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“Trusted Brand 2009”

á

มโดม ตอกย้ำความสำเร็จในการเปนสถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพ หลังจากควารางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุดระดับ
Gold Award “Trusted Brand 2009” ที่คณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิของนิตยสาร “รีดเดอรส ไดเจสท” มอบใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
นับเปนการสะทอนความสำเร็จจากความมุงมั่นในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ มธ.ตลอดมา การันตี
ดวยผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทั่วประเทศที่
เทคะแนนความยอมรับให “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เปนแบรนดในประเภทสถาบันการศึกษา
ที่นาเชื่อถือที่สุดในระดับโกลด
การสำรวจรางวั ล แบรนด ที่ เ ชื่ อ มั่ น ได ข อง
Redaer’s Digest เปนการสำรวจประจำป ในระดับ
ภู มิ ภ าคเพื่ อ วั ด ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคอย า ง
ครอบคลุมมากที่สุดเพียงรางวัลเดียว เพื่อทำหนาที่
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สะทอนภาพ แบรนดที่เชื่อมั่นในสายตาผูบริ โภคทั้งในระดับ
ประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริษัท นีลเส็น เปน
ผูดำเนินการจัดทำการสำรวจ โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริ โภคผานแบบสอบถามของรีดเดอรส ไดเจสท และการสุม
โทรศั พ ท ส อบถามจากผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไปอี ก จำนวน
๗,๐๐๐ คน จากประเทศจีน ฮองกง อินเดีย
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน
และไทย เพื่อใหระบุชื่อแบรนดสินคาและ
บริการที่เชื่อมั่นมากที่สุดใน ๔๓ ประเภท
โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ า งๆ ของแบรนด
รวม ๖ ประการ ไดแก ความเชื่อถือได
คุณภาพ คุณคา ความเขาใจในความตองการ
ของผูบริ โภค ความสามารถในเชิงนวัตกรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งในป ๒๕๕๒
รีดเดอรส ไดเจสท ไดเพิ่มการสำรวจ “หมวด
มหาวิทยาลัย” ขึ้นเปนปแรก
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา รางวัลนี้สะทอนใหเห็นวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประสบความสำเร็จในการมุงมั่นพัฒนา
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ไมวาจะเปนดานวิชาการ
ดานการวิจัย และดานการบริการสังคม จึงเปนอีกความภาคภูมิใจ
ที่ “ธรรมศาสตร” เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจาก
สังคมไทยตลอดมา
๗๕ ป แหงการเปนมหาวิทยาลัยที่ประสาทความรู และ
ปลูกฝงจิตวิญญาณและอุดมคติเพื่อรับใชสังคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งนับเปน “มหาวิทยาลัยเปด” แหงแรกของ
ประเทศไทย ไดมุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาในดานการเรียน
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมติมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธาน
ประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ในโอกาส
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เพื่อเปนเกียรติประวัติและเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชน
ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจดั พิธมี อบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธาน
ประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ในฐานะที่
เปนผูนำที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญกาวหนา อีกทั้งมีความมุงมั่นใหประเทศลาวมีความรวมมือ
กับประเทศตางๆ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ เมื่อวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนผูมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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จากนั้นแขกผูมีเกียรติดื่มแสดงความยินดี แด ฯพณฯ จูมมาลี
ไซยะสอน พรอมทั้งถายภาพที่ระลึก
ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๔๗๙ แขวงอัตตะปอ (ชนเผาลาวลุม) ฯพณฯ จูมมาลี
ไซยะสอน เคยดำรงตำแหนงสำคัญในกองทัพ รัฐบาล และ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ หัวหนาหองวาการกระทรวง
ปองกันประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ
ปจจุบันดำรงตำแหนงเลขาธิการใหญ คณะบริหารงานศูนยกลาง
พรรคสมาชิกคณะกรมการเมือง ลำดับที่ ๑ และคณะบริหารงาน
ศูนยกลางพรรค ลำดับที่ ๑ และไดรับการรับรองจากที่ประชุม
สภาแหงชาติ ชุดที่ ๖ ใหดำรงตำแหนงประธานประเทศ เมื่อวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ นับเปนผูนำที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนา และปกครองชนเผาตางๆ ให
อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข อีกทั้งยังเปนผูมีอัธยาศัยดี สุขุม
เยือกเย็น ชอบอานหนังสือ และมีความสามารถพูดภาษาเวียดนาม
ไดดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดตัว
กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยจัด
โครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี
เปนโครงการแรก โดยมี ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานเปดโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ
๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศิษยเกามารวม
อยางคับคั่ง อาทิ ดร.เสรี วงษมณฑา คุณผาณิต พูนศิริวงศ
อิศริยา สายสนั่น สุจิรา อรุณพิพัฒน ธีรภัทร สัจจกุล คุณวสันต
ภัยหลีกลี้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โถงหอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดกลาวถึงกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ
๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะเกิดขึ้น
ตลอดป ๒๕๕๒ จำนวนกวา ๑๐๐ โครงการ ที่ลวนแตเปน
กิจกรรมที่สรางสรรคประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ
เปนสำคัญ อันเปนหนึง่ ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ ไดปฏิบัติสืบเนื่องมานับแตอดีตถึงปจจุบัน โดยการเปดตัว
กิจกรรม ๗๕ ป ดวยโครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี
ซึ่งเปดใหศิษยเกา บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และประชาชน
ที่สนใจเขารวมบริจาคโลหิตไดตลอดทั้งป ณ งานธนาคารเลือด
ชัน้ ๒ อาคารกิตติวฒั นา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หรือสอบถามรายละเอียด
ไดที่ ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๘ สวนกิจกรรมอื่นที่จะตามมาอยาง

