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วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคณุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของ ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบตุร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
 ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคม
ทูลประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่ องในโอกาสที่ สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม ดังนี้ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปวิทยาการหลายสาขา อาทิ ภาษา วรรณกรรม 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งยังทรงเป็นนักการศึกษา นักพัฒนา และ
นักวิจัย พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงบ าเพ็ญนั้นประจักษ์ชัดในหมู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยเหตุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับงานศิลปวัฒนธรรมจึงมีเป็นอเนก
ประการสุดจะพรรณนา ดังจะได้ยกตัวอย่างเป็นสังเขปเท่าน้ัน 
 พระราชกรณียกิจอันแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจักษ์ชัดเมื่อทรงรับเป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
๒๐๐ ปี ด้วยทรงมีพระราชวินิจฉัยที่กระจ่างชัดในการด าเนินงานบูรณะซ่อมแซม ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะในการน าองค์ความรู้หลาก
สาขา ทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการ ที่ทันสมัยมาบูรณาการร่วมกับการวิจัยและการ
อนุรักษ์เพื่อคงคุณค่าของแหล่งศิลปวิทยาการชั้นสูงของชาติไว้ได้โดยสมบูรณ์ 
 ด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ทรงริเริ่มให้พัฒนาระบบงานและการจัดแสดงวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ทันสมัย ตลอดจนมีพระราชด าริให้ก่อตั้งและสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของพสกนิกรชาวไทย พระ
ราชกรณียกิจที่ประจักษ์ชัดในด้านนี้มีพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเป็นอาทิ ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการอนุรักษ์ 
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ซ่อมแซม และออกแบบการจัดแสดงจนท าให้พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และทันสมัยที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ 
 นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีพระราชด าริให้พัฒนาระบบอนุรักษ์เอกสารโบราณของ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ และส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งยังทรงส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการ
จดหมายเหตุและเอกสาร เพื่อสร้างเสริมบุคลากร ตลอดจนให้คนในชาติได้เห็นความส าคัญและหวงแหนเอกสาร ในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
 พระราชกรณียกิจด้านการบริหารงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์มีเป็นอเนกประการ 
ด้วยทรงเล็งเห็นความส าคัญของการฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ อาทิ ทรงมี
พระราชด าริฟื้นฟูการบรรเลงในงานอวมงคลตามแบบโบราณราชประเพณี ได้แก่ การประโคมย่ ายาม การบรรเลงเพลงเรื่องประเภทเพลง
ฉิ่ง การค้นคว้าวิจัยดนตรีไทยเกี่ยวกับเพลงเรื่อง ทรงให้ความส าคัญกับการแสดงมหรสพสมโภชตามโบราณราชประเพณี ทั้งงานมงคลและ
งานอวมงคล ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัยเรื่องการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากร ทรงมีพระราชด าริให้กรมศิลปากร
สร้างสรรค์ “ระบ าไดโนเสาร์” ด้วยมีการขุดพบซากไดโนเสาร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งยังมีพระราชด าริให้
สร้างสรรค์การแสดง “ระบ าจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์” ส าหรับแสดงในงาน ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 กล่าวโดยประจักษ์ได้ว่าพระราชกรณียกิจด้านการบริหารงานวัฒนธรรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ประมวลโดยสังเขปข้างต้นนั้นบริบูรณ์พร้อมด้วยองค์ความรู้และกระบวนการบริหารงานวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพใน
การบริหารงานวัฒนธรรม ทั้งยังทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อจะทรงท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และ
เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 ด้วยพระราชกรณียกิจทั้งหลายอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและด้วยพระเกียรติคุณ ท่ีได้กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรมแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
คุณให้เป็นท่ีประจักษ์โดยทั่วกัน และเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สารอธิการบดี 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา โดยมีพันธกิจส าคัญคือการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการภายใน โดยมีความหลากหลายของศาสตร์สาขาวิชา  
 ในปี 2558 ขอชื่นชมวิทยาลัยนวัตกรรม ท่ีบริหารจัดการเป็นไปตามพันธกิจที่
วิทยาลัย ฯ ก าหนดไว้ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจน
สามารถด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามพันธสัญญาที่ ให้ ไว้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมทั้ งประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
 กระผมในนามของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีและขอบคุณ 
ส าหรับการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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สารคณบดี 
 วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทั้งระดับ 
อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และสังคม ดังปรากฏผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ใน
รายงานประจ าปีฉบับนี้   

ในปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารจัดการงานได้บรรลุความส าเร็จตาม
เปูาประสงค์ที่ก าหนด ภายใต้พันธกิจของวิทยาลัย กล่าวคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ในปีนี้มี
จ านวนนักศึกษาสนใจและสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยในจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น ด้านการวิจัย 
บุคลากรวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย อีกทั้งยังมีผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจ านวนมากและหลากหลาย ด้านการ
บริการวิชาการ วิทยาลัยได้รับความไว้วางใจในการให้บริการงานวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ส าหรับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนโดยผ่านในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนด้านการบริหารจัดการภายใน 
วิทยาลัยให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยายกาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย การประหยัด
พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุนทรียะในการใช้งาน และวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความร่วมมือร่วมใจกัน ในการปฏิบัติงาน จึงท าให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างดียิ่ง  
 กระผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างาน รวมทั้งท่าน
ผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่ให้การสนับสนุน ท าให้การบริหารงาน
ของวิทยาลัยนวัตกรรมด าเนินการไปได้เป็นอย่างดี  

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์  
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม 

ปี 2538 
ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา 

ปี 2540 
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 

ปี 2551 

วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นหน่วยงานในก ากับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้น
ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  30 
มกราคม 2538 โดยมีสถานภาพเทียบเท่า
คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 แรกเริ่มใช้ช่ือว่า 
“ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” และเพื่อ
ต้องการให้เป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนจากการ
จัดตั้งคณะหรือภาควิชามาเป็นวิทยาลัย 
(College) จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาลัย
นวัตกรรมอุดมศึกษา” เมื่ อวันที่  10 
กุมภาพันธ์ 2540 และสภามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์มีมติให้แก้ไขช่ือ “วิทยาลัย
นวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัย
นวั ตกรรม”และ เปลี่ ยน ช่ือต าแหน่ ง

พัฒนาเทคโนโลยี ข้อจ ากัดของทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อชุมชนและสังคมไทยโดยมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้น าด้านการเรียนรู้ และเป็นสถาบันที่มี
ม า ต รฐ านกา ร เ รี ย นกา รสอนและมี
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม สามารถน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รับ ไปประยุ กต์ ใ ช้ รองรับ 
ตอบสนอง และบริหารความเปลี่ยนแปลง
นั้นได้ทั้งในมิติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาและการน าองค์กร รวมทั้งการ
พัฒนาและร่วมน าสังคมไทยโดยรวม 
นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว 
วิทยาลัยให้ความส าคัญพันธกิจ ด้านวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าเสนอแนวทาง
ในการเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้าน

ผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัยจาก 
“ผู้อ านวยการ” เป็น “คณบดี”  เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2551 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศกึษาและบณัฑติศกึษาในลกัษณะสห
สาขาวชิา (Interdisciplinary) ผสานศาสตรจ์าก
หลากหลายองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยใช้
ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา เน้นแนวคิดการ
บริหาร เ ชิงกลยุทธ์  ส่ ง เสริม ให้มี การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและ
การท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักสูตรที่
สมบูรณ์และสมดุลตอบสนองกับการ
พัฒนาของสังคมไทยในระดับสากลและให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การ

วิทยาลัยนวัตกรรม 
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ปี 2557 BMCI 
BSI 

