
กร
กฎ

าค
ม 

25
56

 ป
ที่ 

46
 ฉ
บับ

ที่ 
6
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ¼ÅÔμºÑ³±Ôμ¾Ô¡ÒÃ 
ÃØ‹¹·Õè 7 à¾×èÍÃÑºãªŒÊÑ§¤Áà¾ÔèÁÍÕ¡ 9 ÃÒÂ

ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555

ผูพิการ อาทิ ทางลาด หองนํ้าสําหรับผูพิการ และที่สําคัญมีศูนยบริการนักศึกษาพิการ ที่คอยชวยอํานวยความสะดวกในเร่ืองการเรียน 
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาพิการ นับวา โชคดีมากที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับตนๆ 
ของประเทศอยางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีโครงการแบบน้ีใหผูพิการ ซึ่งนอกจากจะเปดโอกาสใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้แลว
ก็ยังใหการชวยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาพิการอีกดวย

ในฐานะผูพกิาร นองวิทยาไดฝากไปถึงสังคมวา อยากใหสงัคมปรับเร่ืองทัศนคติเก่ียวกับผูพกิารใหมคีวามคิดเชงิบวก ใหมองผูพกิาร
เหมือนคนปกติ และอยากใหสังคมไดเปดโอกาส สงเสริม และพัฒนาศักยภาพใหกับผูพิการมากกวาการใหความชวยเหลือ พรอมทั้ง
การติดตามประเมินผล และในฐานะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปดกวางรับผูพิการใหเขามาเรียนไดก็อยากฝากนองรุนหลังวา เมื่อ
เรามีโอกาสที่จะเขามาศึกษา ก็อยากจะใหใชโอกาสที่ไดเขามาศึกษาไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ตาม อยากใหใชโอกาสอยางเต็มท่ี
ไมตองคิดวาจะทําไดหรือไม เพียงแตขอใหทุมเทและทําส่ิงนั้น อยางเต็มที่ อยางตั้งใจ และการเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยไมใชเขามา
เรียนแลวจะเปนเพียงผูรับอยางเดียว ขณะเดียวกันควรท่ีจะเปนผูใหบางตามสมควรและโอกาส และเช่ือวาความสําเร็จก็จะมาสูความ
มุงหมายที่ตั้งใจไวอยางแนนอน 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � กําหนดประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
ณ หอประชมุใหญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร โดยมนีกัศกึษา
ผูพิการที่สําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 9 ราย 
ซึ่งนับวาเปนบัณฑิตพิการรุนที่ 7 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะ
นาํความรูความสามารถและประสบการณไปทําประโยชนและรับใชสงัคม 
ตรงตามเจตนารมณในการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” และเสริม
สรางความเทาเทียมกันในสังคม 

แมวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาผูพิการ ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษา ผูมีรางกายปกติ
พรอมจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาผู พิการสามารถเขาถึง
การเรียนรู และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด แตในความเปนผูพิการยอม
ตองใชความอดทน ความเพียรพยายาม อีกทั้งตองมีกําลังใจที่เขมแข็ง
ที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่ออนาคตของตนเอง 

สวนหนึ่งของบัณฑิตผู พิการไดสะทอนความรู สึกและความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามท่ีตนเอง
ใฝฝนไว

นายวิทยา ศิริพร บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร พิการทางการ
เคลือ่นไหว หนึง่ในบณัฑติพกิารของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กลาววา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพอันดับตนๆ
ของประเทศ ในการสรางบณัฑิตทีม่คีวามสามารถมคีณุธรรมและคณุภาพ
ออกสูสังคม และไดเปดโอกาสใหผูพิการอีกหลายคนไดมีโอกาสเรียน
ในระดบัอดุมศกึษา ระหวางทีศ่กึษาอยูทีน่ีไ่ดรบัการชวยเหลอื ดแูลเอาใจใส
จากทางมหาวิทยาลัยเปนอยางดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา
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ÊíÒËÃÑº»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 มีบัณฑิตพิการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จาํนวน 9 คน จาก 6 คณะ ดงันี ้คณะเศรษฐศาสตร 1 ราย คอื นางสาวนิธนินัท
มีนสุข (พิการทางการไดยิน) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 2 ราย คือ นายภานุพงศ
กอนกาศ (พิการทางการมองเห็น) นางสาวจุฑารัตน ปราบไกรศรี (พิการทางการมองเหน็)
คณะศิลปศาสตร 1 ราย คือ นางสาวณัฐรดา บุญยืน (พิการทางการเคล่ือนไหว)
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1 ราย คือ นางสาวหทัยรัตน รัตนจงกล
(พิการทางการเคลื่อนไหว) คณะวิศวกรรมศาสตร 3 ราย คือ นางสาวสุชาดา
เหลาศรีวิจิตร (พิการทางการเคล่ือนไหว) นางสาวพรศรี ลีลาพัฒนาวงศ (พิการทาง
การไดยิน) นายวิทยา ศิริพร (พิการทางการเคลื่อนไหว) และคณะศิลปกรรมศาสตร
1 ราย คือ นางสาวธนพรรณ พุทธานุภาพ (พิการทางการไดยิน) นอกจากนี้ ผลสําเร็จ
ตัง้แตปการศกึษา 2546 ซึง่เปนปแรกของโครงการจนถงึปการศกึษา 2555 พบวา นกัศกึษา 
ผูพิการที่สําเร็จการศึกษาทุกคนสามารถประกอบอาชีพตามวุฒิและศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาคิดอัตราสวนรอยละ 100 จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งนับเปนความ
พึงพอใจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกในประเทศไทย
ที่ใหโควตาแกผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนสถาบันอุดมศึกษานํารอง
ดานการจดัการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาผูพกิาร โดยเปนมหาวทิยาลยัตนแบบในการจดัการ
ศกึษาสาํหรับนกัศกึษาผูพกิารใหสามารถเรียนรวมกบันกัศึกษาผูมรีางกายปกติ และไดรบั

การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการที่ดีที่สุดแหงหน่ึง
ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาในโครงการนักศึกษาผูพิการ ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา มีหลักเกณฑในการ
รับผูพิการท่ีสามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาไมตํ่ากวา 2.00 และสําหรับผูพิการทาง
การมองเห็นจะตองมีความสามารถทางการใชคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองขยายจอภาพ โดยมีระบบการสอบแขงขันระหวางผูพิการเทานั้น
ซึ่งในแตละปจัดสรรโควตาแกผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 56 คน เขาศึกษาในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
จาํนวน 15 คณะ ประกอบดวย คณะนิตศิาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีคณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะทันตแพทยศาสตร 
และคณะสาธารณสุขศาสตร 

ตอมาในป 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายใหนักศึกษาผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จึงจัดตั้ง “ศูนยบริการนักศึกษาพิการ” ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานกลางสําหรับนักศึกษาผูพิการ อาทิ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก อบรม
ใหคําปรึกษา จัดหางานใหแกนักศึกษาผูพิการ และใหบริการดานตางๆ อยางครบวงจร ตลอดจนเสริมสรางองคความรูใหม ๆ ดานผูพิการ
ดวยการจัดทํางานวิจัย โดยปจจุบันในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาผูพิการระดับปริญญาตรี จํานวน 73 คน (พิการทางการมองเห็น
36 คน พิการทางการเคลื่อนไหว 27 คน พิการทางการไดยิน 9 คน ออทิสติกส 1 คน) ระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คน
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นายวิทยา ศิริพร 
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯถวายปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีศัมิ ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดผูทรงคุณวุฒิในภาคเชา จํานวน 14 ทาน ไดแก คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหวางประเทศ) ศาสตราจารย 
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาปรัชญา) ผูชวยศาสตราจารย บัณฑร ออนดํา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต-

ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ Ô̧ÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ àÊ ç̈́ ¾ÃÐÃÒª í́Òà¹Ô¹
á·¹¾ÃÐÍ§¤ � ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃá¡‹¼Ù ŒÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á
2556 ÀÒ¤àªŒÒ áÅÐÀÒ¤º‹ÒÂ ³ ËÍ»ÃÐªØÁãËÞ‹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
·‹Ò¾ÃÐ Ñ̈¹·Ã � 

ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃÊÁà ḉ¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ
àÊ´ç̈ ¾ÃÐÃÒª´íÒà¹Ô¹á·¹¾ÃÐÍ§¤� ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃá¡‹¼ÙŒÊíÒàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÊ ç̈́ ¾ÃÐÃÒª´íÒà¹Ô¹á·¹¾ÃÐÍ§¤� ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃá¡‹¼ÙŒÊíÒàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556
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กติตมิศกัดิ ์(สาขาวชิาสงัคมวทิยา) นายแพทย ธน ูชาตธินานนท แพทยศาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศักดิ์ 
(สาขาจติเวชศาสตร) ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร.นายแพทย ทาคาช ิทาจริ ิแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิต
กติตมิศกัดิ ์(สาขาศลัยศาสตร) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.จรีศกัดิ ์นพคุณ ทนัตแพทยศาสตร-
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์Professor Dr.John Borkowski ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกติตมิศกัดิ ์(สาขาวิชาสถิต)ิ
ศาสตราจารย ดร.ยอดหทยั เทพธรานนท วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศักดิ ์(สาขาเคมี) นายแพทย สาํลี
เปลี่ยนบางชาง สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof.Christopher O’Brien,OBE 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) นายพิเศษ เลิศวิไล
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) และนายประทีป ตั้งมติธรรม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)

สําหรับในปการศึกษา 2555 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ทั้งสิ้น 5,966 คน
แยกเปนดังนี้ ภาคเชา คณะนิติศาสตร 800 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 184 คน
คณะรัฐศาสตร 359 คน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 583 คน คณะสาธารณสุขศาสตร 94 คน
คณะแพทยศาสตร 168 คน คณะทันตแพทยศาสตร 69 คน คณะเศรษฐศาสตร 437 คน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 265 คน คณะศิลปกรรมศาสตร 67 คน ภาคบาย คณะศิลปศาสตร 
640 คน คณะสหเวชศาสตร 115 คน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 252 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร 424 คน คณะพยาบาลศาสตร 84 คน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 426 คน 
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 147 คน วิทยาลัยสหวิทยาการ 115 คน วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค 78 คน และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 661 คน และศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผู แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขารับพระราชทาน
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ระดบัปรญิญามหาบณัฑติและระดบัปรญิญาดษุฎีจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร

ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท 1,972 ระดับปริญญาเอก 61 คน
และประกาศนียบัตร 165 คน รวมท้ังสิ้น 2,198 คน จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพาน
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

TU News
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาส
ครบรอบ 79 ป เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร โดยกิจกรรมชวงเชามีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 80 รูป
จากนั้น เขาสูพิธีการในหอประชุมศรีบูรพา โดย ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนประธานในพิธี เริ่มดวยพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา แกอาจารยและขาราชการ 
และมอบเข็มเกียรติยศ ประจําป 2556 แก ธรรมศาสตราภิชาน ดร. สุรินทร
พศิสุวรรณ อดตีเลขาธกิารอาเซยีน โลเกยีรตยิศแด ศษิยเกาดเีดน จาํนวน 6 ทาน 
โลเกยีรติยศแด ผูทําคุณประโยชน จํานวน 9 ทาน กีรตยาจารย จํานวน 1 ทาน
ครูดีเดน จํานวน 3 ทาน บุคลากรดีเดน จํานวน 3 ทาน พิธีมอบรางวัลแก
นักศึกษาที่ไดรับทุน ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ และทุนรางวัลเรียนดี และ
พิธีเปดอาคารกิจกรรมนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม 

จากนั้น มีปาฐกถาทางวิชาการของกีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร ประจําป 2555 เรื่อง “โจทยการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ใน 2 ทศวรรษ จากพฤษภาคม 2535 ถึงปจจุบัน” โดย ศาสตราจารย ดร.เกษียร  
เตชะพีระ กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร ณ 
หองประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์  ในชวงบาย มีพิธีเปดอาคารและหนวยบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิณ บรเิวณโถง ชัน้ 1 อาคาร ม.ร.ว.สวุพรรณ
สนิทวงศ และปดทายดวยพิธีเปดอาคารสมาคมธรรมศาสตร 2554 ณ อาคาร
สมาคมธรรมศาสตร 2554 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต

ÇÑ¹Ê¶Ò»¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 79 »‚¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 79 »‚
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร รวมกบัมลูนธิโิตโยตาประเทศไทย กาํหนดจดังานประกาศเกยีรตคิณุ
เพ่ือมอบรางวลัผลงานทางวชิาการดีเดน TTF AWARD ประจําป 2555 เมือ่วันที ่30 กรกฎาคม
ณ หองราชดําเนิน ช้ัน 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

ผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD เปนรางวัลที่จัดใหมีขึ้น เพื่อเปนการประกาศ
เกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาตางๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทย
ใหสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่ทรงคุณคาเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้ง
เอือ้ประโยชนทางภูมปิญญาแกสงัคมไทยใหเกดิการพัฒนาประเทศอยางย่ังยนื สาํหรับผลงาน
ทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจําปงบประมาณ 2555 มีผลงานท่ีไดรับรางวัลดังน้ี 

7

ÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔÂÈ
หนังสือเรื่อง “ภาษากับการเมือง/ความเปนการเมือง”
ผูแตง รองศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 
  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹ Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ �
หนังสือเรื่อง “การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ 
  : ศกึษาผานบทบาทของนักวชิาการ ขาราชการ การเมอืง และประชาชน”
ผูแตง รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹ Œ́Ò¹Á¹ØÉÂÈÒÊμÃ �
หนังสือเรื่อง “โบราณคดีเคร่ืองถวยในสยาม แหลงเตาลานนาและสุพรรณบุรี”
ผูแตง ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร
  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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¾Ô¸ÕÁÍºÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹ 
TTF AWARD »ÃÐ¨íÒ»‚ 2555  

¼Å

¼Å
เครองถวยในสยาม แหลงเตาลานนาและสพุรรณบุร”
รยสายันต ไพรชาญจิตร
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �ÊØ¢ÀÒ¾
หนังสือเรื่อง “ปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ และการปองกัน”
ผูแตง ศาสตราจารย นายแพทยประเสริฐ อัสสันตชัย
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà ‹́¹ Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�à·¤â¹âÅÂÕ
หนังสือเรื่อง “วิศวกรรมโปรตีน นวัตกรรมการพัฒนาชีวโมเลกุลแหงยุค”
ผูแตง ศาสตราจารย ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร

ณ หองราชดาเนน 

รองศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 

รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
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ผูเขียนไดมีโอกาสไดรวมเดินทางไปดูงานที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกลุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ภายใต
โครงการ “Thammasat University Executive Development Program” ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 

