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หาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแรกในประเทศ
ไทยท่ีมีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทสอนเปนภาษา

อังกฤษท่ีคณะเศรษฐศาสตรมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือกวา ๓๐ 
ปมาแลว และในปจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญา
ตรี โท และเอกถึง ๕๙ หลักสูตร 

รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ ใหสัมภาษณวา การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรสูความเปนนานาชาติเปนนโยบายท่ีสำคัญของ
มหาวิทยาลัยท่ีตองผลักดันใหเกิดขึ้น ซึ่งในการดำเนินการตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะ ฝายวิเทศสัมพันธ  
ฝายวิชาการ ฝายวิจัย และฝายวางแผนและพัฒนา อีกทั้ง
ครอบคลมุทัง้ ๔ ดาน คอื ดานหลกัสตูร ดานนักศกึษา ดานภาษา 
และดานคณาจารย โดยฝายวิเทศสัมพันธมีแผนยุทธศาสตร ๕ 
แผน คอื ๑. แผนยทุธศาสตรประชาสมัพนัธ เพือ่ใหมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตรเปนที่รูจักในประชาคมวิชาการทั่วโลก ๒. แผน

Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñø 

ิ ั ศ ส  ป ิ ั ใ ป ศ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹¹Ò¹ÒªÒμÔ 
ยุทธศาสตรสงเสริมนักศึกษาให
เขารวมโครงการแลกเปล่ียน 
วิชาการ ๓. แผนยุทธศาสตร
พัฒน าหลั กสู ต รน าน าช า ติ  
๔. แผนยุทธศาสตรสรางความ
เปนนานาชาติ ใหคณาจารย 
และ ๕. แผนยุทธศาสตรดาน
ภาษานานาชาติโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภาษาอังกฤษ   

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา 
เพื่อใหชื่อเสียงของ มธ. ทั้งหลักสูตร ผลงานวิชาการและงาน
วิจัยเปนท่ีรูจักในแวดวงนานาชาติ ฝายวิเทศสัมพันธไดมีแผน
ยุทธศาสตรประชาสัมพันธ โดยผลิตสื่อประเภทตางๆ ทั้ง 
Website ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จุลสารนานาชาติ 
Kaleidoscope ๔ ฉบับตอป และแผนพับ International 
Programs รวมท้ัง เอกสาร International Prospectus เพื่อ
ใหขอมูลทั้งดานกวางและดานลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้ง
หลกัสตูรนานาชาต ิการสมคัรเขามาเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 
และการใชชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา เพื่อใหชาวตางชาติทั้ง
นักศึกษา อาจารย และผูบริหารไดรูจักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มากขึน้ อกีทัง้ไดจดัโครงการบรรยาย Thammasat Diplomatic 
Forum ปละ ๖ ครั้ง โดยไดเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศ
ตางๆ มาบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดกบัผูบริหาร นกัวชิาการ 
อาจารย และนักศึกษาเพื่อเผยแพรชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนที่รูจักในแวดวงการทูตระหวางประเทศ ซึ่งจัดมา
แลว ๔ ครั้ง โดยไดรับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตอารเจนตินา 
เอกอัครราชทูตรสัเซยี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และเอกอัคร- 
ราชทตูโรมาเนยีมาบรรยายท่ี มธ. และมีแผนทีจ่ะเชญิเอกอคัรราชทูต 
จากประเทศเพ่ือนบาน เชน เวียดนาม ลาว มาบรรยายในอนาคต 
ตอไป อีกทั้ง มธ. ไดเขารวมกับเครือขายของกลุมวิชาการ 
นานาชาติ เชน UMAP, ISEP, HUMAP, APAIE ฯลฯ   
เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่รูจักของประชาคมวิชาการ
ของโลก 
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มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนินแทนพระองค โดยเสด็จฯ พรอมดวย 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน พระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ทั้งภาคเชาและภาคบาย ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ÊÁà́ ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ Ô̧ÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ  
àÊ ç̈́ ¾ÃÐÃÒª´Óà¹Ô¹á·¹¾ÃÐÍ§¤� ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃá¡‹¼ÙŒÊÓàÃç̈  
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõñ 

àÁ×èÍÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè ñó ÊÔ§ËÒ¤Á òõõò 

Ê ธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในโอกาสดังกลาว มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี แดสมเด็จพระบรม- 
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และมอบดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
แกผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ ทาน ดังนี้   

๑. นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๒. นายมนู เลียวไพโรจน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๓. ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหวางประเทศ  
๔. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน จุนอนันตธรรม เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๕. นางดาราวรรณ ธรรมารักษ สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๖. นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๗. ศาสตราจารยนายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์               
๘. นายแพทยหทัย ชิตานนท สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๙. ศาสตราจารย ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการวิศวกรรม                           
สำหรับในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ทั้งสิ้น ๔,๘๕๓ คน ผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จำนวน ทั้งสิ้น ๒,๑๕๑ คน ปริญญาเอก จำนวน ๔๔ คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๒๐๒ คน 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคม
ธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ สมาคม

ศิษยเกาในเครือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน
เลี้ยงแสดงความยินดี แดผูไดรับพระราชทาน
ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัด์ิ ประจำปการศกึษา 
๒๕๕๑ และผูไดรบัการประกาศเกยีรติคณุ เนือ่งใน 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ ๗๕ เมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองศกุณตลา เอ 
โรงแรมเพนนินซลูา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 

Á 
§Ò¹àÅÕéÂ§áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ á´‹¼ÙŒä Œ́ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒ ǾÉ®ÕºÑ³±Ôμ¡ÔμμÔÁÈÑ¡´Ôì 

áÅÐ¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ 

ธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการ
ศึกษา ๒๕๕๑ มีบัณฑิตพิการสำเร็จการ
ศึกษา จำนวน ๘ คณะ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ราย 

เปนบัณฑิตพิการทางรางกายและพิการทางสายตา 
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมบัณฑิตทั่วไป 
เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในภาคเชาและภาค
บาย ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีบัณฑิตโครงการ 
นักศึกษาพิการสำเร็จการศึกษา เปนรุนที่ ๓ จำนวน
ทั้งสิ้น ๑๓ ราย จาก ๘ คณะ ไดแก  

ºÑ³±Ôμ¾Ô¡ÒÃ ¼Å¼ÅÔμ¢Í§¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÍÍ¡ÃÑºãªŒÊÑ§¤Á ÃØ‹¹·Õè ó 

¾Ô 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ๒ ราย คือ  
นางสาวสิรินยา จรรยาคำนึง (พิการทางสายตา) 
นางสาวเสาวนีย เสาวพันธ (พิการทางการเคล่ือนไหว)  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑ ราย คือ  
นายยุรนันท สหิตบุญ (แขนพิการ)  

คณะศิลปศาสตร ๒ ราย คือ  
นายณพวุฒิ เชาวนเชฎฐ (ขาพิการ) 
นางสาวรัตนากร จิตนิยม (ขาพิการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ราย คือ  
นายพินิตพงศ ประโยชนกลุนันท (ขาพิการ)  

คณะนิติศาสตร ๒ ราย คือ  
นางสาวสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล (พิการทางสายตา) 
นางสาวสุกัญญา อุทัยเสน (พิการทางสายตา)  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ราย คือ  
นายกมล กมลรัตน (ขาพิการ)  

คณะสหเวชศาสตร ๑ ราย คือ  
นายภูวดล รือเดะ (ขาพิการ) 

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ๓ ราย คือ  
นางสาวนิธิพร ลิ่มประเสริฐ (แขนพิการ)  
นายชัยยะ วองสกุล (พิการทางสายตา) 
นายพูนสวัสด์ิ จันทรไทย (ขาพิการ) 
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ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ตั้งสถานี

ทดลองศึกษาวิจัยการกำจัดขยะอินทรีย สำหรับชุมชนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาการกำจัดขยะ
อินทรียโดยการหมักทำปุยแบบประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปริมาณ
ขยะอินทรยีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหัวหนาโครงการวิจัยและ
พัฒนาการกำจัดขยะอินทรียโดยการหมักทำปุย ใหสัมภาษณวา 
ในปจจุบันการกำจัดขยะมี ๓ วิธี ไดแก การฝงกลบ การเผา 
และการหมักทำปุยอินทรีย ซึ่งนับวาเปนวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย
ที่ยอมรับกันวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย มีตนทุนต่ำทั้งใน
ดานการลงทุนและคาดำเนินการ แตปจจุบันวิธีการดังกลาวยัง 
ไมคอยไดรับความนิยมในประเทศไทยมากนัก เนื่องจากยังขาด
หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนท้ังทางดานงบประมาณ องคความรู 
และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการท่ีดี ดังนั้น มหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตรจึงรวมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว จัดต้ัง
โครงการรวมวิจัยเทคโนโลยีการหมักขยะอินทรีย มีเปาหมายเพ่ือ
คิดคนและนำเสนอเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับการหมักขยะ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¤Œ¹¾º¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ� 
â´Â¡ÒÃËÁÑ¡·Ó»Ø‰Âáºº»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