MIHM 

ปี 2552 MSI 

ปี 2555 CIO 

ปี 2543 MCT 

นวัตกรรมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม  อีกทั้งน าองค์ความรู้และความ
เช่ียวชาญของวิทยาลัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม ให้
ค าปรึกษา และท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Consulting Center) เพื่อท าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรม การจัดอบรม การสัมมนาต่างๆ 
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดท าผลงานทางวิชาการ 
เอื้อประโยชน์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่อสังคมและขยายฐาน
สังคมแห่งการเรียนรู้ให้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม  
 
ปกีารศกึษา 2558 วทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี2 
หลกัสตูร ไดแ้ก ่หลกัสตูรปรญิญาตรคีวบโท ศลิปศาสตรบณัฑติและ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานวตักรรมบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (BSI) 
 
ระดบับณัฑติศกึษา 5 หลกัสตูร ไดแ้ก ่หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม (MCT) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (MSI) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ ) (MIHM)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) 

ปี 2542 MTT 
ESTABLISHED 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัน
ธกิ
จ 

ปรัชญา 
ปณิธาน 

เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยนวัตกรรมจะเป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความ
เป็นสากล มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากรมีความมั่นคงในการท างานอย่างมีความสุข 

1. จดัการศกึษาทีผ่สมผสานศาสตรท์างดา้นตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั ผลติบณัฑติใหม้คีณุภาพมาตรฐานและคณุลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์ 
2. สนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อให้การศึกษา และช้ีน าสังคม รักษาเกียรติภูมิความเป็นธรรมศาสตร์  
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ศิษย์เก่า เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะและวัฒนธรรม  

วิทยาลัยนวัตกรรม ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าระดับนานาชาติ อันเป็นการบูรณา
การทางสังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การให้บริการ เทคโนโลยีและสารสนเทศระดับสูงที่ตอบโจทย์ประเทศ 

รวมพลังจากความหลากหลาย (Fostering Collaborative and Interdisciplinary Nature) บริหารด้วยนวัตกรรม 
(Managing Innovatively) ส่งเสริมความเป็นธรรมศาสตร์   (Promoting Spirit of Thammasat) และให้ประสบการณ์
ใหม่เป็นต่อนักศึกษาและบุคลากร (Providing Unique Experiences and Opportunities for Students and 
Staff) 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นหน่วยงานภายในที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง มีสถานะทางการเงินท่ีเข้มแข็ง ยั่งยืน 
2. เน้นการบริหารงานท่ีชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม  
3. ท าให้เกิดความมั่นคงอาชีพการท างาน 
4. พนักงาน อาจารย์ ท างานอย่างมีความสุข 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการศึกษาด้านนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและนานาชาติ กระจายโอกาสทาง
การศึกษาสู่สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาการมสี่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยกับองค์กร
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานสากล 
แก้ไขปัญหาของสังคม 

ส่งเสริมการบริการสังคม จากความรู้และความเชี่ยวชาญของ
วิทยาลัยเพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพการบริการเทคโนโลยีและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และส่งเสริมการท านุบ ารุง
สังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและ
การให้ความรู้แก่ประชาชนและสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นธรรมาภิ
บาลและสุขภาพของบุคลากรควบคู่กับงานที่มีผลสัมฤทธิส์ูง
อย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
ประธานกรรมการ 

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรียา ฉิมออ้ย 
กรรมการ 

นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข 
กรรมการ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วงัศกาญจน์ 
กรรมการ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิรกิุล 
กรรมการ 

ดร.พิชิต อัคราทิตย ์
กรรมการ 

นายพรเทพ พรประภา 
กรรมการ 

นายชาลี จังวิจิตรกุล 
กรรมการ 

อาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท ์
กรรมการ 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้บริหารวิทยาลยั 

อ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 
คณบดีวิทยาลยันวัตกรรม 

ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 

อ.ดร.รัชนีกร แซ่วัง 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

อ.ดร.พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร 
รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 

นางจารุชา เอ้ืองไมตรีภิรมย์ 
เลขานุการวิทยาลยันวัตกรรม 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ 
MTT/CIO 
Ph.D. (Civil Engineering),  
Carnegie Mellon University,  
USA 

รองศาสตราจารย์  
ดร. จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 
MTT/MSI 
Post-Doctorate (Finance 
and Innovation), Boston 
University and Harvard 
University, USA 
Ph.D. (Technology Manage-
ment), University of Man-
chester, United Kingdom 

อาจารย์ 
ดร. กมล เกียรติเรืองกมลา 
MTT 
Ph.D. (Computer Science), 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

อาจารย์ 
ดร. กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ 
MSI/BSI 
Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning), 
Asian Institute of  
Technology, Thailand 

อาจารย์ 
ดร. กวีพงษ์ เลิศวัชรา 
BSI 
D.B.A. (Quantitative  
Analysis), Louisiana  
Tech University, USA 

อาจารย์เฉลิมพร จันทร์ทอง 
BMCI 
M.A. (Cultural Resource 
Management),  
Silpakorn University,  
Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล 
MIHM 
Board/ Diplomate (Family 
Medicine), The Royal Col-
lege of Thai Family Physi-
cians, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ 
MCT/BMCI 
Ph.D. in Linguistics,  
Mahidol University,  
Thailand 

อาจารย์ 
กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล 
BMCI 
M.A. (Anthropology),  
Thammasat University,  
Thailand 

รองศาสตราจารย์  
นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา 
MIHM 
M.D., Mahidol University, 
Thailand 

รองศาสตราจารย์  
ดร. ก าพล รุจิวิชชญ์ 
MIHM 
Ph.D. (Environmental  
Science and Public Policy), 
George Mason University, 
USA 
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คณาจารยว์ิทยาลัยนวัตกรรม 
อาจารย์  
ดร. มานิต สาธิตสมิตพงษ ์
MTT/CIO 
Doctor of Science 
(Telecommunication  
Economics),  
Waseda University, Japan 

อาจารย์ 
ดร. พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร 
MTT 
Ph.D. (Curriculum Re-
search), Northern Illinois 
University, USA 

อาจารย์ 
ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 
MTT 
Ph.D. (Economics),  
West Virginia University,  
USA 

อาจารย์ 
ดร. ณัฐชา เพชรดากูล 
MTT 
D.B.A. International Busi-
ness, Thammasat  
University, Thailand 

อาจารย์ ดร.  
เยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์ 
BSI 
Doctor of Philosophy in 
Business Administration 
(Financial Management), 
Assumption  
University, Thailand 

อาจารย์  
ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง 
CIO 
Ph.D., (Information Tech-
nology), Assumption  
University, Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมากร 
CIO 
Ph.D. (Electrical Engineer-
ing), Polytechnic Institute 
of New York University, 
USA 

รองศาสตราจารย์  
ชนัญ วงษ์วิภาค 
BMCI 
M.A. (Anthropology),  
Australian National  
University, Australia 

อาจารย์ 
ดรินทร์พัชร อุ่นพิพัฒน ์
MCT 
M.A. (Communications 
Studies), University of 
Leeds, United Kingdom  

ศาสตราจารย์พิเศษ  
พิสิฐ เจริญวงศ์ 
BMCI 
M.S. (Anthropology),  
University of Pennsylvania, 
USA 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์  
ดร. วศินี หนุนภักดี 
MTT/CIO 
D.Sc. (Global Information 
and Telecommunication 
Studies), Waseda  
University, Japan 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. อรพรรณ คงมาลัย 
MTT 
Ph.D. (International Busi-
ness), Asian Institute of 
Technology, Thailand 

อาจารย์ 
ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ 
MTT 
D.Sc. (Technology),  
University of Oulu, Finland 