การไปดูงานในคร้ังนี้กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากมาย กับทั้งตัวผูเขียนเอง และเพ่ือนๆ ที่รวมเดินทาง คณะของพวกเรา
ซึ่งมีศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย อาจารยมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี เปนผูนําคณะเดินทาง ไดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ที่อยูในกลุมสูงสุด 5 อันดับแรกตลอดกาล
ของโลก นั่นคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด รวมทั้งดูงานบริษัทชั้นนํา 3 แหงคือ Cisco Systems,
Google และ Facebook ที่ Silicon Valley ศูนยกลางเทคโนโลยีดานไอทีของโลก

¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�©ºÑº¹Õé ¢ÍàÊ¹Íº·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ â´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ́ Ã. ÃÑª®Ò 
¤§¤Ð¨Ñ¹·Ã� ¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂ¡Ô̈ ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ·Õèä Œ́áº‹§»̃¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�̈ Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ä»´Ù§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒàÁ×èÍ»ÅÒÂà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á·Õè¼‹Ò¹ÁÒã¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ (Thammasat University Development Program-TU-EDP) ÃØ‹¹·Õè 1

¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ Á¸. 
´Ù§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªÑé¹¹íÒ¢Í§âÅ¡ 

Stanford University áÅÐ 
University of California, Berkeley 

          โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา คงคะจันทร 
  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

คณะผูบริหารเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย
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มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเนยี เบริกลยีเปนมหาวทิยาลยัของรฐั สวนมหาวทิยาลยัสแตนฟอรดเปนมหาวทิยาลยัเอกชน จาํนวนนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย มีมากกวาของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เปน 3 เทา แตในทางกลับกัน คาเลาเรียนของ 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด กลับแพงกวา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย เปน 3 เทา บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็ดูแตกตางกัน
ภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย คลายๆ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ผูคนสามารถเดินผานเขาออก
มหาวิทยาลัยไดโดยสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สวนมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด จะดูสงางามหรูหรา  
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แตสิง่ทีม่หาวทิยาลยัทัง้สองมเีหมอืนกัน คอื
ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 
ทั้งสองมหาวิทยาลัยใหความสําคัญอยางมากกับ
การวิจัย โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเบิรกลีย
จัดสรรงบประมาณรอยละ 64 จากทั้งหมดใหกับ
งานวิจัย รอยละ 34 ใหกับการเรียนการสอน 
และ อีกรอยละ 2 ใหกับการดําเนินการตางๆ 
คณาจารยแตละทานไดรับเงินสนับสนุนปละ 
1,000,000 เหรียญสหรัฐในการทําวิจัย สําหรับ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดจัดสรรงบวิจัยจํานวน
มากใหกับคณาจารย โดยแหลงท่ีมาของเงิน
วิจัยมาจาก 3 สวนดวยกัน สวนแรกมาจาก
คาเลาเรียน ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมมากเทาใดนัก 
สวนที่สองมาจากศิษยเกาบริจาค โดยสวนใหญ
ศิษยเกาจะบริจาคใหเปนอาคารเรียน โดยสังเกต
ไดจากช่ืออาคารตางๆ จะเปนชื่อหรือสกุลของ
ผูบริจาค ในสวนนี้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นาจะไดเปรียบเพราะมีศิษยเกาจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จทางการประกอบธุรกิจและ
ไดกลบัมาใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัย เชน Google Yahoo และ Hewlett Packard เปนตน สวนแหลงทีส่ามของเงินวจิยัมาจากความรวมมือ
กับภาคเอกชนขนาดใหญ 

อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ทําใหมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงอยูในระดับโลกไดนั้น มิใชแคเพียงเงินทุนที่มากเทานั้น แตยังอยูที่มุมมองในการ
ทําวิจัยที่โดดเดน ปญหาวิจัยที่มหาวิทยาลัยทั้งสองใหความสนใจจะเปนระดับโลกมีแนวคิดวาจะตอง “Think Big” โดยตั้งโจทยวิจัยจากปญหา
ทีเ่ปนสากลมากกวาปญหาระดบัทองถิน่ เปนสหวทิยาการหรอื Multidisciplinary โดยเปนการรวมมอืกนัของนกัวจิยัทีม่าจากหลากหลายสาขา 
นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัทัง้สองแหงยงัใหความสาํคญักับการเผยแพรผลงานออกสูสงัคม มหีลกัสตูรทีส่อนใหนกัศกึษารูจกัคดิและพฒันาผลงาน
วจิยัทีไ่ดใหเปนสนิคา เชน College of Engineering ของมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเนยีเบริกลยี มหีลักสตูร Entrepreneurship สวนทีม่หาวทิยาลยั
สแตนฟอรดมี “Stanford Technology Venture Program” สําหรับฝกอบรมเชิงปฏิบัติใหกับนักศึกษา ผลงานที่สําคัญของโครงการน้ี 
ที่เรารูจักกันดีคือ “Instragram” นั่นเอง 

ทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอรด คณะดงูานไดมโีอกาสเขาพบ ศาสตราจารย เบอรนยี รอธ
ผูอํานวยการสถาบันออกแบบความคิด (D-School: Institute of Design Thinking) 
ที่นี้ไดเห็นบรรยากาศหองเรียนที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับที่พวกเราเคยเห็น โตะ เกาอ้ี
ของนักศกึษาอยูในสภาพท่ีพรอมจะเคล่ือนยายไดทกุเวลา สามารถเปล่ียนรูปรางตามการ
ใชงาน ในหองเต็มไปดวยไวทบอรดและกระดาษโนตที่แปะเต็มไปหมด ใครคิดอะไรได
ก็จะเขียนแลวมาแปะไวกอน อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษสีตางๆ ที่จําเปนในการ
ออกแบบมีใหใชอยางไมจํากัด และไมคิดเงิน ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดคิด และ
ใหอิสระแกผูเรียนในการออกแบบ มีการสาธิตใหดูมากกวาจะมาน่ังบรรยาย นักศึกษา
ดูตื่นตัว เต็มไปดวยพลังที่จะคิดสิ่งใหมๆ ออกมา ซึ่งความสําเร็จของสถาบันนี้ สามารถ
พิสูจนไดดวยผลงานตางๆ ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

ผูเขียนคิดวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลก นั่นคือ ความพรอมทางดานการเงิน ความแข็งแรงทางวิชาการ การทําวิจัย
ที่ตอบโจทยสากล กระบวนการในการเผยแพรผลงาน และ การสรางบัณฑิตคุณภาพ 
สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเรานั้น ผูเขียนเช่ือวาก็มีโอกาสที่จะกาวไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในระดับโลกไดเชนกัน หากเราจะไดนําแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ไปปรับใช ไมวาจะเปนดานการวิจัย
การเรียนการสอน การบริหาร ผูเขียนและคณาจารยที่ไดรวมเดินทางไปในคร้ังนี้ 
ตางเหน็พองกนัวา พวกเราไดรบัประสบการณและมมุมองใหมๆ  ทีจ่ะเปนประโยชน
ยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหกาวไปสูความสําเร็จในระดับสากล
ในอนาคตตอไป 

คณะผูบริหารเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
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บรรยากาศภายใน D-School 
ที่ Stanford Uiniversity
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มีมติใหใชช่ือเดิม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
เปนชือ่มหาวทิยาลยัเชนเดมิ โดยผานความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎร และ
ผูแทนองคกรตางๆ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ...ไดเชิญองคกรผูแทนประชาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประกอบดวย สมาคมนิติศาสตร  
สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสภาอาจารย 
ประธานสภาข าราชการ  ประธานสภานักศึกษา  และนายก
องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมแถลงขอเท็จจริง
และแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2556 ที่ผ านมา เพ่ือใหการพิจารณาเร่ืองการเปลี่ยนชื่อจาก 

“มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร” เปน “มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
และการเมือง” เปนไปดวยความรอบคอบ และมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาคมธรรมศาสตร ซึ่งผู แทนทุกคน
ไดแสดงความเห็นประกอบดวยเหตุและผลรวมท้ังความเห็น

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � 

ÁÕÁμÔãªŒª×èÍà´ÔÁ ÁÕÁμÔãªŒª×èÍà´ÔÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �” 
äÁ‹à»ÅÕèÂ¹á»Å§äÁ‹à»ÅÕèÂ¹á»Å§

สวนใหญของประชาคมท่ียังคงเห็นชอบใหใช ชื่อเดิมมากกว า 
เน่ืองจากหลายสาเหตุสําคัญ อาทิ ชื่อที่ใชในปจจุบันยังคงความเปน
ธรรมศาสตรในอดีตไวเชนเดิม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ยังคง
ความหมายเดิมอยูในช่ือนี้ครบถวนและเปนชื่อที่คนท่ัวไปเปนที่รูจัก
และยอมรับทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ี “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร”เปนชื่อที่ใชทําขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัยทั่วโลกและไดสรางชื่อเสียงและมีตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกและระดับเอเชียในดานตางๆ มาแลว 
เปนตน ซึ่งคาดวาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะผานการพจิารณาของคณะกรรมาธกิาร
วสิามญั และจะเขาสูระเบียบวาระการประชมุของสภาผูแทนราษฎรที่
จะเปดสมัยประชุมสามัญในเดือนสิงหาคม 2556 นี้

ทั้ง น้ีบรรยากาศในการประชุมร างแถลงข อเท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งน้ีเปนไปดวย
ความเรียบรอย คณะกรรมการหลายทานไดใหความเห็นสนับสนุน
การคงช่ือ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เดิมไว ทั้งนี้กรรมการผูเสนอ
ขอใหเปลี่ยนชื่อไดแสดงถึงเจตนารมณที่ดีในการใชชื่อที่ผูประศาสน
การสถาปนามหาวิทยาลัยเปนผูมอบให คือ “วิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง” เพื่อตั้งใจสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีความเปน
ประชาธิปไตย นอกจากนี้กรรมการยังไดทิ้งทายขอใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่ เข มแข็งในการปลูกฝงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิเปนประมุข นกัศึกษามีความเขาใจ 
และสนใจในเร่ืองการเมือง เพื่อรวมพัฒนาประเทศชาติตอไป
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ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ โดย คุณคาซูโกะ มากิ
ผูอํานวยการมูลนิธิอากอนชู ไดเดินทางมามอบทุนการศึกษา ประจํา
ปการศึกษา 2556 พรอมมอบเกียรตบิตัร ใหแกนกัศกึษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง จํานวน 25 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
เปนเงินรวม 500,000 บาท ณ หอง 3308 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหเกียรติเปนประธานกลาวตอนรับและกลาวขอบคุณ 
พรอมดวย รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยลําปาง อาจารยพิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดี
ฝายการนักศกึษา ศนูยลาํปาง และผูบรหิารคณะตางๆ ของมหาวิทยาลยั-
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง พรอมคณาจารยและเจาหนาที่ รวมตอนรับ

