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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๙ 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ โดยโครงการ

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและสงเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง

เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาล มีระยะเวลา ๓ ปงบประมาณ 

(๒๕๕๓-๒๕๕๕) อยูภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ 

(โครงการ SP2) ที่จะทำใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดานการทำ

วิจัยของมหาวิทยาลัยไทย สงผลโดยตรงตอการเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขนัของประเทศ และรองรบัแผนพฒันาประเทศ 

เปนศูนยกลางการศึกษา (Education Hub) ของภูมิภาค  

การไดรับเลือกใหเปน ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยวจิัยแหงชาติ 

นั้น มีปจจัยสำคัญมาจากการที่ธรรมศาสตรไดรับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกโดย THE-QS (Times Higher Education-

QS) อยูใน ๕๐๐ อันดับแรก และเม่ือแยกตามกลุมสาขาวิชา

ออกเปน ๕ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ยังติดกลุม 

๕๐๐ อันดับใน ๒ สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมศาสตร และ

สาขาวิชาศิลปะและมนุษยศาสตร นอกจากน้ียังมีผลงานการ 

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการในฐานขอมูล Scopus  

Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñù 

หาวทยาลยธรรมศาสตร ไดรบคดเลอกใหเปน ๑ ใน ๙

ธรรมศาสตร ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ในป ๒๕๕๓  
พรอมเดินหนาพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปน ใน ๙Á 
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มากกวา ๗๐๐ เรื่องในระยะ ๕ ปที่ผานมา การจัดอันดับเหลานี้

มีพื้นฐานจากการท่ีธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยเกาแก ไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรนานาชาติ และมีผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติที่มากขึ้นเรื่อยๆ 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา สำหรับการเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยระดับชาติ หรือระดับนานาชาตินั้น ประกอบดวยพ้ืนฐาน

สำคัญ ๓ เรื่องคือ ๑. เรื่องคนที่จะทำวิจัย ๒. งบประมาณ

สนับสนุนการวิจัย และ ๓. ระบบหรือการจัดการเพื่อรองรับ 

นักศึกษา  

่ ่ ้

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันวิชาการช้ันนำ 

ของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเปนเลิศในการ 

ผลิตบัณฑิต การสรางองคความรู และการแกปญหา 

ของประเทศ” 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รถเข็นคนพิการปรับยืนโดยไมใชมอเตอรไฟฟา งานวิจัยและพัฒนาการกำจัดขยะอินทรีย 
โดยการหมักทำปุย 

งานวิจัยและพัฒนาระบบอบแหงอเนกประสงค 
เชิงพาณิชยโดยใชไมโครเวฟรวมระบบสูญญากาศ 
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‘ “ธรรมศาสตร” ประกอบดวยคำวา “ธรรม” 
และคำวา “ศาสตร” ธรรม คือสิ่งดีงามความ 
ถูกตอง ศาสตร คือความรู ธรรมศาสตร จึง 
หมายถึงการใชความรูที่ตองคูกับความเปนธรรม 
ธรรมจักร ของธรรมศาสตรนั้นมีพานรัฐธรรมนูญ 
อยูตรงกลางอันหมายถึงประชาธิปไตย และตัง้อยูบน 
ฐานที่เปนหนังสืออันหมายถึงความรู และนี่คือความ 
เปนธรรมศาสตร นั่นคือการมีธรรมคูกับความรู  
มุงหนาไปสูประชาธิปไตยและสังคมที่เปนธรรม หาก 
สถาบันการศึกษาทุกแหงจะไดชวยกันใชทั้ง ธรรม 
และ ความรู ในการแกปญหา และรวมกันรบัผิดชอบ 
ตอปญหาของประเทศชาติ ประเทศไทยของเราจะ 
สามารถแกปญหาไดทกุอยาง และจะกาวไปขางหนา 
ในทุกๆ เรื่องอยางแนนอน ’ 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี 
กลาวไวในงานธรรมศาสตรวิชาการ’๕๒ 

๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

านพนไปแลวสำหรับงาน ธรรมศาสตรวิชาการ’ ๕๒ เมื่อ

วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ยิมเนเซียม ๑ มธ. 

ศนูยรงัสติ ประกอบดวย งานสมัมนาวชิาการ การแนะนำหลักสูตร 

ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการเปดเวทีแสดง 

ผลงานวิชาการท่ีโดดเดนมากมาย ภายใตแนวคิด “รวมสราง

ทางออกประเทศไทย” ที่สะทอนใหเห็นศักยภาพของนักศึกษา 

อนาคตบัณฑิตคุณภาพที่จะเปนอีกหน่ึงพลังในการรวมแกปญหา

และมีสวนรวมในการนำเสนอทางออกแกประเทศไทย นอกจากน้ี 

งานนี้ยังเปนคลังปญญาที่จะเปนกาวแรกของ

เยาวชน หรอื “ตนกลาปญญาชน” จากทัว่ประเทศ 

กวา ๒๐,๐๐๐ คน ที่รวมงานไดรวมเรียนรูดาน

วิชาการ และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน

ทุกสาขาวิชาในร้ัวแมโดม ศูนยรังสิต 

เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ ๗๕ แหงการ

สถาปนามหาวทิยาลยั “ธรรมศาสตรวชิาการ’ ๕๒” 

จึงไมใชเปนเพียงการเปดบานแนะนำหลักสูตร

การเรียนการสอนเทานั้น แตไฮไลทของงานยัง

เปนการสมัมนาวชิาการ และการสนทนาหลากหลายหวัขอ ภายใต 

แนวคดิ “รวมสรางทางออกประเทศไทย” โดยวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิ

จากทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และการศกึษาไทย โดย

หัวขอการสนทนาท่ีไดรับความสนใจอยางลนหลาม หนีไมพน

ประเด็นรอน คือ การสนทนา เรื่อง “อนาคตประเทศไทย” โดย 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปดโอกาสให

เยาวชนที่รวมงานไดเขียนขอซักถามเกี่ยวกับแนวทางการแกไข

และพัฒนาประเทศในดานตางๆ การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การ

ปฏิรูปการศึกษากับทางออกประเทศไทย” โดย ฯพณฯ จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระ

สำคัญวา รฐับาลกำหนดทศิทางการปฏริปูการศกึษา เนนการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสรางสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

ธรรมศาสตรวิชาการ’ ๕๒ ธรรมศาสตรวิชาการ’ ๕๒ 
รวมพลัง “ตนกลาปญญาชน” กวา ๒๐,๐๐๐ คน รวมพลัง “ตนกลาปญญาชน” กวา ๒๐,๐๐๐ คน 

รวมเรียนรูดานวิชาการและสัมผัสการเรียนการสอนในรั้วแมโดม รวมเรียนรูดานวิชาการและสัมผัสการเรียนการสอนในร้ัวแมโดม 

¼‹ 
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“การปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ (ป ๒๕๕๒-
๒๕๖๑) จะเดินหนา ๒ เรื่องหลัก คือ ๑. เรื่อง
คุณภาพการศึกษา และ ๒. เรื่องการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควบคูไปกับ
การศึกษาในระบบ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต หมายความวา ตองเดินหนาจัดระบบการ
ศึกษาทั้งระบบใหครบวงจร เมื่อพัฒนาการศึกษาใน
ระบบ ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาแลว ตอง 
สงเสริมพัฒนาการศึกษานอกระบบ เชน การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การศึกษานอกหองเรียน) เชน เรียนรูจากหองสมุด 
พิพิธภัณฑ หรือจากสื่อออนไลนตางๆ ควบคูกันไป
ทั้ง ๒ สวน”  

ฯพณฯ จุรินทร ลักษณวิศิษฏ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

และการบรรยายอีกหน่ึงหัวขอท่ีไดรับความสนใจจาก

นักเรียนที่เขารวมงานเปนอยางดี คือ การใหความรูเกี่ยวกับ 

Admission ใหม ๒๕๕๓ ที่ตองรู ซึ่งนำการบรรยาย โดย 

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธาน Admission and 

Assessment Forum ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และ

คณุศศธิร อหงิสโก ผูอำนวยการสำนกัสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 

นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีนิทรรศการแสดงโครงการ/ 

ผลงานที่ เปนนวัตกรรมจากอาจารยและนักศึกษาที่ถือว า

สรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคมอยางมากทีเดียว อาทิ การ

แสดงผลงานการออกแบบและพัฒนารถเข็นแบบปรับยืนได

สำหรับเด็กพิการทางสมอง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร โครงการ

จำลองการออกอากาศ โดยชมรมวิทยุและการกระจายเสียง มธ. 

