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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำหนด

ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

โดยมีนักศึกษาผูพิการที่สำเร็จการศึกษา  

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 

๑๓ ราย ซึ่งนับวาเปนบัณฑิตพิการ รุนที่ ๕ 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะนำ

ความรูความสามารถและประสบการณไปทำประโยชนและรับใช

สังคม ตรงตามเจตนารมณในการเปน “มหาวทิยาลยัเพือ่ประชาชน” 

และเสรมิสรางความเทาเทียมกันในสังคม 

แมวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนใหแก

นักศึกษาผูพิการ ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาผูมีรางกายปกติ 

พรอมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหนักศึกษาผูพิการสามารถเขาถึง

การเรียนรู และใหคำปรึกษาอยางใกลชิด แตในความเปนผูพิการ 

ยอมตองใชความอดทน ความเพียรพยายาม อีกทั้งตองมีกำลังใจที่

เขมแข็งที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่ออนาคตของตนเอง 

สวนหนึ่งของบัณฑิตพิการไดสะทอนความรูสึกและความภาค

ภูมิใจที่ไดเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่ตนเอง

ใฝฝนวา 

นายไพฑูรย แซจิ้ว  

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร  

พิการทางการเคล่ือนไหว นักกีฬา 

เทเบิลเทนนิส ของทีมชาติไทย  

ในการแขงขันอาเซียนพาราเกมส 

ประเทศอินโดนีเซีย  

ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  

กลาววา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

อันดับตนๆ ของประเทศ ในการสรางบัณฑิตที่มีความสามารถ  

มีคุณธรรมและคุณภาพออกสูสังคม และไดเปดโอกาสใหคนพิการ

อีกหลายคนไดมีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหคนพิการ มีทางลาด 

หองน้ำสำหรับคนพิการ และที่สำคัญมีศูนย

บริการนักศึกษาพิการ ที่คอยชวยเหลือ 

อำนวยความสะดวกในการเรียน การใชชีวิต

ในมหาวิทยาลัย โดยมีเจาหนาที่คอยให 

คำปรึกษาแกนักศึกษาพิการ ซึ่งคิดวาเปน 

สิ่งสำคัญตอนักศึกษาพิการ เม่ือผมไดมี

โอกาสเขามาเรียนจึงตั้งใจเรียนเต็มที่ใหสม

กับที่มหาวิทยาลัยมอบโอกาสให และอยาก

ฝากใหทุกคนที่ไดมีโอกาสเขามาเรียน ตั้งใจ

เรียน และทำหนาที่ของตนใหเต็มที่ โดยไมตองคิดวาจะทำไดหรือไม 

เพียงแตขอใหทุมและทำสิ่งนั้นอยางเต็มที่และตั้งใจ ซึ่งเชื่อวาจะนำ

ไปสูความสำเร็จ ที่เราตั้งใจไวอยางแนนอน” 

นางสาวพรภิญญา หาญวัฒนานุกุล 

บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

พิการทางการเห็น  

กลาววา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปด

โอกาสใหกับผูพิการไดศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา ระหวางที่ศึกษาอยูที่นี่ไดรับการ

ชวยเหลอื ดแูลเอาใจใสจากทางมหาวทิยาลยั 

เปนอยางดี ไมวาจะเปนดานทุนการศึกษา 

หรือแมแตการผลิตอักษรเบรลลซึ่งเปนปจจัยสำคัญยิ่งของผูพิการ

ทางสายตา ดังนั้น หากไมมีอักษรเบรลลแลวก็คงไมสามารถอาน

หนังสือได นอกจากการชวยเหลือในเรื่องผลิตอักษรเบรลล โดย 

ศูนยบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการแลว ยังมีการจัดหา

อาสาสมัครสำหรับอานหนังสือบันทึกเสียงใหสำหรับผูพิการทางการ

เห็น และบริการถอดเทปคำบรรยายออกมาเปนตัวอักษรสำหรับ 

ผูพิการทางการไดยินดวย  ซึ่งเปนการจัดบริการที่หลากหลาย

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาพิการซึ่งแตกตางกัน  นับ

ไดวาโชคดีมากที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับตนๆ ของประเทศ

อยางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีโครงการแบบน้ีใหคนพิการ  

ซึ่งนอกจากจะเปดโอกาสใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้แลว  

ก็ยังใหการชวยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาพิการ 

อีกดวย” 

