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ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 

กับบทบาทใหม่ “ธรรมศาสตราภิชาน” 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ร่วมผลักดันธรรมศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ
เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับสากลให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

  ภารกิจหลักของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะธรรมศาสตราภิชาน คือการเป็นที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะ   
สำนัก และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแนะนำแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ทุกระดับให้มีความเหมาะสมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนอีกด้วย  
 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถือว่าเป็น “คนธรรมศาสตร์” คนหนึ่ง เพราะท่านมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
อย่างดี โดยท่านเคยศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2515 และต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก  
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใน พ.ศ. 2518 และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และตะวันออกกลางศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นกัน  
ใน พ.ศ. 2525 ตามลำดับ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้กลับมารับตำแหน่งอาจารย์สอนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2529 ในเวลาต่อมาได้เข้าสู่แวดวงการเมือง โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรติดต่อกันถึง 7 สมัย ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2535 - 2538 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2540 - 2544 จนกระทั่ง
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนใน พ.ศ. 2551 และครบวาระใน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา  
 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมากมาย อาทิ การส่งเสริมผลักดันการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้เป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558 ซึ่งเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม 5 ปี รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชนแก่ประเทศในอาเซียน โดยยึดหลักสันติและไม่แทรกแซงการเมืองภายในประเทศ อีกทั้งยังให้ความรู้
เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนแก่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะของการปาฐกถา การสัมมนา การอภิปราย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย และเผยแพร่เกี่ยวกับความร่วมมือในการเป็นประชาคมอาเซียน
แก่ประเทศต่างๆ เป็นต้น 
 จากบทบาทของธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ชัดว่า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา กำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นเลิศในการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างเข้มแข็ง ด้วยเครือข่าย  
ความร่วมมือระดับสากลที่กว้างไกล ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัยของหน่วยงานในทุกระดับ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากันคือ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรชาวธรรมศาสตร์ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน   
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานนี้อีกด้วย   

 หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการเป็นเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของอาเซียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ  
ขับเคลื่อนภารกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านอาเซียนที่สำคัญ ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้นำสูงสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงระยะ
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดร.สุรินทร์ จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภูมิภาค
อาเซียนได้อย่างแนบแน่นและกว้างไกลยิ่งขึ้น 
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อีควิสรับรองมาตรฐาน
ทั้งตรี-โท-เอก 
แห่งเดียวในเมืองไทย

  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.   
เปิดเผยว่า European Foundation for Management 
Development หรือ EFMD ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรอง
มาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงสูงสุดของยุโรป 
ได้ประกาศการรับรองคุณภาพมาตรฐาน EQUIS (European 
Quality Improvement System) ให้แก่คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มธ. นับเป็นสถาบันบริหารธุรกิจ (Business School)   
ที่จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึง 
Executive Education แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานนี้  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) สร้างชื่ออีกครั้ง ได้รับการ  
รับรองอีควิส (EQUIS) มาตรฐานการศึกษา
บริหารธุรกิจสูงสุดของยุโรป ทั้งระดับตรี-โท-เอก 
เป็นหนึ่ง เดียวในเมืองไทยที่ ได้รับการรับรอง  
ครบทุกระดับ เผยมาตรฐานสุดหิน ทั้งโลกมีแค่ 
1% ที่ผ่านเกณฑ์ 

