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ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกิตติวัฒนา 
ระยะที่ 2 และศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง (BELTEC) 
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกิตติวัฒนา  
ระยะที่ 2 และศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง (BELTEC) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรต ิ  

 

 อาคารกิตติวัฒนา เป็นอาคารหนึ่งในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคาร  

เพื่อบำบัดรักษา และการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 

2541 ได้รับพระราชทานชื่ออาคาร “กิตติวัฒนา” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 ซึ่งสอดคล้องกับ

สร้อยพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนสุดา กิตติวัฒนา

ดุลโสภาคย์  อันเป็นพระนามที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์  พระราชอุปฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นผู้ถวายนาม 
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  อาคารกิตติวัฒนา (ระยะที่2) เริ่มก่อสร้างและต่อเติม

ในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และเงินบริจาค   

โดยมีมูลค่าการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 230,000,000 บาท   

เพื่อการขยายหอผู้ป่วย โดยส่วนต่อเติมชั้นต่างๆ ดังนี้ ชั้นที่ 3 

ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (สามัญ) งาน  

การพยาบาลผู้ป่วยหญิง (สามัญ) งานการพยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้นที่ 4 ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วย

ศัลยกรรมชาย (พิเศษ) งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 

(พเิศษ)  งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมระบบประสาท ชัน้ที ่5 

ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม (พิเศษ 2) 

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม(สามัญ 1 และ 2) ชั้นที่ 6 

ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (พิเศษ) 

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (สามัญ) 

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อเวชศาสตร์

ฟื้นฟู และชั้นที่ 7 สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ได้แก่   

งานสารบรรณและธุรการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์   

งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  

 ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง 

(Bualuang Endo - Laparoscopic Telesurgery Center : 

BELTEC) คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการผ่าตัดแบบ

แผลเล็ก ซึ่งเป็นแนวคิดการผ่าตัดที่มีความก้าวล้ำไปอีกขั้น  

เพื่อตอบโจทย์อันไม่พึงปรารถนาของการผ่าตัดในยุคอดีต   

ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การผ่าตัด

เปิดทรวงอกเพื่อรักษาโรคปอด รวมไปถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ

เป็นผลพวงจากการผ่าตัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อน 

โอกาสการเกิดแผลเป็นหรือแม้แต่ปริมาณการเสียเลือด เป็นต้น 

ปัจจุบันการผ่าตัดแบบเล็กได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของ  

วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดในระดับมาตรฐานสากล พร้อม  

แนวโน้มที่จะพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้นครอบคลุมทุกส่วน

อวัยวะของร่างกาย ด้วยคุณสมบัติของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

เจ็บน้อย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการ

ฟื้นฟูและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาโดยตลอด จึงมีแนวคิด

นำวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มีความทันสมัยล่าสุดอันเป็น

มาตรฐานเดียวกับที่ให้การรักษาในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้อง

อาศัยแพทย์และทีมงานที่มีความชำนาญพิเศษ ซึ่งขณะนี้  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีศูนย์ผ่าตัดเล็กที่เปิด

รับบริการผู้ป่วยภาคกลางตอนล่างที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

ดำเนินการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพ 

 และในอนาคตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

เล็งเห็นความจำเป็นในการฝึกอบรมการผ่าตัดแบบแผลเล็ก   

ซึ่งต้องพัฒนาห้องผ่าตัดให้มีเทคโนโลยีสูง ระบบการควบคุม

ห้องผ่าตัดนี้ต้องเป็นระบบรวมการควบคุมที่จำเป็นทั้ง 3 อย่าง 

เกี่ยวกับงานผ่าตัดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ระบบควบคุม

ห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน ระบบจัดเก็บข้อมูลการผ่าตัด และ

ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงระยะไกล ซึ่งทั้ง 3 ระบบ

ดังกล่าวสามารถส่ งสัญญาณภาพระยะไกลทั้ ง ในและ  

ต่างประเทศ เพื่อการเรียนการสอนพร้อมการบันทึกภาพ  

การผ่าตัดเพื่อทำการวินิจฉัยในการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้  

ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์  

ที่ทันสมัยทั้งในประเทศและในระดับสากลอีกด้วย     
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การประชุมวิชาการ 4 สถาบัน 
เพื่อพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมโลก 

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการปาฐกถาพิเศษโดยได้
รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  ปาฐกถาในเรื่อง การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก  
 อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประเด็นสำคัญในแวดวงการศึกษา คือการอภิปราย  
ในหัวข้อเรื่อง การศึกษามีส่วนทำให้คนไทยก้าวสู่ประชาคมโลกได้อย่างไร   
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ   
มาร่วมอภิปรายในมุมมองเพื่อสร้างความพร้อมและการปรับตัวอย่างน่าสนใจดังนี้ 
  

เราจะพัฒนาได้ ต้องทลาย Comfort Zone 
 รองศาสตราจารย ์สริ ีชยัเสร ีรองอธบิดกีารฝา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ระบบการศึกษาของประเทศในอาเซียน จะแบ่งได้สองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอีกกลุ่มคือ ไทย พม่า ลาว 

มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะเจา้ภาพ
จั ด ก า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ประเพณี มหิดล กองทัพเรือ 
ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์   
ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “การพัฒนา
คนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก” 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556   
ณ หอ้งประชมุ 322 ศนูยก์ารเรยีนรู้
มหดิล มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการ
ปาฐกถาพิเศษโดยได้รับเกียรติ
จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  ปาฐกถา
ในเรื่อง การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่
สู่ประชาคมโลก 
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เขมร โดยการศึกษาของกลุ่นแรกเน้นการเรียนรู้ทั่วทั้งโลก เพื่อให้  
รู้ว่าแต่ละประเทศมีอะไรที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์จาก
แต่ละประเทศได้ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน ส่วนกลุ่มที่สอง 
มีการศึกษาที่เน้นมุ่งมองแต่เรื่องภายในประเทศตัวเอง เวลาคิด
อะไรจึงไม่สามารถคิดออกไปนอกกรอบประเทศตัวเองได้  
 รองศาสตราจารย์ สิรี กล่าวอีกว่า ความหลากหลาย  
ในประเทศไทยมนีอ้ย เพราะมคีวามสามารถในการกลนืชนชาตอิืน่
เขา้มาใหเ้ปน็ไทยไดเ้หมอืนกนัหมด เปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหค้นไทย
ไม่กล้าก้าวออกจากพื้นที่ส่วนตัวที่เราคุ้นเคย (comfort zone) 
เพราะคุ้นชินกับสิ่งเดิมๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นถึง
ความสำคัญในเรื่องนี้จึงพยายามผลักดันนักศึกษาโดยการให้ทุน
การศึกษาออกไปเรียนรู้ในประเทศโลกที่สาม เช่น ทวีปแอฟริกา 
อินเดีย เนปาล โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่การไปเอาความรู้ แต่ให้
ไปมีเพื่อนให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์แก่วงการวิชาชีพของตน  
ในอนาคต และเป็นต้นทุนที่มีค่ามากที่สุดแก่บุคคลนั้นๆ ในทาง
กลับกันก็เปิดรับนักศึกษาจากประเทศเหล่านั้นมาที่ประเทศไทย 
และตั้งเป้าให้มีเพื่อนคนไทยให้มากที่สุดเช่นกัน 
 

ควรเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า การศึกษาของไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่มุ่งใส่เนื้อหา
ให้ผู้ เรียน (Input-based education) โดยคิดว่านักเรียน   
นักศึกษาควรจะต้องมีความรู้อะไร ก็จะใส่ความรู้เข้าไปโดยวิธี
การบรรยายให้ฟัง และบังคับให้จำด้วยการสอบ การเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษาไทยจึงเป็นการเรียนรู้จากการฟังบรรยายโดย
อาจารย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษา ซึ่งการศึกษาเช่นนี้มุ่ง  
การจดจำ ไม่ได้มุ่งที่การคิด ส่งผลให้การศึกษาไทยไม่สามารถ
สร้างคนที่มีความเข้มแข็งให้กับสังคมได้ ดังนั้น จึงควรเปลี่ยน  
รปูแบบการเรยีนการสอนใหมม่าเปน็แบบ ใหผู้เ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง 
(Outcome-based education) และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวน  
การเรียนรู้ โดยการบรรยายก็จะเป็นเพียงกิจกรรม หรือวิธีการหนึ่ง
ในการพาผู้เรียนไปสู่ Lecture-based Learning เป็นการเรียนรู้
โดยการใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Activity-
based Learning ซึ่งเทคนิควิธีการต่างๆ มากมาย การเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน ตลอดจน 
การเรียนรู้โดยการบริการสังคม นั้นก็ล้วนแต่เป็นการสอนแบบ  

Activity-based Learning ที่เป็นวิธีการเรียนรู้ของ Outcome- 
based education ทั้งสิ้น 
 

คนไทยต้องคำนึงถึงสถานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
 ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศูนย์
ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า   
การศกึษาไทยทีจ่ะไปสูป่ระชาคมโลก คนไทยตอ้งคำนงึถงึความเปน็
สองอัตลักษณ์ในตัวเองคือ สถานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
จึงต้องทำให้การศึกษาตอบสนองความเป็นโลกาภิวัฒน์ด้วย   
โดยทำให้เป็นโปรแกรมสากลที่ไปไกลกว่าภาษาอังกฤษให้คนไทย
มีภาษาที่สามด้วย และทำให้การศึกษาไทยมีจุดแกร่งที่สุดด้านใด
ด้านหนึ่งที่นานาชาติจะต้องยอมรับ เช่น ด้านการท่องเที่ยว เราจึง
จะมีที่ยืนในเวทีโลก 
 

คนรุ่นใหม่ต้องมีจิตสำนึกโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ 
 ดร.บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท   
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ถ้าจะให้เด็กไทยไปสู่
ประชาคมโลกหรืออาเซียนได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้
เสียใหม่ โดยต้องทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า คิดด้วยตัวเอง
มากขึ้น เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าพึ่งพาครูผู้สอน 
หรือหนังสือเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง ครวฝึกให้เด็กไทยมีความกล้า
แสดงออกและสามารถนำเสนอได้ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของเด็กไทย  
ที่ทำให้เสียโอกาสในการทำงานเมื่อเทียบกับคนของชาติอื่น 
นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ต้องมีจิตสำนึกโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อมีผลสำรวจว่า เยาวชนไทยเกิน 
60% ยอมรับการคอร์รัปชั่น ถ้าทำให้ตัวเองได้ประโยชน์บ้าง   
ดังนั้น การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนภายใน
ประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 
 
 ทั้งนี้ ช่วงบ่ายเป็นการโต้วาทีของนักศึกษา 4 สถาบัน   
ในหัวข้อ “เรียนกับเทคโนโลยีดีกว่าครูสอน” ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อ   
“ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กองทัพเรือ จากนั้น ศาสตราจารย์  
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   
ได้กล่าวปิดงานพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนทุกสถาบัน 
และมอบธงให้กับทางกองทัพเรือ เจ้าภาพในการจัดประชุม  

วิชาการประเพณี ครั้งที่ 16 ต่อไป    
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ธรรมศาสตร์ ตอกย้ำการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

คว้า 14 รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

 คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัย
คุณภาพ คว้า 14 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดี
เด่นแห่งชาติ 1 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย 3 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ 5 
รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 1 รางวัล และรางวัลจากโครงการค่าย
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ อีก 4 รางวัล ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์  ประจำปี 2556  ซึ่งจัดโดย 
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี   

 โดย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติ   

และรางวัลค่ายนักประดิษบ์รุ่นใหม่นั้น  นับว่าเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มุ่ง  