และการแสดงผลงานระบบโทรทัศนนักศึกษาก่ึงอัตโนมัติ โดย

กลุมกิจกรรม TU-Gang  

สำหรับกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากนองๆ นักเรียน 

และผูปกครอง ไมแพกัน คือการเย่ียมชมการเรียนการสอนของ

คณะตางๆ และบรรยากาศ Green Campus ที่มีสภาพแวดลอม

อนัรมรืน่สวยงาม โดยรถ NGV พรอมชมการแสดงผลงานวิชาการ 

ของนักศึกษาท่ีนาสนใจจากหลากหลายคณะอีกดวย เชน คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจดัแสดงเทคโนโลยเีพือ่การพึง่ตนเอง 

อยางย่ังยืนสำหรับชุมชน มีการแสดงระบบโซลารเซลล แบบ

สะทอนแสงความเขมสูง พรอมระบบติดตามดวงอาทิตย สำหรับ

สูบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งมีตนทุนไมถึง ๑,๐๐๐ บาท สวน 

คณะศิลปกรรมศาสตร จัดแสดงนิทรรศการผลงานสรางสรรค 

“ศิลปะ รักชาติ รักโลก : Art Nation Earth” และการแสดงผล

งานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย เครื่องประดับฝมือนักศึกษา 

และคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน เปดโอกาสใหนักเรียน 

นักศึกษาไดฝกเปนนักแสดงละครเวที และฝกเปนผูประกาศและ

นักจัดรายการ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูรวมงานอยางมากทีเดียว 

ในโอกาส ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย “๗๕ ป 

สรางชาติ สรางธรรม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได “สรางชาติ” 

ผานตำนานการตอสูจากเหตุการณสำคัญๆ ผลักดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในสังคมหลายประการ งานธรรมศาสตรวิชาการ 

ครั้งนี้ นับวาเปนอีกหน่ึงงานท่ีธรรมศาสตรหวังจะกระตุนเตือนให

นักเรียน และนักศึกษา “สรางธรรม” ใหเกิดประโยชนตอสังคม

และประเทศชาติ โดยการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมจากรุนสู

รุนสืบตอไป 
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าสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) รวม 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการโครงการสงเสริมการเรียนการ

สอนภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใน

สาขาวิชาตางๆ เริ่มนำรอง ๔ โรงเรียนที่อยูในละแวกใกลเคียง

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ 

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔ กระทรวง

ศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมจัดโครงการสงเสริมการเรียน

การสอนภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจำนวนหน่ึงใหสามารถใชภาษารัสเซียในการส่ือสาร 

เพื่อศึกษาตอและประกอบอาชีพ เนื่องจากขณะน้ีประเทศไทยกับ

สหพันธรัฐรัสเซียไดทวีความสัมพันธกันมากข้ึน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม การคา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว โดยกลุม

เปาหมายเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ โปรแกรมศิลป-

ภาษา หรือ ศิลป-คำนวณ ไดแก ๑. โรงเรียนสตรีวิทยา  

๒. โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ และ  

๓. โรงเรียนวัดราชบพิธ รวม ๒๒ คน และกลุมมัธยมศึกษาปที่ 

๔-๖ โปรแกรมคณิต-วิทย ที่ตองการเรียนภาษารัสเซียเปน 

พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับสมัครรับทุนการศึกษา

าสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดีมหาวิทยาลัย

ความรวมมือโครงการสงเสริมการเรียนการสอน ความรวมมือโครงการสงเสริมการเรียนการสอน 
ภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา ภาษารัสเซียระดับมัธยมศึกษา 

ระดับปริญญาตรีที่รัสเซียไดแกนักเรียนจากโรงเรียนท้ังสามแหง

ขางตน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกับโรงเรียนศึกษานารี 

อีกจำนวน ๓๕ คน โดยมีอาจารยจากภาควิชาภาษารัสเซีย คณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนและ

ใชตำราวิชาภาษารัสเซีย ๑-๒ ของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษารัสเซียระดับ

มัธยมศึกษา นับเปนสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนที่มีโอกาสไดเรียนภาษา

รัสเซีย เมื่อจบหลักสูตรแลวผูเรียนนอกจากจะสามารถสมัครสอบ

คัดเลือกและเทียบโอนวิชาที่เรียนมาแลวเขาศึกษาตอระดับ

อุดมศึกษา ภาควิชาภาษารัสเซียและโครงการรัสเซียศึกษา คณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ยังสามารถสมัครรับ

ทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซียไปศึกษาตอระดับอุดมศึกษา สาขา

วิชาตางๆที่สนใจในประเทศรัสเซีย ประมาณปละ ๔๐ ทุน 

นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถสมัครเขารวมกิจกรรม หรือเขาคาย

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียในประเทศและในสหพันธรัฐรัสเซีย 

ระหวางศึกษาหลักสูตรนี้อีกดวย 

È 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะดำเนินการกอสรางทางเขา-

ออกแหงใหม บริเวณถนนเชียงรากนอยตามแนวสายไฟฟา

แรงสูง เพื่อลดการจราจรติดขัดภายในมหาวิทยาลัย ดวยงบ

ประมาณแผนดิน จำนวน ๑๔ ลานบาท จากโครงการปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ และงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

อีกประมาณ ๓ ลานบาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นประมาณ ๑๗ ลาน

บาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รอง

อธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กลาววา ภายหลัง

จากการขยายการจัดการเรียนการสอนจากทาพระจันทรมายัง

ศูนยรังสิต ทำใหในปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ไดมีการพัฒนาและขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งรวมถึง

จำนวนนักศึกษาและบุคลากร จึงมีจำนวนผูใชรถใชถนนเพิ่มขึ้น

เปนจำนวนมาก สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดทั้งในชวงเชา 

(ประมาณ ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.) และชวงเย็น (ประมาณ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.) โดยเฉพาะบริเวณประตูเชียงราก ซึ่ง

ปจจุบันไดกลายเปนทางเขา-ออกหลักเน่ืองจากสามารถเช่ือมตอ

กับทางดวนและถนนพหลโยธินไดโดยสะดวก ประกอบกับ

บริเวณดังกลาวมีหอพักเอกชนตั้งอยูเปนจำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงมีแนวทางในการเปดประตูเขา-

ออกดานถนนเชียงรากนอยอีกจุดหนึ่ง เพ่ือบรรเทาการจราจร

ติดขัดดังกลาว โดยทางเขา-ออกใหมจะเช่ือมตอจากถนน

พิทักษธรรมตรงบริเวณโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปตาม

แนวเสาไฟฟาแรงสูงผานพ้ืนท่ีของเอกชนไปเช่ือมตอกับถนน

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะดำเนินการกอสรางทางเขา-

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹·Ò§à¢ŒÒ-ÍÍ¡ â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹·Ò§à¢ŒÒ-ÍÍ¡ 
´ŒÒ¹¶¹¹àªÕÂ§ÃÒ¡¹ŒÍÂáË‹§ãËÁ‹ àÃÔèÁÊÃŒÒ§ μ.¤. õò ¹Õé ´ŒÒ¹¶¹¹àªÕÂ§ÃÒ¡¹ŒÍÂáË‹§ãËÁ‹ àÃÔèÁÊÃŒÒ§ μ.¤. õò ¹Õé 

เชียงรากนอย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเจรจากับเจาของท่ีดินบริเวณ

ดังกลาว ซึ่งประกอบดวย นางมุกดา ปยะเกศิน นายรักษา 

โภคาสถิตย และบริษัท โดมมณีเพลส จำกัด เรียบรอยแลว และ

ไดมีการลงนามสัญญากอตั้งภาระจำยอม (MOU) เมื่อวันที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม มธ.ทาพระจันทร เพื่อ

ใหใชที่ดินดังกลาวเปนสาธารณะประโยชน ซึ่งจะชวยลดการ

จราจรติดขัดภายในมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย 

โครงการดังกลาวแบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ 

เปนการดำเนินงานกอสรางถนนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบ

ดวยการขยายถนนพิทักษธรรมออกไปทางดานบอบำบัดน้ำเสีย 

ทำใหถนนพิทักษธรรมต้ังแตบริเวณโรงพิมพฯ จนถึงถนนยูงทอง

กวางขึ้นจากเดิม ๑.๕๐ เมตร และการกอสรางถนนทางเขา-ออก  

ซึ่งเปนเสนทางท่ีอยูใตแนวสายไฟฟาแรงสูงไปจนถึงแนวร้ัวของ

มหาวิทยาลัย โดยถนนดังกลาวมีความกวางรวม ๑๘.๐๐ เมตร 

แบงเปนผิวถนน ๒ ขาง มีความกวางขางละ ๖.๐๐ เมตร มี 

Á 

Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ù 

ÊÀÒ¾¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃË¹Òá¹‹¹ÀÒÂã¹ Á¸. ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ 

áºº¨ÓÅÍ§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹·Ò§à¢ŒÒ-ÍÍ¡ Œ́Ò¹¶¹¹àªÕÂ§ÃÒ¡¹ŒÍÂ 

¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¡‹ÍμÑé§ÀÒÃÐ¨ÓÂÍÁ (MOU) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñô ÊÔ§ËÒ¤Á òõõò 
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ารเกดิขึน้ของโรคระบาด พฤตกิรรมการบริโภคทีม่คีวามเสีย่ง 
ของประชากรในปจจุบัน ทำใหประชาชนเร่ิมหันมาใหความ

สนใจในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งระบบบริการสุขภาพมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบบริการจากเชิงรับมาเปนเชิงรุก จนกระท่ัง
ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจทางสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย แต
การจัดการบริการสุขภาพน้ันจะดำเนินการในเชิงธุรกิจที่มุงหวัง
แตผลกำไรอยางเดียวคงเปนไปไดยาก การมีระบบดำเนินงานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์สูง โดยคำนึงถึงตนทุนที่ตองมีความเหมาะสม 
คุณภาพการบริการท่ีดี และการเขาถึงดานบริการในดานการสราง
ความเสมอภาค ทั้ง ๓ อยางจึงเปนหัวใจของระบบการบริการ
สุขภาพท่ีตองใหความสำคัญอยางยิ่ง  

