
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร แหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พัฒนาซอฟตแวรโปรแกรมสรางเสียงภาษาไทยจากขอความบน
โทรศัพทมือถือ SMART PHONE เพื่อชวยเหลือผูพิการทางสายตาใหรับรู
และเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกสบายมากขึ้นในการอานขอความ โดยการนำ
เอาเทคโนโลยีของการวิเคราะหขอความภาษาไทย และการสังเคราะหเสียง
ภาษาไทยมาใชในการจัดทำโปรแกรม ดวยความรวมมือจากหนวยปฏิบัติการ
วิจัย วิทยาการมนุษยภาษา ของศูนย เทคโนโลยีอิ เ ล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีพิธีมอบ
โทรศัพทมือถือ เพื่อใชในการทดลองงานวิจัยอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศกึษาธกิาร เปนประธานในพิธมีอบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ใหสัมภาษณวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
จัดต้ังโครงการนักศึกษาผูพิการ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ และไดเปดศูนยบริการ 
นักศึกษาผูพิการอยางเปนทางการ เม่ือป ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน มีนักศึกษาผูพิการ 
ทัง้สิน้ ๑๒๘ คน และมหาวิทยาลัยไดผลติบณัฑิตผูพิการออกไปรับใชสงัคมแลว ๓๓ คน 
ดวยเหตุดังกลาว มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณที่ 
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนของนักศึกษาผูพิการตลอดมา โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การสื่อสารสำหรับผูพิการ มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเคร่ืองมือ นวัตกรรม และอุปกรณ
ตางๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูพิการทางสายตาใหมากข้ึน  

โดยหน่ึงในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (SIIT) ไดพัฒนาอุปกรณการส่ือสารสำหรับผูพิการทาง
สายตาข้ึนเพ่ือเพ่ิมชองทางในการส่ือสารระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ซึ่งจะทำให
นักศึกษาผูพิการทางสายตาสามารถรับขาวสารจากมหาวิทยาลัยไดทางขอความที่
ผานโทรศัพทมือถือเชนเดียวกับนักศึกษาปกติ  

ดังนั้น ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี รวมกับ ฝายการนักศึกษาไดจัดหา
เคร่ืองโทรศัพทมือถือที่สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมดังกลาวได เพ่ือมอบใหกับ 
นักศึกษาผูพิการทางสายตา ในปการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวนท้ังสิ้น ๔๖ เคร่ือง จาก 
งบประมาณแผนดิน ของโครงการนักศึกษาพิการ ประจำป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๖ เคร่ือง 

»‚·Õè ôó

à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á

òõõó IS
S
N
 ð

ñò
õ
-ó

óð
ñ

T h a m m a s a t U n i v e r s i t y

©ºÑº·Õè

ñð
Ø̈ÅÊÒÃ

¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �

¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � à Ž̈§ 
¾Ñ²¹Ò«Í¿μ�áÇÃ �â»Ãá¡ÃÁÊÃŒÒ§àÊÕÂ§ÀÒÉÒä·Â 

¨Ò¡¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×Í ª‹ÇÂàËÅ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ
·Ò§ÊÒÂμÒãËŒÊ×èÍÊÒÃä´ŒÍÂ‹Ò§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»¡μÔ 

อานตอหนา ๙  



¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � »‚·Õè ôó ©ºÑº·Õè ñð à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á òõõó02

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค 
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจาก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ทั้งภาคเชาและภาคบาย ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ในโอกาสดังกลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารงานยุติธรรม แดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา นอกจากน้ี ไดมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แดผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ ทาน ดังน้ี นายศุกรีย แกวเจริญ บัญชีดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
ศาสตราจารย ฟูกุย ฮะยะโอะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาภาษาศาสตร) นายปรีชา  
ปตานนท ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขากายภาพบำบัด) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และคุณหญิงจรัสศรี ทีปรัช การผังเมืองดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ  

สำหรับในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๕,๒๕๓ คน ผูสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑,๙๘๔ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓๘ คน และประกาศนียบัตร 
จำนวน ๑๙๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗,๔๗๐ คน  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการบริหารงานยุติธรรม แดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลป-

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม แด

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๓ ณ หอประชุมใหญ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปพุทธศักราช 

๒๕๔๔ และปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ทรงมีความสนพระทัยในดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยาง 

ตอเน่ือง ทรงเขาศึกษาและสำเร็จการศึกษาท้ังในระดับมหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิตดานนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยคอรแนล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยทรงทุมเทพระวิริยะอุตสาหะในการคนควา วิเคราะห 

วิจัย และรวบรวมขอมูลตางๆ ดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือนำมาประกอบในการทำดุษฎีนิพนธ เรื่อง “สูความยุติธรรมอยาง 

เสมอภาค : การคุมครองสิทธิผูตองหา และจำเลยในกระบวนยุติธรรมทาง

อาญาของไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศฝร่ังเศส และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา” และระหวางศึกษาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได

ทรงศึกษากฎหมายท่ีสำนักฝกอบรมเนติบัณฑิตยสภา และไดทรงสำเร็จ

เปนเนติบัณฑิตไทย ในปพุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เมื่อสำเร็จการศึกษา ไดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะ

เลขานุการเอก ประจำคณะทตูถาวรแหงประเทศไทยประจำสหประชาชาต ิ

ณ นครนิวยอรก ในระหวางปพุทธศักราช ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ตลอดระยะ

เวลาท่ีทรงประจำการอยู ณ คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก ไดทรง 

ปฏิบัติพระภารกิจนักการทูตดวยความเปนผูนำและความอุทิศทุมเท  

สงผลใหพระปรีชาสามารถ พระปฏิภาณไหวพริบ พระวิริยะอุตสาหะ  

พระอัธยาศัย และพระจริยวัตรอันงามสงา เปนท่ีประจักษแกทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติ  

นอกเหนือจากพระภารกิจดานกฎหมาย และการตางประเทศแลว 
ยังทรงปฏิบัติพระภารกิจเพ่ือชวยเหลือพสกนิกรชาวไทยตกทุกขไดยาก
และประสบภัยธรรมชาติเปนประจำ โดยผานมูลนิธิ “เพ่ือนพ่ึง(ภา)ยาม
ยาก” อาทิ การสรางที่พักอาศัย การสรางรายได รวมทั้งการจัดหาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม ยารักษาโรค และถุงยังชีพใหแกผูประสบภัยธรรมชาติทุกคร้ัง 
และการนำหนวยแพทยอาสาไปรักษาสุขภาพแกพสกนิกรดวย 

ในดานงานยุติธรรม ทรงรับราชการตำแหนงอัยการผูชวย สถาบัน
พัฒนาขาราชการ ฝายอัยการ อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษ 
ฝายคดีอาญา ๓ อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษ ฝายคดี 
ยาเสพติด ๑ อัยการผูชวย จังหวัดอุดรธานี รองอัยการจังหวัด จังหวัด
อุดรธานี และปจจุบัน ทรงดำรงตำแหนงรองอัยการจังหวัดพัทยา  

