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นักศึกษาพิการนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รุนที่ รุนที่ ๘๘
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“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผูพิการทั้ง ๒๐ คนท่ีไดมีโอกาสเขามา
เปนลูกแมโดมสถาบันที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนสถาบันหลักที่ผลิต

บุคลากรที่เปนหลักของประเทศในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด”  
(คำกลาวของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

โ
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ครงการนักศึกษาผูพิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่ม
ดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ และไดดำเนินการจัดต้ัง

ศูนยบริการนักศึกษาพิการอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษา
พิการสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
จำนวน ๒๐ คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงกำหนดจัดแถลง
ขาวการรับนักศึกษาพิการ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
โดยมีผูรวมแถลงขาวประกอบดวย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายเฟรส 
รุจิธาดา นักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร แถลงวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ิม
จัดตั้งโครงการนักศึกษาพิการต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ ในทุกๆ ป 
มหาวทิยาลัยรบันักศกึษาพกิารเขาศกึษาตอมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
หลายคณะ ยกเวนคณะท่ีมีขอจำกัดทางดานการศึกษา เชน  
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
ปจจุบันมีนักศึกษาพิการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประมาณ ๑๐๐ คน ในทุกชั้นป ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดำเนินการกอนที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายเร่ือง 
คนพิการทุกคนท่ีตองการเรียนตองไดเรียน จึงเปนแนวทางท่ี
สอดคลองกันในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยหลักและเปนมหา- 
วิทยาลัยที่เกาแกของประเทศ 

ในแตละปมหาวทิยาลยัไดอนมุตัจิำนวนทีน่ัง่สำหรบันกัศกึษา 
ผูพิการ จำนวน ๕๙ ที่นั่งจาก ๑๕ คณะ โดยในปนี้มีนักศึกษา
พิการที่สามารถสอบเขาศึกษาตอ จำนวน ๒๐ คน นับวามี
จำนวนมากในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยภายใต
เงื่อนไขของผูเสียเปรียบในทางกายภาพ สภามหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตรจึงมีนโยบายบนพื้นฐานความคิดท่ีเช่ือวาในสังคมยังมีคนที่ 
เสียเปรียบทางกายภาพ ในสังคมไทยจะมีผูพิการไมนอยกวา ๑% 
และท่ีผานมาผูเสียเปรียบทางกายภาพยังไมไดรับโอกาสทางการ
ศึกษาเทาที่ควร โครงการนักศึกษาพิการจึงมุงที่จะตอบคำถามให
กับสังคมวา ถาคนที่เสยีเปรยีบทางดานกายภาพมุงมัน่และตัง้ใจที่
จะศึกษาและมีศกัยภาพ มีความสามารถท่ีจะเขาศึกษา คนเหลานี้
ก็ควรที่จะมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงสุด เทาที่คนในสังคม
จะไดรับเหมือนคนปกติ  



ในปการศึกษา ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือ 
นักศึกษาพิการข้ึน ซึ่งมีอุปกรณ เคร่ืองมือและเจาหนาที่คอยดูแล 
ชวยเหลือนักศึกษาผูพิการในลักษณะเปน One Stop Service ใน
ทุกๆ ดาน เชน เร่ืองท่ีอยูอาศัย ที่พัก การศึกษา การใชชีวิตอยู 
ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดหาสถานท่ีทำงานใหเมื่อสำเร็จ 
การศึกษา 

ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการทำใหผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความสำเร็จเทากับนักศึกษาโครงการปกติ 
โดยมีอัตราสวนของการศึกษา ๙๐% ดังนั้น มหาวิทยาลัยเช่ือวาการ
จัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาผูพิการขึ้น ถือวาประสบผลสำเร็จและเปน
แบบอยางใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ โดยตระหนักในเรื่องการเติมเต็ม
ใหกับสังคม เพื่อสืบสานตอเจตนารมณของการกอตั้งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรที่ ใหโอกาสทางการศึกษากับคนทุกๆ คนในสังคม  
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนมหาวิทยาลัยของคนพิการ  
ผูเสียเปรียบทางดานกายภาพใหไดเรียนรูและสนับสนุนผูพิการ 
ดานอื่นๆ เทาท่ีจะสามารถทำได ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลิตบัณฑิตผูพิการรับใชสังคมแลว จำนวน ๒๙ คน ใน ๔ รุน และ
สามารถหางานทำคิดเปนผลสำเร็จรอยละ ๑๐๐  

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ กลาวแสดงความยินดีกับนักศึกษาผูพิการทั้ง ๒๐ คน 
ที่ไดมีโอกาสเขามาเปนลกูแมโดม สถาบันทีเ่กาแกทีส่ดุแหงหนึง่ และ
เปนสถาบันหลักที่ผลิตบุคลากรในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด และ
ชื่นชมนักศึกษาท้ัง ๒๐ คนวาเปนผูที่ประสบผลสำเร็จในระดับหน่ึง 
จึงอยากใหใชชวงเวลาใหเปนประโยชนกับตัวเอง และอนาคต รวมทัง้ 
เผยแพรความสำเร็จใหกบัคนอ่ืนวายงัมมีหาวิทยาลัยและหนวยงานภาค
รฐัทีย่งัใหความสำคัญและเนนดานความเทาเทียมกันในสังคมอยางเชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

นอกจากน้ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาว
เพิ่มเติมวา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ มี ๓ ประการ คือ หนึ่ง หลักดาน
คุณภาพของการศึกษา ซึ่งหมายถึงคุณภาพของผูเรียน ผูสอน และ
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน สอง หลักการใหทุก 
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมใชแคสถานศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น ไมวาภาคเอกชน NGO องคกรปกครอง
ทองถิ่น หรือแมแตสวนราชการอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษาใหมากข้ึน และสาม หลักการสรางโอกาส การเปดโอกาส 
ซึ่งนับวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดล้ำหนาไปกวานโยบายของ
รัฐบาล  

นายเฟรส รุจิธาดา บัณฑิตนักศึกษาพิการ รุนปการศึกษา  
๒๕๕๒ บอกเลาถึงบรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วา ตนสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ไดรับเกียรตินิยม อันดับ ๑ ตนมีโอกาสเขามาศึกษาตอในมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตรในโครงการนักศึกษาพิการ ซึ่งตอนแรกไมคดิวา
จะเรยีนไดเหมอืนเพือ่นๆ เนือ่งจากพกิารแขนขวา แตเน่ืองจากมีศูนย
บรกิารนกัศึกษาพกิาร บคุลากรคอยชวยเหลอืทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน 
สื่ออุปกรณการเรียนการสอน การติดตามดูแล และการประเมินผล 
รวมท้ังการสนับสนุนใหมกีารชวยเหลือจากเพ่ือนๆ จึงเช่ือวาการเรียน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมวาจะเปนนักศึกษาพิการหรือนักศึกษา
ปกติไมมีความแตกตางกัน หลังจากสำเร็จการศึกษาแลวตนไดมี
โอกาสทำงานท่ีบริษัท Reuters ซึ่งเปนสำนักขาวและบริษัทท่ี
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเงิน ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูมีสวนเกี่ยวของที่เปดโอกาสรับ 
นักศึกษาพิการ จึงหวังวาจะมีนักศึกษาพิการทั่วประเทศสนใจที่จะ
เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ปจจุบันนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๓ มี
จำนวนท้ังสิ้น ๑๒๔ คน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ขอมูลนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี-โท

ปการศึกษา 
ประเภทความพิการ 

สรุป 
การมองเห็น ออทิสติก การไดยิน การเคล่ือนไหว 

๒๕๔๖ ๒ - ๒ ๗ ๑๑ 
๒๕๔๗ ๔ - - ๒ ๖ 
๒๕๔๘ ๕ - - ๕ ๑๐ 
๒๕๔๙ ๙ - ๓ ๕ ๑๗ 
๒๕๕๐ ๗+๑* - ๒ ๗ ๑๗ 
๒๕๕๑ ๙+๑* - ๒ ๔ ๑๖ 
๒๕๕๒ ๗+๒* ๑ ๓ ๑๐ ๒๓ 
๒๕๕๓ ๙ ๑ ๔ ๖ ๒๐ 
สรุป ๕๖ ๒ ๑๖ ๔๕ ๑๒๔ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย * คือจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

“ผูพิการทุกคนไมวาพ้ืนฐานความรูจะมีแคไหน ไมวาจะอยูที่ใด ไมวาจะยากดีมีจนแคไหน 

หรือขาดโอกาสอยางไร เมื่อตองการเรียนรูตองไดเรียนรู”
ที่มา : คำแถลงของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ในงานแถลงขาวโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



จำนวนนักศึกษาพิการท่ีสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓

คณะ จำนวน ความบกพรองทางกาย 
๑. คณะนิติศาสตร ๓ การมองเห็น 
๒. คณะรัฐศาสตร ๔ การมองเห็น ๒ คน/เคล่ือนไหว ๑ คน/ออทิสติก ๑ คน 
๓. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ๔ การมองเห็น ๓ คน/เคล่ือนไหว ๑ คน 
๔. คณะศิลปศาสตร ๒ การมองเห็น ๑ คน/เคล่ือนไหว ๑ คน 
๕. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ๓ เคล่ือนไหว  
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ การไดยิน 
๗. คณะศิลปกรรมศาสตร ๑ การไดยิน 
๘. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ การไดยิน 

รวม ๘ คณะ ๒๐  

สิ่งอำนวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใหแก

นักศึกษาพิการ ดังน้ี 
๑. รถ wheel chair แบบธรรมดา และไฟฟาจำนวน ๔ คัน 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร  
๓. เครื่องชวยฟง  
๔. ทางลาด หองน้ำ ลิฟต จำนวน ๕๒ จุด และทางลาด

ภายในหอพักทุกหอพัก 
๕. เครื่องขยายภาพสำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น 

(สายตาเลือนราง) 
และในปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำหอง

บันทึกเสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็นซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการ
รางแบบหองบันทึกเสียง นอกจากน้ียังจะมีการนำโทรศัพทเสียง จาก
ทีมวิจัยของคณาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) 
มาใชเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษาพิการทางการเห็นใน
อนาคตดวย  

ดานการมีงานทำ
มหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตผูพิการรับใชสังคมแลว จำนวน  

๔ รุน บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทำคิดเปนผลสำเร็จ ๑๐๐%  

ปการศึกษา ๒๕๔๙
นักศึกษาพิการสำเร็จการศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๔๙ 

จำนวน ๖ คน ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 
๔ คน และศึกษาตอในระดับปริญญาโทในประเทศ ๑ คน และ
ศึกษาตอในตางประเทศ ๑ คน คิดเปนผลสำเร็จ ๑๐๐%  

ปการศึกษา ๒๕๕๐
นักศึกษาพิการสำเร็จการศึกษารุนที่สองในปการศึกษา ๒๕๕๐ 

จำนวน ๔ คน ปรากฏวา ประกอบอาชีพตามวุฒิไดทั้ง ๔ คน  
คิดเปนผลสำเร็จ ๑๐๐% 

ปการศึกษา ๒๕๕๑
นักศึกษาพิการท่ีจบการศึกษาแลวในปการศึกษา ๒๕๕๑ 

จำนวน ๑๑ คน ไดงานทำและศึกษาตอทั้ง ๑๑ คน คิดเปน 
ผลสำเร็จ ๑๐๐% 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
นักศึกษาพิการทางการเห็น จำนวน ๑ คน ทำงานท่ีบริษัท 

AIS จังหวัดเชียงใหม และนักศึกษาผูพิการทางการเคล่ือนไหว 
จำนวน ๑ คน ทำงานประชาสัมพันธ ในโรงพยาบาล 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว จำนวน ๑ คน ทำงานใน

บริษัทจัดทำรายการโทรทัศน บริษัท GRAMMY และเปน Free 
lance รับงาน Graphic Design ผูพิการทางการเคลื่อนไหวเปนครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ คน และผูพิการทางการมองเห็น จำนวน 
๑ คน ศึกษาตอระดับปริญญาโทในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร
 นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว ๑ คน เปนเลขานุการ 

และนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว ๑ คน เปนครูสอนภาษา
อังกฤษของโรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี   

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว ๑ คน ทำงานในบริษัทจัด

ออแกนไนเซอร 

คณะนิติศาสตร 
นักศึกษาพิการทางการมองเห็น ๑ คน ศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร และผูพิการทางการมองเห็น ๑ คน 
ศึกษาตอในระดับเนติบัณฑิตไทย 

คณะวิศวกรรมศาสตร
นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว ๑ คน ทำงานวางระบบ

คอมพิวเตอร ใหแกโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร จังหวัดนครสวรรค 
สำหรับปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนรุนที่สำเร็จการศึกษาลาสุด  

ดังนั้นจึงอยูในระหวางการสำรวจขอมูล 

รางวัลที่ไดรับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลดานการใหบริการ 

นักศึกษาผูพิการ ดังนี้ 
๑. รางวัลองคกรดีเดนที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานดาน

คนพิการ จากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ 

๒. รางวลัตนแบบศนูยบรกิารนกัศกึษาพกิาร จากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
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บัณฑิตพิการเกียรตินิยม อันดับ บัณฑิตพิการเกียรตินิยม อันดับ ๑๑  
ของธรรมศาสตร สะทอนการเรียนใหประสบผลสำเร็จของธรรมศาสตร สะทอนการเรียนใหประสบผลสำเร็จ

“...อยากใหสังคมมองคนพิการเหมือนคนปกติ “...อยากใหสังคมมองคนพิการเหมือนคนปกติ 

และพัฒนาศักยภาพใหกับผูพิการมากกวาการใหความชวยเหลือ...”และพัฒนาศักยภาพใหกับผูพิการมากกวาการใหความชวยเหลือ...”