Ê 

อินทรียสำหรับชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีชุด
ถังหมักแบบพลิกกลับกองในตัว (STR: Serial Self-turning 
Reactors) ประกอบดวย ระบบซอฟทแวรจำลองสภาวะการหมัก 
และชุดอุปกรณการหมักขยะ ไดแก ชุดถังหมักขนาดเล็กซอนกัน
ในแนวดิ่งพรอมอุปกรณพลิกกลับกองปุยประหยัดพลังงาน 
ระหวางช้ันของถังหมักค่ันดวยชุดกลับกองปุย โดยถังหมักแตละ
ถังมีทอเพ่ือจายอากาศเขา และทอดูดเอากล่ินไปบำบัด กนของ
ถังหมักเปนบานประตูกลไกหมุนเปดปดเพื่อปลอยใหวัสดุรวง
ผานชุดกลับกองลงสูถังหมักอีกถังที่รองรับอยูขางใต ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการยอยสลายขยะอินทรียสูง สงผลกระทบตอชมุชน
และสิ่งแวดลอมนอย รวมทั้ง ไดสรางโรงงานนำรองบริเวณโรง 
คัดแยกขยะ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อ
ทดสอบระบบรวมในสภาพการทำงานกำจัดขยะมูลฝอย และนำ
เสนอแนวทางใหแกชุมชนสามารถนำไปประยุกต  

ªØ´¶Ñ§ËÁÑ¡¢ÂÐáÅÐÍØ»¡Ã³� 

âÃ§§Ò¹ÊÒ¸Ôμ ³ ºÃÔàÇ³âÃ§¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ 

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ กลาวเพิ่มเติมวา  
ผลท่ีไดจากโครงการวิจัยและพัฒนาพบวาการประยุกต ใช
เทคโนโลยี STR ไดที่พัฒนาเพ่ือการหมักขยะอินทรียกับขยะ
มูลฝอยท่ีคัดแยกแลวภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ไดผลดี มีผลพลอยไดจากการหมักขยะเปนปุยอินทรียที่มี
คุณภาพดี ระบบมีประสิทธิภาพการยอยสลายใชเวลานอย ใช
แรงงาน พื้นที่ และพลังงานนอย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหมัก
แบบดั้งเดิม ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการบริหารจัดการขยะ
อินทรียใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอไป 

ดจากโโคครงการวิจัยและพพัฒฒนาพบวาการปรระะยุกต ใช
โโลลยยีี STR ไดที่พัฒนนาาเพ่ือการหมักขยะะออินทรียกับขยะ
ท่ีคัดแยกแลวภภาายยใในมหาวิทยาลัยธรรรรมศาสตร ศูนยรังงสสิตต 
 มีผลลพพลอยไดจากการหหมมัักขยะเปนปุยอินนททรีียที่มี
พดี รระบบมีประสิทธิภาาพพการยอยสลาายยใใชชชเเวววลลานอย ใช
น พ้ืนที่ และพลังงงาานนนอย เมื่อเปรียบบเเททียยบบกกัับรระะบบบบหมมัักก
เดิม ซึ่งถืออววาาเปนจุดเริ่มตนทที่ดดดีใใในนกกาารรบบรริิหหารจจััดกาารรขขยะ
ใหเกิดดปประโยชนและมีคคุณณณคคคาาาตตตออไไปป
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¹Ò§ÍÑÁ¾Ã ¹ÔμÔÊÔÃÔ 

¹ÒÂ»�μÔ¾Ñ¹¸ � à·¾» Ô̄ÁÒ¡Ã³� 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÊÁ¾§É � ¨ØŒÂÈÔÃÔ 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� (¾ÔàÈÉ) ÇÔªÒ ÁËÒ¤Ø³ 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย จัดงานมอบรางวัล

ทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย พุทธ- 
ศักราช ๒๕๕๒ (Thailand Top 100 HR 
Award) เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ 
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

ร า ง วัลทรัพยากรม นุษย ดี เ ด นแห ง
ประเทศไทย ถือเปนรางวัลที่มุงเชิดชูเกียรติ 
บุคคลท่ี เปนตัวอย างการบริหารงานด าน
ทรัพยากรมนุษย โดยจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 
๒๕๕๐ และจัดใหมีการมอบรางวัลนี้เปน

ÈÔÉÂ�à¡‹Ò¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ  
Thailand Top 100 HR Award 

Á 

ประจำทุก ๒ ป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้เปนการมอบรางวัลเปนคร้ังที่ ๒ เพื่อ
ยกยองนักทรัพยากรมนุษยตัวอยางของประเทศ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการและสังคม   

นักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒ มีทั้งหมด ๓๐ 
ทาน โดยมีศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดรับมอบรางวัลดังกลาว มดีังนี้ 

กลุมประธานและกรรมการผูบริหารระดับสูงที่สนับสนุนงานดานทรัพยากรมนุษย 
๑. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา  

วิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET) 
๒. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) 
๓. นายวิบูลย กรมดิษฐ กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

ผูบรหิารงานดานทรัพยากรมนุษย 
๑. นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน 
๒. นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

