคีรทนัคมายส ฟลอกมานส
SIAM COUNTRY CLUB

OLD COURSE

รติมินาภะรปรพยอซ
SOI PHORNPRAPHANIMIT

DAOR TIVMUHKUS ทิวมุขุสนนถ

บีหตัสปไ
SATTAHIP

พทเงุรกปไ
BANGKOK

ไประยอง
RAYONG

สนามพีระ เซอรกิต
PIRA CIRCUIT

ีรุบนธ-ธทัภลาบายพงรโ
PAT-THONBURI HOSPITAL

ทางหลวงสาย 36 HWY  36

ทางดวนบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
 BANG PA-IN-PAK KRET EXPRESSWAY
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ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

นายคณิต  พีชวณิชย์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว

อาจารย์อภินันท์  พงศ์เมธากุล

ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

นายยงยุทธ  บุญกิจ

นางสาวเบญจรัตน์  เรืองค�าพัฒน์

นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี

นางศุภณา เย็นเป็นสุข

นายศักดิ์เดช  ธนาพรกุล

นางประภาพันธ์  ว่องไว

นายธีระ  พราหมณ์ยอด

นายสงคราม  มีบุญญา

นายศิลาวุฒิ  นวลนุกูล

นางสาวลลิดา  สวัสดี

นายพีระวัฒน์  จันทร์สว่าง

นายวชิระ  พลบุญ

ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์  โคตรโนนกอก

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐกาญจน์  หันจรัส

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนภพรรณ  วรสิทธิ์

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพโดย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

คณะผู้ออกแบบ

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

งานพิมพ์

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์
(รายงานประจ�าปี 2559)

THAMMASAT EXCELLENCE 183



สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด 
บันทึกธรรมศาสตร์ ปี 2559 ได้ที่ 

http://www.pr.tu.ac.th/59/Annual_Report59.pdf







ผู้สนับสนุน

บันทึกธรรมศาสตร์
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