 มาตรฐาน EQUIS นั้นเป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของ 
สถาบัน EFMD ที่ทำการประเมินคุณภาพในภาพรวมของ 
Business School ในทุกระดับการศึกษา และทุกๆ หลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยประเมินใน 10 ด้าน คือ 1) ปรัชญา 
ธรรมาภิบาล และกลยุทธ์ (Context, Governance & Strategy)  
2) หลักสูตร (Programmes) 3) นักศึกษา (Students)   
4) คณาจารย์ (Faculty) 5) การวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) 6) การศึกษาระดับผู้บริหาร (Executive 
Education) 7) การสนบัสนนุและอทุศิตนตอ่ชมุชน (Contribution 
to Community)  8) ทรพัยากรและการบรหิารจดัการ (Resources 
& Administration) 9) ความเปน็นานาชาต ิ(Internationalisation) 
และ 10) การเชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจ (Corporate Connection)  
 คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการ
ประเมินคุณภาพ โดยในขั้นตอนสุดท้าย สถาบัน EFMD-EQUIS 
ได้ส่งคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ
บริหารมาประเมินคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะพาณิชย์ฯ มี
คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง 10 ด้าน โดยสิ่งที่
คณะกรรมการฯ ประทับใจและให้ความชื่นชมอย่างยิ่งคือ คณะ
พาณิชย์ฯ มีนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นถึงว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มี
หลักสูตรที่เป็นเลิศ รวมถึงมีคณาจารย์และบุคลากรที่ยอดเยี่ยม 
จึงสามารถสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่โดดเด่นออกมาสู่สังคมได้  
 การได้การรับรองมาตรฐาน EQUIS ในครั้งนี้ยัง
เป็นการตอกย้ำว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันบริหารธุรกิจชั้น  
แนวหน้าของโลก เพราะในปัจจุบันทั่วโลกมีสถาบันที่เปิด  
การเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 10,000 แห่ง   
ในจำนวนนี้มีเพียง 1% หรือ 142 แห่งจาก 39 ประเทศ   
ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
EQUIS จากสถาบัน EFMD    

คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์
สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง
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 แม้มนุษย์จะให้ความสำคัญกับสิ่งก่อสร้างในการเป็นที่อยู่อาศัยและ
สาธารณูปโภค แต่สิ่งก่อสร้างจำนวนไม่น้อยได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ความยิ่งใหญ่เพื่อให้ผู้คนจดจำ และสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้งทาง
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมนุษย์  
 ในปัจจุบันการเติบโตของสิ่งก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น 
อาคารสูง สะพาน ดังนั้น งานวิจัยในด้านนี้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (มธ.) โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์นำโดย รองศาสตราจารย ์
ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT, เอไอที) นำโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย สร้างห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมภายใต้ชื่อว่า  
TU-AIT Boundary-Layer Wind Tunnel ที่มีขนาดหน้าตัดกว้าง 2.5 ม.   
สูง 2.5 ม. และช่วงทดสอบยาว 25.5 ม. ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
ใน พ.ศ. 2544 ซึ่งถือเป็นอุโมงค์ลมที่ดีและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย   
รวมทั้งเป็นอุโมงค์ลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น   
เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอุโมงค์ลมและพลศาสตร์โครงสร้างของอาคารด้วย
มาตรฐานสากล 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน ์บญุญภญิโญ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. นักวิจัยด้านวิศวกรรมแรงลมแถวหน้าของ
ประเทศ มีผลงานที่ประจักษ์มากมาย เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ในการทำมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร อธิการบดี มธ. และผู้บริหารเอไอที เยี่ยมชมอุโมงค์ลม  

มธ.-เอไอที ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการของสองสถาบัน 

สำหรับประเทศไทย (มยผ. 1311-50) ให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในป ี 2550  
มาตรฐาน มยผ. 1311-50 ฉบับดังกล่าวมี
ความทันสมัยและมีความถูกต้องสมบูรณ์
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และเป็นที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี ้
รศ.ดร.วโิรจน ์ยงัไดร้บัการเชญิเปน็ตวัแทน
ของประเทศไทยในการนำเสนอมาตรฐาน
การคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบ
อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรม
แรงลมของประเทศไทย ในการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่อง Regional Harmonization 
of Wind Loading and Wind Environmental 
Specification in Asia-Pacific Economics 
ครัง้ที ่1 ถงึ 7 ณ ประเทศตา่งๆ 7 ประเทศ 
ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2555 ด้วยทุนของ
ประเทศญีปุ่น่อกีดว้ย  
  
ห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมมีผลงานเด่นๆ 
อะไรบ้าง 
 รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีอุโมงค์ลมขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
แห่งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งที่
สองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเอไอที 
โดยทั้งสองแห่งใช้สำหรับทดสอบอาคารและ
สะพาน แหง่ทีส่ามทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และแห่งที่สี่ที่กองทัพเรือ โดย 2 แห่งหลัง  
ใช้สำหรับวิศวกรรมการบิน”   
 ในอนาคตประเทศไทยกำลงัจะมโีครงการ
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น นั่นคือการสร้างอาคาร
มหานคร ที่มีความสูงมากถึง 309.9 เมตร ซึ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ 