Professor  
Dr. Walter Jamieson 
MSI/BSI 
Ph.D. (Urban and Regional 
Studies), University of  
Birmingham, England 

อาจารย์ 
ดร.สุพัชรจิต  จิตประไพ 
MSI/MCT 
Ph.D. (Tourism),  
University of Otago,  
New Zealand 

Mr. John Koldowski 
MSI/BSI 
M. Soc. Sci. (Research  
Methods for the Social Sci-
ences), University of Tasma-
nia, Australia 

อาจารย์ 
ดร. เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ 
MCT/BMCI 
Ph.D. (Film Studies),  
SOAS University of London, 
UK 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์ 
MIHM 
Ph.D. (Anatomy),  
Mahidol University,  
Thailand 

อาจารย์ 
ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน ์
MIHM 
Ph.D. (Biomedical Sci-
ences), Thammasat Univer-
sity, Thailand 

อาจารย์ 
ดร. รัชนีกร แซ่วัง 
MCT/BMCI/MSI 
Ph.D. Architectural Heritage 
Management and Tourism 
(International Program), 
Silpakorn University,  
Thailand 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ส านักคณบดี 
นางจารุชา เอ้ืองไมตรีภิรมย์   
 เลขานุการวิทยาลัยนวตักรรม 
นางสาวกนิษฐา อุ่นอบ    
 เลขานุการคณบด ี
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
นางสาวพาวิณี ศุนาลัย      
 หัวหน้าฝุายบริการการศึกษา 
นางสาวสุทธารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   
 หัวหน้างานทะเบียน 
นางสาวพจมาน ขอบุตร    
 เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
นายวาโยธิพล อัศววงค์สกุล    
 เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
นางพิมลวรรณ มหาชัย     
 เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
นางสาวศิริพร บุญศิริ     
 เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
นายอนันต์ ตุลาทิพากุล    
 หัวหน้าฝุายการคลังและทรัพย์สิน 
นางสาวกฤตยา สิทธาวาสวงศ์  
 หัวหน้างานการเงิน 
นางสาวพรวิภา นิลกลาง   
 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
นางอรุณี ประเสนมูล    
 เจ้าหน้าท่ี จัดซื้อ-จัดจ้าง 
นายวรพจน์ สังฆปุญโญ    
 หัวหน้างานบัญชี 
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิเชษฐ ์   
 เจ้าหน้าท่ีบัญช ี
 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
นายกิตติศักดิ์ กันยาวิลาศ   
 หัวหน้างานแผน 
นางสาวจุฑามาศ ทิมดี   
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารส่วนกลาง 
นายรุจกิจ เทศฉิม 
 เจ้าหน้าท่ีงานอาคารและสถานท่ี 
นางสาวจรัสศรี สายสืบ  
 เจ้าหน้าท่ีบุคคล 
นายอิทธิพล มะโนน้อม  
 เจ้าหน้าท่ีระบบสารสนเทศ 
นางสาวธนัญญา แสงกระจ่าง 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
ฝ่ายวิจัยและส่ือสารองค์กร 
นางสาววชิราภรณ์ ทวนทอง  
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวบุศราพร อุดมพัฒน์  
 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์
นางสาวรุจิรัตน์  สงวนธรรม  
 หัวหน้าศูนย์ให้ค าปรึกษา 
 เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Bachelor and Master of Arts Program in Management 

of Cultural Heritage and Creative Industries (BMCI)  
มุ่งเน้นความทันสมัยบนพ้ืนฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บูรณาการกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์อันน าไปสู่นิยามความสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น ทัศนศึกษาบทบาทสมมติวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาอภิปรายกลุ่มและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts 

Program in Service Innovation (BSI) (International Program)  
เน้นความโดดเด่นในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้สามารถท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของยุคสหัสวรรษ 
(Millennium) คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริการและนวัตกรรมในระดับสากล หลักสูตรมีการออกแบบ
เพ่ือตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาของนักศึกษาบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงศักยภาพ
ของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาต่อไปเป็นผู้น าและบุคลากรที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ สาขาวิชานวัตกรรมบริการ ได้รับการจัดอันดับจากกองแผนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็น 1 
ใน 10 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการพัฒนาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต (Super Innova-
tive Programs)  

ระดับปริญญาตรี       
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี  

Master of Science Program in Technology Management (MTT)  
เนื้อหาหลักสูตรเป็นลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ ความรู้ด้านการ
จัดการเทคโนโลยี (Management of Technology Centered Knowledge) ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Knowledge of 
Corporate Function) ความรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง (Technology - Centered Knowledge) และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ 
(Knowledge of Supporting Disciplines) ซ่ึงสอดคล้องกับการก าหนดกลุ่มองค์ความรู้ของสมาคมการบริหารเทคโนโลยีนานาชาติ 
(International Association for Management of Technology - IAMOT) ได้ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ของวิทยาลัยนวัตกรรม อาจารย์ประจ าจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมบรรยาย เพ่ือให้เนื้อหาวิชาได้มีการผสมผสานระหว่างความรู้
ภาคทฤษฎีพื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีมุมมองแบบบูรณาการและมีการคิด
อย่างเป็นระบบ (Integrated & Systematic Thinking) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(Technology Commercialization) และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม  

Master of Arts Program in Cultural Management (MCT)  
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ
จริง และเชื่อมโยงกันทั้งเกษตร อุตสาหกรรมและบริการอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับบัณฑิตศึกษา       



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแล้วเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษาการสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้
และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุดนี้เองจึงจะเป็นความยั่งยืน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

Master of Science Program in Service Innovation (International Program) (MSI)  
เนื้อหาให้เป็นลักษณะพหุวิทยาการหรือInterdisciplinary เป็นการผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ ความรู้ด้าน
การจัดการงานบริการ (Knowledge of Service Management) ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและองค์กร (Knowledge of Cor-
porate Function) ความรู้ด้านนวัตกรรมการบริการและระบบบริการเฉพาะทาง (Service Innovation Concentrated Knowl-
edge) และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ (Knowledge of Supporting Disciplines) เช่นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงิน
และทรัพยากรบุคคลผู้ให้บริการ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการการจัดการองค์ความรู้และใช้ข้อมูล เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้านการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น ซ่ึงการ
ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้นับเป็นความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรผู้น าในด้านนวัตกรรมการ
บริการ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
Master of Science Program in Innovative Healthcare Management (International  

Program) (MIHM)  
ในโลกปัจจุบันสถานบริการสุขภาพเกือบทุกแห่งตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการเพ่ิมมากขึ้นจากนโยบายการบริการสุขภาพระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุกมีการน าระบบการด าเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สูงโดยค านึงถึงคุณภาพ
ต้นทุนและการเข้าถึงบริการเป็นหลัก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีนโยบายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่ต้องการมุ่งเน้นความเป็น
ศูนย์กลางการบริการสุขภาพในเอเชียการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้บุคลากรด้านสุขภาพจ าเป็นต้องรับผิดชอบงานในการบริหาร
จัดการเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมต่อการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Master of Science Program in Information Technology Policy and Management 

(CIO) 
เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองคก์รให้
ตอบรับกับเปูาหมายยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการตลอดจนด้าน
กฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
เชิงรุกโดยหลักสูตรได้มีการน างานวิจัยทางด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมา
เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Informa-
tion Officer) ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผลิตบัณฑิต 
สถิติจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2558 
ในปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรม ได้รับนักศึกษาใหม่เข้ามาจ านวน 257 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 203 คน และปริญญาโท 
54 คน โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 30 คน จากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 13.21 โดยมีผู้ศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 72 คน     

