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คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม 

ยกยองเชิดชูเกียรติ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 

เปน “ฐาปนันดรศิลปน” นับเปนคนแรกของประเทศไทย ซึ่งทานเปน 

ผูมีคุณูปการเปนหลักในการกอตั้งโครงการศิลปนแหงชาต ิและเขา 

รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และมีการจัด

งานแสดงความยินดีพรอมนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เปนผูที่มีความรอบรู สนใจงานดาน

ศิลปะและยังเปนผูมีสวนสำคัญในการสนับสนุนศิลปนทุกสาขาใหได

รับการยกยองเชิดชูเกียรติอันเปนคุณูปการอีกดานหนึ่งที่เปนที่

ประจักษรับรูกันโดยท่ัวไปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเมื่อ

คราวทานดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ทานไดริเริ่มใหมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ

ศิลปนแหงชาติขึ้นเปนคร้ังแรก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปน

ทุกสาขาที่ไดสรางสรรคงานศิลปะอันล้ำคาไวแกชาติวา สมควรที่ 

จะไดรับการดูแล ชวยเหลือ และสนับสนุนการสรางสรรคผลงาน 

อันเปนภูมิปญญาของแผนดิน โดยมอบหมายสำนักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ในปจจุบันเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ  

รวมท้ังเสนอใหคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ของ 

ทุกปเปนวันศิลปนแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระบรมราช- 

สมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั 

การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ ไดสงเสริม 

เกื้อกูล ใหเกิดขวัญกำลังใจแกศิลปน ใหสามารถดำรงอยูในสังคม

อยางมีศักด์ิศรี พรอมท่ีจะสรางสรรคพัฒนางานใหเปนประโยชนตอ

สังคม และตอการศึกษาของชาติในอนาคต ถือเปนหนาที่สำคัญของ

รัฐที่จะทำนุบำรุงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา สงเสริมใหศิลปนได

สรางสรรคผลงานศิลปะของชาติ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โครงการศิลปนแหงชาติไดดำเนินการ 

ตอเนื่องมาเปนเวลา ๒๕ ป ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติศิลปน 

แหงชาตแิลว จำนวน ๒๑๒ คน และยงัคงดำเนินงานตอไปไมหยดุยัง้ 

โครงการศิลปนแหงชาติกอเกิดจากเจตนารมณและวิสัยทัศน

อันกวางไกลของ คุณชวน หลีกภัย ซึ่งเปนผูวางรากฐานการพัฒนา

งานศิลปวัฒนธรรมผานกลไกทรัพยากรมนุษยที่เปนศิลปนแหงชาติ 

ดังนั้น คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงมีมติเปนเอกฉันท 

ยกยองเชิดชูเกียรติ คุณชวน หลีกภัย เปน “ฐาปนันดรศิลปน”  

ผูมีคุณูปการเปนหลักกอต้ังโครงการศิลปนแหงชาติ และสมควร

ประกาศยกยองใหประจักษชัดโดยท่ัวไป 

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย  

อดีตนายกรัฐมนตรี และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผูทรงคุณวุฒิ 

ไดรับยกยองเปน ฐาปนันดรศิลปน  

คนแรกของประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ จังหวัดปทุมธานี  

ลงนาม MOU โครงการหน่ึงมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด เพื่อแสดง

จุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับมิติใหมของการพัฒนา

องคความรู มุงการพัฒนาสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดี 

ฝายบริหาร ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนแหลงรวมองคความรู ในดานตางๆ ใน

การลงนามคร้ังนี้จึงเปนความต้ังใจ และแสดงจุดยืนของมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ในการชวยเหลือและพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 

ในมิติตางๆ อาทิ การพัฒนาองคความรู เรื่องประชาธิปไตย 

การเมืองการปกครองใหกับประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนมิติดาน

สุขภาพอนามัย ที่จะชวยพัฒนาใหประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมี 

สุขภาวะที่ดี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกำหนดจัดพิธีลงนาม

ความรวมมือ MOU ระหวาง ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ นายพีระศักดิ ์หนิเมืองเกา  

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  

ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กับมิติใหมการพัฒนาองคความรูสูชุมชน 

การลงนาม MOU โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดใน

ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความชวยเหลือจังหวัดปทุมธานี 

ในมิติตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองของการพัฒนาองคความรูดาน 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนา

ดานศิลปวัฒนธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหเปน 

แหลงศึกษาเรียนรูของนิสิตนักศึกษา คณาจารย ไปพรอมๆ กับการ

พัฒนาชุมชน โดยใชชุมชนเปนฐานแหงการเรียนรู ตลอดจนเปน

แหลงศึกษาคนควา และการวิจัย โดยเบ้ืองตนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรจะนำรอง จำนวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการ 

การพัฒนาสินคาโอทอปของจังหวัด เพื่อใหสินคาโอทอปของจังหวัด

มีคุณภาพมาตรฐาน และโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ

จังหวัดปทุมธานี ดวยการพัฒนาหลักสูตรใหบุคลากรมีองคความรู

ในการดำเนินงาน ตลอดจนการวิจัย และผลจากการศึกษาวิจัยยัง

สามารถนำกลับไปพัฒนาชุมชนไดอีก ซึ่งการพัฒนาความรวมมือใน

ครั้งนี้นับวาเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับสถาบันตางๆ 

รวมมือพัฒนาจังหวัดปทุมธานีรวมกัน เพื่อผลักดันงานวิชาการใน

การชวยเหลือสังคม ชวยเหลือประเทศชาติ 
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รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ  
คณะรัฐศาสตร  