ตลอดระยะเวลาท่ีทรงดำรงตำแหนงในงานยตุธิรรม ทรงมพีระวิสยัทัศน
ในการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในกระบวนการยุตธิรรมมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมเด็กทารก และเด็กติดผูตองขัง และผูตองขังสตรี
ที่ตั้งครรภระหวางการพิจารณาคดีและตองโทษอาญา ดวยทรงเห็นวา 
กลุมเด็กติดผูตองขังเปนผูบริสุทธ์ิ และสมควรไดรับการชวยเหลือไมใหมี
ตราบาปติดตัว จากการทรงงานดานการชวยเหลือผูตองขังหญิง จึงทำให
องคการระหวางประเทศในดานผูหญิง หรือ UNIFEM ซึ่งเปนหนวยงาน
หน่ึงขององคการสหประชาชาติไดกราบทูลเชิญเปนองคทูตสันถวไมตรีใน
การรณรงคตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ในป ๒๕๕๒  

ดวยพระวิริยะของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ใน
การสงเสริมศักด์ิศรีและความยุติธรรมใหแกผูตองขัง จึงนำไปสูการดำเนิน
โครงการ “กำลังใจ” หรือ “Inspire” โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้ 
คือ การสงเสริม การใหกำลังใจ การใหโอกาส รวมทั้งการสงเคราะหอื่นๆ 
ที่จำเปนแกผูตองขัง ผูกระทำผิด และผูถูกคุมประพฤติในประเทศไทย 
ขณะเดียวกัน ทรงสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมที่พรอมจะเปนกำลังใจ
และใหโอกาสแกผูที่เคยกาวพลาดใหกลับมาดำรงชีวิตเปนคนดีของสังคม
ไทยอยางปกติสุข  ดังนั้น แรงขับเคลื่อนและความตระหนักในเร่ือง 

ดงักลาว จึงไดรับการพัฒนาข้ึนในสังคมไทย  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเล็งเห็นความสำคัญของ 

การศึกษาและความสำคัญของการใหโอกาสกับผูที่ขาดแคลน 

จึงไดจัดใหมีทุนการศึกษาโดยมุงเนนการใหดังกลาวไปที่ 

นักศึกษาท่ีเ รียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย จากแหลงทุน 

ดังตอไปนี้ ๑) ทุนพระราชทานมูลนิธิ อานันทมหิดล ๒) มูลนิธิ  

๓ ) สมาคม /ชมรม   ๔ ) ธนาคาร   ๕ ) บริษัท /หางร าน   

๖) หนวยงานของรัฐและเอกชน  ๗) ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา   

๘) งบประมาณรายไดพิเศษของมหาวิทยาลัย ซึ่งในป ๒๕๕๒  

ที่ผานมามีนักศึกษาไดรับทุนเปนจำนวนถึง ๑,๑๑๓ คน เปนเงิน

ทั้งสิ้นกวา ๑๓ ลานบาท ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน  

มีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

 คณะตางๆ ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทุน และดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ  

 เมื่อคณะไดรายช่ือ และจำนวนนักศึกษาท่ีรับทุนตาม

กำหนดแลว คณะจะจัดนักศึกษารับทุนในสวนของคณะกอน 

จากน้ันสงรายช่ือและใบสมัครนักศึกษาท่ีจำเปนมารับทุนท่ี 

กองกิจการนักศึกษา โดย กองกิจการนักศึกษาจะจัดสรรทุน 

จากแหลงตางๆ ตามเง่ือนไขท่ีเจาของทุนกำหนด ในกรณีที่ 

นักศึกษาผานการคัดเลือกไมมีคุณสมบัติตามที่เจาของทุน

กำหนดจะจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยให 

 มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินทุนโดยโอนเขาบัญชี

สหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักศึกษาที่ไดรับทุนตอง

เปดบัญชีของสหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีการเบิกจาย

ทุนดังน้ี 

 ปจจุบันคงไมมีใครปฏิเสธวา ความรูคือเครื่องมือหลักในการประกอบอาชีพ การใหใด คงไมยิ่งใหญเทากับ
การหยิบย่ืนโอกาสทางการศึกษาใหกับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส ลดความเหล่ือมล้ำ
ในสังคม ดังที่ ศาสตราจารย ดร. ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดกลาววา “มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผูสมัคร
แสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสท่ีเขาควรไดตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา”  

  นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด รั บ ทุ น ต่ ำ ก ว า ๒๐ ,๐๐๐ บ า ท 

จะโอนเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มธ. ในภาคเรียนท่ี ๑ 

ทั้งหมด สวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป จะ

โอนเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มธ. หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ภาคเรียนละคร่ึงหน่ึงของทุน 

  กรณีที่ นั ก ศึกษาได รั บทุ นค า ใช จ ายราย เ ดือน 

มหาวิทยาลัยจะเบิกจายให ๑๐ เดือน โดยเร่ิมเบิกต้ังแตเดือน

มิถุนายน – เดือนมีนาคม  

  กรณีเจาของทุนกำหนดพิธีมอบทุนและจายทุนเอง 

มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับเจาของทุน และพานักศึกษา 

ไปรับทุน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่เจาของทุนกำหนด  

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดรับทุนการศึกษา

จากหนวยงานภายนอก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ประสานเพ่ือใหนักศึกษา

เขารับทุน ตามวัน เวลา สถานท่ี ตามท่ีผูมอบทุนกำหนด โดย

ลาสุดไดกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาตาม

กำหนดการดังตอไปนี้ 

๑. มูลนิธิปอเต็กต้ึง ไดกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในระดับปสุดทาย ในวันศุกร

ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๒ 

มูลนิธิปอเต็กต้ึง เขตปอมปราบฯ 

๒. มูลนิธิกลุมอีซูซุ ไดกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนการศึกษาในคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร ในวัน

พุธท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๒๐ 

อาคารสำนักงานใหญ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล จำกัด  
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๑. ทุนการศึกษาท่ัวไป 
(รับสมัครปละ ๒ ครั้ง) 

๔. ทุนชวยเหลือกรณีพิเศษ 

๗. ทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" 
แผนกธรรมศาสตร 

ภาค ๑ ประมาณ พ.ค. - ตน มิ.ย. 
และภาค ๒ ประมาณ ม.ค. 

สำหรับ น.ศ. ที่มีความจำเปนเรงดวน 
ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

สำหรับผูมีความสามารถทางวิชาการ 
และคุณธรรมสูง ไดศึกษาตอจนถึงขั้นสูงสุด 
ในตางประเทศ (ป.โท-เอก) เพื่อนำความรู 

มาพัฒนาบานเมือง 
(รายละเอียดติดตอที่คณะที่สำเร็จการศึกษา) 

๓. ทุนสงเคราะหจาง น.ศ. ทำงาน 

๖. รางวัลนักกิจกรรมดีเดน/ 
สรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัย 

๙. ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

๒. ทุนซื้อตำราของ 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ 

๕. ทุนรางวัล น.ศ. เรียนดี 

๘. ทุนประเภทเรียงความ 

รับสมัครประมาณ มิ.ย. - ก.ค. 

