
 

 ด่วนที่สุด           บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โทร. (82) 1898      

ที ่ อว 67.05.1(3/ว 182       วันที่      29   กรกฎาคม 2563    

เรื่อง  ตอบรับการเข้ารว่มโครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563                                                                          
 

เรียน  «ผู้บริหารหน่วยงาน» 
 

 ตามที่ บุคลากรของท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 3 
(SC 3)  มธ.ศูนย์รังสิต  

 

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอตอบรับบุคลากรของท่านเข้าร่วมโครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2563 ดังรายช่ือที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการจัดอบรมในช่วงที่ 1 ก่อน (โดยจะเก็บชั่วโมงอบรมที่บุคลากรของท่านได้เข้าร่วมฯ ในครั้งนี้ไว้) ส่วนการ
อบรมในช่วงที่ 2 ขอให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมรับการอบรมรวมกับการนิเทศอาจารย์ใหม่ในปี 2564 (โดยไม่ถือ
ว่าผิดเง่ือนไขในการพิจารณาประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการนิเทศฯ ภายใน 2 ปี 
นับต้ังแต่วันบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนมา) 
 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการแจ้งผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบไปเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และ
สถานที่ดังระบุข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                
                
 

                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์) 
                          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์                           

 

 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการนิเทศอาจารย์ใหม ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 3 (SC 3) มธ.ศนูย์รังสิต 

 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

ช่วงที่ 1 

08.00 น. เป็นต้นไป
09.00 - 10.00 น. 

ลงทะเบียน 
ชมวิดีทัศน์ ความเป็นธรรมศาสตร์ (Thammasat DNA) 

 

10.00 - 12.00 น. 
 

พิธีเปิด  
กล่าวรายงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์             
และท่าพระจันทร์ 
กล่าวเปิด โดยอธิการบดี และ 
บรรยายในหัวข้อ ทิศทางในอนาคตและความคาดหวัง                  
ต่ออาจารย์ใหม่ โดย อธิการบด ี

 
 
 
 
อธิการบดี 
 

ช่วงที่ 2   
จะมีการจดัโครงการอบรมในช่วงที่ 2 รวมกับการนิเทศอาจารย์ใหม่ในปี 2564 โดยจะเก็บชั่วโมงอบรมที่บุคลากร
ของท่านได้เข้าร่วมฯ ในครั้งนี ้

 
 
      



 
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการนิเทศอาจารยใ์หม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

 
ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

คณะเภสัชศาสตร ์
1 นางสาว ภัทรพร ใจขาน อาจารย์  
2 นาย นมนต์ หิรัญ รองศาสตราจารย์  
3 นาง ลลนา คงคาเนรมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คณะเศรษฐศาสตร ์
4 นาย ธนสักก์ เจนมานะ อาจารย์  
*5 นาย พงศ์พลิน ย่ิงชนม์เจริญ อาจารย์ เข้าอบรมในช่วงที่ 1 และ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงการอบรม              

ไม่ผ่านนิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 

คณะแพทยศาสตร์ 
6 นางสาว อรมณี ประจวบจินดา อาจารย์  
7 นางสาว ศิรัญญา แพเจริญ อาจารย์  
8 นาง วดี วงศ์ประดิษฐ ์ อาจารย์  
9 นาย นิพนธ์ ดิศกัมพล อาจารย์  
10 นางสาว นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร อาจารย์  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์
11 นาย ฑิยภัทร เลาหเวชวานิช อาจารย์  
12 นาย เทียนชัย ภาสุรกุล อาจารย์  
13 นางสาว ภาวศุทธิ์ ลีดาสวัสดิ ์ อาจารย์  
14 นางสาว กิ่งกาญจน์ ยินมะเริง อาจารย์  
15 นาย สมพล อาภรณวิ์รัตน ์ อาจารย์  



ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ
16 นาย กานต์ วิฑูรชาต ิ อาจารย์  
17 นาย วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย อาจารย์  
18 นางสาว สุทธิยา อนุมาศ อาจารย์  
19 นางสาว พรมพร  ภัทรเจียรพันธุ ์ อาจารย์  

คณะทนัตแพทยศาสตร ์
20 นางสาว ศานตมน เพ็งอุบล อาจารย์  

คณะพยาบาลศาสตร ์
21 นาง กรรณิการ ์ ชัยสิทธิ์สงวน อาจารย์  

คณะนิติศาสตร์ 
22 นางสาว พนัญญา ลาภประเสริฐพร อาจารย์  

23 นาย ธนภูมิ จันทร์สว่าง อาจารย์  

24 นางสาว สุประวีณ์ อาสนศักดิ ์ อาจารย์  

*25 นางสาว เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ เข้าอบรมเฉพาะช่วงที่ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงอบรมไม่ผ่าน
นิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมพร้อมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ปี 2564 

