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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอแสดงความยินดี

กับ นางสาวฐิติมา แซเตีย ศิษยเกาคณะนิติศาสตร 

ภาคบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร สอบเนติบัณฑิต ไดคะแนนอันดับ ๑ 

(เกียรตินิยม) ในสมัยที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ของ

เนติบัณฑิตยสภา โดยเปนศิษยเกาคนแรกของคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดรับเกียรติ

นิยม เนติบัณฑิตยสภา และเปนคนแรกในรอบ ๓๐ 

ป ของผูที่ไดรับเกียรตินิยมเนติบัณฑิตยสภา  

ความแมนยำในตัวบทกฎหมาย ความเขาใจ และ

การฝกฝนทำขอสอบมากๆ เพื่อฝกคิดวิเคราะห และ

ตอบคำถามโดยใชภาษากฎหมายอยางรอบดาน 

นางสาวฐิติมา แซเตีย กลาววา “เคยมีอาจารยที่ 

เนติบัณฑิตยสภาทานหนึ่งพูดไววา การจบเนติ ไมไดวัด

วาเราเกงหรือไมเกง แตวัดวาเรามีวินัยกับตนเองมาก

เพียงใด ถาต้ังใจจะอานวันละเทาไหรแลวเราทำไดตาม

นั้นหรือไม เคล็ดลับ คือ ยึดตัวบทเปนสรณะ โดย 

ภาค ๑ ก็ทองวันละประมาณ ๑๐ มาตราคะ (เริ่มต้ังแต

วนัเปดเทอมวันแรก) ไมถงึกบัทกุมาตรา แตดมูาตราท่ีออก 

สอบบอยประมาณ ๑๕ ปยอนหลัง ที่ตองทองเพราะ

เราชินมาต้ังแตอยูธรรมศาสตร เวลาเขียนตอบขอสอบ 

ถาเราใชคำในกฎหมาย จะไดคะแนนดีมาก แตละขอ

เขียนประมาณ ๒-๓ หนาสมุดคำตอบ ซึ่งท่ี ๑ เนติรุน

กอนๆ จะเขียนไมเกิน ๑ หนา ถาจะเขียนแบบนี้จะตอง

แมนตัวบทมากๆ และก็ตองลองหัดเขียนดู แตละขอ

ตองไมเกิน ๒๐ นาที เรื่องตำราแนะนำวาที่ตองมีคือ 

ขอสอบเกาๆ ที่เนติมีขายนาจะประมาณ ๒๐ ปยอน

หลัง ควรอาน (ฝกคิด) ใหไดซัก ๑๐ ปเปนอยางนอย 

ถามีเวลาก็ควรลองหัดเขียนจริงแบบจับเวลา 

สมมติวาอยูในหองสอบ อยางนอย ๑ ป 

นอกจากน้ีก็รวมคำบรรยายเปนการถอดเทป

จากท่ีอาจารยภาคกลางวันบรรยายให

หองเรียน จะออกสัปดาหละเลม ควรรีบ

ตามอานใหจบในแตละสัปดาห” 

นอกจากนี้ การอานทบทวนเนื้อหาใน

บทเรียนนั้น เปนอีกตัวแปรสำคัญในการ

สอบอยางมาก โดย นางสาวฐิติมา ไดกลาว

ถึงเคล็ดลับในการสอบเพ่ิมเติมวา “การเขา

เรียนท่ีเนติฯ จะมีสอนภาคกลางวัน ภาคค่ำ 

ภาคทบทวน (วันอาทิตย) ซึ่งอาจารยภาค

กลางวันและภาคค่ำ ตางมีสิทธิออกขอสอบ

ได ซึ่งเราไมรูวาขอสอบของอาจารยทานใด

จะไดรับเลือก (อาจารยจะประชุมกันเลือก

ขอสอบในเชาวันสอบ) ถาคุณไมไดทำงาน 

แนะนำใหอานคำบรรยายภาคกลางวันให

ครบ และเขาเรียนภาคกลางวันเพียงบาง 

วิชาก็พอ อาทิ อาจารย ดร.เกียรติขจร 

วัจนะสวัสดิ์ อาจารย หมอมหลวงไกรฤกษ 

เกษมสันต อาจารย หมอมหลวงเฉลิมชัย 

เกษมสันต ศาสตราจารย (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ 

ตราชูธรรม เหลานี้ ควรเขาฟงเปนอยางยิ่ง

คะ เพราะขอสอบทานมักไดรับเลือกบอย 

และทานจะมีเนนที่สำคัญใหตลอด สวนวิชา

ที่ เหลือก็เขาฟงภาคค่ำ จดเลคเชอรดวย 

ตัวเองใหละเอียด และนำมาอานทบทวน

กอนสอบซัก ๒-๓ รอบ” 

นางสาวฐิติมา แซเตีย สำเร็จ 

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และคณะพาณิชย- 

ศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย (เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑)  

สอบผานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

แหงประเทศไทย (Certif ied 

Public Auditor) และเนติบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) เคยได 

รับรางวัล The Siam Cement 

Group scholarship Pricewater- 

houseCoopers scholarship 

และ Jaiyossombat Scholarship- 

Academic Honor 
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“การศึกษา” เครื่องมือสำคัญที่ทำใหมนุษย

ถายทอดความรู นำไปสูการประกอบอาชีพเล้ียงปาก

เลี้ยงทอง จึงเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา “การศึกษา” คือ

ปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย แตการใหความ

รูทางวิชาการและความรูเพื่อการประกอบอาชีพ อาจจะ

มีความสำคัญรองลงมาจากการใหความรูเพื่อใหมนุษยมี

เมตตาตอมนุษยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน 

เมือ่ปทีผ่านมา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ  

อาจารยประจำคณะนิติศาสตรไดมองเห็นแนวทางในการสอดแทรก

ความรูคูคุณธรรมใหกับนักศึกษา จึงไดจัดใหนักศึกษาไดเรียนวิชา 

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย รวมไปถึงการสอดแทรกแนวความคิดจิต

สาธารณะเขาไปในการเรียน โดยที่นักศึกษาจะไดออกไปเรียนรู

ปญหาท่ีแทจริงจากชาวบาน และถึงแมในการเรียนจะมีการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน แตการศึกษาดูงานก็คือการไปเห็นในสิ่งที่ถูกจัด

ฉากไวแลวอยางสวยงาม แตกตางจากการลงพื้นที่เพื่อสัมผัสกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำใหนักศึกษาสามารถเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน

ดวย 

กรณีศึกษาในพื้นที่ ใกล�เคียงกับมหาวิทยาลัยที่น�าสนใจมี
ตัวอย�างใดบ�าง 

มหาวิทยาลัยไดประสบกับปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีของชาวบาน 

ซึ่งเมื่อเขาไปสัมผัสทำใหรูวาปญหาเหลานั้นเกิดจากที่ประเทศไทยมี

คนยากจนเขามาอยูในเมืองจำนวนมาก โดยท่ีคนเหลานั้นไมมีที่อยู

อาศัยและนำไปสูการบุกรุกพื้นที่ของผูอื่น แมสิ่งที่ชาวบานทำจะเปน

เร่ืองที่ผิด แตรัฐบาลเองก็คือผูที่ควรจะจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมให

กับประชาชน  

เรามองวาการฝกใหนักศึกษาเปนผูมีความประนีประนอมเพื่อ

แกปญหา ยอมดีกวาการฝกใหนักศึกษาเปนนักฟองรองคดี เพราะ

บางกรณีเพียงแคมีคนกลางที่เปนผูเขาใจทั้ง ๒ ฝาย ทำหนาท่ี 

ไกลเกล่ียก็สามารถทำใหปญหาหมดไปไดดวยวิธีที่นุมนวลกวาสราง

ภาระใหศาล กฎหมายจึงไมใชแคเรื่องของการฟองรอง 

การเขาไปรับฟงปญหาของชาวบานถือวาเปนการไดรับ

ประโยชนรวมกันท้ัง ๒ ฝาย ทัง้ชาวบานทีไ่ดบอกเลาความเดือดรอน 

ของตนเองและไดรูวถิทีางทีถ่กูตองตามแนวทางกฎหมาย และนกัศกึษา 

รวมไปถึงอาจารยที่ไดรับประสบการณใหมเพื่อตอยอดในหองเรียน  

การเรียนโดยบริการสังคม หรือ service learning  
มีประโยชน�อย�างไร 

วิชากฎหมาย ถือเปนวิชาท่ีมีเนื้อหาและสาระสำคัญคอนขาง

มาก แตการเรียนเพียงทฤษฎีอยางเดียวจะทำใหขาดทักษะในการนำ

เนื้อหาสาระเหลานั้นมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ นักศึกษาจึง

ควรไดเรียนในทางปฏิบัติควบคูไปดวย นักศึกษาบางคนมีศักยภาพ

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขอาจทำไดโดยให

นักศึกษาไดมีสวนรับรูปญหา มีสวนรวมในการนำความรูมาให

บริการแกสาธารณะ และรวมแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม จึงนำไปสู

การสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับนักศึกษาโดยผานกระบวนการ

เรียนรูและการสอนที่เรียกวา “service learning” การเรียนโดย

บริการสังคม-บริการสังคมคือการเรียน 

แม service learning จะไมใชเรื่องใหม เปนแนวคิดที่ใชสอน

นักศึกษามานานแลวโดยเฉพาะนักศึกษาในสายแพทย พยาบาล ที่

ตองลงพื้นท่ีเพ่ือใหบริการกับคนในถิ่นทุรกันดาร แตกระบวนการ

เรียนรูนี้ไดถูกนำกลับมาใชอีกคร้ังกับการเรียนการสอนของคณะ

นิติศาสตร ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 

คณบดีคณะนิติศาสตร ไดใหสัมภาษณในประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 

การเรียนโดยบริการสังคม-บริการสังคมคือการเรียน หรือ 
service learning คืออะไร 

การเรียนโดยบริการสังคม หรือ “service learning” ของ 

คณะนิติศาสตร คือการเรียนโดยใหนักศึกษาไดออกไปสัมผัสปญหา

ภายนอกหองเรียน ซึ่งในสมัยกอนการเรียนวิชากฎหมายไดมีการให

ผูเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมออกคายเพื่อสอนกฎหมายใหกับคนใน

ชนบท แมการออกคายดังกลาวจะเปนส่ิงท่ีดีแตในเวลาตอมาไดถูก

แทนท่ีดวยคายสรางอาคารเรียนและคายสรางสาธารณูปโภค โดย

เหลือเพียงศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่จัดกิจกรรมออกคายกฎหมาย โดยเปดโอกาสให 

นักศึกษาท่ีสนใจสมัครเขามารวมกิจกรรม แตการออกคายกฎหมาย

ก็ไมไดเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนอีกตอไป 
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ธรรมศาสตรใหนกัศึกษาเรียนรูความเปน “พลเมอืง” ดวยวชิา “พลเมอืง”  
กับความรับผิดชอบตอสังคม (TU 100) เริ่มตนปการศึกษา ๒๕๕๔ 
ธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนัััััักักกกกกกกกกกศศศศศศศศศศศึึึึึึึึกึกกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนรรรรรรรรรรรรููููููููคคคคคคคคคคคคควววววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนน  ดดดดดดดดดดดดดวววววววววววววยยยยยยยยยยยยยววววววววววววิิิิิิิชิชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาา 
กกกกกกกกกกกกััััััััับบบบบบบบบบบบบคคคคคคคคคคคคคววววววววววววววาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรัััััััับบบบบบบบบบบบบผผผผผผผผผผผผผิิิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดดดชชชชชชชชชชชชอออออออออออออบบบบบบบบบบบบบตตตตตตตตตตออออออออออออสสสสสสสสสสสสััััััััังงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมม ((((((((((((TTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUU 1111111111111100000000000000000000000000)))))))))))) เเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิ่่่่่่่่่มมมมมมมมมมมมมตตตตตตตตตตตนนนนนนนนนนนนนปปปปปปปปปปปปปกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรศศศศศศศศศศศศึึึึึึึึึกกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาา  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔

หลั ง จ า ก ท่ี ป ร ะสบคว ามสำ เ ร็ จ ใ นก า ร ใช
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางความเปน “พลเมือง” 
(Civic Education) ในการทำใหนักศึกษาไดพัฒนา
ตนเองใหเปน “พลเมือง” ที่เคารพสิทธิผูอื่น เคารพ
กติกา และรวมกันรับผิดชอบตอสังคม โดยเปนสวน
หนึ่งในวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร หรือ TU 120 ใน
สองปที่ผานมา ในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดวิชา “พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม” ใหเปนวิชาเฉพาะวิชาใหมขึ้นมาแลว 
โดยมีรหัสวิชาคือ TU 100 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ นักศึกษา 
ปหนึ่งจะเลือกเรียนไดระหวางวิชา TU 120 กับวิชา TU 100 และใน
ปการศึกษา ๒๕๕๕ คือปหนาเปนตนไป วิชา “พลเมืองกับความ 
รับผิดชอบตอสังคม” หรือ TU 100 จะเปนวิชาบังคับ ๓ หนวยกิตที่
นักศึกษาทุกคนตองเรียน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา กลาววา วิชา “พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม” เปนวิชาที่ ไมใชการฟงบรรยาย แตใช
กระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ ใหสัมผัสกับปญหาที่เกิดขึ้น
อยูในสังคมของเรา ใชกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนให 
นักศึกษาไดเห็นตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม และเห็นวาปญหา 
ทุกอยางลวนเกี่ยวของกับตัวเรา โดยเราเปนสวนหนึ่งของปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม และใหมีการลงมือแกปญหาดวยตนเองดวยการ 
ใหทำโครงงานกลุม โดยใหมีการวิเคราะหสาเหตุที่เก่ียวของกับ
ตนเองเปนตัวเช่ือมระหวางปญหาและการแกไข โดยในกระบวนการ
เรียนรูจะมีการฝกฝนใหเปน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย  
ที่เคารพความคิดเห็นของผูอื่น เคารพสิทธิผูอื่น และเคารพกติกา 
กระบวนการเรียนการสอนจะแบงนักศึกษาเปนหองละ ๕๐ คนตอ
อาจารย ๑ คน และในแตละหองจะแบงเปนกลุมยอยอีก ๔ กลุม 
รูปแบบการเรียนการสอนจะเปนแนวระนาบ โดยอาจารยจะทำ
หนาท่ีเปน “วิทยากรกระบวนการ” และตองเรียนรูรวมกับนักศึกษา 
โดยนักศึกษาจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู ในการเลือกปญหา 

คิดโครงงาน และทำโครง
งานดวยตนเอง ซึ่งจะตาง
กับวิชาอื่นๆ ที่รูปแบบ
การสอนมักจะเปนการ
เรียนการสอนแบบแนว
ดิ่ง ที่อาจารยมี “อำนาจ” 
สวนนักศึกษามี “หนาที่” 
ต อ ง จดต อ ง จ ำตามที่
อาจารยบอก 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กลาวตออีกวา วิชา 
ดังกลาวไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนตางไปจากเดิมที่นักศึกษา 
เขาฟง การบรรยายในหองเรียนเพียงอยางเดียว แตจะใหนักศึกษา
ออกไปสัมผัสและทำกิจกรรม ที่เปนประโยชนตอสังคม โดยทำ 
โครงงานที่นักศึกษากำหนดไดตามความสนใจ ทั้งเปนโครงงานท่ี
ลงมือแกปญหาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน การแยกขยะ  
การลดการใชถุงพลาสติก หรือโครงงานท่ีเปนปญหาสังคม เชน  
การแกปญหาการทำแทง การบริโภคส่ืออยางเทาทัน หรือโครงงาน
ที่เปนเร่ืองทางการเมือง เชน โครงงานตางสีแตอยูรวมกันได หรือ 
โครงงานท่ีไปทำในโรงเรียน หรือชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคาดหวังวา นักศึกษาที่ผานการเรียนวิชานี้
จะเปน “พลเมือง” ที่ เคารพสิทธิผูอื่น เคารพกติกา รวมกัน 
รับผิดชอบตอสังคม และเปน “พละ” หรือ “กำลัง” ของ “เมือง”  
ในการรวมกันแกปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา 

ในตนเองสูงแตไมมีโอกาสดึงออกมาใชไดอยางเต็มที่ การเรียนแบบ 

service learning จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทำใหนักศึกษาไดฝกท่ีจะคิด 

ฝกทำ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

ในอนาคตจะมีการต�อยอดโครงการ service learning  
นี้อย�างไร 

การเรียนการสอนแบบ service learning และการเรียนการ

สอนในหองเรียนเปนสิ่งท่ีควรทำควบคูกันไป การเรียนรูสภาพ

ปญหาที่แทจริงจากภายนอกหองเรียน จะทำใหนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากผูที่ประกอบวิชาชีพในดานศาล 

ทนายความ ไดฝกเรียนรูจากปญหาต้ังแตเปนนักศึกษา โดยไดเห็น

ความทุกขยากของชาวบานจะทำใหนักศึกษา เกิดความเห็นอก

เห็นใจ เขาใจปญหา อำนวยความเปนธรรมและมีความทันคน ซึ่ง

ตางกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดยที่ไมไดผานประสบการณ

สัมผัสปญหาของชาวบานจริงๆ ก็จะทำใหกาวขามความเปนจริงใน

ชีวิตบางแงมุมไป 

แมการเรียนโดยเนนการบริการสังคมของคณะนิติศาสตรกำลัง

อยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับใหการเรียนการสอนในหองเรียน

และการลงพ้ืนท่ีมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรมากที่สุด ก็นับวา

เปนสัญญาณอันดีเม่ือไดเห็นวาผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษากำลัง

กระตุนใหผูเรียนไดมองเห็นปญหาในชุมชน จนนำไปสูการแกปญหา

รวมกัน เกิดการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบตอสวนรวมใหกับเยาวชน 

เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพพรอมรับใชสังคมตอไป 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๔ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ 4

“พัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส” 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ ๑๑ ยยยยยยยยยยยยยุุุุุุุุุทททททททททททททธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรทททททททททททททีีีีีีีีี่่่่่่่่่ ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕  ขขขขขขขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงงงงงงแแแแแแแแแแแผผผผผผผผผผผผผนนนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแแมมมมมมมมมมมมมบบบบบบบบบบบบบทททททททททททททเเเเเเเเเเททททททททททททคคคคคคคคคคคคคโโโโโโโโโโโโโนนนนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลลลลยยยยยยยยยยยยยีีีีีีีีีีสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเททททททททททททศศศศศศศศศศศศศแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสืืืืืืืืืืื่่่่่่่่่ออออออออออออออสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรร ฉฉฉฉฉฉฉฉฉบบบบบบบบบบบบบัััััััััับบบบบบบบบบบบททททททททททททท่่่่่่่่ีีีีีีีีีี ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 

คงไมมีใครกลาปฏิเสธวา ในปจจุบันมนุษยสื่อสารกันอยู 

ตลอดเวลาโดยไมมีขอจำกัดของสถานที่ สิ่งที่ทำใหมนุษยที่อยูกัน

คนละมุมโลกไมขาดการติดตอสื่อสารถึงกันนั้น ก็คือสวนหนึ่งของ

การนำ “เทคโนโลยี” มาใชใหเกิดประโยชนนั่นเอง  

ความสำคัญขอแรกๆ ของเทคโนโลยี คือ การอำนวยความ

สะดวกใหกับผูใชงาน มีสวนทำใหงานท่ียุงยากซับซอนสำเร็จลุลวง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตสภาพแวดลอม 

ที่มีทั้ งจุดแข็งจุดออน โอกาสและภัยคุกคาม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรจึงดำเนินการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๑ โดย  

รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข ผูอำนวยการสถาบัน

ประมวลขอมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา ไดใหสัมภาษณวา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกำหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 

๕ ดาน ที่มีระยะเวลาดำเนินการในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชประโยชนในดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริหารจัดการและการบริการวิชาการสูสังคม ยุทธศาสตร

ทั้ง ๕ ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT พัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 

และระบบสื่อสารขอมูลเปนเครือขายความเร็วสูงรองรับความ

ตองการ ครอบคลุมทุกศูนย ภายใตความเสถียรปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากล 

ดำเนินการติดต้ังระบบเครือขายความเร็วสูงท้ังแบบมีสายและ

แบบไรสาย เพื่อใหเกิดการทำกิจกรรมรวมกันภายใตเครือขายของ

มหาวิทยาลัย เชน การแลกเปล่ียนขอมูล การแบงปนความรู การ

ประชุมออนไลน รวมไปถึงการวิจัยกับตางประเทศ อีกทั้งทุกพื้นที่

สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยจะเปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงสัญญาณ

อินเทอรเน็ตได ซึ่งความเร็วของเครือขายในมหาวิทยาลัยเรียกไดวา

มีความเร็วสูงที่สุดในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ และมี

ความเสถียรมากกวา ๙๐% 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา ICT เพื่อใชในการบริหารจัดการ

ไดนำระบบสารสนเทศมาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงาน ใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การ

ประสานงาน ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน เกิดการบริหาร

มหาวิทยาลัยที่ดี 

ไดมีการจัดทำระบบเพ่ืองานดานการคลัง การบริหารงาน

บุคคล และขอมูลดานอ่ืนๆ โดยนำขอมูลตางๆ รวบรวมไวเปนคลัง

ขอมูลเพื่อใหผูบริหารไดเห็นขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด สามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

ได รวมไปถึงระบบลงทะเบียนที่ไมไดไปผูกติดกับระบบของธนาคาร 

ไดมีการพัฒนาระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยขึ้นมา ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลนผานอินเทอรเน็ตไดทุกที่ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา ICT เพ่ือการเรียนการสอนและ

งานวิจัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางความเปนเลิศในดาน

การเรียนการสอน 

ที่ผานมานั้นมหาวิทยาลัยไดมีการผลักดันใหมีบทเรียน  

e-Learning โดยสวนกลางไดดำเนินการจัดทำ e-Learning หลาย 

รปูแบบ อาทิ การบันทกึภาพการสอนของอาจารยใสไวในอนิเทอรเนต็ 

เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถนำกลับมาใชเพื่อการทบทวนบทเรียน  

สงเสริมใหนักศึกษาสามารถใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเรียนรูดวย

ตนเองได นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารการเรียนเพื่อใหอาจารยสั่ง

การบาน มีการปรึกษาหารือกันระหวางหองเรียน มีระบบ Virtual 

Classroom ทำใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาสามารถส่ือสารกันได

ภายใตระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนา ICT เพื่อการบริการวิชาการสู

สังคม ใชเทคโนโลยีเพ่ือรวมนำสังคม โดยการเผยแพรงาน 

วิชาการแกปญหาของประเทศ 

สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเผยแพรงาน

วิชาการ เผยแพรวีดีทัศนการประชุมสัมมนา ปาฐกถา การอภิปราย

ตางๆ รวมไปถึงการจัดทำเว็บเผยแพรงานวิชาการสูสังคม เพื่อให

เกิดการนำความรู ไปแกปญหาของสังคมในสถานการณตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานภายใต

วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส เพิ่มศักยภาพความรูความเขาใจใน

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทั้งในระดับผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงาน ผูดูแล

ระบบ สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คุมคาตอการลงทุน  

ถือเปนแผนยุทธศาสตรที่มีความสำคัญที่สุดตอการทำงาน

ของประชาคมธรรมศาสตร เพราะจะทำใหทุกธุรกรรมการทำงาน

ของมหาวิทยาลัยอยูภายใตระบบคอมพิวเตอร เชน การเรียนการ

สอน การบริหาร การทำวิจัย เปนการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน

สูงสุด การปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม

อิเล็กทรอนิกสที่จะเกิดขึ้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 

การสรางวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสใหเปนวัฒนธรรมของ

องคกร อีกทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรูความเขาใจในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยน้ัน

ตองพัฒนาไปพรอมกันในหลายๆดาน จึงไมใชเรื่องงายนัก ซึ่ง 

รศ.ปกรณไดกลาววา “ผูเกี่ยวของจะตองเร่ิมใหความรูโดยการจัด

อบรม ซึ่งการจะทำงานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ันตองอาศัยความรวมมือจากประชาคมเปนหลัก ทั้ง