จ านวนนักศึกษารับเข้าและจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2549 - 2558 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามหลักสูตร (คน)  

จ านวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี 2558  
จ าแนกตามหลักสูตร (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549 - 2557  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิ 
ตลอดปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมมีการสานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในด้านวิชาการ วิจัย และการเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติผ่านการวิจัย
และบริการวิชาการ รวมถึงในรูปแบบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนา 

ความร่วมมือทางวิชาการ ภายในประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมมีความร่วมมือภายในประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  

ธนาคารไทยพาณิชย์ - โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ SCB - YEP รุ่นที่ 17 - 18 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” (SCB Young 
Entrepreneur Program - YEP) รุ่นที่ 17 - 18 เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการบริหารแก่ทายาทเจ้าของธุรกิจ SMEs ให้
สามารถสืบทอดกิจการได้อย่างมืออาชีพ  
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การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 7  
วิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ThaiTIMA (Thailand Technology and 
Innovation Management Association) ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุุน จัดการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2558 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ 
นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ น าเสนองานวิจัยและ
ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่
อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏี หรือ ตัวอย่างการประยุกต์ 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) ในโครงการพัฒนาหลักสูตร
ไมซ์มาตรฐานสากล 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ Thailand Convention and Exhibi-
tion Bureau (TCEB) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากล (MICE R&D and Curriculum Development) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Centara Hotels & Resorts 
ด้านการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีการ
ขยายตัวสูง ท าให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ 
ความสามารถเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมจึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ Centara Hotels & Resorts เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
โดยความร่วมมือนี้ เน้นด้านการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาที่



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ของ Centara 

การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากประเทศเมียนมา  
ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
วิทยาลัยนวัตกรรมได้รับความไว้วางใจจากกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand Interna-
tional Cooperation Agency - TICA) ให้ ออกแบบและจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากประเทศเมียนมา ใน

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในปัจจุบัน โดยจัดขึ้นทั้งหมด 4 
หลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. Tourism Destination Planning, 20 - 24 July 2015 
 2. MICE Management, 14 - 18 September 2015 
 3. Visitor Management 26 - 30 October 2015 
 4. Research Method, 23 - 27 November 2015 
ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากกระทรวงต่าง ๆ 
ของประเทศเมียนมา และผู้แทนจากภาคเอกชน  

การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของ
ประเทศ พ.ศ. 2558 - 2560 
วิทยาลัยนวัตกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพของประเทศ พ.ศ.2558 -2560 ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยแผนปฏิบัติการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ฯ ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกรมการ
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ท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา และก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ 
พ.ศ.2558 - 2560 โดยในกระบวนการจัดท าแผน ฯ มีการหารือ
และจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวนกว่า 400 คน ณ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี และ
กรุงเทพ ฯ 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 หัวข้อ 
“Intangible Heritage: Hospitality, Technology 
and Innovation 

วิทยาลัยนวัตกรรมร่วมกับ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองอบรมภาษาที่
สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝุายภาษาและนวัตกรรมการสอน 
บริษัท การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัด

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การบริการ การบิน 
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการ
ความรู้  ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมผลักดันให้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สนับสนุนให้คณาจารย์วิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับทวิภาคีระหว่างหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเข้าพบกับ Professor 
James H. Garrett, Jr. คณบดีคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ Carnegie Institute of Technology 
Carnegie Mellon University ซ่ึ ง เ ป็ นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดอันดับจาก 
U.S.News Ranking ปีล่าสุดให้ เป็นอันดับ 4 
ของสหรัฐอเมริกา รองจาก Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Stanford 
University แ ล ะ  University of California, 
Berkeley โดยได้หารือถึงการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน   

การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ 
George Mason University โ ด ย ล ง น า ม
บันทึกความร่วมมือกับคณาจารย์จาก Busi-
ness School น า โ ด ย  Professor Sarah 
Nutter คณบดี  และ Professor J.P. Auffet 
ผู้อ านวยการหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับ
เรื่องนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ 
และความร่วมมือด้านการวิจัยด้าน ICT และ 
Cybersecurity 

Professor Dr.Walter Jamieson ผู้ อ า น ว ย 
การหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Responsible Tour-
ism and Human” โดยน าเสนอการบรรยาย 
ใ นหั ว ข้ อ  “Heritage Management, Plan-
ning and Tourism: Experiences from 
Sukhothai (Thailand) and Vat Phou (Lao 
PDR)" ระหว่างวันท่ี 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 
2558 ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา 
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คณบดี และรองคณบดีฝุายวางแผนและวิจัย 
วิทยาลัยนวัตกรรม เดินทางไป University of 
North Texas (UNT) เพื่อเจรจาความร่วมมือ
กับคณาจารย์จาก College of Merchandis-
ing, Hospitality and Tourism และทีมงาน
จาก International Office น าโดย Dr. Rich-
ard Nader, Vice Provost ผู้ ช่วยอธิการบดี
ด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเจรจาความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และการวิจัยร่วมกันท้ังในด้าน 
Digital Retailing ซ่ึงทางด้าน Hospitality ได้
มีความร่วมมือกับวิทยาลัยมาก่อนหน้าน้ีแล้ว 

Professor Dr. Walter Jamieson ผู้ อ านวย 
การหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ ) เข้าร่วมการประชุม Singapore 
Tourism Board Hotel Expert Panel ครั้ง ท่ี 
4 ในฐานะ Co-Chairs ในเดือนตุลาคม 2558 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์    

Professor Dr. Walter Jamieson ผู้ อ านวย 
การหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
น า น า ช า ติ ) วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็น
ผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Ecotourism, Cul-
ture and Product Development” ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Tourism Manage-
ment and Destination Marketing” ซ่ึ ง จั ด
โดย กระทรวงการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ 20 
ประเทศ 

International Academy of CIO (IAC) -
วิทยาลัยนวัตกรรม โดยคณบดี และรองคณบดี
ฝุายวางแผนและวิจัย เข้าร่วมประชุม The 2nd 
APEC e-Government Forum and IAC 10th 
Annual Meeting ณ . Waseda Univer-
sity ประเทศญี่ปุุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิ รพล  สั งข์ โพธิ์  ได้ เข้ า ร่ วมประชุมฐานะ
ผู้ เชี่ ยวชาญด้าน  ICT ในการจัดอันดับของ
ประเทศในด้าน e-government และคณบดีได้
เข้ าพบและหารื อกั บ  Professor Katsuma 
Yasushi คณบดี  Graduate School of Asia 
Pacific Global Studies (GSAPS) เพื่อส่งเสริม
ความร่ วมมือระหว่ างวิทยาลัยนวัตกรรม 
กั บ  Graduate School of Asia Pacific 
Global Studies (GSAPS)  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การวิจัยและบริการวิชาการ  
วิทยาลัยนวัตกรรมมีพันธกิจหลักที่ส าคัญ ในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยในปี 2558 วิทยาลัยได้วางแผน ก าหนดเปูาหมายและแผนพัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยในหลาย
รูปแบบดังนี้ 

การสนับสนุนโครงการวิจัยและโครงการท่ีปรึกษา 

 วิทยาลัยนวัตกรรมจัดท าแผนการด าเนินงานกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อจัดสรรงบประมาณส าหรับคณาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
ด าเนินโครงการด้านวิจัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ  ในการด าเนินงานวิจัย ประจ าปี 2558 ได้แก่โครงการวิจัย กลยุทธ์การคลัสเตอร์
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์  
 วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความส าคัญต่อการศึกษาบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่างๆ การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการสังคม รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovative Consulting 
Center) ขึ้นเพื่อรองรับการบริการงานวิชาการ งานวิจัย และอบรมสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การท าวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ในปี 2558 ศูนย์ให้ค าปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ให้บริการงานวิชาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ 
นักวิจัย วิทยากร พร้อมบุคลากรมากประสบการณ์ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนได้รับความ
ไว้วางใจจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มูลนิธ ิและหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 27 โครงการ 
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
1. โครงการออกแบบระบบการจดัการด้านการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศของ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