“ไม�ต�องคิดว�าจะทำได�หรือไม�  

เพียงแต�ขอให�ทุ�มและทำส่ิงน้ัน 

อย�างเต็มท่ีและต้ังใจ  

เช่ือว�าจะนำไปสู�ความสำเร็จ 

ท่ีเราต้ังใจไว�” 
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สำหรับปการศึกษา ๒๕๕๓ มีบัณฑิตพิการสำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๑๓ ราย จาก ๘ คณะ ดังนี้ 
คณะนิติศาสตร ๒ ราย คือ นายสุทธินันท แพทยานันท (พิการ
ทางการมองเห็น ) ปจจุบันศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ
นิติศาสตร และนางสาวกาญจนา เสลาคุณ (พิการทางการมองเห็น) 
ปจจุบันทำงานในตำแหนงลูกคาสัมพันธ บริษัท Standard Charter 
คณะรัฐศาสตร ๑ ราย คือ นายไพฑูรย แซจิ้ว (พิการทางการ
เคล่ือนไหว) ปจจุบันเปนนักกีฬา เทเบิลเทนนิส ทีมชาติไทย คณะ
เศรษฐศาสตร ๑ ราย คือ นายปฏิกร ทิพยเลอเลิศ (พิการทาง 
การเคลื่อนไหว) ปจจุบันทำงานในกระทรวงพาณิชย คณะสังคม 
สงเคราะหศาสตร ๔ ราย คือ นางสาววไลลักษณ รุงสุทธาพงษ 
(พิการทางการมองเห็น)  นางสาวพรภิญญา หาญวัฒนานุกุล 
(พิการทางการมองเห็น) ปจจุบันศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร นางสาวจีราพรรณ ชุดกลาง (พิการทาง 
การมองเห็น) ปจจุบันทำงานตำแหนง เจาหนาที่ องคกรคนพิการ 
(CBMX) นายทวีศักด์ิ เจริญศิริ (พิการทางการมองเห็น) ปจจุบัน
ประกอบอาชีพนักแตงเพลงอิสระ คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร- 
มวลชน ๑ ราย คือ นายกฤติน จีระวัฒนสุข (พิการทางการ
เคล่ือนไหว) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑ ราย คือ นางสาว
นฤมล ภาวศิลป (พิการทางการเคล่ือนไหว) ปจจุบันทำงานตำแหนง 
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ บริษัทเอกชน คณะศิลปกรรมศาสตร  
๑ ราย คือ นางสาวกานตธีรา ลีลาวัฒน (พิการทางการไดยิน) 
ปจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และคณะวิศวกรรมศาสตร  
๒ ราย คือ นายธีรวิทย สีฆสมิทธิ (พิการทางการไดยิน) นายวนันต 
ศิริสุวัฒน (พิการทางการไดยิน ) นอกจากนี้ ผลสำเร็จตั้งแตป 
การศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งเปนปแรกของโครงการจนถึงปการศึกษา 
๒๕๕๔ พบวา นักศึกษาผูพิการที่สำเร็จการศึกษาทุกคนสามารถ
ประกอบอาชีพตามวุฒิและศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาคิด

อัตราสวนรอยละ ๑๐๐ จากจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ซึ่งนับเปน
ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 

การรับนักศึกษาของโครงการนักศึกษาผูพิการ ไดเริ่มตน  
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนมา โดยมีหลักการในการรับ 
ผูพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผล 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาไมต่ำกวา ๒.๐๐ และสำหรับผูพิการ
ทางการมองเห็นจะตองมีความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร 
หรือเคร่ืองขยายจอภาพ ซึ่งมีระบบการสอบแขงขันระหวางผูพิการ
เทานั้น โดยในแตละปจัดสรรโควตาแกผูพิการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๕๖ คน เขาศึกษาในคณะตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คณะ ประกอบดวย คณะนิติศาสตร 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีคณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวช- 
ศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 
การผังเมือง คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร 

ตอมา ในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายให
นักศึกษาพิการไดมี โอกาสเขาถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จงึจดัตัง้ “ศนูยบรกิารนกัศึกษาพกิาร” เพือ่เปนหนวยงาน 
กลางจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ จัดส่ิงอำนวยความสะดวก 
อบรม ใหคำปรึกษา และใหบริการดานตางๆ อยางครบวงจรและ
จัดหางานใหแกนักศึกษาพิการ ตลอดจนเสริมสรางองคความรู
ใหมๆ ดานคนพิการดวยการจัดทำงานวิจัย ปจจุบันในปการศึกษา 
๒๕๕๔ มีนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี จำนวน ทั้งสิ้น ๗๙ คน 
(พิการทางการเห็น จำนวน ๓๖ คน พิการทางการเคลื่อนไหว 
จำนวน ๒๘ คน พิการทางการไดยิน จำนวน ๑๓ คน ออทิสติกส 
จำนวน ๒ คน) นักศึกษาพิการระดับปริญญาโท จำนวน ๖ คน  

จำนวนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี 

คณะ จำนวน ความบกพรองทางกาย 

นิติศาสตร ๑๒ การเห็น 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ๒ การเคล่ือนไหว 

รัฐศาสตร ๑๒ การเห็น ๗ คน การเคลื่อนไหว ๔ คน การไดยิน ๑ คน 

เศรษฐศาสตร ๓ เคลื่อนไหว ๑ คน การไดยิน ๑ คน ออทิสติกส ๑ คน 

สังคมสงเคราะหศาสตร ๑๕ การเห็น ๑๐ คน การเคลื่อนไหว ๔ คน ออทิสติกส ๑ คน 

ศิลปศาสตร ๘ การเห็น ๕ คน การเคลื่อนไหว ๓ คน 

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ๗ การเคล่ือนไหว 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๐ การเห็น ๒ คน การเคลื่อนไหว ๕ คน การไดยิน ๓ คน 

วิศวกรรมศาสตร ๖ การไดยิน ๔ คน การเคลื่อนไหว ๒ คน 

ศิลปกรรมศาสตร ๔ ทางการไดยิน 

รวม ๗๙ การเห็น ๓๖ คน การเคลื่อนไว ๒๘ คน การไดยิน ๑๓ คน ออทิสติกส ๒ คน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกใน
ประเทศไทยท่ีใหโควตาแกผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึง
เปนสถาบันอุดมศึกษานำรองดานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา
พิการ โดยเปนมหาวิทยาลัยหน่ึงที่เปนตนแบบในการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาผูพิการเรียนรวมกับนักศึกษาผูมีรางกายปกติ และ
ไดรับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่ดีที่สุดแหง

หนึ่งในประเทศไทย 
การหยิบยื่นโอกาสชวยเหลือผูดอยโอกาสใหไดศึกษาเลาเรียน

ในสถาบันที่หลายคนใฝฝนอยากเปนบัณฑิต ชวยเหลือพลิกชีวิตของ
เขาเหลานั้นใหดีขึ้น ผูใหคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยอมอิ่มเอมใจ 
และปรารถนาอยางยิ่งที่จะไมให “ความตาง” มากีดกั้นความเทา
เทียมกันในสังคม 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค  
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

โปรดกระหมอมให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งภาคเชาและ 

ภาคบาย ณ หอประชมุใหญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร  

ในโอกาสดังกลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทูลเกลาฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์ แด พระเจาหลานเธอ พระองคเจา- 

