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มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนินพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง เมือ่ วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ณ อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

อาคารคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละ
การผังเมือง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
๖ ชัน้ และชัน้ ลอย ๑ ชัน้ พรอมดาดฟา มีพนื้ ที่
ใชสอยประมาณ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร กอสราง
ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทำหน า ที่ เ ป น ศู น ย
ปฏิบตั กิ ารผังเมือง และศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
สถาป ต ยกรรมและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในการ
สนั บ สนุ น บู ร ณาการด า นการเรี ย นการสอน
ทางสภาพแวดลอมชุมชนเมือง สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมภายใน ภูมิสถาปตยกรรม และ
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย บนพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหไดมาซึ่งสถาปนิก นักออกแบบ
นักผังเมือง ภูมิสถาปนิก และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยรุนใหม
รวมทั้ ง การเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาและวิ จั ย ทางด า นการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมสรรคสราง (built environment) ของ
Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ò
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ถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“สนธิสัญญาและการตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว : ผลสืบเนื่องจากสยามเกาสูโลกาภิวัตน” เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทั้งนี้เพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๒๐๐ ป วันคลายวันประสูติพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตรของยูเนสโก ประจำป ๒๕๕๑๒๕๕๒ เผยแพรพระเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวาง และเผยแพรองค
ความรู ใ นประเด็ น สนธิ สั ญ ญาและการต า งประเทศในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวและผลสืบเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน และในโอกาสนี้
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเปนองคปาฐก ประทานปาฐกถา
เกียรติยศในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ดวย
นอกจากนี้ มีการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “สนธิสัญญาและการตางประเทศใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั : ผลสืบเนือ่ งจากสยามเกาสูโลกาภิวตั น
โดย ศาสตราจารย ดร.อัมมาร สยามวาลา และ ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาสน
การสัมมนาวิชาการจากบทความเกียรติยศ และบทความคัดสรร อาทิ “การทำ
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ พ.ศ. ๒๓๘๙” โดย พันเอก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
“พัฒนาการของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตภายใตสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีระหวาง
ประเทศสยามและประเทศอังกฤษ” โดย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “บทบาทของ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในการทำสนธิสัญญาเบาวริ่ง”
โดย คุณศุภารมย ประสาทแกว ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนตน
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ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคมไทย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง เปนหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพื่อจัดการเรียนการสอนดานสถาปตยกรรมและ
การผังเมือง โดยไดเริ่มเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒
ปจจุบันไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน ๔
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถา2
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ปตยกรรม หลักสูตรสถาปตยกรรมภายในบัณฑิต หลักสูตรการ
ผังเมืองบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ
ระดับปริญญาโทจำนวน ๔ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสถาปตยกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย มี
นักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๙๐๓ คน ระดับปริญญาตรี ๗๑๕ คน
และระดับปริญญาโท ๑๘๘ คน
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มดำเนิน
สามารถเข
ส
าศึกษาตอในสายวิทยาศาสตรและ
โครงการและเปดรับนักศึกษาผูพิการ
เทคโนโลยีได ตลอดจนในปการศึกษา ๒๕๕๒
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีรุนแรก ตั้ง
นนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขยายโอกาสทาง
แตป ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบันในปการศึกษา
กการศึกษาใหแกผูพิการออทิสติกส สามารถ
๒๕๕๒ มีนักศึกษาผูพิการศึกษาอยูในระดับ
เขาเรียนในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปน
ปริญญาตรี ทั้งสิ้น ๑๕ คณะ จำนวน ๖๓
แหงแรกของประเทศดวย
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ·Ò§ÊÒÂμÒ
คน และในป ๒๕๔๙ นักศึกษาผูพิการสำเร็จ ÈÖ¡ÉÒ·Õè¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
การศึกษาเปนรุนแรก จำนวน ๖ คน
กล
ก าวเพิ่มเติมวา ที่ผานมามหาวิทยาลัยได
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาที่จบการศึกษา
ดดำเนินการจัดตั้งศูนยนักศึกษาพิการเพื่อให
ทั้งสิ้น ๔ คนและศึกษาตอในระดับปริญญา
คความช ว ยเหลื อ และการให บ ริ ก ารในด า น
โททั้งในและตางประเทศ ๒ คน คิดเปน
ตตางๆ ตลอดจนการสรรหาบุคลากร อาคาร
ผลสำเร็จ ๑๐๐ เปอรเซ็นต
สสถานที่ และอุปกรณมารองรับ รวมทัง้ การจัด
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน
รระบบภายในมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÍ·ÔÊμÔ¡Ê
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา
ขของผูพิการไมวาจะเปนเรื่องทางเทา ทางลาด
ÈÖ¡ÉÒ·Õè¤³ÐÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐËÈÒÊμÃ
โครงการนักศึกษาผูพิการเปนโครงหนึ่งที่เปน
และอุปกรณสำหรับคนตาบอด เรื่องการ
ชองทางพิเศษสำหรับนักศึกษาผูพิการ ผูดอยโอกาส และมีความ เคลื่อนไหว หรือการเดินทาง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดรถ
สามารถพิเศษเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย Wheelchair ใหกับผูพิการที่ศึกษาอยู ในมหาวิทยาลัยตลอด ๔
ธรรมศาสตร ซึ่งจัดขึ้นตอเนื่องเปนปที่ ๗ โดยในสวนของ ป สวนนักศึกษาที่เรียนในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะ
นักศึกษาพิการป ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยให โควตาแกนักศึกษา จัดหา Notebook ใหเปนของสวนตัว ตลอดจนการดูแลในเรื่อง
ผูพิการ จำนวน ๕๗ ที่นั่ง คิดเปนรอยละ ๑ ของจำนวน หอพักใหมีความสะดวกสบาย พรอมทั้งจัดระบบอาสาสมัครใน
นักศึกษาทั้งหมด แตมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ คือ การใหความชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด อนึ่ง นักศึกษาพิการ
มีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต ๒.๐๐ สำเร็จการศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๖ คน
ขึ้นไปและผานการสอบแขงขันในกลุมผูพิการดวยกันเองจำนวน นักศึกษาประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาทั้งสิ้น ๔
๒๒ คน อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะจัดใหมีเครื่อง คน และศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในประเทศและตางประเทศ
อำนวยความสะดวกในการเรียนของผูพิการอยางเต็มที่ แตจะไม จำนวน ๒ คน คิดเปนผลสำเร็จรอยละ ๑๐๐ ในการผลิตบัณฑิต
ลดหยอนเรื่องคุณภาพการศึกษาหรือการสอบของนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวนรุนที่ ๒ มีนักศึกษาผูพิการ
อยางเด็ดขาด เพื่อใหนักศึกษาผูพิการจบเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๔ คน นักศึกษา
ของสังคม ตอไป
ประกอบอาชีพตามวุฒิ ไดทั้ง ๔ คน คิดเปนผลสำเร็จ ๑๐๐%
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มดำเนินโครงการและเปดรับ และรุนที่ ๓ มีนักศึกษาผูพิการจบการศึกษาในปการศึกษา
นักศึกษาผูพิการมาตั้งแตป ๒๕๔๖ โดยเปดรับสมัครผูพิการเขา ๒๕๕๑ จำนวน ๓ คน สามารถมีงานทำไดตรงตามสาขาวิชาที่จบ
มาศึกษาปละ ๕๗ คน ปจจุบันมีนักศึกษาผูพิการทั้งสิ้น ๖๓ คน การศึกษา และศึกษาตอในระดับปริญญาโทได
จาก ๑๕ คณะ และในปการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ มีผูพิการเขามา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นับวาเปนมหาวิทยาลัยตัวอยาง
เปนนักศึกษาใหม ในรั้วแม โดมอีกจำนวน ๒๒ คน โครงการ ในการจัดระบบ สำหรับผูพิการในมหาวิทยาลัย และเปน
ดังกลาว นับวาเปนโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปด แนวทางในการในการทำใหโครงการมีความโดดเดนในเชิง
โอกาสใหกับคนทุกประเภทในสังคมไดมี โอกาสเขาศึกษาตอใน สัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา ถึงแมนักศึกษาเหลานี้จะมีความ
ระดับปริญญาตรีอยางครอบคลุมทุกสาขาโดยไมมีขอจำกัดทั้งสาย พิการทางดานรางกาย แตความสามารถของนักศึกษาจะไม
ทางดานสังคมศาสตร สายทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึง ดอยไปกวาคนปกติอยางแนนอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนครั้งแรกสำหรับผูพิการทางสายตา ที่จะไดมีโอกาสเขาศึกษา จึงเปนจุดเริ่มตนของสถาบันที่แสดงใหเห็นถึงความเสมอ
ตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนสถาบันแรกที่ใหผูพิการได ภาคทางการศึกษาของคนในชาติตลอดไป
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ø à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á òõõò
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõñ
คณะ