2. โครงการศึกษาวิจัยงานวิชาการด้านทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีวา่ด้วยการบริหาร
ทรัพยากรคลื่นในประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

3. โครงการศึกษาและออกแบบศนูย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ของ  
กสทช. 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

4. การจ้างท่ีปรึกษาด้านการศึกษาและจัดท า/ผลักดันและขับเคลื่อนพร้อมติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบายและแผน วทน. (2555- 2564) ตลอดจน
ทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้าน วทน. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

5. โครงการสื่อสารสรา้งจิตส านึกเสริมสรา้งธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

6. โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560 - 2564 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

7. โครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซส าหรับ 
SMEs/OTOP ในโครงการส่งเสรมิธุรกิจอีคอมเมริ์ซของไทยให้เป็นสงัคมออนไลน์ท่ี
ปลอดภัย (Green e-Commerce) 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

8. โครงการส่งเสรมิการใช้และเช่ือมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถ
เที่ยวเปล่า ปีงบประมาณ 2557 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

9. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพของประเทศ           
พ.ศ. 2558 - 2560 

กรมการท่องเที่ยว 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
10. การจ้างท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดกลยทุธ์และพัฒนาผู้

ประกอบ และผลิตภณัฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

11. โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพื่อการบริหารสถาบัน
พัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

12. โครงการกิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ Social Mediaเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด 
ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ECIT) 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

13. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - เมียนมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

14. โครงการอบรมหลักสูตร Mice Management เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวให้บุคคลากรเมียนมา 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Visitor Management at Heritage and Natural Sites กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tourism Research Methods เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้บุคลากรเมียนมา 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

17. โครงการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างความตระหนักรูด้้านการผลติและ
การบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น สมุย 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

18. โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัย กองทางหลวงพิเศษ กรมทางหลวง 

19. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการก่อสร้างศูนยค์อมพิวเตอรส์ ารอง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต 

20. โครงการความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า
สาธารณะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://www.citu.tu.ac.th/counsel/6
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
21. โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559 - 2563 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

22. โครงการจัดท า E-Learning อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ภายนอกองค์กร โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

23. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 – 2563) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

24. โครงการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสื่อสาร การไฟฟูานครหลวง ประจ าปี 2558 

การไฟฟูานครหลวง 

25. โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” รุ่นท่ี 18 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

26. โครงการอบรมหลักสูตร“พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” รุ่นท่ี 19  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

27. ฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริการและการออกแบบ 
     (Service Innovation and Design) 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

การน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย 

 วิทยาลัยนวัตกรรมได้มีระเบียบเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้น อาทิ การส่งเสริม 
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน  
 ตลอดปี 2558 คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม ได้ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยจ านวน 10 ผลงาน โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อให้อาจารย์มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย และต่อยอดงานวิจัย
เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการท าวิจัยและสนับสนุนกลไกพันธกิจในการเป็นหน่วยงานวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชื่อผลงาน/บทความวชิาการ/บทความวิจัย รายละเอียดงานประชุมวิชาการ ชื่อผู้จัดท าผลงาน 
1. วัฒนธรรมจีนในมุมมองของผู้บริโภคชาวไทย 

ศึกษาผ่านตลาดวรรณกรรมจีนร่วมสมัยประเภท
นิยาย 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 35, มิถุนายน 2558 

อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล 

2. Factors Influencing the Implementation 
of NFC Smart Posters 

The 7th PSU-UNS International Con-
ference on Engineering and Tech-
nology (ICET-2015) & The 11th PSU-
Engineering Conference (PEC-11) , 
June 2015 

อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักด ี

3. Desinging Knowledge Management Sys-
tem in a Social Enterprise 

The Makelearn& TIIM 2015 Interna-
tional Scientific Conference, May 
2015 

อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักด ี

4. Knowledge Mapping in Thai Weaving In-
dustry 

The Makelearn& TIIM 2015 Interna-
tional Scientific Conference, May 
2015 

อาจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท ์

5. Managing a Large Volume of Data for 
Public Engineering Enterprise 

 The 6th International Conference 
on Engineering, Project and Produc-
tion Management, September 2015 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริพล  
สังข์โพธ์ิ 

6. นโยบายสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในบริบทประเทศกัมพูชา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
ครั้งท่ี 9, กรกฎาคม 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร 
วัฒนาสวัสดิ ์
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ชื่อผลงาน/บทความวชิาการ/บทความวิจัย รายละเอียดงานประชุมวิชาการ ชื่อผู้จัดท าผลงาน 
7. กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมและ

วัฒนธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและ
เสรมิสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ปากน้ าประแส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
ครั้งท่ี 9, กรกฎาคม 2558 

อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล 

8. การจัดการความรูเ้พื่อการสงวนรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณโีรงเรยีนช่างฝีมือใน
วัง (ชาย) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
ครั้งท่ี 9, กรกฎาคม 2558 

อาจารย์เฉลิมพร จันทร์ทอง 

9. ภวังค์รัก (Concrete Clounds) การเปลี่ยนผ่าน 
ของภาพยนต์โหยหาอดีตหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย
มนุษยศาสตรไ์ทย ครั้งท่ี 9, สิงหาคม 
2558 

อาจารย์เวฬรุีย์ เมธาวีวินิจ 

10. การออกแบบผลิตภัณฑ์การทอ่งเที่ยวและการ
สื่อความหมายเมืองโบราณ อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 
5, ธันวาคม 2558 

อาจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ

ปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมมีผลงานตีพิมพ์ 10 บทความในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตีพิมพ์ของ  
Wonglimpiyarat, J. (2015). ‘Challenges of SMEs innovation and entrepreneurial financing’,World Journal of Entrepre-

neurship, Management and Sustainable Development, Vol. 11, Issue 4 pp. 295 - 311. (Emerald) 
Wonglimpiyarat, J. (2015). ‘Mechanisms behind the Successful VC Nation of Israel’, The Journal of Private Equity, 

Fall 2015, Vol. 18, No. 4: pp. 82 - 89 
Wonglimpiyarat, J. (2015). ‘The Process of Entrepreneurial Revolution: Case Study of the National Research Univer-

sity of Thailand’, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 12, Issue 05, October 
2015. (Scopus) 

Wonglimpiyarat, J. (2015). ‘New economics of innovation: Strategies to support high-tech SMEs’, The Journal  of 
High Technology Management Research, Volume 26, Issue 2, pp. 186 - 195. (Scopus) 

Wonglimpiyarat, J. and Khaemasunun, P. (2015). ‘China’s innovation financing system: Triple Helixpolicy perspec-
tives’, TRIPLE HELIX JOURNAL, A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship. 
2 (5), pp. 1 - 18. (Springer Science, Business Media) 

Pongponrat, K. (2015). ‘Domestic Labor Migration for Local Tourism Development: From ISAN to Samui, Southern of 
Thailand’, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 5, No. 9. 

Pongponrat, K. (2015), ‘Thai Women as Marginalized Population in Disaster Affected Areas: The Case of the Great 
East Japan Earthquake and Tsunami 2011’, Contemporary History Research, Toyo EIWA University, Vol. 11. 