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง คณาจารย์   

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้า 14 รางวัล ดังนี้ 

  

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555  

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 โดย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านทฤษฎี กรอบความ

คิด วิธีวิทยาที่นิยมใช้กันในแวดวงรัฐศาสตร์และ  สังคมศาสตร์ 

เพื่อเปิดทางเลือกให้กับการวิจัยค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ให้แตกต่าง 

น่าสนใจ และหลากหลาย นอกจากนี้ ยังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการ

พัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวม

ถึงการ    เปิดทางเลือกให้กับการจินตนาการเกี่ยวกับการเมือง

แบบอื่น อำนาจชนิดอื่นที่ตัววิชารัฐศาสตร์มิได้ให้ความ   สนใจ 

เช่น การเมืองเรื่องความรู้, อำนาจที่มาในรูปของความรู้ ความจริง 

และภาษา, การเมืองเอกลักษณ์,  การเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์ 

และการเมืองของสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น และในขณะนี้กำลัง

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ   สกุลความคิดที่มีความสำคัญยิ่งในปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นสกุลความคิดที่มีอิทธิพลหรือส่งผล

กระทบต่อวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์แทบทุกแขนง คือ สกุล

ความคิดที่เรียกว่า “หลังโครงสร้างนิยม” (Poststructuralism) 

เพื่อนำมาประยุกใช้กับการศึกษารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน

ศาสตร์ รวมตลอดถึงการศึกษาการเมืองในประเทศไทย เพื่อเปิด

แง่คิด มุมมองและประเด็นปัญหาใหม่ๆ ให้กับวงวิชาการไทย 

6      จุลสารธรรมศาสตร์



รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 จำนวน 3 ผลงาน 
• ผลงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดในความเสียหายของบิดา มารดา หรือผู้มีหน้าที่ดูแลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน”    

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร คณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์) 

• ผลงานวิจัยเรื่อง “การผสมผสานลกัษณะความเปน็ไทยกบัการเรยีนการสอนการเขยีนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ”  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการศึกษา) 

•  ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขต  

 ตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  และคณะฯ  (สาขาสังคมวิทยา) 

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 จำนวน 4 รางวัล 
รางวัลระดับดีเด่น 
•  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ค่าคอนดิชันของอัลกอริทึมสำหรับการหาส่วนที่ตัดกันระหว่างเส้นตรงกับพื้นผิว และ  

 ระหว่างพื้นผิว 2 ชิ้น”  

 โดย ดร.กันต์ ศรีจันท์ทองศิริ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 

 
รางวัลระดับดี  
•   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การดัดแปลงอินเทอร์เฟสระหว่างสารอินทรีย์และอนินทรีย์โดยการกราฟท์โมเลกุลบนพื้นผิว”   

 โดย ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
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•  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุไดอิเล็กตริกที่ขับเคลื่อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ   

 โดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (ทฤษฎีและการทดลอง)” 

     โดย ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์     

     (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

•  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “องค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหาย  

 และผู้กระทำความผิด”   

 โดย ดร.สุภัทรา กรอุไร  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์) 

•  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การกลายรูปของเรือนไทยประเพณี: ก้าวสู่การตระหนักในความไม่หยุดนิ่งของรูปแบบพื้นถิ่น”   

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จำนวน 1 รางวัล 
•  ผลงานเรื่อง “เกษตร+อาศรม : บ้านแห่งอนาคต (ทำเกษตรแผนใหม่ พร้อมอยู่บ้านไทยอย่างพอเพียง)” 

    โดย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มธ. (สาขาปรัชญา) 

 

รางวัลจากโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จำนวน 4 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ     

•  ผลงาน “รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้นได้ (Lift Wheels)”  

     โดย นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย นางสาวสิทธิพงศ์ ขุนทอง นายณัฐพล เพียรเถาะ และนายสิทธิพล   