สายงานทรัพยากรบุคคลองคกร  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

กลุมนักวิชาการและท่ีปรึกษางานดานทรัพยากรมนุษย 
๑. ศาสตราจารยสมพงษ จุยศิริ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและประธาน 

คณะที่ปรึกษาคณบดี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒. ศาสตราจารย (พเิศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

¹ÒÂÊÁÀ¾ ÍÁÒμÂ¡ØÅ 

¹ÒÂª¹Ô¹· � Ç‹Í§¡ØÈÅ¡Ô¨ 

¹ÒÂÇÔºÙÅÂ� ¡ÃÁ´ÔÉ° � 
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ณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
กับ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ (พก.) คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผูแทน
ราษฎร และสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย จัดงาน 
“มหกรรมตนแบบคนพิการไทย” เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ หองแกรนด ไดมอนดบอลรูม ฮอลล ๙-๑๐ ศูนย 
การแสดงสินคาอิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
โดยมี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานในพิธีฯ และมอบ
โลประกาศเกียรติคุณแกคนพิการตนแบบ 

“ÁË¡ÃÃÁμŒ¹áºº¤¹¾Ô¡ÒÃä·Â” 
 ÃÇÁÊØ´ÂÍ´¤¹¾Ô¡ÒÃ¼ÙŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔμ 

¤ ในการจัดงาน “มหกรรมตนแบบคนพิการไทย” นั้น เพื่อ
รวบรวมคนพิการทุกประเภทความพิการในหลากหลายอาชีพที่มี
ศกัยภาพโดดเดนในดานตางๆ ทีป่ระสบความสำเร็จเปนท่ีประจกัษ 
และยอมรับของสังคม สามารถเปนตนแบบ (Role Model)  
ใหคนพิการ คนทั่วไป ชุมชน และสังคม ไดศึกษาเปนแบบอยาง 
รวมทั้งสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
และสังคม ตลอดจนเพ่ือใหสังคมไดเรียนรู มีเจตคติที่ถูกตอง 
ตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพคนพิการ 

นางกิ่งแกว อินหวาง เลขาธิการสำนักงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เผยถึงวัตถุประสงคในการ

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย กลาวในพิธีเปด “มหกรรม
ตนแบบคนพิการ” วา รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการสงเสริมให
คนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิดาน
ตางๆ อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายปทั้งการประกาศใช 
พระราชบัญญัติและจัดทำแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการระยะยาว อยางไรกต็ามในการพฒันาคนพกิารใหสามารถ 
ชวยเหลือตนเอง พึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข 
รวมท้ังปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ปจจัย
สำคัญอยางย่ิงคือ ตัวผูพิการเองจะตองเห็นคุณคา มีความพรอม
และมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางแทจริง 
นอกจากน้ี ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตองมีเจตคติที่ดีตอคน
พิการ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความพิการและคนพิการ 
ตลอดจนใหการยอมรับและใหโอกาสคนพิการในดานตางๆ ทั้ง
ทางดานการประกอบอาชีพ และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน
สังคม 

จัดงานคร้ังนี้วา เพื่อรณรงคใหคน
พิการไดรับแรงบันดาลใจ รวมท้ัง
สรางความเขาใจใหกับคนใกลชิด 
ตลอดจนบริษัทและหนวยงานตางๆ 
ไดเห็นถึงศักยภาพที่หลากหลายของ 
ผูพิการ โดยในงานไดมีการมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหกับคนพิการที่
เปนตนแบบ ซึ่งประสบความสำเร็จ
ในชีวิตดานตางๆ  และสรางคุณประโยชนใหกับสังคม 

ผูไดรับโลประกาศเกียรติคุณตนแบบคนพิการไทย มีทั้งสิ้น 
๑๐ ทาน ไดแก นายจตุพล พรหมอาภรณ นายสุภรธรรม  
มงคลสวัสดิ์ นายธรรม จตุนาม นางสาวนิลวรรณ ปติพัฒน 
นางสาวกุหลาบ พูลกิจ นายเอกรินทร ใชประทุม นางสาว
สวรรยา ปุนินานนท นางรัชนี แมนเมธี นายชวง เรืองจันทร 
และนายสมพงษ รักโคตร 
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ณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง  
เปดรับนักศึกษาใหมประเภทสอบตรง ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๒ รุนที่ ๑ เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรีเขาเรียนตอ 
ในคณะนิติศาสตรศูนยลำปาง จำนวน ๒๐๐ คน แบงเปนระบบ
สอบตรงมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ๑๕๐ คน และสอบ 
Admission กลาง ๕๐ คน 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÃØ‹¹·Õè ñ    
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ 