จากผูบริหารจะตองมีนโยบายเพื่อปรับกระบวนงานใหมีความ

(ตอหนา ๑๖) ➠
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดรับนักเรียนผูมีผลงาน 

ดานจิตอาสาและประชาธิปไตย 
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดรับนักเรียนผูมีผลงานดาน

จิตอาสาและประชาธิปไตยเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใน 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕๖ คน โดยการพิจารณาจากทักษะ

ความสามารถในการทำกิจกรรม การมีจิตอาสาในการทำ

ประโยชนเพื่อผูอื่นเพื่อสังคม และการเปนพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย  

กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่

สถาบันการศึกษาควรมุงและสงเสริมใหเยาวชนไดตระหนักและเล็ง

เห็นความสำคัญในการทำงานดานจิตอาสาและประชาธิปไตย 

ปจจุบันสถาบันการศึกษามีกิจกรรมดังกลาวจริง หากแตไมไดมีการ

สงเสริม สนับสนุนหรือสรางแรงจูงใจใหนักเรียนกลุมดังกลาวไดทำ

กิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยใหมากขึ้น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานกิจกรรม 

นักศึกษา โดยเฉพาะในดานจิตอาสาและประชาธิปไตย จึงจัดใหมี

โครงการเปดรับนักเรียนสำหรับผูมีผลงานกิจกรรมดานจิตอาสาและ

ประชาธิปไตย เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ในป ๒๕๕๕  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผูชวย

อธิการบดีฝายการนักศึกษา ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานกิจกรรม 

นกัศกึษา โดยเฉพาะในดานจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรจึงมีโครงการเปดรับนักเรียนผูมีผลงานกิจกรรมดาน 

จิตอาสาและประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนที่ทำกิจกรรมดาน

จิตอาสาและประชา ธิปไตยได เข ามา เปนนักกิ จกรรมของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งของกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

เปนการกระตุนใหกับโรงเรียนตางๆ ไดสงเสริมใหนักเรียนทำ

กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยใหมากข้ึน และเพ่ือเปนแนวทาง

ใหกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ตอไปในการรับนักเรียนที่ทำกิจกรรม

ใหมีโอกาสเขามาศึกษาใหมากข้ึน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย

ฝายการนักศึกษา และฝายวิชาการ จึงมีโครงการดังกลาว ซึ่งจะมี

จำนวนรับคือ รอยละหนึ่งของจำนวนที่รับนักศึกษาใหมในแตละป

ของแตละคณะ ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนท่ีทำกิจกรรมดานจิตอาสาและ

ประชาธิปไตยไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของกิจกรรมนักศึกษาดานจิตอาสา

และประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตลอดจนเพ่ือเปน

ตัวอยางแนวทางใหแกสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ตอไปในการรับ 

นักศึกษาที่ทำกิจกรรมใหมีโอกาสเขามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาให

มากขึ้น และเพื่อกระตุนใหโรงเรียนไดสนับสนุนและสงเสริมให

นักเรียนทำกิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยใหมากขึ้น 

โครงการดังกลาว จะเปดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติ คือ 

หนึ่ง เปนนักเรียนกิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยใน

โรงเรียน หรือนอกโรงเรียน เปนผูทำกิจกรรมจิตอาสาและ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เปนโรงเรียนในสังกัดของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน หรอืโรงเรียนทางเลือก  

โดยมีตำแหนงตางๆ ในกิจกรรมของโรงเรียน ไดแก ประธาน

นักเรียน และกรรมการสภานักเรียน หรือตำแหนงอื่นใด ทั้งนี้จะตอง

มหีนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน สวนกจิกรรมจิตอาสาและประชาธปิไตย  

นอกโรงเรียนที่เปนภาครัฐ ไดแก การเปนสมาชิกสภาเด็กและ

เยาวชนของจังหวัด ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย หรือเปนสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือ

รับรอง และทำกิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียน

ที่ เปนภาคเอกชน หรือองคกรเอกชน ทั้งนี้ เฉพาะองคกรที่

มหาวิทยาลัยไดประกาศรับรองไวเทานั้น สอง เปนผูกำลังศึกษาอยู

ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้น  

ม.๔ ถึง ม.๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา ๓.๐๐ มีคะแนน 

GAT และ PAT ถึงเกณฑที่กำหนด และ สาม มีคุณสมบัติหรือความ

ถนัดเฉพาะตามท่ีแตละคณะจะกำหนด  

ในการคัดเลือกนั้น ผูสมัครทุกคนจะตองเขียนรายงานใน

หัวขอ “กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยท่ีเคยทำมา กิจกรรมใดท่ี

นักเรียนคิดวาเปนประโยชนมากท่ีสุด” โดยคณะกรรมการจะ 

คัดเลือกจากรายงานใหเหลือ จำนวน ๒๐๐ คน ผูผานการคัดเลือก

รอบแรก ๒๐๐ คน จะตองเขาคายและทำกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกให

เหลือ จำนวน ๕๖ คน โดยพิจารณาจากเกณฑการตัดสินของคณะ

กรรมการ ๓ ประการ คือ ทักษะความสามารถในการทำกิจกรรม 

การมีจิตอาสาในการทำประโยชนเพื่อผูอื่นและเพ่ือสังคม และการ

เปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเคารพสิทธิผูอื่น เคารพ

กติกา และรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวผูสมัครจะ

ตองไมสมัครโครงการรับพิเศษโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 
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ชวงเชาของวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ บรรยากาศฝนตก

พรำๆ คณะผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

รวมทำบุญตักบาตรพระสงฆ จำนวน ๗๘ รูป ในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๗๗ ป จากนั้นเปนพิธีเจริญพระพุทธมนต  

ณ บริเวณโถงหอประชุมใหญ และตอดวยพิธีการในหอประชุม 

ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) โดย รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร 

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี เริ่มดวยพิธี

มอบเหรียญจักรพรรดิมาลา แก อาจารยและขาราชการ และมอบ

เข็มเกียรติยศ แด คุณอภัย จันทนจุลกะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน โลเกียรติยศแก

ศิษยเกาดีเดน จำนวน ๕ ทาน โลเกียรติยศแกผูทำคุณประโยชน จำนวน ๙ ทาน กีรตยาจารย จำนวน ๒ ทาน  

ครูดีเดน ๔ ทาน บุคลากรดีเดน ๒ ทาน ลูกจางดีเดน ๑ ทาน และพิธีมอบเงินและทุนตางๆ แกนักศึกษา และ 

ปดทายกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง “หงสดำ : ความเสี่ยง

ทางการเมืองในบริบทระหวางประเทศ” โดย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร และเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดจัดปาฐกถาทางวิชาการ หัวขอ “แบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรและฟสิกสเชิงคำนวณสำหรับปญหาดานชีวกลศาสตรเชิงความรอน” โดย ศาสตราจารย  

ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๗๗ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ ภายใตหัวขอ “เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยน
ธรรมศาสตร เปล่ียนประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ 
หอประชุมใหญและบริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมธรรมศาสตร 
ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะผูบริหาร กลาวตอนรับและใหโอวาท 
แกนักศึกษาใหม โดยภายในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ  
นักศึกษาใหมรวมรับประทานขาวธรรมศาสตร ชมการแสดงแสงเสียง
ประวัติศาสตรธรรมศาสตร “ณ ดินแดนแหงน้ีมีตำนาน ขอเธอสืบสาน 
จิตวิญญาณธรรม” พิธีบายศรีสูขวัญและผูกขอมือ จากนั้นปดทายดวย 
การรวมรองเพลงพระราชนิพนธ ยูงทอง  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดกลาวตอนรับและใหโอวาทนักศึกษาใหมวา “นักศึกษา 
เพื่อนใหมชาวธรรมศาสตรทุกคนครับ ในนามของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมที่ ไดฝาฟนปญหา
อุปสรรค เขามาเปนเพื่อนใหม มาเปนลูกแมโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตั้ง ข้ึนเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ และในปนี้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบ ๗๗ ป โดยนักศึกษาใหมจะเปนรุนที่ 
๗๗ ของธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มี 
ชื่อเสียง มีเกียรติภูมิ ในเร่ืองของการเปนมหาวิทยาลัยของประชาชน เปน 
มหาวิทยาลัยที่ไมไดสั่งสอนใหนักศึกษามีความรูเทาน้ัน แตจะหลอหลอม 
ใหนักศึกษามีคุณธรรม ควบคูไปดวย ปรัชญาความคิดเรื่องความรู  
คูคุณธรรม ปรัชญาท่ีวา เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา 
คือ โลหิตอุทิศให สะทอนใหเห็นวา การมาอยูในธรรมศาสตร ตองใชชีวิต
ในธรรมศาสตรใหดี ไมใชเฉพาะการเรียนรูทางวิชาการเทาน้ัน แตตอง
พยายามซึมซับจิตวิญญาณธรรมศาสตร จิตวิญญาณของบรรพชน  
จิตวิญญาณของคนที่มากอนพวกเรา ตั้งแตอาจารยปรีดี พนมยงค  
ผูประศาสนการ ในฐานะอธิการบดี และตัวแทนชาวธรรมศาสตร ตั้งความ

หวังไววา นักศึกษาธรรมศาสตรได
ซึมซับแนวความคิดจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร แนวคดิทีธ่รรมศาสตร 
ยึดถือมาตลอด คือ เปนมหา- 
วิทยาลัยของประชาชน มหา- 
วิทยาลัยที่นักศึกษาเมื่อจบแลว
ตองนำความรู คุณธรรม ไปรับใช
สังคม ไปเปลี่ยนตนเอง เปลี่ยน

สังคม เปลี่ยนประเทศไทยใหดียิ่งกวาเดิม ถาทานท้ังหลายจบออกไปแลว
ทำไดเชนนี้ ทานไดชื่อวาเปนลูกแมโดมของชาวธรรมศาสตรที่สมศักด์ิศรี
อยางภาคภูมิ ขอใหจิตวิญญาณธรรมศาสตร ที่จะกลาตอสูกลาเสียสละ 
กลาทำเพ่ือประโยชนสวนรวม สถิตอยูในใจของพวกเราทุกคน” 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดีฝาย
บริหารทั่วไป ไดกลาวตอนรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ 
วา “ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนสูรั้วแมโดม ดินแดนที่กลาวขานวาเปน
ดินแดนท่ีสอนใหรักประชาชน ขอใหนักศึกษาใหมทุกคนนำเอาความ 
ภาคภูมิใจ ความมุงมั่น ความต้ังใจ ที่มีในวันนี้มาแปลงเปนกระบุง แลวนำ
กระบุงมาใสความรู ใสประสบการณที่จะไดรับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ และยืนยันวาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอะไรให
เรียนรูมากมายและจงไดกอบโกยไปเปนประสบการณที่จะไดนำไปใชใน
การทำงาน ของตนเอง รับใชสังคม รับใชประเทศชาติ ขอใหนักศึกษาใหม
อยาลืมความภาคภูมิใจในวันนี้ ขอใหทุกคนต้ังใจเรียน และเปนคนดีของ
ประเทศชาติ” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา ไดกลาวตอนรับนักศึกษาใหมวา “นักศึกษา
ใหมที่รัก ขณะนี้ พวกเธอไดกาวหลุดพนออกจากร้ัวโรงเรียนอันคับแคบ 
มาสูรั้วมหาวิทยาลัยอันกวางขวางแลว ธรรมศาสตรมีคำขวัญวา ใน
ธรรมศาสตรมีเสรีภาพทุกตารางน้ิว เสรีภาพทุกตารางน้ิวของธรรมศาสตร 
จึงไมใชเสรีภาพตามอำเภอใจ แตเปนเสรีภาพเดียวกันกับเสรีภาพ
ประชาชน เปนเสรีภาพที่ประกอบดวยความรับผิดชอบ ทั้งตอตัวเอง ตอ 
ผูอื่น และตอสังคม เพ่ือนใหมที่รัก เธอทุกคนจะบรรลุเปาหมายของการ
เขามาเรียนธรรมศาสตร คือเรียนจบ เปนบัณฑิตธรรมศาสตรทุกคน ถาเธอ