ตอเนื่อง อาทิ โครงการ
ปลูกตนไมใหญ ๗,๕๐๐
ตน เพื่อชวยลดภาวะโลก
รอน สรางความรมรื่น
และสภาพแวดล อ มที่ ดี
ตามแนวทางการเป น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สี เ ขี ย ว
โครงการจัดทำแสตมปรำลึก ๗๕ ป แหงการสถาปนา มธก.
งานเปดหอผูปวยพิเศษยูงทอง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต งาน
ธรรมศาสตรวิชาการ ซึ่งจะมีขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม งานดนตรี
ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ และการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แม โดมเกมส” เพื่อประกาศ
ศักยภาพทางดานกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และพัฒนา
นั ก กี ฬ าธรรมศาสตร ใ ห มี ค วามเข ม แข็ ง ทางด า นพลานามั ย
นอกจากนี้ ยังถือเปนความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดมี โอกาสตอนรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
จำนวน ๑๓๗ แหง ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาเขารวมแขงขันกวา
๔,๐๐๐ คน ภายใตคำขวัญ “Sports for Unity-We all are
Thai”
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจำป
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร และบุคลากรจากหนวยงานตางๆ วางพานพุมสักการะ
อนุสาวรีย ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค จากนั้นมีพิธีมอบ
รางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค” โดย ทายาทของ
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค และทานผูห ญิงพูนศุข พนมยงค
ตอดวย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปรีดี พนมยงค กับพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)
เจาของผลงานหนังสือธรรมะที่เปนที่รูจักทั่วไป เชน ธรรมะ

ติดปก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับรอน และเปนวิทยากร
บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาใหกับหนวยงานตางๆ และ
ปดทายดวย การจัดแถลงขาว “การจัดงานในวาระครบรอบ
๑๑๐ ป ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค” ซึ่งมีกำหนด
ครบรอบ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อเปนการแสดง
ความกตัญูกตเวทิตา และเปนการเผยแพรเกียรติคุณใหเปนที่
ประจักษอยางกวางขวาง จึงไดกำหนดใหจัดกิจกรรมมากมาย
อาทิ การจัดนิทรรศการถาวร ณ สถาบันปรีดี พนมยงค การ
จัดงานปาฐกถา การจัดพิมพหนังสือและขอเขียนของ ปรีดี
พนมยงค จัดแสดงดนตรี ละคร และภาพยนตร “พระเจา
ชางเผือก” ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑
ตอเนื่องไปจนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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องทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผูที่ ไดรับรางวัล
สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ณ หองราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนน
หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานกองทุน
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ กลาวแสดงความยินดีกับผูที่ได
รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๒ และมอบ
ชอดอกไมแสดงความยินดี แดนักกฎหมายดีเดน คุณชัช
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ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนักศึกษากฎหมาย
ดีเดน นางสาวอชิรญาณ จันทรพูล จากนั้นประธานกองทุน
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ มอบของที่ระลึกใหแก
คณะกรรมการรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๒ และ
คณะกรรมการโครงการประกวดเรียงความ หัวขอ “คุณธรรมและ
จริยธรรมนำสังคม กับทานศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์”
ปดทายดวยการถายภาพหมูรวมกันของเหลาคณะกรรมการรางวัล
สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดี และผูที่ ไดรับรางวัลสัญญา
ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๒
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ มีมติทูลเกลาฯถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารเทคโนโลยี)
แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ ทาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิทยาศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารเทคโนโลยี ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจเปนเอนกประการอันยังประโยชนแก

สังคมและอาณาประชาราชโดยสวนรวม ทรงแบงเบาพระราชภาระสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานดานการบริหารจัดการตางๆ
ทรงอุทิศพระองคปฏิบัติพระราชกรณียกิจดวยพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของ
กับงานดานการบริหารเทคโนโลยี ทรงเห็นความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความจำเปนของประเทศทีตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและความตองการของประชาชน เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ปวงชนชาวไทย ทรงมีพระอัจฉริยภาพดานการบริหารเทคโนโลยีการบิน ทรงปฏิบัติหนาที่ครูการบิน
เครื่องบินขับไลแบบ เอฟ-5อี /เอฟ ทรงมีพระอัจฉริยภาพดานการบริหารเทคโนโลยีสาธารณสุข ยังผล
ใหเกิดประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎร ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา กอใหเกิดการพัฒนาคนอันเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
และทรงสานตอพระราชกรณียกิจดานบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิต
เกษตรกรและเปนรากฐานในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศตอไป

นนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นิติศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปนคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได

รับรางวัล Rules of Law Award จาก The American Bar Association ในป ๒๐๐๗ ปจจุบัน
ดดำรงตำแหนงนายกสภาทนายความสมัยที่สอง และเปนกรรมการเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เปน
ออุปนายกสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภสองสมัย เปนกรรมการผูแทนของประเทศไทยใน
กการประชุมนายกสภาทนายความระหวางประเทศ นอกจากนี้นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ยังมีผลงานดาน
บบริการสังคม โดยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เปนที่ปรึกษา
สมาคมนั
ส
กขาวและวิทยุแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย งาน
สสาขานิติบัญญัติ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ไดเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กรรมการนโยบายแห
งชาติวาดวยการพัฒนากฎหมาย และเปนผูมีผลงานดานสิทธิมนุษยชน โดยเปน
ก
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ประธานคณะกรรมการพิทักษสิ่งแวดลอม สภาทนายความ เปนกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรม
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ยังเคยเปนอาจารยพิเศษผูบรรยาย
กฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิชาชีพมากวา ๓๕ ป

นายมนู เลียวไพโรจน บริหารธุรกิจดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบันทานเปนประธานชมรม

เศรษฐศาสตร และนายกสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร นายมนู เลียวไพโรจน เปนนักบริหารที่มี
วิิสัยทัศน มีความรู ความสามารถในวิชาชีพโดยรับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จนไดดำรงตำแหนงขาราชการประจำสูงสุด โดยเปนปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗ คุณมนู เลียวไพโรจน ไดพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรม
และวางรากฐานระบบอุตสาหกรรมการผลิตใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน โดยเปนบุคคลสำคัญในการ
วางระบบและทิศทางของอุตสาหกรรมไทย ในการผลักดันมาตรการสงเสริมพัฒนา SMEs ใหมีความ
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเปนรากฐานพลิกฟนและพัฒนาประเทศในระยะยาว นอกจากนี้นายมนู
เลียวไพโรจน ยังได ใหบริการทางดานวิชาการแกสังคมโดยเปนอาจารยพิเศษใหความรูแกนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในดานสังคม นายมนู เลียวไพโรจน ไดทำหนาที่เปนประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาขององคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหวางประเทศ ปจจุบัน

ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุดของสำนักงานอาเซียน หรือที่มีชื่อเรียกตำแหนงนี้
อยางเปนทางการวา “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งดร.สุรินทร พิศสุวรรณ จะดำรงตำแหนงนี้จนถึงสิ้นป
๒๕๕๕ โดยนั่งทำงาน ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเชีย นับเปนคนไทยคนที่สองที่ไดดำรงตำแหนง
นี้ เคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ โดย
ผลงานสำคัญในระหวางที่ทานดำรงตำแหนงนี้ คือ การสงเสริมภาพลักษณดานตางๆ ของประเทศไทย
ใในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิทธิมนุษยชน การแสดงบทบาทนำในการเสริมสราง
สันติภาพในติมอรตะวันออก (ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนประเทศติมอรเลสเต) และการเปนประธาน
อาเซียนและการประชุมความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก สรางความ
ประทับใจในระดับนานาชาติเนื่องจากใชภาษาอังกฤษไดดีและมีปญญาทางการเมือง ในชีวิตการทำงาน
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เคยเปนอาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม เศรษฐศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปน

นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรคนสำคัญของวงวิชาการเศรษฐศาสตร อีกทั้งยังไดปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ๒ ครั้งในชวงป ๒๕๓๑-๒๕๓๔ และป พ.ศ. ๒๕๔๓ ทานยังเปนผูกอตั้ง
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตรของคณะฯ เพื่อเปนฐานที่มั่นในการผลิตสรางงานวิจัยและอบรมดาน
เศรษฐศาสตรของคณะฯ ภายหลังเกษียณอายุราชการทานดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
และเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม ไดรับการ
ยกยองจากสภามหาวิทยาลัยใหเปนกีรตยาจารย สาขาสังคมศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจำป ๒๕๔๓ นับเปนกีรตยาจารยคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ทานยังเปนนักวิชาการ
ดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศชั้นนำของประเทศไทย มีผลงานวิชาการมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
6
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ในชวงที่ประเทศไทยตองเผชิญวิกฤติการณเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม
ได ผ ลิ ต งานวิ ช าการเพื่ อ สร า งความเข า ใจสถานการณ เ ศรษฐกิ จ และข อ เสนอเชิ ง นโยบายด า น
เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศโดยเฉพาะนโยบายอัตราและเปลี่ยน อยาง
สม่ำเสมอและตรงไปตรงมาตามหลักวิชา

นนางดาราวรรณ ธรรมารักษ สังคมสงเคราะหศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปนผู ไดรับ

รางวั
ร ล HARRY HOLT AWARD ในฐานะผูมีบทบาทอันสำคัญยิ่งและอุทิศตนในการกอตั้งองคกร
และพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนใหเด็กเติบโตในสถาบันครอบครัว จากองคการ Holt International
Children’s
C
Services ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรบั รางวัลนักสังคมสงเคราะหดเี ดนสาขาสังคมสงเคราะห
ดดานสวัสดิการครอบครัวและเด็กประจำป จากมูลนิธิศาสตราจารยปกรณ อังศุสิงห เคยรับราชการเปน
อาจารย
อ ประจำคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูมีบทบาทสำคัญในการรวม
กกอตั้งและรับผิดชอบดูแลศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะห (คลองจั่น) เพื่อเปนสถานที่ฝกงานสำหรับ
นนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรและเปนศูนยบริการสังคมสำหรับชุมชน ซึ่งศูนยปฏิบัติการดังกลาว
ถือเปน Social Lab แหงแรกของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร นอกจากนี้นางดาราวรรณ ธรรมารักษ
ยยังไดกาวเขาไปมีบทบาทในการกอตั้งสหทัยมูลนิธิ องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กและครอบครัว ใน
รูปแบบของการถูกยืมตัวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปปฏิบัติงานในตำแหนงผูอำนวยการฝาย
สวัสดิการสังคมเปนระยะเวลา ๓ ป และเปนผูมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิก กอตั้ง และสนับสนุน
องคกร มูลนิธิตางๆ

นนายไพบูลย วัฒนศิริธรรม พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบันดำรงตำแหนงประธาน

สสภาผูชมและผูฟงรายการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (สถานีโทรทัศน
ททีวี ไทย ทีวีสาธารณะ) อดีตรองนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ขของมนุษย ใน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย
ในป
ใ ๒๕๔๙-๒๕๕๑ นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ยังมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการบริหารองคกร
ดดานพัฒนาชุมชนและสังคมในการผลักดันแนวคิด “การพัฒนาที่ใหชุมชนเปนแกนหลัก และเอาพื้นที่
เปนตัวตั้ง” เขาไปสูองคกรและสูการปฏิบัติอยางกวางขวาง ในฐานะที่นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เปนผูนำประสานเชื่อมโยงที่ ไดรับการยอมรับจากทุกฝายจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสู
กการสนับสนุนทางนโยบายจากภาครัฐ เพื่อขยายเครือขายปฏิบัติการของทองถิ่นใหกวางขวางยิ่งขึ้น
มีสวนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศตอขบวนการชุมชนไทย ไดแก ๑. ขบวนการ
กลุมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการชุมชน ๒. ขบวนการเกษตรผสมผสานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขบวนการสภาผูนำชุมชน ๔. ขบวนการบานมั่นคง และ ๕. ขบวนการแผนแมบทชุมชน

ศศาสตราจารยนายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถือเปน

แพทยผูเชี่ยวชาญดานไตที่ดีที่สุดของเมืองไทย และยังเปนนักบริหารที่มีฝมือยอดเยี่ยม โดยเคยดำรง
ตตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี คณบดีคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ภภารกิจสำคัญคือการวางระบบโรงพยาบาล จากการเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๑๐๐ กวาเตียง ขยายเปน
๔๔๐๐ เตียงและวางหลักสูตรการผลิตนักศึกษาแพทยที่มีการเรียนแบบใชปญหาและชุมชนเปนฐานใน
กการเรียนรู โดยการเขาไปศึกษาในชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย เพื่อเขาในสภาพความเปนอยูของผูปวย
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อยางแทจริง นอกจากนี้ยังเคยเปนนายกสมาคมไตแหงประเทศไทย ในดานการสรางนวตกรรม
ศาสตราจารยนายแพทนสุชาติ อินทรประสิทธิ์ ไดรับรางวัลชมเชยจากสถาบันวิจัยแหงชาติ ในการ
ประดิษยเครื่องไตเทียม ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ และยังไดรับคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการพิจารณารางวัล
Humanized Healthcare Award และรางวัลอารี - สม สวาท ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑

นายแพทยหทัย ชิตานนท สาธารณสุขศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปนผู ไดรับเหรียญ

รางวัล Tobacco on Health ประจำป ๒๕๓๔ และเหรียญรางวัล Tobacco-Free World Award
ประจำสหัสวรรษ ๒๐๐๐ จากองคการอนามัยโลก และรางวัล International Achievement Award
จากสมาคมควบคุมยาสูบเอเชียแปซิฟก เปนผูมีบทบาทสำคัญในการรางและผลักดันกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการบริโภคยาสูบที่สำคัญ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผู ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่หามการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
เปนผูผลักดันใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework
Convention for Tobacco Control-FCTC) ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนอนุสัญญาฉบับแรกใน
การสาธารณสุข นอกจากนี้ยังเปนผูมีผลงานทางดานวิชาการ เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เปนผูริเริ่มและนำเทคนิคทางศัลยกรรมประสาทหลายชนิดมาใช ในประเทศไทย เชน ศัลยกรรม
สเตอรีดอแทคซิค ศัลยกรรมดวยความเย็นจัด เปนผูริเริ่มและจัดหาทุนในการกอสรางตึก “ทองอยู
ล่ำซำ” และตึก “จุลินทร-สงวน ล่ำซำ” และตึกผูปวยพิเศษหญิงเพื่อเปนอนุสรณ ๘๔ ป โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา และเปนผูริเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑสมเด็จเจาพระยา

ศาสตราจารย ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ

วิิศวกรรม เปนผูนำคนหนึ่งของประเทศในดานของพลังงานโดยเฉพาะทางดานนโยบายพลังงาน อีกทั้ง
ยังเปนผูทราบขอมูลดานพลังงานตางๆ ในเชิงลึก ซึ่งชวยในการวิเคราะหและสังเคราะหเปนนโยบาย
ของประเทศ เคยดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร เปนผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากนี้ยังเปนประธานคณะกรรมการนโยบายสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนอนุรักษพลังงาน
เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
ยังไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร
เปนกรรมการประเมินคุณภาพอุดมศึกษา (สมศ.) อีกทั้งยังเปนเจาของงานวิจัยและพัฒนาดานกระบวน
อุณหภาพ, เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมตีพิมพในระดับชาติ และนานาชาติกวา ๑๐๐ เรื่อง
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นโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ ๗๕
ป ในวันศุกรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดพิจารณา มอบเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๒
แด อาจารย ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ในฐานะที่เปนศิษยเกา ผูที่
เคยทำงานใหมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชนแกสังคม และเปนผูมี

นายวสันั ต ภััยหลีีกลีี้
รองผูอำนวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย
อดีตผูชวยผูจัดการฝายขาว และรองผูจัดการฝายขาว
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
ผูอำนวยการฝายขาว สถานีโทรทัศนไอทีวี
กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

จริยธรรมอันปรากฏเดนชัด พรอมมอบโลเกียรติยศ ประเภทศิษย
เกาดีเดน ประจำป ๒๕๕๒ แกศิษยเกา ที่มีผลงานดีเดนเปน
ประโยชนและเปนที่ยอมรับของสังคม ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม จำนวน ๒ ทาน ไดแก

นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
อดีตผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสำนักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังมอบโลเกียรติยศ ประเภทผูทำคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๒ ให
แกบุคคลดังตอไปนี้
๑. นายกำพล ศรธนะรัตน
๒. รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ
๓. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล
๔. อาจารยทรงยศ แววหงษ
๕. นายประพาส ศุภพันธ
๖. นายประเสริฐ ธีรนาคนาท
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัตถกร กลั่นความดี
๘. Professor Dr. Masatsugu Tsuji
๙. สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธธรรมศาสตร
๑๐. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
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ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คัทลียา
เพชรสิงห ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Mr. Nobuhide
MINORIKAWA, Parliamentary Vice-Minister for Foreign
Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Japan และคณะ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในอนาคต และกระชับ
ความสัมพันธอันดีตอกัน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มอบรถยนต Toyota Fortuner 3.0 V ใหแก
นายณัฐพงศ ศุภนิศารัตน ผูไดรับรางวัลสลากกาชาดธรรมศาสตร
รางวัลที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณดาน
หนาตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝาย

บริหารศูนยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบจักรยาน
พับได จาก บริษัท CPA PRODUC จำกัด จำนวน ๑ คัน
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณดานหนาอาคาร
ยิมเนเซียม ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการ

กับ Prof. Marita Hilliges, Pro Vice-Chacellor Halmstad University ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹ÇÔ à ·ÈÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ “The

Thammasat Diplomatic Forum” หัวขอ “Romania and the European
Union” โดย H.E. Mr. Radu Gabriel Mateescu, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent Observer to
ESCAP of the Romania เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
วรรณ ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

