ตารางสรุป จานวน Software ที่ให้ บริการสาหรับบุคลากรภายใน ของ มธ.
1. PASW Statistics Base 17.0 for Windows ใช้บริการได้ท่ี ห้องบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบันประมวลข ้อมูลฯ
1.1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)
1.2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชัน้ 1 (Student Computer Lounge)
1.3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชัน้ 2 (TU-NET)
1.4 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิ ยชาติ ชัน้ 7
2. Microsoft Windows / Microsoft Office แบบ Campus Agreement
2.1 Microsoft Windows มี

- Windows 7 Professional & Enterprise
- Windows 8 Professional & Enterprise
- Windows 8.1 Professional &Enterprise
- Windows 10 Education
- Windows 10 Professional
- Windows 10 Enterprise
2.2 Microsoft Office ประกอบด้วย Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint ,
Microsoft outlook, Microsoft access และ publisher และ ระบบป้ องกันไวรัส (Microsoft security essential)
Version ที่มีให้บรการ 2007, 2010, 2013 และ 2016

ผูร้ บั ผิดชอบ CD Key ของหน่ วยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่ วยงาน
สานักงานอธิการบดี
สานักงานตรวจสอบภายใน
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองแผนงาน
กองงานศูนย์รงั สิต
สานักงานนิตกิ าร
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รงั สิต

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายนิกร สุนทรโกมล
นางพรพิมล นิลจันทร์
นางอุบล แป๊ ะยิ้มล่อง
น.ส.จรรจิรา น่วมเจิม
น.ส.สุภทั ร ไพจิตโรจนา
น.ส.ปิ่ นนภา ศรีธญั ญารัตน์
น.ส.เพ็ญนภา ทองเล็ก
น.ส.มธุรส บุญช่วย
นางสุกญั ญา กรุดเงิน
นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
นางอัจฉรา ธาราดล
น.ส.นฤมล แก้วปาน

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

สานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมภิ าค
กองส่งเสริมมาตราฐานและประกันคุณภาพ
คณะนิตศิ าสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
สานักหอสมุด
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
สานักทะเบียนและประมวลผล
สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
สถาบันไทยคดีศึกษา
สถาบันประมวลขอ้ มูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันภาษา
สานักงานจัดการทรัพย์สนิ
ศูนย์บริการการกีฬา
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเจนณรงค์ อนันธชัย
น.ส.วราภรณ์ ไหลนาเจริญ
นายมณฑล เบญจนพเลิศ
น.ส.วารุณี ต่อแต้ม
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย
น.ส.ลาพวน รุ่งสุวรรณสกุล
น.ส.อรวรรณ วิชาชัย
นายบรรเจิด จิระกาล
น.ส.อัญชุลี วิแศษกุล
น.ส.พรพพิทย์ แสงปาริชาติ
นายนิรชั ร่มเย็น
ผศ.นริศ เจริญพร
นายนนทศักดิ์ คาเภา
นายสุริยะ ตรีราภี
นางวลัยพร กลับใจ
อ.ดร.มัณฑนา ดารงศักดิ์
นายวินยั ทองกร
นายประภาส บุญสม
นายประพนธ์ โพธิ์ทอง
นายพรชัย ตัง้ วิกขัมภ์
คุณปภังกร หงษ์ศรี
นายศรีภมู ิ อิศรพันธุ ์
นายวีระพล จันทร์กูล
น.ส.ธิตมิ า หิรญั เวชยางกูร
นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
นางอังคณา เวศาขวรินธ์
นายทองใบ เชื้ออยู่
นายประสาน เผือกผอม
นางนีรวัลย์ สีทอง
นางฉันทิชา ศรีโยธิน
นายภิรมศักดิ์ พันธ์กาเหนิด
นายธนภัทร ม่วงเรือน
น.ส.พัชมณ ไผ่นวล
นายพิศาล อินทรีย ์ / นายธนวัฒน์ แสงอรุณ
น.ส.กมลรัตน์ เผื่อนด้วง

48
49
50
51
52
53
54
55

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพือ่ ประชาธิปไตย
ศูนย์อนิ เดียศึกษา
สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
สานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง มธ.

นายพิทยา ผดุงกิจ
น.ส.สุพติ า พวงผกา
น.ส.พรรพิลยั พิมพา
นายณรงค์ เมืองโสภา
น.ส.พรพิมล สุวรรณพัด
นายวุฒพิ งศ์ ชัยสิทธิ์
น.ส.ฐิตมิ น เลิศศิริสากล
น.ส.ปราณี เจิ่งทรัพย์

หมายเหตุ หากมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อ คุณนีรวัลย์ สีทอง E-mail : neelawan@tu.ac.th โทร 82-1963