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ 
แห่ง มธ. ร่วมกับเอไอท ี
สร้างผลงานทดสอบสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ทั้งของไทยและในต่างประเทศ 

อุโมงค์ลม มธ.-เอไอที ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
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ภาพการทดสอบแบบจำลองอาคารมหานคร  ที่สูงที่สุดของประเทศไทย 

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ และ รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย  
ในอุโมงค์ลม มธ.- เอไอท ี

จะเป็นอาคารที่สูงที่สุดของประเทศไทย อีกทั้งยังมีรูปทรง  
ไม่สม่ำเสมอแบบเซาะเข้าหาอาคารบ้าง บางห้องยื่นออกมาบ้าง 
จงึตอ้งมกีารทดสอบเพือ่หาการตอบสนองของอาคารและแรงลมที่
กระทำต่ออาคารให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าของโครงการชิ้นใหญ่นี้ก็ได้
เลือกห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลม มธ.-เอไอที ในการทดสอบ 
นอกจากการได้ทดสอบกับอาคารชั้นนำภายในประเทศแล้ว ก็ยัง
ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วย อาทิ อาคารกราเมอซี่   
เรสซิเดนซ์ ที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
และตึกสูงในอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็มาทดสอบที่  
ห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมแห่งนี้ 
 นอกจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมของ  
มธ.-เอไอที จะมีราคาที่ถูกกว่าการทดสอบในต่างประเทศ  
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ เจ้าของโครงการ
ยังได้ส่งเสริมงานวิจัยด้านนี้ให้กับประเทศไทยด้วย รวมทั้งการ
ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมแห่งนี้ ไม่ได้ให้แค่รายงาน
ผลการทดลองที่เป็นเพียงแค่กระดาษเหมือนการทดลองในห้อง  
ปฏิบัติการของต่างประเทศเท่านั้น แต่ทั้ง รศ.ดร.วิโรจน์ และ 

รศ.ดร.เป็นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแรงลมใน
ระดับแถวหน้าของประเทศ ยังสามารถให้คำปรึกษาและบรรยาย
ในเรื่องการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงลมให้กับผู้ที่มาใช้
บริการทุกรายได้อีกด้วย จึงถือว่าผู้ใช้บริการจะได้รับคำแนะนำที่  
มากกว่ารายงานกลับไป 
 นอกจากนี้ ผลงานของห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมนี้ได้  
ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติจำนวนหลายบทความ 
 
อาคารแบบใดบ้างที่ต้องมีการทดสอบต้านทานแรงลม 
 รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อไปว่า “ไม่ใช่ว่าทุกอาคารจำเป็น  
จะต้องทดสอบต้านทานแรงลม แต่ถ้าอาคารใดก็ตามเข้าข่ายใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ก็ควรจะต้องมีการทดสอบ 1) อาคาร
ที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม 2) อาคารที่มีความสูงและ
อ่อนตัวมาก ซึ่งวัดจากอัตราส่วนความสูงต่อด้านแคบสุดของ
อาคารมากกว่า 6 และ 3) สภาพแวดล้อมของอาคารที่ตั้งอยู่ในที่  
ที่มีอาคารสูงหนาแน่น เพราะอาคารที่แวดล้อมอาจช่วยบดบังลม
หรือเป็นช่องลมที่เร่งทำให้เกิดสภาพลมที่ผันผวนมากขึ้นก็ได้” 
   