Andrew, S. , Arlikatti, S. , Siebeneck, L. , Pongponrat, K. , Jaikampan, K. (2015), ‘Sources of organisational resiliency 
during the Thailand floods of 2011: A test of the bonding and bridging hypotheses’, Disasters, Vol. 25, No. 2, 
pp. 123 - 131. (Scopus) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pongponrat%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pongponrat%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrew%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arlikatti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siebeneck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pongponrat%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaikampan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26272101
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Sae-Wang, R. (2 01 5 ), ‘Spirit of the loom: The conservation and commodification of Surin's textile cultural heri-
tage’, International Journal of Intangible Heritage, Volume 10, pp. 85 - 100. (Scopus) 

Noonpakdee, W. (2015), ‘Hybrid Passive - Active Optical Wireless Transmission for Health Monitoring System’, Wire-
less Personal Communications, Springer International Publishing, pp 1 - 13. (Scopus) 

บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ปี 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมมีผลงานตีพิมพ์ 6 บทความ ในระดับชาติโดยเป็นผลงานตีพิมพ์ ดังนี้ 
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. (2558). กรณีศึกษาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน, วารสารนักบริหาร, ปีที่  35 ฉบับที่ 2 หน้า 

85 - 94. (TCI กลุ่มที่ 1) 
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. (2558). การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน: กรณีศึกษาการล้มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับ

จ าน าข้าว. วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 148 หน้า 1 - 19. (TCI กลุ่มที่ 1) 
อรพรรณ คงมาลัย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์. (2558). ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในบริบทอุดมศึกษา , 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 หน้า 33 - 44. (TCI กลุ่มที่ 1) 
จันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ, อรพรรณ คงมาลัย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์. (2558). ปัจจัยสู่ความส าเร็จต่อการยอมรับการใช้งานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์, วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปีท่ี  11 ฉบับท่ี  1 หน้า  147 - 156. (TCI กลุ่มที่ 2) 
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2558), การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม, วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่  

1 เลขหน้า 1-28 (TCI กลุ่มที่ 1). 
วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์, จิรพล สังข์โพธิ์, ภูมิพร ธรรมสถิตเดช. (2558), การศึกษาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ กรณีการไฟฟูานคร

หลวง. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 หน้า 67 - 77 (TCI กลุ่มที่ 1). 

http://link.springer.com/journal/11277
http://link.springer.com/journal/11277


 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานท่ีสร้างชื่อเสียงด้านวิจัยกับการได้รับการยอมรับ 

ผลงานวชิาการของคณาจารยว์ทิยาลยันวตักรรมเปน็ทีย่อมรบัในวงวชิาการและสงัคม ซึง่ไดร้บัรางวลัดา้นการวจิยัระดบัชาต ิอาท ิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ได้รับรางวัลผู้ท าช่ือเสียงด้านการวิจัยในประเภททุนวิจัยขนาดใหญ่ผ่านสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากงานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจ าปี 2558 

 อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยอุลบราชธานี จากผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนปากน ้าประแส 
 อาจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558 จากผลงานวิจัยเรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อความหมายเมืองโบราณ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
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กิจกรรมนกัศึกษา 
 ในปี 2558 วิทยาลัย ฯ ได้วางแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ฉันรัก
ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” ท าให้แผนพัฒนานักศึกษาเน้นหนักไปด้านการท าเพ่ือสังคมและ
บ าเพ็ญประโยชน์โดยมีสัดส่วน 33% ของกิจกรรมทั้งหมด และยังมีความหลากหลายของกิจกรรม ทั้งกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
 วิทยาลัย ฯ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาผ่านกิจกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วม
วางนโยบายในการท ากิจกรรมตลอดปี เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ สู่ความสนใจและสามารถน าประสบการณ์จาก
การท ากิจกรรมนักศึกษาไปประยุกต์กับการท างาน เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความรู้ ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 นอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
นอกห้องเรียนในรูปของการทัศนศึกษา การศึกษาดูงานในสถานฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมร่วมกับโครงการการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานสประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบริการและเทคโนโลยี ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 4 ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพระดับชาติและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมงานพร้อม
ทั้งน าเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาบรรยายถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ได้แก่ การได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการบรรยาย

พิเศษ เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 ในหัวข้อ “โอกาสของไทยในประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 
หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยาย 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

จากแผนกิจกรรมนักศึกษา ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันจะเน้นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริงและจากผู้มีประสบการณ์ เช่น ทัศนศึกษาสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ราชบุรี ชุมชนกุฎีจีน นิทรรศรัตนโกสินทร์และหอภาพยนตร์แห่งชาติ ฯลฯ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในท่าพระจันทร์เกม นักศึกษาได้ใช้
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ความสามารถเชิงกีฬาจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ใน
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายและกิจกรรมที่โดดเด่นในปีนี้ 
คือ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เสียสละตนเองและท าเพื่อสังคมอันสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากการลงพื้นที่และชุมชน
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมรักษ์น้ า รักสมุย การ
ระดมทุนเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวท่ีเนปาล ค่ายเพ(ร)าะ
ฝันที่ให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
เหล่านี้นอกจากมุ่งท าเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในอีกทางหนึ่งไปโดย
ปริยาย นอกจากนี้วิทยาลัย ฯ ยังใช้จุดแข็งของหลักสูตร
บริหารงานวัฒนธรรมบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านนี้
เกิดความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานชุ่มฉ่ าสงกรานต์ การ
จัดการพิพิธภัณฑ์วัดน้อย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอารย
ธรรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การท าคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนวัตกรรม 

 นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2558 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์
 นางสาวอิสรีย์ นรเศรษฐาภรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับรางวัล
รางวัลเรียนดี ประจ าปี 2558 งานไหว้ครู 81 ปี  
 นายกิตติพศ สงแช้ม นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มี
ความประพฤติดี ประจ าปี 2558 งานไหว้ครู 81 ปี  
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การท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 วทิยาลยันวตักรรมไดส้ง่เสรมิงานดา้นการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม ซึง่เปน็ภาระกจิหลกั    โดยก าหนดใหอ้ยูใ่นแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2557-2561 โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถบูรณาการความรู้ในห้องเรียน มาสู่การ
ปฏบิตังิานในดา้นศลิปวฒันธรรม โดยใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของรายวชิาของทกุหลกัสตูรในวทิยาลยั ฯ และสรา้งผลงานทีเ่ปน็รปูธรรม
ได ้อาท ิงานสงกรานตช์ุม่ฉ่ าสายน้ า การจดัการพิพิธภณัฑช์มุชนคอนเซป็ชญั (วดันอ้ย) และการเผยแพรค่วามรูด้า้นวฒันธรรม
ใหแ้กน่กัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย กจิกรรมเหลา่นีส้ง่เสรมิใหภ้าพลกัษณด์า้นความเปน็ผูน้ าดา้นการจดัการวฒันธรรม มคีวาม
โดดเดน่มากขึน้ เนื่องจากนกัศึกษาได้มีโอกาสบริหารจดัการโครงงานด้านวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ นอกจากนี ้
วทิยาลยั ฯ ยงัสง่เสริมใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเชญิชวนบคุลากรทกุระดับใหเ้ข้าร่วมในทุก
กจิกรรม  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อกีทัง้ วทิยาลยันวตักรรม ไดจ้ดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม เช่นการจดังานสถาปนาวทิยาลยันวตักรรม ประเพณรีดน้ าด า
หวั ในเทศกาลวนัสงกรานต ์และการถวายสลากภตั ในงานฉลอง 150 ป ีวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร  การสวดมนตถ์วายเปน็พระ
ราชกศุล เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ณ วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม ไดแ้ก ่งานวนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์เพือ่เปน็การ
ระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และอดีตคณบดคีณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์งานวันปรีด ีเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ
ศาสตราจารย ์ดร.ปรดี ีพนมยงค ์ผูก้อ่ตัง้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และการท าบญุตกับาตรงานสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เปน็ตน้  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5toGEx6bKAhUCCY4KHXI1CyIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dmc.tv%2Fpages%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5toGEx6bKAhUCCY4KHXI1CyIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dmc.tv%2Fpages%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPrpLrx6bKAhXGC44KHeWKAAkQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258
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การบริหารจดัการภายใน 