มีความรับผิดชอบตอตนเองในเบื้องตน 
และความรูของเธอจะเปนประโยชนตอ
สังคมอยางแนนอน ถาเธอใชความรู
โดยรับผิดชอบตอสังคม ขอตอนรับสู
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง” 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม  
ภายใตหัวขอ “เปลี่ยนตนเอง  

เปลี่ยนธรรมศาสตร เปลี่ยนประเทศไทย” 

P a m p h l e t  T h a
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เเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปลลลลลลลลลล่่่่่่่่่่ีีีีีีีีียยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรร เเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปลลลลลลลลลลล่่่่่่่่ีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเททททททททททททศศศศศศศศศศศศไไไไไไไไไไไททททททททททยยยยยยยยยยยย”””””””””””
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ธรรมศาสตร  ย้ำการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คือ  

Repositioning ของมหาวิทยาลัย 
ธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรร   คคคคคคคคคคคคคืืืืืืืืืืือออออออออออออ    

ขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงงงงมมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาววววววววววววววิิิิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลัััััััยยยยยยยยยยยยย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศจุดยืนเชิงยุทธศาสตร 

ตอกย้ำการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คือ Repositioning ของ

มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ประกาศจุดยืนเชิงยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย โดยไดเริ่มตนความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือที่

เรียกวา “Green Campus” อยางสมบูรณแบบและจะเปนตนแบบ 

ที่จะขยายการดำเนินงานดังกลาวไปยังศูนยภูมิภาค ไดแก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยลำปาง และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ในขณะเดียวกัน ความเปน Green 

Campus ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในระยะเวลา  

๓ ป จากนี้ไป จะไมเพียงแตการมีสวนรวมรับผิดชอบตอปญหา 

สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานั้น แตจะรวมถึง

การสรางสุขภาวะที่ดีใหเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต และประชาคมธรรมศาสตร ดวยการแกไขปญหาการ

จราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยการลดการใชรถยนต รถจักรยานยนต  

ดวยการใชรถจักรยาน หรือรถบริการขนสงภายในมหาวิทยาลัย  

นอกจากน้ี การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตลอดแนวรั้วดานนอกของถนนพหลโยธิน 

จะดำเนินการสรางทางเดินเทาขนาดกวาง และมีการตบแตงให

กลมกลืนกับธรรมชาติ ตลอดจนการสรางทางขามถนนเพื่อให

ประชาชนท่ีมาจากฝงตรงขาม รวมทั้งผูจะมาใชบริการของ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สามารถเดินทางไดอยาง

สะดวกปลอดภัย สวนภายในมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำ 

สวนหยอมเพ่ือความรมร่ืนตามจุดตางๆ และขุดลอกคูคลอง

ปรับปรุงตลิ่งที่เปนสวนหนึ่งของระบบการปองกันปญหาน้ำทวม 

ตลอดจนการจัดทำทางเดินเชื่อม และพื้นที่ใชสอยเพื่อการกีฬา  

สันทนาการ และการพักผอนหยอนใจ ดานสุขภาวะ นอกจาก

มหาวิทยาลัยจะมีสภาพแวดลอมที่สะอาดอากาศบริสุทธิ์จากตนไมที่

รมรื่น แลวปญหาขยะก็จะมีการรณรงคอยางตอเนื่องเพื่อสราง

จิตสำนึกใหเกิดขึ้นในประชาคมธรรมศาสตรในการคัดแยกขยะ เพื่อ

ใหมหาวิทยาลัยปลอดขยะ (Zero Waste) โดยวิธีการนำขยะมา

รีไซเคิลเพ่ือนำกลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนขยะ

อินทรียที่มาจากเศษอาหาร เศษก่ิงไม จะนำกลับมาทำปุยอินทรีย

เพื่อใชบำรุงตนไม และขยะอินทรียสวนหน่ึงจะนำไปใชเปนเชื้อเพลิง

ชีวมวลสำหรับโรงไฟฟาตนแบบ ขนาด ๑ กิโลวัตต เพื่อนำกระแส

ไฟฟาจากชีวมวลไปใชกับบอบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ีโรงไฟฟาตนแบบดังกลาวยังเปนตนแบบในการเปนศูนย

เรียนรูสำหรับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอีกดวย 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

จากหองสมุดศูนยรังสิตสู “คลังหนังสือ”  
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จจจจจจจจจจจจาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหหอออออออออออองงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสมมมมมมมมมมมมมุุุุุุุุดดดดดดดดดดดดศศศศศศศศศศศศศููููููููููนนนนนนนนนนนนยยยยยยยยยยยยยรรรรรรรรรรรรัััััังงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิตตตตตตตตตตตสสสสสสสสสสสสสููููููููู  “““““““““““““คคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลัััััััังงงงงงงงงงงงงหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนัััััััังงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสืืืืืืืืืืืออออออออออออ””””””””””””  
สสสสสสสสสสสสสำำำำำำำำำำำำนนนนนนนนนนนนนนัััััััักกกกกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหอออออออออออออสสสสสสสสสสสสมมมมมมมมมมมมมุุุุุุุุดดดดดดดดดดดดด  มมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาวววววววววววววิิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลัััััััยยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร 

นับต้ังแตกลางเดือนมีนาคมที่ผานมา หองสมุดศูนยรังสิตได

ปดใหบริการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เปนคลังหนังสือ ตาม

แผนการดำเนินงานใน “โครงการคลังหนังสือ” ของสำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนสถานที่รองรับหนังสือที่มีผูใช

นอยและชวยขยายเน้ือท่ีใหบริการหนังสือใหมของหองสมุดสาขา 

จนปจจุบันการดำเนินงานตางๆ สำเร็จไปไดดวยดี และพรอมเปด 

ใหบริการในวันจันทรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตอนรับวันเปดเทอม

ปการศึกษา ๒๕๕๔  

นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ รักษาการหัวหนาหองสมุด

ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกวา  

๓ เดือน ของการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ในหองสมุดศูนยรังสิต  

๑. Information commons คือ สวนบริการท่ีใหอิสระในการ

แลกเปลี่ียนเรียนรูระหวางกัน เปนพื้นที่นั่งอานหนังสือ จำนวน 

ทั้งส้ินกวา ๓๐๐ ที่นั่ง เฉพาะสมาชิกหองสมุด โดยเปดใหบริการ 

วันจันทร-เสาร ตั้งแตเวลา ๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. และปดใหบริการใน 

วันอาทิตย 

๒. คลังหนังสือ เปนสวนท่ีจัดเก็บหนังสือที่มีการใชนอย และ

ใหบริการแบบชั้นปด หากผูใชตองการหนังสือในคลังหนังสือ ตอง

ขอใชบริการผาน Book delivery และเลือกรับตัวเลมไดที่หอสมุด

ปวย อึ๊งภากรณ หรือ หองสมุดสาขาที่ตองการเทานั้น  

นางสาวพิณทิมา กลาวเพิ่มเติมวา จุดเดนของหองสมุดศูนย

รังสิต คือ พื้นท่ีนั่งอานท่ีเหมาะสำหรับผูใชที่ตองการนั่งอานหนังสือ 

หรือตองการสถานที่สำหรับแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันอยางอิสระ 

โดยไดเนนการตกแตงบรรยากาศภายในหองสมุดใหมีความสวยงาม 

และเงียบสงบ รวมถึงการจัดตกแตงสวนเพื่อสรางบรรยากาศที่รมรื่น 

ใหผูใชสามารถเลือกใชพื้นที่อานหนังสือไดทั้งภายในอาคาร หรือใน

สวนหยอมท่ีจัดไวเปนอยางดี สำหรับคลังหนังสือท่ีเปนบริการแบบ

ชั้นปดนั้น ปจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง

หนังสือ วารสาร และเอกสารราว ๑ แสนรายการ ซึ่ง

สวนใหญเปนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผูใชนอย หรือ 

ไมมีการใชเลยอยางนอย ๕ ป 

อยางไรก็ตาม ถึงแมการบริการหองสมุดศูนย

รังสิต ตองปรับเปล่ียนไปจากเดิม มนตขลังของ 

หองสมุดศูนยรังสิตยังไมเปลี่ยนแปลง ในฐานะที่เปน

หองสมุดแหงแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนย

รังสิต เปดใหบริการครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน 

๒๕๒๙ เริ่มแรกใชชื่อวา หองสมุดมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตอมาในป ๒๕๓๕ เปล่ียน

ชื่อเปนหอสมุดปรีดี พนมยงค จนกระทั่งป ๒๕๔๐ ไดเปลี่ยนชื่อเปน 

หองสมดุศูนยรังสิต จนถึงปจจุบัน  

ทั้งน้ี หองสมุดศูนยรังสิต มีบุคลากรประจำทั้งส้ิน ๖ คน  

แบงเปน บรรณารักษ ๓ คน เจาหนาที่หองสมุด ๒ คน และนักการ  

๑ คน หากตองการสอบถามขอมูลดานการบริการของหองสมุด 

ศูนยรังสิต สามารถสอบถามไดที่ โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ตอ 

๑๑๗๐, ๑๑๗๑ 

จะเนนการปรับปรุงและขยายพื้นท่ีใหเปนท่ีนั่งอาน และการขนยาย

หนังสือสาขาวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร มายังหอสมุดปวย 

อึ๊งภากรณ เพื่อใหเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศสาขา

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตรแหงเดียว รวมถึงการตกแตงภายใน

หองสมุดเพื่อสงเสริมบรรยากาศการอานหนังสือ เนื่องจากหองสมุด

ศูนยรังสิตจะเปดบริการที่นั่งอานหนังสือเทานั้น  

สำหรับรูปแบบการบริการของหองสมุดศูนยรังสิตน้ัน จะจัด

บริการออกเปน ๒ สวน คือ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามความรวมมือทางการศึกษาใน

การพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให เปนโรงเรียน

วิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อพัฒนาดานบุคลากร การจัดการเรียนการ

สอน การสนับสนุนการวิจัย แหลงเรียนรู และความรวมมือทางดาน

อื่นๆ ที่ชวยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหพรอมที่จะเขาสูการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมดวยผูบริหาร

สถาบันการศึกษา ๒๐ แหง รวมลงนาม เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ณ หองกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน

วิทยาศาสตรระดับภูมิภาค เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการ

พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร

ภูมิภาคท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนำของ

นานาชาติ (World Class) โดยการใหโอกาสกับผูมีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเนนการใหโอกาสกับผูมี

ความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพยในภูมิภาคนั้นๆ นอกจาก

นี้เพื่อเปนฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ ใหสามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สรางความรูและนวัตกรรมได ตลอดจนเปนตนแบบและกระตุน 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีมหาวิทยาลัยเขามาเปน

พี่เลี้ยงและรวมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใน ๕ ดาน คือ 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการฝกฝนดานการ

วิจัย การสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหลงเรียนรู ตลอดจน

ความรวมมืออื่นๆ ที่ชวยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ เปนพี่ เลี้ยงจะรับผิดชอบโรงเรียนที่

กระจายในภูมภิาค ไดแก ๑. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เปนพ่ีเลี้ยง  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เปนพี่เล้ียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

๓. มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เปนพี่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

๔ . มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนพี่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราช- 

วิทยาลัย ตรัง ๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยทกัษณิ  

และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนพี่เล้ียง โรงเรียนจุฬาภรณ- 

ราชวิทยาลัย สตูล ๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนพี่เล้ียง โรงเรียนจุฬาภรณ- 

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ๗. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนพี่ เลี้ยง  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ๘. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปนพี่ เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  

๙. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

พี่เล้ียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ๑๐. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เปนพี่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

๑๑. มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนพี่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราช- 

วิทยาลัย เลย ๑๒. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี สุรนารี และ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนพี่เลี้ยง โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย โดย มหาวิทยาลัยมหิดล และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเปนมหาวิทยาลัยพี่เล้ียงรวมดานการ

เปนที่ปรึกษาโครงงานและการฝกฝนประสบการณของนักเรียนจาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง 