การออกแบบอาคารสงูตา้นทานแรงลมและแรงแผน่ดนิไหว 
ในอนาคตเป็นอย่างไร 
 “ในขณะที่การก่อสร้างอาคารสูงมีมากขึ้น แต่ภัยธรรมชาติ
จากพายุและแผ่นดินไหวก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น  
การออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว  
ในอนาคตควรมีลักษณะดังนี้ 1) การเลือกระบบโครงสร้างที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับต้านทานแรงด้านข้างจากแรงลม
และแรงแผ่นดินไหว และแรงในแนวดิ่ง 2) การเลือกรูปทรง
อาคารที่ดี โดยหลีกเลี่ยงความไม่สม่ำเสมอของอาคารในแนวดิ่ง 
และในแนวราบ 3) การออกแบบรายละเอียดขององค์อาคารให้มี
ความเหนียวปานกลาง เพื่อเพิ่มความหน่วงให้อาคารไว้สลาย
พลังงานจากแผ่นดินไหว และเพื่อป้องกันอาคารพังทลายโดย  
สิ้นเชิงจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 4) การเพิ่มสติฟเนสและกำลัง
ให้กับอาคารที่อ่อนแอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานแรง
แผ่นดินไหว เช่น การใช้คํ้ายันประสิทธิภาพสูงไร้การโก่งเดาะ   
5) การเลือกรูปทรงอาคารให้มีความลู่ลมมากขึ้น เพื่อลดแรงลม
และการตอบสนองของอาคาร เช่น การปรับแต่งมุมอาคาร  การ
ทำช่องเปิดอาคารให้ลมทะลุผ่าน เป็นต้น และ 6) การเพิ่ม  
ตัวหน่วงให้กับอาคารที่สูงมากๆ เพื่อลดแรงและการตอบสนอง
ของอาคารภายใต้แรงลม เช่น การใช้มวลหน่วงที่เหมาะสม และ
การใช้ของเหลวหน่วงที่เหมาะสม เป็นต้น” รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าว  
ทิ้งท้าย   
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  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. 
ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ล ง น า ม ใ น บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ นี้   
ว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีโรงเรียนที่ใช้ชื่อ
ธรรมศาสตร์อยู่ 3 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยโรงเรียน
อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนที่กล่าวมา  
ได้มีความใกล้ชิดกับธรรมศาสตร์ และมีบุตรหลานของบุคลากร
ธรรมศาสตร์เข้าไปศึกษาเป็นจำนวนมาก และโรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันทาง

มธ. ลงนามร่วมกับ สพฐ.  

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
และโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย ์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ อธิการบด ี มธ. 
พร้อมด้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รว่มพธิี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ระหวา่งสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เมือ่วนัองัคาร
ที ่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.   
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.) 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
ด้านวิชาการ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน   
 ในปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นับเป็นโรงเรียนชั้นนำและมีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาค่อนข้างมาก 
และเมื่อนักเรียนศึกษาจบในชั้นอนุบาลก็มีความสนใจที่จะเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันได้มี
ข้อตกลงร่วมกันกับทาง สพฐ. อยู่แล้ว ในเรื่องการเข้ารับ  
การศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จึงได้มีดำริว่าสำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
ที่อยู่ในสังกัดของ สพฐ.นั้น ให้เปิดรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียน
อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะให้การ
สนับสนุนและความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เพื่อการพัฒนาและ
ทำให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
ปทุมธานี และในระดับประเทศต่อไป” 
 
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามแนวทางความร่วมมือดังกล่าว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างกันขึ้น ดังนี้ 
 1. ร่วมมือกันพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ทั้งโครงการที่มีอยู่แล้วและ
โครงการใหม่ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้การสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย ดังนี้ 
  2.1 พจิารณาการสนบัสนนุใหข้า้ราชการครขูองโรงเรยีน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ
ปริญญาเอกในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นกรณีพิเศษ 
  2.2 สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
  2.3 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือในการพัฒนางาน  
วิชาการ การเรียนการสอนเฉพาะงานวิจัยของโรงเรียนและการ  
ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ   
  2.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการ และให้การ
สนับสนุนในเรื่องการบริจาคสื่อ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น กล้องจุลทรรศน์  
เครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือ เอกสารค้นคว้าในห้องสมุด ฯลฯ 

  2.5 มหาวิทยาลัยจะดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
ควบคุมป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลสำหรับนักเรียนและ
ครูของโรงเรียน โดยจะจัดการบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน 
และบุคลากรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  2.6 สนับสนุนการพัฒนาทางด้านกายภาพให้เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  2.7 สนับสนุนและอนุญาตให้ใช้รถโดยสารภายใน
มหาวิทยาลัย พื้นที่ห้องสมุด สื่อเครื่องมือ ห้องคอมพิวเตอร์   
ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ 
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ 
ตามความถนัดและความสนใจพิเศษของนักเรียน 
  2.8 สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเป็นประจำ  
ทกุป ีเพือ่การพฒันาการเรยีนการสอน และการจา้งครขูองโรงเรยีน 
 3. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะพิจารณารับบุตร
ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เป็นกรณีพิเศษ
เป็นกลุ่มแรก 
 4. โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องเรียนซึ่งไม่รวม
ข้อตกลงในข้อ 3 โดยรับจากนักเรียนในโปรแกรม IEP ของ
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 5. ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
ศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน 
หรือคณะทำงานอื่นๆ ตามความจำเป็น เพื่อให้เอื้อต่อการ  
ดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ 
 6. ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือ และอื่นๆ 
ระหว่างทั้งสองหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง   
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ฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69 