สำหรับ น.ศ. ป.ตรี ป ๑-๓ 
ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมสูง 

ชั้นปละ ๑ คนในแตละคณะ 

ไดแก ๘.๑ ทุนภูมิพล 
๘.๒ ทุนปาล พนมยงค และ 

๘.๓ ทุนศาสตราจารยเสนห จามริก 

รับสมัคร น.ศ. 
ทำงานในหนวยงานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยตลอดป 

ไดแก ๖.๑ รางวัลดานบำเพ็ญประโยชน 
๖.๒ รางวัลดานวิชาการ ๖.๓ รางวัลดาน 
ศิลปวัฒนธรรม ๖.๔ รางวัลดานกีฬา และ 

๖.๕ รางวัลกิจกรรมความคิดสรางสรรคดีเดน 

ทุนการศึกษา 

๑. รายเกาช้ันปที่ ๒ ขึ้นไป รับสมัคร ก.พ. ๕๓ 
๒. รายเกา+ใหม ปการศึกษา ๕๓ ดาวนโหลด 

ใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร 
www.satu.ac.th รับสมัคร ๒๒-๒๕ มิ.ย. ๕๓ 

๓. มูลนิธิ POSCO TJ Park ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา POSCO Asia Fellowship 2010  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันจันทรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

นักศึกษาท่ีไดรับทุนตอเน่ือง มหาวิทยาลัยจะรายงานผลการเรียนใหเจาของทุนทราบ หรือในกรณีที่เจาของทุนสงแบบประเมิน

ใหนักศึกษากรอก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ และรวบรวมแบบประเมินสงคืนเจาของทุน สวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนเฉพาะป  

นักศึกษาจะเปนผูรายงานผลการศึกษาตอเจาของทุนเอง พรอมทั้งสงหนังสือตอบขอบคุณและการดอวยพรในโอกาสพิเศษตางๆ  

อีกท้ังนักศึกษาที่ไดรับทุนของมหาวิทยาลัยจะตองเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอยางนอย ๓ กิจกรรมตอป ซึ่งจะมีผล

ตอการพิจารณาใหไดรับทุนในปตอไป 

นักศึกษาท่ีตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับทุนการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ งานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รณรงคสูการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ในโครงการ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปลอดบุหร่ี” เพ่ือสรางความตระหนักแกประชาคมใหรับรูถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ี และผูสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง  
หลังจากบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีอยางจริงจัง 

อาจารย ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร 

ผูรับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปลอดบุหร่ี ให

สัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอีกหน่ึงสถาบันท่ีเล็งเห็นถึง

พิษภัยของการสูบบุหรี่ ที่ไมเพียงเปนอันตรายตอตัวผูสูบเทาน้ัน แตยัง 

สงผลกระทบไปถึงคนรอบๆ ขาง จึงไดเดินหนานโยบายมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรปลอดบุหรี่ ที่มุงสรางพลังขับเคล่ือนและภูมิคุมกันให

ประชาคมธรรมศาสตรหางไกลบุหรี่ ตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพ

ตนเองและคนรอบขาง คำนึงถึงปญหาส่ิงแวดลอม เพ่ือกาวสูการเปน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปลอดบุหรี่อยางสมบูรณแบบ 

การดำเนินการใหมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเปนไป

อยางตอเน่ืองและย่ังยืนน้ัน จำเปนตองไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากหลายฝาย ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา รวมถึงลูกจางท้ังหมดท่ีอยูในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา

ของการดำเนินงานชวงแรกจึงเนนไปที่การสรางความเขมแข็งในดานการ

สรางเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธ

โครงการควบคูไปกับการสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นภายในสถาบัน โดย

การนำ  “โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ เขาไปรวมเปนหน่ึงในภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ภายใต “โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาโรคเอดสและยาเสพติด” โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการ เนนการ

ระดมทรัพยากรจากคณะและหนวยงานตางๆ รวมถึงการสรางพลังการขับ

เคล่ือนหลักโดยนักศึกษา เพ่ือลดความซ้ำซอนในการจัดกิจกรรม รวมถึง

การผลักดันเชิงนโยบายในการกำหนดเปาหมายระยะยาวรวมกัน เพ่ือ

เสริมความตอเน่ือง ย่ังยืน ของการดำเนินโครงการ 

อาจารย ดร.นิรวรรณ  แสนโพธ์ิ กลาวเพ่ิมเติมวา กิจกรรมในการ

รณรงคที่ไดดำเนินไปแลวน้ัน ประกอบดวย การติดสติกเกอรเขตปลอด
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บุหรี่ และสต๊ิกเกอรการรณรงคไมสูบบุหรี่ตามอาคารสำนักงาน และ
บรเิวณอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ศนูยกีฬา  โรงยมิ และรถบริการ รวมถึง
มีการจัดทำปาย “มหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”  การจัด
ใหมีเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด (แบบชั่วคราว) และมีกิจกรรม 
การจัดซุมกีฬาปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ การรณรงคในงานพิธีเปด ปด กีฬา 
และกิจกรรมระหวางวัน ในงานจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แมโดมเกมส” ระหวางวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม 
๒๕๕๓ การรณรงคเลิกสูบบุหรี่ในวันสงกรานต ที่ทางคณะสาธารณสุข
ศาสตรจัดข้ึน เพ่ือเปดตัวโครงการการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ใหเปนแกนนำการขับเคลื่อนองคกร
สูการเปนสถาบันการสรางเสริมสุขภาพ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ และ
การรณรงคในวันงดสูบบุหรี่โลก ระหวางวันท่ี ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
พรอมทั้ ง ทดลองจัดเขตสูบบุหรี่ตามกฎหมาย แบบชั่ วคราว ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จำนวน ๑๐ จุด ไดแก อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ๒ จุด โรงอาหารกลาง ๑ จุด ศูนยอาหารโตรุง ๑ จุด 
อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร ๒ จุด โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร 
๑ จุด คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ จุด อาคารปยชาติ  ๒ จุด และไดทำการ
ติดตามประเมินผลเปนระยะ เพ่ือหาแนวทางการจัดเขตสูบบุหร่ีตาม
กฎหมายใหเปนแบบถาวร และกำหนดมาตรการรวมกันในการบังคับใช  

การรณรงคใหนกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหางไกล
จากปญหาการสูบบุหร่ี ชวยลดอัตราการติดบุหร่ีรายใหมของเยาวชน 
ทำใหผูสูบบุหรี่นอยลงและทำใหมีผูเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น และเปนการสราง
ความตระหนักแกสังคมใหรับรูอันตรายจากการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง 
เปนการเฝาระวังไมใหมีการฝาฝนกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานท่ี
สาธารณะ และสนับสนุนการเพ่ิมเขตปลอดบุหรี่ใหครอบคลุมพื้นท่ี
สาธารณะมากย่ิงขึ้น เพ่ือนำไปสูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปลอดบุหรี่ 
ในท่ีสุด 
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 ในขณะท่ีน้ำมันมีราคาแพงสูงขึ้นสวนทางกับปริมาณรถในทองถนนท่ีไมไดมีจำนวนลดลงเลย ถึงแมการใช