พชัรกติยิาภา และมอบปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

แดผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ ทาน ดังน้ี ศาสตราจารย 

ดร.โบโด บี. ชเลเกลมิลช บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รองศาสตราจารย ดร .นายแพทย พิชิต สุวรรณประกร 

สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางผาณิต  

พูนศิริวงศ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักด์ิ (สาขาเทคนิคการแพทย) ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

เสริมศักด์ิ นาคบัว ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) ศาสตราจารย 

ดร .ยงยุทธ ยุทธวงศ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(สาขาเคมี)  

สำหรับในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จำนวน ๕,๗๕๐ คน ระดับปริญญาโท จำนวน 

๑ ,๙๓๕ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓๖ คน และ

ประกาศนียบัตร จำนวน ๑๘๐ คน รวมทั้งส้ิน ๗,๙๐๑ คน 
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คุณหญิงอัมพร มีศุข 

นายแพทยบุณยธนัสร 
 โอทกานนท 

นายวณิช ไชยพร 

รอยเอกสมบุญ แกวงาม 

นายสมพงษ บำรุงตระกูล 

พันตรีสีหพนม วิชิตวรสาร 

นายปยะ จักกะพาก 

นาวาอากาศโทนคร 
ศรีจันทรสุข 

นายอุทัย สุจริตกุล 

พลตรีนิรัตน สมัถพันธ นายประนอม กราบทอง 

นาวาอากาศโทนคร นายอทัย สจริตกล

๖๖ ป วันสันติภาพไทย 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

สันติภาพไทย เปนวันสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยใหมีการจัด
กิจกรรมเปนประจำทุกป ในปนี้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร รวมกับ 
สถาบันปรีดี พนมยงค จัดกิจกรรมรำลึก ณ อาคารเสรีไทยอนุสรณ 
สวนเสรีไทย เขตบึงกุม ประกอบพิธีทางศาสนา ๓ ศาสนา ทั้ง
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม เพื่อทำบุญอุทิศสวนกุศลใหเสรีไทยและ
ประชาชนท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตลงในเหตุการณครั้งนั้น และในชวง
บายท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีพิธี เปดงาน 
ครบรอบ ๖๖ ป วนัสันตภิาพไทย โดยจัดวางชอดอกไมคารวะเสรีไทย  
และผูเสียชีวิตระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ณ สวนประติมากรรม
กำแพงประวัติศาสตร กับการตอสูเพื่อประชาธิปไตย หนาหอ
ประชุมใหญ พรอมทั้งเสวนาวิชาการเร่ือง “มองขบวนการเสรีไทยใน
บริบทสังคมไทยปจจุบัน” ที่หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม 
ชั้น ๒ มธ. ทาพระจันทร 

ในวันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีกลุมอดีต
เสรีไทยรวมงานเปนจำนวนมาก อาทิ  

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ลานอาคารเสรีไทยอนุสรณ สวนเสรี
ไทย เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค ผูสำเร็จ
ราชการแทนพระองค ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ แหงราชวงศจักรี ไดประกาศสันติภาพ 
อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากปฏิบัติการรับใชชาติของขบวนการเสรีไทย  
ในสงครามโลกคร้ังที่ ๒ สงผลใหประเทศไทยไมตองตกเปนฝายแพ
สงคราม ประเทศไทยไมถูกยึดครอง ดำรงความเปนเอกราชมาได
จนถึงทุกวันนี้ กลาวไดวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งในดาน
กายภาพและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงเวลาดังกลาวไดทำ
หนาท่ีพิทักษปกปองรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอยางกลาหาญ 
ดวยความสำคัญดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๓ ของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบกำหนดใหวันที่ ๑๖ สิงหาคม วัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 
สถาบันและมูลนิธิ ปรีดี พนมยงค จัดงาน
ครบรอบ ๖๖ ป วันสันติภาพไทย เมื่อ 

คุณหญิงอัมพร มีศุข อดีตเสรีไทยสายอเมริกา กลาวชวงหนึ่ง
ในการปาฐกถา วา “เพื่อน เสรีไทยตางมีจิตมุงมั่นที่จะทำใหไทยมี
ระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ไมใช เปนไดแค เศษ ของ
ประชาธิปไตย คนไทยก็เหมือนน้ำหยดเดียว แตจะทำอยางไรใหน้ำ
หยดเดียวเปนน้ำท่ีใสสะอาด” 

นพ.บุณยธนัสร โอทกานนท หนึ่งในอดีตเสรีไทย กลาววา 
รูสึกดีใจที่มีการจัดงานครบรอบ ๖๖ ปวันสันติภาพไทยข้ึนและดีใจที่
ยังรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย ที่ไดรวมแรงรวมใจ
กันตอสูเพื่อเอกราชในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ และอยากฝากถึงคน
รุนหลังวา อยากใหมีความสามัคคีรักใครปรองดองกันเพื่อจะไดตอสู
ใหประเทศไทยเราคงเอกราชไดอยางยาวนานตลอดไป 
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โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม กับเสนทางท่ีไดมาของรางวัลระดับชาติ 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

โโโโโโโโโโโรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรคคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลออออออออออองงงงงงงงงงงงงหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลวววววววววววววงงงงงงงงงงงงงววววววววววววววิิิิิิิิททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมม  กกกกกกกกกกกกััััััับบบบบบบบบบบบเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนทททททททททททททาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงทททททททททททททีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่ ไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาขขขขขขขขขขขขขอออออออออออองงงงงงงงงงงงรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงววววววววววววววััััััััลลลลลลลลลลลรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะดดดดดดดดดดดดดัััััััับบบบบบบบบบบบชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิ  
ปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเภภภภภภภภภภภภทททททททททททททชชชชชชชชชชชชชมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมม TTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOO BBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEE  NNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR  OOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE ใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสถถถถถถถถถถถถาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนศศศศศศศศศศศศึึึึึึึึึกกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาา

ตราบใดท่ีสังคมยังมองวา

เยาวชนคืออนาคตของชาติ ผูที่

เกี่ยวของก็คงหยุดไมไดที่จะขัดเกลา

เมล็ดพันธุเหลานั้นใหงดงามเพื่อ

เ ป น อ น า ค ต ท่ี ส ม บู รณ แ ล ะ มี

คุณภาพอยางแทจริง เหมือนดังเชน 

ที่โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง

วิทยาคม ภายใตการนำของ

อาจารยจรญั ดงีาม ผูอำนวยการ ที่

ใหความสำคัญกับการหลอหลอมเยาวชนมาตลอดการทำงาน และ

ใหความสำคัญตอการสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในหมู

เยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงไดนำบุคลากร 

และนักเรียนเขารวมโครงการ TO BE NUMBER ONE อยาง 

ตอเนื่อง จนทำใหในป ๒๕๕๔ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง

วิทยาคมไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  

อาจารยจรัญ ไดเลาถึงเสนทางของการดำเนินกิจกรรม TO 

BE NUMBER ONE ไวอยางนาสนใจวา โรงเรียนไดเริ่มเขารวม 

แขงขันการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในป ๒๕๕๒  

ถึงแมจะเปนปแรกแตโรงเรียนก็สามารถเขารอบในระดับภาค ซึ่งถือ

เปนสนามประสบการณสำหรับนักเรียนในการเก็บเก่ียวความรูเพื่อ

นำมาตอยอดในการเดินหนาทำกิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหในป 

๒๕๕๓ โรงเรียนไดเปนตัวแทนจากระดับภาคไปแขงในระดับ

ประเทศ และไดรับรางวัลชมเชย โดยมีคะแนนมาเปนอันดับ ๔  

ในป ๒๕๕๔ ถือเปนปที่ประสบความสำเร็จสูงสุด โรงเรียน

ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคมสามารถควารางวัลชนะเลิศ ระดับ

ประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

ซึ่งทำใหขึ้นแทนเปนทีมท่ีรักษาแชมปเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรม TO 

BE NUMBER ONE อยูในมาตรฐานท่ีดีตอไป 

โครงการ TO BE NUMBER ONE มีการแขงขันใน ๓ ระยะ ดังนี้ 

■ การแขงขันในระดับจังหวัด โดยการคัดเลือก 

■ การแขงขันในระดับภาค นำเสนอผลงานโดยนักเรียน ๔ 

คน ทั้ง Power Point และการบรรยาย ผสมผสานการแสดง เพื่อนำ

เสนอการดำเนินงานภายใตหลัก ๓ ก. อยางมีศิลปะ  

■ การแขงขันในระดับประเทศ แบงการใหคะแนนออกเปน

ดังนี้ 

 ๑. การดูงานการดำเนินการจริง ณ สถานที่จริง  

 ๒. การนำเสนอผลงานของนักเรียนในรอบสุดทายโดยใน

ปนี้จัดขึ้นที่ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

อาจารยจรัญ ดีงาม ผูอำนวยการโรงเรียน ที่ไดนำโรงเรียน

ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ทันทีหลังจากท่ีเขามารับ

ตำแหนงเม่ือป ๒๕๕๑ ไดกลาววาจุดแข็งของโรงเรียนท่ีทำใหชนะ 

คูแขงจากทีมอื่นวา “ความสำเร็จอยูที่การไดรับความรวมมือจาก 

ทุกฝาย ทั้งอาจารย ผูปกครอง  

รวมไปถึงศิษยเกาของโรงเรียนท่ีมัก

จะหาเวลาวางเขามาชวยนักเรียน

รุนนองในการฝกซอม อีกทั้ง

นักเรียนเองท่ีทำกิจกรรมรวมกัน

อยางจริงจัง มีการซอมรองเพลง 

TO BE NUMBER ONE ทุกเชา 

โดยนักเรียนที่ present งานก็จะ 

ฝกซอมเพื่อนำเสนอผลงานหนา 

เสาธง เด็กทุกคนทองหลัก ๓ ก. และ ๓ ย. จนข้ึนใจ ซึ่งเปนหลัก

และเปนหัวใจสำคัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE  

หลกั ๓ ก. ไดแก 

๑. กรรมการ คือ กลุมนักเรียนที่ทำหนาที่บริหารชมรม และ

สมาชิกที่เปนแกนหลักในการทำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

๒. กองทุน คือ การจัดหารายไดเพื่อเปนเม็ดเงินสนับสนุน

การทำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปนการดำเนินการ 

โดยนักเรียนเองท้ังส้ิน  

๓. กิจกรรม คือ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากกวา ๙๐ กิจกรรม 

โดยมีกิจกรรมหลักๆ อยางเชน การแสดงโขน การรำมวยไทย  

การเตน B-boy เปนตน 

หลัก ๓ ย. ไดแก 

๑. ยุทธศาสตรในการรณรงคปลุกจิตสำนึกและสรางกระแส

นิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๒. ยุทธศาสตรในการสรางความคุมกันทางจิตใจใหแก

เยาวชนในชุมชน 

๓. ยุทธศาสตรในการพัฒนาทักษะชีวิตและเครือขายการ

ปองกันชวยเหลือ 

แมในปนี้จะเปนปที่ อาจารยจรัญ ดีงาม เกษียณอายุราชการ 

แตอาจารยก็ไดปลูกฝงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใหกับ

โรงเรียนดวยรากฐานท่ีมั่นคง จนมั่นใจวา แมจะมีอำนวยการคนใหม

เขามารับตำแหนงก็จะสามารถสานตอกิจกรรมนี้ไดอยางราบรื่น 

“กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตคำขวัญวา เปน ๑ โดย 

ไมพึ่งยาเสพติด เปนกิจกรรมท่ีอยูในสายเลือดของนักเรียนทุกคน 

ทำใหนักเรียนไดใชเวลาวางอยางเกิดประโยชนและทำงานอยาง 

เปนระบบ สรางจิตสามัคคีใหเกิดขึ้นในองคกรเพราะทุกกิจกรรมที่

จัดขึ้นจะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนภายในโรงเรียนอยาง

แข็งขัน อีกทั้งกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เปรียบเสมือน 