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตรและผูอำนวยการโครงการหลักสตูร กลาววา สงัคม 
คาดหวังตอการบริการสุขภาพมากข้ึนในทุกดาน หลักสูตรการ
จัดการบริการสุขภาพจึงเปนสาขาท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
การจัดการบริการสุขภาพในปจจุบันควรเปนระบบท่ีตอบสนอง
การเขาถึงของประชาชนและบงชี้ถึงคุณภาพบริการที่ดี บุคลากร
ทางสุขภาพจึงควรมีความรูดานการบริหารจัดการรวมดวย ความ
รวมมือระหวางคณะพยาบาลศาสตร กับ คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี และมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ไดแก The 
George Washington University, The University of 
Alabama at Birmingham, The University of Texas at 
San Antonio และ The World Health Organization, Pan 
American Health Organization ในการเปดหลักสูตร
นานาชาติ สาขาการจัดการบริการสุขภาพเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็น
วาระบบบริการสุขภาพ เปนระบบการทำงานท่ีจำเปนตองมี 

ธรรมศาสตรจบัมอืกบัโรงพยาบาลชือ่ดงั และมหาวทิยาลยัชัน้นำธรรมศาสตรจบัมอืกบัโรงพยาบาลช่ือดงั และมหาวิทยาลยัชัน้นำ

ของของสหรัฐอเมริกาเปดหลักสูตรนานาชาติ  สหรัฐอเมริกาเปดหลักสูตรนานาชาติ  

“สาขาการจัดการบริการสุขภาพ” “สาขาการจัดการบริการสุขภาพ” 

¡ 

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ กลาวตอไปวา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริการสุขภาพมีความ
โดดเดน ๓ ดาน คือ ๑) มีความเปนนานาชาติ โดยในแตละ
รายวิชา จะมีอาจารยชาวตางประเทศสอน ๖๐ เปอรเซ็นต และ
อาจารยชาวไทยท่ีจบการศึกษาตางประเทศท่ีมีความรูดานสุขภาพ
และความรูที่เกี่ยวของสอนอีก ๔๐ เปอรเซ็นต โดยนักศึกษาจะ
ไดรับการถายทอดความรูโดยตรงจากอาจารยซึ่งเปนผูที่เขียน
ตำรา ๒) นักศึกษาจะไดรับประสบการณการแลกเปลี่ยนใน

เครือขายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หากที่
ใดท่ีหนึ่งประสบปญหาก็จะกระทบกันและกัน 
ทั่วโลก การดำเนินการหลักสูตรนานาชาติการ
จัดการบริการสุขภาพน้ีจึงเปนหลักสูตรท่ีตอบ
สนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากน้ี
โครงการยังไดรวมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร 
ซึ่งถือเปนโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยที่มี
เครือขายในตางประเทศและผู ใชบริการชาว 
ตางประเทศเปนสวนใหญ จัดเปนแหลงฝกภาค
ปฏิบัติที่ดีและเปนทางเลือกหนึ่งในการคนควา
อิสระและการวิจัย สำหรับนักศึกษาที่ตองการ
ฝกงานในประเทศ 
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ระดับนานาชาติอยางแทจริง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Module เรียน Module ละ ๒-๓ สัปดาหใน ๑ Module 
ประกอบดวย ๒ รายวิชาอาจารยผูสอนชาวตางประเทศ และ
อาจารยไทยสอนในแตละรายวิชาตามสัดสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
นอกจากนี้นักศึกษาที่ทำวิจัยในแผน ก และคนควาอิสระในแผน 
ข จะไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณการฝกงานในระบบ 
Internship กับเครือขายในประเทศไทย คือโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร หรือมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่สหรัฐอเมริกาก็ได โดย
นักศึกษาปริญญาโทจะฝกงานเปนระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
(๑๒ สัปดาห) นักศึกษาปริญญาเอกจะฝกงานเปนระยะเวลา  
๑ ป โดยมีอาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทำหนาท่ีเปน
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และมีอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารย
ที่ปรึกษารวม ๓) หลักสูตรมีความโดดเดนในเนื้อหานโยบาย
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ จริยธรรมทางสุขภาพและกฎหมายระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ และการวิจัยในระบบบริการสุขภาพ 

หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการบริการสุขภาพ จะเปด
รับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๓๐ คน ในสัดสวนชาวตางชาติ 

๒๐ คน นักศึกษาไทย ๑๐ คน ใชระยะเวลาในการศึกษา ๒ ป 
ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะไดรับ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการบริการสุขภาพ) Master of Science in Healthcare 
Management นอกจากน้ียังมีโครงการจะเปดหลักสูตรปริญญา
เอกในสาขาดังกลาวหลังจากหลักสูตรปริญญาโทมีนักศึกษาจบไป
แลว ๑ รุน โดยผูเรียนจะไดรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ
บริการสุขภาพ) PHD in Healthcare Management ซึ่งจะใช
ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ป ผูสนใจศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาการจัดการบริการสุขภาพสามารถสมัครไดแลวตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป ซึ่งจะเปดเทอมทำการเรียนการสอนในชวงกลางเดือน
มกราคมปหนา บุคลากรท่ีทำงานดานการบริการสุขภาพหรือสาขา
ที่ ใกลเคียงจึงไมควรพลาดหลักสูตรท่ีอัดแนนไปดวยคุณภาพ
หลักสูตรนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท  
๐-๒๙๘๖-๙๒๑๓ ตอ ๗๓๒๑, ๗๓๒๖ และ ๗๓๒๘ หรือที่
เว็บไซต www.gradhc-tu.com และ email: admin@ 
gradhc-tu.com 

ถาบนัปรดี ีพนมยงค รวมกบั สำนกังานเขตบงึกุม จดังาน  
“รำลึก ๖๔ ป วันสันติภาพไทย ๑๖ สิงหาคม” ณ อาคาร

เสรีไทยอนุสรณ สวนเสรีไทย เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยมี 
พันตำรวจเอกสวัสดิ์ จำปาศรี ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพ- 
มหานคร เปนประธานในงานดังกลาว  

ความสำคัญของการจัดงานในวันน้ี เพ่ือเปนการรำลึกถึง
วีรชน ที่มีชื่อเรียกวา “ขบวนการเสรีไทย” ที่ไดรวมกันปฏิบัติ
ภารกิจลับตอตานการรุกรานจากญี่ปุนในชวงสงครามโลก ครั้งที่ 
๒ จนประสบความสำเร็จทำใหประเทศไทยไมตกอยูในฐานะของ
ประเทศผูแพสงคราม โดยมี ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค 
เปนหัวหนาขบวนการ จึงทำใหวันที่ ๑๖ สิงหาคม ของทุกปถูก
กำหนดใหเปนวันสันติภาพไทย เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูบนผืนแผน
ดินไทยทุกคนไดรวมรำลึกถึงวีรกรรมของเหลาผูเสียสละท่ีทำให
เอกราชของไทยไมตกอยูในมือของใครจนถึงทุกวันนี้ 

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร ไดประกาศสดุดีเสรีไทย และประชาชนท่ัวไปท่ีสนับสนุน
การตอสูเพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยมีใจความสะทอน
ใหเห็นปญหาการเรียนการสอนในปจจุบันวา ประวัติศาสตรใน
หนาของขบวนการเสรีไทยกำลังถูกทำใหลืมโดยผูใหญในสังคม 
เนื่องจากหนังสือแบบเรียนที่เยาวชนใชเรียนปจจุบัน ไดกลาวถึง
ชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ หรือแมแตนามของบุคคลสำคัญอยาง

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค นอยมาก ซึ่งเปนเรื่องท่ีผูใหญ
ในสังคมตองทบทวนปรับปรุงเนื้อหาใหมีความครบถวน เพื่อให
ประวัติศาสตรยังคงเปนบทเรียนใหกับคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู 
โดยไมถูกทำใหตกหลนไปกับกาลเวลา  

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ไดกลาวทิ้งทายไววา คงจะถึง
เวลาแลว ที่การเรียนการสอนประวัติศาสตรในโรงเรียนน้ัน 
ตองการ “การปฏิวัติ” ที่มากกวา “การปฏิรูป” ใหเปน
ประชาธิปไตยเสียที เพื่อที่ผูใหญในสังคมจะไดเลิกกลาว
โทษ และเฝาโยนความผิด ใหกับเยาวชนคนหนุมคนสาววา
ไมสนใจประวัติศาสตร ไมรูจักรากเหงาของชาติบานเมือง 
ถาเยาวชนเหลานั้นถูกสอนให “ลืม” ในสิ่งที่ไมควรลืม ซึ่ง
เปนสิ่งที่ผูใหญในสังคมตองหันมานั่งโทษตัวเอง 

“ÇÑ¹ÊÑ¹μÔÀÒ¾ä·Â” “ÇÑ¹ÊÑ¹μÔÀÒ¾ä·Â” 
ÍÕ¡Ë¹ŒÒ¢Í§»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ä·Â·ÕèäÁ‹¤ÇÃÅ×Á!! ÍÕ¡Ë¹ŒÒ¢Í§»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ä·Â·ÕèäÁ‹¤ÇÃÅ×Á!! 