è

อาจารยพิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา 
ศูนยลําปาง กลาววา ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน 2556 นับเปน
ปที่ 9 แลว ที่มูลนิธิอากอนชู ประเทศญ่ีปุน ไดมามอบทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ทุนที่ไดรับ
ในแตละป จํานวน 500,000 บาท ไดจัดสรรให แตละคณะตาม
สัดสวนจํานวนนักศึกษา ไดแก คณะสังคมสงเคราะห 6 ทุน วิทยาลัย-
สหวิทยาการ 7 ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร 3 ทุน และคณะนิติศาสตร 
9 ทุน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับ
การรับทุนจากมูลนิธิ โดยคํานึงถึงความจําเปนขั้นพื้นฐานของ
นักศึกษาเปนหลัก ถึงแมวาจะมีนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนจํานวนมาก
แตกระบวนการคัดเลือกนั้นเปนไปดวยความเท่ียงธรรม และโปรงใส

 
   

ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹  
ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨íÒ¹Ç¹ 500,000 ºÒ· 

ãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á¸. ÈÙ¹Â�ÅíÒ»Ò§
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¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ¢ŒÍμ¡Å§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

ศาสตราจารย ดร . สมคิด เลิศไพฑูรย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายบุญชู
ตรีทอง รวมลงนามบันทึกขอตกลงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศนูยลาํปาง เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

 

ÊÑÁÁ¹Ò TU-ASEAN Forum ¤ÃÑé§·Õè 5 
ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ 

ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง ความคบืหนา “การเตรยีมความพรอม
สูประชาชาคมอาเซ่ียนของไทย” จดัโดยศนูยอาเซ่ียนศกึษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àÇªªÒªÕÇÐ 
»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ PPE àÃÕÂ¹ÍÐäÃ ? àÃÕÂ¹·íÒäÁ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
และหัวหนาพรรคประชาธิปตย ผูสาํเรจ็การศึกษา
ในสาขาวิชา PPE จากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง PPE เรียนอะไร..? เรียนทําไม..? ในโอกาสที่วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เปดตวัหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง
และเศรษฐศาสตร เม่ือวันที ่2 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมศรีบรูพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร

μŒÍ¹ÃÑº¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà»ÃÙ 
â¤ÅÍÁàºÕÂáÅÐàÍ¡ÇÒ´ÍÃ�

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร 
รองอธกิารบดฝีายวเิทศสมัพนัธ ตอนรบั คณะผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยเปรู โคลอมเบียและเอกวาดอร เพ่ือ
ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนเกี่ยวกับลาติน
อเมรกินัศกึษา คณะศลิปศาสตร เมือ่วนัท่ี 18 มถินุายน 
2556 ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

TU FaceUp

ÃÕÂ¹·íÒäÁ
ตรี

Á¸. Å§¹ÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº GROUP T – International 
University College Leuven »ÃÐà·ÈàºÅàÂÕèÂÁ

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นธินินัท วศิเวศวร รองอธิการบดีฝายวเิทศสัมพนัธ รองศาสตราจารย 
ดร.ประภัสสร วังศกาญจน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ธีระ เจียศิริพงษกุล ผูอํานวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันฯ 
(TEP&TEPE) รวมพิธีลงนามใน LETTER OF INTENT FOR THE 2 + 2 BACHELOR 
DEGREE PROGRAM BETWEEN GROUP T - INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE 
LEUVEN AND THAMMASAT UNIVERSITY ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
GROUP T – International University College Leuven ประเทศเบลเย่ียม เมื่อวันที่ 
3 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ � Á¸. Ã‹ÇÁ¡Ñº EBARA 
¨Ñ́ ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “APPLICATIONS OF PUMPING 
EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING, 
DESIGN & APPLICATIONS” 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ EBARA 
Hatakeyama Memorial Fund (EHMF) ซึ่งเปนกลุมบริษัทผูผลิตปมนํ้า
ทีใ่หญเปนอนัดบั 1 ของประเทศญ่ีปุน จดัการอบรมหลักสตูร “APPLICATIONS 
OF PUMPING EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING, DESIGN & 
APPLICATIONS” และ “APPLICATIONS OF REFRIGERATION EQUIPMENT 
– FOCUSED ON PLANNING, DESIGN & APPLICATIONS” เมื่อวันท่ี
28-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Miracle Grand หลักสี่ กรุงเทพฯ 