ธรรมศาสตร พี่เลี้ยงหลักในการยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณฯ  
เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค  
เพื่อพัฒนาเด็กเกงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร พพพพพพพพพพพพีีีีีีีีีี่่่่่่่่่เเเเเเเเเลลลลลลลลลลลลล้้้้้้้้ีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยงงงงงงงงงงงงงหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลัััััััักกกกกกกกกกกกใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรยยยยยยยยยยยยยกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะดดดดดดดดดดดดััััััับบบบบบบบบบบบบโโโโโโโโโโโโโรรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนจจจจจจจจจจจจจุุุุุุุฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬฬาาาาาาาาาาาภภภภภภภภภภภรรรรรรรรรรรรรณณณณณณณณณณณณณฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ  
เเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโโรรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนววววววววววววววิิิิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรภภภภภภภภภภภภภููููููููมมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิิภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคค 
เเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพ่่่่่่่่่ืืืืืืืืืืืืืออออออออออออพพพพพพพพพพพพััััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเดดดดดดดดดดดด็็็็็็็็็็กกกกกกกกกกกกเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกกงงงงงงงงงงงงดดดดดดดดดดดดาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคณณณณณณณณณณณณิิิิิิิิิิิตตตตตตตตตตตศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลละะะะะะะะะววววววววววววววิิิิิิิิิททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร  
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รองศาสตราจารยชุมพจต อมาตยกุล  
“ผูอำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับวิสัยทัศนที่มุงมั่นเสริมสราง 
ความรูสูสังคมดวยมาตรฐานบริการระดับสากล” 

“““““““““““ผผผผผผผผผผผผผูููููููููออออออออออออออำำำำำำำำำำำำำำนนนนนนนนนนนนนนววววววววววววววยยยยยยยยยยยยยกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสำำำำำำำำำำำำนนนนนนนนนนนนนัััััััักกกกกกกกกกกกกเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศึึึึึึึึึึึกกกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะบบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสัััััััััังงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมม 
มมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาววววววววววววววิิิิิิิิิททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลลััััััััยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร   กกกกกกกกกกกกกัััััััับบบบบบบบบบบวววววววววววววิิิิิิิิิิสสสสสสสสสสสสััััััััยยยยยยยยยยยยทททททททททททททััััััััศศศศศศศศศศศนนนนนนนนนนนนนนทททททททททททททีีีีีีีีี่่่่่่่่มมมมมมมมมมมมมุุุุุุุงงงงงงงงงงงงงมมมมมมมมมมมมััััััััั่่่่่่่่นนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงง   
คคคคคคคคคคคคควววววววววววววาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรููููููููููสสสสสสสสสสสสสูููููููููููสสสสสสสสสสสสััััััััังงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมดดดดดดดดดดดดดวววววววววววววยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนบบบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะดดดดดดดดดดดดดัััััััับบบบบบบบบบบบบสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลล””””””””””” 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

เปนหนวยงานที่ดำเนินการเปดหลักสูตรการ

ฝกอบรมเสริมความรูที่สามารถนำไปปฏิบัติ

ไดในทางสังคมศาสตรและวิชาการอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ ใหบริการแกประชาชนอยางตอ

เนื่อง เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง การปกครอง กฎหมาย ตลอดจน

ความรูทั่ ว ไปท่ีสามารถนำไปใช ในชีวิต

ประจำวันและในการประกอบอาชีพได รวม

ทั้งสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมไทยที่มี

ระเบียบวินัย มีวัฒนธรรม ศีลธรรม และ

จริยธรรมอันดีงามใหสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐและสภาวะการเปล่ียนแปลงของ

สังคม ความรูทั้งหลายน้ีถือเปนหลักสูตร

เสริมสรางพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รองศาสตราจารยชุมพจต อมาตยกุล ผูอำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการ

สังคม ใหสัมภาษณถึงการกำหนดวิสัยทัศนในการบริหารงานสำนักเสริมศึกษาและบริการ

สังคม วา วิสัยทัศนที่สำคัญในการบริหารงานน้ัน คือ “เสริมศึกษามุงมั่นเสริมสรางความรู

สูสังคม ดวยมาตรฐานบริการระดับสากล” พรอมนำแนวคิด “ทำนุบำรุงของเดิมและริเริ่ม

สิ่งใหม” จึงนำแนวนโยบายของสำนักเสริมศึกษาฯ เดิมที่นำมาบริหาร โดยมีการเพ่ิมเติมใน 

รายละเอียดของนโยบายบางสวนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน  

นโยบายการบริหารสำนักเสริมศึกษาฯ แบงเปน ๔ ดาน ไดแก นโยบายดานบริการ

วิชาการแกสังคม นโยบายดานการบริหาร นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร และนโยบาย

ดานการประกันคุณภาพ 

๑. นโยบายดานบริการวิชาการแกสังคม โดยพัฒนาสำนักฯ ใหเปนศูนยกลางแหง

การเรียนรู (Knowledge center) ในทุกดาน สนับสนุนใหสาธารณชนไดเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(Lifelong education) พัฒนาหลักสูตรที่มีความจำเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุงเนนกับ

ผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา พรอมพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือสนองความตองการและทันตอ

เหตุการณในเชิงรุก เปนผูประสานงานความรวมมือ กับองคกรเครือขายตางๆ ที่มีภาระ

หนาที่ในการใหบริการสังคม เพื่อสอดแทรกองคความรูจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหแก

สังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเพิ่มกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่ มธ.ศูนยรังสิต 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน และเพื่อรองรับนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย ๑ 

ชุมชน จัดทำโคงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพในดานการประกอบ

อาชีพแกประชาชนทั่วไป และผูวางงาน พรอมจัดทำโครงการถวายความรูแดพระสงฆ โดย

เนนความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกฎหมาย การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีสมัย

ใหม ใหความรูกับประชาชนในดานส่ิงแวดลอม การดูแลสุขภาพตนเองในทุกกลุมอายุ และ

ครอบคลุมทั้งแนวคิดทั้งแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย 

๒. นโยบายดานการบริหาร ยึดหลักการบริการท่ีใชหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

(Good governance) ในการบริหารงานทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ปรับปรุงระบบการทำงานให

สามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักเสริมศึกษาฯ  

๕ ป โดยมุงผลสัมฤทธิ์ที่เนนการใหความรูกับประชาชนและอยูบนพื้นฐานการพัฒนาอยาง 

ตอเนื่อง ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและเทาทันตอความตองการท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในการติดตอสื่อสารและการปฏิบัติงาน และเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารระหวางสำนักเสริม

ศึกษาฯ และผูรับบริการ และสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมและความรวมมือกับศิษยเกา

ของสำนักเสริมฯ อยางตอเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีตอกัน 

๓. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีหลักประกันความม่ันคงในการ

ปฏิบัติงาน พรอมสงเสริมคนดี คนเกง ใหมีความกาวหนาในหนาที่ ปรับปรุงระบบการจาย

คาตอบแทนใหเปนระบบโดยจายตามผลการปฏิบัติงาน เพิ่มสวัสดิการบุคลากรในหนวยงาน 

ใหมีการพิจารณาโบนัสแกบุคลากร ทั้งนี้ขึ้นกับผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 

รองศาสตราจารยชุมพจต อมาตยกุล 

จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(รังสีเทคนิค) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(นิติวิทยาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

Graduate Diploma of Applied Science 

(Health Information Management) จาก 

The University of Sudney ประเทศ

ออสเตรเลีย และ Master of Primary 

Health Care Management จากสถาบัน

พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัย

มหดิล เคยดำรงตำแหนงบรหิารในมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร อาทิ ผูชวยรองอธิการบดีฝาย

บริหาร ศูนยรังสิต รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
คณะแพทยศาสตร รองคณบดีฝายการนักศกึษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร 

(ตอหนา ๑๕) ➠ 

แนะนำผูบริหาร 
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รองศาสตราจารย

อธิการบดี ฝายวางแผนแ

ธรรมศาสตร มอบเงินจ

จาก นายนเรศร ปจฉิม

ประกันชีวิตกลุม บริษัท

จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกร

เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยธ

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห

โดมบริหาร ชั้น ๒ มห

ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด  

หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร ตอนรับ  

นายแพทย ดร .สุธีร รัตนะมงคลกุล คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

คณะ เพื่อศึกษาดูงานระบบการจัดการบริหารดาน

วิจัย และการจัดตั้งเครือขายศูนยวิจัยคลินิก เมื่อ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยกุลภัทรา สิโรดม คณบดี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร นำผูบริหาร และนักศึกษาโครงการ

บริหารธุรกิจ (BBA) มอบเงินรายไดจากการจัด BBA 

Charity Concert ครั้งที่ ๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

แก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ 

ทหารบก เพ่ือบริจาคเขากองทุนเพ่ือการศึกษา

สำหรับบุตรหลานของทหารผูเสียชีวิตและไดรับ 

บาดเจ็บจากเหตุการณในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กอง

บัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน 

ศาสตราจารย ด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธ

จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท จ

จำกัด เ พ่ือเปนทุนการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๕๔ ณ หองรับรอง ตกึ

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร 

รองอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธ ตอนรับคณะ 

ผูบริหาร Korea University Sejong Campus 

ประเทศเกาหลี เพื่อหารือดานความรวมมือทาง 

วิชาการระดับสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๕๔ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง ตอนรับ

คณาจารยและนักศึกษา คณะนิติศาสตร และคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เพื่อศึกษา 

ดูงานและแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ เมื่อวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมวรรณ  

ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๔ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ 13

P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รอง

อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต พรอมดวย 

คณะผูบริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 

ตอนรับคณะผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา จาก 

Dankook University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาส

เดินทางมารับฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction 

of Thai Military Force” และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

คณะผูบริหารและบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ  

หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบเงิน

บริ จาคเ พ่ือสมทบทุนช วย เห ลือ ผูประสบภัย 

แผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุน ใหแก H.E. 

Sei j i KOJIMA เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำ 

ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย 

ย เกศินี วิฑูรชาติ รอง

ละการคลัง มหาวิทยาลัย

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มะดิฐ ผูอำนวยการฝาย

ท ไทยสมุทรประกันชีวิต 

รรมตางๆ ของกองกิจการ

รรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๙ 

หองประชุม ๒๑๗ อาคาร 

าวิทยาลัยธรรมศาสตร  

มองผานเฟรม 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ  

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารท่ัวไป ตอนรับ นาย 

เทียนโชติ จงพีรเพียร อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

พรอมคณะผูบริหาร เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร 

รองอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธ ตอนรับคณะ 

ผูบริหารและอาจารยจากสถาบันการศึกษา ชั้นนำ

ในประเทศอินเดีย เพ่ือหารือดานการขยายความ

รวมมือทางการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรการ

เรียนการสอนแบบทางไกล เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๕๔ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 

ธรรมศาสตร รับมอบเงิน 

จาก บรษิทั เบอรลีย่คุเกอร  

รศึกษาสำหรับนักศึกษา

ร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 

กโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย

ร 
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Talent Camp โครงการวิทยาทานแกสังคม 

มธ. ศูนยลำปาง จัดโครงการอบรม หลักสูตร  
“ระบบการควบคุมภายใน และระบบสมรรถนะ” 

คงไมมีใครปฏิเสธไดวา สังคมไทยในทุก
วันนี้กำลังเผชิญหนากับปญหาความขัด
แยงทางความคิดของกลุมคนอยาง
รุนแรง ผลกระทบทางออมของความ
ขัดแยง ทำใหคนคิดเห็นแกตัวมากข้ึน 
การขาดความสามัคคีและสังคมท่ี
แตกแยกทำใหประเทศไทยมีภาพลักษณ
ในเชิงลบตอนานาอารยะประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเองในฐานะสถาบัน
การศึกษาท่ีมีสวนตอการปลูกฝงทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพจึงได
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในการวางรากฐานการ
ศึกษาดานกระบวนการคิดและพัฒนาจิตใจของเยาวชนคนรุนใหมให
มีแนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกทิศทาง  