Ê 
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าสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ
อาวุโส ผูพลิกหนาประวัติศาสตรการเมือง 

การปกครองของประเทศไทยหรือท่ีชาวธรรมศาสตร
ทุกยุคทุกสมัย รูจักและเคารพทานในฐานะของ 
ผูประศาสนการคนแรกและคนเดียวของมหา- 
วิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง และเพื่อ
เปนการเชิดชเูกยีรติคณุ เผยแพรอุดมการณ และ 
ผลงาน ของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโสให
เปนที่ประจักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมกับมูลนิธิปรีดี 
พนมยงค จัดงานครบรอบ ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค 
ซึ่งไดดำเนินงานจัดกิจกรรมตลอดป ๒๕๕๒ ตอเน่ืองไปจนถึง  
ป ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 

โครงการจัดสรางนิทรรศการถาวรปรีดี พนมยงค (หอง
การเรียนรู) เพื่อเผยแพรและเชิดชูเกียรติของ รัฐบุรุษอาวุโส  
ใหคนรุนใหมในสังคมปจจุบันไดเรียนรูเรื่องราวประวัติ และ
คุณูปการของทานควบคูไปกับประวัติศาสตรทางสังคม การเมือง 
ในชวงที่ทานยังมีชีวิตอยู เพ่ือใหเห็นแนวความคิดอุดมการณ 
สันติธรรมของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ภายใตหัวขอในการ
จัดนิทรรศการถาวรวา “แบบอยางของชีวิตที่กอสรางไวดีแลว 
ยอมไมสูญหาย” โดยจัดแสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค  

กิจกรรมทางดานวิชาการ ไดแบงการจัดงานวิชาการออก
เปน ๒ สวน คือ งานวิชาการท่ีจัดตามวาระครบรอบวันสำคัญ 
เชน วันปรีดี ๑๑ พฤษภาคม วันอภิวัฒนไทย ๒๔ มิถุนายน  
วันสันติภาพไทย ๑๖ สิงหาคม และงานสัมมนาวิชาการท่ีจัดขึ้น
เปนการเฉพาะตามโอกาสตางๆ 

กิจกรรมการเผยแพรผลงานของศาสตราจารย ดร.ปรีดี 
พนมยงค โดยรวบรวมและเผยแพรผลงาน ตามสื่อตางๆ ดังนี้ 

(๑) จัดพิมพหนังสือผลงานนิพนธของศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค และหนังสือที่ผูอื่นเขียนถึงศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค ซึ่งหนังสือทั้งสองเลม สวนใหญเปนหนังสือที่
เคยไดรับการจัดพิมพในวาระ ๑๐๐ ป ชาตกาลปรีดี พนมยงค 
และกอนหนานั้น  

(๒) จัดพิมพผลงานท่ีเขียนข้ึนใหมเกี่ยวกับศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค คือ  

 ✿ โครงการประมวลผลงานสมบูรณ : ปรีดี พนมยงค 
โดย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 

 ✿ โครงการประกวดเรือ่งสัน้ ขนาดยาว หวัขอ “ความ 
จรงิ ความลวง” โดย สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 

าสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ

ประมวลกิจกรรม ๑๑๐ ปชาตกาล ประมวลกิจกรรม ๑๑๐ ปชาตกาล 
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค ๒๔๔๓-๒๕๕๓ รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค ๒๔๔๓-๒๕๕๓ 

 ✿ โครงการหนังสือการตูนเรื่อง “พระเจาชางเผือก” 
โดย สถาบันการตูนไทย มูลนิธิเด็ก 

(๓) หองสมุดอิเลคทรอนิกส ปรีดี-พูนศุข พนมยงค และ
โครงการจัดทำเวปไซด ปรีดี-พูนศุข พนมยงค เปนการ รวมทั้ง
เรื่องราวของปรีดี พนมยงค และทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค  
ผูเปนภริยา และเผยแพรงานนิพนธทุกชิ้นของศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค ผานทางสื่ออิเลคทรอนิกส  

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมที่ 
นาสนใจในแขนงตางๆ ดังนี้ 

ดานทัศนศิลป  
✿ โครงการ “สัมมนาแลไปขางหนา หลังครบรอบ ๓๐ ป 

ศิลปกรรมแหงประเทศไทย ๓๕ ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ
ไทย ๖๐ ป มศว. สู ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค 
(๒๕๕๓)”  

✿ โครงการศิลปกับสังคม ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ป 
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค อภิวัฒนสูสันติ : Change to 
peace  

✿ โครงการศิลปกับสังคม ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ป 
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค : จิตวิญญาณปรีดี พนมยงค เพื่อ
ชาติและราษฎรไทย (ศิลปะจัดวาง)เปนศิลปะจัดวางตามพื้นท่ี
ปฏิบัติการเสรีไทย  

✿ โครงการเทศกาลศิลปกบัสังคม : ในวาระครบรอบชาตกาล 
๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค : ผล
ของการกอสรางไวดีแลว ยอมไมสูญหาย ซึ่งเปดโอกาสให 
ผูสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมสาขาตางๆ สรางผลงานมาจัดแสดง 
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค และ สถานที่อื่นๆ  

✿ โครงการศิลปะดิจิตอล  
ดานวรรณกรรม  
✿ โครงการประกวดเร่ืองสั้น ขนาดยาว หัวขอ “ความจริง  

ความลวง” ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ป รฐับรุษุอาวโุส ปรดี ีพนมยงค  
✿ โครงการหนังสอืสารคดีประวัตชิวีติปรีด-ีพนูศขุ พนมยงค  

เขียนโดย อาจารยชมัยภร แสงกระจาง 

È ๑๑๐ ป ปรีดี อภิวัฒนสูสันติ 
(CHANGE TO PEACE) ถาไมมี
สันติภาพ ประชาธิปไตยสมบูรณ
ของราษฎรก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 

Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñù 
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จัดจาง ซึ่งจะสามารถเร่ิมดำเนินการไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๒ และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยคาดวาเม่ือดำเนินการกอสรางถนนดังกลาว

เสร็จแลว จะสามารถลดภาวะการจราจรติดขัดภายในมหา- 

วิทยาลัยลงไดอยางมาก ซึ่งจะทำใหการจราจรภายในมีความ

คลองตัวมากข้ึน รวมท้ังกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยและ

เจาของท่ีดินที่อยูตามแนวถนนดังกลาว นอกจากน้ี ยังเปนการ

รองรับการที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงอาคาร

ยิมเนเซียม ๑ ใหเปนศูนยการสอบขนาดใหญ (ประมาณ 

๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ คน ในคราวเดียวกัน) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จใน

ราวเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ อีกดวย 

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹·Ò§à¢ŒÒ-ÍÍ¡... (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ õ) 

ากกลาวถึงการผาตัดไทรอยด หลายคนคงจะนึงถึงรองรอย

แผลเปนท่ีจะทิง้ไวบนรางกาย ตลอดจน ความบาดเจบ็จาก

การผาตดัทีต่องใชเวลาในการพักฟนอกีระยะหน่ึงดวย แตเมือ่มกีาร 

“ผาตัดไทรอยดผานกลอง” ถือเปนอีกหน่ึงทางเลือกที่นาสนใจ 

เพราะทำใหผูปวย มแีผลเล็กมากหากเทยีบกบัการผาตดัโดยใชมดี

กรดี และแนนอนวาการพกัฟนจะมรีะยะสัน้ลงเพราะการบาดเจบ็

จากการผาตัดลดลง 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรีะยทุธ  โถวประเสริฐ คณะ

แพทยศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ใหสมัภาษณวา โรคกอน

เน้ือทีต่อมไทรอยด เกดิจากกอนเน้ือบริเวณไทรอยดมคีวามเจริญ

ผดิปกติ และสวนใหญพบมากในผูหญงิ โดยผูปวยสามารถเขารบั

การรักษาดวยการผาตัด ซึ่ง การผาตัดปกต ิผูปวยจะมีแผลเปน

บริเวณลำคอยาวประมาณ ๔-๖ เซนติเมตร สามารถมองเห็นได

อยางชดัเจน สงผลใหผูปวยขาดความม่ันใจในการใชชวิีตประจำวนั 

ผูปวยบางรายจงึหลกีเลีย่งการรักษาดวยวิธกีารผาตดั และอาจเกดิ

ผลเสียกับสุขภาพในอนาคตได แตสำหรับการผาตัดไทรอยดโดย

การสองกลองขนาดเล็ก โดยการลงแผลขนาดเล็กบรเิวณรกัแร เมือ่

ผูปวยยืนในทาปกติจะมองไมเห็นแผลจากการผาตัด นอกจากน้ี 

การผาตัดไทรอยดโดยการสองกลอง สามารถซอนแผลผาตัดไวที่

บรเิวณหนาอกไดอกีดวย ในกรณีทีต่องการผาตดักอนไทรอยดทีม่ี

ขนาดใหญ หรือตองการผาตัดตอมไทรอยดทั้งสองขางพรอมกัน 

แผลผาตัดจะซอนอยูบริเวณใตราวนม ทำใหมองไมเห็นเมื่อแผล

หาย ผลการผาตัดเปนที่พอใจของผูปวย การผาตัดทั้งสองแบบ 

ากกลาวถึงการผาตัดไทรอยด หลายคนคงจะนึงถึงรองรอย

แพทยธรรมศาสตร ผาตัดตอมไทรอยดผานกลองปราศจาก แพทยธรรมศาสตร ผาตัดตอมไทรอยดผานกลองปราศจาก 