รถจะเปนหนึ่งในปญหาที่สรางมลพิษในอากาศ แตก็คงปฏิเสธไมไดวา ทุกคนยังจำเปนตองเดินทาง และใชรถ 

นักวิทยาศาสตรภาคอุตสาหกรรมรถยนตโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุน ที่เปนประเทศอุตสาหกรรมรถยนตที่

ประสบความสำเร็จอยางสูงในตลาดโลก จึงไดพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหรถยนตมีสมรรถนะประหยัด

น้ำมันมากข้ึน  

การโชวสมรรถนะดานการประหยัดน้ำมันอยางงายให

ประชาชนเขาใจก็คือ การนำรถยนตมาขับเพ่ือดูอัตราการ 

สิ้นเปลืองน้ำมัน โดยเม่ือไมนานมาน้ี โตโยตาไดจัดโครงการ 

“คาราวานวีโก ถังเดียว เท่ียว ๙ เมือง จากมรดกโลกสูมรดก

โลก” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ จาก

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความสนใจในเร่ืองของพลังงานและ 

สิ่งแวดลอม และเปนหน่ึงในกรรมการมูลนิธิโตโยตาประเทศ

ไทย รวมเปนสักขีพยานในการจัดกิจกรรม  

การทดสอบจะเดินทางผานทางหลวงแผนดินสาย

สำคัญ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังเมืองหลวง- 

พระบาง  รวมระยะทางกวา  ๑,๒๐๐  กิโลเมตร  โดย  

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ จะเปนผูติดสติ๊กเกอร

พิเศษ และตรวจเช็คสต๊ิกเกอรดังกลาว ณ จุดเร่ิมตนและ 

จุดสุดทาย ทั้งยังรวมเดินทางไปกับคาราวานตลอดเสนทาง

ทดสอบ สติ๊กเกอรพิเศษจะถูกติดอยูที่ฝากระโปรง และฝาถัง

น้ำมัน เพ่ือไมใหผูรวมทดสอบเติมน้ำมันระหวางทาง และ

ติดสติ๊กเกอรพิเศษ เพ่ือควบคุมใหรถทุกคันปรับแอรใหอยูใน

ระดับ ๒ เน่ืองจากแอรเปนอีกหน่ึงตัวแปรท่ีมีผลตออัตรา

การส้ินเปลืองน้ำมัน โดยรถคันท่ีใชน้ำมันนอยท่ีสุด มีสถิติใช

น้ำมันไป ๕๒.๒๒ ลิตร อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย ๒๓.๙๕ 

กม./ลิตร 

การขับรถในปจจุบันเปนเร่ืองยากท่ีจะขับใหมีความเร็ว

คงท่ีตลอดเสนทาง เน่ืองจากสภาพการจราจรไมเอ้ืออำนวยนัก 

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ ไดใหคำแนะนำในการ

ขับรถวา “การไมขับรถซ่ิง มีมารยาท ขับรถลงเนินใหปลอย

เกียรวาง ไมเหยียบคันเรง มีเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพ่ือน

รวมทางตามหลักของศาสนา นอกจากจะทำใหการขับรถ 

มีความปลอดภัยแลวยังทำใหประหยัดน้ำมันอีกดวย เพราะ

การขับรถโดยใชอารมณผูขับจะเรงเคร่ืองโดยที่ไมรูตัว การ

ขับรถความเร็วไมสม่ำเสมอและเร็วเกินไป รถก็จะกินน้ำมัน

มากขึ้นไปดวย ในสภาพการจราจรของกรุงเทพฯ อัตรา

ความเร็วท่ีเหมาะสมจึงไมควรเกิน ๑๐๐ กม./ชั่วโมง ซึ่งใน

ตางจังหวัดความเร็วท่ีเหมาะสมคือ ๖๐ – ๘๐ กม./ชั่วโมง” 

ในยุคท่ีมนุษยเร่ิมหันมาใสใจกับปญหาส่ิงแวดลอม

มาก ข้ึน น้ัน  ก็ทำใหอุ ตสาหกรรมรถยนต เ ร่ิม หันมา 

ผลิตยนตรกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมมากขึ้น ซึ่ ง 

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ ไดกลาววา นอกจาก

การรวมกันประหยัดพลังงานแลว การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ก็เปนสิ่งท่ีควรใหความสำคัญ “การลดการใชพลังงาน 

ประหยัดในส่ิงท่ีควรประหยัด รวมไปถึงการมีวินัยในการ

จัดการกับของเสียท่ีตนเปนผูปลอย จะเปนแนวทางในการ

รักษาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เน่ืองจากในทางธรรมชาติ  

ดินเปนแหลงกำเนิดพืชที่มนุษยและสัตวบริโภคเพ่ือยังชีพ 

ดังน้ันของเสียท่ีถูกขับถายออกมาควรมีการจัดการไมใหเปน

ของเสียท่ีมีพิษกลับคืนสูดิน เชน การนำส่ิงปฏิกูลมาทำ 

เปนปุย หลีกเล่ียงการเผาขยะ หรือการนำขยะมาถมท่ี 

เพราะการทำเชนน้ันจะทำใหสารพิษยังคงอยูในสิ่งแวดลอม 

เปรียบเสมือนการยายขยะของเราใหเปนขยะของสังคม

แทน”  
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ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนา 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง“การบริหารมหาวิทยาลัยภายใตภาวะ

การเปล่ียนแปลง : มุมมองของชาติเม่ือธรรมศาสตร ๘๐ ป” เพ่ือให 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

และรวมกันวิเคราะหความตองการ ปญหา ความคาดหวังของผูรับ

บริการ และผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนเพ่ือเปนการส่ือสาร สรางความ

เขาใจ และกระตุนใหผูบริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการใหความ

สำคัญกับการตอบสนองตอความตองการ ปญหา ความคาดหวัง

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอง TCC LAND 

Auditorium คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มธ. 