กีรตยาจารยสาขาสังคมศาสตร  

รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร เริ่ม

รับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 

๒๕๒๖ รวมระยะเวลา ๒๗ ป ๖ เดือน อดีตรองอธิการบดีฝาย

วิเทศสัมพันธ รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ เปนอาจารย

ที่อุทิศตนใหกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางวิชาการได

สรางสรรคผลงานที่มีความโดดเดน จนมีผลงานเปนที่ประจักษทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเปนนักวิชาการไทยคนเดียวที่ไดรับ

เชิญจาก Australia National University ประเทศออสเตรเลีย ใหรวม

ทำวิจัยกับนักวิชาการออสเตรเลียและนักวิชาการช้ันนำนานาชาติ 

เปนระยะเวลา ๓ ป ในโครงการ “ความสัมพันธทวิภาคี-พหุภาคี”  

ในบริบทความมั่นคงระหวางประเทศ (Bilateralism Multilateralism 

in International Security) นอกจากนี้ ยังเปนวิทยากรในรายการ 

“ชวยคิด ชวยทำ” โดยวิเคราะหสถานการณระหวางประเทศท่ีสำคัญ

ตอสาธารณชน  

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กีรตยาจารยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร 

เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๔๐ รวมระยะเวลา ๑๒ ป ๒ เดือน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

ไดทุมเทตองานดานการสอน การวิจัย และการรับใชสังคมอยาง 

ตอเนื่อง โดยมีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการยกยองยอมรับ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะในศาสตรดาน Modern 

Computational Techniques, Computational Techniques, 

Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous 

Media และผลงานวิจัยไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยระดับ

นานาชาติ ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังไดใหความ

สำคัญงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร และมีผลงานวิจัยทางดานนี้หลาย

รายการภายใตการสนับสนุนจากองคกรตางๆ อาทิ สำนักงาน 

วุฒิสภา รัฐสภา และสภาวิจัยแหงชาติ เปนตน นอกจากน้ี ยังไดรับ

รางวัลผลงานวิจัยระดับ Outstanding ของฝายวิชาการ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำป ๒๕๕๓ รางวัลผลงาน

วิจัยดีเย่ียมสาขา Thermal and Fluid Mechanics การประชุม 

วิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย ประจำป 

๒๕๕๓ และรางวัลเชิดชู เกียรติผูทำชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 

กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๓ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ไดพิจารณาผูสมควรไดรับการยกยอง

เปนกีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๓ มีผลการพิจารณาดังนี้  
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบผูสมควรไดรับการยกยอง

ใหเปนครูดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ ดังนี้ 

ครูดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ 

รองศาสตราจารย ดร.พัชรี สิโรรส 
คณะรัฐศาสตร ครูดีเดนสาขาสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.พัชรี สิโรรส คณะรัฐศาสตร เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 

๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ รวมระยะเวลา ๔๐ ป อดีตเคยดำรงตำแหนง ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท การบริหาร

กิจการสาธารณะ (EPA) ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดทุมเทเวลาใหกับงานสอนอยางเต็มที่ เปนแบบอยาง 

ของครูที่ดี ใหเวลา และใหความเมตตาตอนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการ 

เตรียมการสอนเปนอยางดี ทั้งในสวนของเนื้อหาและสื่อการสอน อีกทั้งยังไดพยายามแสวงหาความรูใหมๆ  

ที่ทันสมัยอยูเสมอ ทำใหมีผลงานการวิจัยเปนที่ประจักษมาโดยตลอด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต 
สถาบันภาษา ครูดีเดนสาขามนุษยศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต สถาบันภาษา เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ รวมระยะเวลา ๑๕ ป เปนผูที่อุทิศตนใหแกงานดานการเรียนการสอนดวยดี

เสมอมา ทั้งการเตรียมตัวสอน วางแผนการสอน การจัดทำและใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย อีกทั้งยัง

มีการจัดกิจกรรม จัดทำเอกสารประกอบบทเรียน การบรรยาย ตลอดจนแบบฝกหัด เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

การเรียนรูมากขึ้น ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังไดปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตอาสาทำงานเพื่อ

สังคม โดยนำนักศึกษาจัดคายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม อีกทั้งเปนผูที่ไดรับ

เชิญไปเปนวิทยากรอบรมใหความรูดานเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียน 

เปนสำคญั การผลิตและการใชสือ่การเรยีนการสอนแกครผููสอนภาษาอังกฤษทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติทกุระดบั 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร เร่ิมรับราชการในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมระยะเวลา ๑๔ ป เปนครูที่มุงม่ัน เพียรพยายามในการพัฒนาดานการ

เรียนการสอน สามารถถายทอดความรูและสรางเสริมประสบการณดานทฤษฎีและปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรม

เคร่ืองกลใหกับนักศึกษา มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรางวัล อาทิ รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนไดโดยไมใช

ไฟฟา ไดรับรางวัลที่ ๒ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด Design for Life 

2006 และรางวัลท่ี ๑ จากการประกวดนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๒ ในงานวิศวกรรม 

แหงชาติ ๒๕๕๒ (National Engineering 2009) 

รองศาสตราจารย ดร.ไขแสง โรจนสถาพร 
คณะแพทยศาสตร ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.ไขแสง โรจนสถาพร คณะแพทยศาสตร เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๕ รวมระยะเวลา ๑๘ ป ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดอุทิศตนเองเพ่ือการเรียน 

การสอน เปนแบบอยางความเปนครูที่ดี รวมทั้งเปนอาจารยพี่เลี้ยงในการเรียนกลุมยอยใหกับอาจารยใหม 

ดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ดร.ไขแสง โรจนสถาพร ไดชวยงานบริหาร

คณะแพทยศาสตรในตำแหนงหัวหนาสาขาเภสัชวิทยา หัวหนาสถานวิทยาศาสตรพรีคลินิก และรองคณบดี

