รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ตามคาเปาหมายและแผนปฏิบัติงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2555 (สิงหาคม 2555-กรกฎาคม 2556)
เปาหมาย
1. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และตรงตามความ
ตองการของประเทศ (ดานการจัด
การศึกษา)

แผนปฏิบัติงาน
1.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไทยศึกษา หลักสูตรวิชาการศึกษา
ทั่วไปและหลักสูตรจีนศึกษา

ผลการดําเนินงาน
1.1 จัดการเรียนการสอนปการศึกษา
2555
(1) ไทยศึกษา
14 รายวิชา
นักศึกษา
98
คน
(2) การศึกษาทั่วไป 8 รายวิชา
นักศึกษา
72
คน
(3) จีนศึกษา
40 รายวิชา
นักศึกษา
318
คน
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม ระดับ
1.2 พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เปนหลักสูตรที่ผานการพิจารณาจาก
(ASEAN Studies)
ภาคสวนตางๆ ทั้งราชการและเอกชน
โดยการสัมมนาวิพากษหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 และหลักสูตร
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุ
1. จํานวนนักศึกษาในแตละชั้นปของ
ไทยศึกษา จีนศึกษา และ BMIR เปน
ตัวเลขของนักศึกษาในแตละชั้นป
ไมไดนับซ้ํา
2. ภาค 2/2555 นักศึกษาโครงการ
จีนศึกษา ไปศึกษา 1 ภาคเรียน ณ
ประเทศจีน ตามขอบังคับของ
หลักสูตร
ยกเลิกการรับสมัครสําหรับภาค
2/2555 เนื่องจากมีผูสมัครเพียง 9
คน สาเหตุมาจากมีเวลา
ประชาสัมพันธและรับสมัครเพียง 2
เดือน หลังจากสภาอนุมัติหลักสูตร
20 สิงหาคม 2555 (เสนอหลักสูตร
16 กุมภาพันธ 2555) กําลัง
ดําเนินการรับสมัครสําหรับ
1

เปาหมาย

แผนปฏิบัติงาน

1.3 พัฒนาหลักสูตรใหมระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอินเดียศึกษา
(Indian Studies)

1.4 ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู :
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจีน
ศึกษา

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
ปการศึกษา 2556 ภาค 1
เดือนสิงหาคม 2556
1.3 พัฒนาหลักสูตรอินเดียศึกษา
เสนอรายงานการศึกษาความเปนไป
โดยคณะกรรมการรางหลักสูตรที่
ไดของหลักสูตรอินเดียศึกษาใหกอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานนี้จาก แผนบรรจุในแผนกลยุทธฉบับที่ 11
สถาบันการศึกษาตางๆ และรวมทั้ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555
บุคลากรดานเอกชน และไดรับการ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 18
วิพากษหลักสูตรโดยภาคสวนตางๆ กุมภาพันธ 2556 ทําใหไมสามารถรับ
ทั้งราชการและเอกชน ในการสัมมนา สมัครนักศึกษากอน Admission
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และ
กลางได จึงเลื่อนไปรับสมัครหลังการ
หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภา
ประกาศผลสอบเขามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
สวนกลาง ประมาณกลางเดือน
2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
มีนาคม และเปนการรับสมัครโดยยัง
2556
ไมมีการประชาสัมพันธ
1.4 คณาจารยผูสอนหลักสูตรจีน
ศึกษา ประชุมพิจารณาการปรับ
หลักสูตรหลายครั้งจนไดขอสรุปใน
การประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2555 ซึ่งเปนการปรับหลักสูตรทั้ง
ระดับโครงสรางและรายวิชา จึง
2
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แผนปฏิบัติงาน