จำนวน
๑๒
๑
๘
๓
๙
๗
๙
๒
๒
๖
๑
๒
๑
๖๓

คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
รวม ๑๕ คณะ

ความบกพรองทางรางกาย

การมองเห็น
เคลื่อนไหว
การมองเห็น ๕ คน/เคลื่อนไหว ๓ คน
การไดยิน ๑คน/การเคลื่อนไหว ๒ คน
การมองเห็น ๘ คน/ เคลื่อนไหว ๑ คน
การมองเห็น ๓ คน/เคลื่อนไหว ๔ คน
การมองเห็น ๔ คน/เคลื่อนไหว ๕ คน
เคลื่อนไหว ๒ คน
เคลื่อนไหว ๒ คน
การไดยิน ๓ คน/เคลื่อนไหว ๓ คน
เคลื่อนไหว
การไดยิน
การไดยิน
ไมมีผูสมัคร
ไมมีผูสมัคร

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõò
คณะ

จำนวน
๒
๑
๒
๑
๕

คณะศิลปศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๔
๑
๓

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
รวม ๑๕ คณะ

๑
๒
-

คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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ความบกพรองทางรางกาย

การมองเห็น
เคลื่อนไหว
การมองเห็น ๑ คน /เคลื่อนไหว ๑ คน
การไดยิน
การมองเห็น ๓ คน/เคลื่อนไหว ๑ คน/ ออทิสติกส ๑ คนไดรับทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิคุณพุม และเปนนักศึกษาออทิสติกสคนแรกที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรได
การมองเห็น ๑ คน/การเคลื่อนไหว ๓ คน
เคลื่อนไหว
การมองเห็น ๒ คน และเปนนักศึกษาผูพิการทางสายตาคนแรกของประเทศที่มี
การเปดรับใหสามารถเรียนในสายวิทยาศาสตร ที่ไดรับทุนการศึกษาในโครงการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/เคลื่อนไหว ๑ คน
เคลื่อนไหว
การไดยิน

- ไมมีผูสมัคร
- ไมมีผูสมัคร
๒๒

¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ø à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á òõõò
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายใหนักศึกษาปริญญาตรี
ซึ่งเรียนที่ศูนยรังสิตทั้ง ๔ ชั้นป ไดมี โอกาสมาเรียนภาค
ฤดูรอน ในปการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร เพื่อไดสัมผัสชีวิตที่ทาพระจันทร และเขารวม
กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดสัมผัสจิตวิญญาณ และกลิ่นอายบรรยากาศของความเปน
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งถือเปนสถานที่มีประวัติศาสตร
ทางการเมืองและสรางประชาธิปไตยที่สำคัญแหงหนึ่ง
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอำนวย รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ใหสัมภาษณวา การศึกษาภาคฤดูรอน ถึงแมจะเปน
เพียงชวงเวลาเพียงสั้นๆ แตก็สามารถสรางความทรงจำในการ
เรียน การทำกิจกรรม และการใชชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยเฉพาะการสัมผัสสถานที่ที่เต็มไป
ดวยประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง รูจักคณะตางๆ และ
อาคารหรื อ สถานที่ ห ลายแห ง ในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ทาพระจันทร ลวนแตเปนสถานที่ทางการศึกษาที่ทรงคุณคาอยาง
ยิ่ง มีการจัดโครงการทัวรประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และทองเกาะรัตนโกสินทร และเยีย่ มชมอาคารโดม ศูนยรวมจิตใจ
ของชาวธรรมศาสตร ภายในอาคารโดมเมื่อเดินจากบันไดกลาง

ขึ้นไปบนชั้น ๒ หองแรกจะเปนหองทำงานของผูประศาสนการ
ปรีดี พนมยงค ถัดขึ้นไปชั้น ๓ มีหอประวัติศาสตรเกียรติยศของ
มหาวิทยาลัยอันนำมาสูบทสรุปที่วา “ประวัติศาสตรธรรมศาสตร
คือประวัติศาสตรของประชาชน” หอสมุดปรีดี พนมยงค
ห อ งสมุ ด ชั้ น ใต ดิ น แห ง แรกและแห ง เดี ย วของประเทศไทย
ลานโพธิ์
สัญลักษณของการตอสูเพื่อประชาธิป ไตยของ
ธรรมศาสตรและสังคมไทย สถานที่สำคัญอยางหอประชุมใหญที่
นักศึกษาธรรมศาสตรครั้งอดีตภาคภูมิ ใจ และศึกษาทางดาน
ประวัติศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม สังคม และการเมือง เปนตน
โครงการนี้ไดจัดขึ้นเปนครั้งแรกถือวาไดบรรลุวัตถุประสงค และ
สรางความพอใจกับนักศึกษา มีนักศึกษาสนใจมาเรียนประมาณ
๑,๒๐๐ กวาคนและในปหนาภาคฤดูรอน’๕๒ จะขยายวิชาเปด
สอนมากขึ้นกวาป ๕๑ และรับจำนวนนักศึกษาใหมากขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยไดจัดรถรับ-สงนักศึกษา ระหวาง มธ.ศูนยรังสิตทาพระจันทร โดยไมเสียคาใชจาย เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก
นักศึกษามากยิ่งขึ้น และเติมเต็มใหนักศึกษาที่รังสิตไดมี โอกาส
สัมผัสการเรียนการสอนที่ทาพระจันทร และสรางความสมบูรณ
ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงนี้