 เหมสุริยา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์   

 รุ่งเรืองด้วยบุญ  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ                     

•  ผลงาน “อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์” 

 โดย นางสาว พัสตาภรณ์ เสือสา นางสาว กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ และนางสาว ธัญยรัตน์ ลีลารัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มภัยพิบัต ิ                    

•  ผลงาน  “พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Amphitike)” 

 โดย นายชัยพร นันทกิจ นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี นายธราธร แก้วประทุม นายนันทวุฒิ ตันติ นายวัชสรรค์ โรจน์วรชวลิต   

 นายเชาว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ และ นายพุทธิพงศ์ ภัททิยธนี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
•  ผลงาน “ล่ามไทย-อังกฤษ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่”    

 โดย นางสาวป่าเชียงใหม่ วันสว่างสิทธิ์ และ นางสาววิภาดา วิภาวิน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิชาวิทยาการ  

 คอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์    
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TU News

ประประชาชน โดยใช้การแข่งขัน
ฟุตบอลเป็นเครื่องช่วยพัฒนาจิตใจ  
ของเยาวชนให้รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้จัก
การให้อภัยต่อกัน และการจัดงานจะ
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกันของนิสิต
นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ต่อไป ส่วนเงิน
รายได้จากการแข่งขัน จะนำทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไป
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
ซึ่งการแข่งขั้นในปีนี้บรรยากาศภายใน
สนามศุภชลาศัยทุกพื้นที่เต็มไปด้วย
ความคึกคักจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก   
 ส่วนผลการแข่งขันในครั้ งนี้  
จบเกมส์ไปด้วย ธรรมศาสตร์แพ้จุฬาฯ 
ไป 0:1 ส่งผลให้จุฬาฯ คว้าแชมป์  
ไปครองเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็น
ธรรมชาติของการแข่งขันกีฬาที่ต้องมี
ทมีแพ ้และทมีชนะ แตช่าวธรรมศาสตร-์
จฬุาฯ ยงัคงรกักนัฉนัพีน่อ้งตามประเพณี
ที่ทั้งสองสถาบันได้ยึดถือปฏิบัติมา  
ช้านาน    

 เสียงกองเชียร์ดังกึกก้องทั่วบริเวณสนามศุภชลาศัย เมื่อขบวนพาเหรดขบวนแรก
เดินเข้าสู่สนาม ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69  บรรยากาศในช่วงที่มี
การปล่อยขบวนพาเหรด ผู้ชมทั้งสนามต่างรอการชื่นชมขบวนพาเหรดของทั้ง 2 สถาบัน  
ที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะขบวนล้อ
การเมือง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้กลั่นออกมาจากจิตวิญญาณการรับใช้
ประชาชน แฝงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่ผู้เข้าชมจะได้ทั้งประโยชน์และอรรถรสจากขบวน
พาเหรดล้อการเมือง ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นต่อมความคิดและจิตสำนึกของผู้มีอำนาจใน
บ้านเมืองให้หันมาทบทวนตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 300 ประชาตัน ที่เหล่ากรรมาชน
ต้องออกมาดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดของตน หลังจากได้รับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และ
หมื่นห้ามหาสนุก ที่ชาวนากำลังแบกกระสอบข้าว เพื่อที่จะนำข้าวไปจำนำให้กับโรงสี   
ตามนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลที่ให้ราคาสูงถึง ตันละ 15,000  แต่ทว่ามีนายทุน เจ้าของ
โรงสีกำลังนั่งอยู่บนกระสอบข้าวที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบชาวนา  ไม่ว่าจะเป็นการ  
โกงน้ำหนัก โกงค่าความชื้น  เอาข้าวอื่นมาสวมสิทธ์ มีการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นต้น 
 การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความ
สามัคคีของชาวธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ ในทุกระดับเพื่อร่วมกันทำงานรับใช้ประเทศชาติ