ศูนยรังสิต  โดยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  มาใหมุมมองและ 

แลกเปล่ียนทัศนะ ดังมีสาระสำคัญดังน้ี 

รองศาสตราจารย วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ศิษย เกาจากคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อภิปรายในหัวขอ 

“สังคมโลกาภิวัตนกับบทบาทของ มธ.ในอนาคต” ไดใหทัศนะไว
อยางนาสนใจวา สถานศึกษาควรจะตองเปนผูนำในการศึกษาอยาง

มีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบองครวม ทุกวันน้ีสถานศึกษาเปน

แคผูตามเรา ตามนักออกแบบเศรษฐกิจ ตามรัฐบาล เม่ือรัฐตองการ

บุคลากรทางดานแพทย ตองการวิศวกร สถานศึกษาก็จะพยายาม

ผลิตคนและคิดวาตนเองน้ันเปนแคผูผลิตบัณฑิตออกไปทำงาน 

รับใชระบบเศรษฐกิจ แตไมเคยตระหนักวาการผลิตบัณฑิตนั้นตอง

มองภาพรวมในการสรางและพัฒนาประเทศในภายภาคหนา   

ยอนไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ปญญาชนสมัยน้ันกอตั้งธรรมศาสตรในยุค

การสรางประชาธิปไตย โดยมีปณิธานในการท่ีจะสรางสังคมท่ีมี

ความเปนธรรม มีประสิทธิภาพเพ่ือสวนรวม การสรางประเทศให 

เขมแข็ง ไมเสียเปรียบตางชาติ ไมตกเปนเมืองขึ้นของตางชาติใน 

แงของเศรษฐกิจ คานิยม รวมถึงวัฒนธรรม แตตอมาก็ถูกกลืน 

เปนระบบราชการ พัฒนาตามกระแสทุนนิยมโลก เปนแคผูผลิต 

เทคน่ีเชี่ยนไปทำงานรับใชระบบทุนนิยม อุตสาหกรรม ไมไดผลิต

ปญญาชนท่ีเปนผูนำท่ีมีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวมเทาท่ีควร ธรรมศาสตร

ควรเปนผูนำท่ีชวยเปดมุมมองของสังคมวาอนาคตของประเทศไทย

และโลกจะเดินไปทางไหนอยางไร  

ในเรื่องของการเรียนการสอนระบบการศึกษาในขณะน้ียังมี

การเรียนการสอนแบบเกา คือ เนนการสอนแบบบรรยายยังหาองค

ความรูแตในตำราเรียน ซึ่งจริงๆ แลวเราจำเปนตองปฎิรูปการจัดการ

เรียนการสอนใหมใหนักศึกษาไดเ รียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับการทำงานของสมอง เขาใจอยางเช่ือมโยง มีสื่อตางๆ 

“สังคมโลกาภิวัตน 
     กับบทบาทของ มธ. ในอนาคต” 

ชวย มีภาคปฏิบัติ มีการสงเสริมการทำกิจกรรมเพื่อเกิดการเรียนรู

เชิงปฏิบัติ ความฉลาดทางจิตสำนึก การทำงานเปนกลุม ปจจุบันเรา

ละเลยท่ีจะพัฒนาตัวตนของนักศึกษาใหเปนคนดีมีศีลธรรม มี

จิตสำนึกเพ่ือสวนรวม โดยไปมุงพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพแต

เพียงดานเดียวใหเกงแตเห็นแกตัว ไมสนใจคนอื่น  นอกจากน้ีการ 

สงเสริมใหนักศึกษารักการอาน การใฝรูคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  

มีวิจารณญาณอยางเปนระบบองครวมและสรางสรรคซึ่งประเทศเรา

ยังใหความสำคัญกับเรื่องนี้นอยมาก การสงเสริมใหเกิดภาวะของ

การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณและจิตสำนึก รูจักการทำงานเปน

ทีม คิดถึงสวนรวม แทนท่ีจะเนนแตการทองจำ ฝกทักษะดานวิชา

การวิชาชีพตามตำรา โดยไมติดตามใกลชิดวาโลกเปล่ียนแปลงไป

อยางรวดเร็วเปนโลกเศรษฐกิจฐานความรูและการคิดสรางสรรค

มากกวาเรื่องเงินทุนและเครื่องจักรแบบเกา ผูบริหาร อาจารยตอง

สนใจคุณภาพนักศึกษามากกวาการเติบโตเชิงปริมาณ สนใจเน้ือหา

วิชาการ การวิจัย/สอนปญหาของไทยในฐานะสวนหน่ึงของระบบ

โลก รวมถึงวิจัย/สอนทางเลือกใหมๆ นอกจากแนวกระแสหลัก และ

เผยแพรเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคมมากกวารูปแบบภายนอก 

เชน การเปดและขยายคณะ การสรางอาคารใหมๆ การบริหาร

มหาวิทยาลัยควรนำแบบประชาธิปไตย กระจายอำนาจ บริหารแนว

ราบ ระดมปญญารวมหมูไดมากข้ึน มีระบบการตรวจสอบให

อาจารย  บุคลากร ตองทำงานโดยมุงคุณภาพบัณฑิต การมีสวนรวม

แกปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนการใหความรูชุมชน การ

ออกไปชวยแกไขปญหา การพัฒนาชุมชนนอกมหาวิทยาลัย  

การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยยังเปนเรื่องนาเปนหวง 

โดยหลักแลวมหาวิทยาลัยเปนสินคาเพ่ือสวนรวม การศึกษาไมใช

เนนประโยชนแตเฉพาะผูเรียนแตตองเกิดประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศดวย การออกนอกระบบในแงหน่ึงอาจสงผลใหมหาวิทยาลัย

ของรัฐเกิดการแขงขันกันเชิงปริมาณท่ีจะแสวงหารายไดเขาสู

มหาวิทยาลัยโดยไมคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา ถามุงคำนึงถึงแต 

อุปสงคและอุปทานวาคณะไหนตลาดเปนท่ีนิยมก็เปดหลักสูตรมาก

ขึ้นจะไดมีรายไดเขาสูมหาวิทยาลัยมากๆ หากคิดแบบน้ีประเทศเรา

จะไปไมรอด สาขาวิชาที่จำเปนตองมี เชน โบราณคดี ประวัติศาสตร 

ปรัชญา แตไมมีผูนิยมเรียนเพราะเม่ือจบไปแลวมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพไดนอย แตวาประเทศจำเปนตองศาสตรเหลาน้ีเพ่ือ

ความลึกซึ้ง ความรอบรูที่หลากหลาย มีนักวิชาการมีผูเชี่ยวชาญใน

แขนงดังกลาว เพ่ือดำรงความเปนเอกลักษณของประเทศและสอน

ใหเยาวชนมีสำนึกประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ไมใชวา มีผูเรียน

นอยมหาวิทยาลัยไมตองการลงทุน  อยากใหมีองครวมในการ 

ขับเคล่ือนของประเทศในทุกมิติ ทั้ง วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารย วิทยากร เชียงกูล 
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และประจำป ๒๕๕๓ จำนวน ๓๐ เคร่ือง รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๔๑๔,๐๐๐ 

บาท โดยในการน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมกับภาคเอกชน ๓ 

บริษัท คือ ๑. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด มหาชน 

สนับสนุนซิมการดสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทำใหมหาวิทยาลัย

สามารถสง SMS ขาวสารถึงนกัศึกษาและบคุลากรในเครอืขาย AIS ได

โดยไมมคีาใชจาย (เฉพาะเครือขาย AIS) ในเบ้ืองตน AIS ไดมอบ SIM 

เพ่ือใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษาผูพิการทางสายตาในการรับ

ขอมลูขาวสารของมหาวิทยาลัยผาน SMS ได ๒. บรษิทั ซ ีแอนด ซ ีอนิโฟ 

แอดวานซ จำกัด ใหความชวยเหลือในการจัดหาโทรศัพทตามคุณสมบัติที่รองรับโปรแกรมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