 ปี 2558 ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และมเีปาูหมายทีชั่ดเจนในการพฒันาองคก์ร โดยไดก้ าหนด
นโยบาย พัฒนาและผลกัดนักลยทุธส์ูเ่ปาูหมาย รวมถงึมกีารพฒันาระบบ และกลไกการบริหารทรพัยากรบคุคลและการสนบัสนนุทีเ่อือ้ตอ่การ
บรหิารองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ มีการน าตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการมาใช้ในการก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม
เปาูหมายอยา่งสม่ าเสมอ และมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยได้มีการควบคุมภายในเพื่อบริหารความ
เสี่ยงภายในองค์กรและได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีหน่วยงานรองรับภารกิจต่าง ๆ ได้
ครบถ้วน ท าให้การด าเนินงานในวิทยาลัยมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมได้มีการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมีระบบการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใส และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านคุณวุฒิและการมีต าแหน่งทางวิชาการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา ได้แก่ ระบบรับสมัคร online ระบบวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS) 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร  
 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัย ได้มีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารส านักงาน ช้ัน 1 ช้ัน 4 และช้ัน 5 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัย
นวัตกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย  
การประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความสุนทรียะ ในการใช้งานของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยด าเนินงานดังกล่าว ช่วงเดือนกันยายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความส าคัญการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารองค์กร การปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณจึงเป็นไปตามกฎระเบียบที่วิทยาลัยก าหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   
 ในประเด็นการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพภาพบัณฑิต รวมถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในทิศทางการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งมรีะบบ
และกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาแผนการปฏิบัติราชการ มาตรฐานการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับหลักสูตร หน่วยงาน ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและน าไปใช้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง และ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานของตนเอง และเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการวิทยาลัยนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2558 

 วิทยาลัยนวัตกรรมเล็งเห็นความส าคัญของประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนความบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ น ามาสู่การแก้ปัญหาและการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินงานในทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมจึงมีความส าคัญอย่างมากในการน าข้อมูลมาปรับปรุงการก าหนดประเด็นกลยุทธ์  การก าหนดตัวช้ีวัด  
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุพันธกิจของสถาบันได้ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานเฉลี่ยทุกตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 พบว่า คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 94.92 

ตัวชี้วัด/รายการขอ้มลู หน่วยนบั ค่าน้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์ตามค ารบัรองฯ 

เป้าหมาย ผล 12 เดือน คะแนน 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1. ประสทิธิผล 

1.1 มหาวทิยาลยัวิจัย    
1) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง 
(Citation) ในระดับชาตหิรือระดบันานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 20 15 100.00 100.00 20.00 

2) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ท่ีตีพมิพ์/
เผยแพร/่จัดแสดงในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 20 56 57.14 100.00 20.00 

3) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคห์รือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่น ามาใช้ประโยชน์ตอ่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมผลงานที่ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

ร้อยละ 20 20 35.71 100.00 20.00 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์ตามค ารับรองฯ 

เป้าหมาย ผล 12 เดือน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

4) ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 20 1.8 3.57 100.00 20.00 

5) ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 0.63 0.1 0.31 100.00 0.63 

6) อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกที่รับใหม่/ปรับวุฒ ิ คน 0.63 1 1.00 100.00 0.63 

7) อาจารย์ประจ าที่ยื่นขอต าแหนง่วิชาการ คน 0.63 1 1.00 100.00 0.63 

8) สัดส่วนของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิต ภาครัฐ 
หรือภาคบริการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติ่อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

สัดส่วน 0.63 0.5 0.60 100.00 0.63 

9) จ านวนเงินสนับสนุนด้านการวจิัยจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 0.63 75,000 1,161,577.66 100.00 0.63 

1.2 ความเปน็นานาชาติ  
1) อาจารย์เต็มเวลาชาวตา่งประเทศ คน 0.63 1 1.00 100.00 0.63 

2) Visiting scholar / fellowship / professor คน 0.63 2 1.00 50.00 0.31 

3) นักศึกษาชาวต่างประเทศ คน 0.63 5 8.00 100.00 0.63 

4) บริการวิชาการ เรื่อง 0.63 4 3.00 75.00 0.47 
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์ตามค ารับรองฯ 

เป้าหมาย ผล 12 เดือน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1.3 มหาวทิยาลยัของประชาชน  

1) การถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญที่ มธ. มี หรือ 
ชุมชนได้รับความรู้คู่คณุธรรมไดร้บัการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชน รูปแบบที่ 1 จ านวนโครงการที่
ถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญที่ มธ. 

โครงการ 0.63 1 1.00 100.00 0.63 

2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

0.63 4.25 3.93 92.47 0.58 

1.4 ระดับความส าเร็จของการประกนัคณุภาพ 

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

คะแนน 5.00 5.00 3.36 67.20 3.36 

2. ประสทิธภิาพ  
1) การปฏิบัติงานท่ีแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ครั้ง 0.63 3 3.00 100.00 0.63 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณจากงบกองทุนวิจัยของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 0.63 85 17.35 20.41 0.13 

3. การพัฒนาองคก์ร  
1) การปรับปรุงข้อมูลในระบบการปฏิบัตริาชการของ 
มธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 5 100 76.54 76.54 3.83 

2) บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่ตรงกับหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง/ปี/คน 

ร้อยละ 0.63 100 100.00 100.00 0.63 

น้ าหนักรวม  100.00  94.92  คะแนนค ารบัรอง  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557  

 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนวัตกรรมได้ใช้ระบบตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งช้ีเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรอบและแบบแผนในการด าเนินงาน 
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เลือกกลุ่ม ง. สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมขอรับการประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกเป็นตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี  
 สรุปว่า วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองรวม 3.88 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยู่ใน
ระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ีคุณภาพของ สกอ. พบว่า มีผลการประเมินที่ 3.87 คะแนน อยู่ในระดับดี และเฉพาะตัวบ่งช้ีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พบว่า มีผลการประเมินที่ 3.91 อยู่ในระดับดี  

องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(13 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี มธ. 
(8 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีทั้งหมด 
(80%+20%) 
(21 ตัวบ่งช้ี) 

1. การผลิตบัณฑิต 3.05 พอใช้ 3.79 ดี 3.20 พอใช้ 

2. การวิจัย 4.67 ดีมาก 4.51 ดี 4.59 ดีมาก 

3. การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 4.00 ดี - - 4.00 ดี 

4. การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก - - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารและการจัดการ 4.50 ดี - - 4.50 ดี 