“¶ŒÒ¢Ò´â´Á…à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ…·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã
¡ç¢Ò´ÊÑÞÅÑ¡É³¾Ô·Ñ¡É¸ÃÃÁ”
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีของ
ทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ตลอดจนทันตอ
ความกาวหนาทางวิทยาการมากยิ่งขึ้น ดังคำใหสัมภาษณของ
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอำนวย รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ ดังนี้
ศศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจ
อำนวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาว
อำ
ถึ ง ภาพรวมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ
ปปริญญาตรีวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศศาสตรมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
ตตรีีทุกคณะทั้งระบบทุก ๕-๗ ปการศึกษา
ฝ า ยวิ ช าการจึ ง ได ใ ห ทุ ก คณะดำเนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ใช ใ นป
ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÈÔÃÔÅÑ¡É³ âÃ¨¹¡Ô¨ÍÓ¹ÇÂ ป
กการศึกษา ๒๕๕๒ การปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรีดังกลาวเปนการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีระบบ
ใหญที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาโดยปกติ
รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาคภาษา
ไทยที่คณะ/หนวยงาน เปดสอนเปนการเฉพาะโดยนักศึกษามิ ได
เรียนรวมกับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ดวย หลักสูตรที่
ปรับปรุงมีรวม ๗๗ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
(วิชาพื้นฐานทั่วไป) หลักสูตรวิชาเอก ๖๑ หลักสูตร หลักสูตร
วิชาโท ๑๒ หลักสูตร หลักสูตรหมวดวิชาพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะและประสบการณ หลักสูตรพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิชาเลือกของ
สถาบันภาษาอีก ๑ หลักสูตร โดยฝายวิชาการทำหนาที่ประสาน
งานและวิเคราะหกลั่นกรองหลักสูตรของคณะ สวนหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปและวิชาโทสหวิชานั้น ฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบใน
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเอง ในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งนี้มีการปดหลักสูตรวิชาเอก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขา
วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปด
หลักสูตรวิชาโท ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาการ
จัดการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรวิชาโท
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนหลักสูตรวิชาโทสหวิชาที่ฝายวิชาการ
ดูแลรับผิดชอบ แต ในขณะเดียวกันก็มีการเปดหลักสูตรวิชาโท
เพิ่มอีก ๓ สาขาวิชา คือ (๑) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสวัสดิการ
ผูสูงอายุ ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร (๒) หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา ของคณะศิลปศาสตร
(๓) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี ของคณะศิลปกรรมศาสตร
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา
พื้นฐานทั่วไป) นั้น ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ กลาวเพิ่มเติม
วา การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพื้ น ฐานทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาทบทวน จัดทำขอเสนอ และแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตอมหาวิทยาลัย และเพื่อ
ก ารดำเนิ น»‚·การปรั
หลั ก สู ตòõõò
รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
Õè ôò ©ºÑºบ
·Õè øปรุà´×Íง¹¡Ã¡®Ò¤Á
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มหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ฝายวิชาการไดจัดใหมีการ
ประชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพื้ น ฐานทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ครั้ง และจัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีฉบับ
ปรับปรุงใหม เพื่อใช ในปการศึกษา ๒๕๕๒ และเสนอใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็น
ชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๑
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโครงสราง/
องคประกอบของหลักสูตรและจำนวน หนวยกิตรวมเชนเดียวกับ
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวคือ มีจำนวนหนวยกิต
รวม ๓๐ หนวยกิต และโครงสรางหลักสูตรแบงเปน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ (เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๑
หนวยกิต สวนที่ ๒ เปนหลักสูตรที่คณะกำหนด จำนวน ๙
หนวยกิตตามเดิม โดยมีสาระสำคัญ/ลักษณะเดนของการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
๑) คงวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสหวิทยาการ ทั้ง ๓ วิชา คือ
มธ.๑๑๐ สหวิทยาการมนุษยศาสตร มธ.๑๒๐ สหวิทยาการ
สังคมศาสตร และ มธ.๑๓๐ สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนวิชาบังคับตามเดิม แตมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง
Moral Science ในวิชา มธ. ๑๒๐ สหวิทยาการสังคมศาสตร
จำนวน ๙ ชั่วโมง ใชเวลาศึกษาใน ๓ สัปดาหสุดทาย ประกอบ
ดวยความรูเรื่องประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปญหา
นิติรัฐและความเปนพลเมืองในกรอบความเขาใจวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง โดยจะใหนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสัมผัสชีวิตชุมชน
รอบๆ มหาวิทยาลัย
๒) ปรับปรุงรายวิชาในหมวดมนุษยศาสตร จาก ๓ วิชา
เดิม คือ มธ.๑๑๑ อารยธรรมไทย มธ.๑๑๒ อารยธรรมตะวันตก
และ มธ.๑๑๗ อารยธรรมตะวันออก เปนวิชาใหม รวม ๓ วิชา
คือ มธ.๑๑๑ ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรม มธ.๑๑๒ มรดกโลกกอนสมัยใหม และ มธ.๑๑๗
พัฒนาการของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนวิชาละ ๓ หนวยกิตเหมือน
เดิม
๓) ขยายเนื้อหาวิชา ท.๑๖๒ การใชภาษาไทย ๒ ซึ่งเปน
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ ๒ เปน ๒ วิชา คือ ท.๑๖๒ การเขียน
รายงานวิชาการ และ ท.๑๖๓ การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร
เพื่อใหคณะ/นักศึกษาเลือกตามความสนใจ
๔) เพิ่มหมวดวิชาพลานามัย ประกอบดวยรายวิชาเกี่ยวกับ
สุขภาพ การออกกำลังกาย และการกีฬา จำนวน ๑๕ วิชา เชน
สุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต แอโรบิกเพื่อ
สุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ การเสริมสรางสรีระและสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ การเจริญสติและฝกสมาธิ เปนตน เพื่อให
นักศึกษาเลือกศึกษาเปนวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ ๒ หรือเปนวิชา
เลือกเสรี
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หพั น ธ รั ฐ รั ส เซี ย เป น ประเทศที่ มี ค วามก า วหน า ทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละการศึ ก ษาอย า งมาก
ประเทศหนึ่งในโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัย
ไทยที่จัดการเรียนการสอน ภาษารัสเซีย ที่คณะศิลปศาสตร เปน
แหงแรกของประเทศไทย มากวา ๓๐ ปแลว อีกทั้งยังมี
หลักสูตรปริญญาตรีรัสเซียศึกษา เปนแหงแรกเมื่อ ๕ ปที่แลว
เพื่อใหนักศึกษาธรรมศาสตรมีความรอบรูทั้งภาษา ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ การเมืองเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และยังตั้งศูนยวิจัย
รัสเซียศึกษาที่คณะรัฐศาสตร เพื่อคนควา แปล และวิจัย สราง
ความรูที่เกี่ยวกับรัสเซียสำหรับเผยแพรแกสาธารณชน