พัฒนาข้ึน และ ๓. บริษัท ไมโครซอฟท ประเทศไทย จำกัด ใหความรวมมือในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เก่ียวกับนักศึกษา 

ผูพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังจะใหการสนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมสรางเสียงภาษาไทยจากขอความบน

โทรศัพทมือถือในอนาคตตอไป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิช นัทธี อาจารยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให

สัมภาษณวา ปจจุบันเทคโนโลยีดานการส่ือสารไดพัฒนาไปอยางมาก แตเทคโนโลยีดังกลาวก็ยังเปนอุปสรรคดานการส่ือสาร

สำหรับผูพิการดานสายตา หรือการมองเห็น ดังนั้น การวิจัยพัฒนาซอฟตแวร ในครั้งนี้จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาดานการใชงานของ 

ผูพิการทางสายตา จึงจัดต้ังทีมวิจัยประกอบดวย นายปรีชากร ตอเรืองวัฒนา นางสาวธิติมา นุชพิทักษ และนายปณิธาน  

บัลลังกปทมา บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (SIIT) มีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิช นัทธี 

เปนอาจารยที่ปรึกษา โดยไดคิดคนวิธีที่จะชวยใหบุคคลดังกลาวสามารถใชงานกับอุปกรณการสื่อสารเหลาน้ีไดดีขึ้นดวยโปรแกรม 

การอานภาษาไทย หรือ pTalk ซึ่งโปรแกรมดังกลาวจะทำการอานขอมูลใหผูพิการทางสายตาฟง เชน ขอมูลหรือการใชงานโทรศัพท 

การโทรออก, สายท่ีไดรับ หรือ สายท่ีไมไดรับ ตลอดจนการอานขอความตัวอักษรจาก SMS ที่ไดรับอีกดวย ทั้งน้ี อุปกรณดังกลาว

สามารถเปนไดทั้งขอความท่ีไดจากการรับ-สง ขอความบนโปรแกรมสรางเสียงภาษาไทยจากขอความบนโทรศัพทมือถือ SMART 

PHONE (pTalk)  

นางสาวปฐมา จันทรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา “การสงเสริมใหคนไทย

มีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และใชประโยชนจากเทคโนโลยีในดานการศึกษา พัฒนานวัตกรรมทองถ่ิน และ

อาชีพ คือ พันธกิจหลักท่ีเรียกวา Unlimited Potential ของไมโครซอฟท ที่ดำเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนเวลา ๓ ปแลว ผานความ

รวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยเหตุนี้ ไมโครซอฟทจึงมีความยินดีที่ไดใหการสนับสนุนเทคโนโลยีของไมโคร

ซอฟท เพ่ือการพัฒนาซอฟตแวรสำหรับนักศึกษาผูพิการดานสายตาของธรรมศาสตร เพ่ือใหพวกเขาสามารถเรียนและส่ือสารรวม

กับคนปกติไดอยางไมมีชองวางอีกตอไป และเพ่ือใหโครงการสงเสริมการศึกษาใหกับนักศึกษาผูพิการดานสายตาของธรรมศาสตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ไมโครซอฟทยินดีที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีแกมหาวิทยาลัยฯ ตอไปในอนาคต”  

การพัฒนาซอฟตแวร ดังกลาวจึงเปนโปรแกรมท่ีจัดทำข้ึนเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูใชที่มีความบกพรองทางสายตา 

หรือผูพิการทางสายตา เพ่ือใหเกิดการรับรูและเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกสบายในการอานขอความ ดวยการนำเอาเทคโนโลยีของ

การวิเคราะหขอความภาษาไทย และการสังเคราะหเสียงภาษาไทยมาใชในการจัดทำโปรแกรม และถูกปอนเขาไปใหกับโปรแกรม

โดยผูใช ซึ่งผลที่ไดก็คือไฟลเสียงของขอความภาษาไทย เพ่ือใหเหมาะกับยุคสังคมขาวสารแกผูมีปญหาดานสายตา หรือผูพิการ

ทางการมองเห็นใหทัดเทียมกับคนปกติ จากผลงานวิจัย ไดอธิบายถึงการทำงานของโปรแกรมวา เคร่ืองมือจะถูกควบคุมและเรียก

ใชงานจากโปรแกรมหลัก ที่แตกตางกันไปตามโมดูลยอยๆ ในสวนของการวิเคราะหขอความตัวอักษร เน่ืองจากภาษาที่รับมาคือ

ภาษาไทย จึงจำเปนตองมีโปรแกรมในการตัดคำภาษาไทยเพ่ือนำไปใชในการเตรียมขอมูลเพ่ือสรางเสียงในโปรแกรม สวนของการ

สังเคราะหเสียงไดใชวิธีการสังเคราะหเสียงโดยอาศัยการเก็บขอมูลโดยวิธีการของ Hidden Markov Model หรือที่เรียกวา HMM ซึ่ง

การสังเคราะหเสียงโดยอาศัยฐานขอมูลที่ไดดวยวิธีดังกลาว จะชวยใหใชฐานขอมูลเสียงท่ีใชมีขนาดนอยกวาวิธีการตอเสียงหรือ 

Speech Concatenation ในสวนของโปรแกรมหลักน้ันจะประกอบดวย สวนยอยตางๆ ซึ่งเปนสวนท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแก

ผูใชที่มีปญหาดานการมองเห็นหรือสายตาเลือนรางสามารถใชโทรศัพทไดเหมือนคนปกติโดยผานประสาทสัมผัสทางหู  

 ตอจากหนา ๑ 
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ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย  ดร .จุลชีพ   ชินวรรโณ  
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ กลาวตอนรับ

นักศึกษาตางชาติ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ 
ประจำภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ หองบรรยาย ศ.๑๐๑  คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย  ดร .จุลชีพ   ชินวรร โณ  
รองอ ธิการบ ดีฝ าย วิ เทศ สัม พันธ  ต อนรั บ  

Mr. Anthony Cralg Regional Market Development 
และเจาหนาท่ีจาก Institute of Continulng & TESOL 
Education (ICTE-UQ), University of Queensland 
ประเทศออสเตรเลีย  เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแนะนำหลักสูตร  เม่ือวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
ณ หองรับรอง  ตึกโดม  ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

ศาสตราจารย  ดร .สุ รพล   นิติ ไกรพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กลาว

ตอนรับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี  พนมยงค เ ม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓  ณ  หองประชุมประกอบหุตะสิงห  อาคาร
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   

ศาสต ร า จ า ร ย ด ร .สุ ร พล  นิ ติ ไ ก รพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบ

ทุนการศึกษา จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท จาก คุณธีระ            
วีรธรรมสาธิต ผูชวยผูจัดการใหญฝายทรัพยากรบุคคล 
กลุมบริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี  
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ Mr. Shinya Aoki, 
(Counselor) Director of Japan Information Service, 
Mr. Hiroshi, Tomita, First Secretary, The Embassy 
of Japan to the Kingdom of Thailand และคณะ  
เพ่ือหารือดานความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันท่ี ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