หลายสมัย 
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน 

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งในปนี้

ทางคณะแพทยศาสตร ไดจัดเฉลิมฉลองอยางย่ิงใหญ เนื่องใน

โอกาสครบรอบ ๒๑ ป เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอง

ประชุมแพทยโดม ๒ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

กิจกรรมเริ่มดวย พิธีทำบุญตักบาตร จากนั้นมีการปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง “แพทยธรรมศาสตร แพทยของประชาชน” โดย ฯพณฯ 

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พิธีมอบรางวัลประกวด

ออกแบบสัญลักษณ “คานิยมองคกร” ใหแก นายวีระศักดิ์ 

พุทธรักษา และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “แพทยธรรมศาสตร 

แพทยของประชาชน” โดยแพทยที่มีคุณสมบัติครบถวน บำเพ็ญ

ประโยชนตอสาธารณชน อุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม จำนวน  

๓ ทาน ไดแก นายแพทย อัครเดช บุญเย็น นายแพทย ชาญชัย 

บุญอยู และนายปยพล พูลสุข นักการแพทยแผนไทย 

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีมีการปาฐกถา

พิเศษ ในหัวขอเร่ือง “แพทยธรรมศาสตร แพทยของประชาชน”  

มีประเด็นท่ีนาสนใจดังตอไปนี้  

วิชาชีพนี้เปนวิชาชีพของผูที่เสียสละ ซึ่งเปนการเสียสละตั้งแต

การริเริ่มมาเรียนจนถึงปฏิบัติหนาที่ เพราะในบางครั้งแพทยตองเจอ

กับสถานการณที่กดดัน สถานการณของปญหาจากผูมาใชบริการ 

จึงตองเปนผูที่มีความอดทนท่ีจะรับฟง อดทนที่จะชี้แจงปญหาดวย

เหตุผล วิชาชีพนี้ไดแนวทางการช้ีนำชีวิตอยางดีมาตั้งแตการเริ่มตน

มาจากพระราชบัญญัติในหลวงท่ีใหมองประโยชนมวลมนุษยชาติ

มากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะ 

ในปจจุบันคนสวนใหญ มักจะแสดงความเปนหวงตอ

อุดมการณของแพทย มองวาแพทยเปดคลินิกคือแพทยที่ขาด

อุดมการณ ซึ่งเปนความคิดที่ผิด การมีอุดมการณคือการมอง 

เปาหมายไปที่ประโยชนสวนรวม การที่แพทยเปดคลินิกเพื่อรักษา 

ผูปวยถือวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชนในการเขาถึง

แพทย เพราะอุดมการณไมไดหามการไมใหดูแลตัวเองหรือไมสราง

ความมั่นคงใหกับชีวิตดวยอาชีพที่สุจริต แตอุดมการณคือการ 

ไมเบียดเบียนสังคมและไมเบียดเบียนเวลาของทางราชการน่ันเอง 

หากอาชีพแพทยเปนอาชีพที่ไมสามารถกอรางสรางตัวไดก็อาจ

ทำใหไมมีคนเกงมาเรียนแพทยซึ่งถือวาเปนเร่ืองท่ีอันตรายมาก

เพราะวิชาชีพแพทยคือวิชาชีพที่ดูแลชีวิต จึงเปนอาชีพที่คาดหวังให

คนเกงเขามาศึกษาเลาเรียนกันใหมาก 

จิตวิญญาณธรรมศาสตร เองก็เปนส่ิง ท่ีไดรับการพูดถึง  

จิตวิญญาณของแพทยธรรมศาสตร คือ การเปนแพทยของ

ประชาชน มองประโยชนและเห็นความสำคัญของผูอื่น ยึดหลักของ

จิตสาธารณะที่ทุกคนในสังคม ทุกอาชีพตองยึด ไมใชเรียกรองให

แพทยเปนผูมีจิตสาธารณะแตคนในสังคมกลับเอารัดเอาเปรียบกัน 

เพราะจะทำใหสังคมไมกาวหนา ความกาวหนาในสังคมไมใชแต

เรื่องเศรษฐกิจ แตคือเรื่องของคุณภาพชีวิต 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาปนาข้ึน

เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓ ซึ่งเปนคณะวิชาลำดับที่ ๑๑ ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนสถาบันทางการแพทยที่จัดตั้งขึ้น

เปนอันดับที่ ๙ ของประเทศ ภารกิจหลักคือ มุงผลิตแพทย 

วิทยาศาสตรการแพทย และการแพทยแผนไทยประยุกตที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม มีการจัดการศึกษา การเรียนรู การสงเสริม

วิชาการทางวิชาชีพแพทย และวิทยาศาสตรการแพทยหลังปริญญา 

นอกจากน้ี ยังผลิตงานวิจัยทางการแพทยระดับสากล 

๒๑ ป แพทยธรรมศาสตร  
แพทยเพื่อประชาชน 

น

นี้

น
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ตามท่ีหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ไดรับการ

คัดเลือกเปนอาคารตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรในการเขารวมโครงการสราง 

ขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร 

(Building Energy Awards of Thailand 2010 : 

BEAT 2010) นั้น ที่ผานมาไดเนนการทำ

กิจกรรมเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหแก

นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได

รูจักโครงการ BEAT 2010 เพื่อกระตุนและ

สรางความตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน 

นอกจากกิจกรรมที่กลาวขางตนแลว  

ยังเห็นถึงความสำคัญของการใหความรูเก่ียว

กับการอนุรักษพลังงานควบคูกับการปลูกฝง

เร่ืองการประหยัดพลังงานในกลุมของเยาวชน

และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และพ้ืนที่ใกลเคียง จึงไดจัดกิจกรรม 

โรดโชวถายทอดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานใหแกนักเรียน

ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามโรงเรียนตางๆ 

ตลอดเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ซึ่งไดรับความสนใจและการ

สนับสนุนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเปนอยางดี 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโรดโชวใหความรูดานการอนุรักษ

พลังงานในหัวขอ “เยาวชนกับการอนุรักษพลังงาน” มีโรงเรียนที่เขา

รวมกิจกรรมเมื่อชวงเดือนกุมภาพันธที่ผานมาทั้งหมด ๕ โรงเรียน 

ไดแก โรงเรียนคลองหน่ึงแกวนิมิตร โรงเรียนวัดพืชนิมิตร โรงเรียน

ชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน และโรงเรียนประถม

ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมจำนวนนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมราว ๑,๒๐๐ คน วิทยากรโดยนายปริญญา พลพันธ  

วิศวกรพลังงาน จากบริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จำกัด พรอมท้ัง

ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ 

ทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเขารวมกิจกรรมดังกลาว  

ในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมท่ีจะถึงนี้ คณะทำงาน

โครงการ BEAT 2010 ของหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ยังมีแผนที่จะจัด

กิจกรรมโรดโชวใหความรูแกชุมชนและโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธานีอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวากิจกรรมดังกลาวจะเปนสวนหนึ่ง

ที่ชวยใหเยาวชนและชุมชนไดเห็นความสำคัญของการประหยัด

พลังงาน รวมถึงเปนการประชาสัมพันธโครงการ BEAT 2010 ให

เปนที่รูจักมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหทุกคนไดมีสวน

รวมและเปนขุมกำลังสำคัญดานการอนุรักษใหกับประเทศตอไป 

ในอนาคต 

หอสมุดปวยฯ โชวความสำเร็จเดินสายใหความรู 
การอนุรักษพลังงานตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร จัดงาน

อาจารยปวย ประจำป ๒๕๕๔ เนื่องในโอกาสคลายวันเกิดของ

ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ครบ ๙๕ ป เมื่อวันพุธที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และ

ศูนยรังสิต 

กิจกรรมชวงเชา ณ บริเวณโถง รัชกาลที่ ๕ ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร พิธีสงฆ เริ่มตั้งแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมดวยศาสตราจารย ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย อธิการบดี และศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมพิธีสงฆถวายเคร่ืองสังฆทาน 

ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอสมดุปวย อึง๊ภากรณ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดมีการฉายวีดิทัศนแนวคิดคุณภาพ 

แหงชีวิตของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ จากน้ันมีปาฐกถา

พิเศษ ปวย อึ๊งภากรณ เรื่อง “วิทยาศาสตรเพื่ออะไร” โดย 

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ปดทายดวยการประกาศ 

เกียรติคุณและมอบ “รางวัลปวย อึ๊งภากรณ สำหรับนัก

เศรษฐศาสตรรุนใหมที่มีผลงานดีเดน” โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

เปนประธานในพิธีมอบ โดยในปนี้ผูที่ไดรับรางวัลปวย อึ๊งภากรณ 

ประจำป ๒๕๕๔ ไดแก ดร.ปติ ดิษยทัต ผูบริหารสวนพยากรณ

เศรษฐกิจและวิเคราะหเสถียรภาพ ฝายนโยบายการเงิน สาย

นโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

งานอาจารยปวย ประจำป ๒๕๕๔ 
๙ มีนาคม ๒๕๕๔  

ดร .ปติ ดิษยทัต สำเร็จ 

กา ร ศึ กษา ร ะดั บป ริญญา เอก 

เศรษฐศาสตร จาก Pr inceton 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ป ๒๕๔๒ ระดับปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร จาก Pr inceton 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ป ๒๕๔๐ ระดับปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 

ที่หนึ่ง) จาก Australian National 

University ประเทศออสเตรเลีย  

ป ๒๕๓๘ ปจจุบันดำรงตำแหนง  

ผูบริหารสวนพยากรณ เศรษฐกิจและวิ เคราะห เสถียรภาพ  

ฝายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

รางวัลปวย อึ๊งภากรณ สำหรับนักเศรษฐศาสตรรุนใหมที่มี 

ผลงานดีเดน เปนรางวัลทีม่อบใหเพือ่เปนกำลงัใจแกนกัเศรษฐศาสตร 

รุนใหมในการตอสูกับอุปสรรคตางๆ ในประเทศไทยท่ีไมเอ้ือตอการ

ทำงานดานวิชาการ ใหสามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง 

ในประเทศอยางตอเนื่อง และเปนตัวอยางที่สรางแรงดลใจใหแก 

นักเศรษฐศาสตรรุนใหมในการทำงานดานวิชาการตอไป 

ดร.ปติ ดิษยทัต 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จัดโครงการประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม (Green Industrial Environment Ambassador : G-IE) 

ครั้งที่ ๑ เพ่ือเฟนหาตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ มาทำหนาท่ีรวมรณรงคและประชาสัมพันธ เผยแพรความรู 

รวมถึงกระตุนจิตสำนึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ใน

ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ในปจจุบันสิ่งแวดลอมเปน

เรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชนสวนใหญ จากกรณีมาบตาพุด 

คงทำใหทุกคนเห็นแลววา สิ่งแวดลอมที่ เปนพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมไดนำโรคภัยไขเจ็บมาสูประชาชนผูบริสุทธิ์ที่อาศัยใน

บริเวณใกลเคียง เหตุการณนั้นจึงเปนบทเรียนที่กระตุนใหคนใน

สังคมเห็นวา ภาคอุตสาหกรรมตองแสดงความรับผิดชอบตอ 

สิ่งแวดลอมและสังคมมากเพียงใด  

ทูตอนุรักษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมจึงเปนคนรุนใหม ไฟแรง 

ที่มีภารกิจเพ่ือสรางความตระหนักใหโรงงานอุตสาหกรรม และ

คนในสังคมทุกภาคสวนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถือวามีบทบาท

สำคัญเพราะท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก เมื่อการประกวดเสร็จส้ินลง 

ทูตอนุรักษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมก็จะไปรณรงคการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้น และในพื้นที่อื่นๆ ตอไป 

“การจัดประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมทำใหเกิด

การปลูกฝงแนวความคิดที่ใสใจ หวงใยสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา 

เพราะกติกาในการสมัครไดกำหนดใหผูสมัครเขียนเรียงความ ใน

หัวขอ ทูต G-IE กับการรณรงคและประชาสัมพันธการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ หนากระดาษ A4 ซึ่งถือ

เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู การศึกษา ในเรื่องของสิ่งแวดลอม

และการอนุรักษใหกับเยาวชนเหลานั้น แมจะเปนเพียงกลุมเล็กๆ 

แตตัวแทนของนักศึกษาท่ีเขารวมประกวดในคร้ังนี้ก็จะมีสวนในการ

ชวยกระจายเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดลอมไปยังเพื่อนฝูงและ 

คนใกลชิด เมื่อเปนเชนนี้สิ่ งแวดลอมในสังคมไทยก็จะดีขึ้น” 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด ระบุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ ในฐานะประธาน

โครงการประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม กลาววา  

ภาคอุตสาหกรรมเปนกลไกสำคัญท่ีชวยผลักดันเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศใหเจริญกาวหนา แตหากการดำเนินงานของภาค

อุตสาหกรรมขาดความรอบคอบ ขาดความเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม

ยอมสงผลใหเกิดปญหาในหลายดาน รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผูที่

อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง หากผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไม

ใหความสนใจตอปญหาที่ตนเองสรางขึ้น วันหนึ่งสิ่งเหลาน้ันจะยอน

กลับเขามาหาผูประกอบการเอง เชน การถูกกีดกันทางการคา อาจ

รุนแรงถึงการถูกสั่งปดกิจการอันเนื่องมาจากการเปนตนเหตุของ

มลพิษทางอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลเสียตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

สิ่งตางๆ เหลานี้จึงสะทอนใหเห็นวาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของ

ทุกๆ คน ไมวาจะเปนผูสรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือผูที่ได

รับผลกระทบ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะองคกรการศึกษา

ชั้นนำไดเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดรวมกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดโครงการประกวดทูตอนุรักษ

สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม โดยไดมีการรับสมัครและคัดเลือก ตั้งแต

เดือนมกราคม ๒๕๕๔ เปนตนมา และเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ ไดมีการประกาศผลการประกวดในงาน Industrial Fair 

2011 ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา โดยมีผูที่ไดรับรางวัลดังนี้ 

รางวัลทูต G-IE ไดแก นายวัชระ ทองกาล คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควาเงินรางวัล 

๓๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัลไปครอง และไดเดินทางไปทัศนศึกษา

ดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศเกาหลี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นายชินดนัย เวชพาณิชย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับเงินรางวัล 

๑๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก นางสาววริษา ศิลาวงศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเงินรางวัล 

๑๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 

ธรรมศาสตร อนุรักษสิ่งแวดลอม  ธรรมศาสตร อนุรักษสิ่งแวดลอม  
ชวนนักศึกษาทุกสถาบันโชวฝมือ ประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม ชวนนักศึกษาทุกสถาบันโชวฝมือ ประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ธรรมศาสตร อนุรักษสิ่งแวดลอม  
ชวนนักศึกษาทุกสถาบันโชวฝมือ ประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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ดำเนินการเชนกัน อาทิ รัฐบาลไดมีการสราง
หลักประกันที่มั่นคงในการทำงานใหแกแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ โดยดูแลใหแรงงานไดรับ
การคุมครองสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

สงเสริม พัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานในสถาน
ประกอบการ ใหความคุมครองแรงงานในระบบประกันสังคม  
ขณะเดียวกันรัฐบาลยังจะไดมีการพิจารณาใหมีการขึ้นคาตอบแทน
ใหแกผูใชแรงงานในขอบเขตทั่วประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน รวมถึงไดมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน เพื่อใหแรงงานทุกภาคสวนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ สวัสดิการ หรือไดสวนแบง
ผลตอบแทนจากการทำงานอยางเปนธรรม และมีหลักประกันใน
ชีวิตอยางเพียงพอเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป  

ชวงบาย หองประชุมที่ ๑ มีการจัดเสวนา “๑๐๐ ปแหงการ
ตอสูของขบวนการสตรี” “What We Have Achieved and 
Changed: Tracing the Development of Women Workers 
Movements in the Past 100 Years” Maria Rhie จากประเทศ
เกาหลี Jurgette Honculada จากประเทศฟลิปปนส Vipar 
Daomanee จากประเทศไทย Binda Pandey จากประเทศเนปาล  
Pheareak Ly จากประเทศกัมพูชา Sriprapha Petcharamesree 
จากประเทศไทย และดำเนินรายการโดย คุณสุภาวดี เพชรรัตน 
กรรมการมูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง 

สวนหองประชุมที่ ๒ จัดเสวนา “ภาพสะทอนของผูหญิงที่
ปรากฏในวรรณกรรมไทย” โดย คุณชมัยภร แสงกระจาง นักเขียน
และนักวิจารณวรรณกรรม ดร.ผาสุก พงษไพจิตร นักวิชาการและ 
ผูแปลวรรณคดี “ขุนชาง-ขุนแผน” อาจารยคริส เบเกอร  นักเขียน
และผูแปลวรรณคดี “ขุนชาง-ขุนแผน คุณศรีดาวเรือง นักเขียน  
คุณสุชาติ สวัสดิศรี บรรณาธิการใหญ (โลกหนังสือและชอการะเกด) 
คุณสุฑาทิพย โมราลาย นักเขียนอิสระ ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ 
นักวิชาการวรรณกรรมศึกษา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย 
ดร.ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