1.5 คัดเลือกอาจารยผูสอน

ผลการดําเนินงาน
สมควรชลอเพื่อปรับในปการศึกษา
2556 ซึ่งเปนปที่ครบวงจร 4 ปแรก
ของหลักสูตร และมีบัณฑิตรุนแรก
ของหลักสูตรเมื่อจบปการศึกษา
2555 จะไดประเมินหลักสูตรครบ
ทุกดาน อยางไรก็ตาม วิทยาลัยฯได
ขออนุมัติปรับปรุงแกไข เงื่อนไข
การศึกษาทั่วไป หมวดวิชาภาษาไทย
เล็กนอย เพื่อใชกับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
1.5 รับอาจารยใหม 5 คน ไดแก
(1) อ.ปรีดีโดม พิพัฒนชูเกียรติ ตั้งแต
1 มิ.ย. 55 M.A. (Sociology)
U. of Delhi, India
(2) ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน ตั้งแต
1 พ.ค. 55 Ph.D. (International
Public) U. of Tsukuba, Japan
(3) ดร.วิภาวี อนุจาผัด ตั้งแต
1 มิ.ย. 55 Ph.D. Linguistics and
Applied Linguistic, Minzu

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
U., China
(4) ดร.เกียรติศักดิ์ แซฟง ตั้งแต
1 มิ.ย. 55 Ph.D. Linguistics and
Applied Linguistic, Minzu
U., China
(5) Dr. Kevin R. Downey ตั้งแต
1 ธ.ค. 55 Ph.D. (South and
Southeast Asian History),
U. of Wisconsin-Medisan, USA.
ปการศึกษา 2555 มีอาจารยประจํา
ทั้งหมด 11 คน แบงออกเปน
1. หลักสูตรไทยศึกษาและการศึกษา
ทั่วไป 3 คน
2. หลักสูตรจีนศึกษา 5 คน (ลาศึกษา *ไมรวมคณาจารยจาก Hanban 4
ตอ 1 คน)
คน
3. หลักสูตรอาเซียนศึกษา 2 คน
4. หลักสูตรอินเดียศึกษา 1 คน
จํานวนอาจารยพิเศษ
1. หลักสูตรการศึกษาทั่วไปประมาณ
20 คน
4
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แผนปฏิบัติงาน

1.6 ทําสัญญาความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

1.7 ประสานกับสํานักงานสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban)
1.8 จัดโครงการ Study Abroad
ภาคฤดูรอน

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
2. หลักสูตรไทยศึกษา
15 คน
3. หลักสูตรจีนศึกษาประมาณ 15คน
1.6 สัญญาความรวมมือที่เพิ่มขึ้น คือ
(1) Fudan University, China
(2) Niigata University, Japan
และกําลังดําเนินการ คือ
(1) U. of London (SOAS), UK
(2) Kyoto U. (CSEAS), Japan
(3) U. of Delhi, India
(4) Jawaharlal Nehru U., India
ปจจุบันมีสัญญาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยและองคกรตางประเทศ
จํานวน 5 สัญญา
1.7 ปจจุบัน Hanban สงอาจารย
ชาวจีน จํานวน 4 คน แบงออกเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย 2 คน และ
อาจารยสอนภาษาจีน 2 คน
1.8 โครงการภาคฤดูรอน ปการศึกษา *นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 29 คน
2554 (2 มิ.ย.-16 ก.ค.) นักศึกษาไป นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 6 คน
เรียนที่ Shanghai International
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 2 คน
5
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แผนปฏิบัติงาน

1.9 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา

1.10 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

1.11จัดสรรทุนสําหรับนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
Studies University จํานวน 37 คน
เทียบโอนรายวิชา 2 วิชา คือ
PD 212 และ PD 210
1.9 จัดใหอาจารยประจําทุกคนเปน
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
จีนศึกษา อาจารย 9 คน ตอนักศึกษา
328 คน เปนสัดสวน 1:36 ระบบ
อาจารยที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติในภาค 1
ปการศึกษา 2555 (สิงหาคม 2555)
1.10 ปงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55ก.ย. 56) แผนงานกิจการนักศึกษา
และแผนงานสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และกีฬา 12 โครงการ
งบประมาณจากรายไดวิทยาลัยฯ =
485,000บาท
1.11 พิธีมอบทุนนักศึกษา วันที่ 20
พ.ย. 55 จํานวน 6 ทุน ทุนละ
6,500 บาท รวม 39,000 บาท

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติงาน
1.12 จัดหองเรียน หองปฏิบัติการ
ภาษา และหองอานหนังสือ