น ายเฟรส รุจิธาดา นักศึกษาพิการท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๕๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เลาประสบการณการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรให
ประสบผลสำเร็จวา 

ถาม : วิธีการเตรียมตัวในการเรียน
ตอบ : เฟรสเริ่มจากการหาขอมูลและศึกษาการลงทะเบียน การจัดตาราง
เรียนวาจะเรียนวิชาอะไรบางในเทอมน้ัน จากน้ันศึกษาตารางสอน ของ
อาจารย แลวเขาหองสมุดหาหนังสือมาอานกอนเขาหองเรียน และหม่ัน 
จดเลคเชอร (Lecture) ในชั้นเรียนอยางสม่ำเสมอเวลาเลิกเรียนจะศึกษา
ทบทวนอยูเปนประจำ สวนงานท่ีอาจารยมอบหมายจะจดบันทึกไววาตองทำ
อะไร สงวันไหน เพื่อจะไดสงทันเวลา และการทำงานกลุมจะไดรับความไว
วางใจจากเพ่ือนๆ ใหเปนหัวหนากลุมอยูเสมอ 

สวนเทคนิคการเรียนท่ีทำให ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะ
เศรษฐศาสตร มีกลยุทธ และวิธีการที่สำคัญ คือ ตั้งใจเรียนในหองเรียนและ
พยายามเก็บเนื้อหาและใจความสำคัญใหไดมากท่ีสุดจากน้ันจะหมั่นทบทวน
ตำราเอกสารท่ีอาจารยสอน และหาเอกสารหนังสืออานเพ่ิมเติม เวลาใกล
สอบตองตั้งเปาหมายไวและตองอานใหจบ นอกจากน้ีบรรยากาศก็มีสวนชวย
ในการกระตุนในการอานหนังสือ เชน ในหองสมุด หองอานหนังสือ ที่มี
เพื่อนนักศึกษานั่งอานจำนวนมาก เพราะจะเปนแรงกระตุนในการขยันอาน
หรือทำแบบฝกหัด เปรียบเสมือนเมื่ออยูในสังคมที่ดี โอกาสที่ดีก็จะตามมา
ดวย 

ถาม : มีความสนใจอะไรเปนพิเศษ
ตอบ : สนใจในงานดานเศรษฐศาสตร ตั้งแตเรียนชั้นปที่ ๑ เพราะทำให
ทราบถึงกลไกของเศรษฐกิจท้ังดานจุลภาค มหภาค ที่สามารถอธิบายถึง
ความเปนไปของระบบเศรษฐกิจ เมื่อฟงขาวแลวมีความเขาใจดานเศรษฐกิจ
มากกวาตอนที่ยังไมไดเรียน  

นอกจากน้ี ยังมีความสนใจท่ีจะเปนผูนำ เชน เปนประธานชุมนุม
เพื่อนโดมสัมพันธซึ่งทำหนาที่ในการชวยเหลือเพื่อนๆ ผูพิการ และสงเสริม
ใหนักศึกษาพิการรวมทำกิจกรรมกับเพื่อนอาสาสมัคร เนื่องจาก ผูพิการใน
สังคมไทยสวนใหญจะเปนผูรับอยางเดียว จึงจัดใหมีการออกคายชวยเหลือ
สังคมไดตามอัตภาพ และยังชักชวนเพ่ือนๆ เขารวมเปนอาสาสมัครอาน
หนังสือเสียงใหกับผูพิการทางสายตา ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปกติ
เขาใจนักศึกษาพิการดวย  

ถาม : งานอดิเรก
ตอบ : ชอบอานหนังสือเก่ียวกับการลงทุน และหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
อยางสม่ำเสมอ 

ถาม : รูสึกทอหรือไม
ตอบ : เริ่มแรกท่ีเขามาเรียนและเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร ในช้ันปที่ ๑ มีความวิตกกังวลวาเราจะสามารถเรียนสูเด็กที่ 

เอ็นทรานซ หรือเด็กที่สอบแอดมิชชั่น
เขามาหรือไม เพื่อนๆ จะยอมรับ หรือ
ดูถูกหรือไม พี่ๆ ก็แนะนำวาเราเขาใน
โครงการพิเศษตองขยันเรียนมากกวาคน
อื่น เปน ๒ เทา จึงไดพยายามท่ีจะสู  
ซึ่งก็มีความทอแทบาง ก็ไดกำลังใจจาก
ทางบาน และที่สำคัญที่สุดไดกำลังใจจากคุณพอคุณแม พอเริ่มเขาที่ได 
ทุกอยางก็เปนไปอยางราบรื่น ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากความพยายามของ 
ตัวเราเอง และในชวงเวลาที่ทอแทจะเขาไปใชบริการในหองบริการนักศึกษา
พิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บางคร้ังจะไดรับคำแนะนำจากพ่ีๆ ศูนย
บริการนักศึกษาพิการ ที่ผานมาก็มีการจัดอบรมสำหรับผูพิการในการเขาอยู
รวมกับสังคม การปรับตัวดานการใชชีวิต การทำงาน การเรียน  

ถาม : คิดวาการเรียนในธรรมศาสตรระหวางนักศึกษาปกติกับ
นักศึกษาพิการมีความแตกตางหรือไม

ตอบ : มีความแตกตางนอยมาก หรือแทบจะไมแตกตางกันเลย ซึ่งคิดวา
ความแตกตางจะเปนเพียงรางกาย แตทางสมองหรือทางความคิด บางอยาง
ผูพิการอาจจะสามารถคิดไดกวางไกลกวาในบางคนและในบางเรื่อง แตก็
ยอมรับวาตัวเองไมไดเกงทุกอยางเสมอไปแตตองอาศัยความชวยเหลือจาก
เพื่อนในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

ถาม : แผนในอนาคตท้ังการเรียนและการทำงาน
ตอบ : คิดวาจะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวสักระยะหนึ่งและจากนั้นคงตอง
เรียนตอ และคิดวาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในสาขาทางดาน
บริหารการเงิน  

ถาม : ความคาดหวังในสังคมในการใหความชวยเหลือคนพิการ
ตอบ : อยากใหสังคมปรับเร่ืองทัศนคติใหมีความคิดเชิงบวก ใหมองคน
พิการเหมือนคนปกติ และอยากใหสังคมไดเปดโอกาส สงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพใหกับผูพิการมากกวาการใหความชวยเหลือ พรอมท้ังการติดตาม
ประเมินผล  

ถาม : ฝากบอกถึงนองๆ รุนหลัง
ตอบ : อยากจะฝากนองรุนหลังวา เมื่อเรามีโอกาสที่จะเขามาศึกษา ก็
อยากจะใหใชโอกาสท่ีไดเขามาศึกษาไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ตาม 
อยากใหใชโอกาสอยางเต็มที่ ไมตองคิดวาจะทำไดหรือไม เพียงแตขอ 
ใหทุมเทและทำส่ิงนั้นอยางเต็มที่ อยางตั้งใจ และการเขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยไมใชเขามาเรียนแลวจะเปนเพียงผูรับอยางเดียว ขณะเดียวกัน
ควรที่จะเปนผูใหบางตามสมควรและโอกาส และเชื่อวาความสำเร็จก็จะมาสู
ความมุงหมายที่ตั้งใจไว 
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วันปรีดี ประจำป ๒๕๕๓วันปรีดี ประจำป ๒๕๕๓

ทีร่กักนั เพราะเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ  
กำลังหายไปในสังคม 

นายแพทยบัญชา พงษพานิช  
ไดกลาวถึงแนวความคิดภราดร
ภาพซึ่งเปนแนวความคิดที่ทาน
ปรีดี พนมยงค เผยแพรไววา 
เปนแนวความคิดที่อยูในทุกหลัก

คิดของทุกศาสนา ไมไดเจาะจงวา
ตองเปนพุทธ การแกไขสถานการณบานเมืองในภาวะวิกฤติ
ตองใชหลักภราดรภาพ การเห็นอกเห็นใจ การแผเมตตา ซึ่ง
ถือเปนสิ่งที่ทำได  
ขณะที ่ รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน  

กลาววา ทานปรีดี พนมยงคตอสูตลอดเวลาตั้งแตป ๒๔๗๕-
๒๔๘๙ ที่ตองการใหเลือกต้ังทั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยที่การเลือก
ตั้ง ส.ว. เกิดต้ังแตรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ แตทานปรีดี พนมยงค 
ออกแบบไวเปนการเลือกต้ังทางออม เขาใจวาคนไทยโดยเฉล่ีย
รับไมได ในแนวคิดของทานปรีดี พนมยงค รัฐธรรมนูญป 
๒๔๗๕ เปนกึ่งประชาธิปไตยเทานั้น ประชาธิปไตยสมบูรณเกิด
ขึ้นเมื่อป ๒๔๘๙ 

นอกจากนี้ กิจกรรมในวาระแหงการเฉลิมฉลองชาตกาล 
๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ยังจัดขึ้นภายใตแนว 
ความคิด “อภิวัฒนสูสันติ” ซึ่งคณะทำงานไดมีการถอดรหัส 
ความคิดรวบยอดของ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค และ
แปลความหมายใหบุคคลทั่วไปเขาใจโดย อภิวัฒน หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงสูสิ่งที่ดีกวา และคำวา สันติ หมายถึง ความ
สงบ ความสุข แนวความคิด “อภิวัฒนสูสันติ” จึงมีความหมาย
สะทอนชีวิตและผลงาน ที่ทานศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค 
ทำมาตลอดชีวิตของทาน คือ เปนผูเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นโดย
ยึดถือแนวทางสันติวิธี 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ชมรม ต.ม.ธ.ก. 
สัมพันธ จัดงาน “วันปรีดี ประจำป ๒๕๕๓” 

เมือ่วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

กิจกรรมเริ่มดวยพิธีวางพานพุมดอกไมสด
เพื่อสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย ดร.ปรีดี 
พนมยงค และพิธีถวายสังฆทานพระสงฆ จำนวน  

ม

๑๐ รูป ณ บริเวณลานปรีด ี จากน้ันตั้งแตเวลา ๐๙.๔๕ น.  
มีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ปาล พนมยงค” ซึ่งเปนทุน 
การศึกษาเพื่อมอบใหกับผูชนะการประกวดเรียงความในหัวขอ
เรื่อง “ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน”  

วันปรีดี ในวาระชาตกาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี 
พนมยงค มีการจัดงานเสวนาเพ่ือเปนการแสดงความกตัญู
กตเวทิตา และเปนการเผยแพรเกียรติคุณของ ศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค ใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวาง ใน 
หัวขอเรื่อง “๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค” โดย  
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ รองศาสตราจารย ดร.นครินทร  
เมฆไตรรัตน และนายแพทยบัญชา พงษพานิช ดำเนินรายการ
โดย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ เนื้อหาสำคัญของการเสวนาเนนไปที่
การเผยแพรแนวความคิด ผลงาน และบทบาทของศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค เปนหลัก ซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ กลาววา สิ่งที่เราเรียกวาวิชา 
ธรรมศาสตรและการเมือง เปนแขนงหน่ึงของราชบัณฑิต กรณี
ของทุนอานันทมหิดลก็มีทุนธรรมศาสตรและการเมือง คำขวัญวา
ดวยประชาธิปไตย อยางเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ  
มันกองอยูในธรรมศาสตร ตอนน้ีคนในสังคมเกลียดกันมากกวา
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SIITSIIT มธ. โชวผลงาน  มธ. โชวผลงาน “ระบบสัญญาณอลวน”“ระบบสัญญาณอลวน”
จดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยชิ้นแรกจดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยช้ินแรก

ส

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ºÃÃÅ×Í  
ÈÃÕÊØªÔ¹Ç§È �  

จึงตองมีการจดสิทธิบัตรซึ่งคณะวิจัยมีความเห็น

วา การจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครองสิ่งประดิษฐมี

ประโยชน แตคงมีขั้นตอนและคาใชจายมาก 

ดังนั้น ทีมงานวิจัยจึงขอความรวมมือ

กับทริดี้ ในการยื่นคำขอการคุมครองสิ่งประดิษฐ

ในหลายๆ ประเทศพรอมกันในขั้นตอนเพียง

ครั้งเดียว สามารถทำไดโดยผานสนธิสัญญา

ความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT = Patent 

Cooperation Treaty) คณะผูวิจัยจึงพัฒนา 

ผลงานเพื่อยื่นคำขอการคุมครองสิ่งประดิษฐ 

ดังกลาว โดยกระบวนการการจดสิทธิบัตรและข้ันตอนในการยื่น

ขอน้ี ทริดี้ไดเปนผูใหขอมูล และเปนที่ปรึกษาในทุกดานจนถึง

กระบวนการสุดทาย  

ผลงานในการจดครั้งนี้ ถือเปนการยื่นจดสิทธิบัตรผลงาน

วิจัยดานโทรคมนาคมช้ินแรกของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ผาน PCT โดยประเทศไทยได