แมวาปจจุบันประเทศไทยไดเดินหนาตามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ไดมีนโยบายสงเสริมความเทาเทียมและเสมอ
ภาคของทางเพศ ไดมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนเปนหลักในการดำเนิน
ชีวิต แตประชาชนเพศหญิง ยังคงอยูในสภาพที่ถูกเลือกปฏิบัติ  
ถูกปดกั้นโอกาส เขาไมถึงและไมไดรับการสนับสนุน สงเสริมการมี
สวนรวมในการกำหนดนโยบาย นอกจากน้ัน การละเมิดสิทธิผูหญิง
ถือเปนเรื่องธรรมดาในสังคม ผูหญิงจำนวนมากจึงตกอยูในสภาพ
จำยอมจำนนกับความรุนแรงในครอบครัวและในสังคมโดยไม
สามารถหลีกเลี่ยงได 

ธรรมศาสตร อนุรักษสิ่งแวดลอม  
ชวนนักศึกษาทุกสถาบันโชวฝมือ ประกวดทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๑๐๐ ป วันสตรีสากล 

คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปสตรีสากลรวม ๓๗ องคกร 
ประกอบดวย องคกรแรงงาน องคกรผูหญิง องคกรพัฒนาเอกชน 
เครือขายตางๆ รวมกันจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล “ผูหญิง
ทำงานกบัคณุภาพชวีติทีย่ัง่ยนื” โดย ฯพณฯ นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ  
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมบรรยายพิเศษ 
หัวขอ “ผูหญิงทำงานกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาววา 
รัฐบาลใหความสนใจในการแกไขปญหาความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
เรื่องสวัสดิภาพแรงงานสตรี โดยจะแกกฎหมายใหผูชายลาเล้ียงดู
บุตรได ๑๕ วัน โดยใหภรรยาเซ็นรับรอง ผลักดันใหเอกชนจัดต้ัง
ศูนยเด็กเล็กในสถานประกอบการ โดยใชมาตรการลดภาษีมาจูงใจ 
รวมถึงการเขาถึงการศึกษาของแรงงานโดยไมเลือกชนชาติใหมี
โอกาสเรียนหนังสือ พรอมเรงดำเนินการในหลายเรื่อง ที่รัฐบาล
กำลังดำเนินการ และยังไมดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของแรงงาน 

โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรี ไดรับขอเสนอเพ่ือการขับเคล่ือนรวม
กันตอสังคมและรัฐบาล คณะจัดงานฯ และผูแทนองคกร ซึ่งมีสาระ
สำคัญสรุปดังน้ี ๑. ผูหญิงทำงานทุกกลุม ตองไดทำงานในระบบ
สามแปดท่ีเปนจริง (ทำงาน ๘ ชั่วโมง พักผอน ๘ ชั่วโมง และ
แสวงหาความรู ๘ ชั่วโมง) โดยมีระบบสวัสดิการสังคมที่จำเปน 
ตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ ลูกจางภาครัฐ 
หญิงบริการ แรงงานเกษตรและประมง เชน ใหแรงงานหญิงเกษียณ
อายุจากการทำงานเม่ืออายุ ๖๐ ป ยอมรับหญิงบริการ แรงงาน
นอกระบบ แรงงานภาคเกษตร และประมง เขาสูระบบประกันสังคม 
ตองมีมาตรการเด็ดขาดหามการเลิกจางคนทอง สงเสริมใหมีศูนย
เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ และรัฐตองรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 
๑๘๓ วาดวยสิทธิการคุมครองความเปนมารดา ๒. สงเสริมการเขา
ถึงสิทธิสุขภาพอนามัยเจริญพันธุซึ่งเปนเรื่องเฉพาะสำหรับผูหญิง 
อยางมีคุณภาพ ๓. การคุมครองดูแลผูหญิงจากทัศนคติ “เหมารวม” 
และ “เลือกปฏิบัติ” ตอผูหญิง และ ๔. ผูหญิงตองมีสวนรวม 
ตัดสินใจและวางแผนทุกระดับ เชน คณะกรรมการไตรภาคี 
กรรมการองคกรอิสระ และการมสัีดสวนนักการเมอืงหญงิเพือ่เพิม่ขึน้ 
ทุกระดับ เปนตน 

นายกรฐัมนตร ีกลาวเพิม่เตมิวา ขอเสนอและสิง่ทีผู่แทนเครอืขาย 
องคกรตางๆ ไดเสนอมานั้น มีความสอดคลองกับสิ่งที่รัฐบาลได
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เปดชมรมผูเกษียณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนประธานในพิธีเปดชมรมผูเกษียณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ อาคารอเนกประสงค 

๒ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยชมรมผูเกษียณน้ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของ

อธิการบดี เพื่อใหผูเกษียณไดมีสถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และทำกิจกรรมรวมกัน 

รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเกษียณกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหคงอยูตลอดไป 

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากงานวันนักประดิษฐ ประจำป ๒๕๕๔  

ในโครงการ “คายนักประดิษฐรุนใหม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

เมื่อวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ฮอลล ๙ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี โดยการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ไดแบงออกเปน ๓ 

ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา มีผลงานเขารวมประกวดกวา ๒๐๐ ผลงาน จากท่ัวประเทศ โดยผลงาน  

“รถนั่งแบบปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Standing Wheelchair for Children with 

Cerebral Palsy)” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประเภท อุปกรณอำนวยความสะดวกในบานพักอาศัย สมาชิกในทีมประกอบดวย นาย 

พุฒิพงศ อุดมทวีทรัพย นายณัฐพล ฉมามหัทธนา นายพหล วรดิลกกุ นักศึกษาช้ันปที่ ๔ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค  