ผลการดําเนินงาน
1.12 ปการศึกษา 2555 ดําเนินการ
เสร็จสิ้น
หองเรียนขนาด 100 ที่นั่ง = 2 หอง
หองเรียนขนาด 50 ที่นั่ง = 4 หอง
หองคอมพิวเตอร 40 ที่นั่ง = 1 หอง
หองคอมพิวเตอร 28 ที่นั่ง = 1 หอง
หอง Study Room
= 1 หอง
หอง กนศ.
= 1 หอง
2. ผลงานวิจัยดานนานาชาติศึกษา 2.1 จัดภาระงานสอนใหอาจารยมี
2.1 ภาระงานสอนอาจารยประจํา
และไทยศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เวลาทํางานวิจัย
ปการศึกษา 2555
และสามารถนําผลวิจัยไปใชในการ
สาขาวิชาจีนศึกษาคาเฉลี่ย = 5.8วิชา
แกปญหา ทั้งระดับชาติและระดับ
สาขาการศึกษาทั่วไป+ไทยศึกษา
ภูมิภาค (ดานงานวิจัย)
คาเฉลี่ย = 3.7 วิชา
รวมคาเฉลี่ยอาจารยประจํา =
4.75 วิชา
2.2 จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายไดของ 2.2 งบประมาณ 2556
วิทยาลัยฯ
แผนงานวิจัย = 2,453,000 บาท
เปนโครงการทุนวิจัย = 250,000บาท
2.3 กําหนดงานวิจัยในเกณฑการ
2.3 เกณฑการประเมินผลการ
พิจารณาผลงานประจําป
ปฏิบัตงิ านประจําปงบประมาณ

หมายเหตุ
กําลังดําเนินการกอสรางหองเรียน
ขนาด 200 ที่นั่ง = 1 หอง และ
หองเรียนขนาด 50 ที่นั่ง = 2 หอง
บริเวณรานโดมพระจันทร
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3. ประชาชนไดรับบริการวิชาการ
ดานภาษาและนานาชาติอยางมี
คุณภาพ
(ดานบริการวิชาการแกสังคม)

แผนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
2555 (ต.ค. 54-ก.ย. 55)
งานวิจัย คะแนนเต็ม 75 คิดเปน
15% ของคะแนนทั้งหมด
2.4 จัดการอบรมดานวิจัยแกอาจารย 2.4
และสนับสนุนการเขารวมอบรมดาน (1) การอบรม “การขอตําแหนงทาง
วิจัย
วิชาการ” วันที่ 27 ก.พ. 56
(2) การอบรม “เทคนิคการเขียน
ขอเสนอ” วันที่ 8 มี.ค. 56
3.1 จัดการบรรยาย/อภิปราย ใน
3.1 การบรรยายสาธารณะ ป
เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปดสอน
การศึกษา 2555
สําหรับบุคคลทั่วไป
- 31 ต.ค. 55 หัวขอ “การเมืองเรื่อง
ดาว”
- 7 พ.ย. 55 หัวขอ “ปญหา
สิ่งแวดลอมเมืองกรุงเทพฯกอน
ทศวรรษ2470 : แงมุมทาง
ประวัติศาสตรของการจัดบริการ
สาธารณะ”
- 14 พ.ย. 55 หัวขอ “Border
Dispute Management in
ASEAN”