กีฬาเพื่อความสามัคคี ฟุตบอลประเพณี 

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69 

งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69 เป็นงานที่มีความ
สำคัญของชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชาวจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพระการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ ไม่ได้มีเพียงการ  
แข่งขันฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษา ทั้ง 2 สถาบัน ได้แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ผ่านขบวนล้อการเมือง และการแปรอักษรอย่างเต็มที่   
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 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าการเรียนการสอน และสุขอนามัยเป็นเรื่องที่  
สำคัญมากในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย   
ในการสร้างสุขอนามัย และส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนภายใน 
มธ. ศูนย์รังสิต ฝ่ายวางแผนจึงมีแนวคิดในจัดการประกวดห้องเรียน ห้องน้ำดีเด่น
ภายใน มธ. ศูนย์รังสิตขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด   
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำภายใน มธ. ศูนย์รังสิต โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนและห้องน้ำ   
ได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน และปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใช้งานช่วยกันบำรุงรักษา ดูแลห้องเรียนและห้องน้ำ
ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต  
  ขอบเขตการประกวดและเกณฑ์การพิจารณาห้องเรียน แบ่งออกเป็น   
2 ประเภท ดังนี้  1. ขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง  2. ขนาดเกิน 100 ที่นั่งขึ้นไป  
 เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 1. ความสะอาด สวยงาม 2. ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3. มีงานระบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนครบถ้วนและได้มาตรฐาน อาทิ ระบบโสตทัศนูปกรณ์  
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาผู้พิการ 4. การประหยัดพลังงาน  
 ขอบเขตการประกวดและเกณฑ์การพิจารณาห้องน้ำ แบ่งออกเป็น   
3 ประเภท ดังนี้ 1. ห้องน้ำอาคารเรียน 2. ห้องน้ำอาคารสำนักงานที่ไม่มีการจัด  
การเรียนการสอน  3. ห้องน้ำอาคารบริการทั่วไป เช่น โรงพยาบาลฯ  อาคารทางการ
กีฬา  โรงอาหาร  
 เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 1. เกณฑ์มาตราฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ดังนี้  
สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และ ปลอดภัย (Safety) 2. ความ
สวยงาม ของการตกแต่งทั้งภายในและบริเวณโดยรอบห้องน้ำ 3. มีสติ๊กเกอร์ หรือ
ป้ายแสดงคำอธิบายการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง 4. การประหยัดพลังงาน  
 ทั้งนี้ ห้องเรียน ห้องน้ำ ที่ได้รับการ Vote จะได้รับรางวัลป้ายประกาศ   
พร้อมลงประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ มธ. นอกจากนี้ ประชาคมธรรมศาสตร์  
ทุกคนที่รวม Vote ในโครงการประกวดห้องเรียน ห้องน้ำ ดีเด่น มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
พิเศษ (บัตรสมนาคุณ) จากฝ่ายวางแผนและการคลัง จำนวน 10 รางวัล ผู้สนใจ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนากายภาพ กองแผนงาน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1848-9    

ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ 
ร่วม Vote ห้องเรียน ห้องน้ำ   
ดีเด่น มธ. ศูนย์รังสิต ลุ้นรับ
รางวัลมากมาย ในโครงการ
ประกวดห้องเรียน ห้องน้ำดีเด่น 
มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อส่งเสริม และ
สนบัสนนุใหป้ระชาคมธรรมศาสตร์
มสีว่นรว่มในการรกัษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียน ห้องน้ำภายใน มธ. 
ศูนย์รังสิต 

โครงการประกวด
ห้องเรียน ห้องน้ำ ดีเด่น มธ.ศูนย์รังสิต 



 

นิทรรศการวัฒนธรรมข้าวกับชาวนาไทย 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดง
นิทรรศการวัฒนธรรมข้าวกับชาวนาไทย ในระหว่างวันที่ 7 - 9 
พฤศจิกายน 2555 ณ โถงหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

พิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น 
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระไพศาล วิสาโล  