รุงเรืองดวยบุญ เปนอาจารยที่ปรึกษา  

นอกจากน้ี ทางภาควิชายังไดนำ 

ผลงาน ชุดประกอบตนกำลังสำหรับรถเข็น

คนพิการ (Power added-on for manual 

Wheelchair) ไปแสดงในงานดวย โดยจัดอยู

ในสวนการจัดนิทรรศการผลงาน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นักวิจัยดี เดนแหงชาติประจำป ๒๕๔๕ 

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำป ๒๕๓๓ 

เรื่อง “การศึกษาความถูกตองของแผนที่การ 

ใชที่ดินจากภาพถายดาวเทียมรายละเอียด

สูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอรบริ เวณ

จังหวัดนราธิวาส” และเร่ือง “โครงการ

อนุ รั กษพันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี : ไมดอกไมประดับสู

อุตสาหกรรมสงออก” 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มธ. 
ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
จากงานวันนักประดิษฐ ประจำป ๒๕๕๔ 
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ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบ Samsung LCD TV  

ขนาด ๓๒ นิ้ว จาก บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด  

เพื่อใชเปนอุปกรณในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 

ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน รองคณบดีฝาย 

วิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม ตอนรับ Ms. Laura Hassett เจาหนาที่ฝาย

ความสัมพันธระหวางประเทศ ของ Faculty of Business, Economics,  

and Law จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือ

ดานความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัย

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัส ศตสุข ผูชวยคณบดีฝาย

กิจกรรมพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร รับมอบอุปกรณสาธิต

ระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ไฮบริด จาก บริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จำกัด เพื่อใชในการเรียนการสอน เมื่อ 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม วศ.๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร

อำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ ฯพณฯ ดร.กันตธีร ศุภมงคล 

พรอมดวย Randal Johnson, Inter im Vice Provost – 

International Studies University of California เพื่อหารือดาน

ความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอง

รับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนันต รอง

อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง รองศาสตราจารย ดร.เดชา 

สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตอนรับ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธาน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการ 

ปรองดองแหงชาติ ใหเกียรติมาเปนประธานกลาวเปด เวที

ประชาคมระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากภาวะ

วิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 

๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๒๒๐๑ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิ

โตโยตาประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผลงาน

ทางวิชาการดีเดน TTF Award ประจำป 

๒๕๕๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

ณ หอประชุมศรบีรูพา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด 

เลิศไพฑรูย อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

พลตำรวจเอกเภา สารสิน ประธานมูลนิธิ 

โตโยตาประเทศไทย และนายประมนต สุธีวงศ 

ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยตา 

มอเตอรประเทศไทย จำกัด รวมเปนประธาน

ในพิธี 

สำหรับป ๒๕๕๓ คณะกรรมการได

พิจารณาผลงานทางวิชาการที่สมควรไดรับ

รางวัล TTF Award ดังนี้ 

รางวลัผลงานทางวิชาการดีเดน TTF Award ประจำป ๒๕๕๓ 

รางวัลสาขาสิ่งแวดลอม  
ไมมีผูไดรับรางวัล 

 

รางวัลมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย เปนรางวัลประกาศเกียรติคุณ ที่เริ่มดำเนินโครงการมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยความรวมมือ 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยท่ีเปนนักคิด นักสรางสรรคผลงานใหมๆ  

ที่ทรงคุณคาตอการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติในดานตางๆ โดยไดจัดการพิจารณารางวัลตอเนื่องมาเปนปที่ ๑๑ และมีผลงานวิชาการ 

ที่มีคุณคาท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถึง ๓๒ เลม ซึ่งนับเปนมรดกทางปญญาที่มอบใหกับแผนดิน 

รางวัลสาขาวิทยาศาสตร 
หนังสือเรื่อง “การฆาตัวตาย การรักษา

และการปองกัน”  

โดย รองศาสตราจารย นายแพทยมาโนช 

หลอตระกูล 

รางวัลสาขาสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร 
หนังสือเรื่อง “การละครตะวันตกสมัย

คลาสสิก - สมัยฟนฟูศิลปวิทยา”  

โดย ศาสตราจารยกุลวดี มกราภิรมย 

รางวัลเกียรติยศ 
หนังสือเรื่อง “ตะวันออก - ตะวันตก .... 

ใครสรางโลกใหม” 

โดย ศาสตราจารย ดร.อเนก เหลาธรรมทัศน 
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นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแขงขัน

โครงการ “อีซูซุ…การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม” (ISUZU 

Marketing Brains Challenge) ในหัวขอ “วิเคราะหและสรางสรรค

กลยุทธการตลาด สำหรับรถปคอัพอีซูซุ เพื่อใหเขาถึงกลุมคนรุนใหม

ในระยะเวลา ๑ ป” ซึ่งจัดโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด  

สำหรับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประกอบดวย นางสาวณัฏฐ  

กลับประสทิธ์ิ นางสาวณัฐมน อมรพชัระ นางสาวกรปภา นาวานิมติกลุ  

นางสาวพัชราวลัย พาณิชตระกูล นางสาวรินทิพย นพคณาวงศ และ 

รองศาสตราจารยวิทวัส รุงเรืองผล เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัล 

รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท พรอมโล ประกาศนียบัตร และเงิน

สนับสนุนสำหรับสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. ควารางวัล 

จากเวที Isuzu Marketing Brains Challenge 2011 

สำนักงานจัดการทรัพยสิน รวมกับ สภาอาจารย สภา

ขาราชการ ศูนยบริการการกีฬา สำนักศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการ

นักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร องคการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตรและประเพณีฯ 

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และชมรมพัฒนาศักยภาพ จัดพิธี

ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ ๒,๗๗๗ รูป เพื่อนำรายไดสวนหน่ึง