แผลที่คอเสริมความมั่นใจใหผูปวย แผลที่คอเสริมความม่ันใจใหผูปวย 

Ë 
¡ÒÃ¼‹ÒμÑ́ ¼‹Ò¹¡ÅŒÍ§ 

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¼‹ÒμÑ́  

ไมมีแผลเปนปรากฏอยูที่คอเหมือนการผาตัดแบบเดิม ชวยเพิ่ม

ความมัน่ใจใหกบัผูปวย โดยไมตองกังวลกับการผาตัดไทรอยดอกี

ตอไป 

เกาะกลางถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร และมีทางเดินดานขางกวาง

ขางละ ๑.๕๐ เมตร สวนระยะท่ี ๒ เปนการเช่ือมตอถนน 

ดังกลาวจากแนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยไปจนถึงริมถนนเชียงราก

นอย ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร 

ทั้งน้ี การกอสรางในระยะที่ ๑ ไดใชงบประมาณแผนดิน 

ตามโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔  

ลานบาท และงบประมาณสมทบจากมหาวิทยาลัย อีกประมาณ 

๓ ลานบาท รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้นประมาณ ๑๗ ลานบาท 

สวนการกอสรางในระยะท่ี ๒ หรือการกอสรางถนนภายนอกร้ัว

มหาวิทยาลัย ไดขอความรวมมือจากเทศบาลทาโขลงในการสราง

ถนนเพื่อสาธารณะประโยชน ขณะนี้ อยูระหวางเตรียมการ 

¡ÒÃ¼‹ÒμÑ́ áºº»¡μÔ 
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ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์
วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง นำ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับ

มอบทุนการศึกษาจาก ธนาคารเกียรตินาคิน 

จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๘ ทุน เมื่อวันที่ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น 

๒๐ อาคารเคทาวเวอรเอ ถนนสุขุมวิท ๒๑ 

ÁÍ§¼‹Ò¹à¿ÃÁ 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินจาก ศิษยเกาคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ ๒ จำนวน 

๑๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน ๗๕ ป ธรรมศาสตร 

๗๕ ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสำนักงาน

ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ  

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Mr.Hideaki Taga, 

Executivo fo UFJ Foundation in Japan เพื่อหารือเกี่ยวกับ 

ทุนการศึกษา เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม 

ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี รองประธานมูลนิธิ
เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รับมอบเงินจาก 

คุณมทนีย เศรษบุตร ผูแทนรองศาสตราจารยมณีมัย รัตนมณี 

จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และคารักษาพยาบาล

ผูยากไร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ มูลนิธิเพื่อ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ถนนศรีอยุธยา 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล  นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ  
ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ H.E. 
Mr.EvgenyV.Afanasiev เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย 
ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำหนวยงานตางๆ ภายในศูนย
รังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง อาคาร
โดมบริหาร ชั้น ๒ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดต้ัง

ชื่อหอพักใน ใหแก นายธนะกฤษณ ผลเกล้ียง นักศึกษาชั้นปที่ 

๑ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี

ผลงานดังนี้ หอพักในหญิง ชื่อ หอพักเคียงโดม ๑-๗ และ 

หอพักในชาย ชื่อ หอพักคูโดม ๑-๒ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมสำนักงานจัดการทรัพยสิน อาคาร 

อินเตอรโซน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ส ิ ิ ไ  ิ ี

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล นิติไกรพจน รับมอบเงินจาก  
รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี ผูอำนวยการสถาบัน 

วิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวนเงิน 

๗ ลานบาท เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัย และคาใชจายอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๒ ณ บริเวณดานหนาหองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  

ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต 
ตอนรับคณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไดแก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ดานการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ รองศาสตราจารย  

ดร.วรากรณ สามโกเศศ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ ตึกโดม มธ. 

ทาพระจันทร โดย มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
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าสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ไดรับการแตงตั้ง

โดยอาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๓ แหงระเบียบมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและดำเนินงานของสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๔๐ และโดยมติสภา

  á¹Ð¹Ó¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

È 

“¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Õèá·Œ¨ÃÔ§¡ç¤×Í¤ÇÒÁÃÙŒ “¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Õèá·Œ¨ÃÔ§¡ç¤×Í¤ÇÒÁÃÙŒ 
à¾ÃÒÐ·ÓãËŒºØ¤¤Å¾Öè§¾Òμ¹àÍ§ä´Œ” à¾ÃÒÐ·ÓãËŒºØ¤¤Å¾Öè§¾Òμ¹àÍ§ä´Œ” 

»ÃÐÇÑμÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
✱ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

✱ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

✱ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)ไดทุน Fulbright 

Scholarship ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขา Civil/

Environmental Engineering จาก University of 

Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การทีเ่ปนผูสำเรจ็การศกึษาดานสิง่แวดลอมจากตางประเทศ 

ทำใหศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ไดมีโอกาสทำงานใน

ตำแหนง Research Assistant โดยรวมงานกับ International 

Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนนาดา 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีทำงานดานน้ำดื่มและการจัดการของเสียใน

ประเทศเอเชียและแอฟริกา เปนเวลา ๑ ป จากน้ันในป พ.ศ. 

๒๕๒๐ จึงไดมีโอกาสมาทำงานท่ีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

(AIT) โดยเปนทั้งอาจารยผูสอน นักวิจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

และนักบริหารควบคูกันไป โดยเคยดำรงตำแหนงสูงสุดเปน

คณบดีคณะส่ิงแวดลอม ทรัพยากรและการพัฒนา ของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร โดยเขารับตำแหนงตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒  

ที่ผานมา 

หลังการเขารับตำแหนงผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ กลาวถึง

นโยบายในการบริหารวา ความสำคัญของการศึกษานอกจากจะ 

สงเสริมใหนักศึกษามีความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาแลว การสอน

ใหนักศึกษาสามารถทำงานรวมกับผูอื่น (Teamwork) ได  

ถือเปนอีกสิ่งที่สำคัญ เพราะหากความรูดี แตไมไดรับการยอมรับ

และนำไปใชก็ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง  

สำหรับนโยบายตออาจารยผูสอนของสถาบัน ศาสตราจารย 

ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ไดเนนใหบุคลากรของสถาบันเปน 

นักสรางสรรคองคความรู (Create Knowledge) และเปน 

นักถายทอดที่ดี (Transfer Knowledge) เพราะการสอนท่ีนำมา

จากตำราอยางเดยีวจะไมทำใหเกดิความกาวหนาทางวชิาการ และ 

ไมเกิดองคความรูใหมๆ อีกทั้งการรับองคความรูจากตางประเทศ 

อยางเดียวอาจจะไมเหมาะกับการนำมาใชในประเทศไทย ทำให

อาจารยของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรนอกจากจะมี

บทบาทหลักในการสอนนักศึกษาแลว ยังตองเปนนักวิจัย ที่มี 

ผลงานวิจัยปละ ๑ เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน นำไป

สูการผลิตนักศึกษาใหมีความสามารถทำงานได เพื่อพัฒนา

สถาบันใหเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

ประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการศึกษาทางดานเทคโนโลยีเพื่อให

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

เสริฐ ไดรับการแตงตั้ง มหาวิทยาลัย ในการประชมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๕

ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ 
ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
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เพราะมีการบริหารดานงบประมาณแบบอิสระโดยไมไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงตองบริหาร

งบประมาณเพือ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา ความเจรญิทางดาน

กายภาพของสถาบัน และสำรองเงินสวนหนึ่งไวสำหรับภาวะ 

ฉุกเฉิน นอกจากจะตองมีความโปรงใสตรวจสอบไดแลวยังตอง

คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณอีกดวย 

ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ไดแสดงวิสัยทัศน

และจุดมุงหมายในการบริหารงานในอนาคตวาประเทศไทยเปน

ศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะมีการ 

แขงขันทางดานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีกันมาก

ขึ้น จึงมีความมุงหวังให สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเปน

หนวยงานที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู ทำงานไดจริง เพื่อปอนให

กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสงเสริมใหบุคลากรมุงเนน

คนควาวิจัยในประเด็นใหมๆ โดยไมรอใหมีปญหาเกิดขึ้นแลวจึง

หาทางแกไขในภายหลัง แตควรเปนผูสราง หรือคาดการณ

ประเด็นเพ่ือใหเกิดการต่ืนตัวในสังคม เชน ปญหาส่ิงแวดลอม 

สารอันตราย ปญหาสุขภาพ ที่ทุกคนควรรวมกันตระหนัก  

ในฐานะของผูอำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร และเปนผูมีประสบการณการศึกษาและทำงานในดาน 

สิ่งแวดลอมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแสดงความ

เปนหวงปญหาสิ่งแวดลอมวา ควรไดรับการใสใจมากที่สุด เพราะ

ความเจริญดานเทคโนโลยีมักจะสงผลเสียตอธรรมชาติ ซึ่ง

ประเทศที่พัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ กำลังประสบปญหาดัง