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นำคณะผูบริหารประกอบดวย
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอำนวย รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ, รองศาตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ, รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยปรีชา
วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย, รองศาสตราจารย
ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร,
ผูชวยศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง ผูชวยอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยพัทยา, อาจารยชไมพร รุงฤกษฤทธิ์ ผูชวย
อธิการบดีฝายการนักศึกษา, รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร
เทพชาตรี ผูอำนวยการ TU-RAC, รองศาสตราจารยยอดบุญ
เลิศฤทธิ์ ผูอำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร
และรองศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร
เดินทางไปรัสเซียระหวางวันที่ ๗-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อลงนามและเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ ๓ แหงของรัสเซีย
มหาวิทยาลัยแหงแรก คือ มหาวิทยาลัยดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศแหงมอสโคว (Moscow State Institute of
International Relations : MGIMO) ซึ่งกอตั้งเมื่อ ค.ศ.
๑๙๔๔ เพื่อผลิตนักการทูตใหกับรัสเซียและกลุมประเทศเครือ
จักรภพรัฐอิสระ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัสเซียที่มีหลักสูตร
ดานการทูต การเมืองโลก เศรษฐกิจโลกและกฎหมาย โดยมี ๘
คณะ ๕ สถาบันและสอนภาษาตางประเทศถึง ๕๓ ภาษา H.E.
Anatoly V. Torkunov อธิการบดีมหาวิทยาลัย MGIMO
ใหการตอนรับและรวมลงนามในความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองตกลงแลก

เปลี่ยนนักศึกษาของกันและกัน จำนวน ๑-๒ คนตอป โดย
แตละฝายไมตองจายคาลงทะเบียนเรียน อีกทั้งจัดหาหอพักให
กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนดวย และยังตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักวิจัยระหวางกันอีกดวย
มหาวิทยาลัยรัสเซียแหงที่สองที่ไปเยือน คือ มหาวิทยาลัย
มอสโคว โลโมโนซอฟ (Lomonosov Moscow State
University) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกอันดับสองของรัสเซีย
กอตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๗๕๕ และเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำทางดาน
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะดานนิวเคลียรฟสิกส โมเลกุลชีววิทยา
ส ว นทางด า นสั ง คมศาสตร ก็ โ ด ง ดั ง เกี่ ย วกั บ สั ง คมวิ ท ยา
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ไ ด ม าต อ นรั บ และได เ จรจากั บ คณะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการ ทั้ง
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย โดยไดสงรางขอ
ตกลงความรวมมือทางวิชาการใหคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ทั้งสองพิจารณา และแจงใหแตละฝายทราบเพื่อการลงนาม
โดยเร็ว
มหาวิทยาลัยแหงที่สามที่ไปเยือน คือ มหาวิทยาลัยเซนต
ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg State University) เปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด ตั้งขึ้นใน ค.ศ ๑๗๒๔ อีกทั้งเปน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ศิ ษ ย เ ก า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งรวมทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี
คนปจจุบัน วลาดิมีร ปูติน และประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตริ
เมดเวเดฟ รองอธิการบดีฝายวิจัย Dr. Nikolay G. Skvortsov
พรอมผูอำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ Konstantin S.
Platonov และผูบริหาร คณาจารยจากหลายคณะไดมาตอนรับ
คณะของมธ.และเจรจาเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการ แมวาที่
ผานมาจะมีการลงนามในจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาและงานรับเพื่อนใหม
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานและกลาวตอนรับนักศึกษาใหม
โดยภายในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ นักศึกษาใหมรวมรับประทานขาว
ธรรมศาสตร พิธีมอบรางวัลนักกิจกรรมดีเดนพรอมสวมเสื้อสามารถใหกับนักกีฬา
ดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๑ ตัวแทนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกากลาวตอนรับ
นักศึกษาใหม ชมการแสดงแสง สี
เสียง ประวัติศาสตรธรรมศาสตร “ณ
ดินแดนแหงนี้มีตำนาน ขอเธอสืบสาน
จิตวิญญาณธรรม” พิธีบายศรีสูขวัญ
และผูกขอมือ รองเพลงพระราชนิพนธ
ยูงทอง นักศึกษาใหมแลกของที่ระลึก
และรวมกิจกรรมหองเรียนวิชาธรรมศาสตรและการเมือง “First Lecture”

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ ÈÙ¹ÂÅÓ»Ò§
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõò

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี เปน
ประธานในพิธี พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
8
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รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง อาจารย ดร.ชาติชาย
เชษฐสุมน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนิติศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร อาจารยสุธิดา กัลยาณรุจ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ คณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ ตลอดจนคณาจารยประจำ มธ.ศูนยลำปาง รวมงาน
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี ไดกลาว
ตอนรับ และใหโอวาทนักศึกษาวา นอกจากการศึกษาหาความรู
ทางดานวิชาการซึ่งเปนหนาที่หลักของนักศึกษาแลว สำหรับ
เวลา ๔ ป ในมหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษาเรียนรูประวัติ
ความเปนมา แนวคิด อุดมการณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และเขารวมกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหเปนคนธรรมศาสตรอยาง
แทจริง สมกับความตั้งใจของมหาวิทยาลัย และความภาคภูมิใจ
ของครอบครัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพยายามใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ลำปาง มีการพัฒนาทางดานกายภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวก
มากขึ้น นอกจากอาคารสิรินธรารัตน อาคารเรียนรวมหลังแรก
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาทางดานกายภาพอยางมาก โดยไดกอสราง
อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น ซึ่งแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐
กอสรางอาคารเรียนรวม ๕ ชั้น แลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม
ที่ผานมา และยังมีอาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม
กำหนดเสร็จประมาณปลายป ๒๕๕๒ เพื่อใหนักศึกษาธรรมศาสตรที่ลำปาง มีสถานที่จัดกิจกรรมหลายๆ อยาง และมากกวา
นั้น มหาวิทยาลัยไดกอสรางหอพักนักศึกษาในพื้นที่ของตนเอง
ในขนาด ๑๐๐ หอง อยูรวมกันไดประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน
โดยขณะนี้มีนักศึกษาอยูเกือบเต็มแลว
นอกจากการพัฒนาทางดานกายภาพแลว ทิศทางของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ในปจจุบันคือเปดโอกาส
ใหนักศึกษาใน ๑๗ ภาคเหนือ ไดมี โอกาสเขาศึกษาในสถาบัน
การศึกษาที่เขมขนทางวิชาการ ไดหลากหลายมากขึ้น จาก ๔
หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนอยูขณะนี้ จะขยายให ได ๑๐
หลักสูตร หรือ ๑๐ คณะ ซึ่งจะเปนสถาบันการศึกษาขนาดพอดี
ที่บมเพาะเยาวชนในภาคเหนือใหมีความเขมแข็งทางดานคุณภาพ
ทางวิชาการ และแกรงทางดานอุดมการณรับใชสังคม
รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยลำปาง กลาวเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลำปาง เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพรอม และ
การทำความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในส ว น
ภูมิภาคอันมีรายละเอียดแตกตางในแตละคณะวิชา รวมถึงการใช
ชีวติ ในมหาวิทยาลัย วิถกี ารเปนคนธรรมศาสตร การเปนลูกแมโดม
ตลอดจนเปดโอกาสใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ
นโยบายตางๆ ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมเฉพาะที่ศูนยลำปางขึ้น สำหรับในปการศึกษา
๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง คัดเลือก
นักศึกษาใหมเขาศึกษาทั้ง ๒ ระบบ ไดแก ระบบ Admission