Á Í § ¼‹ Ò ¹ à ¿ Ã Á 
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และ 

นักศึกษา รวมในพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ นอกจากน้ี  

ยังมีพิธีมอบรางวัลแกนักศึกษาผูมีความประพฤติดี และการประกวด

พานไหวครูประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งจัดการประกวด ๒ ประเภท 

ไดแก ประเภทความคิดสรางสรรคและประเภทสวยงาม เม่ือวันท่ี ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารยิมเนเซียม ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมศิษยเกาในเครือมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดงานเล้ียงแสดงความยินดี แดผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจำป ๒๕๕๒ และผูไดรับการ

ประกาศเกียรตคิณุ เน่ืองในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบปที ่๗๖ เมือ่วนัท่ี ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๓ ณ หองศกณุตลา เอ 

โรงแรมเพนนินซูลา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 
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Young designer 

จากถุงปุยพลาสติกธรรมดาๆ นำมาใสไอเดีย 
การออกแบบ และขัน้ตอนการผลติโดย handmade 
ที่ใชการทอเสนใยหลายๆ ชนิดมาผสมผสานกับ
หนังอยางพิถีพิถัน ไดสรางเอกลักษณและความ
โดดเดนใหกระเปา แบรนด “DANAIYA” กาวสู
ธุรกิจการสงออกตางประเทศที่ตอยอดจากการ 
ทำวิทยานิพนธ 

นางสาวดนัยา  คงลาภอำนวย ศิษยเกาสาขาวิชา

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาของผลงานการออกแบบ

กระเปาสตรีท่ีผลิตจากถุงปุยพลาสติก ใหสัมภาษณวา  

ปกติจะชอบประดิษฐของใชเอง และชอบเย็บปกถักรอย  

เลยทำใหรูจักตัวเอง จนเขาเรียนมหาวิทยาลัย จึงเลือกเรียน 

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบพัตราภรณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะท่ีนี่สามารถตอบสนองความ

อยากรูในเ ร่ืองท่ีสนใจได ซึ่งจากประสบการณการเรียน  

เลยทำใหไดออกแบบผลงานชิ้นสำคัญ จากการทำวิทยานิพนธ

สงอาจารย โดยไดแนวคิดจากส่ิงของท่ีอยูรอบตัว ประกอบกับ

ครอบครัวทำธุรกิจผลิตถุงปุยพลาสติก ทำใหอยากใชวัสดุที่เรา

คุนเคยมาเพ่ิมมูลคา จึงคิดผลิตเปนกระเปาห้ิวหรือสะพาย  

โดยใชแนวคิดการผสมผสานสิ่งที่แตกตางกันมาอยูดวยกัน

อยางลงตัว ไมวาจะเปนวัสดุ สีสัน และใชเทคนิคการเย็บแบบ 

ตีเกล็ด ซึ่งนอกจากจะชวยใหจับรูปทรงกระเปาไดเปนอยาง

ดีแลว ลวดลายตางๆ จากการตีเกล็ด ชวยใหถุงปุยดูแปลกตา

ออกไป นอกจากน้ี ไดนำเสนพลาสติกมาทอรวมกับวัสดุอื่น เชน ฝาย ไหม ไนลอน เปนตน นำมาทอใหเปนผืนผาโดยใชวิธีทอแบบ

ยกก่ีโบราณ ซึ่งแตละผืนตองอาศัยความละเอียด ประณีต และใชเวลาคอนขางนานซ่ึงบางใบตองใชเวลานานนับเดือนกวาจะได 

ผืนผาท่ีมีความแข็งแรงทนทาน สำหรับสีสันและลวดลายตางๆ ออกแบบใหคลายผาขาวมา เพ่ือสื่อถึงเอกลักษณความเปนไทย 

ดานการออกแบบกระเปาจะเนนใหดูเรียบหรู เหมาะสมกับการใชงานในชีวิตประจำวัน   

นางสาวดนัยา  คงลาภอำนวย กลาวเพ่ิมเติมวา แรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจมาจากการไดนำผลงานวิทยานิพนธ 

ไปจัดนิทรรศการท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏวากระเปาถุงปุยกลายเปนดาวเดนประจำงานไดผลตอบรับ

อยางดีย่ิง โดยเฉพาะจากบรรดาดีไซเนอรชาวไทยและตางประเทศติดตอขอรับเปนตัวแทนจำหนายในตางประเทศ นอกจากน้ี  

ไดรับการสนับสนุนจาก กรมสงเสริมการสงออก ศนูยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ในการนำผลงานไปแสดงในงานแสดงสินคา

สงออกท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือผลักดันสูภาคธุรกิจการสงออกตอไป  
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โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะการ
พยาบาลทางตา ๒๐๑๐ เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตร 
ประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนประธานเปดการอบรม 

รองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ หัวหนาภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบ 
ชอดอกไมแสดงความยินดีแด ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ในโอกาสไดรับเข็มเกียรติยศ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๓ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบปที่ ๗๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ โรงแรม Banyantree ถนนสาทร กรุงเทพฯ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน 
เปดบานวิทย ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ณ อาคารบรรยายรวม ๕ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา เรื่อง “จะทำอยางไร.....ใหขาวไดรับการ
เผยแพร” โดย คุณอนันต ลือประดิษฐ บรรณาธิการ คอลัมน “จุดประกาย” หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
และคุณสมหมาย ศิลปโยดม ผูชวยผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ เปนวิทยากร  
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๒ ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำป ๒๕๕๓ 
ครั้งท่ี ๓๓ เร่ือง “สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางปองกัน” เมื่อวันท่ี  
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหแก บัณฑิตคณะแพทยศาสตร เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอง
สโมสร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีเวียนเทียนเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา เม่ือวันท่ี 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารหอพระและอเนกประสงคศาลา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย นางดุษฎี ชวงแกว ผูอำนวยการกองงานศูนยรังสิต เปน
ประธานในพิธี  
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ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เดินหนา 
“สรางความรมรื่น” เพื่อ “ธรรมศาสตรสีเขียว”  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เดินหนาปลูกตนไมสรางความรมรื่น 

ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนที่สวนใหเปนสถานท่ีพักผอน และปลูกหญาแฝกเพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ำ เพ่ือมุงเนนการสรางความรมรื่น เขียวขจี และรักษาสภาพ

แวดลอมที่ดีปราศจากมลพิษ ตลอดจนยังเปนการลดภาวะโลกรอน ทำให

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนเมืองมหาวิทยาลัยอนุรักษสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ โดย 

รายละเอียดการดำเนินงานในโครงการตางๆ มีดังน้ี 

โครงการปลูกตนไมใหญ ไดดำเนินการปลูกตนไมเพ่ิมเติมในทุกพ้ืนท่ี

อยางตอเน่ือง ตั้งแตป ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน มีจำนวน ๑๔,๔๗๙ ตน และเดือน

มกราคม - ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดดำเนินการปลูกตนไมใหญเพ่ิมเติม จำนวน 