กลาวอยู ประเทศไทยตองเรียนรูจากความผิดพลาดของประเทศ

เหลานั้น ไมควรปลอยใหมีความเจริญทางดานวัตถุอยางสุดขีด 

แลวจึงคิดแกปญหาส่ิงแวดลอมในภายหลังซ่ึงมีความยากกวาและ

สงผลตอเยาวชนในรุนหลังอยางมาก 

เทียบเทาระดับนานาชาติ  

แนวทางและนโยบายการบริหารของสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธรมีความแตกตางจากระบบราชการทั่วไป คือมี

ลกัษณะกึง่อสิระ ไมไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากหนวยงาน 

ใด ซึ่งถือเปนสิ่งที่ทาทายในการเพ่ิมศักยภาพการทำงานดาน

ตางๆ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเพ่ือใหพึ่งพาตนเอง

ได โดยผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ไดกลาว

ถึงภาระหนาที่และขอบขายที่ดูแลและรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ดานนักศึกษา จัดใหมีอาจารยเปนผูใหคำปรึกษาดาน

ตางๆ กับนักศึกษา อยางเต็มเวลาโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเขามา

ใหม ตองมีการปรับตัวในดานการเรียนและการใชภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ียังมุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณในการทำงาน

ระหวางการเรียน โดยจัดใหมีโครงการ Extended Training 

Program โดยความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อใหนักศึกษา

ไดมปีระสบการณในการทำงานจรงิกบับริษทัหรอืภาคอุตสาหกรรม 

เปนระยะเวลา ๔-๖ เดือน โดยมีอาจารยของสถาบันดูแล 

นักศึกษาควบคูไปกับองคกรท่ีนักศึกษาฝกงานอยู ซึ่งโครงการ 

ดังกลาวสรางความพึงพอใจใหกับตลาดแรงงานอยางมาก  

๒. ดานอาจารย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ไดจัด

ใหมีระบบท่ีอาจารยผูอาวุโสกวาเปนท่ีปรึกษาอาจารยรุนใหมๆ 

(mentoring system) เพื่อใหเกิดการทำงานแบบเปนทีม ซึ่ง

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเปนผูที่มีความ

สามารถโดยมีปริญญาเอกจากตางประเทศเปนเคร่ืองการันตี แต

ในบางคร้ังการแกปญหาตองแกจากหลายๆ ดานรวมกัน จึงควร

มีการสรางสรรคทีมท่ีดีเพื่อนำไปสูการพัฒนาตอไป 

๓. ดานการบรหิารงบประมาณ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติ 

สิรินธร มีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

ายณัฐวัชร วัชรศรีโรจน และนายธงชัย สุทธิพรวรากุล  

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ควารางวัลชนะเลิศ ประเภทตัวแทนสถาบันการศึกษา จาก 

“โครงการแขงขันซ้ือขายลวงหนาเสมือนจริง” (AFET Futures 

Trading Challenge 2009) จัดโดย ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

แหงประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ตลาดสินคา

เกษตรลวงหนาแหงประเทศ ชั้น ๑๕ อาคารซีอารซี ออล ซีซั่นส 

เพลส กรุงเทพมหานคร สำหรับการแขงขันในครั้งน้ีเปนหนึ่งใน

กิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธที่จัดขึ้นเพื่อมุงสราง

ความรู ความเขาใจการลงทุนในตลาดลวงหนา และเปนชองทาง

ายณฐวชร วชรศรโรจน และนายธงชย สุทธพรวรากุล  

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
AFET Futures Trading Challenge 2009 

ายณัฐวัชร วัชรศรีโรจน และนายธงชัย สทธิพรวรากล¹ 

เขาถึงการลงทุนที่ ไดจำลองรูปแบบการซ้ือขายในบรรยากาศ

เสมือนจริง ใหฝกฝนและทดลองซ้ือขายลวงหนาดวยตนเอง 

ตอไป 
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าสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร รับมอบภาพศรีบูรพา จาก คุณสุรสีห  

โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป เมื่อ 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

มูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป ในฐานะผูมอบภาพ

วาดศรีบูรพา ไดนำภาพวาดสีน้ำมัน โดยจิตรกรชื่อดัง คุณหงษจร 

เสนหงามเจริญ ศิลปนนักวาดภาพเหมือนบุคคลฝมือเย่ียม มอบ

ผลงานภาพเขียนสีน้ำมัน ‘ทานกุหลาบ สายประดิษฐ’ แก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย คุณหงษจร เสนหงามเจริญ 

จิตรกรวาดภาพศรีบูรพา ไดกลาวถึงความรูสึกและแรงบันดาลใจ

ในการวาดภาพในครั้งนี้วา “ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนมีความ

ตั้งใจ ทุมเทความคิดความรูสึกจนถึงความสามารถในการเขียน

ภาพ ดวยความรัก ดวยความศรัทธา ที่มีตอทานกุหลาบ หรือ 

ศรีบูรพา นักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ นักปฏิวัติตอสูเพื่อ

ÁÙÅ¹Ô Ô̧àÊ¶ÕÂÃâ¡àÈÈ-¹Ò¤Ð»ÃÐ·Õ»  ÁÙÅ¹Ô Ô̧àÊ¶ÕÂÃâ¡àÈÈ-¹Ò¤Ð»ÃÐ·Õ»  
ÁÍºÀÒ¾ÇÒ´ÈÃÕºÙÃ¾Òá¡‹  ÁÍºÀÒ¾ÇÒ´ÈÃÕºÙÃ¾Òá¡‹  
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 

È 

ความเปนธรรมในสังคม อีกทั้งยังรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ภาพ

เขียนสีน้ำมัน ทานกุหลาบ สายประดิษฐภาพนี้ ประดับอยูใน 

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหวังวาภาพ

เขียนชิ้นนี้จะสะทอนภาพชีวิต คุณงามความดี ตลอดทั้งชีวิตของ

ทานที่ยืนหยัดตอสูอดทนเพื่อความถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดี

แกเยาวชนตอไปอีกดวย”  โดย ภาพวาดสีน้ำมัน “ศรีบูรพา” ได

ติดต้ังเปนการถาวร ณ บริเวณโถงชั้นลาง หอประชุมศรีบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

¢ÍàªÔÞªÁ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§´¹μÃÕªÔé¹àÍ¡·ÕèËÒÂÒ¡¢Í§¤ÃÙ´¹μÃÕÍÒÇØâÊ  
¿˜§ÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃáÊ´§´¹μÃÕä·Â¡Ç‹Ò øð Ê¶ÒºÑ¹ 

ã¹§Ò¹´¹μÃÕä·ÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè ó÷ 
“´ØÃÔÂÒÃÁÂ� ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ” 
ÇÑ¹·Õè òù-óñ μØÅÒ¤Á òõõò 

³ ÍÒ¤ÒÃÂÔÁà¹à«ÕÂÁ ñ (Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò SMEs) Á¸. ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ 
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ùä Œ́·ÕèàÇçºä«μ� www.thaimusic37.tu.ac.th/ 
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ามท่ีมีการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม 

๒๐๐๙ หรือ H1N1 ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

แมกระแสการระบาดของเจาไวรัสตัวรายอยางเช้ือไขหวัดใหญสาย

พันธุใหม ๒๐๐๙ จะสรางซาไปจากหนา

หนังสือพิมพบางแลวก็ตาม แตนั่นก็ 

ไมไดหมายความวา เจาเชื้อรายจะหยุด

รุกรานชีวิตของมนุษย เพราะจากการ

คาดการณของกระทรวงสาธารณสุข  

พบวา ในชวง ๒ เดือนตอจากน้ี คือ 

กันยายน และตุลาคม จะเปนชวงที่มี

การระบาดของโรคไขหวัดสูงเปนปกติ 

ทุกป! 

รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย 

ฐิติอาชากุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรม- 

ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ใหสัมภาษณวา โรคไขหวัดใหญสาย

พันธุใหม ๒๐๐๙ มีการติดตอคลายกันกับโรคไขหวัดใหญตาม

ฤดูกาล ซึ่งเชื้อไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย

ระยะฟกเชื้อของไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ อยูที่ประมาณ ๓-๗ วัน 

หากผูปวยไดรับเช้ือมากระยะฟกตัวก็จะเร็ว อาการของผูปวยขึ้น

อยูกับสุขภาพรางกายแข็งแรงมากนอยเพียงใด โดยเชื้อโรคจะอยู

ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผูปวย และสามารถแพรกระจายไป

ยังผูอื่นดวยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกลชิด ทางลมหายใจ 

และติดตอไดจากมือ หรือสิ่งของที่มีเช้ือปนเปอนอยู ทั้งนี้เชื้อจะ

เขาสูรางกายทางจมูกและตา เชน การแคะจมูก การขยี้ตา ซึ่ง

สามารถแพรเชื้อไดตั้งแตผูติดเชื้อยังไมปรากฏอาการ แตระยะที่

แพรเชื้อไดมากคือระยะที่มีอาการไขสูง ซึ่งอาการสวนใหญจะ

คลายกับผูปวยโรคไขหวัดใหญธรรมดา แตอาจมีอาการรุนแรง

และรวดเร็วกวา นั่นคือ มีไขสูงราว ๓๘ องศาเซลเซียส ปวด

เมื่อยตามรางกาย ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปอดบวม เบื่ออาหาร 