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้า
ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา แด่พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส  
วัดป่าสุคะโต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ พระอุโบสถ  
วัดทองนพคุณ  เขตคลองสาน 

พิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น 
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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พิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

พิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระไพศาล วิสาโล  

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้า
ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา แด่พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส  
วัดป่าสุคะโต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ พระอุโบสถ  
วัดทองนพคุณ  เขตคลองสาน 

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระไพศาล วิสาโล  

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้า
ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา แด่พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส  
วัดป่าสุคะโต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ พระอุโบสถ  
วัดทองนพคุณ  เขตคลองสาน 



 “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน” เป็นคำพูดที่ติดปากที่ไม่ได้เป็นเพียงสโลแกน  
ที่ใครๆ จะจดจำได้เพราะความคุ้นเคยเท่านั้น  แต่ยังคงเป็น
สิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อ
สังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 
 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อสานต่อ  
พระราชปณิธานและพระราชประสงค์ที่สนพระราชหฤทัย  
และห่วงใยต่อสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย   
โดยเฉพาะเด็กพิการในสถานสงเคราะห์ต่างๆ นักเรียนและ
ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลและ

นักศึกษาปริญญาเอก มธ.
คว้ารางวัล กำพล วัชรพล ประจำปี 2555
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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 



พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ “The Relationship 
between France and Thailand in the context of the 
relations between Europe and Southeast Asia” 

ฌอง-มาร์ค เอโรต์ 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เยือนธรรมศาสตร์

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ (Jean-Marc Ayrault)   
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 
ทา่พระจนัทร ์และปาฐกถาพเิศษเกีย่วกบัความสมัพนัธไ์ทย-ฝรัง่เศส หวัขอ้ “The Relationship 
between France and Thailand in the context of the relations between Europe and 
Southeast Asia” โดย มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มธ. ตลอดจนประชาชน ร่วมต้อนรับ 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์ 
 สำหรับการเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์   
วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มธ. ให้สัมภาษณ์ว่า “นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้เกียรติเยือนมหาวิทยาลัยและปาฐกถาเกี่ยวกับ  
ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสนั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประวัติศาสตร์
กับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมายาวนาน และมีบริบทของบทเรียนที่คล้ายคลึงกันในด้านการต่อสู้
ของประเทศเพื่อประชาธิปไตย เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้ง
บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ผู้ประศาสน์การ ผู้บริหาร รวมถึง
คณาจารย์หลายท่านเคยศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส อันแสดง  
ให้เห็นถึงการที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา   

มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีการให้ทุน  
การศึกษา และทำวิจัยร่วมกันใน  
หลากหลายด้าน ส่งผลให้สองประเทศ
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา 
เพื่อการตอบสนองเจตนารมณ์ในการ
พัฒนา ซึ่งทั้งประเทศไทยและฝรั่งเศส
ต่างก็มุ่งมั่นพัฒนาการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ ที่ให้คุณค่าความสำคัญ
ตอ่บทบาทของประชาชนและวฒันธรรม
ที่หล่อหลอมมาจวบจนปัจจุบัน”  
 ทั้งนี้ ในช่วงปาฐกถาพิเศษ 
นายฌอง-มาร์ค เอโรต์  ได้กล่าวชื่นชม
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ ที่มีความแนบแน่นกันมา
ช้านานกับประเทศฝรั่งเศส และความ
สัมพันธ์กับประเทศไทย โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมายที่นายปรีดี พนมยงค์ 
อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส  
ที่ไปเรียนฝรั่งเศส และนำกฎหมาย  
มาปรับปรุง เขียนรัฐธรรมนูญสร้าง
ประชาธิปไตยในไทย นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกที่มี
ความสัมพันธ์ทางการทูตในภูมิภาค   
มีความร่วมมือด้านการวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสอง
ประเทศ ซึ่งฝรั่งเศสพร้อมที่จะรับ  
นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อให้มากขึ้น     

16      จุลสารธรรมศาสตร์