คะแนนการประเมินทุกองค์ประกอบ 3.87 ดี 3.91 ดี 3.88 ดี 
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 จากผลการประเมินตนเองดังกล่าว พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ .  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารและการจัดการ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
 หากพิจารณาเฉพาะตังบ่งช้ีของ มธ. พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่1 การผลติ
บณัฑติ องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั   
 วทิยาลยันวตักรรม น าผลการประเมนิคณุภาพภายในจากคณะกรรมการมาพฒันาปรบัปรงุคณุภาพภายใน โดยเนน้สรา้งความเขา้ใจแก่
บคุลากรในการท าแผนและเช่ือมโยงของแผนตอ่การปฏบิตังิานสง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีว่นรว่ม ในการจดัท าแผนการด าเนนิงานของวทิยาลยั และ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพการศกึษาในดา้นกระบวนการพฒันาแผน ซึง่เปน็ขอ้ก าหนดทีเ่ปน็เง่ือนไขใหห้นว่ยงานจะตอ้งด าเนนิการจดัท าแผนฯ 
ทัง้แผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีเพือ่เปน็กรอบและทศิทางในการพฒันาวทิยาลยัใหบ้รรลเุปาูหมายตามวสิยัทศัน ์และพนัธกจิทีต่ัง้
ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูลทางการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
 (หน่วย : บาท) 

 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,191,803.64         59,110,952.43  
เงินลงทุนระยะสั้น 40,000,000.00         12,000,000.00  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 5,737,522.52  5,345,574.69  

สินค้าคงเหลือ  145,869.16   217,589.02  

วัสดุส านักงานคงเหลือ               122,344.32   120,091.20  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน        76,197,539.64         76,794,207.34  

     

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน   

เงินลงทุนระยะยาว         56,000,000.00          56,000,000.00  

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ            6,452,582.76            7,113,629.71  

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ               299,580.84               393,515.98  

เงินประกันและเงินมัดจ า                14,766.00    14,766.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   62,766,929.60         63,521,911.69  

รวมสินทรัพย ์       138,964,469.24        140,316,119.03  
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 (หน่วย : บาท) 
 ปี 2558 ปี 2557 

หนี้สนิและส่วนของทุน   

หนี้สนิหมุนเวียน   

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น          29,114,946.20           36,909,081.72  

รวมหนี้สินหมนุเวียน          29,114,946.20           36,909,081.72  

รวมหนี้สิน          29,114,946.20           36,909,081.72  

     

ส่วนของทนุ   

เงินกองทุนกิจกรรมการศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรม               425,104.15                425,104.15  

เงินกองทุนพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน                  43,643.26                   43,643.26  

เงินกองทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม                          18.28                     8,018.28  

เงินกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม            5,978,530.03             3,661,269.78  

เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย               799,596.00  -    

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   

ยอดยกมาจากงวดก่อน          99,269,001.84        100,600,433.08  

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรบัปี            3,333,629.48           (1,331,431.24) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป       102,602,631.32           99,269,001.84  

รวมส่วนของทุน       109,849,523.04        103,407,037.31  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน       138,964,469.24        140,316,119.03  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
 (หน่วย : บาท) 

 ปี 2558 ปี 2557 
รายได ้     

รายได้จากการให้บริการด้านการศกึษา     42,314,050.50      23,050,064.00  

รายได้จากการให้บริการด้านฝึกอบรมและที่ปรึกษา     83,234,225.86      88,251,419.79  

รายได้จากการให้บริการโรงแรม     17,648,847.00      20,503,059.53  

รายได้จากการขายสินคา้           168,655.00            191,109.30  

รายได้อื่น        5,821,071.72         5,472,736.10  

รวมรายได้   149,186,850.08    137,468,388.72  

     

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนบริการด้านการศึกษา     10,849,817.61         7,088,612.37  

ต้นทุนบริการด้านฝึกอบรมและทีป่รึกษา     73,590,246.88      78,588,733.02  

ต้นทุนบริการโรงแรม        3,910,815.84         5,050,583.85  

ต้นทุนขายสินค้า           125,778.75            129,792.76  

ค่าใช้จ่ายน าส่งมหาวิทยาลัย     15,852,406.66         6,833,826.25  

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     41,524,136.79      41,108,271.71  

รวมค่าใช้จ่าย   145,853,202.53    138,799,819.96  

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน        3,333,647.55       (1,331,431.24) 

ต้นทุนทางการเงิน                    (18.07)                            -    

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับปี        3,333,629.48       (1,331,431.24) 
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งบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 

 (หน่วย : บาท) 
 ปี 2558 ปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน   

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรบัปี         3,333,629.48         (1,331,431.24) 

รายการปรับปรุงกระทบยอดรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย   

เป็นเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน  :-   

ค่าเสื่อมราคา         1,179,837.33          1,127,159.21  

ค่าตัดจ าหน่าย               93,935.14              808,747.92  

หนี้สงสัยจะสญู (รับคืน)           (197,542.00)               27,755.10  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายวัสดสุ านักงาน               45,770.75  -    

ดอกเบี้ยรับ       (3,543,370.95)        (3,059,933.97) 

ดอกเบี้ยจ่าย                       18.07  -    

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์            912,277.82         (3,155,602.98) 

และหนีส้ินด าเนินงาน   

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ           (194,405.83)        (1,612,988.19) 

สินค้าคงเหลือ               71,719.86                16,994.63  

วัสดุส านักงานคงเหลือ             (48,023.87)                     765.57  

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         1,298,402.02          1,546,041.60  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 (หน่วย : บาท) 
 ปี 2558 ปี 2557 

หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น       (7,794,135.52)       26,351,641.60  

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน       (5,754,165.52)       23,146,852.23  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ   

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร       (1,856,290.38)        (1,745,695.30) 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -              (267,500.00) 

เงินลงทนุระยะสั้น     (28,000,000.00)         9,000,000.00  

เงินลงทนุระยะยาว -           (7,000,000.00) 

รับดอกเบี้ย         2,244,968.93          1,513,892.37  

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน     (27,611,321.45)         1,500,697.07  

งบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 (ต่อ)  
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 (หน่วย : บาท) 

 ปี 2558 ปี 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินกองทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม               (8,000.00)           (121,410.55) 

เงินกองทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม         2,317,260.25          1,765,799.30  

เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยั            799,596.00  -    

จ่ายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     (18.07) -    

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงิน         3,108,838.18          1,644,388.75  

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ     (30,256,648.79)       26,291,938.05  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี       59,110,952.43        32,819,014.38  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี       28,854,303.64        59,110,952.43  

งบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 (ต่อ)  



 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 1. คณบด ี      ที่ปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝาุยวางแผนและวิจยั   ประธานกรรมการ 
 3. รองคณบดีฝาุยวิชาการ    กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝาุยบรหิาร ศูนย์พัทยา   กรรมการ 
 5. อาจารย์กาญจนา เหลา่โชคชัยกุล   กรรมการ 
 6. เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม   กรรมการ 
 7. หัวหน้าฝุายบริการการศึกษา    กรรมการ 
 8. หัวหน้างานบัญชี     กรรมการ 
 9. หัวหน้างานการเงิน     กรรมการ 
 10. หัวหน้างานแผน     กรรมการและเลขานุการ 
ฝ่ายจัดหาและสนบัสนุนข้อมลู 
 1. อาจารย์กาญจนา เหลา่โชคชัยกุล   ฝุายออกแบบและจัดท าข้อมลู 
 2. นายกิตติศักดิ์ กันยาวลิาศ    ฝุายสนับสนุนและจดัหาข้อมลู 
ข้อมลูจาก 
ฝุายบริการการศึกษา      ฝุายการคลังและทรัพยส์ิน 
ฝุายวิจัยและสื่อสารองค์กร     ฝุายวางแผนและวิจยั 
ฝุายบรหิารส่วนกลาง      คณาจารย์วิทยาลัย 
ถ่ายภาพ    นายนาวี ราศีแสนสุข  
ที่อยู ่
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
เลขท่ี 2  อาคารเอนกประสงค์ 3 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
www.citu.tu.ac.th 