๕,๐๐๐ ตน ในบริเวณอาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร (SC) อาคารสำนักงาน 

อาคารท่ีทำการคณะ และอาคารบริการตางๆ ซึ่งในการดำเนินโครงการ 

ปลูกตนไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

อาทิ สำนักงานจัดการทรัพยสิน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) โดย  

คุณชนินท วองกุศลกิจ บริษัท จงสถิต จำกัด โดย คุณสงคราม ชีวประวัติดำรง  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นท่ีสวน ใหเปนสถานท่ีพักผอน และทำ

กิจกรรมของประชาคมธรรมศาสตร โดยไดดำเนินการปลูกตนไมใหญใหรมเงา 

ปลูกตนไมประดับตกแตงสวน ประดับสวนดวยหินสวนน้ำ ปรับพื้นท่ีปูสนาม

หญา ปูแผนทางเทา ทำลานกิจกรรม จัดวางมาน่ังในสวน ซึ่งจากการดำเนินการ

ตั้งแตมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีโครงการดำเนินการแลวเสร็จ ดังน้ี  

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารปยชาติ  

งบประมาณจาก กองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๓๙๙,๓๐๐ บาท 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโถงบันไดดานทิศเหนือ-ใต อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร (SC) งบประมาณจาก กองทุน 

คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๑๗๗,๗๐๐ บาท 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีสวนดานหนาอาคารหอพักนักศึกษา (ดานหนาโรงอาหารกลาง) งบประมาณจาก กองทุน

คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท  

  โครงการปรับปรุงสวนทางเขาโรงอาหารกลาง งบบริจาค วงเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 

  โครงการปรับปรุงสวนหนาหมูบาน โซน C งบบริจาค วงเงิน ๔๘,๘๓๐ บาท 

โครงการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ซึ่งเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพ้ืนท่ีคูคลองบริเวณ

สวนปาดานหนาอาคารโดมบริหาร ตั้งแตป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กลา โดยไดรับการสนับสนุนตนกลาหญาแฝก

และขอแนะนำการปลูกจาก สำนักงานพัฒนาท่ีดินปทุมธานี และไดรับความรวมมือจาก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ในการปลูกหญาแฝก 
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กองแผนงาน ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตธรรมศาสตร รุนปการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันซอมใหญ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ หรือหลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแลวประมาณ ๔ เดือน) ผลการสำรวจฯ พบวา  
จากบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวนท้ังหมด ๕,๐๐๒ คน (ไมรวมบัณฑิตนิติศาสตร ภาคบัณฑิต จำนวน ๒๕๒ คน) มีผูตอบแบบสำรวจ ๔,๖๗๓ คน 
(รอยละ ๙๓.๔) เปนบัณฑิตที่มีงานทำแลว ๒,๕๑๒ คน (รอยละ ๕๓.๘) เปนบัณฑิตที่กำลังศึกษาตอ ๑,๑๖๓ คน (รอยละ ๒๔.๙) และเปนบัณฑิต 
ที่ยังไมทำงาน ๙๙๘ คน (รอยละ ๒๑.๔) และเม่ือเปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๒ กับปการศึกษา ๒๕๕๑ พบวา 
เปนไปตามตารางดานลางน้ี 

ปการศึกษา มีงานทำแลว กำลังศึกษาตอ ยังไมทำงาน

๒๕๕๒ ๒,๕๑๒ (๕๓.๘%) ๑,๑๖๓ (๒๔.๙%) ๙๙๘ (๒๑.๔%)

๒๕๕๑ ๒,๒๒๔ (๕๐.๒%) ๑,๐๔๓ (๒๓.๕%) ๑,๑๖๘ (๒๖.๓%)

เพ่ิมขึ้น/ลดลงจากป ๒๕๕๑ (รอยละ) +๑๒.๙ +๑๑.๕ -๑๔.๖

การคำนวณภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามขอกำหนดของ สมศ. ที่ไมนับรวมบัณฑิตที่กำลังศึกษาตอ พบวา จากบัณฑิตจำนวน ๔,๖๗๓ 
คน เปนบัณฑิตทำงานแลว ๒,๕๑๒ คน (รอยละ ๗๑.๖) ยังไมทำงาน ๙๙๘ คน (รอยละ ๒๘.๔) ซึ่งพบวา รอยละของบัณฑิตท่ีทำงานแลวในปนี้ 
สูงกวาของปที่ผานมา (ในชวงระยะเวลาเดียวกัน) โดยในปที่ผานมา (บัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๑) มีงานทำคิดเปนรอยละ ๖๕.๖ 

¤³Ðá¾·Â� Á¸. ©ÅÍ§¤ÃºÃÍº 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กาวสูปที่ ๒๐ ของ

การผลิตบัณฑิตแพทย วิทยาศาสตรการแพทยและแพทยแผนไทย

ประยุกตที่มีคุณภาพ ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมงานวิจัย

ทางการแพทยสูระดับสากล สรรคสรางองคความรูใหมดานการแพทย 

ตลอดจนการใหบริการทางวิชาการดานการแพทยแกสังคมอยางมี

คุณภาพ สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ป เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และ

การประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือเปนเวทีถายทอดความรู และประสบการณ 

โดย ผูทรงคุณวุฒิทางดานการแพทย เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการ เดน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร โดย 

ศาสตราจารย ดร .สุรพล  นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนประธานในพิธีเปด  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เทศบาลตำบลโปง และองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี รวมการแขงขัน “กีฬาเช่ือมความ

สัมพันธ ครั้งท่ี ๕” เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโปง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โดยเทศบาลตำบลโปงเปนเจาภาพจัดการแขงขันครั้งน้ี 

การแขงขันกีฬาแบงเปน ๑๐ ประเภทกีฬา  ประกอบดวย ฟุตบอลผูบริหาร ฟุตบอลบุคลากร วอลเลยบอล ตระกรอ 

แชรบอลหญิง เปตอง ชักคะเยอ ว่ิงกระสอบ ว่ิงเปรี้ยว กองเชียร และกอลฟเช่ือมความสัมพันธผูบริหาร (ไมไดนำผลมารวม

ในการแขงขัน)  ซึ่งผลการแขงขันปรากฏวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควาถวยรางวัลชนะเลิศรวมประเภทกีฬาจากการ 

แขงขันกีฬาประเภท วอลเลยบอล เปตอง(ชาย) เปตองหญิง(หญิง) ปองตอง(คูผสม) และว่ิงเปร้ียว โดยการแขงขัน 

ครั้งตอไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ ครั้งท่ี ๖ ในป ๒๕๕๔ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 
 จุลสารธรรมศาสตร : เพ่ือเผยแพรขาวสาร เร่ืองนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป 
 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 
 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 
 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยช่ืน, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,  
   บณัฑูร มาประเสริฐ, ประภาพันธ วองไว, ศกัด์ิเดช ธนาพรกุล, เฉลมิขวญั จนัทรชวงศรี, ศภุณา เย็นเปนสขุ, เอกเทศ แสงลบั 
 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 
 