*26 นาย กิตติภพ วังค า อาจารย์ เข้าอบรมในช่วงที่ 1 และ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงการอบรมไม่
ผ่านนิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมวันที่                 
5 สิงหาคม 2563 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
27 นางสาว สรวด ีศรีเวทยบ์ด ี อาจารย์  
28 นาย วรพงษ์  จันยั่งยืน อาจารย์  

29 นางสาว ปัญจพร ชินชนะโชคชัย อาจารย์  
*30 Mr. Md Tareq Bin Hossain อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างชาติไม่ต้องเข้าอบรมโดยจะส่งคู่มือพนกังานใหม่



ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ
(ภาษาอังกฤษ) ไปยังหน่วยงาน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
31 นางสาว คันธิรา ฉายาวงศ ์ อาจารย์  

32 นาย เอกพล เธียรถาวร อาจารย์  

คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร ์
33 นางสาว ปวลักขิ์ สุรสัวด ี อาจารย์  

34 นาย พลรพี ทุมมาพันธ์ อาจารย์  

35 นาย ณัฐวัฒน ์วัชรจิตตานนท ์ อาจารย์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

36 นาย รุจิภาส บวรทวีปัญญา อาจารย์  
37 นาย สุภกุญช ์พนาสวัสดิ์วงศ์ อาจารย์  
38 นาย สิริพงศ์ ศิริสุข อาจารย์  
39 นางสาว ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ อาจารย์  
40 นางสาว เบญจรัตน ์เทพสงเคราะห ์ อาจารย์  

41 นาย ชยธร วนาสวัสด์ิ อาจารย์  
*42 นางสาว ภัทิรา สุดเลิศ อาจารย์ เข้าอบรมเฉพาะช่วงที่ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงอบรมไม่ผ่าน

นิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมพร้อมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ปี 2564 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
43 นาย พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร อาจารย์  

44 นาย เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์  

45 นางสาว กาญจนา ศิลาวราเวทย์ อาจารย์  



ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ
46 นาย ชนะชัย ทองโฉม อาจารย์  

47 นาย สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ อาจารย์  

48 นาย ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ผูููช่วยศาสตราจารย์  

*49 นาย โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ อาจารย์ เข้าอบรมในช่วงที่ 1 และ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงการอบรมไม่
ผ่านนิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมวันที่                 
5 สิงหาคม 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
50 นางสาว ชรินทร หนองบัว อาจารย์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
51 นางสาว ชมพูนุท คงพุนพิน อาจารย์  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
52 นาย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน อาจารย์  
53 นางสาว วรรณพร เรียนแจ้ง อาจารย์  

54 นาย ประกีรติ สัตสุต อาจารย์  
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

55 นางสาว ปิยะสุดา  แพ่งสภา ผูููช่วยศาสตราจารย์  

56 นาย พิทักษ์ศักดิ ์ทิศาภาคย์ ผูููช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยนวัตกรรม 
57 นาย นพพล ตั้งจิตพรหม ผูููช่วยศาสตราจารย์  

58 นางสาว อัจฉรา ภูอ่าง อาจารย์  
 

*59 นาย ชัยวัฒน์ อุตตมากร ผูููช่วยศาสตราจารย์ เข้าอบรมในช่วงที่ 1 และ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงการอบรมไม่
ผ่านนิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งทีแ่ล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมวันที่ 5 



ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ
สิงหาคม 2563 

วิทยาลัยสหวทิยาการ ล าปาง 
*60 นาย ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ อาจารย์ เข้าอบรมเฉพาะช่วงที่ 2 เนื่องจากจ านวนชั่วโมงอบรมไม่ผ่าน

นิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งที่แล้ว (ปี 2562) เริ่มอบรมพร้อมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ปี 2564 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 
61 นาย สมชาติ ฟักเขียว อาจารย์  
62 นางสาว สมฤดี ดีไพศาล อาจารย์  

สถาบันภาษา 
63 นางสาว รังสิมา  เจียรจรูญศร ี อาจารย์  

คณะรัฐศาสตร์ 
64 ร้อยเอก จารุพล  เรืองสุวรรณ อาจารย์  

*65 Mr. Charles Edward Morgan Thame อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างชาติไม่ต้องเข้าอบรมโดยจะส่งคู่มอืพนักงานใหม่
(ภาษาอังกฤษ) ไปยังหน่วยงาน 

 