“มองมุมกลับ ปรับมุมมอง” 

หวังให้สังคมมองในสิ่งที่คนมองข้าม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69   
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น. ประตู 5 ณ สนามศุภชลาศัย 
ภายใต้แนวคิด “มองมุมกลับ ปรับมุมมอง” จากแนวคิดการกลับตัวของเลข 6 กับเลข 9 หวังให้สังคมไทย
มองในสิ่งที่ทุกคนมองข้าม โดยมีตุ๊กตาควาย หรือน้อง Buffy เป็น Mascot งานฟุตบอลในปีนี้ 

 ตุ๊กตาสัญลักษณ์การจัดงานในครั้งนี้ คือ น้อง Buffy   
ซึ่งเป็นตุ๊กตาควาย ที่ทุกคนมองว่าควาย เป็นสัตว์ที่จะถูกนำไป
เปรียบเทียบกับความโง่เขลา แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองแล้ว ควาย 
เป็นสัตว์ที่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยตลอดมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานฟุตบอล
ประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69 ประจำปีคือ “มองมุมกลับ 
ปรับมุมมอง” 
 นายดนพุล เฉลยสขุ (ลนี) ประธานชมุนมุเชยีรม์หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมและประสาน
งานกับทุกฝ่าย อาท ิ สมาคมธรรมศาสตร ์ สมาคมนิสิตเก่า
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชุมนุมเชียร์ นอกจากนี้ ในด้านของการประชาสัมพันธ์ได้มี  
การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะภายนอก
ได้มีการออกรายการโทรทัศน์หลายรายการ เพื่อปลุกกระแสให้
กับชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที ่ 69 
และในปนีีเ้ปน็ปแีรกทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จดัใหม้แีมท่พัเชยีร์
คอยทำหนา้ทีส่รา้งความสนกุสนานบนหน้าสแตนด ์    

 “มองมุมกลับ ปรับมุมมอง” เป็นแนวคิดหลักของการ  
แข่งขันงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 69 ซึ่งมี
แนวคิดมาจากคำว่า “กลับ” ที่มาจากโลโก้ของเสื้อเชียร์ด้าน  
ซ้ายมือ คือเลข 6 กับเลข 9 ซึ่งเป็นเลขที่มีความคล้ายคลึงกันแต่
กลับหัว แล้วนำมาต่อยอดให้เป็นคำสวยงาม มีจุดประสงค์คือ
ต้องการให้ทุกคนในสังคมย้อนกลับไปมองจุดที่คนไม่มอง หรือ  
ในสิ่งที่คนมองข้าม สิ่งเหล่านั้นย่อมมีข้อดีเสมอ  
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสามัคคี TU 
Sport Day เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ เพือ่สนบัสนนุใหบ้คุลากรทกุคน ทกุหนว่ยงานของมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา และใช้พื้นที่สนามกีฬาของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพ โดยในปีนี้จัดให้มีการ  
แข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา ได้แก ่ ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย   
แชรบ์อลหญงิ บาสเกตบอลชาย วอลเลยบ์อลหญงิ เซปกัตะกรอ้ แบดมนิตนั 
เทเบลิเทนนสิ เทนนสิ เปตอง เปตองผูบ้รหิาร แอโรบกิ และชกัเยอ่  
 ในปนีีไ้ดแ้บง่การแขง่ขนัออกเปน็ 4 ทมี ไดแ้ก ่ทมี HEALTH ประกอบ
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ทีม SOC.UNITY ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์   
คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
และสถาบันภาษา ทีม SESA CLUB ประกอบด้วย คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ  
การผังเมือง และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทีม DOME UNITED 
ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์โดยมี
กิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการแจกของรางวัลเนื่องในโอกาสส่งท้าย  
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก   

กีฬาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
TU Sport Day 2012
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 ย้อนไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง และ  
ชาวบ้านชุมชนศรัทธาวัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดงานพิธีเปิด 
“พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” อย่างเป็นทางการ  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งใหม่
ของเมืองลำปาง ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันไทยคดีศึกษา ที่ดำเนินการต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ 
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดลำปาง และนายบุญชู ตรีทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธาน โดยมีพระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาส  
วัดบุญวาทย์วิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีสงฆ ์
โดย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ผู้ริเริ่ม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการ
จดัตัง้พพิธิภณัฑ ์รองศาสตราจารยพ์รชยั ตระกลูวรานนท ์รองอธกิารบดฝี่าย
บริหาร ศูนย์ลำปาง อาจารย์เชษฐา พลายชุม รองผู้อำนวยการสถาบันไทย
คดีศึกษา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ในพิธีเปิดยังได้มี
การมอบเกียรติบัตรให้แก่ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ  

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ”  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
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 โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จเกิดขึ้น  
สืบเนื่องจากวัดพระธาตุเสด็จเป็นวัดที่สำคัญของเมืองลำปาง   
นับแต่อดีตวัดแห่งนี้จึงได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายราชสกุล  
เจ้าหลวงเมืองลำปาง พระเถระสำคัญ ตลอดจนคหบดีและ  
ชาวเมืองลำปาง คอยบำรุงอุปถัมภ์ก่อสร้างศาสนสถาน ทำบุญ
ถวายสิ่งของต่างๆ ไว้กับวัดอยู่ไม่ขาด วัดพระธาตุเสด็จจึงมีทั้ง 
ศาสนสถานและโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม   
แม้วัดพระธาตุเสด็จจะเป็นวัดสำคัญ หากแต่ยังไม่เคยมีการ
ศึกษาเรื่องราวของวัดและชุมชนรอบวัดในลักษณะงานวิชาการ
อย่างรอบด้านมาก่อน จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2552 สถาบันไทยคดี
ศึกษา และ มธ. ศูนย์ลำปาง ได้เข้ามาสำรวจและเล็งเห็น
ศักยภาพของวัดและชุมชนในเรื่องงานอนุรักษ์และงานพิพิธภัณฑ์ 
ผลจากการเข้าไปทำงานกับวัดและชุมชน จากการลงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องของนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับผู้ประสานงาน 
มธ. ศนูยล์ำปาง จงึเปน็ทีม่าของโครงการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 
“โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” ขึ้น 
 การดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ 
มีทั้งการรวบรวมและขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุที่สำคัญของวัด   
การแปลจารึกอักษรธรรมล้านนาที่ฐานพระพุทธรูป รวมถึงการให้
ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องงานอนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์ ที่สำคัญคือ
การก่อสร้างห้องจัดแสดงด้วยการปรับปรุงศาลาบาตร ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของวัดติดกับวิหารโคมคำ ทั้งนี้ ได้มีการระดมทุน
เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นระยะๆ ผ่านกิจกรรม 
อาทิ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาดูงานด้าน  
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ การนำโบราณวัตถ ุ “พระเจ้าไม้” (พระพุทธรูปไม้)   
ลงมาจัดแสดงที่ มธ. ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส  
ครบรอบ 40 ป ีสถาบนัไทยคดศีกึษา รวมถงึการจดัผา้ปา่ระดมทนุ
โดยสถาบันไทยคดีศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

ศูนย์ลำปาง  นอกจากนี้แล้วสถาบันไทยคดีศึกษา ในฐานะ  
หน่วยงานด้านการวิจัยของ มธ. ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง   
“พระธาตุเสด็จ : วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์” โดยเนื้อหาจากงาน
วิจัยได้ถูกนำไปใช้ประกอบการจัดทำนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภัณฑ์ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเป็นเอกสารวิชาการ
ควบคู่กับพิพิธภัณฑ์ นับเป็นการเชื่อมโยงพันธกิจด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันไทยคดี
ศึกษา 
 อนึ่ง สิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ สามารถ
จำแนกไดเ้ปน็วตัถสุิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งกบัพทุธศาสนา อาท ิพระเจา้ไม ้
พระเจ้าไม้บุเงิน ปั๊บสา ใบลาน หีบธรรม แผงพระไม้ เครื่องสูง 
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต พิธีกรรม เช่น เชี่ยนหมาก ขันเงิน   
ขันนาก อูบข้าว ขันโตก ภาชนะเครื่องแก้ว สังข์ขอฝน ฯลฯ รวมถึง
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุ เช่น ยอดฉัตรองค์พระธาตุ 
แผ่นจังโกเก่าที่จารึกชื่อผู้ศรัทธาวัด โยมอุปัฏฐากตั้งแต่ครั้นสมัย
เจ้าหอคำดวงทิพย์ เจ้าหลวงลำปาง ในยุคต้นรัตนโกสินทร์   
แผ่นจังโกดุนลายนักษัตรตัวเปิ้ง ก้อนทองจังโกโบราณ ตะปูพระ 
เป็นต้น 