กลาง และโครงการที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง โดยในปนี้ พิเศษ
กวาทุกปที่ผานมา คือ มีนักศึกษาคณะใหม เพิ่มจากปกอนๆ อีก
๑ คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร ซึ่งมาเปดการเรียนการสอนที่
ศูนยลำปาง เปนปแรก สรุปวา การปฐมนิเทศนักศึกษาในปนี้
ประกอบดวยนักศึกษาจาก ๔ คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร ๑๙๖
คน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ๔๓ คน วิทยาลัยสหวิทยาการ
๑๔๗ คน และคณะศิลปกรรมศาสตร ๒๒ คน รวมนักศึกษา
ใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๘ คน
ในชวงบาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ได
จัดใหมีงานมหาวิทยาลัยพบผูปกครองนักศึกษาใหม โดยมี
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี กลาวตอนรับ
ผูปกครอง และรองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง อาจารย ดร.ชาติชาย
เชษฐสุมน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง ตอบขอ
ซักถาม สวนนักศึกษาใหม ไดมีการปฐมนิเทศแยกคณะทั้ง ๔
คณะที่เปดการเรียนการสอนที่ศูนยลำปาง ไดแก คณะนิติศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ นำโดย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี
ผูอำนวยการโครงการ ตลอดจนคณาจารย แนะนำหลักสูตร
การเรียนการสอนแกนักศึกษาใหม
Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñø
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รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดี
คณะศิลปศาสตร รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณสมศักดิ์
จิตติพลังศรี ประธานกรรมการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๒ คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบรถยนต Toyota HILUX VIGO
Smart Cab ๓.๐ G ใหแก นายอำนาจ ปานทอง ผูไดรับ
รางวัลสลากกาชาดธรรมศาสตร รางวัลที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ลานโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
10
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สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดการอบรม “โครงการพัฒนาเกษตรกร
คลื่นลูกใหม” ครั้งที่ ๑ โดยมี อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา กลาว
ตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อาคารบรรยาย
เรียนรวม ๕ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบภาพศรีบูรพา จาก คุณ
สุรสีห โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสถียรโกเศส-นาคะประทีป
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กองทุน
นรนิติ เศรษฐบุตร จัดงาน “ธรรมศาสตร ๗๕ ป นงเยาว” ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี มีอายุครบรอบ ๗๕ ป เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ Ms. Kazuko Maki
และคณะผูแทนจาก Agon Shu Foundation เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง
ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการ
ปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง นโยบายการ
คลังเพือ่ ความมัน่ คง โดย รองศาสตราจารย
ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา กีรตยาจารย
สาขาสังคมศาสตร และ เรื่อง ปญหาการกอสรางในประเทศไทยและหนทาง โดย
ศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล กีรตยาจารยสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒
ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร ทาพระจันทร
ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนประธานเปดงาน
กิจกรรมทางวิชาการ “มองเกาหลี:
การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การประชุมสุดยอดระหวาง
เกาหลีกับอาเซียน Korea-ASEAN Commemorative
Summit” โดย H.E. Mr. Chung Hae-Moon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
กั บ ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดรวม
ลงนามบันทึกความรวมมือเพื่อแสดง
เจตนารมณรวมกัน ในการสรางความ
รวมมือการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
ดานคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียน
อนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม ชั้น ๒
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภฯ
ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวนราทิพย พุม ทรัพย ผูอ ำนวยการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สำนักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พลอากาศเอก
วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) และรองศาสตราจารยสมชาย วิริยะยุทธกร
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
พระอุปถัมภฯ
การจัดพิธีลงนามความรวมมือดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อ
บมเพาะคุณธรรมใหแกเยาวชนที่จะเปนกำลังของชาติในอนาคต
เพราะหากคนในสังคมไดมีคุณธรรมนำหนาความสามารถในดาน
อื่นๆแลวก็จะสงผลใหเกิดความสงบสุขแกสังคม ดังเชนคำขวัญ
ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป ของการสถาปนามหาวิทยาลัย วา
“สรางชาติ สรางธรรม”
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จ ะดำเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย โดยโรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภฯ เปนโรงเรียนตนแบบ และมีศูนย
คุณธรรมใหการเสริมหนุน เชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือขายในการ
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พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมี
ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
1. เนนทางดานการเสริมสราง
พัฒนาพฤติกรรม และบมเพาะ
เมล็ดพันธุแหงความดีงาม จะตอง
กระทำอย า งต อ เนื่ อ งโดยมี พื้ น ฐาน
ความรูที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
เขาไปในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
มีความเหมาะสม และตอบสนองตอ

บุคคลในแตละชวงวัย
2. ตองมีการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมี
การพัฒนาศักยภาพ เสริมความรู ทักษะทางดานงานวิจัยใหเกิด
ขึ้น เพื่อสรางบุคลากรในดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ยังขาดอีกมากในประเทศไทยใหเกิดขึ้น
3. ควรใหมีโครงการระดับชาติที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การอบรมเลี้ยงดูที่เริ่มตนจากวัยอนุบาล ซึ่งจะเปนการสราง
ภูมิคุมกันและปลูกฝงจริยธรรมใหแกเด็กอันจะเติบโตเปนผูใหญ
ในวันขางหนา โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝกอบรม
ควบคุมดูแล และเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและครบถวน
4. ใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให
แกเด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้น ไมวาจะเปนระดับอนุบาล
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ใหมีการบูรณาการ พัฒนา
เนื้อหาสาระในแตละวิชาที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ใหมาก
ยิ่งขึ้น
นับวาโรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
พระอุปถัมภฯ เปนโรงเรียนระดับอนุบาลแหงแรกที่ศูนยคุณธรรม
ได ใหการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เปนตนแบบใหแกโรงเรียนระดับอนุบาล ศูนยเด็กเล็ก ไดนำไป
ประยุกตใชสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตอไป

à©ÅÔÁ©ÅÍ§¤ÃºÃÍº ÷õ »‚

áË‹§¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ

à

มื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดงานเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทาพระจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และกองทัพ
เรือ
กิจกรรมใน ชวงเชา เริ่มดวยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ
๙๙ รูป โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธธรรมทิฐิ
ศาสดา และนำตักบาตรพระสงฆ รวมกับ ศาสตราจารย ดร.
สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี คณะผูบริหาร ศิษยเกา คณาจารย
และบุคลากร จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานเปดนิทรรศการ ๗๕ ป มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง ณ บริเวณโถงหอประชุมใหญ โดย ดร.สุเมธ
กลาวในพิธีเปดนิทรรศการวา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยัง
คงอุดมการณการสอนใหนักศึกษารักประชาชนและประเทศ
ชาติ ในยุคที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป วิชาการความรูก็ตอง
กาวใหทันโลกทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนี้
เห็ น ว า เยาวชนนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไปในป จ จุ บั น อยู ใ นสถานะน า
เปนหวง ตกอยูในวัตถุนิยม หลงกระแสสังคม ขาดสติ ใช
อารมณ จึงขอใหนักศึกษาตั้งสติ หันมาร่ำเรียน คิดถึงสังคม
และประเทศมากขึ้น ตองการใหออกไปสัมผัสสังคมในชีวิต
จริง และยื่นมือมีสวนชวยแกปญหา” นิทรรศการเปนนำเสนอ
เรื่องราวประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง การมีสวนรวมพัฒนาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม และเวียนไปจัด
แสดงที่ศูนยรังสิต ศูนยลำปาง และกลับมาแสดงที่ทาพระจันทร
ในเดือนธันวาคมนี้
ตอจากนั้น พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ
โลเกียรติยศ โลเกียรติคณุ แกผบู ริหารมหาวิทยาลัยทีด่ ำรงตำแหนง