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม จึงไดจัดโครงการ “ปลูกฝง 
หลอหลอม อบรม เพื่อสรางคนเกง คนดี ศรีสังคม (Talent Camp)” 
ขึ้น โดยเม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา โดยมี  
รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
ศูนยรังสิต ในฐานะประธานโครงการ “ปลูกฝง หลอหลอม อบรม 
เพื่อสรางคนเกง คนดี ศรีสังคม (Talent Camp)” เปนประธานในพิธี
เปดโครงการที่จัดขึ้นใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๒ โรงเรียน
เทศบาลทาโขลง ณ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ กลาววา โครงการ
ปลูกฝง หลอหลอม อบรม เพื่อสรางคนเกง คนดี ศรีสังคม (Talent 
Camp) เปนโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อเปนวิทยาทานแกสังคม มี
วัตถุประสงคเพื่อ มุงปลูกฝง กระบวนการคิดอยางเปนระบบใหกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 
จัดโครงการอบรม หลักสูตร “ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบสมรรถนะ” เมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอง ๓๔๐๒ 
อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง โดยไดรับเกียรติ
จาก คุณศิริพร อัญญณรงคกุล ผูอำนวยการ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูที่บุกเบิก 
องคความรู และวางแนวทางเรื่องระบบการควบคุมภายใน และระบบ
สมรรถนะใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรในการบรรยาย  
มีผูเขารับการอบรมท้ังหมด ๕๙ คน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร .สมเกียรติ วรปญญาอนันต รอง
อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง ผูดำริใหมีการอบรมโครงการดังกลาว 
เปดเผยวาสืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
รวมถึงบริหารความเส่ียงในการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน และลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนการใชทรัพยากร 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ

เยาวชนคนรุนใหมใหสามารถคิดวิเคราะหไตรตรองขอมูลดวยขอ
เท็จจริง ตลอดจนฝกฝนวิธีคิดในเชิงบวก อันจะกอใหเกิดปญญา 
นำพาชีวิตและสังคมใหอยูรวมกันอยางสงบสุข มุงหลอหลอม 
กระบวนการพัฒนาจิตใจในการสรางความตระหนักและจิตสำนึกให
เปนผูมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เปนคนดีของสังคมที่รักคุณงาม
ความดี มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกแหงการรูรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มุงฝกฝน กระบวนการสราง
ความเปนผูนำและผูตามที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางเขาใจในความแตกตางของมนุษย มีความรักและ
ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย และมุงสรางปฏิสัมพันธและเช่ือมโยง
เครือขาย ระหวางกลุมผูเขาอบรมใหมีความสัมพันธที่ดี มีความ
ผูกพันตอกัน อันจะกอใหเกิดความชวยเหลือเก้ือกูลตอกันใน
อนาคต 

คณะทำงาน โครงการปลูกฝง หลอหลอม อบรม เพื่อสรางคน
เกง คนดี ศรีสังคม (Talent Camp) จะทำการประเมินผลและติดตาม
ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมนักเรียน โดยใชระยะเวลา ๙ 
เดือน ในการติดตามผลโดยเนนดานคุณภาพเปนสำคัญ 

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติของ
ฝายบริหาร มธ.ศูนยลำปาง 
จึงตระหนักถึงความสำคัญ 
ที่ จ ะ ใ ห บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เขาใจ
ในหลักการ แนวคิด และนโยบายเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ 

สวนในเร่ืองระบบสมรรถนะ (Competency  
System) นั้น เนื่องจากระบบสมรรถนะ เปนเคร่ืองมือในการชวยพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรท้ังระบบ และเปนระบบบริหารจัดการองคกรอยาง
หนึ่ง ที่มุงเนนการเสริมสรางความสามารถใหแกทรัพยากรบุคคล ชวย
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของ
องคกร ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ หากบคุลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลำปาง มีความรูความเขาใจท่ีเพียงพอ ก็จะชวยใหศูนยลำปาง ลด
ความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ ได และสามารถปฏิบัติงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตอไป 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ 
ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุนใหม” ใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโโโโคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกววววววววววววววดดดดดดดดดดดดดแแแแแแแแแแผผผผผผผผผผผผนนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธธุุุุุุุรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกิิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจ 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศดวยแผนธุรกิจ “รองเทาแฟช่ันสตรี
ที่สามารถปรับสนได” ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ “เอชเอสบีซี 
ยอดนักธุรกิจรุนใหม ๒๕๕๓-๒๕๕๔” (HSBC Young Entrepreneur 
Awards 2010-2011) จัดโดย ธนาคารเอชเอสบีซี เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองแกรนดบอลรูม ๓ โรงแรมแกรนดไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาไดแสดงความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ มีโอกาสเรียนรู
ทักษะเชิงธุรกิจ และพัฒนาเปนนักธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต 
สำหรับแผนธุรกิจท่ีชนะเลิศในปนี้ ไดแก  “Convertible heels”  
หรือ “รองเทาแฟช่ันสตรีที่สามารถปรับสนได” เปนผลงานของ 
นางสาววรวรรณ หวงัพนติกลุ และ นางสาวธมนวรรณ เฉนิ นกัศึกษา 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง
เปนนวัตกรรมทางความคิดลาสุด เพื่อเปนทางออกที่สมบูรณแบบ
สำหรับสาวๆ ที่ตองการรองเทาที่ใสสบาย สะดวก และสรางความ
มั่นใจ โดยผูชนะเลิศระดับประเทศ (Thailand Grand Final) รับทุน
การศึกษา มูลคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเปนตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟก กับทีมชนะเลิศของฮองกง 
มาเลเซีย ฟลิปปนส บังกลาเทศ เวียดนาม และบรูไน เพื่อชิงรางวัล
สุดยอดแผนธุรกิจ (Best of the Best Award) พรอมเงินรางวลัเปน
ทนุการศึกษามูลคา ๑๐๐,๐๐๐ เหรยีญดอลลารฮองกง ณ ประเทศฮองกง 

นางสาวธมนวรรณ เฉิน นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา “Convertible heels” 
หรือ “รองเทาแฟชั่นสตรีที่สามารถปรับสนได” เกิดจากการวิเคราะห
ถึงปญหาใกลตัวที่เราเจอในปจจุบัน มาสรางเปนทางเลือกใหมเพื่อ
แกปญหาดังกลาว ซึ่งสวนตัวเช่ือวาผูหญิงมักจะมีปญหาเก่ียวกับ
รองเทา บางครั้งใสสนสูงทั้งวันก็เมื่อย หรือหากในวันนี้ตองมี
กิจกรรมที่สมบุกสมบัน สนสูงอาจกลายเปนปญหาที่ทำใหเราตอง
ระวังในการเดินเพ่ิมขึ้น บางคร้ังเราอาจจำเปนตองพกรองเทาอีกคู
เพื่อเปลี่ยน แตก็ไมสะดวกนัก ดังนั้นหากเรามีรองเทาที่เปลี่ยน
ระดับความสูงของสนไดในคูเดียว ก็นาจะเปนสิ่งที่ผูหญิงปรารถนา 
และนี่เองคือที่มาของ “Convertible heels”  

นางสาวธมนวรรณ กลาวเพิ่มเติมวา การคิดแผนดังกลาวเริ่ม
คิดและเร่ิมพัฒนาสินคาขึ้นมาจริงๆ เพื่อทดสอบวาสามารถใชงาน
ไดจริงหรือไม ดวยคำปรึกษาท่ีดีจากคุณพอซึ่งเปนวิศวกรและ
อาจารยที่ชวยแนะนำ ทำให “Convertible heels” สามารถเกิดขึ้นได
จริงอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในอนาคตมองวาสามารถพัฒนาเปนธุรกิจ
จริงจังได และที่สำคัญกลุมลูกคาคงไมใชแคสาวไทยเทานั้น แตความ
ตองการดังกลาวมีอยูทั่วทุกมุมโลก จึงทำใหมั่นใจมากวาแผนธุรกิจ
ดังกลาวนาจะสามารถแขงขันไดกับประเทศตางๆ ในการประกวดสุด
ยอดแผนธุรกิจ (Best of the Best Award) ที่ฮองกง 

โครงการประกวดแผนธุรกิจ “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุน
ใหม” (HSBC Young Entrepreneur Awards) เปนโครงการประกวด
แผนธุรกิจที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา 
ที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ไดแสดงความ
คิดสรางสรรคและความรูในเชิงธุรกิจ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะเปนตัวแทน
ประเทศไทยในการเขารวมแขงขันกับทีมที่ชนะเลิศจากประเทศ
ตางๆ เพื่อชิงรางวัลสุดยอดแผนธุรกิจในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 
รวมทั้งไดมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ธนาคารเอชเอสบีซีใน 
ประเทศแถบภาคพ้ืนเอเชีย พรอมท้ังไดรับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
แผนธุรกิจของตนเองตอไป 

สงเสริมใหมีกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเน่ือง (Knowledge 
Management) เพื่อพัฒนาความรูของบุคลากรและสรางความ
สัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในสำนักเสริมศึกษาฯ สงเสริมใหมีการ
สรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทำงาน ทั้งในมิติทางกายภาพและ
ทางจิตใจ 

๔. นโยบายดานประกันคุณภาพ พัฒนาการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องและวางเกณฑเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) ปรับปรุงวิธีการประเมินตนเองใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและพัฒนาคูมือดัชนีชี้วัดและเกณฑประกันคุณภาพ เพื่อ
เตรียมความพรอมสำหรับรับการประเมินจากหนวยงานประเมิน
คุณภาพท้ังภายในมหาวิทยาลัย และจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ

ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานที่มีอยูเดิมและจัดทำใหครบทุกสายงาน  
ผูอำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กลาวท้ิงทาย

วา สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เปนหนวยงานท่ีเปดโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยท่ีประชาชนจะไดรับ
บริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพจากการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม นอมนำศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทั้งทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ในการใหบริการเพ่ิมพูน
ความรู และพัฒนา สรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีความรู 
เพื่อเปนตนทุนในการสรางความม่ังค่ังทางปญญาขององคกร 

แนะนำผูบริหาร รองศาสตราจารยชุมพจต อมาตยกุล...(ตอจากหนา ๑๑) 
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โครงการ “๒๔ ป รพธ. ๒.๔ ลานซซี ี
ทำความดีถวายพอของแผนดิน” 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “๒๔ ป 

รพธ. ๒.๔ ลานซีซี ทำความดีถวายพอของแผนดิน” เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

และครบรอบ ๒๔ ป แหงการกอตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงการนอมรำลึกและถวายความ

จงรักภักดีตอพอหลวงที่ยิ่งใหญของปวงชนชาวไทย รวมถึงการ 

เผยแพรพระราชกรณียกิจอันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชน 

ชาวไทยตลอดระยะเวลากวา ๖๐ ปที่ทรงครองราชยเปนประมุขแหง 

ราชอาณาจักรไทย เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุม

ศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร และ หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มธ.  

ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอำนวย

การโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ กลาววา นอกจาก

ความภูมิใจท่ีไดแบงปนและชวยเหลือผูอื่นแลว การบริจาคโลหิตยัง

ชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้นอีกทางหนึ่งดวย เพราะรางกายจะ

สรางเม็ดเลือดใหม ทดแทนโลหิตที่บริจาคไป ซึ่งจะแข็งแรงและ

ทำงานไดมีประสิทธิภาพกวา ทำใหเม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจน

ไดเต็มท่ี ทำใหเม็ดเลือดขาวทำลายส่ิงแปลกปลอมไดดีขึ้น และ 

เกล็ดเลือดซอมแซมรอยฉีกขาดในรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น ตลอดจนกระตุน

ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง

ไขกระดูก เปรียบเหมือน 

การออกกำลังกายให

กับไขกระดูกไดทำงาน

ดีขึ้น อีกท้ังยังไดตรวจ

สขุภาพทางออม เพราะ 

เ ม่ือได รับ เ ลือดแล ว 

โรงพยาบาลจะตองตรวจความสมบูรณของเลือด ตรวจหาภาวะ 

ติดเชื้อตางๆ เทากับผูบริจาคไดรูภาวะสุขภาพของตนเองในขณะน้ัน

ดวย อันเปนการลดความเส่ียงโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน  

ซึ่งเทากับลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงดวย ดังนั้นการบริจาคเลือดทุก 

๓ เดือน จึงเปนอีกหนึ่งโอกาสท่ีจะชวยใหผูบริจาคมีสุขภาพดีขึ้นได

ดวยตนเอง 

ทั้งนี้ ผูประสงครวมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคไดที่ งาน

ธนาคารเลือด ชั้น ๑ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร- 

เฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ ได

ตั้งแตบัดนี้ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

นอกจากจะเปนการทบทวนผลการดำเนินงานดาน ICT ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวผูเขารวมสัมมนาจะไดรวมระดมความ

คิดเพื่อกำหนดกลยุทธ แผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังใน

ดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอนและงานวิจัย รวมถึงระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ถูกจัดทำข้ึนเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีกรอบและ

สาระสอดคลองกับยุทธศาสตรการดำเนินงานดาน ICT ของประเทศ

และแผน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำใหการดำเนินงานพัฒนา

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนองคกรที่มีการบริหาร

จัดการท่ีดี โปรงใส สามารถใหบริการทางวิชาการท่ีดี” 

สัมพันธกับการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีเปนหลัก และการปรับตัว

ของผูปฏิบัติงาน ซึ่งตองสรางทัศนคติที่ดีในชวงของการเปล่ียนแปลง 

ผูบริหารอาจจะตองหยิบกระบวนงานที่มีความสำคัญมาทำใหสำเร็จ

เปนรูปธรรมชัดเจนกอน ๑ เรื่อง เมื่อประชาคมเห็นถึงประโยชนของ

เทคโนโลยี วาเปนสิ่งที่ทำใหผูทำงานมีความสะดวกสบายมากขึ้น  

ก็จะทำใหผูใชเปล่ียนความคิดจึงจะนำไปสูการพัฒนาดานอ่ืนๆ  

ตอไป” 

นอกจากนี้ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรสอดคลองไปกับ

ยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จึงไดจัดสัมมนาเร่ือง “แผนแมบทเทคโนโลยีสาร- 

สนเทศและการส่ือสาร มธ. ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อาคารชาเลนเจอร ๒ อิมแพค เมืองทองธานี 

โดย รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝาย

บริการวิชาการและวิจัย ไดกลาววา “การจัดสัมมนาเรื่อง แผน

พัฒนาบุคลากรเพ่ือการทำงาน...(ตอจากหนา ๔) 
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ฝายการนักศึกษา รวมกับ  
องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และชุมนุม ชมรม จัดพิธีไหวครู                                                           

“ธรรมศาสตร บูชาบูรพคณาจารย สืบสานประเพณีไทย” 

พิธีไหวครู เปนประเพณีที่สำคัญพิธีหนึ่งของคนไทย

ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตโบราณกาล คนไทยถือวาเมื่อเริ่มวัน

ทำการใดๆ ตองไหวครูกอนเพื่อจะไดเปนสิริมงคลแก

ตนเอง และเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลในการน้ันๆ การศึกษา

จึงถือไดวาเมื่อเร่ิมตนศึกษาวิชาใด ผูที่จะเลาเรียนตองนำ

ตนไปไหวสักการะผูเปนครู  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดพิธีไหวครูเปน

ประจำทุกป เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความเคารพ 

ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย ผูประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรูให เพื่อยกยองคณาจารยทุกทานที่ตั้งใจทุมเท

เสียสละแรงกายแรงใจ ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยอยางเต็มที่ และนอม

รำลึกถึงบูรพคณาจารย ผูมีคุณูปการอันใหญหลวงตอมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร คือ ศาสตราจารย ดร .ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการ

มหาวิทยาลัย ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ และศาสตราจารย ดร.ปวย 

อึ๊งภากรณ อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูอาจารยและศิษย 

เพื่อความเปนสิริมงคล และเปนกำลังใจแดคณาจารยในการอบรมสั่งสอนศิษย

ใหเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรมตอไป ฝายการนักศึกษา รวมกับ องคการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตรและประเพณี 

คณะกรรมการนกัศกึษาทกุคณะ และกลุมกจิกรรมตางๆ ไดรวมกนัจดัพธิไีหวคร ู

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น เม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ภายในงาน

นอกจากจะมีพิธีไหวครูแลว ยังมีพิธีมอบรางวัลสำหรับนักศึกษาผูมีความ

ประพฤติดี ซึ่งในปนี้มีนักศึกษาผูที่ผานการคัดเลือกเขารับรางวัล จำนวน ๑๙ 

คน ตลอดจนการประกวดพานไหวครู โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

ประเภทความคิดสรางสรรค และประเภทสวยงาม ผลการประกวดปรากฏวา 

พานไหวครู ประเภทความคิดสรางสรรค รางวัลชนะเลิศ ไดแก คณะ

สังคมสงเคราะหศาสตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ชุมนุมเชียรและ

แปรอักษร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการผังเมือง ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ไดแก โครงการนักศึกษา

เรียนดีจากชนบท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะพยาบาลศาสตร และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร 
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งานเลี้ยงขอบคุณ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร และบุคลากร

รวมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งบรรยากาศในงาน

เปนไปอยางอบอุนและเปนกันเอง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  

ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต 

ตลอดระยะเวลา ๖ ปที่ไดดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ดร.สุเมธ ไดทุมเทและเสียสละเวลาในการทำงานใหกับ

มหาวิทยาลัยเปนอยางมาก และใหความสำคัญกับงานตางๆ ไมวาจะเปน

งานเล็กหรืองานสำคัญของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ มุงมั่น และนำพา

มหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม  

ในโอกาสท่ี ดร.สุเมธ จะพนจากตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมอบรถจักรยานประจำตำแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัย ใหแก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งศาสตราจารย ดร.สุรพล  

นิติไกรพจน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมอบใหในวันที่ทำ

พิธีเปดงานเพื่อรณรงคใหชาวธรรมศาสตรใชรถจักรยาน ภายใน มธ.  

ศูนยรังสิต เพื่อเปนท่ีระลึกเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหนงนายกสภาอีกดวย 
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ศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ  

“Musical Bazaar” เพื่อบริหารการจัดการพื้นที่บริเวณ ยิมเนเซียม 

๔, ๕, ๖ ของศูนยบริการกีฬาใหเกิดประโยชนสูงสุดและแนวคิดใน

การจัดโครงการครั้งนี้จะคำนึงถึงการแสดงกิจกรรมที่จะเปน

ประโยชนและเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกหัดในทุกๆ

กิจกรรม รวมท้ังการเรียนรูการทำธุรกิจและการแสดงออกตางๆ ทั้ง

ทางดานวัฒนธรรม ดนตรี ตลอดจนการนำเสนอโครงการตางๆ ที่

จะเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยไดกำหนดจัด

งาน “Musical Bazaar” ขึ้นทุกสัปดาหๆ ละ ๒ วัน คือ วันอังคาร 

และวันศุกร ระหวางเวลา ๑๕.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. เร่ิมเปดโครงการ

ตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผานมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม

ที่นาสนใจมากมาย อาทิ การแสดงโชวเตนลีลาศ ของนักศึกษา

ชมรมลีลาศ และการแสดงชุด “ผีสี่ภาค” ของกองสันทนาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนการแสดงท่ีไดรับความสนใจจากผูเขา

รวมงานเปนอยางมาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท ผูชวยอธิการบดี

ฝายการนักศึกษา กลาววา มีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดจัด

โครงการดีๆ แกนักศึกษาโดยมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมีเวทีสำหรับการแสดง

เพื่อฝกความสามารถในการแสดงศิลปะดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ 

ที่จะเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกในกิจกรรมตางๆ ที่

เปนประโยชนโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งยังเปนการเรียนรูให 

นักศึกษาไดเกิดประสบการณจริงในดานธุรกิจดวย เพราะนอกจากมี

กิจกรรมบนเวทีแลวยังมีการออกรานเพื่อจำหนายสินคาอกีดวย 

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศจากการแขงขัน 

RDC 2011 (Robot Design Contest) ในหัวขอ “Green Energy for 

The Green Planet” เพ่ือเนนย้ำใหเยาวชนตระหนักถึงการรักษา 

สิ่งแวดลอม รูจักนำพลังงานสีเขียวมาใชในภาวะที่โลกกำลังตกอยูใน

สถานการณภาวะโลกรอน โดยผูเขาแขงขันในแตละทีมจะออกแบบ

และสรางหุนยนตเพื่อจัดเก็บพลังงานทดแทนซึ่งไดจำลองสนาม 

แขงขันใหเปนฐานพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ โดยแขงขันกัน

แบบคละสถาบันศึกษาเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

ณ ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา ซึ่งจัดโดย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และสถาบันการศึกษาท้ัง ๔ 

สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยไดรับการสนับสนุนจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

และบรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) เพือ่เฟนหาทมีตวัแทนประเทศไทย 

ไปรวมแขงขันในเวทีสรางหุนยนตระดับโลก IDC RoBoCon 2011 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงการ Musical Bazaar 
“Music in the market” 
โโโโโโโโโโโโโคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรร  MMMMMMMMMMMMMMuuuuuuuuuuuuussssssssssssiiiiiiiiiicccccccccccccaaaaaaaaaaaaallllllllllll  BBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrr 

นักศึกษาวิศวกรรมฯ ธรรมศาสตร  
ควารางวัลจากการแขงขัน RDC 2011 
นนนนนนนนนัััััััักกกกกกกกกกศศศศศศศศศศศึึึึึึึึึกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาวววววววววววววิิิิิิิิิศศศศศศศศศศศศววววววววววววววกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร   นนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกศศศศศศศศ
าาาาาาาาารรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงวววววววววววััััััััลลลลลลลลลลลจจจจจจจจจจจาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรแแแแแแแแแแแแขขขขขขขขขขขขงงงงงงงงงงงงงขขขขขขขขขขขขัััััััันนนนนนนนนนนนน RRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCC 2222222222222200000000000001111111111111111111111111111 คคคคคคคคคคคคควววววววววววววาาาาาาาาา
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โครงการ Collaborative Workshop พัฒนาชุมชน โโโโโโโโโโโโคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรร 

สำนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  
จัดงาน “วันมิตรหองสมุด” (Library Friend’s 
Day) ภายใตแนวคิด “คิดถึงหนังสือ คิดถึง
สำนักหอสมุด” เม่ือวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ณ อาคารหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย  
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รอง
อธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง เปน
ประธานในพิธีเปด 

กิจกรรมหลักนอกจากจะมีการออกราน
จำหนายหนังสือราคาพิเศษ และการออกราน
จำหนายสินคา อาหาร และเครื่องใชตางๆ 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกันทุกครั้งแลว  
ปนี้ยังไดถือโอกาสพิเศษจัดพิธีมอบรางวัลใน
การประกวดโครงการรายวิชา TU130 ใหแก
นักศึกษาท่ีสงผลงานเขาประกวด ซึ่งเปนหนึ่ง
ในกิจกรรมภายใตโครงการสรางขุมกำลัง
บุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อเพิ่ม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมกับ TYIN Tegnestue ประเทศนอรเวย และ 
Department of Architecture and Urban Planning, University of 
the Arts Berlin ประเทศเยอรมัน จัดทำโครงการ Collaborative 
Workshop ภายใตหัวขอ “Please ‘PLAY’ here” ณ ชุมชนคลองเตย 
เพ่ือรวมกันสรางและพัฒนาชุมชน บริเวณสนามเด็กเลนรวมไปถึง
ปรับปรุงสถาปตยกรรมภายในของอาคารขางเคียง โดยนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองไดเรียนรูกระบวนการฝก
ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งไดเพิ่มพูนความรู
ประสบการณตลอดจนเปดวิสัยทัศนและมุมมองของนักศึกษาให

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร หรือ 
BUILDING ENERGY AWARDS of THAILAND  
2010 (BEAT2010) มีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อการสรางและถายทอดองคความรูดาน
การอนุรักษพลังงานในหมูนักศึกษา รวมถึง
การสรางการมีสวนรวมในการนำเสนอ

แนวคิดใหมดานการอนุรักษและการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารท้ังในสวนของอาคาร
หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ หรือในอาคารอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงงานท่ีได
รับรางวัลชนะเลิศมีดวยกัน ๕ โครงงาน ดังตอไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท มีดวยกัน ๒ โครงงาน ไดแก  
๑. การจัดการของเคร่ืองใชไฟฟาภายในอาคาร