Ê¶ÒºÑ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ Judge Business

School, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ จัดพิธีลงนามความรวมมือ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง” เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณ ไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเปดการปฐมนิเทศ
นักศึกษา โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
โครงการนักศึกษาเรียนดี ในเขตเมือง โครงการ
นั ก ศึ ก ษาผู มี ค วามสารมารถดี เ ด น ในด า นกี ฬ า
โครงการนักศึกษาพิการ และโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาแกนักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอง
เธียเตอร ชั้น ๑ อาคารอินเตอร โซน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร กลาวตอนรับผูปกครองนักศึกษา ในงานมหาวิทยาลัย
พบผูปกครองนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารยิมเนเซียม ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ÷ à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõò
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องศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณถึง
ผลการจัดประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การจัดการ
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชน” ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ในชวงเดือนมีนาคม
๒๕๕๒ ที่ผานมาวา เปนการจัดประชุมวิชาการที่มีวิทยากร
หลากหลายซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ โดยตรงใน
การจัดการปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชน ไดมีการนำเสนอ
โครงการของเยาวชนจากนักเรียนระดับประถมศึกษา และมีการ
ฝกปฏิบัติการ อาทิ การฝกทักษะชีวิต การสอนเพศศึกษาใน
วัยรุน การจัดประชุมครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการประจำคณะ
สายผูทรงคุณวุฒิคณะพยาบาลศาสตร เปนประธานในพิธีเปด
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมกลาวตอนรับ
ในการประชุม นายชวน หลีกภัย ใหขอคิดเห็นวา ทุกวันนี้
ขาวปญหาของวัยรุนไดทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งเรื่องการมีเพศ
สัมพันธ ในวัยเรียน นำมาซึ่งปญหาการตั้งครรภและทำแทง
ปญหายาเสพติด ปญหาการทองเที่ยวสถานเริงรมยในยามค่ำคืน
ของกลุมเด็ก เยาวชน รวมทั้งปญหาการใชความรุนแรงของเด็ก
เยาวชน ลวนเปนปญหาที่สังคมใหความสำคัญและตองการที่จะ
เขาไปชวยแก ไขมาเปนเวลานาน คานิยมในการบริ โภคสินคา
ฟุมเฟอย คานิยมในเรื่องการอยูกินฉันทสามีภรรยาของวัยรุน
คานิยมในการเที่ยวกลางคืน ลวนเปนชนวนและจุดเริ่มตนที่
สำคัญของการเดินทางสูปญหาของชีวิตมากมาย ตนเหตุของ
ปญหาความเสี่ยงมาจากหลายทิศทาง ทั้งจากสภาพแวดลอม
จากเพื่อน คนรอบขาง หากสังเกตใหลึกลงไป จะพบวาตนเหตุ
12
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ของปญหาความเสี่ยงเกิดขึ้นใน ๒ ลักษณะ คือ
เกิดขึ้นจากการถูกกระตุนโดยความออนแอของ
สังคม ครอบครัว และเกิดโดยถูกกระตุนจากสื่อ
สังคมที่ออนแอลง ความเอาใจใสตอความมั่นคง
ของระบบเศรษฐกิจ ทำใหความมั่นคงของสังคม
ครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในระยะห า งมาก
ขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่บอยครั้งเรามักจะพบวา
เบื้องหลังของปญหาตางๆ ทั้งในเรื่องของความ
รุนแรง ปญหายาเสพติด ปญหาในเรื่องเพศ เกิด

จากความไมเขาใจกันของคนในครอบครัวเปนองคประกอบหลัก
เสมอ ประกอบกับการแสวงหากำไรของผูประกอบการ จนไม
คำนึงถึงความไมมั่นคงและปลอดภัยของเด็กเยาวชน รวมทั้ง
แหลงของความเสี่ยงที่คืบคลานเขามาใกลตัวเด็ก เยาวชนมากขึ้น
อาทิ แหลงสถานบันเทิงในบริเวณใกลมหาวิทยาลัย
นายชวน หลีกภัย กลาวเพิ่มเติมวา สาเหตุของความเสี่ยง
เกิ ด ขึ้ น จากการถู ก กระตุ น โดยสื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยเฉพาะปญหาเรื่องเพศ ปญหาเรื่องความคุนชินกับความ
รุนแรง ปญหาเรื่องคานิยม พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ลวนเปนผล
จากการบริ โภคสื่อ จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำใหผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน ไดพัฒนาตนเองจาก
ผูบริ โภคกลายมาเปนผูผลิตสื่อดวยตนเอง จึงไมนาแปลกใจที่
ภาพคลิปวีดีโอของเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ภาพของการใช
ความรุนแรง ภาพของการแอบถายภาพของการชอบโชว จึงได
กลายมาเปนสวนหนึ่งของภาพที่มีติดกับโทรศัพทมือถือของกลุม
เด็ก เยาวชน หลายครั้งมีคนพยายามที่จะบอกวาปญหาและความ
รุนแรงมีมากเพียงใด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความเรงดวนในการ
แสวงหามาตรการในการจัดการทั้งในเชิงรุกและในเชิงรับ ในแง

ของทฤษฎีในการจัดการปญหาที่งายและตรงที่สุดก็คือ การแกที่
สาเหตุของปญหา การแกปญหาที่สื่อ โดยการสรางใหเกิดสื่อที่สง
เสริมการศึกษาและการเรียนรูใหมากขึ้น เพราะเราไมอาจปฏิเสธ
ไดวาสื่อมีผลตอการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็ก
เยาวชน สื่อที่มีความรุนแรง สื่อที่นำเสนอคานิยมหรือการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในทางไมสรางสรรคมีจำนวนมากขึ้น
สรางความเคยชินใหกับเด็กและเยาวชน ดังนั้น การเขาไปปราบ
ปรามสื่อราย การสงเสริมใหเกิดสื่อที่สรางสรรคนำมาซึ่งการขยาย
สุขภาวะใหกับสังคม จำเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยาง
จริงจัง การแกปญหาที่ความเขาใจของเด็กเยาวชนและสังคม
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว ปญหาหลายปญหาสวน
ใหญเกิดขึ้นจากภาวะสังคมครอบครัวมีความออนแอ การผลัก
เด็กออกจากครอบครัวไปสูสังคมที่ไมเขมแข็ง จึงเปนปจจัยหลัก
ของความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดปญหาทางสังคม ดังนั้น การสราง
ความเขมแข็ง การสรางความเขาใจ การสรางความรัก ใหกับ
สถาบันครอบครัว รวมไปถึงการไมผลักดันเด็ก เยาวชนออกจาก
บานออกจากสังคม เปนกระบวนการที่ชวยปองกันไม ใหเด็กตก
อยูภายใตความเสี่ยงไดเปนอยางดี หัวใจสำคัญที่จะชวยแก ไข
ปญหาภาวะความเสี่ยงของเด็ก เยาวชน ก็คือ ความพยายามให
เกิดการประกอบการภายใตจิตสำนึกที่ดี การประกอบการโดย
วางอยูบนพื้นฐานของคำวากำไรเพียงอยางเดียว ทำใหหลาย
ธุรกิจประกอบการโดยมีกลุมเปาหมาย หรือกลุมลูกคาอยูที่เด็ก
เยาวชน จึงประกอบการเพื่อแสวงหากำไรโดยมองขามและละเลย
ถึงคุณธรรมจริยธรรม การแกปญหาในเชิงรุกดวยการสรางความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการเปนอีกหนึ่งยุทธศาสตรที่
ไมอาจจะละเลยได