ิ ิ  ิ ั   ำป

เปนระบบ Link กับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร และศูนยรังสิต เพ่ือใหนักศึกษามีความสะดวก
สบายในการหาขอมูลหรือนักศึกษาตองการหนังสือเลมใดก็
สามารถส่ังจองไดเชนกัน จึงทำใหนักศึกษาไมรูสึกเสียเปรียบใน
ดานการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและไดรับความเสมอภาคในการ
เรียนการสอน ไมตองเดินทางจาก มธ. ศูนยลำปางมายัง
กรุงเทพฯ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดใหมีรถรับ-สง
นักศึกษา จากอำเภอเมือง ถึง มธ. ศูนยลำปาง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น   

หลักสูตรการเรียนการสอนทางดานกฎหมายจะเปน
หลักสูตรกฎหมายที่ไดมาตรฐานเชนเดียวกับที่ ใชสอนในสวน
กลาง แตจะมีการเรียนการสอนท่ีเนนกิจกรรมการประยุกต
กฎหมายเพื่อชุมชน โดยนักศึกษาสามารถท่ีจะลงพ้ืนท่ี ให 
คำปรึกษาและใหความรูแกชุมชนในบริเวณใกลเคียง เพื่อให 
นักศึกษาไดมีสวนรวมในการรับใชสังคมและชุมชน  ซึ่งเปนการ
สะทอนปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปนอยางดี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เปนศูนยการเรียน
การสอนขนาดยอม มีพื้นที่ จำนวน ๓๑๒ ไร  มีอาคารเรียนรวม 
๓ หลัง ไดแก อาคารอเนกประสงค อาคารกีฬาในรม และ 
อาคารหอพัก ในอนาคตถามีการขยายสาขาวิชามาเปดท่ีศูนย
ลำปางมากข้ึน ก็จะขยายพ้ืนที่อาคารเรียนเพ่ือรองรับนักศึกษาใน
อนาคต ศูนยลำปาง นับเปนศูนยการเรียนการสอนท่ีเหมาะแก
การเรียนรูเปนอยางมาก และในปนี้ทางคณะนิติศาสตรไดเปดที่
ศูนยลำปางเปนปแรก ทำใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 
เปน Campus ที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพราะในปจจุบัน 
มธ. ศูนยลำปาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษาคอนขาง
ครบถวน ทั้งในเร่ืองการเรียนการสอนท่ีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เทียบเทามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และศูนยรังสิต 
อาคารเรียน หอพักนักศึกษา หองสมุด และการบริการรถรับ-สง
นักศึกษา ซึ่งคณะผูบริหารใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง และ
เปนการเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตภาคเหนือ 
ไดมี โอกาสเขามาศึกษาเลาเรียนในสถาบันที่มีคุณภาพอยาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

¤ 

รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยลำปาง เปดเผยวา ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปน 
ปแรกท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดหลักสูตรการเรียนการสอน  
นิติศาสตรบัณฑิต ณ ศูนยลำปาง โดยเปดรับจำนวน ๒๐๐ คน 
ระบบสอบตรง ๑๕๐ คน และสอบ Admission กลาง  ๕๐ คน  
ระบบรับตรงทางคณะฯ ไดเปดรับจากนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่  
๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลำปาง พิษณุโลก 
นครสวรรค แพร เชียงราย นาน อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก 
ลำพูน พะเยา แมฮองสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และ
อุทัยธานี ซึ่งกำลังศึกษาอยูในช้ัน ม.๖ สายสามัญ มีเกรดเฉลี่ย 
(GPA) ๔ ภาคการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ 
และม.๕) ไมต่ำกวา ๒.๗๕ โดยผลการตอบรับคอนขางดีและมี
นักเรียนท่ีมีความสนใจเปนอยางมากเขามาศึกษา ทั้งนี้ผลการ
เปดรับสมัครนักศึกษา คณะนิติศาสตร ศูนยลำปาง มีนักเรียนที่
สอบผานการคัดเลือกในระบบรับตรง จำนวน ๑๒๙ คน และ
ระบบ Admission จำนวน ๗๖ คน รวม ๒๐๕ คน    

โดยระบบการเรียนการสอน ทางคณะนิติศาสตร ไดจัดใหมี
อาจารยเดินทางไปสอน ณ ศูนยลำปาง แตในบางคร้ังอาจจะ
เปนการเรียนการสอนในระบบทางไกล (Teleconference 
Class) เพื่อไมใหนักศึกษาเรียนในระบบทางไกลเพียงอยางเดียว  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเตรียมระบบการใหบริการเพื่อ
อำนวยความสะดวกแกนักศึกษาใหม คือ เปดหอพักสำหรับ 
นักศึกษาภายในศูนยลำปาง และขณะน้ีมีนักศึกษาที่แสดงความ
จำนงท่ีจะเขาพัก จำนวน ๓๐๐ คน และขยายหองสมุด ซึ่ง 
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ธรรมศาสตรไดกำหนดใหนักศึกษา 