¾Ô¸ÕËÅ‹Íà·ÕÂ¹ í̈Ò¹íÒ¾ÃÃÉÒ
สภาขาราชการ มหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร จัดพิธีหลอเทียนจํานํา
พรรษา เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 
2556 ณ บริเวณฟุตบอลดานหนา
ศนูยหนงัสอื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

ÁÙÅ¹Ô̧ ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
คณุคาซโูกะ  มาก ิผูอาํนวยการมูลนธิอิากอนชู ประเทศญ่ีปุน มอบทนุการศึกษา

ใหแกนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมสญัญา ธรรมศักดิ ์ตกึโดม ชัน้ 2 มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ทาพระจนัทร 

àÊÇ¹Ò ËÑÇ¢ŒÍ “á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒË¹Ñ§Ê×Í
ÇÔªÒ¡ÒÃã¹ÃÐºº e-book à¾×èÍ¨íÒË¹‹ÒÂ”

สาํนกัพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ
บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จาํกดั (มหาชน) จดัเสวนา หวัขอ
“แนวทางการจดัทาํหนงัสอืวชิาการในระบบ e-book
เพ่ือจําหนาย” เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ 
หองปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหารช้ัน 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย รังสิต โดยมี 
ผูชวยศาสตรจารยชุลีพรเกษโกวิท รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและประธานกรรมการสาํนกัพมิพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

 

â¤Ã§¡ÒÃ TEP áÅÐ TEPE Ñ̈´§Ò¹ Pre De-
parture Orientation »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จดังาน Pre Departure Orientation ประจาํปการศึกษา 
2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ Impact Forum เมืองทองธานี 
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาท่ีจะไปศึกษาตออีก 2 ปสุดทาย
ที่มหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษ และ มหาวิทยาลัย 
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในงานน้ีมีตัวแทนจาก
ทัง้สองมหาวทิยาลยั ตวัแทนจาก British Council ตวัแทนจาก UNSW 
Thailand Office และ รุนพี่ศิษยเกามาใหความรูแกนักศึกษา เพื่อ
เตรยีมความพรอมใหแกนกัศกึษาเพือ่ท่ีจะไปศกึษาตอยงัสองประเทศน้ี
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TU Show Case

·ÕÁ Woo Hoo นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการแขงขัน จากเวทีการเฟนหานักการตลาดหนาใหม
สูสายงานการตลาดของประเทศไทย “ลอรีอัล แบรนดสตอรม 2013” พรอมเงินรางวัล 
75,000 บาท และเปนตัวแทนไปขันแขงในระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในปนี้แบรนด
ที่ลอรีอัลนํามาเปนโจทยใหเหลานักศึกษาไดสวมบทบาทเปนแบรนดเมเนเจอร
คือ ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ลอรีอัล ปารีส (L’Oreal Paris) โดยผูเขาแขงขันตองใช
ความคิดสรางสรรคในการคิดคนและนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับเสนผมที่ไมเคยมีมากอนใหกับ ลอรีอัล ปารีส ที่สะทอนตัวตนของแบรนดได
อยางด ีซึง่ในการแขงขนันกัศึกษาตองลงมือวจิยัและวิเคราะหตลาด ออกแบบบรรจุภณัฑ
ใหม กําหนดชองทางการจัดจําหนาย รวมท้ัง วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
ดวยตัวเอง เพื่อใหประสบความสําเร็จในตลาดอาเซียน ซึ่งประกอบไปดวย 10 ประเทศ 
สาํหรับประเทศไทย มนีกัศกึษาเขารวมการแขงขนั ทัง้ส้ิน 47 ทมี จากมหาวิทยาลัยชัน้นาํ
ของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากวงการสื่อโฆษณาและการตลาด 

สาํหรบั ทมี Woo Hoo ประกอบไปดวย นางสาวพนัญญา  ชณุหวงศ นายวรีวทิย  ภวูวรีานนิทร และนางสาวศริดา
หันนาคินทร นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนําเสนอผลิตภัณฑสําหรับ
บาํรงุเสนผม และ หนงัศรษีะของสภุาพบรุษุ ซึง่ถอืวา สนิคากลุมนี ้ยงัมคีูแขงในตลาดอยูนอย ในมมุมองดานการลาดแลว
กถ็อืวา ยงัมชีองวางทีส่ามารถมาเตมิเตม็ได นอกจากการนาํเสนอผลติภณัฑใหมแลว กลยทุธการใชสือ่ของทมี Woohoo 
ใหความสําคัญท้ังสื่อบนเว็บไซต, Facebook และ youtube นอกจากใหขอมูลผานส่ือออนไลนและ Social network 
ชองทางสือ่สารสาํคญัแลว ยงัเสนอ content แบบ interactive ไดแก meet expert สาํหรบัใหสภุาพบรุษุไดสอบถาม
ปญหา ผานออนไลน  นอกจากน้ียังใชสื่อทุกชองทาง สรางการมีสวนรวมระหวางผูบริโภค กับผลิตภัณฑ ตามแนวคิด 
Attract – Education - Engage
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¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ
“ÅÍÃÕÍÑÅ áºÃ¹´ �ÊμÍÃ �Á 2013”
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¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË �»˜ÞËÒàªÔ§ Ø̧Ã¡Ô¨ ÊÒÂàÅ×Í´ “BBA ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �”
¤ÇŒÒ 3 ÃÒ§ÇÑÅº¹àÇ·Õ The CIMA Global Business Challenge 2013

ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแขงขันในรอบประเทศไทย 
(Thailand Final) นี้ จะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการ
แขงขัน The CIMA Global Business Challenge ในรอบ 
Global Business Challenge – Global Final 2013 ซึ่งมี
กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556 ณ The 
Maslow, Johannesburg, South Africa ซึ่งในรอบ Global 
Final นี้จะมีทีมนักศึกษาเขารวมการแขงขันท้ังหมด 100 ทีม 
จาก 24 ประเทศทั่วโลก

เพราะชีวิตนักศึกษาไมไดถูกกําหนดใหศึกษาหาความรูจากตําราในหองเรียนเทานั้น แตยังมีเวทีที่เปดกวางใหคนรุนใหมไดมีโอกาส
แสดงความคิดและความสามารถอยางสรางสรรค เฉกเชนเวทีการแขงขันวิเคราะหปญหาเชิงธุรกิจระดับนานาชาติ The CIMA Global 
Business Challenge 2013 ภายใตการสนับสนุนของ Barclays เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนคนรุนใหม ไดมีพื้นที่ใหการแสดงความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาเชิงธุรกิจ

ในปนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันสงผลงานเขารวมการแขงขัน โดยทีมที่เขารวมการแขงขันจะตองสงผลงานการวิเคราะห
กรณศีกึษาใหคณะกรรมการพจิารณา และคณะกรรมการจะคดัเลือกใหเหลือเพยีง 5 ทมีสดุทาย เพือ่นําเสนอผลงานตอหนาคณะกรรมการตดัสนิ 

ซึ่งในการคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทย 5 ทีมที่ผานเขาสูรอบสุดทาย เปนทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4 ทีม และทีมจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 1 ทีม โดยทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 4 ทีมนั้น เปนทีมจากภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี 1 ทีม และทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ BBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 3 ทีม

ผลการแขงขันปรากฏวาทีมนักศึกษา BBA สามารถกวาดท้ัง 3 รางวัลจากเวที The CIMA Global Business Challenge 2013
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม “Panorama” สมาชิกใน
ทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)

1. นางสาวศศกร พานิชสมบัติ
2. นางสาวชนากานต เพาะบุญ
3. นางสาวปุญญาพร สกุลนิยมพร
4. นางสาวนิวัจนา ขันติพงษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม “Bluefin” สมาชิกใน
ทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)

1. นายธาม ชมปรีดา 
2. นางสาวสโรชา เกษสาคร 
3. นางสาววรรษชล อุดมศิลป
4. นายทัศนพล ดิเรกวัฒนานุกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม “Ascensure” สมาชิก
ในทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)

1. นางสาวณิชมน อัศวรักษ
2. นางสาวปภาวี เชิดชูบัณฑิต 
3. นางสาวอลินพิมพ กิริยาพงษ
4. นางสาวอรจิรา แซกัง 

3 2 

1 

จุล
สา
รธ
รร
มศ
าส
ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

15



»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

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

 จุลสารธรรมศาสตร : เพ่ือเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

   และผูสนใจทั่วไป
 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
 บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง

 กองบรรณาธิการ  นพรัตน พลอยช่ืน ภาณวุัฒน โคตรโนนกอก 
   ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน ประภาพันธ วองไว 

   ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักด์ิเดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี 
   ศุภณา เย็นเปนสุข

 จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต 
   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8 
   โทรสาร 0-2564-4493
 E-mail : pr.tu@hotmail.com

 Website : www.pr.tu.ac.th
 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11
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แถลงขาวเปดตัว
โครงการครบรอบ 80 ป 
แหงการสถาปนา มธ. 

วันที่ 28 สิงหาคม 2556                  
เวลา 13.30 – 15.30 น.                    

 ณ หองประชุมสัญญา  ธรรมศักด์ิ 
และลานปรีดี พนมยงค 
มธ. ทาพระจันทร 

งานประชาสัมพันธ
มธ. ทาพระจันทร 
โทร. 0-2613-3030

อบรมเรื่อง “การใชโปรแกรม 
Microsoft Word 2010 
อยางมืออาชีพ สําหรับนักศึกษา”

 วันที่ 2 กันยายน 2556                   
เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอง 109 
อาคารวิทยบริการ มธ. ศูนยรังสิต

สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและพัฒนา มธ. 

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 

วันที่ 27 กันยายน 2556 
เวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มธ. ศูนยรังสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ.
โทร. 0-2546-4490

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
 ประจําป 2556

วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2556              
ณ วัดแจงแสงอรุณ อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

งานประชุม กองกลาง มธ. ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-3015-6
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