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ศาสตราจารยรงั สรรค ธนะพรพันธุ
นักเศรษฐศาสตรแบบอยางไดรับยกยองเปน
ธรรมศาสตราภิชาน

ที่

คนแรกแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประชมสภามหาวิ
ประชุ
มสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๕๓ อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ เปนธรรมศาสตราภิชาน
ซึ่งนับเปนคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ และสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาทางดานวิชาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลาววา ไดเสนอชื่อ ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ เปนผูที่มี
คุณสมบัติของธรรมศาสตราภิชาน คือ เปนขาราชการบำนาญ เปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ดานเศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตรการคลัง และจุดเดนที่สำคัญของอาจารยอีกประการหนึ่ง คือ เปนผูที่มี
ความฉันทะทางดานวิชาการ ใชความรูทางวิชาการอยางตรงไปตรงมา และมีประโยชน
ทางวิชาการในการผลักดันและเผยแพรการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะเศรษฐศาสตร มีความเพียร ซื่อสัตยสุจริต ถือวาเปนศาสตราจารยตนแบบ
เปนนักวิชาการที่ดี เปนตัวอยางที่ดีแกนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรรุนใหม มีความ
มุงมั่น อุทิศตนเพื่อสวนรวม อีกทั้งยังเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนที่ยอมรับใน
สังคมอีกดวย
สำหรับภารกิจของตำแหนงธรรมศาสตราภิชานทีต่ อ งปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชนทางวิชาการ
ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหนง ๒ ป นั้น คือ เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และดาน
งานวิจัยแกทีมนักวิจัย หรืออาจารยรุนใหมของคณะเศรษฐศาสตรเพื่อใหมีศักยภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น มีบทบาทในการผลักดันและเผยแพรการวิจัย พัฒนาทีมคณาจารย ใหมีความ
แข็งแกรง มีความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงานวิจัยใหมๆ และพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองศาสตราจารย
ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ กลาวเพิ่มเติม
จากการเปนที่ยอมรับในสังคมและเปนศาสตราจารยตนแบบนั้นคณะเศรษฐศาสตร
จึงไดเสนอชื่อศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ ให ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ธรรมศาสตราภิชานคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากนี้ทานยังได
รับการเชิดชูเกียรติเปนกีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รางวัลเมธีวิจัย
อาวุโส ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ (สาขา
สังคมศาสตร) ของสภาวิจัยแหงชาติ รางวัล TTF Award หนังสือ เรื่อง “การบริหาร
นโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต” โดยมูลนิธิ โตโยตา ประเทศไทย ประจำป
๒๕๔๑ และเคยไดรับทุนวิจัยในโครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการการคาโลก)
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประวัติ

ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ

เกิดวัน ที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๘๙
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท B.A. (Cantab) Cambridge
University M.A. (Cantab) Cambridge
University ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง
ศาสตราจารย เมื่อวัน ที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๔๔ อายุทำงานราชการ ๔๑ ป เคยดำรง
ตำแหนง อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาอาจารย กรรมการสโมสร
ขาราชการ กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน

Better Service มิติใหม โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โ

บริการรวดเร็ว ราคามิตรภาพ มาตรฐานสากล

รงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ Thammasat Printing
House (TPH) มุงพัฒนาการบริการดานการผลิตสิ่งพิมพที่
มีคณุ ภาพ รวดเร็ว ครบวงจร ในราคามาตรฐาน รวมทัง้ พัฒนา
บุคลากรดานความรูค วามสามารถใหมปี ระสิทธิภาพและมีจิตบริการ
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รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขขสทธวฒนกุ
สิทธิ์วัฒนกุล รอง
อธิการบดีฝา ยการคลัง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารโรงพิ ม พ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดถือ
กำเนิดโดยการรับมอบกิจการ โรงพิมพ
นิติสาสน จาก ศาสตราจารย ดร.ปรีดี
พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๓ ตอมาไดปดกิจการโรงพิมพอันมี
ผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการโรงพิมพ ไป
จากเดิม ดวยความจำเปนในการอำนวยความสะดวกตอการเรียน
การสอนในดานการผลิตคำบรรยาย และเพื่อสงเสริมการจัดทำ
ตำรา จึงไดมีการรื้อฟนและปรับปรุงโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และเริ่มดำเนินการโรงพิมพที่ปรับปรุงใหม เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ไดดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
เปนเวลา ๔๙ ป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผานมากิจการโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเจริญกาวหนาและบรรลุผลสำเร็จใน
การผลิตสิ่งพิมพที่มีคณุ ภาพ เปนที่ยอมรับของหนวยงาน องคกร
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ อาทิ สำนักพระราชวัง กระทรวงสาธารณสุข โรง
พยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนตน โดยโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถมีกำไรจากการดำเนินการใน ๒
ปที่ผานมา โดยมีรายไดจากการดำเนินงานในปงบประมาณ
๒๕๕๑ สูงถึง ๔๐,๑๘๘,๘๐๗.๙๘ บาท และปงบประมาณ
๒๕๕๒ จำนวน ๓๘,๕๙๗,๒๒๐.๙๔ บาท
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลาวเพิม่ เติมวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดพยายามแก ไขปญหาของโรงพิมพซึ่งประสบภาวะขาดทุนมา
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ผลิต ประสิทธิภาพในการใหบริการ และที่สำคัญการพัฒนาดาน
อุปกรณ การพิมพ กลาวคือ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมีการ
อปกรณ
พัฒนาศักยภาพในดานการผลิตสิ่งพิมพ ใหมีประสิทธิภาพและ
สนองตอบความต
สนองตอบควา องการของลูกคาได
มากขึ้น โดยไดจัดซื้อ และติดตั้งแทน
พิมพออฟเซท ๔ สี
เพื่ อ พั ฒ นางานพิ ม พ
๔ สี และเครื่องพิมพ
ดิจิตอล ๑ สี ที่สามารถ
รองรั
รอ บงานพิมพประเภท
ตางๆ โดยเฉพาะเปาหมาย
ใหม ใ นการให บ ริ ก ารด า น
ใหม
“Print on Demand” ที่จะ
“Pri
สนองความตองการของประชาคมในการผลิ
ตงานวิจัยตางๆ รวม
ป
ใ
ทั้ ง ผลงานทางวิ ช าการซึ่ ง มี ป ริ ม าณมากขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร โดยสามารถจัดทำไดตั้งแต ๑ เลมขึ้นไปในคุณภาพ
มาตรฐาน โดยเร็วๆ นี้ฝายการตลาดของโรงพิมพจะไดออกไป
แนะนำบริการดานสิ่งพิมพตางๆ โดยเฉพาะใหบริการดาน
“Print on Demand” แกคณาจารย และเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทั้งที่ทาพระจันทร และรังสิต
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลาวในตอนทายวา แม ในระยะเวลาที่ผานมา
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมีปญหาในดานการใหบริการ
ตางๆ แตดวยความรวมมือรวมใจของพนักงานโรงพิมพทุกระดับ
ทำใหโรงพิมพไดฝาฟนปญหาตางๆ โดยการปรับปรุงคุณภาพใน
การใหบริการ และดวยอุปกรณการพิมพชุดใหมที่เพิ่งติดตั้งเร็วๆ
นี้ ทำใหพนักงานโรงพิมพมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาอยางไมหยุด
ยั้งภายใตแนวคิดที่จะใหบริการที่ดีกวา หรือ Better Service
และในฐานะคณะกรรมการบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ก็ ใครขอให โรงพิมพมี โอกาสรับใชหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และพรอมยินดีรับฟงคำติชม เพื่อพัฒนาใหโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานคุณภาพตอไป

ศ

ศาสตราจารยธรรมศาสตร

าสตราจารย ดร.ศิรลิ กั ษณ โรจนกิจอำนวย รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผย วา ณ
เดือนมกราคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย มีอาจารยที่มีตำแหนง
ทางวิชาการเปน “ศาสตราจารย” ทั้งหมด จำนวน ๓๖ คน โดย
คุณสมบัตขิ องผลงานทีจ่ ะยืน่ ขอตำแหนงทางวิชาการศาสตราจารย
นั้น ตองผานเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ๒ ลักษณะ ไดแก
วิธีที่ ๑ มีผลงานวิจัย คุณภาพดีมาก ตีพิมพเผยแพร หรือ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่น คุณภาพดีมาก และงานแตง
ตำรา หรือหนังสือไมนอยกวา ๑ เลม คุณภาพดีมาก
ตีพิมพเผยแพร หรือขอโดยวิธีพิเศษ โดยมีตำรา/
หนังสือและผลงานวิจัย/ผลงานลักษณะอื่น คุณภาพ
ดีเดน
วิธีที่ ๒ มีผลงานวิจัย คุณภาพดีเดน ตีพิมพเผยแพร หรือ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่น คุณภาพดีเดน หรือ งานแตง
ตำราหรือหนังสือไมนอยกวา ๑ เลม คุณภาพดีเดน
ตีพิมพเผยแพร
ทั้งนี้ ผลงานที่ขอตองไมซ้ำกับผลงานขอตำแหนงวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตองมีผลงานเพิ่มขึ้น
หลังจากขอรองศาสตราจารย ที่สำคัญมาก คือ ผลงานที่ยื่นขอ
ตองระมัดระวังในเรื่องจริยธรรมในการผลิตผลงานวิชาการ
นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ กลาวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจำนวนศาสตราจารยที่ประจำแตละคณะวา ในปจจุบัน
คณะที่มีจำนวนศาสตราจารย สูงสุด ๔ ลำดับแรก ไดแก

๑. คณะนิติศาสตร (๑๑ ทาน) ๒. คณะเศรษฐศาสตร (๕ ทาน)
๓. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (๔ ทาน) และ ๔. คณะ
รัฐศาสตร (๓ ทาน) โดยสรุปจำนวนศาสตราจารยธรรมศาสตร
คิดเปนรอยละ ๒.๑๗ ตอจำนวนอาจารยทั้งหมด ซึ่งยังถือวา
คอนขางนอย แตถึงอยางไร คาดวาจะมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจาก อาจารย ในปจจุบันจะมีสถานะเปนพนักงาน จึงตอง
ทำงานวิชาการอยางตอเนื่อง ประกอบกับทิศทางที่มหาวิทยาลัย
เนนนโยบายมุงเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ก็จะชวยผลักดันให
อาจารยผลิตผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ทำใหสัดสวนงานวิจัยตอ
จำนวนอาจารยในระยะกลางและระยะยาวดีขึ้นกวาที่ผานมามาก
สำหรับคณะนิติศาสตร ในฐานะที่เปนคณะที่มีจำนวน
ศาสตราจารยมากที่สุด ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา คณะ
นิติศาสตร มธ. มีศาสตราจารยจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย
ทั้งในทางนิติศาสตรและสังคมศาสตร หมายความวา ในขณะนี้
ยังไมมีคณะทางนิติศาสตร และคณะในกลุมสังคมศาสตร ใน
สถาบันอุดมศึกษาใดที่มีศาสตราจารยมากถึง ๑๑ คน ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงศักยภาพดานทรัพยากรบุคคลของธรรมศาสตรที่จะ
ทำการเรียนการสอน ตลอดจนผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนอง
สังคมไทยตอไป
ทั้งนี้ ศาสตราจารยธรรมศาสตร ทั้งสิ้น ๓๖ คน แบงเปน
ศาสตราจารยที่ยังทำการเรียนการสอน ประเภทขาราชการ สาย ก
จำนวน ๒๖ คน และเปนศาสตราจารยที่เกษียณอายุ และคณะ
ทำการวาจางตอ อีก จำนวน ๑๐ คน ดังนี้
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รายนามศาสตราจารย ที่ทำการเรียนการสอนในปจจุบัน (ขาราชการประจำ สาย ก) จำนวน ๒๖ คน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่อ - สกุล
ศาสตราจารย ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแกว
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศาสตราจารย ดร.วิริยะ นามศิรพิ งศพันธุ
ศาสตราจารย ดร.จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส
ศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
ศาสตราจารย ดร.บุญศรี มีวงศอุโฆษ
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ
ศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอำนวย
ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ จันทรวงศ
ศาสตราจารย ดร.สรอยตระกูล อรรถมานะ
ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร
ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร
ศาสตราจารย ดร.พิณทิพย ทวยเจริญ
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
ศาสตราจารย ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุมทรัพย
ศาสตราจารย ดร.ปราณี ทินกร
ศาสตราจารย ดร.เกศรา ณ บางชาง
ศาสตราจารย ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ศาสตราจารย ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

หนวยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)
ขาราชการ (สาย ก)

รายนามศาสตราจารยที่เกษียณอายุ และคณะทำการวาจางตอ จำนวน ๑๐ คน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
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ชื่อ - สกุล
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท
ศาสตราจารย ดร.สนิท มกรแกวเกยูร
ศาสตราจารย พิเศษ พญ.สมบูรณ เกียรตินันท
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สถิตย สิริสิงห
ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Prof. Dr. Junjiro Kawasaki
Prof. Dr. Tasman A. Smith
ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
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หนวยงาน
ประเภทบุคลากร
คณะนิติศาสตร
พนักงานราชการ
คณะสหเวชศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะสหเวชศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะแพทยศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะทันตแพทยศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร
ลูกจางชั่วคราว งบคลัง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
พนักงานเงินรายได
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลูกจางหนวยงาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลูกจางหนวยงาน
ขอมูล : กองการเจาหนาที่ ณ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

อาคารธรรมนที ๗๕ ป มธก.