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ 
๒. การจัดการพื้นท่ีในการอานหนังสือภายใน

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ (ระบบแสงสวาง) 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๑ ไดรับเงินรางวัล 

๔,๐๐๐ บาท ไดแก Motion Sensor 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ไดรับเงิน

รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท มีดวยกัน ๒ โครงงานไดแก 
๑. การศึกษาความคุมคาของหลอดไฟชนิดท่ีมีบัลลาสตและไมมีบัลลาสตโครงการอาคาร

อนุรักษพลังงาน หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
๒. การประหยัดพลังงานอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นอกจากน้ี ภายในงาน ยังมีกิจกรรมเสวนานักเขียนซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ

สยามอินเตอรบุคส พิมพคำสำนักพิมพ ในเครือสถาพรบุคส และศูนยวิเคราะหศักยภาพ 
ปญญธารา รวมไปถึงกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปนแกรมมี่ และวงสถาปาตร้ี จาก 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อสรางสีสันใหนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

กวางขึ้น อีกทั้งเพื่อใหเกิดความรวมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

โครงการดังกลาวไดแบงออกเปน ๒ สวน โดยสวนแรก
เปนการแบงกลุมนักศึกษาเพื่อทำการศึกษาพื้นท่ี เก็บขอมูล 
วิเคราะหและสังเคราะหความเปนไปไดในการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว 
ซึ่งไดใหชุมชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และสวนท่ีสองได
แบงใหนักศึกษาอีกกลุมทำการกอสรางจริงรวมกับชาวบานในชุมชน 
ซึ่งผลที่ไดมานอกจากไดพื้นที่ที่ปรับปรุงจากความตองการจริงของ
ชุมชนแลว โครงการดังกลาวยังใหประโยชนตอนักศึกษาในเรื่องการ
เรียนรู และเขาใจการทำงานออกแบบจริงไปพรอมๆ กัน 

วันมิตรหองสมุด 
สำนักหอสมด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แนวคิ
หอสม
รับราง
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คำสั่ง 

สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  

ที่ ๕/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  

ประจำป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

........................................ 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญของสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๔ ไดมีมติเลือกให นายพิชัย ชุณหวชิร เปนนายกสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามขอบังคับสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขอ ๑๗ จึงเห็นสมควร

แตงตั้งคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ประกอบดวย 

 ๑. นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคม 

 ๒. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อุปนายก 

 ๓. นายยอดย่ิง โสภณ อุปนายก 

 ๔. นายประกิต อภิสารธรรักษ  อุปนายก 

 ๕. นางผาณิต พูนศิริวงศ  อุปนายก 

 ๖. นางดารณี สุวรรณสิงห  อุปนายก 

 ๗. นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล  อุปนายก 

 ๘. นายวิเชียร ชวลิต  อุปนายก 

 ๙. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล  อุปนายก 

 ๑๐. นางดารณี วัธนเวคิน  เลขาธิการ 

 ๑๑. นายพรชัย กิตติปญญางาม  เหรัญญิก 

 ๑๒. นายคณิต พีชวณิชย  กรรมการ 

 ๑๓. นายสมชาย สาโรวาท  กรรมการ 

 ๑๔. นายไชยวัฒน ฉลองพันธรัตน  กรรมการ 

 ๑๕. นายชัยศักด์ิ อังคสุวรรณ  กรรมการ 

 ๑๖. พล.ต.ท.ชัยวัฒน โชติมา  กรรมการ 

 ๑๗. นายสมชาย พูลสวัสด์ิ  กรรมการ 

 ๑๘. นายธนภัทร เอกกุล  กรรมการ 

 ๑๙. ดร.กวีพงษ หิรัญกสิ  กรรมการ 

 ๒๐. นายมารุต สิมะเสถียร  กรรมการ 

 ๒๑. นายลักษณ ตั้งนิรันดร  กรรมการ 

 ๒๒. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  กรรมการ 

 ๒๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  กรรมการ 

 ๒๔. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการ 

 ๒๕. นายสุนทร สถาพร  กรรมการ 

 ๒๖. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  กรรมการ 

 ๒๗. นายเชาวรัตน เชาวนชวานิล กรรมการ 

 ๒๘. นายกรุณา ศุภการุณย  กรรมการ 

 ๒๙. ดร.วาชิต รัตนเพียร  กรรมการ 

 ๓๐. นายชัยยันต เจริญโชคทวี  กรรมการ 

 ๓๑. นายวีรพงษ ชุติภัทร  กรรมการ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

 

 สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

 

 

  

  

 (นายพิชัย ชุณหวชิร) 

 นายกสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ขาวยอ
ยรอย

สาระ 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Governance, Human Rights & 

Development: Challenges for Southeast Asia and Beyond เมื่อ

วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศรีบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ส ำนั ก ท รั พ ย สิ น ท า ง ปญญาแล ะบ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบมเพาะนักประดิษฐ

รุนใหม ประจำป ๒๕๕๔ เรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการสูการ

ประดิษฐและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๔ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ

นิเทศอาจารยใหม ประจำป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห อาคารอเนกประสงค ๑ 

ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และโรงแรม

สปริงฟลด บีช จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด  

เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวตอนรับ 

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดการสัมมนา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการที่ตองปฏิรูปดวน” โดย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร 

ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.จรัญ 

ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายสัก กอแสงเรือง สมาชิก

วุฒิสภา นายกิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝาย

การนักศึกษา ดำเนินรายการ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  

ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห อาคารอเนกประสงค ๑ ช้ัน ๓ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง

อธิการบดีฝายการนักศึกษา เขารวมเสวนาในหัวขอเรื่อง  

“๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด เร่ิมจากวิกฤตสุขภาพ” ในงานการ

ประชุมวิชาการแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปน

องคกรการสรางเสริมสุขภาพ ระยะท่ี ๒ “สุขกันเถอะเรา : อดีตสู

ปจจุบัน สานฝนสูอนาคต” โดยคณาจารย และเจาหนาที่ และ 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรเขารวมงานดังกลาวดวย ซึ่งงานจัด

ในวันท่ี ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนช่ัน โรงแรม 

รามาการเดน กรุงเทพมหานคร  

โครงการวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นำนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๓ ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ ของ

ตลาดหลักทรัพย และเย่ียมชมหองสมุดมารวย แหลงความรูดาน

การลงทุน เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมกับ จังหวัดลำปาง ลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) การจับคูการพัฒนา

ระหวางสถานศึกษากับพื้นที่ 

โดย ผูชวยศาสตราจารย สายฝน  

สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดี

ฝายบริหาร ศูนยลำปาง และนายอธิคม สุพรรณพงศ ผูวาราชการ

จังหวัดลำปาง รวมลงนาม เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ  

หองประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง   

ผูชวยศาสตราจารยสายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวย

อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง จะใหการสนับสนุน

ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนวัด 

พระธาตุเสด็จ ให เปนศูนยกลางของแหลงเรียนรูมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในรูปแบบของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

แหงใหมของจังหวัดลำปาง และจะใหการสนับสนุนวิทยากรในการ

ฝกอบรม เสวนา ศึกษาดูงาน การผลักดันใหเกิดกิจกรรมอยาง 

ตอเน่ือง เพื่อใหชุมชนบานเสด็จสามารถมีความเขมแข็ง ดูแล และ

จัดการพิพิธภัณฑชุมชนของตนเอง 

ได ทั้งนี้ การดำเนินการดังกลาวได

ดำเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๒ และจะ

ด ำ เ นิ นก า ร ให แ ล ว เ ส ร็ จภ าย ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้   

นายอธิ ค ม 

สุพรรณพงศ ผูวา

ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด

ลำปาง กลาววา 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น

พื้นที่จังหวัดลำปาง 

ทั้ งในระดับมหา- 

วิทยาลัย และ

ระดับอาชีวศึกษา เปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีศักยภาพที่โดดเดน

ทั้งทางดานวิชาการ และการฝกทักษะดานอาชีพในพื้นท่ี จะ

สามารถสนับสนุนการพัฒนา หรือแกไขปญหาของหมูบานชุมชน 

และโรงเรียนได ดังนั้น จึงไดดำเนินการจับคูการพัฒนาระหวาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง กับ อำเภอเมืองลำปาง ใน

การพัฒนาวัดพระธาตุเสด็จ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ จังหวัดลำปาง ลงนาม MOU  
การพัฒนาวัดพระธาตุเสด็จ ใหเปนศูนยกลางของแหลงเรียนรูมรดก 
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

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

ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, 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 : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนใหบุคลากรออกกำลังกาย  
“บุคลากรสุขภาพดี ๗๗ ป ธรรมศาสตร”  
กำหนดทุกวันพุธสุดทายของเดือน เปนวัน Sports Day 

มมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาวววววววววววววิิิิิิิิทททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลััััััััยยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร  สสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนััััััััับบบบบบบบบบบบบสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนุุุุุุุุุนนนนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหบบบบบบบบบบบบบุุุุุุุุุุคคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรอออออออออออออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกำำำำำำำำำำำลลลลลลลลลลลลัััััััังงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยย   
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กกกกกกกกกกกำำำำำำำำำำำำหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนดดดดดดดดดดดดดททททททททททททุุุุุุุุกกกกกกกกกกกกกวววววววววววววัััััััันนนนนนนนนนนนนพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุธธธธธธธธธธธธสสสสสสสสสสสสุุุุุุุดดดดดดดดดดดดดททททททททททททาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยขขขขขขขขขขขขขอออออออออออองงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเดดดดดดดดดดดดดืืืืืืืืืออออออออออออนนนนนนนนนนนนนน  เเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนววววววววววววัััััััันนนนนนนนนนนนนน SSSSSSSSSSSSSSppppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrrtttttttttttsssssssssss  DDDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyy 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ “บุคลากรสุขภาพดี 

๗๗ ป ธรรมศาสตร” เปดโอกาสใหบุคลากรออกกำลังกายตาม

ความถนัด ใหทุกวันพุธสุดทายของเดือนเปนวัน Sports Day ตั้งแต

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยไดเปดตัวโครงการอยางเปนทางการ 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารยิมเนเซียม ๕ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยรังสิต  

“อโรคยา ปรมาลาภา ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” 

เปนความจริงท่ีไมมีใครปฏิเสธ จึงทำใหเกิดโครงการ “บุคลากร

สุขภาพดี ๗๗ ป ธรรมศาสตร” โดยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาออกกำลังกาย เลนกีฬาใหมากขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงท้ังสุขภาพกายและ

สุขภาพใจ ยอมนำไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต โดย

ศูนยบริการการกีฬาเปนผูรับผิดชอบโครงการ  

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ครบรอบ ๗๗ ป ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร อยากเห็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี

สุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และเพื่อเปนการ

สงเสริมใหบุคลากรหันมาออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะทางดาน

กีฬาท่ีตนเองชอบ ตลอดจนใหบุคลากรไดมีปฏิสัมพันธกันระหวาง

หนวยงาน ระหวางคณะขึ้น ซึ่งเช่ือวา หากสุขภาพของบุคลากรดี

และมีความสัมพันธระหวางหนวยงานท่ีดี ก็จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีใน

การรวมสรางและพัฒนานำพามหาวิทยาลัยใหไปสูเปาหมายตอไป 

จึงสนับสนุนใหมีนโยบาย “บุคลากรสุขภาพดี ๗๗ ป ธรรมศาสตร” 

โดยใหทุกวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน เปนวัน “Sports Day”  

ที่บุคลากรทุกคนสามารถเลือกไปออกกำลังกายไดตามความถนัด 

ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท ผูชวยอธิการบดี

ฝายการนักศึกษา กลาววา ศูนยบริการการกีฬาพรอมสนับสนุน

ดานอุปกรณกีฬา ตลอดจนครูผูฝกสอนกีฬาประเภทน้ันๆ ซึ่ง

กำหนดใหมีกิจกรรมและประเภทกีฬา ไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล 

บาสเกตบอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส 

เทนนิส เปตอง วายน้ำ คาราโอเกะ โยคะ แอโรบิก ลีลาศ และ 

ฟสเนต 