สมัครเขาเปนภาคีสนธิสัญญาความรวมดานสิทธิบัตร (Patent 

Cooperation Treaty) และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ ถือเปนสมาชิก ลำดับที่ ๑๔๒ เปนความตกลง

ระหวางประเทศสำหรับการขอรับความคุมครองการประดิษฐ 

ในประเทศที่เปนสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระ

ของผูขอรับสิทธิบัตร แทนท่ีจะตองไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรใน 

ตางประเทศ รองศาสตราจารย ดร.บรรลือ กลาวเพิ่มเติม 

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถูกจัดเปน ๑ ใน ๙ 

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ผลงานคร้ังนี้ ถือไดวาจะเปน 

เชื้อไฟ ที่จะชวยผลักดันและสรางความชัดเจนใหเกิดข้ึนในการ

พัฒนางานวิจัยสูระดับมาตรฐานสากล และสามารถกอใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชย อันจะกระตุนใหนักวิจัย มีกำลังใจ 

มุงหนาพัฒนางานวิจัยของตนเองใหเปนผลสำเร็จออกมามาก 

ยิ่งขึ้นตอไป 

ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือ สถาบันวิจัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ ทริดี้ 

(TRIDI) โชวผลงาน ระบบสัญญาณอลวน ๒ 

ชนิดใหม หลังจดสิทธิบัตรครอบคลุม ๑๔๒ 

ประเทศ ใชตอยอดเปนอุปกรณตนแบบปองกัน

การดักฟงทางโทรศัพท และการขโมยขอมูลทาง

คอมพิวเตอร ซึ่งจะสามารถชวยในการรักษา

ความมั่นคงของประเทศในอนาคต 

รองศาสตราจารย ดร.บรรลอื ศรสีชุนิวงศ  

นกัวจิยัในโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร 

และการสื่อสาร (ICT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยถึงผลงานครั้งน้ีวา สัญญาณ

อลวน หรือ สัญญาณเคออติก (Chaotic Signals/ Chaos) เปน

สัญญาณไมมีคาบ (Period) ที่ชัดเจน แตมีประโยชนมากมายใน

การนำมาใชในดานอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อาทิ เคร่ืองดักฟง 

ระบบสัญญาณโทรศัพท ระบบคลื่นในคอมพิวเตอร ตลอดจน

คล่ืนรบกวนตางๆ  

การประยุกตใชสัญญาณอลวนครั้งนี้ ไดประดิษฐขึ้นเพื่อ

สำหรับระบบการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง (Secure Com- 

munications) มีการปองกันการดักฟงสัญญาณและเพื่อรักษา

ความลับของขอมูลหรือปองกันการดักฟงทางโทรศัพทในระบบ

การส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสัญญาณดังกลาวจะเปน

ระบบสัญญาณแบบใหมที่ยังไมมีการผลิตนำมาใชงานมากอน 

และเปนระบบท่ีจะสามารถชวยในการรักษาความม่ันคงของ

ประเทศในอนาคต โดยผลงานท่ีคณะผูวิจัยนำเสนอน้ันเปนการ

นำเสนอการกำเนิดสัญญาณอลวนชนิดใหม จำนวน ๒ ชนิด 

และสวนที่สอง ไดแก การนำเสนอโครงการชนิดใหมของภาคสง 

(Transmitter) และภาครับ (receiver) ของระบบการสื่อสาร

เพื่อรักษาความลับของขอมูล  

รองศาสตราจารย ดร.บรรลือ กลาววา หลงัจากไดผลงาน 

ออกมาจึงตองการพัฒนาผลงานกอนนำไปสูการคาเชิงพาณิชย 
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กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประจำป ๒๕๕๒ประจำป ๒๕๕๒

ที่
สังคมอยางตอเนื่อง โดยมีผลงาน

เปน ท่ีประ จักษ และได รั บการ

ยกยองยอมรับทั้งในระดับมหา- 

วทิยาลัย ระดบัชาติ และนานาชาติ 

อาทิ ไดรับการยกยองในฐานะ  

นักวิจัยดีเดน สาขาสังคมศาสตร 

ไดรับการยกยองใหดำรงตำแหนง

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย สำนักนายก

รัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปทำหนาที่

กรรมการกอตั้ง Pacific Basin Financial Management 

Society และกรรมการกอตั้ง Asian Shadow Financial 

Committee ซึ่งเปนสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อประสานความรวม

มือของนักวิชาการ แลกเปลี่ยนความรูดานการวิจัย และสงเสริม

ใหผลงานวิจัยไดมีการนำไปประยุกตใชจริงอยางกวางขวาง 

ศาสตราจารย ดร.พิณทิพย ทวยเจริญ 
คณะศิลปศาสตร 
กีรตยาจารยสาขามนุษยศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.พณิทพิย ทวยเจริญ  

คณะศิลปศาสตร เริ่มรับราชการ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ 

พฤษภาคม ๒๕๒๗ รวมระยะเวลา 

๒๕ ป ๖ เดือน ศาสตราจารย 

ดร.พิณทิพย ทวยเจริญ ไดปฏิบัติ

ราชการอยางเต็มที่ทั้งดานงานสอน

ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

งานใหบริการแกไขการออกเสียงพูดใหแกนักศึกษาและบุคคล

ภายนอกที่มีปญหาในการพูดภาษาไทยและอังกฤษ อีกทั้ง เปน

อาจารยพิเศษ วิทยากร และเปนผูประเมินผลงานทางวิชาการให

แกสถาบันตางๆ นอกจากนี้ เปนผูริเริ่มงานดานภาษาเด็กและ

ภาษาศาสตร จิตวิทยาในประเทศไทย โดยเฉพาะงานวิจัยพื้นฐาน

เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กไทย รวมถึง ผลงานทางวิชา

การที่เปนประโยชนเปนที่ยอมรับอยางตอเนื่อง 

ประชุม สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อ

วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาผูสมควรไดรับการยก

ยองเปนกีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 

๒๕๕๒ มีผลการพิจารณา ดังนี้  

ศาสตราจารย ดร.วมิลสิทธิ์ หรยางกูร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
กีรตยาจารยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ผังเมือง อดีตคณบดีคณะสถาปตย- 

กรรมศาสตรและการผังเมือง มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มรับราชการใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑ 

กันยายน ๒๕๔๒ ถึงปจจุบัน รวม

ระยะเวลา ๑๐ ป ๒ เดือน เปนผูที่มี

ความรูความสามารถสูงยิ่ง ไดสรางสรรคผลงานท่ีมีความโดดเดน

ทั้งดานการบริหาร ดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักสูตรการ

ศึกษาตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการของ

สังคมปจจุบัน รวมท้ังดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ

ศึกษาสูความเปนเลิศ นอกจากน้ี ยังไดรับรางวัลผลงานวิจัยดี

เดน สาขามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 

๒๕๕๒ รางวัลผูนำวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกดีเดนแหงชาต ิ

สาขาเทคโนโลยี Eco-House ประจำป ๒๕๕๒ กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ ศูนยบริการวิชาการแหง

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจำ

ป ๒๕๔๕ สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ 

ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
กีรตยาจารยสาขาสังคมศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ รวมระยะเวลา ๒๔ ป ตลอดระยะเวลา

ที่ผานมาไดทุมเทตองานดานการสอน การวิจัย และการรับใช
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ครูดีเดน ประจำป ๒๕๕๒ครูดีเดน ประจำป ๒๕๕๒

ที่
TESOL in Remote Areas” ในวารสาร “New Focus” 
ปรากฏในฐานขอมูล online ของสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
แหงประเทศไทย (Thai TESOL) นอกจากนี้ ยังไดรับการคัด
เลือกเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษดีเดนของสมาคมครูผูสอนภาษา
อังกฤษแหงประเทศไทย และไดรับทุนไปฝกอบรม ณ สถาบัน 
LIOJ เมือง Odawara ประเทศญ่ีปุน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสมอจิต หอมรสสุคนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสมอจิต 
หอมรสสุคนธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๓๖ รวมระยะเวลา ๑๖ ป เปนครู
ที่มีความมุงมั่น เพียรพยายามใน 
การพัฒนาดานการเรียนการสอน 

สามารถถายทอดความรูและสรางเสริมประสบการณดานทฤษฎี 
และปฏิบัติการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมใหกับนักศึกษา  
เคยดำรงตำแหนง กรรมการบัณฑิตศึกษาฝายวิชาการ ผูชวย
คณบดีฝายประกันคุณภาพ มีผลงานวิจัย เรื่อง “การประเมิน
ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโรงงานท่ีมีรูปแบบการผลิตที่ ไม
แนนอน” 

รองศาสตราจารยเกล็ดแกว ดานวิวัฒน
คณะแพทยศาสตร
ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

รองศาสตราจารยเกล็ดแกว ดานววิฒัน  
คณะแพทยศาสตร เริ่มรับราชการใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ รวมระยะเวลา 
๑๖ ป ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ได
ทุมเทเวลาใหกับงานสอนอยางเต็มที่ 
เปนแบบอยางของครูที่ดีมาโดยตลอด 
เคยดำรงตำแหนง ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ หัวหนาสถานวทิยาศาสตร พรีคลินีก มีผลงานวิจัย เรื่อง 
“An improved low-formaldehyde and high salt solution 
for preservation of the rat” บทความทางวิชาการ เรื่อง 
“Angiogenesis” และตำรา เรื่อง “กายวิภาคศาสตรประยุกต
ของทรวงอก” 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบผูสมควรไดรับการ 

ยกยองใหเปนครูดีเดน ประจำป ๒๕๕๒ ดังนี้  

รองศาสตราจารย ดร.ชยันต ตนัติวัสดาการ 
คณะเศรษฐศาสตร 
ครูดีเดนสาขาสังคมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ชยันต ตันติ- 
วัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร เริ่มรับ
ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ รวม
ระยะเวลา ๒๔ ป เปนผูมีความรู
ความสามารถในการสอน และอุทิศ
เวลาใหกับนักศึกษา งานบริการสังคม

ของคณะเศรษฐศาสตร รวมทั้ง เปนผูริเริ่มพัฒนาโครงการ
ปริญญาโท สาขานิติเศรษฐศาสตร ดานการคาระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ ประธานโครงการหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร มี 
ผลงานวิจัย เร่ือง “โครงการจัดทำแผนการปรับโครงสราง SMEs 
รายสาขา” และบทความ เรื่อง “หลักสูตรเศรษฐศาสตรฉบับ 
สลัดผัก” รวมถึง ผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนเปนที่
ยอมรับอยางตอเน่ือง 

รองศาสตราจารยนพพร สโรบล
สถาบันภาษา
ครูดีเดนสาขามนุษยศาสตร

รองศาสตราจารยนพพร สโรบล 
สถาบันภาษา สาขาภาษาอังกฤษ  
เ ริ่ ม รั บ ร าชก า ร ในมหาวิ ทย าลั ย
ธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๗ รวมระยะเวลา ๑๕ ป เปน 
ผูที่อุทิศตนใหแกงานสอนหนังสือ 
และกิจกรรมตางๆ ของสถาบันภาษา

ดวยดีเสมอมา อดีตเคยดำรงตำแหนง รองผูอำนวยการสถาบัน
ภาษา ฝายบริหาร ผูชวยผูอำนวยการสถาบันภาษา ฝายวิเทศ- 
สัมพันธ มีผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของการฝก
ทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษดวยกลวิธีการเรียนรูแบบศึกษาคนควา
ดวยตนเองของนักศึกษา มธ. ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
EL 172” (Effectiveness of Practising Listening and 
Speaking Skills by Using Self Strategy of Thammasat 
Student) และบทความ เรื่อง “Three Workshops by Thai 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒

ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ

วนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ มมีตเิหน็ชอบมอบปริญญาดษุฎ-ี 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิแกผูทรงคุณวุฒิ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ดังนี้ 

นายศุกรีย แกวเจริญ 
บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลงาน

กองทุนนอกงบประมาณ กระทรวง

การคลัง เปนผูประสบความสำเร็จ

อย า งดี ยิ่ ง ในหน าที่ ก ารงานใน

ตำแหนงประธานผูบริหารองคกร 

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

บริหารในองคกรของภาครัฐและ

เอกชน เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่การงานเปนประโยชนอยางย่ิงแก

ประเทศชาติ อีกท้ังยังเปนผูรวมกอตั้งตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการและผูจัดการ

คนแรกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูที่มีความ

ซื่อสัตย สุจริตในหนาที่การงาน นอกจากนั้นยังบำเพ็ญตนให 

เปนประโยชนแกสังคม รวมทำงานใหกับมูลนิธิโรงเรียน และ

เนื่องจากเปนผูรักธรรมชาติไดรวมบูรณะวัด ปลูกตนไมใหกับวัด

และโรงพยาบาล ซึ่งนับวาเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจนได

รับการยกยองใหเปนบุคคลดีเดนในฐานะนักบริหารการเงินแหงป 

นักศึกษาดีเดนผูบำเพ็ญประโยชนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และไดรับเกียรติบัตรเปนพอตัวอยางประจำป พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ง

เปนแบบอยางท่ีดีแกอนุชนรุนหลังที่ควรจะปฏิบัติตาม 

ศาสตราจารยเกรกิเกยีรต ิพพิฒันเสรธีรรม  
เศรษฐศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
ปจจบุนัดำรงตำแหนงประธานกรรมการนโยบายองคกรกระจายเสยีง 

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เปนนักวิชาการที่ไดรับ

การยอมรับอยางสูงในวงวิชาการเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคลัง เปนผูที่มีบทบาทสำคัญใน

วงการการเมืองไทย อาทิ การดำรงตำแหนงสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และ ๒๕๕๐ และการดำรตำแหนง

เปนคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ปปช.)  