ม

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธเี ปด “อาคารธรรมนที ๗๕ ป
มธก.” เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไดทำการปรับปรุง
พื้นที่มุมสุดดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย บริเวณริมแมน้ำ
เจาพระยาติดกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนพื้นที่
เรือนเพาะชำของมหาวิทยาลัย และในป ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยได
สรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นขึ้น โดยใชชื่อวา อาคาร
โรงซอมพัสดุ ใชงบประมาณคากอสราง จำนวน ๙ แสนบาทเศษ
ออกแบบโดยงานอาคารสถานที่ กองกลาง มีพื้นที่ ใชสอย
ประมาณ ๒๔๗ ตารางเมตร โดยชั้นลางใชเปนสถานที่เก็บและ
ซอมพัสดุครุภัณฑ ชั้นที่ ๒ ใชเปนสำนักงาน และได ใชเปน
อาคารที่ทำการของงานอาคารสถานที่ กองกลางมาโดยตลอด
ตอมาในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัด
โครงสรางในสำนักงานอธิการบดีใหม ตึกงานอาคารสถานที่ริมน้ำ
จึงเปนทีท่ ำการของ ๒ หนวยงาน ไดแก งานบริหารอาคารสถานที่
และงานซอมบำรุงกองกลาง ป ๒๕๕๑ ทั้ง ๒ หนวยงานไดยา ย
ที่ทำการมายังชั้นลางของอาคารโดม ทาพระจันทร มหาวิทยาลัย
จึงไดมี โครงการปรับปรุงอาคารดังกลาว โดยใชงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๖ ลานบาทเศษ
มีพื้นที่ ในการปรับปรุงทั้งสิ้น ๓๗๐.๕๐ ตารางเมตร ในการ
ปรับปรุงรูปแบบสถาปตยกรรมภายนอกจะเปนสถาปตยกรรมรวม
สมัยที่แสดงถึงลักษณะเรือนพักอาศัย หรือเรือนรับรองที่อบอุน
เหมาะแกการใชสอยในลักษณะอเนกประสงค พื้นที่ภายใน
ตบแตงเปนหองประชุม สัมมนา โดยมี โสตทัศนูปกรณครบ

สมบูรณ พื้นที่ใชสอยชั้นลางจะเปนหองประชุม สัมมนา ขนาด
๔๕ ที่นั่ง ใชชื่อวา “หองประชุมธรรมนที ๑” ชั้นบนเปนหอง
ประชุม สัมมนา ขนาด ๕๕ ที่นั่ง ใชชื่อวา “หองประชุมธรรมนที
๒” และชั้นดาดฟา (ชั้นสาม) ใชเปนที่จัดเลี้ยง ขนาด ๘๐-๑๐๐
ที่นั่ง ใชชื่อวา “ลานธรรมนที” อีกทั้งเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหใชชื่ออาคารที่ปรับปรุง
ใหมนี้วา “อาคารธรรมนที ๗๕ ป มธก.”
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มหาบัณฑิตนิติศาสตร ควารางวัล

เ

“กำพล วัชรพล” ประจำป ๒๕๕๒

มื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงาน
หนังสือพิมพไทยรัฐ มูลนิธิ ไทยรัฐ ไดจัดพิธีมอบรางวัล
“กำพล วัชรพล” รางวัลสำหรับวิทยานิพนธดานสื่อสาร
มวลชนยอดเยี่ยม ประจำป ๒๕๕๒ ไดแก วิทยานิพนธ
เรื่อง “ความรับผิดชอบทางอาญาฐานหมิ่นประมาทที่
กระทำต อ บุ ค คลสาธารณะในแวดวงการเมื อ งการ
ปกครองและระบบราชการ” ของ นายพิสิษฐ วงศเธียร
ธนา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย คุณหญิงประณีต
ศิลป วัชรพล เปนผูมอบรางวัลเงินสด จำนวน ๒ แสนบาท
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ
นายพิสิษฐ วงศเธียรธนา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให
สัมภาษณวา “รูสึกเปนเกียรติและดี ใจมากที่ ไดรับรางวัลอัน
ทรงคุณคานี้ สำหรับวิทยานิพนธ เรื่อง “ความรับผิดชอบทาง
อาญาฐานหมิ่นประมาทที่กระทำตอบุคคลสาธารณะในแวดวง
การเมืองการปกครองและระบบราชการ” และไดรับรางวัล
วิทยานิพนธดีเดนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยวิทยานิพนธ
เรื่องนี้เปนงานวิจัยทางนิติศาสตร ตองการนำเสนอถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ที่กระทำตอ
บุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบราชการ
โดยชี้ ใหเห็นวา การแสดงความคิดเห็นในเชิงติชมหรือวิพากษ

วิจารณตอบุคคลสาธารณะประเภทดังกลาวจะไมเปนความผิดก็
ตอเมื่อเรื่องที่นำมากลาวถึงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประโยชน
สาธารณะ หรือสวนไดสวนเสียของประชาชนโดยรวม ซึ่งเปน
เรื่องที่สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของผูคนในสังคมอยาง
มิอาจหลีกเลี่ยงได”
สำหรับรางวัล “กำพล วัชรพล” เปนรางวัลสำหรับ
วิทยานิพนธที่เปนประโยชนตอวงการสื่อสารมวลชน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการคนควา วิจัย ในการทำวิทยานิพนธระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และวิจัยทางวิชาการดานสื่อสาร
มวลชนทุกแขนง

บทคัดยอ
สถานภาพความเปน “บุคคลสาธารณะ (Public figures)”
ถือเปนสิ่งสมมติที่สังคมกำหนดใหกับบุคคลบางกลุมเทานั้น
เหตุ เ พราะบุ ค คลดั ง กล า วมี ภ ารกิ จ หน า ที่ ใ นการดู แ ลผล
ประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดำรง
ตำแหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในฐานะที่ เ ป น
บุ ค คลสาธารณะในแวดวงการเมื อ งการปกครองและระบบ
ราชการ แตอยางไรก็ตาม ความเขาใจของผูคนในสังคมไทย
เกี่ยวกับความหมายของคำวา “บุคคลสาธารณะ” ยังไมมีความ
ชัดเจนนัก ประกอบกับไมมีการกำหนดเสนแบงระหวางเรื่องที่
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เปนสวนตัวกับเรื่องที่เปนประโยชนสาธารณะ ทำใหเกิดความ
ขั ด แย ง ระหว า งการปกป อ งชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศของบุ ค คล
สาธารณะกับการคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ซึ่งนำไปสูการฟองรองดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่น
ประมาทในที่สุด
วิทยานิพนธฉบับนี้ ตองการนำเสนอถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ที่กระทำตอบุคคล
สาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบราชการ
โดยชี้ใหเห็นวาการแสดงความคิดเห็นในเชิงติชมหรือวิพากษ

วิจารณตอบุคคลสาธารณะประเภทดังกลาวจะไมเปนความผิดก็
ตอเมื่อเรื่องที่นำมากลาวถึงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประโยชน
สาธารณะ (Public interests) หรือสวนไดสวนเสียของ
ประชาชนโดยรวม ซึ่งเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอการดำเนิน
ชีวิตของผูคนในสังคมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายหมิ่ น ประมาทของต า ง
ประเทศ จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับ “บุคคลสาธารณะ” มี
ความชัดเจนถึงขนาดแยกไดวาบุคคลสาธารณะมีกี่ระดับและ
แตละระดับมีขอบเขต ที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนสามารถ
วิพากษวิจารณไดเพียงใด โดยนำเรื่องของประโยชนสาธารณะ
มาเปนปจจัยในการบงชี้ถึงความเปนบุคคลสาธารณะ นอกจาก
นี้ยังไดทราบถึงเหตุยกเวนความผิดฐาน หมิ่นประมาทที่กระทำ
ตอบุคคลสาธารณะดวย กลาวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หากพิสูจนไดวาผูกระทำมิไดมีเจตนาชั่วราย (Actual malice)
การกระทำนั้นยอมไมเปนความผิด ในขณะที่ประเทศ ในแถบ
ยุโรปอยางประเทศอังกฤษ ก็ยึดหลักในเรื่องของการพิสูจน
ภาระหนาที่และผลประโยชน (Duty-interest test) เปนสำคัญ
สวนศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปจะเนนเรื่องการพิสูจนใหเห็น
วาการกระทำดังกลาวมีความจำเปนสำหรับสังคมที่มีความเปน
ประชาธิปไตย (Test of necessity for a democratic
society) สำหรับประเทศออสเตรเลีย ความยุติธรรมในคดีอยูที่
วาฝายใดจะหาเหตุผล มารองรับหรือสนับสนุนการกลาวอาง
ของตนไดนาเชื่อถือกวากัน (Test of reasonableness)
นอกเหนือไปจากการดูหมิ่นและการหมิ่นประมาทที่ได
กลาวไปแลว ยังปรากฏวาในหลายประเทศ ยกตัวอยางเชน
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ไอซแลนด
และแอฟริกาใต ถึงขนาดมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุม
การแสดงออกโดยวาจาหรือขอความที่เปนอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเกลียดชังระหวางผูคนในสังคม (Laws against hate
speech) เนื่องจากเห็นวาการแสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง
แมจะเปนกลาวถึงบุคคลสาธารณะก็ตาม แตอาจกลายเปน
ชนวนปญหาที่ลุกลามใหญโต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมิใชแตเปนการ
ดูถูก ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทระหวางบุคคลเทานั้น แตยังอาจ
ทำใหประชาชนภายในประเทศแตกความสามัคคีหรือมีความ
รูสึกที่ขัดแยงแปลกแยกได เหตุเพราะมีความคิดเห็นที่แตกตาง
กันหรืออาจกอใหเกิดอคติตอกันในเรื่องที่มีการกลาวถึง อาทิ
เรื่องการตอตานทางดานเชื้อชาติหรือชาติพันธุ ความแตกตาง
ในเรื่องเพศสภาพ การนับถือศาสนา ความเชื่อสวนบุคคล ความ

พิการทางรางกาย รสนิยมทางเพศ การแบงชนชั้นทางสังคม
หรือรูปลักษณที่ปรากฏภายนอกตางๆ ของบุคคล ไดแก รูปราง
หนาตา สีผิว สีผม สวนสูง น้ำหนัก ฯลฯ เปนตน ซึ่งประเด็นที่
กลาวมาทั้งหมดนี้ถือวาเปนเรื่องที่ไมสมควรนำมากลาวถึงเปน
อยางยิ่ง เพราะนอกจากจะไมเปนประโยชนตอสาธารณะแลว
ยังอาจทำใหสังคมเกิดความวุนวายไมจบสิ้น ทั้งนี้ การกลาว
ขอความที่แสดงความเกลียดชัง (hate speech) ดังกลาว
ถือเปนการกระทำอันเปนความผิดอาญาประเภทหนึ่ง ในหมวด
ของการกระทำความความผิ ด ทางอาญาที่ เ กิ ด จากความ
เกลียดชัง (Hate Crime) นั่นเอง
สำหรับประเทศไทยนั้น ศาลไทยก็มีแนวโนมที่จะนำ
แนวคิดเรื่อง “ประโยชนสาธารณะ” มาเปนขอพิจารณาเพื่อชี้
ใหเห็นถึงสถานภาพของความเปน “บุคคลสาธารณะ” เพิ่มมาก
ขึ้น เพราะจากการพิจารณาเหตุผลในคำพิพากษา ถอยคำที่
บงบอกถึงสถานภาพของความเปนบุคคลสาธารณะ ก็เชน การ
ระบุถึงตำแหนงหนาที่การงานซึ่งมีหนาที่ดูแลชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนโดยตรงหรือเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ
อันเปนปจจัยที่ทำใหผูคนสนใจติดตามพฤติกรรมและยอมที่จะ
วิพากษวิจารณได หรือการอางวาเรื่องที่มีการหมิ่นประมาท
บุคคลนั้นๆ มิใชเรื่องสวนตัว หากแตเปนเรื่องที่สังคมควรที่จะ
รับรูรับทราบ เหตุเพราะเกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการใหเหตุผลวาการที่โจทก
ไดเสนอตัวเขาเปนตัวแทนของประชาชนยอมตองไดรับความไว
วางใจจากประชาชนเปนสำคัญ ซึ่งการวิพากษวิจารณหรือติชม
ดวยความเปนธรรมตามวิสัยของประชาชนก็ถือเปนวิธีหนึ่งใน
การแสดงใหเห็นถึงความไววางใจนั้น เปนตน
แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหมิใหเกิดปญหาในการตีความ
ขอกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
โดยสุจริต ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปน
วิสัยของประชาชนยอมกระทำ อันเปนเหตุยกเวนความผิด
อาญาฐานหมิ่นประมาท ควรที่จะมีการแกไขถอยคำในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙(๓) ใหครอบคลุมถึงเรื่องของ
ประโยชนสาธารณะดวย เพื่อที่จะกอใหเกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการติชมหรือวิพากษวิจารณที่กระทำ
ตอ บุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบ
ราชการ ซึ่งไมถือวาเปนความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท
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ศูนยออสเตรเลียศึกษาใน มธ.

ก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เลือก มธ.
เปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาแหงประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่รวมนำเสนอโครงการขอเสนอ
เปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสำหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาแหงประเทศไทย

ารขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมีมาตรฐานการศึกษา
ในระดับสากล ถือเปน ยุทธศาสตรสำคัญที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรบรรจุไว ในแผนเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ เมื่อไมนานมานี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่ทำหนาที่ ในการดูแลและ
รับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนหนวยงานที่ ใหการ
สนับสนุนดานเงินทุนในการดำเนินงานของศูนยออสเตรเลียศึกษา ได
เลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา
แหงประเทศไทย โดยโอนการบริหารจัดการและทรัพยสินของ
ศูนยออสเตรเลียศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมายัง ศูนย
ออสเตรเลียศึกษาแหงใหม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงนี้ ซึ่งถือ
เปนโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดพัฒนาศูนยดังกลาว
เปน “แหลงขอมูล” และคลังสมองสำคัญดานออสเตรเลียศึกษาให
กับนักศึกษา ประชาชนที่สนใจและหนวยงานตางๆ ทั้งกระทรวง
ตางประเทศและกระทรวงพาณิชยท่ีตองการขอมูลและการวิเคราะห
อยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังเปนโอกาสดีสำหรับการพัฒนาความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลียซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทย-ออสเตรเลีย
ใหแนนแฟน
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ กลาวถึง การที่ มธ. ไดรับเลือกเปนที่ตั้งของศูนย
ออสเตรเลียศึกษาวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความพรอมและมี
ประสบการณ ในการจัดการองคความรูดาน “อาณาบริเวณศึกษา”
(area studies) เพราะมีสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ศูนยศึกษา
ความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานวิจัยคนควาและเผยแพร
ความรูทางดานนี้ การจัดตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ
ของออสเตรเลียก็จะเปนประโยชนแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรที่จะไดมีความรูเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียอยางลึกซึ้ง
และกวางขวางจากกิจกรรมที่ทางศูนยจะจัดขึ้น ยิ่งกวานั้นศูนย
ดังกลาวยังถือเปนแหลงขอมูลสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาตอใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะทำใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอีกดวย
ในขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ก็ มี อ าจารย ค นไทยที่ ไ ป
ศึกษา และจบการศึกษาจากออสเตรเลียมาสอนเปนจำนวนมาก เชน
รองศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย จากคณะเศรษฐศาสตร รวมทั้ง
อาจารยชาวออสเตรเลียและอาสาสมัครชาวออสเตรเลียมาประจำอยูที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย บุคลากรเหลานั้นทำงานอยูในคณะสถาบันตางๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งศูนยดังกลาวจึงเปนการ
รวมพลังอาจารยและบุคลากรเหลานั้นเขามาเปนสมาชิกของศูนยเพื่อ
ผลักดันกิจกรรมวิชาการตางๆ รวมกัน
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รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดกลาวเสริมวา ศูนย
ออสเตรเลียศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดวางแผนที่จะดำเนิน
กิจกรรมวิชาการดังตอไปนี้
๑. การทำวิจัย โดยคณาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเอง และการทำวิจัยรวมกันระหวางนักวิจัยและคณาจารย
ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียกับนักวิจัยธรรมศาสตร เพื่อพัฒนา
องคความรูและเพื่อเผยแพรงานวิจัยแกหนวยงานตางๆ ของรัฐบาล
เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย รวมทั้งเผยแพร
ความรูในหมูประชาชน ผูที่สนใจ เชน ครู อาจารย
๒. การเพื่อเผยแพรขอมูลสาธารณะโดยจัดทำเปนเว็บไซต
ของศูนยเพื่อใหความรูไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน
ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางไทยกับ
ออสเตรเลีย
๓. การจัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ที่เกี่ยวของกับ
ออสเตรเลียใหลึกซึ้ง ในหมูผูสนใจ ทั้งนักวิชาการและผูกำหนด
นโยบาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔. การจัดอบรม ใหกับครู อาจารย ทั้งในตางจังหวัดและใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหความรูเกี่ยวกับออสเตรเลียเผยแพรอยาง
ถูกตองและทันสมัย
ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดู แ ลทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด รั บ มอบมาจากทางมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ผานมามีมติ ใหจัดตั้ง “ศูนย
ออสเตรเลียศึกษา” เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และเมื่อจัดทำระเบียบตางๆ เรียบรอยแลวก็จะดำเนินการสรรหา
ผูอำนวยการศูนยออสเตรเลียศึกษาอยางเปนการถาวรตอไป
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ ไดกลาวในตอนทายวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารยมีประสบการณและความรูทางดาน
“อาณาบริเวณศึกษา” (area studies) มากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม
วาจะเปนดานจีนศึกษา ญี่ปุนศึกษา เกาหลีศึกษา รัสเซียศึกษา และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ยิ่งไปกวานั้นสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังใหเงินสนับสนุน
ศูนยออสเตรเลียศึกษา ประมาณ ๒-๓ ลานบาท/ตอป เพื่อจัด
กิจกรรมทางวิชาการตางๆ ซึ่งจะทำใหศูนยออสเตรเลียศึกษาเปน
“คลังปญญา” ที่สำคัญของประเทศไทยตอไป
สำนักงานของศูนยออสเตรเลียศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนี้ ใชพนื้ ทีศ่ นู ยศกึ ษาความรวมมือระหวางประเทศ ทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนที่ตั้งชั่วคราว โดยในอนาคตเมื่อมีการตั้ง
ศูนยอยางเปนทางการแลว จึงจะยายสำนักงานไปอยูที่อาคารบริการ
วิชาการ ชั้น ๑ หอง ๑๐๖ และหอง ๑๐๘ ศูนยรังสิต โดยกำหนด
เป ด ศู น ย อ อสเตรเลี ย ศึ ก ษาอย า งเป น ทางการในช ว งปลายเดื อ น
มีนาคม ๒๕๕๓ นี้

ÁÍ§¼‹Ò¹à¿ÃÁ

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ Mr.Otaka Masato Minister (Economic)
สถานทูตญี่ปุน ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด
งาน “Facing the Aging Society among ASEAN countries,
Symposium on the Middle Income Class and social Safety
Network” เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ H.E.Dr. Abdulazia Othman Aitwaijri
ผูอ ำนวยการองคการอิสลามเพือ่ การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
(ISESCO) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและกระชับความ
สัมพันธอันดี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง
ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ Dr.Gamai A.Mohammad Elferdag
Director General, General People's Committee for Higher
Education และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและ
กระชับความสัมพันธอันดี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอง
รับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ดร.พงษเทพ วรกิจโภคาทร ผูอ ำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ
ตอนรับ Dr.Seungik Yoo, the Dean of International Studies
Ajou University และคณะนักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานดานการเรียน
การสอน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมวรรณ
ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซกู ิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ Ms.Annette Dixon
Country Director, the World Bank เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๓ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร ตอนรับ Prof.Dr.Ikram
Shah Ismil Dean, Faculty of Medicine Dr.Ghauth Jasmon
Vice-Chancellor of University of Malaya และคณะ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธอันดี
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร
ตึกโดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รักษาราชการในตำแหนง
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และรองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ
ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Assoc. Prof.
Dr.Prathana Kannaovakun Prince of Songkla University Prof.
Dr.Wolfgang Obenaus Vienna University of Economics &
Business Administration เพื่อพูดคุยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แนะนำผูบริหารใหม

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีคณะรัฐศาสตร สำเร็จ
กการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวาง
ปประเทศ) เกียรตินิยม ระดับ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิติศาสตรมหา
บบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) School of Lam, NAGOYA
UUniversity, Japan นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
S
School
of Lam, NAGOYA University, Japan ประกาศนียบัตรการเรียน
ภ
ภาษาญี
ป่ นุ Language Center, NAGOYA University, Japan รางวัลทุน
ภภูมิพลสำหรับนักศึกษาเรียนดี เคยดำรงตำแหนง ผูอำนวยการโครงการ
หหลักสูตรนานาชาติ ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ
รระหวางประเทศ (โครงการภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธธรรมศาสตร

ค

ณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีปรระวัติศาสตร
นับถอยหลังไปยาวนานถึง ๖๐ ป และมีความสำคัญใน
ระดับตนๆ ของมหาวิทยาลัย กอนที่จะมาเปนคณะรัฐศาสตร ได
มีการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรมาพรอมกับการกอตั้ง
มหาวิทยาลัย กอนที่จะมาเปนคณะรัฐศาสตร ไดมีการจัดการ
เรียนการสอนวิชารัฐศาสตรมาพรอมกับการกอตั้งมหาวิทยาลัย
ในป ๑๙๓๔ และเมื่อมีการจัดตั้งคณะในเวลานั้น และนับตั้งแต
นั้นเปนตนมา คณะรัฐศาสตรไดมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีสวนรวมในการสรางการ
เปลี่ยนแปลงตอสังคมและการเมืองไทยโดยผานทางกิจกรรม
ทางวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา
คณะรัฐศาสตร ตลอดระยะเวลา ๖๐ ที่ผานมา ไดทำการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคมไทย และผลิตผลงานทาง
วิชาการที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ และระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพทำใหคณะรัฐศาสตรมีศักยภาพในการ
พัฒนาไปขางหนาพรอมกับทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย
และพัฒนาประเทศ นั่นคือ การกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
และความมุงสูความเปนสากล
ดวยสถานะและศักยภาพดังกลาว ประกอบกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการ
คณะในระยะเวลา ๓ ป ขางหนาจึงเปนชวงเวลาที่สำคัญยิ่ง ซึ่ง
จำเปนตองมีการกำหนดทิศทาง เปาหมาย และวิธีการที่ชัดเจน
เพื่อที่จะบรรลุผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
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แนวทางการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานทางวิชาการที่ โดดเดน
ในระดับสากล รวมทั้งสามารถสรางงานวิจัยที่มีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนสังคมไทยได โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ ไดกำหนดแนวทางและ
นโยบายการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตรในดานตางๆ ดังนี้
นโยบายดานงานวิชาการ งานวิชาการถือเปนหัวใจ
สำคัญของการดำรงอยูของมหาวิทยาลัยและคณะ และสิ่งที่จำเปน
อยางยิ่งคือการยกระดับ “คุณภาพ” ของงานวิชาการของคณะ
รัฐศาสตรในทุกดาน ในดานหลักสูตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณการเมืองทั้งในและระหวางประเทศที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องนั้น ทำใหการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรตอง
ปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความเขาใจและรูเทาทันใหแก
นักศึกษา ดังนั้น หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกจึงจำเปนตองไดรับการทบทวนและปรับปรุงใหมี
ความทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง ในระดับปริญญาตรี
นอกจากปรับปรุงหลักสูตรแลวการขยายโครงการปริญญาตรีภาค
ภาษาอังกฤษ (BMIR) ใหครอบคลุมทั้งสามสาขานับเปนนโยบาย
ที่สำคัญสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก การสราง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาปริญญาโท-เอกภาคปกติ
(๕ ป) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
นักวิชาการรุนใหม ใหแกสังคมไทย อีกหนึ่งองคประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คือ การสอนและระบบอาจารย
ที่ปรึกษา ซึ่งแนวทางของการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปน

ศูนยกลางจะไดรับความสำคัญมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการใช
สื่อ-วิดีทัศนตางๆ เพื่อชวยในการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เชน การใชระบบ E-learning
และการศึกษาทางไกล เปนตน
ในดานความรวมมือทางวิชาการภายในประเทศ เนื่องจาก
วิ ช ารั ฐ ศาสตร ไ ม ไ ด มี ก ารเรี ย นการสอนเฉพาะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร เ ท า นั้ น และนั ก วิ ช าการการรั ฐ ศาสตร ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
หลายคนกระจายอยูตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากอาจารยหลายมหาวิทยาลัยและหลากหลายความคิด แนวทาง
การสอน คณะรัฐศาสตรจึงสนับสนุนระบบการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนกันระหวางมหาวิทยาลัยและการเทียบโอนหนวยกิต
ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะเปนประโยชน ไมเฉพาะแก
นักศึกษาเทานั้น หากยังเปนประโยชนแกอาจารยอีกดวย เพราะ
อาจารยจะไดมีประสบการณและเรียนรูจากนักศึกษาที่มาจาก
ตางมหาวิทยาลัยอีกดวย
นโยบายดานงานวิจัย คณะรัฐศาสตร มีความพรอมใน
ดานคณาจารยในระดับสูง มีความสามารถในการทำวิจัย ในเวลา
เดียวกันสังคมไทยมีแนวโนมที่จะตองการงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเปนการสรางองคความรูและเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
แกผูกำหนดนโยบายหรือผูบริหารประเทศ เพื่อใหการดำเนิน
นโยบายตางประเทศเปนไปโดยมีหลักการและขอมูลสนับสนุน
โดยเนนการสรางระบบสนับสนุนตางๆ ทั้งในดานเงินทุนและ
การอำนวยความสะดวก พรอมทั้งสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
วิจัยของอาจารยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายดานความรวมมือระหวางประเทศ คณะ
รั ฐ ศาสตร เ ป ด โครงการปริ ญ ญาโทด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศภาคภาษาอังกฤษ และเปดโครงการระดับปริญญาตรี
ภาคภาษาอังกฤษในป ๒๐๐๙ เปนปแรก ผลจากการดำเนินงาน
พบวา นักศึกษาตองการที่จะมีประสบการณของการเรียนใน
ตางประเทศ และตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวม
ชั้นเรียนที่เปนชาวตางชาติ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษา รวมถึงยกระดับโครงการภาษาอังกฤษของคณะทั้ง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและคณาจารยของคณะรัฐศาสตร กับมหาวิทยาลัย
คูสัญญาทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุนและจีน เพื่อเพิ่มโอกาสให
ทั้งนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ตางๆ มากยิ่งขึ้น

นโยบายดานการบริหารบุคลากร สนับสนุนใหอาจารย

ไปศึ ก ษาต อ ตามแผนอั ต รากำลั ง ของคณะโดยรั บ ทุ น ของ
มหาวิทยาลัย และทางคณะรัฐศาสตรจะจัดสรรทุนสนับสนุน
ใหอาจารย ไปรวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณแกอาจารย สำหรับในดาน
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะผูที่ ไปสอนที่
ศูนยรังสิตและศูนยพัทยา ทางคณะรัฐศาสตรจะสนับสนุนการ
เดิ น ทางและการสอนของอาจารย เ พื่ อ ให อ าจารย ไ ด รั บ ความ
สะดวกสบายและทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับ
เจาหนาที่ไดสงเสริมและสนับสนุนในการศึกษาตอเพิ่มเติม หรือ
ฝกอบรมเพื่อใหไดความรูเพิ่มเติมใหมๆ และสามารถปรับระดับ
การทำงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การปรับปรุงสำนักงาน อาคารเรียน และสิง่ แวดลอม

เนื่องจากอาคารเรียนของคณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร อายุ
มายาวนานหลายป แมวาจะมีการรักษาใหอยูในสภาพดีแตก็ตอง
ปรับปรุงใหทันสมัย เหมาะแกการทำงาน และการเรียนการสอน
ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะและสำนักงานตางๆ
โดยเฉพาะหองอาจารย ชั้น ๓ ชั้น ๕ และชั้น ๖ เพื่อใหอาจารย
มีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำทาง
ลาดของผูพิการอีกดวย
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หองสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง
จัดอบรม หัวขอ “การสืบคนฐานขอมูลออนไลน Westlaw”
โดย คุณจิรวัฒน พรหมพร แผนกสนับสนุนฝายทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา บริษัท Book Promotion and
Service จำกัด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

คณะศิิลปปศาสตร
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนา
วิชาการอุษาคเนยศึกษา ประจำป ๒๕๕๓ หัวขอ “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษากับการสรางความเขาใจสู ประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาสตราจารยมารุต บุนนาค เปนประธานเปดการประชุม
คณะกรรมการดำเนิน งานรานธรรมศาสตรกาชาด ประจำป
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชุม
วรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดสัมมนาวิชาการ หัวขอ “จีนในป ๒๐๑๐”
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชุมประกอบ
หุตะสิงห อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จัดสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับคดีอาญานัก
การเมือง” เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชุม
ประภาศน อวยชัย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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รองศาสตราจารยสมชาย วิริยะยุทธกร ผูอำนวยการ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานในพิธีมอบรางวัลใหแก ผูชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ
ในโครงการ “Better Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกวา” เมื่อวัน
ที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๒ ชั้น ๓
อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มธ. มอบทุนการศึกษา ๑๐๓ ทุน
แกนักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต และชางเผือก

จ

ากการประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานคั ด เลื อ กบุ ค คล
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการขยายโอกาสทางการ
ศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนในโครงการชางเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง
ปจจุบันมีการรับ แยกเปน โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
โครงการนักศึกษาเรียนดี ในเขตเมือง และโครงการนักเรียน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ โครงการนักเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการขยายโอกาสใหแก
เยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตไดเขาศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาในภูมิภาคอื่น เพื่อใหเยาวชนเหลานั้นไดศึกษาใน
สถานที่ที่มีความสงบปลอดภัย ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหกับ
เยาวชนภาคใตอีกชองทางหนึ่ง

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท ทุนเต็ม (รวมคาลงทะเบียน คาที่พัก
คาใชจายรายเดือน) จำนวน ๔๒ ทุน ทุนบางสวน (คาลง
ทะเบียน) จำนวน ๔๐ ทุน และยังมีนักเรียนที่ ได โอกาสเขา
ศึกษาตอในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยอีกจำนวน ๒๐๔ คน
โดยไดเฉพาะที่นั่งเรียน สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดี ใน
เขตเมือง ทุนเต็มจำนวน ๙ ทุน และทุนบางสวนจำนวน ๓ ทุน
นักเรียนที่ไดเฉพาะที่นั่งเรียนจำนวน ๔๒ คน สำหรับโครงการ
นักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีนักเรียนที่มีความเหมาะสม
ที่ไดรับการจัดสรรทุนเต็มจำนวน ในโครงการนักเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จำนวน ๙ คน ดังนี้ จังหวัดปตตานี นางสาว
ภัทรานันท ชุมแกว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ประเภท
วิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ๔ ป) นายสิทธิพล เหมสุริยา
คณะวิศวกรรมศาสตร นายอัสมัน เวาะยา คณะศิลปศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ ผูอำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล ใหสัมภาษณวา การพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดมีการ
จัดสรรทุนการศึกษาใหแกชางเผือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบท เขตพื้นที่ ๔๐ จังหวัด และโครงการนักศึกษาเรียนดีใน
เขตเมือง พื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น ๙๔ ทุน แบงเปนโครงการ

นางสาวสุปรีญา ยัฆพันธ คณะเศรษฐศาสตร จังหวัดนราธิวาส
นางสาวชญานิน เนตรภักดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร นางสาว
ประภัสสร ศุภสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาววริศรา
จุฬามณีรัตน คณะนิติศาสตร นางสาวปรารถนา ตันเหมนายู
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จังหวัดยะลา นายอัฐนันท พรมพาดี
คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
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มุงสูความเปนเลิศระดับนานาชาติ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดานภาษาอังกฤษ
สงอบรมในตางแดน

ม

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินหนาสานตอใหทุนระยะสั้น หลักสูตร/โครงการสถาบัน/ประเทศ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง และ
เปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดเพิ่มพูน ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูน
ความรูภาษาอังกฤษในตางประเทศฯ ของมหาวิทยาลัย หรือผู
ความรูภาษาอังกฤษในตางประเทศ
เสนอโครงการอาจเลือกไปศึกษา/ฝกอบรมในหลักสูตร/โครงการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขอมูลเตรียมไว ใหก็ ได ซึ่งที่ผานมา ไดแก
ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร ฯลฯ นี้ถือวา
เปนโอกาสดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไดฟนฟูความรู เพิ่ม
ทักษะทั้งดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษา
อังกฤษ จากประสบการณตรงกับเจาของภาษา ตลอดจนมีโอกาส
ไดเปดโลกทัศนดานวัฒนธรรมและศึกษาระบบการปฏิบัติงานใน
ดานที่บุคลากรสนใจ ซึ่งจะนำไปสูการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ที ย บมาตรฐาน
สากลตอไป รองศาสตราจารย หริรักษ กลาวเพิ่มเติม
ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂËÃÔÃÑ¡É ÊÙμÐºØμÃ
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผูสมัครทุน ตองเปนขาราชการ หรือ
รองศาสตราจารยหริรักษ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
บริหารบุคคล ใหสัมภาษณถึงการใหทุนระยะสั้นวา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาแลว
ได ใหทุนระยะสั้นแกขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ไมนอยกวา ๕ ปติดตอกัน หรือหากโอนมาปฏิบัติงานจาก
สนับสนุนวิชาการ เพื่อเปดโอกาสในการศึกษา และเพิ่มพูนความ หนวยงานอื่น จะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สามารถดานภาษาอังกฤษในตางประเทศทุกป โดยมีนโยบาย ไมนอยกวา ๒ ปติดตอกัน ซึ่งรวมแลวตองปฏิบัติราชการมาแลว
มุงเนนใหบุคลากรมีความรู พัฒนาทักษะ มีประสบการณ ใน ไมนอยกวา ๕ ป และตองผานการทดสอบ TU-GET โดยได
การใชภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรูและ คะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา ๓๐๐ คะแนนหรือผานการ
ประสบการณ ม าปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานให ทดสอบอื่น โดยมีผลคะแนนเทียบเทา ภายในระยะเวลาไมเกิน
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ในการที่จะ ๒ ป นับถึงวันแรกของการรับสมัครขอรับทุน
นำพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับ
รองศาสตราจารยหริรักษ กลาวทิ้งทายวา “นี่ถือเปน
นานาชาติ
โอกาสดี ข องทุ ก คนในการพั ฒ นาความสามารถด า นภาษา
สำหรับสถานที่ ไปศึกษา/ฝกอบรมนั้น คือ สถาบัน/มหา- อังกฤษ และสัมผัสกับประสบการณใหมๆ ในตางแดน จึง
วิทยาลัยในตางประเทศ ที่ผูขอรับทุนนำเสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัย อยากใหขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ไดจัดสรรทุน ประมาณ ๕ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีระยะ วิชาการ รวมเสนอขอรับทุนกันมากๆ เชื่อไดวาสิ่งที่ ไดรับ
เวลาขอทุนศึกษา/ฝกอบรม ประมาณ ๑-๔ เดือน ระยะเวลา กลับมาจะสามารถนำมาประยุกตใชและพัฒนาการทำงานได
ดำเนินโครงการประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน เปนอยางดี โดยผูสนใจสามารถสมัครและยื่นขอรับทุนได
๒๕๕๓ โดยผูขอรับทุนตองนำเสนอ การศึกษาฝกอบรมใน ตั้งแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓”

14

¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôó ©ºÑº·Õè ò à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ òõõó

ผู ไดรับทุนระยะสั้น ปงบประมาณ ๒๕๕๐
ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวเสาวลักษณ
บุญเจริญรักษ
๒. นางสาวสุภาณี แกวมณี

ตำแหนง
บรรณารักษ
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป ๖

๓. นางสาวยุพิน คลายมนต

นักวิจัย

๔. นางษิญาภา ชุณหวรานนท

พยาบาล

หนวยงาน
สำนักหอสมุด

ศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตร
ระยะเวลา
English Special Intensive Program
๖ มิ.ย. ประเทศแคนาดา
๒๑ ส.ค. ๕๐
๒ ม.ค. สำนักงานประสาน
English for General Proficiency Program
๑๕ ก.พ. ๕๑
ศูนยการศึกษาภูมิภาค Institute of Languages
The University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
สถาบันเอเชีย
Intensive English Program มหาวิทยาลัย
๙ ก.ค. ตะวันออกศึกษาฯ
British Columbia ประเทศแคนาดา
๑๓ ก.ย. ๕๐
๑๒ พ.ย. ๕๐
โรงพยาบาลธรรมศาสตร General English course, Institute of
เฉลิมพระเกียรติ
continuing & TESOL Education, University - ๘ ก.พ. ๕๑
of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ผู ไดรับทุนระยะสั้น ปงบประมาณ ๒๕๕๑
ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวปราจรีย อมาตยกุล
๒. นางสาวจันทนีย พานิชผล
๓. นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล
๔. นางอรวรรณ เลิศธนู
๕. นางสาวนันทพร
จิตรประเสริฐ

ตำแหนง
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป ๘
(เลขานุการ)
บรรณารักษ
ชำนาญการ ๘
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป ๕
นักวิชาการศึกษา
พยาบาล ๖

หนวยงาน
สถาบันภาษา

ศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตร
Intensive English Program
มหาวิทยาลัย Carleton University, Ottawa
ประเทศแคนาดา
สำนักหอสมุด
English Today สถาบัน Tufts University,
Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานประสาน General English, The University of Western
ศูนยการศึกษาภูมิภาค Australia ประเทศออสเตรเลีย
สถาบันภาษา
Intensive English Course
The University of British Columbia
ประเทศแคนาดา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร General English Course
เฉลิมพระเกียรติ
Institute of continuing & TESOL
Education, University of Queensland
ประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา
๗ มิ.ย. ๔ ก.ค. ๕๑
๒๙ มิ.ย. ๘ ส.ค ๕๑
๒๘ เม.ย. ๑๕ ส.ค. ๕๑
๖ เม.ย. ๒๔ พ.ค. ๕๑
๒๑ ก.ค. ๒๖ ก.ย. ๕๑

ผู ไดรับทุนระยะสั้น ปงบประมาณ ๒๕๕๒
ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวทรงศรี
สนธิทรัพย

ตำแหนง
นักวิจัย
เชี่ยวชาญ ๙

๒. นางจุไรรัตน ภูริบุตร

พยายาล
ชำนาญการ ๗

๓. นายสิรวิชญ ทองพูน

นักกายภาพบำบัด

๔. นางอุษาจรัส เวชพงศา

นักวิเทศสัมพันธ ๗

๕. นางสกุณา บัณฑุรัตน

นักวิชาการศึกษา ๗
(หัวหนางานบริการ
การศึกษา)

หนวยงาน
คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี

ศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตร
General English Course มหาวิทยาลัย EF
International School of English - Oxford
Ottawa ประเทศอังกฤษ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร Basic Ophthalmic Nursing course and
เฉลิมพระเกียรติ
Attachment Program สถาบัน Singapore
National Eye Center ประเทศสิงคโปร
คณะสหเวชศาสตร General English, Auckland University of
Technology ประเทศนิวซีแลนด
สำนักงานวิเทศสัมพันธ General English Programs
Centre for English Teaching, University
of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร General English มหาวิทยาลัยเมลเบิรน หรือ
ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา
๓ พ.ค. ๔ ก.ค. ๕๒
๑ มิ.ย. ๓๐ มิ.ย. ๕๒
๒๑ ก.ย. ๑๘ ธ.ค. ๕๒
๔ พ.ค. ๕ มิ.ย. ๕๒
๑๐ พ.ค. ๑๗ ก.ค. ๕๒
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นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ.
ควารางวัลสุดยอดนักการเงินรุนใหม YFS 2009

นั

กศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันเวที Young
Financial Star Competition (YFS 2009) ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ในระดับอุดมศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนการ
เงิน การลงทุน การวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อเตรียมความพรอมสู
ความเปนมืออาชีพบนถนนสายการเงินและเตรียมความพรอม
เยาวชนระดับอุดมศึกษาสูวิชาชีพในตลาดทุน เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย
ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
สำหรับรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเกงประกอบดวย รางวัล K Star
Financial Planner ที่สุด...แหงนักวางแผนการเงิน ไดแก
นายวรฐ ทรงฤกษ และรางวัล MTL Star Financial Planner

ทีส่ ดุ ...แหงนักวางแผนประกันชีวติ ไดแก นางสาวชนิดา แทงเพ็ชร
โดยผูชนะทั้ง ๒ คน ไดรับรางวัลทุนการศึกษา ทุนทัศนศึกษา
ดูงานดานตลาดการเงินและธุรกิจประกันในตางประเทศ ทุน
อบรมจากศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาด
หลักทรัพยฯ และสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด พรอมโลประกาศ
เกียรติคุณ

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความอนุเคราะหจัดพิมพจลสารธรรมศาสตร ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓
เปนฉบับสี่สี จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพเครื่องใหม

ที่สามารถผลิตสิ่งพิมพ ไดอยางสวยงามและรวดเร็วยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร:
เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา:
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ
บรรณาธิการบริหาร:
นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
กองบรรณาธิการ:
นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,
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