ครบวาระ และมอบรางวัลแกนักศึกษาที่ ไดรับทุนรางวัลเรียนดี
พิธีเปดหองประชุม “ประกอบ หุตะสิงห” ตึกอเนกประสงค ๑
ชั้น ๓ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษใน
หัวขอ “อาเซียนกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง
ของมนุษย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ชวงบาย มีพิธีเปดหอ
ผูปวยพิเศษยูงทอง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โดยไดรับเกียรติจาก นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
เปนประธาน ชวงเย็น ณ หอประชุมกองทัพเรือ ดร.นริศ
ชัยสูตร นายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน
รำลึก ๗๕ ป ธรรมศาสตร มีศิษยเกาเดินทางมารวมงานจำนวน
มาก โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ศิษยเกา
ชาวธรรมศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน โดยงานนี้จัดถึงสอง
หองดวยกัน คือ หองทาพระจันทร และหองรังสิต ในงาน
เปนการจำลองบรรยากาศรั้วเหลืองแดง เพื่อใหหวนรำลึกถึง
ความหลังครั้งที่ร่ำเรียนในรั้วแม โดม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ตางๆ มากมาย อาทิ การตรวจดวงชะตาโดยหมอดูระดับชาติ
ศิษยเกาธรรมศาสตร การวาดภาพเหมือนโดยจิตรกรฝมือเอก
การจำหนายแสตมปที่ระลึกในโอกาส ๗๕ ป ธรรมศาสตร และ
เปดตัวหนังสืออันทรงคุณคา “สำแดงศาสตร ประกาศธรรม”
โดย คุณเนาวรัตน พงษ ไพบูลย ภายในงานเปนไปอยาง
สนุกสนาน เพลินเพลินไปกับเสียงเพลงวงสุนทราภรณ และ
TU Band การแสดงจากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน การโชวลีดเดอร
ดรัมเมเยอร และการรวมรองเพลงหมู เพลงพระราชนิพนธ
ยูงทอง
เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกันอยาง
พรอมเพรียง
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ำนักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขอบเขตความ
รับผิดชอบดูแลบริหารหอพักตางๆ ประกอบดวย หอพักเอเชี่ยน
เกมส หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ หอพักใน หอพัก
๑๔ ชั้น โดยมีอาคารที่รับผิดชอบภายในศูนยรังสิตรวม ๓๗ อาคาร
มีผูพักอาศัยสวนใหญเปนนักศึกษาประมาณ ๙,๓๐๐ คน บุคลากรและ
ครอบครัวประมาณ ๒,๒๐๐ คน ในฐานะผู ใหบริการและบริหารจัดการ
ใหการดำเนินงานหอพักดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจ
ใหผูพักอาศัย สำนักงานจัดการทรัพยสินจึงไดดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของผูพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการสำรวจแสดงใหเห็นชัดเจน
วา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระดับ
คาเฉลี่ยสูงกวา ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคาคะแนนความพึงพอใจอยูที่ ๒.๗๘
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในแตละดาน ผลการสำรวจพบวา
ผูพักอาศัยมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพิเศษสูงที่สุด หลักเกณฑ
การเขาพักอาศัยต่ำที่สุดทั้ง ๒ ป ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพยสินไดพยายาม
พัฒนาการดำเนินงานในทุกดานใหดีขึ้นตามลำดับ และไดจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องรองเรียนขึ้นหลังจากไดรับทราบจากผลการประเมินในป ๒๕๕๐ วามี
ความไมสะดวกในการรองเรียนและการแกไขปญหามีความลาชา ศูนยรับ
เรื่องรองเรียนเปดใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแกปญหาความลาชา
ในการรองเรียน ซึ่งจากผลการประเมินดานการแก ไขขอรองเรียนในป
๒๕๕๑ มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลางดังนี้
กิจกรรม
๑. การจัดกิจกรรมพิเศษ
๒. การจัดตลาดนัด
๓. การบริการจากบริษัทคูสัญญา
๔. การอำนวยความสะดวก
๕. การจัดเขาพักอาศัย
๖. การใหบริการดานขอมูล
๗. ดานพฤติกรรมบริการ
๘. หลักเกณฑการเขาพัก
๙. การแกไขเรื่องรองเรียน
รวม
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ป พ.ศ. ๒๕๕๐
คาเฉลี่ย SD
๓.๕
๐.๘๙
๓.๓๑ ๐.๘๙
๒.๘๔ ๐.๘๑
๒.๔๕ ๑.๐๒
๒.๖๔ ๐.๘๘
๒.๖๔
๐.๙๐
๒.๕๓ ๐.๙๖
๒.๓๑ ๐.๙๘
๒.๗๘ ๐.๙๑
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ป พ.ศ. ๒๕๕๑
คาเฉลี่ย SD
๓.๙๘ ๐.๘๙
๓.๕๔ ๐.๘๓
๓.๓๖ ๐.๗๙
๓.๑๐ ๐.๗๒
๓.๐๔ ๐.๗๒
๓.๐๓ ๐.๗๕
๒.๙๑ ๐.๘๔
๒.๘๘ ๐.๘๔
๓.๒๐ ๐.๙๙
๓.๒๗ ๐.๘๑

นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มจำนวนกลอง
วงจรปดทุกหอพัก มีเจาหนาที่ดูแลความ
เรียบรอยตลอด ๒๔ ชั่วโมง การปรับปรุง
ภูมิทัศน การปรับปรุงซอมแซมหอพักให
อยู ในสภาพดี และการจัดใหมีการเชา
จักรยานในราคาถูก เพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูพักอาศัย โดยการพัฒนา
คุณภาพดานการใหบริการ และรับฟง
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนำไปพัฒนาใน
ดานตางๆ ตอไป
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องศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต มอบ
รางวัลแกผูชนะการประกวดโปสเตอรและคำขวัญรณรงคประหยัดพลังงาน เพื่อ
ใช ในการรณรงคการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุมสำนักงานอธิการบดี ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีผูไดรับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไดแก
นายบดินทร อินธาระ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ชั้นปที่ ๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ไดแก
นายทักษิณ อินทโกสุม
งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ไดแก
นางสาวชุตินัน โชติรัตนวิมล
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ชั้นปที่ ๓
รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ไดแก
นายธีระ จตุภมรศรี
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ชั้นปที่ ๔
แนวความคิดในการออกแบบโปสเตอรรณรงคเรื่องการประหยัดน้ำและไฟฟานั้น
มาจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่มักจะยึดติดกับความสบายจนเคยตัว
เชน การทำธุระในหองน้ำเสร็จแลวไมปดไฟ ไมปดน้ำหลังออกมาจากหองน้ำ เปนตน
ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เกิดจากจิตสำนึก ถาทุกคนตระหนักถึงภาระคาใชจายของ
มหาวิทยาลัย อาจจะชวยลดภาระคาใชจายไดมาก ซึ่งก็อยูที่จิตสำนึกและความรับผิด
ชอบของปญญาชน ซึ่งไดแตงเปนคำกลอนไววา “ภาระของมหา’ลัย อยูที่ ใจของ
ปญญาชน” และสโลแกน “ปดกอนไป” หากทำธุระในหองน้ำเสร็จแลว ควรปดไฟ
และน้ำทุกครั้ง ซึ่งการเปดน้ำและไฟทิ้งไวนั้นหมายถึงเงินตราที่ไหลออกมาจากน้ำและ
ไฟฟา เชนเดียวกันกับการนำเงินไปเผาทิ้ง ซึ่งคำจำกัดความของปญญาชนนอกจาก
ความรู ยังรวมถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº ò