และยังเปนนักบริหารการศึกษาที่ 

มีฝมือ เพราะในอดีตเคยดำรง

ตำแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

ดำรงตำแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน 

ผูธำรงจริยธรรมแหงความเปนอาจารยไวตลอดระยะเวลาที่รับ

ราชการ และสรางคุณประโยชนมากมาย เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม

ตอประชาคมธรรมศาสตร  

ศาสตราจารย ฟูกุย ฮะยะโอะ  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา)  
ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารยพิเศษคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ศาสตราจารย ฟูกุย ฮะยะโอะ เปนผู 

อุทิศตนใหกับงานวิชาการดานสหวิทยาการที่ เกี่ยวเน่ืองกับ 

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เปน 

ผูประสานงานในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน ที่เรียก

วา Core University Program ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และมหาวิทยาลัยเกียวโต ตัวแทนจากประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุน รวมกันในการทำงานคนควาวิจัย ทำการแลกเปล่ียน

อาจารยและนักศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนพรอม

ทั้งมีสวนในการผลักดันใหความรวมมือในโครงการดังกลาว ใหมี

ลักษณะเปน พหุภาคี คือไดรวมทั้งเอเชียตะวันออก กับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต หรือกลุมประเทศในอาเซียนเขามารวม

กิจกรรมทางวิชาการรวมกัน ทำใหมีลักษณะที่หลากหลาย นับ

เปนสวนหนึ่งของที่มาที่มีการตั้ง “โครงการเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใตศึกษา” ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรขึ้นเปนมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(สาขาวิชาภาษาศาสตร) 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย

ตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ

ของการศึกษาภาษาบาลีที่มีตอ

พระพุทธศาสนาทานจึงไดดำเนิน

การอยางเต็มความสามารถในทุก

ดาน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาษา

บาลีในระบบเปรียญธรรมใหเจริญ

รุงเรืองในประเทศไทย นับตั้งแต

ทานเปนครูสอนพระปริยัติธรรม เปนอาจารยใหญสำนักเรียนวัด

ปากน้ำ เปนเจาสำนักเรียนวัดปากน้ำ เปนผูอำนวยการตรวจ

ธรรมสนามชั้นตรี ภาค ๗ เปนรองแมกองบาลีสนามหลวง รูปที่ 

๑ จนถึงเปนแมกองบาลีสนามหลวงในปจจุบัน 

นายปรีชา ปตานนท  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขากายภาพบำบัด)  

ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการ

ประจำคณะสหเวชศาสตร มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ นับเปนบุคคลแรก 

ที่ ริ เริ่มบุกเบิกเผยแพรวิชาชีพ

กายภาพบำบัดจนเปนที่รูจักทั้งใน

ระดับสายวิชาชีพที่ ใกลเคียงกัน

และประชาชนท่ัวไป อีกทั้งยังเปน 

ผูริเร่ิมกอตั้งหลักสูตรหลังปริญญากายภาพบำบัดดาน Vertebral 

Manipulation ขึ้นเปนหลักสูตรแรกของประเทศไทยท่ีกระทรวง

สาธารณสุขใหการรองรับ เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ความซื่อสัตยสุจริตในการดำเนินชีวิตและในหนาที่การงาน เปน 

ผูทำคุณประโยชนใหแกวิชาชีพทั้งสาขากายภาพบำบัดและสาขา

เทคนิคการแพทย คือเปนผูริเริ่มและดำเนินอยางตอเนื่องจน

สามารถผลักดันใหพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัดและ

เทคนิคการแพทยผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภาออกเปนกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพทั้ง ๒ 

วิชาชีพไดสำเร็จ ซึ่งตองใชเวลายาวนานถึงกวา ๓ ป  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ปจจุบันดำรงตำแหนงสูงสุดอันเปนเกียรติประวัติยิ่งไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปนองคมนตรี ไดรับเกียรติ

สูงยิ่งใหไดรับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาอบรมเฉพาะทางดาน

อายุรศาสตร โรคหัวใจและหลอด

เลือดจากมหาวิทยาลัยชิคาโก นับ

เปนผูที่มีผลงานโดดเดนและมี

ความสามารถในหลายสาขา ทั้ง

ดานการศึกษา การพัฒนาสังคม 

โดยเฉพาะดานการแพทยและการ

สาธารณสุข และเปนผูที่ปฏิบัติ

หนาที่และการงานท่ีเปนประโยชน

อยางยิ่งแกประเทศชาติและนานาชาติ เปนผูรับสนองงานตาง

พระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนผูผลกัดนั

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ืองเสมอมา ทำใหไดรับ

รางวลัเกยีรตคิณุตางๆมากมาย เชน ประกาศเกยีรตคิณุ “บุคคล

ตัวอยาง” ประจำป ๒๕๔๐ ไดรับคัดเลือกเปน “พอตัวอยางแหง

ชาติ” ประจำป ๒๕๔๔ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล บี-บราวน 

เพื่อการแพทยและสาธารณสุขไทย อีกทั้งยังเปนผูที่มีคุณธรรมมี

เมตตาธรรม จนเปนที่ยอมรับในสังคมอยางกวางขวาง  

คุณหญิงจรัสศรี ทีปรัช 
การผังเมืองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ป จ จุ บั น ด ำ ร งต ำแหน ง ผู ช ว ย

ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ฝาย

บริหาร และผูอำนวยการสำนักองค

ประธาน เปนผูที่มีความรูความ

สามารถทางดานการผังเมือง เปน

ผูริเริ่มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ

พัฒนาเมืองในประเทศไทย โดยได

เริ่มโครงการรวมกับ JICA ในการ

รางกฎหมาย จนปจจุบันมีกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา

เมืองบังคับใชนำไปสูการทำงานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

และเปนผูออกแบบวางผังชุมชนบานน้ำใส จังหวัดพังงา ตาม

พระราชดำริสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติสึนามิ นอกจากผล

งานและความสามารถดานการผังเมืองแลว คุณหญิงจรัสศรี  

ทีปรัช ยังมีความสามารถทางดานการบริหารและการปกครอง 

เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหนงเปนผูวาราชการจังหวัดนครนายก และ 

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี โดยไดปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิด

สาธารณประโยชน จนไดยกระดับความเปนอยูของประชาชน

พรอมๆ กับการอนุรักษธรรมชาติใหดีขึ้น นอกจากนี้ คุณหญิง

จรัสศรี ทีปรัช ยังไดครองตนถือเปนแบบอยางที่ดี จนไดรับ 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ เปนคุณหญิงพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณจตุตถจุลจอมเกลา และตติยจุลจอมเกลา 

ตามลำดับ 
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงิน จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

จาก นายสมชาย ตรีฤกษฤทธ์ิ ผูอำนวยการฝายอาวุโส ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

นายชัยวุฒ ิบรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ

ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร แถลง

ขาวโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศนูยบรกิารนักศกึษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลันธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ 

ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิาร- 

บดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวตอนรับนักศึกษา

ใหม ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา ประจำป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หอง ๒๐๑ อาคาร

บรรยายรวม ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต 

รองศาสตราจารย ดร.กลุภทัรา สิโรดม คณบดคีณะพาณิชย- 

ศาสตรและการบัญชี รับมอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

จาก คุณสถาพร ไพศาลบูรพา General Manager บริษัท บูรพา

พรอสเพอร จำกัด ศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

เพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑๔๐ ชั้น ๑ คณะพาณิชยศาสตรและ 

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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ม
โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะ/สาขาวิชา 
จำนวนรับเขาศึกษา 
จำนวนผูสมัคร 

รวม 

จำนวนผูสอบ
ผานขอเขียน 

รวม 

จำนวนผูสอบ
ผานสัมภาษณ/มี
สิทธ์ิเขาศึกษา 

รวม 

จำนวนผูยืนยัน
สิทธิ์ 
รวม 

คณะนิติศาสตร 
 นิติศาสตร ๓๐๐ ๕,๑๗๘ ๓๗๑ ๓๓๗ ๓๐๔ 

รวมในคณะ ๓๐๐ ๕,๑๗๘ ๓๗๑ ๓๓๗ ๓๐๔ 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 ประเภทวิชาการบัญชี ๙๐ ๖๑๒ ๒๐๐ ๑๘๓ ๑๓๔ 
 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ ๑๘๐ ๖๘๕ ๒๘๒ ๒๕๒ ๒๐๙ 
 ประเภทวิชาการบัญชี หลักสูตร ๕ ป (ตรี-โท) ๔๕ ๒๓๑ ๑๑๔ ๑๐๔ ๖๗ 
 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตร ๕ ป (ตรี-โท) ๓๐ ๑๓๐ ๗๒ ๖๐ ๔๐ 

รวมในคณะ ๓๔๕ ๑,๖๕๘ ๖๖๘ ๕๙๙ ๔๕๐ 
คณะรัฐศาสตร 
 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ๔๒ ๑,๐๑๓ ๕๕ ๕๒ ๕๐ 
 สาขาวิชาการระหวางประเทศ ๔๕ ๑,๗๘๖ ๕๖ ๕๔ ๕๒ 
 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ๔๕ ๖๘๘ ๕๙ ๕๕ ๕๔ 

รวมในคณะ ๑๓๕ ๓,๔๘๗ ๑๗๐ ๑๖๑ ๑๕๖ 
คณะเศรษฐศาสตร 
 เศรษฐศาสตร ๑๕๐ ๓,๙๖๐ ๓๖๙ ๒๙๙ ๒๐๓ 

รวมในคณะ ๑๕๐ ๓,๙๖๐ ๓๖๙ ๒๙๙ ๒๐๓ 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
 สังคมสงเคราะหศาสตร ๑๒๐ ๓,๔๕๖ ๑๔๖ ๑๒๓ ๑๐๓ 

รวมในคณะ ๑๒๐ ๓,๔๕๖ ๑๔๖ ๑๒๓ ๑๐๓ 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยสอบผาน

ระบบรับตรงและสอบผาน Admissions ระบบรับตรงของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำแนกเปน 

การรับเขาศึกษาโครงการปกติ ประกอบดวย โครงการ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยลำปาง โครงการเรงรัดการผลิตแพทย คณะแพทยศาสตร 

(ผานการคัดเลือก กสพท.) โครงการรับตรงคณะแพทยศาสตร 

(ผานการคัดเลือก กสพท.) โครงการสงเสริมโอลิมปควิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาของมูลนิธิ

สอวน. (คาย ๒) โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร โอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ (สสวท.)  

การรับเขาศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการ

ศึกษา ประกอบดวย โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี 

นราธิวาส แผนรับจังหวัดละ ๓ คน) โครงการนักศึกษาเรียนดี 

ในเขตเมือง โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง โครงการ

นักศึกษาผูพิการ โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนใน 

ดานกฬีา  

การรับเขาศึกษาโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับหนวยงานภายนอก 
ประกอบดวย โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนา

อิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต (โครงการกระทรวงมหาดไทย) 

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท ศูนยการแพทยฯ รพ.สระบุรี/

รพ.สุราษฎรธานี/รพ.ชุมพร/รพ.เมืองฉะเชิงเทรา โครงการ

กระจายแพทยหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการพัฒนาคนดาน

วิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)  

โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

โครงการรับตรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต ปนี้มีคณะที่เปดรับนักศึกษา ๑๓ คณะ มีแผนรับนักศึกษา

จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๙๐ คน โดยมีจำนวนผูสมัคร ๒๙,๐๔๖ คน 

มีผูสอบผานขอเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จำนวน ๒,๙๑๙ คน 

มีสิทธิ์เขาศึกษา ๒,๑๙๗ คน และผูยืนยันสิทธิ์ จำนวน ๑,๖๒๘ 

คน มีรายละเอียดตอไปนี้ 
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คณะ/สาขาวิชา 
จำนวนรับเขาศึกษา 
จำนวนผูสมัคร 

รวม 

จำนวนผูสอบ
ผานขอเขียน 

รวม 

จำนวนผูสอบ
ผานสัมภาษณ/มี
สิทธ์ิเขาศึกษา 

รวม 

จำนวนผูยืนยัน
สิทธิ์ 
รวม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ๕ ๑๕๗ ๑๕ ๗ ๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕ ๓๓ ๑๓ ๗ ๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ๑๐ ๕๖ ๑๗ ๑๓ ๘ 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ๑๐ ๔๕๓ ๒๒ ๑๒ ๔ 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร ๕ ๑๐๖ ๑๘ ๑๐ ๔ 
 สาขาวิชาสถิติ ๕ ๕๗ ๑๔ ๑๑ ๗ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ๑๐ ๕๗๕ ๔๐ ๑๔ ๗ 
 สาขาวิชาเคมี ๑๐ ๓๑๘ ๓๕ ๑๔ ๕ 
 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ๕ ๕๑ ๑๕ ๕ ๑ 
 สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส ๕ ๔๗ ๔ ๑ ๑ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑๐ ๒๑๒ ๒๕ ๘ ๔ 
 สาขาวิชาฟสิกส ๕ ๕๖ ๙ ๓ ๑ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ ๑๐ ๕๒ ๑๗ ๑๔ ๙ 
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร ๕ ๕๐ ๖ ๓ ๑ 