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ 
มธ. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ ทั้งนี ้ ผู้สนใจ
เยี่ยมชม สามารถเดินทางจากตัวเมืองลำปางไปตามถนน
สายลำปาง - งาว ประมาณ 15 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้าม  
ห้วยยาง เมื่อเลยสะพานมีทางแยกเข้าสู่วัดอยู่ทางซ้ายมือ 
เข้าไปอีกราว 1 กิโลเมตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-5534-2109    
 

ข้อมูลโดย  นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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มธ. ร่วมมือด้านวิชาการกับ จปร. พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. เป็นตัวแทน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื
ทางวชิาการระหวา่งโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้กบัมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ณ ห้องสุโขทัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา 

งานจิตอาสา 
ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานจิตอาสาขึ้น 
ณ ใต้โถงอาคาร SC โดยภายในงานมีกิจกรรมการกล่าว
สุนทรพจน์ของนักศึกษา และพิธีเปิดป้าย “เพราะธรรมศาสตร์
สอนใหฉ้นัรกัประชาชน” โดยมศีาสตราจารย ์ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย ์
อธิการบดี มธ. เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555   
ที่ผ่านมา 

งาน Bike Sharing Concert ตอน Before 
The Ends “ปั่นก่อนโลกจะแตก” 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  
จัดงาน Bike Sharing Concert ตอน Before The Ends 
“ปั่นก่อนโลกจะแตก” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555   
ณ บริเวณอาคารยิมเนเซียม 6 โดยกิจกรรมที่ได้รับความ
สนใจจากนักศึกษามากมาย อาทิ การแข่งจักรยานชิงเงิน
รางวัล (TU Bike Rally) การแสดงจากกองสันทนาการ 
Higher level, TU Folksong 
และคอนเสิร์ตจากโดม The 
Star 

โครงการ “พัฒนา
สถาบันไทยคดีศึกษา
สู่องค์กรการเรียนรู้”  
ครั้งที่ 1    
คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันไทยคดีศึกษา เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสถาบัน  
ไทยคดีศึกษาสู่องค์กรการเรียนรู้” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การ
จัดการความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” วิทยากรโดย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ อาจารย์ประจำ
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช  
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา 

TU Face Up
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คณะผู้บริหารจาก University of North 
Texas (UNT) เยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of 
North Texas (UNT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเยือน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางสร้างความ  
ร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนปรึกษาเกี่ยวกับการให้ทุนการ
ศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2   
ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 
ที่ผ่านมา 

อบรมความปลอดภัยในการให้บริการ 
รถตู้โดยสารฯ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกองงานศูนย์รังสิต ร่วมกับ  
กรมตำรวจทางหลวง กรมการขนสง่ทางบก และผูป้ระกอบการ
รถตู้โดยสาร จัดอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการ  
ให้บริการรถตู้โดยสาร และการปฏิบัติตามกฎหมายในการ
ให้บริการประชาชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา   
คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การ
ต้อนรับผู้ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555   
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร   
ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้โอวาท  
นักศึกษาแลกเปลี่ยนในงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา  
ที่ 2/2555 (International Student’s Orientation 2/2012) 
ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร   
ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค ์1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2556 ที่ผ่านมา 

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรม  
ราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2555 ที่ผ่านมา ณ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี 
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วันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 25 ปี   
สภาข้าราชการ  มธ. 
สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้าย
วันก่อตั้งครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  ที่ผ่านมา  
ณ  ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดย
กิจกรรมภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลพระ 
และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป    
เป็นประธานในพิธี 