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº ó

ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ
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¢‹ÒÇÂ‹ÍÂÃŒÍÂÊÒÃÐ
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระอุปถัมภฯ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมสงเสริม
การใช ห นั ง สื อ เชิ ง คุ ณ ธรรมเพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู ใ นโรงเรี ย น
อนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” โดย รองศาสตราจารย
ดร.จิราภรณ ศิริทวี เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระอุปถัมภฯ
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติ
จัดแถลงขาว “การเมืองเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศ: มาตรฐานและตัวชี้วัด”
โดย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของชาติ นายศุภฤกษ หงษภักดี ผูอำนวยการสำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ดร.กรวิภา วิลลาส และรองศาสตราจารยมาลี
พฤกษพงศาวลี ที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
หญิงชาย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองกมลทิพย ๓ ชั้น ๒ โรงแรม
สยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน รองผูอำนวยการฝาย
บริการและบริการวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับคณะสื่อมวลชนจากสาธารณะรัฐ
เกาหลี เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันฯ และโครงการเกาหลี
ศึกษา พรอมทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดานการจัดอบรมสัมมนาและการวิจัยดานเกาหลีศึกษา เมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๒ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

รองศาสตราจารย ไว จามรมาน ผูอำนวยการสถาบันทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดแถลงขาวการประกวดแตง
เพลงประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณ ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน MFC Talent Award 5 ซึ่งจัดโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำป ๒๕๕๒ และจัด
บรรยายพิเศษ หัวขอ “จิตวิญญาณของความเปนธรรมศาสตร”
โดย คุณชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตยเมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอง S-208 อาคารบรรยาย
เรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรม ๖๐ ป เศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร เนื่องในวันสถาปนาคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

¼Å§Ò¹ “The Swan Princess”
â´Â ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ
¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ “¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áºº
ªØ´ÇÔÇÒËªÔ§ª¹ÐàÅÔÈáË‹§»ÃÐà·Èä·Â”

¹

ายปุณณภัทร อรุณศิริ โรจน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวด
ออกแบบชุดวิวาหชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย(Thailand Wedding Designer
Award 2009) ภายใต Concept “You’ re Princess” จัดโดย บริษัท
เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด (นีโอ) รวมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม
และสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชิงถวยประทานจาก พระเจาหลานเธอ พระองค
เจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์
นายปุณณภัทร อรุณศิริ โรจน กลาวถึงแนวคิดของผลงานชิ้นนี้วา The
Swan Princess เปนรูปแบบของการเรียงตัวของขนหงส ความสวยงาม และ
สงางามของหงส คอนเซ็ปท เปนการออกแบบ โดยนำโครงของการจัดเรียงขน
ของหงส ใหมีลักษณะคลายที่สุด การไลสีจากขาวไปยังโทนน้ำตาลแลวมีการนำ
รูปแบบของโครงชุด Costume สมัยเรเนอซองของผูชายใหดูสงามากขึ้น เนน
ความดูหรูหรา และสวมใสไดจริง
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ø à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á òõõò
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¾Ô¸Õ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹... (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ ù)

¾Ô¸ÕÃÑºÁÍº·Õè´Ô¹ºÃÔàÇ³´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ·Ò§à¢ŒÒ ¾Ô¸ÕÁÍºà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ÊÃŒÒ§ÈÒÅÒ·Õè¾Ñ¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ ÈÙ¹ÂÅÓ»Ò§ â´ÂÊÒÃ»ÃÐ¨Ó·Ò§ áÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§¶¹¹
นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีวาการทบวง ·Ò§à¢ŒÒ ËÍ¾Ñ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÈÙ¹ÂÅÓ»Ò§

มหาวิทยาลัย ผูบริจาคที่ดินและบริจาคอาคาร
เรียนรวมหลังแรกให มธ.ศูนยลำปาง ได
ปาฐกถาพิเศษ “ความสำคัญของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือ” ดวย
นอกจากนี้ นายบุญชู ตรีทอง ยังไดมอบที่ดินใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพิ่มเติม อีก ๑ แปลง จำนวน ๓ งาน บริเวณดาน
หนาทางเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เพื่อให
มหาวิทยาลัยใชพื้นที่สำหรับการพัฒนาทางดานการศึกษาตอไป
สำหรับการบริจาคที่ดินใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของ
นายบุญชู ตรีทอง เริ่มตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยขณะดำรง
ตำแหนงรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดมอบ
ที่ดินบริเวณตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวน ๖๒ แปลง ขนาดพืน้ ที่ ๓๑๒ ไร ๒ งาน ๗๓.๖ ตารางวา
เพื่อจัดตั้ง มธ.ศูนยลำปาง ในป ๒๕๔๓-๒๕๔๖ ไดกอสราง
อาคารเรียนรวมหลังแรกใหแก มธ.ศูนยลำปางโดยใชงบประมาณ
การกอสรางจำนวนเงิน ๖๒,๔๗๒,๖๕๑ บาท เปนอาคาร
รูปทรง ๕ เหลี่ยม ตอมาไดรับพระราชทานนามอาคารวา อาคาร
“สิรินธรารัตน” จากนั้น ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ นาย
บุญชู ตรีทอง ไดบริจาคที่ดินใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีก
๒ แปลง คือ บริเวณดานหลัง มธ.ศูนยลำปาง จำนวนที่ดิน
๒ งาน ๑๔ ตารางวา เพื่อใช ในการกอสรางสถานีเพิ่มแรงดัน
น้ำประปาใหแก มธ.ศูนยลำปาง และที่ดินอีกจำนวน ๑ งาน
บริเวณดานหนาทางเขาศูนยลำปาง เพื่อใช ในการกอสรางปาย
ทางเขามหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง
ขยายการศึกษามากขึ้นโดยลำดับ และมีความตองการทางดาน
กายภาพอีกหลายๆ ดาน นายบุญชู ตรีทอง ไดบริจาคเงินจำนวน
๑ ลานบาท สำหรับเปนคาออกแบบอาคารเรียนรวมขนาดใหญ
อันเปนที่มาของอาคารเรียนรวมหลังที่ ๒ “อาคารเรียนรวม ๔
ชั้น” และอาคารเรียนรวมหลังที่ ๓ “อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น”
18
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นอกจากพิธีรับมอบที่ดินแลว ยังมีพิธีมอบเงินบริจาค
สรางศาลาที่พักโดยสารประจำทาง และกอสรางถนนทางเขา
หอพักนักศึกษา ศูนยลำปาง โดย นายสถาพร ลิ้มมณี เจาของ
สำนักพิมพวิญูชน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สำนักพิมพวิญูชนเปนสำนักพิมพที่ไดชื่อวาพิมพหนังสือ
กฎหมายที่ ใหความสำคัญกับความถูกตองของตัวบทกฎหมาย
และความถูกตองของภาษาไทยมากที่สุดสำนักพิมพหนึ่ง พิมพ
หนังสือกฎหมายมากกวา ๑,๐๐๐ ปก ในชวงระยะเวลา ๑๐ ปที่
ผานมา และมีการจัดพิมพหนังสือกฎหมายที่ทันสมัย ปรับปรุง
ใหมอยูเสมอ โดยมีปณิธานวา “กฎหมายทันสมัย แกไขลาสุด”
สำหรับการมอบเงินใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในครั้งนี้
เปนการแสดงเจตนารมณของนายสถาพร ลิ้มมณี ในฐานะศิษย
เกามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ที่ไดจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
สวนตัวแลวไดกลับมาสรางประโยชนใหแกสถาบันการศึกษา โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ได น ำเงิ น บริ จ าคดั ง กล า วมาจั ด สร า งศาลาที่ พั ก
โดยสารประจำทาง บริเวณทางเขา มธ.ศูนยลำปาง จำนวนเงิน
๗๐๐,๐๐๐ บาท และกอสรางถนนทางเขาหอพักนักศึกษา
ศูนยลำปาง ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
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ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแขงขันกีฬามหา- จัดการแขงขันทั้งสิ้น ๒๕ ชนิดกีฬา โดยมีจำนวนเหรียญรางวัล
วิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แม โดมเกมส” ดังนี้ เหรียญทอง จำนวน ๒๖๖ เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีมติให ๒๖๖ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๓๘๒ เหรียญ รายละเอียด
ตามตารางชนิดกีฬาและจำนวนเหรียญรางวัล ดังนี้