บางสวนจากทาพระจันทร ยายมาเรียน
ที่ศูนยรังสิต และกำหนดใหนักศึกษา
ปริญญาตรีจากทุกคณะและทุกชั้นป  
ตองมาใชชวีติการเปนนกัศกึษา ณ ศนูย 
รังสิตทั้งหมดในอีก ๔ ป ตอมา ซึ่งถือ
เปนการขนยายประชาคมชาวธรรม- 
ศาสตรขนาดใหญที่สุดครั้งหน่ึงในหนา

ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ทำใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต ตองจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยเพ่ือรองรับประชากรชาว
ธรรมศาสตรที่เพิ่มขึ้นทั้ง นักศึกษา  คณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ใหไดมีที่อยูอาศัยภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

ผูชวยศาสตราจารยนิภา อัศวเพ่ิมพูลผล ผูชวยอธิการ- 
บดีฝายทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ในป  
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมดกวา ๒๓,๐๐๐ คน ซึ่งหอพักในมหาวิทยาลัยรองรับ 
นักศึกษาไดเพียง ๘,๕๐๐ คน สวนหอพักเอกชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยที่มี ๗-๘ แหง รองรับนักศึกษาได ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ 
คนเทาน้ัน ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหมีหองเชาเล็กๆ 
ที่ไมไดจดทะเบียนทำธุรกิจอยางถูกกฎหมายและมีราคาคาเชา 
ที่แพงเกิดขึ้น   

ซึ่งจากปญหาดังกลาวสภามหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติ ให
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอม
เพล็กซ โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จำกัด เชาที่ดินฝงเชียงราก เพื่อกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีมีสิ่ง
แวดลอมเหมาะสมแกประชาคมชาวธรรมศาสตร มีระยะเวลาการ
เชา ๓๐ ป และกอสรางสิ่งปลูกสรางในพื้นที่โครงการโดยบริษัท
เอกคาไทย จำกัด ในระยะเวลาทั้งหมด ๒ ป ๓ เดือน มูลคา
โครงการเปนเงิน ๙๒๐ ลานบาท เพ่ือสรางหอพักที่มีระยะทาง
ใกลกับอาคารเรียน อีกทั้งยังเปนชุมชนขนาดใหญ ทำใหมีความ
ปลอดภัยสูง 

หอพัก ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ เปน
โครงการแรกท่ีบริษัทหลักทรัพยมาลงทุนในระบบราชการโดย
เฉพาะในสถาบันการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น บนแนวคิดการ
สรางสังคมแหงการศึกษา ภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม พรอม
สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักอยางครบครัน บนพื้นที่ ๑๒.๕  
ไร ซึ่งประกอบไปดวย หอพักนักศึกษาจำนวน ๓ อาคาร โดย
แบงเปน อาคารโดม ๑ และ ๒ สำหรับนักศึกษาหญิง อาคารละ 
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ภายในหองพักมีพื้นที่ ใชสอยหองละ ๓๐ ตารางเมตร 
ประกอบไปดวยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องทำน้ำอุน, 
เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร ๕, เตียงนอนหลัก ๒ ชุด, 
โตะทำงาน ๒ ชุด, โตะอเนกประสงค ๑ ชุด ฯลฯ นอกจากน้ี
บริเวณหอพักมีพื้นที่เชาเพื่อการพาณิชย กวา ๑๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร เปนชุมชนใหมที่มีทั้งหางสรรพสินคาและ Service  
Apartment อยูในศูนยรวมเดียวกัน  เพื่ออำนวยความสะดวกให
กับชาวธรรมศาสตรถึงสถานที่พัก โดยไมตองเดินทางไปไกล 

ดานความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
มหาวิทยาลัยไดสรางสะพานลอยขามถนนพรอมหลังคาคลุมเขา
มาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
ระหวางมหาวิทยาลัยและหอพัก และเพิ่มเสนทางวิ่งรถ NGV 
ตรงหนาสะพานลอย เพื่อรับนักศึกษาจากหอพักเขามาในมหา- 
วิทยาลัย และติดต้ังกลองวงจรปด โดยรอบโครงการและจุดที่ 
ลอแหลม เชน ทางเดินเขา-ออก ทุกชั้นของหอพัก, พื้นที่โดย
รอบภายนอกอาคาร, ทางเดินเขาออกหลักของโครงการ, ที่จอด
รถใตอาคาร และสะพานลอยระหวางมหาวิทยาลัยและหอพัก ซึ่ง
เปนมาตรการเพ่ือความปลอดภัยระดับหนึ่ง 