งานวาเลนไทน์ วาเลนธรรม รพ. ธรรมศาสตร ์
ชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
จัดงานวาเลนไทน์ วาเลนธรรม ตรวจสุขภาพพระสงฆ์   
ถวายเป็นธรรมบูชา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา   
ณ บริเวณหน้างานการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม   
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรม  
ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงบ้านเด็กอ่อนรังสิต และการเสวนา
เรื่อง โรคภูมิแพ้ โดยคุณโฬม พัชฏะ นามปาน นักแสดง  
ช่อง 3 และ รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานชมรมผู้ป่วย
โรคหืดฯ เพื่อเป็นการระดมทุนจัดทำหนังสือการดูแลสุขภาพ
และจัดซื้อยาสำหรับพระสงฆ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
เยือน มธ. 
ชัยชนะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
มอบกระเช้าปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม ่ 2556 ให้กับศาสตราจารย ์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556   
ทีผ่า่นมา ณ อาคารโดมบรหิาร ชัน้ 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและ
บุคลากร สถาบันไทยคดีศึกษา จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันไทยคดีศึกษา วิทยากรโดย ดร.ชยกฤต   
อัศวธิตานนท์ ภาควิชาการจัดการระหว่างประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสน
ประดิพัทธ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. นำคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556   
ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ  
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ในการร่วมก่อตั้งและบริหาร  
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดกิจกรรม
ฉลองในวาระครบรอบ 1 ป ีในการกอ่ตัง้ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
อำนวยการศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และรองศาสตราจารย ์
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธาน และศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัดิ ์องักนินัท ์อดตีอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษามาร่วม
แสดงความยินดี 
 ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากคณะต่างๆ ที่นำมาจำหน่าย
ในศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่เป็น  
รูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมงาน และประชาสัมพันธ์  
ไปยังกลุ่มสถาบันต่างๆ ทั้งนี ้กิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจาก  
ผู้ที่มาร่วมในงานเป็นอย่างมาก 
 สุภาพร จันทรศิริ ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้งศูนย์หนังสือขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลทางธุรกิจเป็น

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี

สำคัญ แต่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเกี่ยวกับหนังสือ 
ตำรา ผลงานทางวิชาการแก่ประชาคมและหน่วยงานต่างๆ   
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งขยายการให้บริการออกไปยัง
บุคคลและสถาบันภายนอกอีกด้วย 
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 มีคณะกรรมการ
อำนวยการศูนย์หนังสือฯ รวม 5 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะ
กรรมการอำนวยการ และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ
สถาบันละ 2 คน  ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจะเป็นผู้กำหนด
นโยบายและแนวทางเพื่อให้ศูนย์หนังสือสามารถดำเนินการเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหาร
จัดการของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและมีการพัฒนา
เจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนา
และดำเนินการขยายสาขาของศูนย์หนังสือฯ ในสถาบันอื่นๆ   
เพิ่มเติมต่อไป   
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน” 

 กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดต่อสอบถาม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th 
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ที่ปรึกษา  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต 
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง  
กองบรรณาธิการ : ปฐมา ศรีสังข์ นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส นิพิฐพนธ์ เมืองสีนุ่น  
  ประภาพันธ์ ว่องไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข 
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493 
ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม : บริษัท แปลน สารา จำกัด 
พิมพ์ที่ : บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด 
E-mail : pr.tu@hotmail.com 
Website : www.pr.tu.ac.th 

ปฏิทินกิจกรรม

TU Job Fair 
 
 
 
 
วันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์  
ครบรอบปีที่ 17 และการประชุม 
วิชาการสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6  
“AEC: Next Challenging 
Destination” 
 
งานประชุมวิชาการ BERAC 4, 2013 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
กองกิจการนักศึกษา  
มธ. ท่าพระจันทร์ 
 
 
คณะสหเวชศาสตร์  
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7215 
 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาวิชาการและวิจัย  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง 
โทร. 0-2986-9605-6 ต่อ 3015,  
3018, 3034 

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2556  
เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ สนามฟุตบอล  
มธ. ท่าพระจันทร์ 
 
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ อาคารปิยชาติ  
มธ. ศูนย์รังสิต 
 
 
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 