บางรายอาจทองเสีย คลื่นไส อาเจียน จากนั้นเช้ือจะแพรเขาสู

กระแสโลหิต และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหากไมไดรับการรักษา

อยางทันทวงที โดยในปจจุบันสามารถรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ 

คือ ๑. “โอเซลทามิเวียร” (ชื่อทางการคาวา ทามิฟลู) เปนยา

ที่สามารถใชไดตั้งแตเด็กออนถึงผูใหญ มีตัวยาทั้งชนิดเม็ดและ

ี่ ี  โ ไ  ั ใ  ั  ใ 

“ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�ãËÁ‹ òððù” “ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�ãËÁ‹ òððù” 

ÁÄμÂÙÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Å‹ÒÊØ´! ÁÄμÂÙÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Å‹ÒÊØ´! 
μ 

น้ำ แตมีผลขางเคียงท่ีพบบอยท่ีสุด คือ 

อาการคลื่นไส อาเจียน นอกจากนั้นใน

เด็กอาจมีอาการปวดทอง เลือดกำเดา

ออก ปญหาเรื่องหู และโรคตาแดง  

๒. “ซานามิเวียร” (รีเลนซา) ยาชนิดนี้

ใชไดเฉพาะในผูปวยอายุมากกวา ๕ ป 

และไมแนะนำใหใชในคนท่ีเปนโรคปอด

เร้ือรัง เชน โรคหืด หรือผูปวยในสถาน

พยาบาล และผูที่มีอาการแพสารแลคโตส 

ตัวยาเปนแบบชนิดพนเทานั้น ผลขาง

เคียงของยาน้ีคือ เพิ่มความเสี่ยงของ

อาการหายใจลำบาก ในเด็กวัยเล็กและวัยรุน อาจมีความเส่ียงสูง

ขึ้นจากอาการชัก อาการสับสน ความประพฤติผิดปกติ ซึ่งอาจ

เกดิจากไขหวัดใหญในระยะแรก 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

กลาวเพิ่มเติมวา อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคไขหวัดใหญสาย

พันธุใหมอยูที่ รอยละ ๐.๔% เมื่อเทียบกับโรคไขหวัดใหญตาม

ฤดูกาล ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง รอยละ ๐.๗๕% สำหรับ 

วิธีการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ที่ดีที่สุดคือ 

การรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยการออกกำลัง

กาย รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน นอนหลับพักผอนให 

เพียงพอ หลีกเล่ียงการไปในชุมชน หรือสถานที่แออัด และลาง

มือบอยๆ ตลอดจน ผูที่ปวยเปนหวัด ควรสวมหนากากอนามัย 

เพื่อปองกันการกลายพันธุของเชื้อไวรัสไขหวัดสายพันธุ ใหม 

๒๐๐๙ ที่จะเขาไปผสมกับไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลในตัว 

ผูปวย ซึ่งอาจจะทำใหเกิดเช้ือไวรัสชนิดใหมที่มีความรุนแรงเพ่ิม

ขึ้น เพียงเทานี้จะก็สามารถปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัด

ใหญสายพันธุ ใหม ๒๐๐๙ ไมใหขยายวงกวาง และทวีความ

รุนแรงมากข้ึน 

ภชัย 

น

อ

อ

ใ

พ

ต
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ ๒.๕๑ 

คะแนน (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) อยูในระดับดีมาก 

จากการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้คุณภาพของ 

สกอ. จำนวน ๔๑ ตัวบงชี้ 

รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม 

ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ นำโดย รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

กลาวชมเชยภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย วา มธ. มีการพัฒนาในภาพรวมจากปที่ผานมา

อยางมาก ทุกหนวยงานของ มธ. ไดดำเนินการปรับปรุงพัฒนา

ตามขอเสนอแนะไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย การพัฒนาในระดับ

ดีมาก ไดแก การพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ การเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การบริการหองสมุด ระบบสาร

สนเทศ และการประกันคุณภาพ สวนการพัฒนาดานแผน

ยุทธศาสตร การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการจัดการ

งบประมาณ มีการพัฒนาอยู ในระดับดี และเมื่อสรุปผลการ

ประเมินตามองคประกอบ ๙ ดาน คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ ๒) การเรียนการสอน  

๓) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ๔) การวิจัย ๕) การ

บริการทางวิชาการแกสังคม ๖) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๗) การบริหารและการจัดการ ๘) การเงินและงบประมาณ และ 

๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มธ. ไดคะแนนการ

ประเมินภาพรวม เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 

๒.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน อยูในระดับดี

มาก  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดผลการประเมนิคณุภาพ ปการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ไดผลการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา ๒๕๕๑ 

๒.๕๑ คะแนน อยูในระดับดีมาก ๒.๕๑ คะแนน อยูในระดับดีมาก 
สำหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ รองศาสตราจารย  

พันเอก ดร.ถวัลย กลาวเพิ่มเติมวา คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ ไดมีขอสังเกตและเสนอแนะ ๓ ดาน คือ ดานการเรียน

การสอน ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ โดยในประเด็น

แรก ดานการเรียนการสอน คณะกรรมการเสนอแนะใหเพิ่ม

จำนวนอาจารยประจำดวยวิธีการท่ีหลากหลายและอาจจะจำกัด

จำนวนรับนักศกึษาบางหลักสูตรที่รับนักศึกษาเกินความเหมาะสม 

เนนการใช E-learning และใชเทคโนโลยีประกอบการเรียน 

การสอน ควรพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศมากกวา ๑ 

ภาษา และทักษะ IT ใหกับนักศึกษา 

Á 

ประเดน็ทีส่อง การวิจยั ควรเพิม่ชองทางเผยแพรบทความ/ 

ผลงานวิชาการของอาจารย นักศึกษา โดยจัดทำ E-journal ที่มี 

peer review ที่มีมาตรฐาน ใหแรงจูงใจในการรวบรวมขอมูล

ดานการวิจัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น สงเสริมใหอาจารยที่มี

ศักยภาพการวิจัยสูงปลอดจากงานสอน และทำวิจัยอยางเต็มที่ 

เตรียมการรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และกำหนด

สมรรถนะของความสามารถในการทำวิจัยในปที่ มธ. ครบ ๘๐ ป 

ที่ชัดเจน 

ประเด็นสุดทาย การบริหารจัดการ เสนอวาควรมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและใหความชวยเหลือหนวยงานระดับคณะ/ 

สำนัก/ สถาบัน ในการดำเนินงานการจัดการความรู เพื่อให 

เชื่อมโยงกับระดับมหาวิทยาลัย มีการนำผลการประเมินความ 

พึงพอใจของบุคลากรมาวิเคราะหและนำมาปรับปรุงการ 

บริหารงาน กำหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน มีการ

ดูแลความปลอดภัย สิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรใน

ศูนยรังสิตอยางใกลชิดและจริงจัง มีการสรางระบบเช่ือมโยง

ขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานเพื่อใชในการบริหารงาน

และการประกันคุณภาพ ในระบบ online เปนตน 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับจังหวัดปทุมธานี โดย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมการ

ประกวดลายผาวิถีวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ในหัวขอ “ปทุมรัก
ปทุม ชุมชีวิต” โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ของจังหวัดปทุมธานี ที่มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค รวม
ออกแบบและสงผลงานประกวดลายผาตลอดเดือนกรกฎาคม  
ที่ผานมา ไดมีผูรวมสงผลงานประกวดเปนจำนวนท้ังสิ้น ๕๘ ชิ้น 
และมีผลงานท่ีผานเขารอบสุดทายจำนวนท้ังสิ้น ๓๖ ชิ้น  

ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมาจึงไดกำหนดใหมีการ
ตดัสนิผลงานจากคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิทัง้จากมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปราชญผูมีความรอบรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจังหวัด
ปทุมธานี และผูเชี่ยวชาญดานลายผาจากบริษัทเอกชน เพื่อ 
คัดเลือกผลงานท่ีดีที่สุด เพื่อใหไดลายพิมพผาซึ่งอาจจะนำไป 
จัดพิมพผาสำหรับเคร่ืองแตงกายในรูปแบบตางๆ ของจังหวัด
ปทุมธานี และนำไปจัดแสดง ณ ศูนยประวัติศาสตร ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลงานที่ไดรับรางวัลดังตอไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวดาวสุดา เกียรติประเสริฐ 
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร ที่มีแนวความคิดใน
การออกแบบ มาจากคำขวัญประจำเมืองปทุมวา “ถิ่นบัวหลวง 
เมืองรวงขาว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใส
เจาพระยา กาวหนาอุตสาหกรรม” จึงเกิดเปนลายที่อุดมไปดวย
ดอกบัวหลวง ซึ่งเปนเอกลักษณของเมืองนี้ และรวงขาวที่อวบ
อิ่มแสดงถึงความอุดมสมบูรณ 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ ๑ ไดแก นายศักดิด์า วฒุริตัน 
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะศิลปกรรมศาสตร ไดแรงบันดาลใจใน
การออกแบบจากดอกบัว ซึ่งเปนดอกไมประจำจังหวัดปทุมธานี 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับจังหวัดปทมธานี โดย
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ซึ่ งนำดอกบัวมาสร างเปนจุดเดนของลายผา โดยตัดทอน 
รายละเอียดลงใหเหลือแตกลีบดอก ซึ่งมีลายกนกประยุกต กับ
ลายไมเคิล ที่เปนเสนโคงเพิ่มความเปนสากลโดยทำลายใหโคง 
และผสมผสานลายท้ัง ๒ ลายเขาดวยกัน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก นางสาวกรรณานุช 
กันยามัย นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะศิลปกรรมศาสตร มีแนว 
ความคิดในการออกแบบ ที่ใชเปนรูปรังผึ้ง ซึ่งสื่อถึงความสามัคคี 
และนำดอกบัวซึ่งเปนดอกไมประจำจังหวัดปทุมธานีมาออกแบบ
ผสมผสานเขาดวยกัน 