วิชาชีวิตที่ทำใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เพราะคนเราแมจะเกง

วิชาการเพียงใดแตจะเปนมนุษยที่สมบูรณไมไดหากยังขาดทักษะ

ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

ของโรงเรียนไดมุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะเหลานี้ใหกับอนาคตของ

ชาติดวย” อาจารยจรัญ กลาวทิ้งทาย 
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พระบาทสมเด็จพระเจา

โปรดเกลาให ฯพณฯ นายเกษ

เปนผูแทนพระองคออกรับค

สำนักบัณฑิตอาสาสมัครแล

รุนที่ ๔๓ ประจำปการศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ทำเนียบ

อุทยานสราญรมย เพื่อรับพร

ราโชวาทกอนปฏิบัติงานในชน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับคณะ 

ผูบริหาร De La Salle University ประเทศ

ฟลิปปนส เพื่อหารือดานความรวมมือทาง 

วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 

หองรับรอง ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนาย 

วีระชัย อมรรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ธุรกิจการคาตางประเทศ และบริการธุรกิจ 

หลักทรัพย รวมลงนามในสัญญาการใหบริการ

ทางการเงิน ทีเอ็มบี บัญชีรับ-จาย เซฟเวอร  

เพื่อธุรกิจ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอง

ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

นางสาวศิริพร อัญ

สำนักงานอธิการบดี มอบ

3.0 G ใหแก นายธีระโช

รางวัลสลากกาชาดธรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

นายโนบุยูกิ ทามูระ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไทยบริดจสโตน จำกัด เปนประธานในพิธีมอบทุน

การศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม 

ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มร.เคียวอิจ ิทานาดะ กรรมการผูจัดการใหญ   

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด เปน

ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำป พ.ศ. 

๒๕๕๔ แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย

มี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมคณาจารย และ

คณะผูบริหารระดับสูง รวมแสดงความยินดี เมื่อวัน

ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา 

ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 
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อยูหัว ทรงพระกรุณา

ษม วัฒนชัย องคมนตรี 

คณะกรรมการประจำ

ะบัณฑิตอาสาสมัคร  

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ 

บองคมนตรี พระราช- 

ระราชทานพระบรม- 

นบท 

ญณรงคกุล ผูอำนวยการ

บรถยนต Toyota Fortuner 

ชติ จิตรพรทรัพย ผูไดรับ

มศาสตร รางวัลท่ี ๑ เมื่อ 

ณ ลานโดม มหาวิทยาลัย

ร 

Professor Kim Won-Ki President, POSCO-

South Asia มูลนิธิ POSCO TJ Park Foundation 

พรอมดวยคณะผูบริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 

๒๐ ทุน ใหแก นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา 

ธรรมศักดิ์ ชั้น ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ  รอง- 

อธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายสมชาย  

พูลสวัสดิ์  ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล  

สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตใน 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดซื้อรถราง

กาซ NGV จำนวน ๕ คัน เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ณ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล อาคาร ๑ 

ถนนราชดำเนินกลาง 

มองผานเฟรม 

อาจารย ดร.ศุภวัฒน  สุภัควงศ  ผูชวย- 

คณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ และ 

ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ตอนรับ Mr.Tatsuki  

Iwasaki ผูจัดการแผนกวิจัยและพัฒนา (Corporate 

Research and Development) บริษัท มิตซูบิชิ  

อีเล็คทริค ประเทศญี่ปุน เพื่อแลกเปล่ียนองคความ

รูดานวิศวกรรม และสรางเครือขายความรวมมือ 

ในการทำวิจัย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก ผูบริจาค

เงินในกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร เมื่อ 

วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา 

ธรรมศักด์ิ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 
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คณะรัฐศาสตรจัดเวทีเพ่ือสรางชุมชนทางวิชาการ 
รวมพูดคุยในหัวขอ Governance, Human  Rights & Development : 

Challenges for Southeast Asia and Beyond 
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รรรรรรรรรรรรรววววววววววววมมมมมมมมมมมมมพพพพพพพพพพพพููููููููููดดดดดดดดดดดดคคคคคคคคคคคคุุุุุุุยยยยยยยยยยยใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหััััััััวววววววววววขขขขขขขขขขขขอออออออออออออ  GGGGGGGGGGGGGGooooooooooooovvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnccccccccccccceeeeeeeeeee,,,,,,,,, HHHHHHHHHHHHHHuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn  RRRRRRRRRRRRRiiiiiiiiiiiiiggggggggggggghhhhhhhhhhhhhttttttttttttssssssssssss &&&&&&&&&&&&&&  DDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeellllllllllllooooooooooooppppppppppppppmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttt :::::::: 
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยูตลอดเวลาทำใหความเขาใจ

เรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศเปนสิ่งที่จำเปนมากขึ้น ซึ่ง

เมื่อไมนานมานี้คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัด

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวขอเร่ือง Governance, 

Human Rights & Development : Challenges for Southeast Asia 

and Beyond ขึ้น โดยรองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงานวา 

“การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ถือเปนกิจกรรมทาง

วิชาการท่ีสำคัญของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ

ที่จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดงานประชุมวิชาการท่ีได

มาตรฐานสากลในการคัดเลือกและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจาก

หัวขอการจัดงานทำใหนักวิชาการจากตางประเทศใหความสนใจเปน

อยางมากโดย ๘๐% ของผลงานวิจัยท่ีมานำเสนอภายในงานมา

จากตางประเทศ ในเวลาเดียวกันนักวิชาการไทยก็ใหความสนใจเขา

รวมประชุมจำนวนมาก แมวาจะมีการนำเสนอผลงานจำนวนไมมาก

ก็ตาม 

นอกจากนั้น การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ 

ถือเปนเคร่ืองมือในการสรางเครือขายของนักวิชาการระดับภูมิภาค 

ซึ่งเปนการเปดเวทีใหนักวิชาการท่ีทำงานเร่ืองเดียวกันไดมีโอกาส

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรางเครือขายรวมกัน โดยมีคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูริเริ่มและเปนแกนหลักที่

ชวยใหเกิดการสรางฐานชุมชนทางวิชาการข้ึน อีกทั้งการจัดกิจกรรม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติยังเปนการยกระดับมหาวิทยาลัยให

มีความเปนนานาชาติสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยอีกดวย” 

กิจกรรมดังกลาวเปนความรวมมือของ ๔ สถาบันการศึกษา 

คือ โปรแกรม MAIDS คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

โครงการ RCSD คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 

โครงการ Human Rights Studies มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

คงตองยอมรับวาในยุคปจจุบันการใหความสำคัญตอเรื่อง

ความม่ันคงและความปลอดภัยของแตละประเทศกำลังลดนอยถอย

ลง โดยเฉพาะในแวดวงของนักวิชาการท่ีไดหันมาใหความสนใจใน

เรื่องของ การบริหารการปกครอง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนากัน

มากขึ้น ซึ่งประเด็นสำคัญจากวงวิชาการในวันนั้น  

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ไดสรุปไวนาสนใจดังนี้ 

การบริหารการปกครอง ถือเปนเร่ืองสำคัญสำหรับ

การพัฒนาประเทศ เพราะการดำเนินนโยบายตางๆ ของ

ประเทศจำเปนที่จะตองมีความรูและมีการดำเนินการท่ี

โปรงใส และเปดโอกาสใหคนในสังคมมีสวนรวมในทาง 

วิชาการเองก็ไดศึกษาในเร่ืองการบริหารการปกครองมาพอ

สมควรแลว แตเรื่องของการปกครองควรถูกนำมาพูดคุยกัน

ในทุกสาขาวิชามิใชแตในดานรัฐศาสตรเทานั้น  

สิทธิมนุษยชน ถือเปนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในทางความ

สัมพันธระหวางประเทศ การจะทำใหประชาชนในประเทศมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นไดนั้น สิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขาควรไดรับการดูแล 

และการดูแลนั้นอาจจะไมสามารถจำกัดเพียงเฉพาะคนท่ีเปน

พลเมืองของประเทศเทานั้น แตอาจตองรวมไปถึงชาวตางดาวที่เขา

มาประกอบอาชีพและใชชีวิตในประเทศในฐานะที่ เปนมนุษย 

เชนเดียวกันดวย  

การพัฒนาประเทศ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 

สูงกลับไมไดหมายความวาประเทศนั้นไมมีคนจน ดังนั้นคำถามที่

ตามมาหลังจากน้ีคือ ทำอยางไรจึงจะชวยใหชีวิตของประชาชนมี

มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีจากการพัฒนาเศรษฐกิจและความ

รุงเรืองของประเทศโดยผานระบบสวัสดิการของรัฐ  

แมวาในท่ีสุดรัฐ จะเปนกลไกสำคัญในการแกไขปญหาท่ีดู

เหมือนจะใหญเกินขอบเขตของรัฐ แตประเด็นนี้ก็ไมใชคำอธิบายที่

รัฐจะไมจัดการเรื่องสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกประชาชน ดังน้ัน

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ “เราจะเปลี่ยนรัฐอยางไรใหรัฐสามารถ

ดูแลประชาชนอีกทั้งจะทำใหประชาชนเขมแข็งไดอยางไรเพ่ือให

สามารถดูแลตนเองและตรวจสอบรัฐได” ประชาชนควรทำอะไรได

มากกวาการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การประชุมวิชาการในคร้ังนี้

จึงเปนสิ่งที่กระตุนใหนักวิชาการจากประเทศตางๆ ไดมีโอกาส 

แลกเปลีย่นประสบการณทีแ่ตกตางกนั ซึง่คณะรฐัศาสตรเองหลงัจาก 

ที่มีการจัดประชุมวิชาการแลวยังเปนแกนหลักในการดำเนิน

โครงการวิจัยเร่ือง “Redesigning Thailand การออกแบบประเทศ

ไทยใหม” อีกดวย 

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร กลาวตอไปวา “ประเทศไทยใน

วนันีไ้มไดตองการเพยีงแคการเปลีย่นแปลงแตควรไดรบัการสรางใหม  

เน่ืองจากมีพลังหลายอยางจากภายนอกประเทศที่กระทบเขามา

ทำใหโครงสรางตางๆ ภายในประเทศท่ีเคยมมีาและเหมาะสมดีกลบักลาย 

เปนลาสมัย เมื่อโครงสรางทั้งหลายปรับตัวไมทันและสถาบันตางๆ 

ก็เขมแข็งไมพอท่ีจะรองรับความเปล่ียนแปลง ประเทศจึงประสบ

ปญหาในการปรับตัว ดังนั้นระบบและสถาบันตางๆ จึงตองถูก

ออกแบบใหมเพื่อใหตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน” 

อานตอหนา ๑๐ 
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งานเล้ียงแสดงความยินดี แดผู ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
และผู ไดรับการประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ ๗๗ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ธรรมศาสตร ควารางวัล “Best poster”  

จากผลงาน รถเข็นปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง  
คคคคคคคคคคคคคณณณณณณณณณณณณะะะะะะะะวววววววววววววิิิิิิิิิศศศศศศศศศศศศศววววววววววววววกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรร  ธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรร  คคคคคคคคคคคคคววววววววววววววาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรราาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงวววววววววววััััััััลลลลลลลลลลลล “““““““““““BBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeesssssssssssttttttttttt ppppppppppppppooooooooooo ”””””””””  

จจจจจจจจจจจาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคมธรรมศาสตรในพระบรม

ราชูปถัมภ สมาคมศิษยเกาในเครือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน

เล้ียงแสดงความยินดี แดผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๓ และผูไดรับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ณ หองศกุณตลา เอ โรงแรมเพนนินซูลา ถนนเจริญนคร  

เขตคลองสาน 

ผลงาน Universal Standing Wheelchair รถเข็นปรับยืน

สำหรับเด็กพิการทางสมอง (Children with Cerebral palsy) ของ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควา

รางวัล “Best poster” จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐเพื่อคน

พิการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟนฟู

สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

ครั้งท่ี ๕ (i-CREATe 2011) เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารค นายเลิศ กรุงเทพมหานคร จัดโดย  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

รวมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative 

Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อมุงเนนให

นิสิตนักศึกษาระดับนานาชาติไดมีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำ

เสนอแนวคิดในการแกไขปญหาและสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐ 

ที่จะชวยอำนวยความสะดวกใหแกคนพิการ รวมถึงเปนเวทีการ 

แลกเปล่ียนประสบการณดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและ

สนับส นุนใหนั ก วิ จั ยหรื อ

หนวยงานตางๆ นำผลงานวิจัย

ที่มีไปตอยอดเพื่อสรางประโยชน

แกคนพิการ 

ผลงาน วิจั ย รถ เข็น

ปรับนอน-ยืน พัฒนาจาก

แนวคิดที่วา เด็กพิการทาง

สมอง (Cerebral Plasy = 

CP) ไมสามารถจะบังคับควบคุม

กลามเนื้อบางสวนของรางกายได อาจรวมไปถึงทักษะการฟง  

การพูด และอาการเกร็งของกลามเน้ือจึงเปนสาเหตุตองทำ

กายภาพบำบัด พอแมจึงตองพาลูกไปพบแพทยอยูเปนประจำทำให

เสียเวลาและคาใชจายเปนจำนวนมากในการไปทำกายภาพบำบัด 

เมื่อเวลาผานไปเด็กเติบโต พอแมก็จำเปนตองมีรถเข็นที่ใชเฉพาะ

กับเด็กพิการทางสมอง เพื่อที่จะพาเด็กไปนอกบาน ขณะเดียวกัน ก็

ยังตองใหเด็กทำกายภาพบำบัด โดยฝกใหเด็กยืนกับเตียง เพื่อให

กระดูกขาเด็กทั้ง ๒ ขางแข็งแรง ลดสภาวะการเกิดโรคกระดูกพรุน 

ปญหาดังกลาว หากผูปกครองตองซื้อทั้งรถเข็นและรถเข็นฝกเด็กยืน

กับเตียง ซึ่งมีคาใชจายสูงมากเพราะตองสั่งซื้อจากตางประเทศ แต

หากมีอุปกรณที่จะสามารถเปนไดทั้งรถเข็น และปรับเปลี่ยนเปน

เตียงฝกยืนไดในตัวเดียวกันจะเปนการลดภาระคาใชจายในการส่ัง

ซื้ออุปกรณที่ใชในการทำกายภาพบำบัดและสามารถทำใหเด็กพิการ

ไดรับประโยชนจากอุปกรณทั้งสองไดในเวลาเดียวกัน 

ooooooooooooosssssssssssttttttttttttteeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr”””””””””  

หรอหรือ

านวิจัย

ระโยชน

ข็ น

าก

าง

= 

ควบคุม
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ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตัวเอง 
มธ. ศูนยลำปาง 

“Redesigning Thailand การออกแบบประเทศไทยใหม” ไดมี

การวางชุดโครงการสำคัญไว ๒ สวนดวยกันคือ Redesigning 

Political Institution การออกแบบสถาบันทางการเมืองใหม โดยดูไป

ที่สถาบันทางการเมืองท่ีสำคัญ เชน พรรคการเมือง, ระบบเลือกตั้ง, 

และระบบรัฐสภา เปนตน สวนอีกหน่ึงชุดของโครงการคือ 

Repositioning Thailand เพือ่ทำการศึกษาและรวมระดมความคิดเห็น 

เรื่องนโยบายตางประเทศของประเทศไทยตอประเทศเพื่อนบานใน

ภูมิภาค  

“การเปล่ียนแปลงหรือขับเคลื่อนอะไรก็ตามในสังคมเปนเรื่อง

ที่ตองใชสติปญญาและความรูนำทาง ดังนั้น ในฐานะบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษาหนาท่ีของนักวิชาการประการหน่ึง ก็คือ ตอง

คนควาวิจัยและสรางความรู รวมทั้งนำความรูนั้นกลับสูสังคมเพื่อ

เสนอแนวทางหรือทางเลือกที่มีความสอดคลองกับสถานการณและ

การเปล่ียนแปลง รวมท้ังตองคำนึงถึงความเปนไปไดและความ

เหมาะสมดวย มิใชการออกแบบเพียงคร้ังเดียวแลวจะใชไดตลอดไป 

แตตองมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนไดหรือออกแบบใหม

อีกครั้งเมื่อจำเปน ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงเปนงานระยะยาวท่ีไมได

หวังผลเพียงแควันนี้พรุงนี้เทาน้ัน” รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร 

กลาวทิ้งทาย 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ในทุกรูปแบบ 

ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอากอนชู 

(Agon Shu Foundation) และสถาบัน

ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นับต้ังแตเริ่มเปด

ใชงาน ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ ไดจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย

ตนเองนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งในการใหบริการ

พบปะพูดคุยกับเจาของภาษา (English Conversation 

Class) ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพบปะพูดคุยกับ

เจาของภาษาชาวอเมริกัน การจัดการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ LITU’s Got Talent 2011 เพื่อกระตุนให

นักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการระยะส้ันตางๆ เชน การออกเสียง

ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งใหบริการชมภาพยนตร ฟงเพลง และเกมสฝก

ทักษะตางๆ ดานภาษาอังกฤษ โดยเปดใหบริการแก

นักศึกษาในวันจันทร-ศุกร โดยเฉพาะในภาค 

การศึกษาน้ี ในวนัที ่๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศนูย 

การเรียนรูภาษาอังกฤษฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศนูยลำปาง ไดรวมมือกบัศนูยภาษา The Lighthouse  

จัดชั่วโมงพิเศษในชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 

และรวมไดทำกิจกรรม อาทิ การฟง การพูด และการอาน โดยการทำ

กิจกรรมครั้งนี้ เนนใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณ เพื่อใหนักศึกษา

ไดตระหนักวา ภาษาอังกฤษไมไดพูดโดยชาวอังกฤษหรืออเมริกันเทานั้น

แตหากยังใชสื่อสารไดทั่วโลก รวมทั้ง ชาวดัตช หรือชาวเนเธอรแลนด 

ซึ่งก็สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารดวยเชนกัน 

ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย 

ตวัเอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยลำปาง  

ตอนรับนักศึกษาและเจาหนาที่ศูนยภาษา 

The Lighthouse และทมีงานชาวเนเธอรแลนด  

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

มีโอกาสไดพบปะ พูดคุย และเปลี่ยนเรียนรู

วัฒนธรรมของชาวเนเธอรแลนดซึ่งเปนอีก

ประเทศหน่ึงท่ีสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เมื่อ

วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา 

ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตัว

เองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 

(Sel f-access Learning Center at 

Lampang Campus) จัดตั้งขึ้นประมาณ

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค

ในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษของ 

คณะรัฐศาสตรจัดเวทีเพื่อสรางชุมชนทางวิชาการ... (ตอจากหนา ๘) 
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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 ขาวยอยรอยสาระ 
โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษาฯ  จัดอบรมความรูดาน

เกาหลี สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยม  

วัดมกุฎกษัตริยและโรงเรียนเครือขาย  

หัวขอ  “เขาใจเกาหลี: มิติดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม” 

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 

หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการ 

ประจำป ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๓๔ หัวขอ “ไดเวลา

ปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เปนธรรม” เมื่อวันที่ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม 

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร .นิธินันท  

วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

กลาวตอนรับนักศึกษาตางชาติ ในงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติประจำภาคเรียน

ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองบุญชู โรจนเสถียร 

อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓ มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ รวม

กับ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

“ผี และคติความตายในวัฒนธรรมจีน”  

เพ่ือศึกษาความเชื่อ และคติกอนและหลัง 

ความตาย ในวัฒนธรรมจีน ตลอดจนเรียนรู

พิ ธี สื บทอดพิ ธี ก ร รม ในการปฏิบั ติ ต อ

วิญญาณบรรพบุรุษในสังคมจีน เมื่อวันที่ ๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมประกอบ 

หุตะสิงห ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค ๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา  วีสกุล 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตอนรับคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวัน

ที่ ๒๕ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอง

ประชุม วศ.๗๐๒ อาคารอำนวยการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 
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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, 

ดุสิตา พักวัง, ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช 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 

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ  
จัดกิจกรรม Road Show ใหความรูดานการอนุรักษพลังงาน 

ทีมงาน BEAT 2010 หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ไดดำเนินกิจกรรมรณรงค

และประชาสัมพันธโครงการ BEAT 2010 ภายใตแผนงาน “Road Show ให

ความรูดานการอนุรักษพลังงาน” แกกลุมเยาวชนตามโรงเรียนในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียงเพิ่มเติมหลังจากไดดำเนินการมากอนหนา

นี้เมื่อชวงตนป พรอมกับปดฉากกิจกรรมดังกลาวอยางสมบูรณแบบ เม่ือวันที่ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบานเชียงรากนอย โรงเรียนบุญคุมราษฎร

บำรุง และโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒  

วัตถุประสงคของการจัด “Road Show ใหความรูดานการอนุรักษ

พลังงาน” เพื่อเปนการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานควบคูกับการปลูก

ฝงเรื่องการประหยัดพลังงานในกลุมของเยาวชนและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

และพ้ืนที่ ใกล เคียง ซึ่งไดรับความสนใจและการ

สนับสนุนจากโรงเรียนตางๆ เปนอยางดี โดยจัด

กิจกรรมโรดโชวใหความรูดานการอนุรักษพลังงานใน

หัวขอ “เยาวชนกับการอนุรักษพลังงาน” ไดเริ่มดำเนิน

การมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยมีโรงเรียนที่

เขารวมกิจกรรมท้ังหมด ๘ แหง ไดแก โรงเรียนคลอง

หนึ่งแกวนิมิตร โรงเรียนวัดพืชนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัด

บางขัน โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน โรงเรียนประถม

ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงเรียนบานเชียงราก

นอย (จ.พระนครศรีอยุธยา) โรงเรียนบุญคุมราษฎร

บำรุง และโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ รวมจำนวนนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรมทั้งส้ิน ๑,๕๐๐ คน วิทยากรโดยนาย

ปริญญา พลพันธ วิศวกรพลังงาน จาก บริษัท อินโน

เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด  

ทั้งนี้ เช่ือวา กิจกรรมดังกลาวจะเปนสวนหน่ึงที่

ชวยใหเยาวชนและชุมชนไดเห็นความสำคัญของการ

ประหยัดพลังงาน รวมถึงเปนการประชาสัมพันธ

โครงการ BEAT 2010 ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานีและพ้ืนที่ใกลเคียง เพื่อใหทุกคนไดมี

สวนรวมและเปนขุมกำลังสำคัญดานการอนุรักษใหกับ

ประเทศตอไปในอนาคต 