ª¹Ô´¡ÕÌÒáÅÐ¨Ó¹Ç¹àËÃÕÂÞÃÒ§ÇÑÅ
รายการ
แขงขัน
กรีฑา
วายน้ำ
บาสเกตบอล
ฟุตบอล
วอลเลยบอล
กอลฟ
ซอฟทบอล
เซปกตะกรอ
ดาบสากล
เทควันโด
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
มวยสากลฯ
ยิงปน
ยูโด
รักบี้ฟุตบอล

จำนวนเหรียญที่นับ
ทอง เงิน ทองแดง
๔๓ ๔๓ ๔๓
๔๐ ๔๐ ๔๐
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔
๔
๔
๒
๒
๒
๔
๔
๘
๑๒ ๑๒ ๒๔
๑๙ ๑๙ ๓๕
๗
๗
๑๔
๗
๗
๑๔
๗
๗
๑๔
๙
๙
๑๘
๒๔ ๒๔ ๒๔
๑๖
๑๖ ๓๒
๒
๒
๔

จำนวนเหรียญที่แจก
ทอง เงิน ทองแดง
๖๓
๖๓
๖๓
๖๖
๖๖
๖๖
๓๒ ๓๒ ๓๒
๔๘ ๔๘ ๔๘
๓๒ ๓๒ ๓๒
๙
๙
๙
๔๒ ๔๒ ๔๒
๔๑ ๔๑ ๔๑
๒๔ ๒๔ ๔๘
๒๐ ๒๐ ๓๖
๑๘ ๑๘ ๓๖
๑๘ ๑๘ ๓๖
๒๒ ๒๒ ๔๔
๙
๙
๑๘
๔๘ ๔๘ ๔๘
๑๖
๑๖ ๓๒
๔๕ ๔๕ ๔๕

รายการ
แขงขัน
โปโลน้ำ
วอลเลยบอล
ชายหาด
เปตอง
คาราเต-โด
เรือพาย
ครอสเวิรด
ดาบไทย
ตะกรอลอด
หวง
รวม

จำนวนเหรียญที่นับ
จำนวนเหรียญที่แจก
ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง
๑
๑
๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗
๒
๒
๒
๖
๖
๖
๙
๑๗
๒๐
๕
๙
๑

๙
๑๗
๒๐
๕
๙
๑

๑๘
๓๐
๒๐
๑๐
๑๘
๑

๑๘
๒๑
๖๐
๑๒
๓๐
๑๕

๑๘
๒๑
๖๐
๑๒
๓๐
๑๕

๓๖
๓๔
๖๐
๒๔
๖๐
๑๕

๒๖๖ ๒๖๖ ๓๘๒ ๗๓๒ ๗๓๒ ๙๒๓
จำนวนเหรียญทั้งสิ้น ๒,๓๙๒ เหรียญ

สำหรับกีฬาวีลแชร และวายน้ำดวยตีนกบ อยูระหวาง
การพิจารณาใหเปนกีฬาสาธิตหรือเปนกีฬาเพื่อการแสดง ซึ่งกีฬา
ทั้ง ๒ ประเภท จัดขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวานักศึกษาพิการมีความ
สามารถ และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดเทา
เทียมกับนักศึกษาทั่วไป

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ... (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ ÷)

Intent) ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๙๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๓๗ แตก็ยังไมมี
กิจกรรมของการรวมมือ ในการนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
มอบรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับใหมซึ่งครอบคลุม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ทางมหาวิทยาลัย
เซนตปเตอรสเบิรกไดตอบสนองอยางกระตือรือรน คาดวาคง
สามารถลงนามความรวมมือนี้ ไดภายใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยนี้ยังเคยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แตสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถครั้งเมื่อเยือนนครเซนตปเตอรสเบิรกใน พ.ศ. ๒๕๕๐
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโคว ฯพณฯ สุพจน
ธีรเกาศัลย ศิษยเกา มธ. ยังไดเลี้ยงอาหารค่ำตอนรับคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ทำเนียบและไดพูดคุยกัน

อยางเปนกันเองเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย
การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำรัสเซียของคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นำโดยอธิการบดี ในครั้งนี้ ได
ประสบความสำเร็จเปนอยางดียิ่ง เพราะนอกจากจะมีการลงนาม
ขอตกลงรวมกันแลว ยังไดเจรจาเพื่อขยายความรวมมือทางวิชา
การกับอีกสองมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งจะสงผลใหมีการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาธรรมศาสตรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัส
เซียตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป อีกทั้งยังเปนการ
เผยแพร ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ใ นสหพั น ธรั ฐ
รัสเซียดวย

Å´¢ÂÐ Å´¾ÅÑ§§Ò¹ Å´âÅ¡ÃŒÍ¹
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “ลดขยะ ลดพลังงาน ลดโลกรอน” เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณลานอินเตอร โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การใชพลังงาน
อยางประหยัด และรูคุณคา โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยรังสิต รองศาสตราจารยสำราญ มั่นทัพ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
เปนประธานและมอบของที่ระลึกใหแกผูโชคดี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดง
ชุด ลดโลกรอนกับกองสันทนาการ เกมสลดโลกรอน และตอบคำถามพิชิตรางวัล นิทรรศการ
ภาวะลดโลกรอน ฯลฯ
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:
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