รางวัลชมเชย จำนวน ๑๔ รางวัล จาก นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไดแก  
 ๑. นางสาวกนกทิพย นาควิเชียร นักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
  ๒. นางสาวชวีพร สังวาล นักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
  ๓. นางสาวขวัญกร สุขะนาคินทร นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
  ๔. นางสาวพัชรา กรุงศรี นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
  ๕. นางสาวณิชากร เกิดเปยม นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
  ๖. นางสาวณัฐนันต สอนเพ็ง นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๗. นางสาวทอปด เสริมสุวรรณ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๘. นายสุระ โชคงามวงศ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๙. นางสาวณัฐวรรณ สันติภาพ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๑๐. นางสาวนาซนีน ฮานาฟ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๑๑. นางสาวจุฑารัตน หมื่นสุวรรณ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๑๒. นางสาวดุษฎี กันนิกา นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๑๓. นายพิพฒัน พาที นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
 ๑๔. นางสาวชลธิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปที่ ๒ 
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โครงการบริหารการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต รวมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ 
สิง่แวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จดัโครงการ 
อบรมภาพนูนต่ำจากขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒ โดย รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธานเปดงาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร จัดมหกรรมสัปดาห “การพัฒนา
โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ” เมื่อ
วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ 
อาคารคุณากร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแกผูเขา
อบรม หลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” รุนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยไดรับ
เกียรติจาก คุณบุญเจือ วงศเกษม ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาผูประกอบการ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนประธานมอบวุฒิบัตร 

รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
รองอธิการบดีฝายการคลัง เปนวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “เพื่อซักซอมความเขาใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมและปญหาท่ีคาดวาจะเกิด
ขึ้น รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาเบื้อตนของ
ระบบ Oradle” เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ณ หอง ๑๓๕ อาคารบรรยายรวม ๓ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมดวย คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมกิจกรรม
ปลูกตนไม ๓๓๓ ตน เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ และครบรอบ 
๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สวนสุขภาพเอเช่ียนเกมสปารค มหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตรฯ จดัโครงการปลูกตนไมใหญ จำนวน 
๗๕ ตน เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป 
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ 
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร 



โดยในประเด็นแรก เรื่องบุคลากรที่จะทำวิจัย มหาวิทยาลัย
มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีอาจารยประมาณ ๑,๔๐๐ กวาคน 
เกือบครึ่งหน่ึงของจำนวนน้ีมีตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงมี
ประสบการณในการทำงานทางวิชาการมาแลวในระดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยจึงมุงใชศักยภาพของบุคลากรเหลาน้ีทำในส่ิงที่จะ
เกดิประโยชนตอสังคม ไดแก การทำวจิยั และการผลติทรพัยากร 
บุคคลในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี แตประเด็นที่อาจจะเปน
ปญหาอยู คือ ประเด็นที่สอง เรื่องทรัพยากรสำหรับการวิจัย การ
วิจัยใชทรัพยากรมาก ใชงบประมาณ ใชเครื่องมือตางๆ มากมาย 
ปจจุบัน ธรรมศาสตรมีงบประมาณการวิจัยจาก ๓ สวน คือ 
หนึ่ง จากงบประมาณแผนดิน ซึ่งเช่ือวาธรรมศาสตรนาจะไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณแผนดินไดมากข้ึน สอง งบประมาณ
จากหนวยงานภายนอกท่ีประสงคจะไดงานวิจัยและขอให
มหาวิทยาลัยทำการวิจัยให ซึ่งธรรมศาสตรมีสถาบันวิจัยและให 
คำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เรียกวา “TU-RAC” 
ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางชวยประสานสงเสริมในเรื่องนี้อยู
แลว โดยเปาหมายท่ี TU-RAC ตั้งไว คือ ใหไดงบวิจัยปละ 
๓๐๐ ลานบาท และสวนที่สาม งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง 
โดย ๓ ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลง คือ สภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรอนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยฉบับใหม พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไวใน
ระเบียบวาดวยงบประมาณในการวิจัยของธรรมศาสตรจากงบ
ธรรมศาสตร จะตองมีไมต่ำกวารอยละ ๓ ของงบดำเนินการ 
เพราะฉะนัน้ ตวัเลขการเพิม่ขึน้ของงบวจิยัจงึอยูประมาณ รอยละ 
๓๐๐ จากปกอนๆ  

สวนประเดน็สุดทาย เรือ่ง การบรหิารงานวจิยั ศาสตราจารย  
ดร.สุรพล กลาวเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีกรรมการ

บริหารงานวิจัยชุดเดียว และยกเลิกระบบการจัดสรรทุนวิจัยโดย
ผานฝายตางๆ ทั้งหมด เพื่อดูแลจัดใหมีระบบสนับสนุนอยาง
ชัดเจน ใหมีระบบการใหรางวัล การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
จัดใหมีทุนวิจัยเพิ่มข้ึนหลากหลายประเภท สนับสนุนการตั้งศูนย
ความเปนเลิศ เรื่องเหลานี้จะเปนเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัยใน
ระยะตอไป การปรับเปลี่ยนกลไกภายใตเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ 
ธรรมศาสตรมีความพรอม ดังน้ัน เปาหมายท่ีธรรมศาสตรจะมุง
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ก็สามารถ
เปนไปไดอยางแนนอน  

สำหรับในสวนของแผนการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยของ 
มธ. นั้น รองศาสตราจารย นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  
รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา 
ฝายวิจัย มธ. ไดเขารวม “โครงการวิจัยมุงเปา เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติ (TU-NRU)” โดยมีแผน
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการสรางงานวิจัยคุณภาพในดานตางๆ 
ไดแก การพัฒนา Excellent Center ใหไดอยางนอย ๕-๑๐ 
Center ภายในป ๒๕๕๕ พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกระดับ
นานาชาติ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเลิศดานการศึกษา 
(Regional Education Hub) จัดตั้งคณะท่ีปรึกษานานาชาติ 
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พัฒนาฐานขอมูล
วิจัย และจัดต้ังศูนยสัตวทดลองขนาดเล็ก เปนตน 

นอกจากน้ี มีแผนพัฒนาบุคลากร มุงสนับสนุนทุนนักวิจัย
ใหม ระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยสมทบ สกอ. สกว. ทุนสงเสริม
ไปตางประเทศ พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ใหมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ และมีการพัฒนาฐานขอมูล จัดต้ังคณะกรรมทรัพยสิน
ทางปญญา บริหารศูนยวิจัย ตลอดจนจัดกิจกรรมการเผยแพร
ผลงาน/รับใชสังคม อยางตอเนื่องอีกดวย 
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ดานภาพยนตร 
✿ โครงการจัดฉายภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก”  

รับผิดชอบโดย หอภาพยนตรแหงชาติ โดยจัดฉายภาพยนตรตาม
สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ที่สนใจทั่วประเทศ  

✿ โครงการผลิตภาพยนตรสารคดี ๑๑๐ ป ปรีดี พนมยงค 
โดย มูลนิธิหนังไทย เปดโอกาสใหนักสรางสรรคภาพยนตรรวมสง
เขาประกวด  

ดานนาฏกรรม 
✿ โครงการละครเวที “คือผูอภิวัฒน” โดย พระจันทร

เสี้ยวการละคร  
✿ โครงการละครเวที “แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจาพระยา” 

โดย ดร.จิรยุทธ สินธุพันธุ  

ดานคีตศิลป 
✿ โครงการเพลงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร หัวขอ 

“อภิวัฒนสูสันติ”  
✿ โครงการละครเพลง “พระเจาชางเผือก” จากเคาโครง

เรื่องของภาพยนตร “พระเจาชางเผือก” ของปรีดี พนมยงค 
โดย อาจารยดุษฎี พนมยงค-บุญทัศนกุล  

กิจกรรมตอเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักเรียนในจังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยาบานเกิดของปรีดี พนมยงค ไดศึกษาเรียนรูชีวประวัติ 
และผลงานตลอดจนการเสียสละตนเพื่อสวนรวม เพื่อใหคนรุน
ใหมไดเห็นคุณคาและเอาเปนแบบอยาง 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th 

จุลสารธรรมศาสตร: เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

 นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  

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 

าสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนิติศาสตร 

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายวิทยา  

คุณปลื้ม นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เปนประธานใน

พิธีเปดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ครั้งที่ ๔ ระหวาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีและ

เทศบาลตำบลโปง โดย องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เปน 

เจาภาพจัดการแขงขัน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ สนาม

กีฬาเทศบาลตำบลโปง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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