รวมในคณะ ๑๐๐ ๒,๒๒๓ ๒๕๐ ๒๒ ๖๒ 
คณะสหเวชศาสตร 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ๒๐ ๑,๘๒๓ ๔๙ ๒๐ ๑๑ 
 สาขาวิชากายภาพบำบัด ๒๐ ๔๕๕ ๕๘ ๒๐ ๑๗ 

รวมในคณะ ๔๐ ๒,๒๗๘ ๑๐๗ ๔๐ ๒๘ 
คณะทันตแพทยศาสตร 
 ทันตแพทยศาสตร (โครงการผลิตทันตแพทยเพ่ิมเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ) ๒๕ ๘๕๓ ๑๐๓ ๔๐ ๒๕ 

รวมในคณะ ๒๕ ๘๕๓ ๑๐๓ ๔๐ ๒๕ 
พยาบาลศาสตร 
 พยาบาลศาสตร ๔๐ ๒,๑๖๘ ๕๕ ๒๖ ๙ 

รวมในคณะ ๔๐ ๒,๑๖๘ ๕๕ ๒๖ ๙ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

 สาขาวิชาการละคอน ๓๐ ๗๓๕ ๕๐ ๔๐ ๓๗ 

 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ๒๐ ๒๘๔ ๒๕ ๑๐ ๙ 

รวมในคณะ ๕๐ ๑,๐๑๙ ๗๕ ๕๐ ๔๖ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

 สาขาวิชาสถาปตยกรรม ๖๕ ๖๙๐ ๑๙๘ ๑๓๗ ๘๘ 

 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ๓๐ ๓๙๖ ๗๒ ๕๔ ๓๘ 

 สาขาวิชาการผังเมือง ๒๐ ๘๔ ๒๕ ๑๙ ๑๑ 

 สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ๒๐ ๑๐๓ ๔๐ ๓๑ ๑๗ 

รวมในคณะ ๑๓๕ ๑,๒๗๓ ๓๓๕ ๒๔๑ ๑๕๔ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

 สาธารณสุขศาสตร ๔๐ ๑,๐๘๖ ๑๒๒ ๖๙ ๓๖ 

รวมในคณะ ๔๐ ๑,๐๘๖ ๑๒๒ ๖๙ ๓๖ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ๕๐ ๒๕๔ ๘๙ ๔๘ ๒๔ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยี ๓๐ ๖๘ ๑๕ ๑๑ ๘ 

 สาขาวิชาการจัดการ ๓๐ ๘๕ ๔๔ ๓๑ ๒๐ 

รวมในคณะ ๑๑๐ ๔๐๗ ๑๔๘ ๙๐ ๕๒ 

รวมทุกคณะ ๑,๕๙๐ ๒๙,๐๔๖ ๒,๙๑๙ ๒,๑๙๗ ๑,๖๒๘ 



ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา
เนนดำเนินนโยบายเปดประตูความรูสูประชาคมภาคตะวันออก

คณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชีคณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี
กับวิสัยทัศนที่มุงเนนการวิจัยดานบริหารธุรกิจกับวิสัยทัศนที่มุงเนนการวิจัยดานบริหารธุรกิจ
ระดับแนวหนาของภูมิภาคระดับแนวหนาของภูมิภาค รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม 

คณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
พาณชิยศาสตรและการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร M.B.A. (Finance) West Virginia University, Morgantown,  
WV.USA Ph.D (Finance) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, 
USA เคยดำรงตำแหนง ผูอำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ (BBA.) รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายบณัฑติ
และวิเทศสัมพนัธ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 

ที่

แนะนำผูบริหาร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๓ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนประธานการประชุม มีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารย  
ดร.กุลภัทรา สิโรดม ดำรงตำแหนงคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป 

รองศาสตราจารย ดร.กลุภทัรา สโิรดม คณบดคีณะพาณชิยศาสตร
และการบัญชี มีวิสัยทัศนในการพัฒนาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดย
มุงเนนการวิจัยดานบริหารธุรกิจระดับแนวหนาของภูมิภาคและมุงพัฒนาการ
บริหารจัดการงานใน ๖ ดานหลัก ใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

๑. ดานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทั้งดานวิชาการและการประยุกตใชในการปฎิบัติงานโดยจัดใหมีการ
ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือนำกลับไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคและ
มาตรฐานการศึกษาของไทยรวมถึงการกาวสูการรับรองคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลตอไป พรอมทั้งผลักดันใหนักศึกษามีคุณสมบัติที่จำเปนตองมี 
เชน การส่ือสาร ความคิดเชิงวิพากษ การแกปญหาและการทำงานรวมกัน 
เปนตน สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะเสริมดานอื่นๆ อาทิ ภาษาตางประเทศ 
กฎหมายธุรกิจ ศิลปศาสตร เปนตน อีกทั้งยังจัดใหนักศึกษาฝกงาน ๑ ภาค
การศึกษาอยางเขมขน โดยประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ เพื่อจัดทำโครงการรับนักศึกษาฝกงานอยางตอเนื่อง จัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศในการเรียนการสอนดานธุรกิจเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจในวิชาที่เรียนแกนักศึกษาไดดี รวดเร็ว และตรง
ประเด็นยิ่งขึ้น นอกจากน้ีจะมีการจัดต้ังศูนยวิสาหกิจแบบย่ังยืนเพื่อเปน
ศูนยกลางการพัฒนาธุรกิจผูประกอบการและการทำธุรกิจแบบยั่งยนื 

๒. ดานบุคลากร พัฒนาระบบจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ กำหนด
จำนวนบุคลากรใหเหมาะสมเพียงพอกับงานในปจจุบันและโครงการในอนาคต 
จัดทำระบบการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งการคัดเลือก การประเมินผล การให
คาตอบแทนและรางวัลจูงใจ ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม สงเสริมใหบุคลากรในคณะฯ เขาฝกอบรมท้ังภายใน
คณะฯ หรือสงไปอบรมกับองคกรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อ
นำมาพัฒนางานในสายงานที่ตนรับผิดชอบ และจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
โดยเปดโอกาสใหขาราชการและเจาหนาที่ของคณะฯ เขารวมเปนกรรมการเพ่ือ
ดูแลความเปนอยูของบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหไดรับผลประโยชนที่ควรจะได 
เชน การประกันสุขภาพ การทำงานลวงเวลา และการจัดการความเปนอยูใน
การทำงานท่ีดขีึ้น  

๓. แผนงานดานเครอืขาย เพื่อเปนการตอยอดความสัมพันธและแสวงหา
ความรวมมือเชิงลึกในดานตางๆกับเครือขายพันธมิตรคณะฯ พัฒนารูปแบบ
ของความรวมมือหรือความสัมพันธดานวิชาการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติ และเงิน
ทุนท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน การรับนักศึกษาฝกงาน การรวมเปนวิทยากรพิเศษ 
การบริจาคเงิน ไปสูกิจกรรมความรวมมือหรือความสัมพันธในดานอื่นๆ ของ
เครือขายพันธมิตรที่เปนประโยชนทั้ง ๒ ฝาย มากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธศิษยเกา โดยรวมมือกับสมาคมศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคม Thammasat 
Business School (TBS) สมาคม Master’s Degree Program in 
Marketing และกลุมนักศึกษาศิษยเกาจากโครงการตางๆ โดยมีกิจกรรมรวม
กันทั้งทางดานวิชาการ ดานนันทนาการและดานสังคม 

๔. แผนงานดานมาตรฐาน จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจาก 
ผูสอนและผลงานวิจัยท่ีประเมินผลคุณภาพบัณฑิตเพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตร 
ปรับปรุงการเรียนการสอน สรางดัชนีชี้วัดภายในคณะฯ สำหรับใชในการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา ทั้งดานการประกันคุณภาพ และดานคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อใหพรอมสำหรับการประเมินโดยหนวยงานดาน
การศึกษาภายนอก ผลักดันใหคณะฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล เชน European Quality Improvement System (EQUIS) 
โดย European Foundation for Management Development (EFMD)  

๕. แผนงานดานสือ่สารองคกร จัดตั้งหนวยงานสื่อสารองคกร เพื่อสราง
และดูแลภาพลักษณของคณะฯ (Brand Image) โดยใหมีอัตตลักษณ (Brand 
Identity) ที่เดนชัด และสะทอนถึงคุณคาอันนาภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใหเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับทั้งในและตางประเทศ โดยทำการ
สื่อสารแบบบูรณาการผานสื่อทุกประเภท รวมทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
นอกจากส่ือสารกับองคกรภายนอกแลว คณะฯ มีแผนงานท่ีจะปรับปรุงระบบ
การส่ือสารภายในองคกร อาทิ ระบบอินทราเน็ต สรางพ้ืนท่ีสำหรับติดตอ
สื่อสารกันระหวางอาจารย บุคลากร นักศึกษา และหนวยงานตางๆ เพ่ือให
ขอมูลขาวสารของคณะฯ และมหาวิทยาลยัเขาถงึผูเกีย่วของอยางมีประสิทธภิาพ 

๖. แผนงานดานการจัดการการเงินและงบประมาณ จัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อทำหนาที่จัดสรรและจัดการงบประมาณของ
คณะฯ อยางเหมาะสมและเกิดประสทิธภิาพตรงตามนโยบายการบริหารคณะฯ 
และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด จัดตั้งคณะกรรมการระดมทุนจากแหลง
ภายนอก สำหรับกิจกรรมสำคัญของคณะฯ เชน กองทุนวิจัย กองทุนกิจกรรม
นักศึกษา เปนตน 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กลาวในตอนทายวา การมุงสู
เปาหมายการเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยดานบริหารธุรกิจระดับแนวหนา
ของภูมิภาค รวมถึงการเปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น นับเปนภารกิจที่
สำคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน ซึ่งภารกิจดังกลาวจะบรรลุผลสำเร็จไดนั้น 
ตองอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนท่ีดีจากประชาคมของคณะพาณิชย-
ศาสตรและการบัญชี เพื่อกอใหเกิดความสำเร็จ และนำพาคณะฯ ไปสู 
เปาหมายอยางที่ตั้งใจไวไดอยางแนนอน 



ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยาผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา
เนนดำเนินนโยบายเปดประตูความรูสูประชาคมภาคตะวันออกเนนดำเนินนโยบายเปดประตูความรูสูประชาคมภาคตะวันออก

ร รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม ผูชวยอธิการ- 
บดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา สำเร็จ 
การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รัฐศาสตร- 
มหาบณัฑติ สาขาการปกครอง คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
และสำเร็จปริญญาเอก Ph.D. ทางดานการพัฒนาชุมชน University of 
the Philippines และ Diploma (Local Government in Modern 
municipal Management for a Sustainable Development) 
Academy Klausnhuf in Rhede, Germany. เคยรับราชการในกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เคยเปนอาจารยประจำมหา- 
วิทยาลัยเชียงใหม และเคยดำรงตำแหนงรองคณบดีฝายบริหาร  
และหัวหนาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา เผยถึง
แนวนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

หลงัจากมปีระกาศแตงตัง้จากสภามหาวิทยาลยัเมื่อเดือนมกราคมท่ีผานมา
โดยจะเรงสานตองานท่ีอยูระหวางการดำเนินการจากผูชวยอธิการบดีฯ 
ทานเดิมและเนนนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยในการใหบริการทางวิชาการ
แกประชาคมภาคตะวันออก โดยมีวิสัยทัศนและนโยบายในการบริหารงาน 
๓ เรื่องใหญ ดังนี้ 
๑. การบริหารหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมเก่ียวกับองคกร
ปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ทั้งน้ีเพราะแนวนโยบายของมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา เนนไปที่การเปดพื้นท่ีใหประชาคมทาง
ภาคตะวันออกไดมีโอกาสเรียนรูในเร่ืองการพัฒนาเชิงบูรณาการดานการ
ปกครองทองถิ่นและสรางรายไดเขาสูมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรการศึกษา
และหลักสูตรการอบรมท่ีมีความหลากหลาย นอกจากจะพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งปจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตรไดแก หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารเทคโนโลยี กับสาขานวัตกรรมบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม และ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาแกประชาคมภาคตะวันออกแลว แนวนโยบายอีกสวน
หนึ่งที่จะใหความสำคัญคือการบริการทางวิชาการ และการฝกอบรมเก่ียวกับ
องคการปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ซึ่งเทาท่ีผานมาทางศูนยพัทยา
ไดเคยจัดใหมีการฝกอบรมและความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ และ
องคการปกครองทองถ่ินในพื้นที่ภาคตะวันออกท้ังหมดหลายโครงการ คือ 
โครงการบริการสังคมในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับมิติใหมบทบาทของ
หนาที่สมาชิกสภาทองถิ่นและการพัฒนาสูการเปนผูบริหารทองถิ่นยุคใหม 

สำหรับแนวนโยบายตอเนื่องในปจจุบันจะเรงดำเนินการแบงเปน ๒ 
สวนคือ  

สวนท่ี ๑ โครงการบริการทางสังคมแบบไมคิดคาใชจาย เพื่อ
เปนการบริการภาคประชาสังคมในทองถิ่นภาคตะวันออก โครงการที่ได
ดำเนินการไปบางแลว ไดแก โครงการสัมมนาองคการปกครองทองถ่ินรูป
แบบพิเศษกับการสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน โครงการพิพิธภัณฑ
ชุมชน เปนตน  

สวนที ่๒ การใหบรกิารทางวชิาการแบบมคีาใชจาย โดยเล็งเห็น
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณในดานการฝก
อบรมพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความพรอมใน
เรื่องวิทยากรและในเรื่องสถานที่จะไดจัดโครงการฝกอบรมและจัดสัมมนา
บุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่นในรูปแบบของความรวมมือทางวิชา
การเชิงสหวิทยาการรวมกัน อาทิ หลักสูตรโครงการอบรมจิตวิทยาการให
บริการ เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเปนพื้นท่ีอุตสาหกรรมและการให
บริการ หลกัสตูรโครงการองคกรปกครองทองถิ่นกับการจัดการสวัสดิการ
สังคมและผูสูงอายุ หลักสูตรโครงการการใหบริการดานการโยธาและ
ผังเมือง หลักสูตรองคกรปกครองทองถิ่นกับการจัดการดานสาธารณสุข
และโครงการธรรมาภิบาลทองถิ่น เปนตน ซึ่งหลักสูตรดังกลาวเหลาน้ี 

กำลังดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรใหองคกรปกครอง 
ทองถิ่นไดรับทราบและหากองคกรฯ ใดสนใจสามารถแจงความจำนงมายัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
๒. การบริหารอาคารเรียนและศูนยฝกอบรม เพื่อเปนการรองรับและ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขยายหลักสูตรการเรียน 
การสอนสูภูมิภาคในอนาคตรวมถึงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมเพ่ือรองรับ
โครงการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ซึ่งในปจจุบันการกอสรางอาคารและ
สถานที่มีความสมบูรณกวา ๙๐% แลว สามารถเปดใชอาคารใน ๓ สวน
ดวยกัน คือ สวนท่ีหน่ึงสวนของอาคารเรียนและการอบรมสัมมนา สวนที่ 
๒ อาคารท่ีพักของวิทยาลัยนวัตกรรม และสวนท่ี ๓ ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ให
ดำเนินการจัดสรางอาคารที่พักรวมสำหรับการอบรมสัมมนาเปนอาคาร
ที่พัก ๒ หลังสำหรับผูมาอบรมซ่ึงมีราคาท่ีพักไมแพงสำหรับองคกรท่ีมี 
งบประมาณจำกัด โดยจะเนนใหมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนในการใชงานสูงสุด 
๓. การพัฒนาภูมิทัศนและดูแลระบบสาธารณูปโภค ดำเนินการ
เรงรัดการจัดสรางระบบสาธารณูปโภคใหสมบูรณและสามารถรองรับการใช
งานอยางตอเน่ือง เชน ระบบประปา งานติดตั้งประตูน้ำ ระบบทอระบาย
น้ำและการปรับภูมิทัศน การปรับพื้นท่ี สรางศาลาโดม การตกแตงภายใน
อาคารเรียน การปลูกตนไม สรางสนามฟุตบอล ลานจอดรถใหเปนไปตาม
เปาหมายของแผนงานท่ีวางไว โดยดำเนินไดตามเปาหมายเกือบ ๑๐๐% 
แลวและยงัมีงานสวนอ่ืนๆ ที่อยูระหวางดำเนินการ เชน งานกอสรางปาย
มหาวิทยาลัย การปลูกตนไม และตกแตงภูมิทัศน นอกจากนี้มีงานอีก
สวนหน่ึงคือการพัฒนาการใหบริการหองสมุดที่เก่ียวของกับหลักสูตรตางๆ 
พรอมท้ังสามารถใหบริการกับผูมารวมอบรมสัมมนาและบุคคลภายนอกได
ใชประโยชนในการคนควาขอมูล 

นอกจากนี้ยังจะดำเนินการดานประชาสัมพันธและการสรางความ
สัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอกโดยจะจัดทำขาวและวารสาร
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรและแนะนำใหประชาคมภาคตะวันออกท้ัง
หนวยราชการ เอกชนและองคกรตางๆ ไดรูจักและทราบถึงการดำเนิน
งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
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โครงการอบรมครูใต ไดรับเสียงตอบรับดีมากโครงการอบรมครูใต ไดรับเสียงตอบรับดีมาก

จัดเพิ่ม ๗ โครงการ หวังเพิ่มพูนทักษะแกครูใตจัดเพิ่ม ๗ โครงการ หวังเพิ่มพูนทักษะแกครูใต

ม

หนวยงาน คือ คณะ

วิ ท ย าศ า สต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี จัดอบรม 

๕ โครงการ ไดแก 

โ ค ร ง ก า ร ท ด ล อ ง

ฟสิกส, โครงการ

อบรมครูเก่ียวกับการ

ใช Internet and Animation, โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

สำหรับปฏิบัติการทางชีววิทยา, โครงการอบรมสาขาวิชาทาง

คณิตศาสตร, โครงการอบรมการใชโปรแกรม Excel, ศูนยศึกษา

ความรวมมือระหวางประเทศ จัดอบรม ๑ โครงการ ไดแก 

โครงการรูจักเศรษฐกิจไทย, และสถาบันภาษาจดัโครงการอบรม

ภาษาองักฤษ ทัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ชวยเหลอืและสนับสนุนครู 

ผูเสียสละใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตใหไดรับการพัฒนา 

เพิม่พนูทกัษะ และรวมแลกเปลีย่นความรูความคดิเหน็ตางๆ กับ

คณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถนำความรูจากการเขา

อบรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป ซึ่งการจัดการอบรม 

ดังกลาวเปนการจัดอบรมแบบใหเปลา และนอกจากผูเขาอบรม

จะไดรับความรูโดยไมเสียคาธรรมเนียมการอบรม และคาที่พัก 

ตลอดการอบรม นอกจากน้ี ผูเขาอบรมยังไดรับคาเบี้ยเลี้ยง

ตลอดการฝกอบรม จึงนับเปนอีกหน่ึงบทบาทของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่บงบอกใหเห็นถึงการพัฒนาดานการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาที่ชวยผลักดันใหชุมชน และสังคมไดมีโอกาส

เทาเทียมกัน เพื่อชวยแบงเบาปญหาและสรางความแข็งแกรง ให

กับประเทศตอไป 

และสนับสนนุครูผูเสยีสละใน ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต ใหไดรับ

การพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และรวมแลกเปล่ียนความรูความ 

คิดเห็นตางๆ กับคณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสามารถ

นำไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หลังจากไดรับเสียงตอบรับจาก

ครูผูเขาอบรมอยูในระดับดีมาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร ผูชวย

อธิการบดีฝายวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณ

วา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตระหนักถึงความสำคัญของครูที่

ยังมิไดรับโอกาสน้ี ประกอบกับ การดำเนินการตามปณิธาน ของ

มหาวิทยาลัยที่จะยืนเคียงขางประชาชน เคียงขางครูผูเสียสละ 

และรวมแกปญหาของประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

ศูนยอำนวยการบริหารจังวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จัดใหมี

การอบรมครูจาก ๓ จังหวัดภาคใตอยางตอเน่ืองมาเปนครั้งที่ ๖ 

ซึ่งในครั้งนี้กำหนดใหจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน 

๒๕๕๓ โดยมี ดร.สุเมธ แยมนุน ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคลาย ผูตรวจราชการกระทรวง

ศกึษาธิการ รองผูอำนวยการศูนยอำนวยการบริหารชายแดนภาคใต  

และศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รวมเปนประธานในพิธีเปด โดยรุนที่ ๖ มีผูเขารับ

การอบรมท้ังสิ้น จำนวน ๒๐๕ คน จาก ๓ จังหวัดภาคใตไดแก 

จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส เขารวมฝก

อบรมใน ๗ โครงการ โดยมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจาก ๓ 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ศูนย

อำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต  

(ศอ.บต.) เดินหนาสานตอโครงการอบรม

ครู ๓ จังหวัดชายแดนใต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 

ระหวางวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

จำนวน ๗ โครงการ เพื่อใหความชวยเหลือ
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รางวัล “ทุนปาล พนมยงค” ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒รางวัล “ทุนปาล พนมยงค” ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒

ผ ลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ รางวัล “ทุนปาล พนมยงค” 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ในหัวขอ “ประชาธิปไตยไทยกับการประทวงประจำวัน” 

โดย นายตะวัน หวังเจริญวงศ นักศึกษา ชั้นปที่ ๓ สาขาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ  
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประชาธิปไตยไทยกับการประทวงประจำวัน
ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เปน

ประโยคเด็ดของนายอับราฮัม ลินคอลน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เรามักไดยิน

ใครตอใครนำมาอางถึงเสมอเวลาถามหาถึงนิยามของคำวา “ประชาธิปไตย” ครั้งแรกๆ 

เม่ือผมไดยนิประโยคนี ้ผมรูสกึวาประชาธปิไตยดเูปนสิง่ทรงคณุคาทีเ่กีย่วของกบัประชาชน 

ทุกคน เพราะการปกครองคือเร่ืองของความเปนอยู และเม่ือเปนของประชาชน โดย

ประชาชน เพื่อประชาชน ก็นาจะเปนสิ่งที่ประชาชนรวมกันทำไดในทุกๆ วัน 

แตเมื่อเวลาผานไป กลับมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นจนทำใหผมเร่ิมไมแนใจวาตัวเอง

เขาใจประชาธิปไตยแคไหน เขาใจประโยคน้ีเพียงใด รวมถึงเขาใจตรงกับที่ประชาชน 

คนอื่นเขาใจหรือไม 

ผมถึงขั้นเคยคิดวา ประชาธิปไตยไทยคือการประทวง 

สมัยอยูชั้นประถม พอของผมเลาใหฟงวา เม่ือตอนผมอายุ ๓ ขวบ ประเทศไทยของ

เราเกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬ สมัยนั้นพอของผมไดเขาไปรวมชุมนุมประทวงดวยเปนคร้ัง

คราวเพ่ือเรียกรองสิ่งที่เรียกวาประชาธิปไตยกลับมาจาก พล.อ.สุจินดา คราประยูร  

นายกรัฐมนตรีซึ่งไมไดมาจากการเลือกต้ัง สิ่งที่พอบอกทำใหผมเขาใจวาการเลือกต้ังคือ

ประชาธิปไตย และการประทวงก็คือหนึ่งในวิธีการทางประชาธิปไตย 

ตอมา เมื่อเขาสูชั้นมัธยม ในโรงเรียนไดสอนหลักการเก่ียวกับประชาธิปไตยวา ใน

ระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ ทุกคนมีความเสมอภาค และทุกคนมีความเทาเทียมกัน 

จากความเขาใจเรื่องประชาธิปไตยเพียงแคนั้นทำใหผมและเพื่อนๆ กาวพลาดเก่ียวกับเรื่อง

ประชาธิปไตยอยางรายแรง 

ชวงนั้นคือชวงเพิ่งขึ้นชั้น ม.๔ ผมไดเขาเรียนสายศิลป-คำนวณ เพิ่มภาษาญ่ีปุน  

สายเปดใหมซึ่งอาจารยผูสอนเพิ่งไปเรียนภาษาญี่ปุนหลักสูตรเรงรัดจบมาหมาดๆ ขณะที่

เรียนกันนั้น เพ่ือนที่พอมีความรูพื้นฐานภาษาญ่ีปุนมักแยงเรื่องการสอนผิดพลาดของ

อาจารยใหทุกคนเห็นอยูเสมอ เชน การอธิบายเน้ือหาผิด การใชคำศัพทผิด จนในท่ีสุดเริ่ม

มีกระแสวาหากเรียนตอไปก็ไมนาจะไดความรูอะไร ควรจะทำเร่ืองยุบสายไปใหเปนศิลป-

คำนวณปกติ เพื่อทุกคนจะไดทุมเวลาเรียนใหกับวิชาอ่ืนๆ ไดเต็มที่ 

กระแสที่วาพยายามอางระบอบประชาธิปไตยวาเราคือนักเรียน เราก็คนๆ หนึ่ง 

อาจารยก็คือคนอีกคนหนึ่ง พวกเรามีสิทธิที่จะคิด สิทธิที่จะยุบสาย สิทธิที่จะประทวงไม

เรียนกับอาจารยที่ยังมีคุณวุฒิไมพอ ทั้งหมดคือเสรีภาพของนักเรียนในฐานะประชาชน 

เมื่อเปนเชนนั้นจึงมีการโหวตวาจะยุบสายหรือไมยุบสาย ผลปรากฏคือฝายยุบสายไดรับ

คะแนนโหวตถึง ๔๗ เสียง มีเสียงฝายคัดคานเพียง ๑ เสียงเทานั้น ฝายยุบสายจึงดำเนิน

การประทวงและดำเนินเรื่องยุบสายทันทีโดยไมฟงเหตุผลของฝายคัดคาน 

การประทวงเพราะความไมเขาใจประชาธิปไตย และความเอาแตใจในครั้งนั้นกลาย

เปนเร่ืองดังไปท่ัวโรงเรียน อาจารยภาษาญ่ีปุนของพวกผมกลายเปนหัวขอนินทาประจำวัน 

กลายเปนบุคคลที่มี “ชื่อเสีย” อาจารยรองไหไปหลายคร้ังกับเหตุการณที่เกิดขึ้น จนใน

ที่สุดอาจารยทานอ่ืนๆ ตองพยายามเกล้ียกลอมหองของพวกผมใหหยุดการประทวงยุบสาย

คร้ังน้ี อาจารยใหเหตุผลวาสิ่งท่ีพวกผมทำไมใชวิธีการแกปญหาท่ีถูกตอง ไมใชวิธีทาง

ประชาธิปไตย สิ่งที่พวกผมทำเปนเพียงการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และความต้ังใจในการสอน

ของอาจารยเทานั้น 

และแลว พวกผมก็หยุดการกระทำดังกลาวและเขาไปขอโทษอาจารยถึงความเอาแตใจ

และไมเขาใจอะไรเลยของพวกผม ตั้งแตนั้นมา ทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยของผมก็เริ่ม

เปลี่ยนไป ประชาธิปไตยไมใชเพียงแคการใชสิทธิประทวงเพื่อเรียกรองอะไรสักอยาง ตอง

ระลึกอยูเสมอวาสิ่งที่กำลังทำนั้นไปทำลายสิทธิเสรีภาพของผูอื่นหรือไมดวย 

แตมาถึงปจจุบัน ประชาธิปไตยไทยท่ีเราเห็นกันในชีวิตประจำวันก็ยังคงเปนการ

ประทวงเพ่ือเรียกรองประโยชนที่ตัวเองและพวกพองตองการ 

ไมวาขาวจะราคาถูก อยากใหขาวแพงก็ประทวง ลำไยลนตลาด ไมรูจะขายใครก็

ประทวง อยากแกหรือไมอยากแกรัฐธรรมนูญก็ประทวง อยากใหใครกลับมาหรืออยากให

ใครออกไปก็ประทวง ไมวาจะเรื่องอะไร หรือที่ไหน คนไทยยุคนี้ก็มกัใชสิ่งที่ตัวเองเรียกวา

ประชาธิปไตยออกมาประทวงเพื่อตอรองทุกสิ่ง ทำกันเปนกิจวัตรประจำวัน 

นอกจากน้ี ประชาธิปไตยของไทยในปจจุบันกลายเปนสิ่งที่มีสีสันมากข้ึน มีทั้งสีเหลือง 

สีแดง สีน้ำเงิน สีขาว สีชมพู หรือกลาวใหชัดเจน ก็คือ… 

ประชาธิปไตยไทยโดน “ใสสี” 

หลายฝายหลายสีที่ออกมาใหเราเห็นในชีวิตประจำวันมักหยิบประชาธิปไตยข้ึนมา 

กลาวอางเพื่อทำกิจกรรมตางๆ เพื่อขับไลรัฐบาลคอรรัปชั่น เพื่อขับไลอำมาตย เพื่อ 

เรียกรองความสงบเรียบรอย เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรัฐบาลยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม 

หลายฝายข้ึนมากลาวถึงประชาธิปไตย โดยอธิบายคำวาประชาธิปไตยไปตางๆ นานา  

จนโนมเอียงใหฝายของตัวเองไดประโยชนมากท่ีสุด 

ประชาธิปไตยในขณะน้ีจึงไมตางอะไรกับเส้ือผาแบรนดเนม เปนของท่ีหยิบขึ้นมา 

สวมใสเมื่อใดก็ไดในชีวิตประจำวัน ไมวาประชาธิปไตยท่ีหยิบข้ึนมาสวมใสนั้นจะมีสี  

มีความหมายอยางไร ไมวาคนใสจะประกอบอาชีพใด ฐานะแบบใด เพียงแคมีแบรนด

ประชาธิปไตย คนจำนวนหน่ึงก็พรอมจะหยิบประชาธิปไตยข้ึนมาใส… 

เพื่อใหตัวเองดูดีในทุกวันทุกเวลาท่ีตองการ 

ตองยอมรับวา ยังคงมีสถานท่ีหลายแหงที่มองคนจากการแตงกาย หากแตงตัวไมดี  

ใสเสื้อผาเกาๆ ก็มักจะไดรับประโยชนและบริการดอยกวาผูที่แตงตัวดี ประชาธิปไตยก็ 

เชนกัน เมื่อหยิบมาใสแลวก็มักจะทำใหไดรับประโยชนและบริการดีกวาผูที่ไมหยิบมาใส 

และเม่ือไดรับประโยชนและบริการเสร็จแลว… 

ประชาธิปไตยก็ถูกเก็บลืมอยูในตู 

เปนเรื่องนาเศราที่คนไทยจำนวนหนึ่งจำประชาธิปไตยไดเฉพาะวันที่ตัวเองตองการ 

ผลประโยชน และไมไดตระหนักอยางแทจริงวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นไดตลอด

เวลาในชีวิตประจำวัน ไมใชเพียงเกิดขึ้นผานการประทวง หรือผานการเลือกตั้งเทานั้น 

นอกจากปญหาจำประชาธิปไตยไดเฉพาะเวลาที่ตัวเองตองการผลประโยชนแลว 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยไทยทุกวันนี้อีกประการหน่ึง คือประชาชนตกเปนเครื่องมือ

ของประชาธิปไตยมากกวาประชาธิปไตยเปนเครื่องมือของประชาชน คนจำนวนหน่ึงถูก

ผูนำทางความคิด (opinion leader) ชักจูงใหติดอยูกับภาพของประชาธิปไตยวาเปนสิ่งที่ดี 

โดยไมไดรูวาดีที่วานั้นดีอยางไร หรือหลายคร้ังก็ถูกหลอกวาประชาธิปไตยมีความหมาย

อยางหนึ่ง และของที่ตรงขามกับประชาธิปไตยก็คือของอีกอยางหนึ่งซึ่งคนใหคำอธิบายไม

ชอบ สังคมจะไดไมชอบส่ิงเดียวกัน กลาวคือ ประชาชนสวนหน่ึงหลงอยูกับภาพมายาของ

คำวาประชาธิปไตยตามคำนิยามของคนไมกี่คน และสุดทายประชาชนกลุมนั้นจึงไดรูจักแค

คำวาประชาธิปไตย แตไมไดรูจักคำอื่นที่เกี่ยวของ 

หากจะใหปญหาดังกลาวหมดไป และใหประชาธิปไตยเปนประชาธิปไตยที่แทจริง 

สามารถใชไดในชวีติประจำวัน ผมวาเราคงตองเริม่จากการเขาใจวฒันธรรมประชาธิปไตยกอน 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยมีหลักการโดยสรุปอยู ๔ ประการ (ลิขิต ธีระเวคิน, ๒๕๔๘, 

น.๑๕๗) คือ ๑. หลักการเร่ืองประชาชนมีอำนาจสูงสุดและมีสิทธิปกครองตนเอง ๒. สิทธิ

และหนาท่ี ๓. การเคารพสิทธิของผูอื่น ๔. กติกาการแกขอขัดแยงและหาขอยุติ ผมคิดวา

หลักทุกขอนั้นสำคัญ แตที่นาจะสำคัญเปนพิเศษสำหรับประเทศไทยขณะนี้ คงเปนขอ  

๒. สิทธิและหนาที่ ขอ ๓. การเคารพสิทธิของผูอื่น ขอ ๔. กติกาการแกขอขัดแยงและ 

หาขอยุติ 

สิทธิเปนสิ่งที่สำคัญมากและถูกอางถึงเสมอในระบอบประชาธิปไตย พื้นฐานของ

ประชาธิปไตยเร่ืองการมีอำนาจปกครองตนเอง ทำใหเรามีสิทธิที่จะปกครองตนเองผาน

การกระทำสิ่งตางๆ เชน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิใน

การชุมนุม สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิที่จะไดรับการคุมครองทางกฎหมายเทากับผูอื่น 

ฯลฯ เมื่อสิทธิถูกละเมิด วิธีการรักษาประชาธิปไตยใหคงอยูตอไปก็คือ การตอสูเพื่อรักษา

สิทธิดังกลาว 

การรักษาสิทธินี้เองที่ทำใหคนไทยจำนวนหนึ่งที่ยังไมเขาใจประชาธิปไตยที่แทจริง 

เลือกออกมาประทวง ออกมาชุมนุม เพราะรูวาตัวเองเสียสิทธิ เชน เสียสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น เสียสิทธิในการประกอบอาชีพ เสียสิทธิในการแกไขกฎหมาย เปนตน 

หากการออกมาใชสิทธิประทวงเหลาน้ันเปนไปโดยความสงบเรียบรอย ไมสรางความ

เดือดรอน สรางผลกระทบไปยังผูอื่นก็คงไมเปนไรนัก หากแตการชุมนุมในชีวิตประจำวัน

ยุคปจจุบันมักยกระดับไปมากกวาความเรียบรอย สงผลกระทบไปยังผูอื่นโดยลืมไปวา

ประชาธิปไตยสอนใหเคารพสิทธิของผูอื่นดวย 

การเคารพสทิธขิองผูอืน่นัน้เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัความเสมอภาค ระบอบประชาธปิไตย 

สงเสริมใหคนทุกคนรูสึกวาคนทุกคนเสมอภาคกัน ไมมีใครต่ำไปกวาใคร และไมมีใครอยู
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เหนือใคร ความเสมอภาคเปนเคร่ืองชวยใหเราคิดกอนทำสิ่งตางๆ เสมอ เพื่อหลีกเล่ียงกับ

การละเมิดสิทธิของผูอื่น เพราะคนอื่นๆ ก็มีสิทธิตางๆ เชนเดียวกับเรา ไปละเมิดไมได 

เชน มีสิทธิในการเขาถึงสาธารณูปโภค มีสิทธิในการเดินทางโดยสะดวก มีสิทธิในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

การนำประชาธิปไตยออกมาใชในชีวิตประจำวันคร้ังหน่ึงท่ีถูกวิพากษวิจารณไปท่ัว คือ

การชุมนุมปดสนามบินและทาอากาศยานหลายแหงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.) การชุมนุมในคร้ังนั้นถูกอางวาทำเพ่ือประชาธิปไตย แตการทำเพ่ือ

ประชาธิปไตยในครั้งนั้นกลับขัดแยงกับหลักประชาธิปไตย เพราะไปละเมิดสิทธิในการเดิน

ทางโดยสะดวกของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจำนวนมาก อีกทั้งยังเปนการทำลายชื่อ

เสียงของประเทศชาติ ทำใหประเทศสูญเสียรายไดจำนวนมาก 

การนำประชาธิปไตยออกมาอางในชีวิตประจำวันที่ถูกวิพากษวิจารณมากอีกครั้งหนึ่ง 

คือการชุมนุมปดลอมแฟลตดินแดงเม่ือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ ของกลุมแนวรวม

ประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) การชุมนุมในครั้งนั้นประกอบดวยการเผา

รถโดยสารประจำทาง การนำรถแกสมาจอดขวางหนาแฟลตดินแดง เปนการชุมนุมที่ขัดตอ

หลักความสงบเรียบรอย เปนการละเมิดสิทธิในความปลอดภัย และสรางความหวาดกลัว

ไปยังประชาชนจำนวนมาก ขัดแยงกับหลักประชาธิปไตยที่นำมาอางเชนเดียวกัน 

หากประชาชนผูชุมนุมแตละกลุมคำนึงถึงสิทธิของผูอื่นตลอดเวลาท่ีชุมนุม วาส่ิงท่ี 

ตัวเองกำลังทำเพ่ือเรียกรองประโยชนของตัวเองน้ันไปกระทบตอสิทธิของผูอื่นหรือไม  

หากกระทบก็รูจักท่ีจะหลีกเลี่ยงไมทำสิ่งดังกลาวแลวหันไปทำสิ่งอื่นที่ ไมกอใหเกิด 

ผลกระทบแทน เชน ยื่นหนังสือเจรจา ลารายชื่อถอดถอน หรือทำตามสิทธิที่ไดรับการ

รองรับตามกฎหมาย หากผูชุมนุมทำไดดังนี้ประชาธิปไตยคงกลายเปนของที่อยูในชีวิต

ประจำวันมากข้ึน เพราะทุกคนเคารพสิทธิของผูอื่นตลอดเวลาท่ีจะกระทำส่ิงใด และ

ตระหนักอยูเสมอวาคนทุกคนเสมอภาคกัน 

เมื่อกลาวถึงความเสมอภาคแลว ผมอยากบอกทุกสีที่ออกมาประทวงเรียกรอง

ประชาธิปไตยวา เราอาจใหความสำคัญกับเรื่องบางอยางมากจนเกินไป จนลืม

ประชาธิปไตยบนพ้ืนที่เล็กๆ ใกลๆ ตัวไปแลว นั่นคือ เรายังไมเคยมีความเสมอภาคท่ี 

แทจริงในสังคมไทยเลย 

ประชาธิปไตยใหความสำคัญกับเรื่องความเสมอภาค ความเทาเทียม ทุกคนมีสิทธิเขา

ถึงทรัพยากรตางๆ เทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตางทางชนชั้น

วรรณะทางสังคม ชาติพันธุ ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่นๆ 

(วิทยากร เชียงกูล, ๒๕๕๑, น.๘๘) 

แตดังที่ผมไดกลาวไปแลว เพียงแคการแตงตัวก็ทำใหคนหน่ึงคนถูกกีดกันจากการรับ

บริการบางอยาง หรือไดรับบริการในระดับที่นอยกวาที่ควรจะเปน สิ่งเหลานี้ทำให

ประชาธิปไตยของไทยยังขาดความเทาเทียม  

คงมีเพียงความเทาท่ีแสนเทียม ซึ่งใหไวเวลาไปใชสิทธิเลือกตั้งคนละ ๑ เสียง หรือให

ไวเวลาไปเดินประทวงเทานั้น 

บางทีถาเปล่ียนจากการประทวงรายวัน ซึ่งไมรูวาทำไปเพ่ือประโยชนของตัวเอง ของ

คนบางคน ของประชาชน หรือของใครกันแน มาเปนการใสใจ และใหความสำคัญกับผูอื่น

มากข้ึน ในฐานะท่ีคนๆ นั้นเทาเทียมกับเรา ประชาธิปไตยไทยคงมีประโยชนในชีวิตประจำ

วันมากข้ึน เพราะอยางนอยก็แนใจไดวาไดใชเพื่อใสใจคนรอบตัว 

เร่ืองสำคัญอีกอยางหนึ่งในวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตอาจใกลตัวเกินไปจนถูกลืม 

คือ เร่ืองของหนาที่ หนาที่ที่สำคัญที่ประชาชนทุกคนควรจะตองทำคือหนาที่ในการเสียภาษี 

หนาที่ในตำแหนงการงานที่ตัวเองรับผิดชอบ หนาที่ในการเปนพลเมืองดี หนาท่ีในการ

รักษาชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงหนาที่ในการรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เมื่อคนจำนวนหน่ึงหันไปประทวงตามคำกลาวอางอันสวยหรูที่วาเพ่ือรักษาและเรียก

รองประชาธิปไตย คนเหลาน้ันมักลืมไปวาในหลายๆ ครั้งขณะที่ตัวเองกำลังชุมนุมก็ได

ละเลยหนาที่เหลานั้นไปแลว เชน การเผารถประจำทางก็เปนการละเลยหนาที่พลเมืองดี 

การไปชุมนุมแลวกอความวุนวาย ความไมสงบ สรางความเดือดรอนใหผูอื่น ก็เปนการ

ละเลยหนาที่ ในการรักษาชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้งการมาชุมนุมเปนเวลานาน ก็

เปนการละเลยหนาที่ที่ตัวเองตองรับผิดชอบดวย 

การใชประชาธิปไตยไทยในชีวิตประจำวันจึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองใชสิทธิ หนาที่ 

ความเสมอภาค พรอมๆ กันไป เพื่อจรรโลงสังคมใหพัฒนาข้ึน โดยไมสรางความเดือดรอน

ใหผูอื่น 

ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยยังมีหลักการสำคัญอีกประการหน่ึงคือกติกาการแกขอขัด

แยงและหาขอยุติ ในระบบประชาธิปไตยนั้นกลไกที่จะสามารถบรรเทาและขจัดขอขัดแยง

ไดมีอยู ๒ ประการคือ การใชหลักนิติธรรม (rule of law) และหลักการใชเสียงขางมาก

พรอมทั้งเคารพเสียงขางนอย (majority rule and minority right) (ลิขิต ธีระเวคิน, 

๒๕๔๘, น.๑๕๙) 

สำหรับหลักนิติธรรมก็คือการใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานในการตัดสินเรื่องราวขอ

พิพาทตางๆ ซึ่งเห็นไดโดยท่ัวไปอยูแลว ทั้งในรูปแบบกฎหมายแพง กฎหมายอาญา ฯลฯ 

สิ่งที่มีปญหามักเปนเรื่องของการใชหลักการใชเสียงขางมากพรอมทั้งเคารพเสียงขางนอย

ในชีวิตประจำวัน 

คนจำนวนหนึ่งนิยมใชสิ่งที่เรียกวาเสียงขางมากในการขมขูหรือเรียกรองสิ่งตางๆ ดังที่

จะเห็นไดจากการชุมนุมประทวงของกลุมตางๆ ในปจจุบัน หรือแมกระทั่งบางครั้งฝาย

รัฐบาลเองก็นำเรื่องของเสียงขางมากขึ้นมากลาวอางเชนเดียวกันเพื่อยืนยันวาตัวเองเปน

ฝายถูกตอง ดังนั้นตองทำตามส่ิงท่ีฝายของตัวเองบอก 

แตประชาธิปไตยไมใชเวทีเอเอฟหรือเดอะสตาร ที่ยึดถือเพียงการโหวตเอสเอ็มเอส

ของคนขางมากแลวตัดสินผูชนะใหเขารอบ สวนผูที่ไดคะแนนโหวตนอยท่ีสุดก็ตกรอบไป

โดยไมไดรับการสนใจ 

ประชาธิปไตยใหสิทธิในการแสดงความเห็นแกทุกคน ไมวาจะเปนเสียงขางมากหรือ

เสียงขางนอย คนทุกคนก็สามารถเลือกที่จะคิดและบอกกลาวได การใหสิทธินี้แกประชาชน

เพื่อเปนการเคารพและคุมครองสิทธิของคนขางนอยใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง

สันติสุข และใชเพื่อปองกันกรณีพวกมากลากไปท่ีทำเพื่อผลประโยชนสวนตน 

ประชาธิปไตยท่ีแทจริงหมายถึงการปรึกษาหารือแบบมีขอมูล จุดแข็งจุดออน ขอดีขอ

เสียอยางรอบดาน เพื่อหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอคนสวนใหญในระยะยาว (วิทยากร 

เชียงกูล, ๒๕๕๑, น.๘๙) 

ทานพุทธทาสภิกขุเคยกลาวถึงความหมายของประชาธิปไตยไววา (วิทยากร เชียงกูล, 

๒๕๕๑, น.๗๙) ประชาธิปไตยหมายถึง ประโยชนของประชาชนสวนใหญ ไมใชแปลวา

ประชาชนเปนใหญ เพราะถาประชาชนยังมีความคิดความเชื่อแบบผิดๆ เสียงสวนใหญของ

ประชาชนท่ีมีคุณภาพต่ำก็จะทำใหเกิดโทษสำหรับสวนรวมได 

นอกจากน้ี ทานพุทธทาสยังบอกอีกวา ประชาธิปไตยตองมีรากฐานมาจากศีลธรรม 

ผมเองเห็นดวยกับแนวความคิดของทานพุทธทาสท่ีวานี้ เพราะหากผูใชประชาธิปไตย

ขาดศีลธรรม การตัดสินใจของสังคมก็อาจกลายเปนการตัดสินใจที่ ไรซึ่งศีลธรรมและ

จริยธรรม 

และเมื่อใดที่เราปลอยใหรากฐานของประชาธิปไตยอยูที่อารมณ ไมใชศีลธรรม 

ประชาธิปไตยนั้นก็คงเปนแบบเดียวกับที่พวกผมเคยใชสมัย ม.๔ 

หรอือาจกลายเปนความวุนวาย เชนการประทวงเพือ่ประชาธิปไตยหลายๆ ครัง้ทีผ่านมา 

ไมวาเส้ือสีไหนพยายามจะอธิบายวาประชาธิปไตยคืออะไร และใหนิยามไวแคไหนบาง 

แตสำหรับผมแลว ประชาธิปไตยคือการพัฒนา เปนการพัฒนาต้ังแตระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับชาติ เปนการพัฒนาท่ีทุกคนสามารถทำรวมกันไดเพื่อนำไปสู

สันติสุข 

เปนการพัฒนาที่มุงเนนใหทุกคนหันหนาเขาหากัน และอยูรวมกันอยางเทาเทียม 

คงไมผิดนักหากผมจะกลาววาในทุกระดับสังคมไมวาจะคนจน คนรวย มีการศึกษาสูง 

หรือมีการศึกษานอยก็ตาม ยังมีคนที่ไมรูจักรวมท้ังไมเขาใจความหมายของประชาธิปไตย

ที่แทจริงอยูจำนวนมาก ทั้งนี้ การจะกอใหเกิดประชาธิปไตยท่ีแทจริงเปนเร่ืองตองใชเวลา 

และผมก็ไมคาดหวังใหมันเกิดขึ้นภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วันนี้ 

ประชาธิปไตยไทยท่ีแทจริง ไมจำเปนตองเกิดขึ้นเร็วท่ีสุดเทาที่จะเร็วได แตควรจะเกิด

ขึ้นอยางดีที่สุดเทาท่ีจะดีได และม่ันคงที่สุดเทาท่ีจะมั่นคงได 

สำหรับวันนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนทำได คือคอยๆ พยายามทำความเขาใจประชาธิปไตย 

ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ หนาท่ี การเคารพสิทธิของผูอื่น ความเสมอภาค คำนึงถึง

ความสำคัญของทั้งเสียงขางมากและเสียงขางนอย และที่สำคัญคือตองหยุดการปลอยให

คำวาประชาธิปไตยเขาครอบงำชีวิตประจำวันของเราโดยท่ีเราไมรูจักประชาธิปไตย 

หากคนไทยรูจักแตคำวาประชาธิปไตยเพียงคำเดียว แตไมรูจักคำวาสิทธิและหนาที่ 

ประชาธิปไตยท่ีแทจริงคงไมมีทางเกิดขึ้นไดในชีวิตประจำวัน 

คงมีแตการเรียกรองใหเลือกตั้งและการประทวงประจำวันอยูร่ำไป 

ประชาธิปไตยเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ไมจำเปนตองรอเวลาเลือกต้ัง ไมจำเปนตองรอ

เวลาไปประทวงเรียกรองส่ิงใด ไมวาจะเปนคนเพศใด วัยใด ประกอบอาชีพอะไร ในสังคม

เล็กใหญขนาดไหน ทุกคนสามารถใชประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันไดตามท่ีใจตองการ 

หากคอยๆ ทำไปไดดังน้ี ประชาธิปไตยไทยก็จะเปนประชาธิปไตยที่มั่นคงและใชได

จริงในชีวิตประจำวัน เปนประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอยาง

แทจริง 
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานปลูกตนไมจำนวน ๓๐๗ ตน 

ในโครงการปลูกตนไม ประจำป ๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม  

๒๕๕๓ ณ เอเช่ียนเกมสปารค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต 

สภาขาราชการ รวมกับ ธรรมศาสตรสโมสร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดงานประเพณีสงกรานต ประจำป ๒๕๕๓ เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เม่ือวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๕๓ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย

รังสิต เปนประธานพิธีเปดการเสวนา เรื่อง “จะทำอยางไร...ให

ขาวไดรับการเผยแพร” โดย คุณกมลทิพย ใบเงิน บรรณาธิการ

ฝายขาวการศึกษา หนังสือพิมพคมชัดลึก และคุณทวีศักดิ์ บุตรตัน  

ผูชวยบรรณาธิการขาว หนังสือพิมพมติชนรวมเปนวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยเกศินี   

วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝาย

บริหาร ศูนยรังสิต เปนประธานเปด

การอบรบ Facebook เพื่อสรางเครือขาย

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร

ปยชาต ิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ควารางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน McGill 

Management International Case Competition 2010 ซึ่งจัดโดย McGill University 

ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ทีมชนะเลิศ ประกอบดวย นางสาว             

แคทรียา ธีรรัฐพล นางสาวจิรญา บุญญเศรษฐ  นางสาววรวรรณ หวังพนิตกุล นางสาวมนสิณีย  

สัตยารักษ และอาจารยสัจพร ทุงสงค เปนที่ปรึกษา 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม

จดันทิรรศการ เพือ่แนะนำบรกิารดานสิง่พมิพ 

ตางๆ ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓๒ เมื่อ

วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 



งาน “ปลูกขาวโดยวิธีโยนตนกลา”งาน “ปลูกขาวโดยวิธีโยนตนกลา”
ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “ปลูก

ขาวโดยวิธีโยนตนกลา” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ แปลงนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย รองศาสตราจารยสายทอง อมรวิเชษฐ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธาน เพื่อการศึกษา เผยแพร

และสนับสนุนขาวหอมปทุมอินทรียใหเปนที่รูจักในกลุมสถาบันการศึกษา และ

ตอยอดใหเกิดการศึกษาแบบครบวงจรเปนทางเลือกใหมใหกับเกษตรกร สำหรับ

ผลผลิตที่ไดจะนำไปเปนของท่ีระลึกในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีครั้งที่ ๓๖ (The 36th Congress on Science and Technology  

of Thailand) ในวันท่ี ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตอไป 

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

จุลสารธรรมศาสตร: เพ่ือเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

 นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ  

บรรณาธิการบริหาร: นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ 

กองบรรณาธิการ: นพรัตน พลอยชืน่, ภาณวุฒัน โคตรโนนกอก, ณฐักาญจน หนัจรสั, ปฐมา ศรสีงัข, นวพรรณ อิม่ดวง, บณัฑรู มาประเสริฐ,  

 ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข, เอกเทศ แสงลับ 

จัดทําโดย: งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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