สงกำลังใจ ชวยเหลือคณะสงฆ ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ ๒,๗๗๗ รูป 



ขาวย
อยรอ

ยสาร
ะ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ Ritsumeikan University ประเทศ

ญี่ปุน จัด International Symposium on “Community Participation for Sustainable Development” โดยได

รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย เปนประธาน

ในพิธีเปด เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนขอคิดเห็นทางวิชาการดานมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

นักวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง  

เปนประธานในพิธีเปดหองประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป 

สถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันไทยคดีศึกษา  

ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดการประชุมนานาชาติ โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป ERASMUS 

MUNDUS LOTUS Project Meetind เม่ือวันที่ ๑๔-๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก

โดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

งานพิจารณาตำแหนงวิชาการ กองบริการการศึกษา 

จัดการสัมมนา เรื่อง “การขอตำแหนงทางวิชาการ :  

หลักเกณฑ วิธีการ ประสบการณ และขอแนะนำ” เมื่อวันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต 

สำนกับณัฑติอาสาสมัคร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

จัดงาน “เปดบาน ส.บอ. เพื่อชนบท” ครั้งที่ ๑๖ เมื่อ 

วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานโพธ์ิ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดย  

รองศาสตราจารยพรชัย ตระกูลวรานนท รองอธิการบดี 

ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

โครงการญ่ีปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา รวมกับ เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ 

จัดสัมมนาวิชาการญี่ปุนศึกษา หัวขอ  “Japan and Migration in the Age of Globalization”  

เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจากญี่ปุนสูไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  

หองประชุมบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร 

งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา จัด

โครงการสัมมนา เรื่อง “เขียนตำราอยางไรใหดีและมีคุณภาพ : 

ประสบการณของศาสตราจารย ๔ สาขา” เมื่อวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หอง ๑๓๕ อาคารบรรยายเรียนรวม ๓ 

(บร .๓ ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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มาฆบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
ถวายเปนพระราชกุศล ๘๔ พรรษา 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

ประธานเปดงาน “มาฆบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเปนพระราชกุศลเน่ือง

ในวโรกาส ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” โดยมี สมเด็จพระวันรัต จาก 

วัดบวรนิเวศวิหาร เปนองคประธานในการอาราธนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  

พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระอริยสงฆ ซึ่งอัญเชิญจากการประดิษฐาน ณ วัด 

เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในชวงวันมาฆบูชาโลก  

มาประดิษฐาน เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ มณฑลพิธี สนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเชิญชวนคณาจารย นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา  

ตลอดจน ประชาชนทั่วไป รวมงานวันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำป ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่  

๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เร่ิมดวยพิธีสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย 

สัญญา ธรรมศักด์ิ โดยมี ฯพณฯ นายธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เปนประธานในพิธี 

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ และรวมฟงการเสวนา ในหัวขอ

เร่ือง “คนจน กฎหมาย และความยุติธรรม” โดย ศาสตราจารย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ และ 

ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ขอเชิญร�วมงาน 

วันสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำป� ๒๕๕๔ 
ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 



จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 16

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เร่ืองนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ 

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อ่ิมดวง, 

ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เอกเทศ แสงลับ, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข 

 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ 

 พิมพที่ : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

ประชาคมธรรมศาสตร รวมแรงเก่ียวขาวในโครงการ 

“ธรรมศาสตรทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ ๕” เมื่อวันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โดย รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน พรอมดวย 

คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิต พรอมทั้งสรางประสบการณให

นักศึกษาธรรมศาสตรไดมีโอกาสสัมผัสกับความลำบากของชาวนา 

และเก็บเกี่ยวประสบการณชีวิตนอกหองเรียน ตระหนักถึงคุณคา 

รากฐานดังเดิมของคนไทย ผานการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง 

ตลอดจน การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เพื่อใหประเทศไทยไดเจริญกาวหนาบนรากฐานของความพอเพียง 

โดยมี “ขาว” เปนตัวเชื่อโดยงระหวาง “นักศึกษา” “วิถีชีวิตของคนใน

สังคมไทย” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับผลผลิตท่ีประชาคม

วันเกี่ยวขาว  วันเกี่ยวขาว  
“ธรรมศาสตรทำนา “ธรรมศาสตรทำนา 
เศรษฐกิจพอเพียง”เศรษฐกิจพอเพียง” ปที่ ๕  ปที่ ๕ 

ธรรมศาสตรรวมแรงใจเก็บเก่ียวไดจะนำไปเลี้ยงตอนรับสมาชิกใหม

ลูกแมโดมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำป ๒๕๕๔  

ในปนี้ นับวาเปนปพิ เศษอีกปหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยไดมี

โครงการสรางบานดินขึ้นมา จึงจัดใหมี การแสดงภาพวาดและ

ภาพถายโดยคณาจารยธรรมศาสตร ภายใตงาย “ศิลปะธรรมศาสตร 

”ครั้งที่ ๑ เพ่ือหารายไดสนับสนุนการสราง “บานดินธรรมศาสตร” 

เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู ดูงาน และปฏิบัติการเก่ียวกับการทำนา

เศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายในงานจะมี

การมอบภาพใหกับผูสนับสนุนการสรางบานดินธรรมศาสตร 

นอกจากน้ียังมีการประมูลภาพสวนหน่ึงเพ่ือนำรายไดสบทบ  

การสรางบานดินธรรมศาสตร อีกทั้ง ยังเปนการริเริ่มใหมีการจัดการ

แสดงงานศิลปะของคณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ 

สงเสริมการทำงานศิลปะ

และกิจกรรมดานศิลปะใหมี

มากขึ้นในมหาวิทยาลัย 