ขอสรุปที่ ไดจากการประชุมเห็นวา การแกปญหาที่ผานมา
การจัดการปญหาความเสี่ยงในกลุมเด็ก เยาวชน เปนการมอง
ปญหาที่มุงเนนเด็กเยาวชนในฐานะของตัวปญหา แตแทที่จริง
แลว เด็ก เยาวชน เปนเพียงผลผลิตของปญหาอันเปนผลมาจาก
ความออนแอของสังคม การประกอบธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหา
กำไร การแกปญหาความเสี่ยง จำเปนจะตองเริ่มจัดการที่มุมมอง
ทัศนคติ วาเด็ก เยาวชนเหลานี้ เปนผูไดรับผลกรรมจากปญหา
สังคม กระบวนการตอมาก็คือ การแกปญหาที่สังคมในมิติตางๆ
ทั้ง สื่อ ผูประกอบการ แหลงของการประกอบการ ที่สำคัญที่สุด
ก็คือ การแกปญหาเพื่อใหสังคมครอบครัวเกิดความเขมแข็งอัน
เปนรากฐานที่สำคัญที่สุดในการจัดการปญหาที่ยั่งยืน ปจจุบัน
ปญหา ความเสี่ยง และแนวคิดในการจัดการปญหา เริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้น ความพยายามที่จะใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมใน
การคิด และแสวงหาแนวทางในการจัดการดวยตนเอง เปนวิธี
การจัดการที่มีความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาสำคัญที่ตามมาก็
คือ ระบบการจัดการ ใครคือผูมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อทำใหเกิด
กระบวนการในการจัดการอยางแทจริง ผูมีหนาที่ทำใหเกิดการ
ทำงานอยางจริงจังและตอเนื่อง ที่ตองลุกขึ้นมาในการจัดการ
ปญหาความมั่นคงของมนุษย ดวยการขจัดปญหาและความเสี่ยง
ในเยาวชนอยางจริงจัง การประชุมนี้ยังพบวาผูเขารวมประชุมมี
ความพึงพอใจในระดับสูง เนื่องจากไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิด
เห็นตางๆ ทำใหไดแนวทางในการสรางความรวมมือกันเพื่อการ
จัดการปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชน สามารถประยุกตองค
ความรูและประสบการณที่ ไดรับไปใช ในการสงเสริมและปองกัน
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนรวมถึงสงเสริมงานวิชาการและ
งานวิจัยตอไป

“สำแดงศาสตร ประกาศธรรม” หนังสือที่ระลึก ๗๕ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หนังสือ “สำแดงศาสตร ประกาศธรรม” เปนบทรอยกรองของคุณเนาวรัตน พงษไพบูลย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ธรรม”
และ “ศาสตร” ตางๆ ที่มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง กับทั้งเหตุการณสำคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับการรอยเรียงภาพสี แสดงความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยตั้งแตการสถาปนา
มาจนปจจุบัน โดยเริ่มจำหนายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ศูนยหนังสือธรรมศาสตร สาขาทาพระจันทรและสาขา
ศูนยรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๒-๖๑๓-๓๘๙๐ หรือที่เว็บไซต www.tubookstore.com
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The 5th EU-Thailand National Intervarsity
Debate Championship 2009

¤

ณะศิลปศาสตร โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา และ
ชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมกับ สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดการแขงขันการ
โตวาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ ๕ (The Fifth EUThailand National Intervarsity Debate Championship
2009) ในวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยไดรับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานเปดงาน
โดยการแขงขันโตวาทีไดแบงการแขงขันออกเปน ๓ ประเภท
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
นักโตวาทีหนาใหม ซึ่งแตละประเภทตางไดรับโจทยที่แตกตาง
กันไป และเพื่อเปนการฉลองครบรอบ ๓๐ ป ความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยและกลุมสหภาพยุโรป โจทยการแขงขันจึง
พิเศษกวาทุกป ไม ไดครอบคลุมแคประเด็นสถานการณตางๆ
ในประเทศไทยเทานั้น แตยังรวมไปถึงสถานการณ ในระดับ
ภูมิภาคยุโรป และระดับโลก สำหรับโจทยรอบการแขงขัน
ชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาไดรับหัวขอ “This house would
end Burma/Myanmar’s isolation from the international
14
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ดังนี้

community” ระดับมหาวิทยาลัยโตวาทีในหัวขอ “his
house believe that developing countries should
bare the same burdens as EU in fighting global
warming” และระดับนักโตวาทีหนาใหม ไดรับโจทย
“This house would end Burma/Myanmar’s
isolation from the international community”
และหลังการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๑
เมษายนที่ผานมา ซึ่งไดผลการแขงขันในแตละประเภท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมที่ชนะเลิศ ไดแก
ทีมโรงเรียนนานาชาติรวมฤดี
● ระดับมหาวิทยาลัย ทีมที่ชนะเลิศ ไดแก
ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล
● ระดับนักโตวาทีหนาใหม ทีมที่ชนะเลิศ ไดแก
ทีมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
●

โดยที ม ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น โต ว าที ภ าษา
อังกฤษนานาชาติ จะไดรับถวยรางวัลใบประกาศนียบัตร และ
บัตรเงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับรางวัล Top 10 Best
Speaker ในปนี้ ทีมที่สามารถควารางวัล ไปครอง ไดแก ทีมจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้การแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ ยังชวย
สงเสริมใหนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดทางดานวิชาการตามหัวขอการโตวาทีที่เกี่ยว
กับเหตุการณ ในปจจุบัน และยังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางผูเขาแขงขันในแตละทีมอีกดวย
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นื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๐ ป คลายวันสถาปนาคณะฯ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ Asia-Pacific Academic
Collaboration Program (APAC) พรอมทั้งจัดเสวนาโตะกลม
ครั้งพิเศษหัวขอ “Asia-Pacific Business Education
Amidst World Economic Crisis” เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๕๒ ณ หองแกรนดบอลรูม ๓ โรงแรมแกรนด ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ
รองศาสตรจารยเกศินี วิฑูรชาติ คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กลาววาปจจุบันการเรียนการสอนดาน
บริหารธุรกิจถือเปนวิชาที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ ที่ตอง
ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษาในทุกแงมุม เพื่อสรางเกราะ
คุมกันใหกับนักศึกษาที่จบออกไป สามารถดำเนินธุรกิจภายใต
การแขงขันได แตที่ผานมาหลังจากที่ทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจอยางในปจจุบัน ทำใหทางภาคการศึกษาตองหันมาทบท
วนองคความรูที่ถายทอดใหกับนักศึกษาวาตองเสริมแข็งแกรง
ดานใด เพื่อใหทันกับกระแสโลก ในฐานะที่คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนำของเมืองไทย ที่ผลักดันความเปนนานาชาติใหกับนักศึกษา
มาโดยตลอด ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดใหมีการ
ลงนามความรวมมือทางวิชาการภายในชื่องาน Asia-Pacific
Collaboration Program (APAC) พรอมดวยการเสวนาครั้ง
พิเศษในหัวขอเรื่อง “Asia-Pacific Business Education
Amidst World Economic Crisis” เพื่อแลกเปลี่ยนองคความ

รูระหวางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคผานการศึกษาโดย
ใชกรณีศึกษา และเสวนาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กลาวเพิ่มเติมวา
เราตองการสรางความเปนนานาชาติ ใหกับนักศึกษา ดังนั้นการ
เสริมสรางนักศึกษาใหรูเทาทันกระแสโลก จึงถือเปนเรื่องที่
จำเปน โดยที่ผานมาทางคณะฯ ไดเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
กรณีศึกษา ซึ่งทางคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี ไดเล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดพิธีลงนามดังกลาวขึ้น เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนกรณีศกึ ษา หรือประสานงานใหนักศึกษาไดเรียนรู
และหาประสบการณจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
เปนตน ซึ่งการรวมมือครั้งนี้ นับวาเปนนวัตกรรมความรวมมือ
ดานการเรียนการสอนบริหารธุรกิจเปนครั้งแรกในประเทศไทย
สำหรับการเสวนาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ คณะพาณิช
ยศาสตรและการบัญชี ตองการสรางใหนักศึกษามีความรับผิด
ชอบตอสังคม จะทำอะไรก็ทำอยางผูมีความรับผิดชอบ เชน
ธุรกิจการลงทุนเพื่อจะไดเปนนักธุรกิจที่มีจรรยาบรรณนึกถึง
สังคมกอนนึกถึงเรื่องการแสวงหาผลกำไร หรือการสอนในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง เนนการมองธุรกิจที่ยั่งยืน มากกวาผล
ประโยชนในระยะสั้น ซึ่งหากไดมีการปลูกฝงเรื่องดังกลาวเขาไป
ใหกับนักศึกษาแลว เชื่อไดวาในอนาคตหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ขึ้นอีก จะไมรุนแรงอยางในปจจุบัน
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§Ò¹ “Art Addicted: M.Mattani”
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าสตราจารย ดร.มัทนี รัตนิน เปนผูริเริ่มกอตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๙ และเปนผูมีผลงานทางวิชาการ และผลงานสรางสรรค
อันทรงคุณคาตอวงการละคร และศิลปะการแสดงของไทย
จำนวนมาก ซึ่งผลงานทางวิชาการไดเผยแพร ในรูปของการจัด
แสดง และการตีพิมพออกสูสาธารณชนในรูปของเอกสารการ
สอน บทความทางวิชาการ ตำรา มีผลงานบางสวนซึ่งสาขาวิชา
การละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
นำมาใช ในการจัดการเรียนการสอน และเปนองคความรูสำหรับ
การสรางสรรคการแสดงละครเวที และในโอกาสที่ศาสตราจารย
ดร.มัทนี รัตนิน มีอายุครบ ๗๒ ป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกำหนดจัดโครงการ “Art Addicted :
M.Mattani” เมื่อในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองจัด
นิทรรศการ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม16
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ศาสตร ศนย
ศูนยรังสิิต และโ
และโรงละคอน
โรงละคอน Centerpoint Playhouse
ชัน้ ๘ Centerpoint ศูนยการคา Central World ทัง้ เพือ่ นำเสนอ
ผลงานสรางสรรคดานการละคร และศิลปะการแสดงดวยแรง
บันดาลใจจากองคความรูของศาสตราจารย ดร.มัทนี รัตนิน
ภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรมากมาย
อาทิ ละคร Mattani Eternity, แฟชั่นโชว, เมาท มัทนี.....
รวมสมัย (อดีต...ปจจุบัน)

¢‹ÒÇÂ‹ÍÂÃŒÍÂÊÒÃÐ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รวมกับ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ
(JDBA) กิจกรรม Faculty Luncheon ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ในหัวขอ Recent
trends in Judgment and Decision Making (JDM) research โดย Prof. Dr.
Hun Tong Tan, Director of Center for Accounting and Auditing
Research จาก Nanyang Business School, Nanyang Technological
University ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอง ๕๖๕ ชั้น ๕
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภฯ จัดการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง การดำเนินกิจการโรงเรียนอนุบาลเอกชนในภาวะปจจุบัน ในการอบรม
พัฒนาบุคลากร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมี อาจารยจินตนา ธรรมวานิช
นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ เปนประธานในพิธีเปด ณ โรงเรียน
อนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภฯ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการวิจัยระดับ
หัวหนาโครงการ” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หองสัมมนา ๑ และ ๒ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดอบรม หลักสูตร “นักกฎหมายการอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสราง
ผูป ระกอบการใหม”
รุนที่ ๓ ในหัวขอ
“บทบาทของกรม
ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ตอการพัฒนา
SMEs ของภาครัฐ” โดย คุณประชาภัฒน กลิ่นเกลา ผูอำนวยการสวนเสริมสราง
ผูประกอบการใหม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๒ ณ หอง F336 อาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
เครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาดูงานดานกลยุทธการ
สื่อสารภายในองคกร โดย คุณโชติหทัย โชคพิบูลการ ผูจัดการฝายสื่อสารภายใน
องคกร (Internal Communication Manager) บริษัท ปูนซีเมนต ไทย จำกัด
(มหาชน) ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ÷ à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõò
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จาหญิง ดาโตะ ซรี ตนกู ปุตรี อินตัน ซาฟนาซ พระธิดา
สุลตานแหงรัฐเกดะห ประเทศมาเลเซีย ไดเสร็จเยี่ยมชมการ
บริหารจัดการดานการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา (English
Program) พรอมทั้ง ทอดพระเนตรกิจกรรมและผลงานตางๆ
ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร อาทิ แฟชั่นโชว
จากวัสดุรีไซเคิล และผลิตภัณฑ ICT การนำเสนอนวัตกรรมการ
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เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาสมองโดยใช Vocap Master การ
สาธิตวิธีการทำขนมและอาหารไทย โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผูอำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร พรอมดวย คณะ
ครู และนักเรียน ถวายการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

Á¸. ¡ÇÒ´¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹...

(μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ ñ)

การสอน และหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายครอบคลุม ๓ กลุม
สาขาวิชา ไดแก ดานสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู ๔ ศูนยการศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค คือ มธ.ทาพระจันทร ศูนย
รังสิต ศูนยลำปาง และศูนยพัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเนนการเรียนรูและฝกฝนโดยให
นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ และมุงมั่น
สรางมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ มี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานา
ประเทศ และไดจัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค” ขึ้น
เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ
รวมทั้งยังเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
ในรูปแบบตางๆ ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขนดาน
วิชาการ และสามารถนำไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทำให
นักศึกษาธรรมศาสตรสามารถควารางวัลจากการประกวดทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย
ศาสตราจารย ดร.สุรพล กลาวตอวา ในดานความเชื่อถือ
และเชื่อมั่นได การันตี ไดจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มธ. ได ๔.๓๒๖๔ คะแนน (จาก
๕ คะแนน) อยู ในระดับดีมาก ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เปนผลการปฏิบัติ
ราชการของ มธ. ที่บรรลุเปาหมายสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ถึง
๒๘ ตัวชี้วัด จากจำนวน ๔๕ ตัวชี้วัด
สำหรับดานคุณภาพการศึกษานั้น โดยการคัดเลือกจาก ๒๕
สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ มธ.ไดรับการพิจารณาใหเปน
๑ ใน ๘ สถาบันการศึกษาที่ไดรับรางวัล “สถานศึกษาที่มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได
มาตรฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐” จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
นอกจากการเร ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนอย า ง
ตอเนื่องแลว ในดานความรับผิดชอบตอสังคม ธรรมศาสตรถือวา
เปนอีกเรื่องที่สำคัญ และยังยึดมั่นในอุดมการณดังเมื่อแรกกอตั้ง
คือ การให โอกาสการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน จึงมี “โครงการ

นักศึกษาเรียนดีจากชนบทหรือที่รูจักในนามโครงการชางเผือก”
“โครงการนักศึกษาเรียนดี ในเขตเมือง” รวมทั้ง “โครงการ
นักศึกษาผูพิการ” ที่เปดโอกาสใหผูพิการเขามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้รวมกับนักศึกษาปกติ โดยสรางสิ่งอำนวยความ
สะดวกขึ้นเปนพิเศษทั้งสถานที่และอุปกรณที่จำเปนสำหรับคน
พิการ นับวาเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดโอกาสทางการศึกษา
ใหแกผูพิการอยางแทจริง และ มธ.ยังขยายโอกาสทางการศึกษา
สูสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีสวนรวมสรางขวัญกำลังใจแก
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการจัดอบรมเพิ่มทักษะการ
สอนและประสบการณ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ พรอมทั้งใหทุน
การศึกษาโดยไมมีเงื่อนไขแกนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตอีกดวย
นอกจากนี้ ธรรมศาสตรยังใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะภาวะโลกรอนที่กำลังเปนปญหาใหญของคนทั่วโลก
ดวยการทำให มธ.ศูนยรังสิตเปน “Green Campus” รณรงคให
เลิกใชถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใชถุงผา เลิกใชกลองโฟมใสอาหาร
เปลี่ยนมาใชวัสดุที่ยอยสลายได สนับสนุนใหใชจักรยาน โดยสราง
Cover Way เชื่อมตอระหวางอาคารเรียน กำหนดใหรถรับ-สง
บุคลากรในศูนยรังสิต ตองเปนรถ NGV ทั้งหมด และยังมีโครง
การอื่นๆ ที่อยูระหวางการดำเนินงานอีกมาก
ตลอดระยะเวลา ๗๕ ป บัณฑิตที่จบออกจากรั้วเหลือแดง
ตางก็ออกไปทำคุณประโยชน ใหแกประเทศชาติ ศิษยเกาธรรมศาสตรจำนวนมากดำรงตำแหนงสำคัญๆ ทั้งในแวดวงการเมือง
และธุรกิจ ถึงวันนี้ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ยังคงเปนบอน้ำ
ที่ไมมีวันเหือดแหง สำหรับผูกระหายความรูไดเขามาดื่มกิน ดัง
ปณิธานที่ทานผูประศาสนการ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค
ตั้งเอาไว และไมวาเวลาจะทำใหทุกสิ่งเปลี่ยนไปอยางไร จิต
วิญญาณธรรมศาสตรไมเคยเปลี่ยนแปลง
“Trusted Brand 2009 นับเปนอีกหนึ่งรางวัลที่เปน
เครื่องพิสูจน ใหเห็นวา ๗๕ ป แหงการมุงมั่นพัฒนามาตรฐาน
และขยายโอกาสทางการศึกษาสูสังคมของ “ธรรมศาสตร” ได
บรรลุถึงการยอมรับที่ยิ่งใหญที่สุด นั่นคือ “ความเชื่อมั่น” จาก
คนไทยทั่วประเทศ” ศาสตราจารย ดร.สุรพล กลาวปดทาย
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าสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
โครงการรณรงคปลูกตนไมขนาดใหญ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหง
การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.เยาวลักษณ
พูลทอง ประธานคณะเจาหนาที่ดานการสื่อสารองคการและนักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนประธาน พรอมดวย คณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมปลูกตนไม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๕๒ ณ บริเวณคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต สำหรับตนไมขนาดใหญที่ปลูก อาทิ ตนตีนเปด ๑๘ ตน
มะฮอกกานี ๓ ตน พะยอม ๓ ตน ยางนา ๑ ตน จำปปา ๒ ตน น้ำเตาตน
๔ ตน ลำพู ๑ ตน พี้จั่น ๓ ตน คลอเดีย ๑๒ ตน สะเดา ๑๙ ตน
ลำดวน ๑๙ ตน และแคนา ๑๕ ตน ทั้งนี้ เพื่อชวยลดสภาวะโลกรอน
สรางความรมรื่นและสภาพแวดลอมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสูการ
เปน “ธรรมศาสตรสีเขียว” อยางยั่งยืนตอไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร:
เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา:
รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
บรรณาธิการบริหาร:
นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
กองบรรณาธิการ:
ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ศุภณา เย็นเปนสุข, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง, ประภาพันธ วองไว,
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, นพรัตน พลอยชื่น, ณัฐกาญจน หันจรัส
จัดทําโดย:
งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓
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20 พิ¨ØมÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ
พที่:
โรงพิ
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑