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
- 21 พ.ย. 55 “Troublesome
Spirit: Alcohol, Excise and
Extraterritoriality in Late
Nineteenth and Early Twentieth
Century Siam”
- โครงการสัมมนาวิชาการ หัวขอ
“อินเดียในศตวรรษที่ 21”
- โครงการวันตรุษจีนและเสวนา
วิชาการจีนศึกษาประจําป 2556
- โครงการเสวนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ "ASEAN Community:
Challenges, Problems and
Prospects"
4. วิทยาลัยฯมีระบบบริหารจัดการที่ 4.1 โครงการติดตั้งโปรแกรม
4.1 การติดตั้งระบบและการฝกอบรม
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และบุคลากร คอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บขอมูล ผูใชงานเสร็จสิ้นในปงบประมาณ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และ อยางเปนระบบ ลดขั้นตอนในการ
2555
มีความพอใจในการทํางาน (ดาน
ทํางานเพราะระบบมีการเชื่อมโยง
บริหาร)
ขอมูลแตละประเภท
4.2 จัดทําเกณฑการประเมินผลการ 4.2 นําเกณฑมาใชในการประเมินผล
ปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุนวิชาการ การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติงาน
เพื่อใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ผลการดําเนินงาน
2555 มีผูไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 7 %
จํานวน 3 คน คือ
1. นางสาวยุพา ใชกิจจา
2. นางฐิตารีย ฐิติเตชะนันท
3. นางสาวนวลพรรณ เปยมจันทร
4.3 จัดการอบรมทักษะการทํางาน 4.3 การอบรมประจําปงบประมาณ
และจิตสํานึกในการทํางาน
2555
1. จัดอบรมเทคนิคการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 4 ก.ย. 55
2. จัดอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 4 ม.ค. 56
4.4 จัดสรรเงินรายไดสําหรับรายจาย 4.4
หมวดสวัสดิการ เพื่อใหบุคลากรมี
(1) งบประมาณ ป 2556
คุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการสุขภาพบุคลากร = 50,000
บาท
โครงการสวัสดิภาพบุคลากร =
856,000 บาท
(2) เพิ่มเงินคาครองชีพ 3,000 บาท
ตอเดือน
(3) โครงการรางวัลบุคคลากรดีเดน =

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
10,000 บาท
4.5 สนับสนุนการเขารวมประชุม
4.5 การเขารวมประชุม อบรม
อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ สัมมนา ของบุคลากรสายสนับสนุน
ความรูสําหรับการปฏิบัติงาน
วิชาการ
4.6 บุคลากรไดรับความเปนธรรมใน 4.6
การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
(1) มีเกณฑการประเมินผลงาน ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และเปนเกณฑที่ผานการ
พิจารณาจากผูไดรับการประเมิน
(2) มีการประชุมบุคลากรสม่ําเสมอ
เพื่อชี้แจงและรับฟงขอเสนอแนะ
5. บุคคลากรและนักศึกษามีความ
5.1 จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับ
5.1 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
เปนประชาธิปไตยแบบปรีดี พนมยงค ประชาธิปไตยแบบปรีดี พนมยงค
แบบปรีดี พนมยงค ครั้งที่ 1 ประจํา
(ดานความเปนประชาธิปไตย)
ภาค 2/2555 หัวขอ “ปรีดี พนมยงค:
ประชาธิปไตยสําหรับครอบครัว
การศึกษา และสังคมสยามประเทศ”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
6. นักศึกษาไทยเรียนรูและ
6.1 จัดโครงการนักศึกษาไปเรียนภาค 6.1 โครงการภาคฤดูรอน ปการศึกษา *นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 29 คน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตางประเทศ
ฤดูรอนในประเทศจีน
2554 (2 มิ.ย.-16 ก.ค.) นักศึกษาไป
นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 6 คน
(ดานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
เรียนที่ Shanghai International
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 2 คน
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7. นักศึกษาตางชาติเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน
Studies University จํานวน 37 คน
เทียบโอนรายวิชา 2 วิชา คือ PD
212 และ PD 210
6.2 จัดโครงการนักศึกษาไปเรียน 1 6.2 โครงการภาคการศึกษาใน
ภาคการศึกษาในประเทศจีน
ประเทศจีน กุมภาพันธ –มิถุนายน
2555 มีนักศึกษาจํานวน 87 คน
สอบผานและเทียบโอนหนวยกิต
จํานวน 6 รายวิชา
7.1 จัดโครงการ Summer in
7.1 โครงการ Summer in
Thailand สําหรับนักศึกษาตางชาติ Thailand เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2555 มีนักศึกษาชาวตางชาติ 19 คน
เปดสอน 2 วิชา รวมทั้งทัศนศึกษา
จังหวัดอยุธยาและเชียงใหม
7.2 จัดโครงการไทยศึกษา สําหรับ 7.2 โครงการนักศึกษาจาก
นักศึกษาตางชาติ
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน
เดือนส.ค.-ธ.ค. 2555 มีนักศึกษา
24 คน เปดสอน 8 วิชา

หมายเหตุ

1. Peking University 45 คน
2. Shanghai International
Studies University 27 คน
3. Fudan University 15 คน
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