การจัดการศึกษาในดานตางๆ ใหกับนักศึกษาเปนพันธกิจ
อันดับแรกของมหาวิทยาลัย โดยไมลืมที่จะสรางที่อยูอาศัยภายใต
สิ่งแวดลอมที่ดี โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล  
คอมเพล็กซ นอกจากจะเปนการสรางชุมชนแหงใหมใหกับชาว
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิตแลว ยังเปนการพัฒนาพื้นที่วางเปลาให
เกิดประโยชน และเกิดพื้นที่เศรษฐกิจแหงใหมขึ้น นอกจากนี้คา
บริการหอพักนักศึกษาในอัตรา รอยละ ๕ ของรายไดรวมของ
อาคารหอพัก ถือเปนผลประโยชนที่สำนักงานจัดการทรัพยสิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะไดรับและเมื่อครบระยะเวลาการเชา 
๓๐ ป กองทุนจะโอนสิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภคท้ังหมดให
แกมหาวิทยาลัยบริหารจัดการตอไป 

๓๙๒ หอง จำนวนเตียง ๒,๓๕๒ เตียง 
อาคารโดม ๓ สำหรบันกัศึกษาชาย รวม 
๔๔๘ หองจำนวนเตียง ๑,๓๔๔ เตียง 
และอาคารโดมเพลส (Service Apart- 
ment) จำนวน ๑ อาคาร รวม ๒๗๐ 
หอง จำนวนเตียง ๔๒๐ เตียง โดยเปด
ใหนักศึกษาเขาพักคร้ังแรกในวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่อาคารโดม ๒ และ 
๓ โซน A จำนวน ๔๒๙ หอง  
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคาร ไทยพาณิชย เปดศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (Volunteer center) อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพ่ือตอบสนองความเปนจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร ใหสอดคลองกับคุณภาพชีวิตความเปนอยูชุมชน
สังคมรอบขางเพื่อกระตุนจิตสำนึก สรางจิตอาสา ใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ิ ั   ั ิ ิ ัÁ ตนเองเปนสวนหนึ่งในการแก
ปญหา และเกิดการเรียนรูที่จะ
เปนพลเมือง (Civic Educa- 
tion) ที่รวมกันรับผิดชอบสังคม 
โดยสามารถทำไดทันทีไมตองรอปดเทอม ไมตองเดินทางไปไกล 
ดังคำกลาวท่ีวา “เหลืองของเรา คือธรรมประจำจิต แดงของเรา
คือโลหิตอุทิศให” จึงเปนจิตวิญญาณของการเกิดศูนยอาสาสมัคร

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 
วทิยาลยัธรรมศาสตร กลาวในพิธเีปดศนูยอาสาสมคัร มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร วา ศูนยอาสาสมัคร นับเปนกาวสำคัญในการพัฒนา
ระบบอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันศูนย
อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความพรอมในเร่ืองของ
อาคารสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองไมเครื่องมือ ระบบการส่ือสาร 
บุคลากรที่มีความรู และมีนักศึกษาที่สมัครเขามาเปนอาสาสมัคร 
โดยไดรับการสนับสนุนสวนหน่ึงจากมูลนิธิสยามกัมมาจล การ
เปดศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อตอบสนอง
และใหสอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัย คือ การผลิต
บัณฑิต ที่มีคุณภาพใหชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือสังคม และเปน
มหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสกับประชาชนทุกชนช้ัน การจัดต้ังศูนย
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงเปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชน นับวา
เปนการกาวกระโดดท่ีจะนำไปสูการพัฒนาคร้ังใหญ และวาง
ระบบอาสาสมัครในสังคมไทยโดยใชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนสถาบันการศึกษาที่มีความตอเนื่องในการจัดตั้ง  

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (Volunteer 
Center) เกิดข้ึนจากประสบการณชวงเหตุการณสึนามิ ซึ่งเปน
เหตุการณภัยธรรมชาติที่ทำใหสังคมไทยเกิดความต่ืนตัวในเร่ือง
อาสาสมัคร โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยที่อยู ใกลตัว  
นักศึกษาไดนำเอาความรูความสามารถท่ีไดศึกษาไปใช ให 
เกิดประโยชนในการแกปญหาของชุมชน สังคม จึงทำใหเกิด
กระบวนการเรียนรูแบบบริการสังคม (Service Learning) เห็น

และเกิดโครงการนำรองการเปด
ศูนยอาสาสมัคร คือ โครงการ
ธรรมศาสตรอาสาเพื่อชุมชน โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของโครงการธรรมศาสตรอาสา 
และเกิดโครงการอื่นๆ อีกทั้งส้ิน 
๑๙ โครงการ ทั้งท่ีทาพระจันทร 
รังสิต ลำปาง 

ศูนยอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงนับวาเปน 
จุดเริ่มตนที่จะทำใหเปนระบบอาสาสมัครมากข้ึนในสังคมไทย  
ซึ่งมีพิธีเปดศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางเปน
ทางการเมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายในงานไดรับ
เกียรติจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารมูลนิธิสยาม 
กัมมาจล นักศึกษา และบุคลากร รวมเปนเกียรติในงาน พรอม
ดวยกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการอาสาสมัครของ 
นักศึกษา การจัดแสดงผลงานของศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และผูรวมงานรวมกันทำสัญลักษณรูป “มืออาสา”  
เพื่อเปนที่ระลึกสำหรับการเปดศูนยในครั้งนี้ โดยสื่อความหมาย
ถึงการทำงานจิตอาสาที่เริ่มตนไดจากสองมือของทุกคน ณ ศูนย
อาสาสมัคร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 
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ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å  ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ � อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Mr. Kyoji  Komachi, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of Japan the Kingdom of 
Thailand ในโอกาสมาศึกษาดูงานและกระชับความสัมพันธอันดี 
ตอกัน เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ÁÍ§¼‹Ò¹à¿ÃÁ 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹� อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก พนักงานบริษัท Rohm 
Electronics (Thailand) Co., Ltd. ผูผานหลกัสตูรเรยีนภาษาญีปุ่น เมือ่วนัที ่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ � อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา 
“Toyota Scholarship” จำนวน ๑๐ ทุน เมื่อวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตึกโดม  
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÈÔÃÔ¾Ã  ¢ÑÁÀÅÔ¢Ôμ รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาวตอนรับ คณะผูบริหารและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสมาศึกษาดูงานดาน 
การบริหารงบประมาณและบุคลากร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ � อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย นายชวน หลีกภัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ และ
นายเฉิน เจียง อุปทูตฝายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เปนประธาน
ในพิธีเปด “ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี” เมื่อ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 
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ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃÈÑ¡ Ố ì ÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÇÑ²¹¡ØÅ รองอธิการบดีฝาย 
การคลัง รับมอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จาก คุณชนินทร พิทยาวิวิธ 
ศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

¾ÃÐºÒ·ÊÁà́ ç¨¾ÃÐà̈ ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ นาย
ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ออกรับคณะกรรมการ
ประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และบัณฑิตอาสาสมัคร รุนที่ ๔๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๒ รวม ๔๓ คน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒  ณ ศาลาหทัยสมาคม  
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาทกอนออกปฏิบัติ
งานในชนบท 

ÁÙÅ¹Ô Ô̧ POSCO TJ Park ประเทศเกาหลี มอบทุน
การศึกษา POSCO Asia Fellowship 2009 ใหแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๒๐ ทุน 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
วรรณ ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.¨ØÅªÕ¾  ªÔ¹ÇÃÃâ³ รอง
อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Prof. Louis 
W. Goodman ผูแทนจาก America University 
เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการ
แลกเปล่ียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¨ØÅªÕ¾  ªÔ¹ÇÃÃâ³ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
กลาวตอนรับนักศึกษาตางชาติ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองบรรยาย ศ.๑๐๑ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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องแผนงาน ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

รุนปการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันซอมใหญพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ หรือหลังจากบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาไปแลวประมาณ ๕ เดือน) ผลการสำรวจฯ  
พบวา จากบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด ๔,๖๖๓ คน 
(ไมรวมบัณฑิตนิติศาสตร ภาคบัณฑิต จำนวน ๑๙๐ คน) มีผู

¡ 

¢ŒÍÁÙÅàº×éÍ§μŒ¹ÀÒÇÐ¡ÒÃÁÕ§Ò¹·Ó¢Í§ºÑ³±Ôμ  
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÃØ‹¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõñ 

ตอบแบบสำรวจ ๔,๔๓๕ คน (รอยละ ๙๕.๑) โดยเปนบัณฑิตที่
มีงานทำแลว ๒,๒๒๔ คน (รอยละ ๕๐.๒) เปนบัณฑิตที่กำลัง
ศึกษาตอ ๑,๐๔๓ คน (รอยละ ๒๓.๕) และเปนบัณฑิตท่ียังไม
ทำงาน ๑,๑๖๘ คน (รอยละ ๒๖.๓) และเมื่อเปรยีบเทียบภาวะ
การมีงานทำของบัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๑ กับปการศึกษา 
๒๕๕๐ พบวา เปนไปตามตาราง ดังนี้ 

ปการศึกษา มีงานทำแลว กำลังศึกษาตอ ยังไมทำงาน 

๒๕๕๑ ๒,๒๒๔ (๕๐.๒%) ๑,๐๔๓ (๒๓.๕%) ๑,๑๖๘ (๒๖.๓%) 

๒๕๕๐ ๒,๓๙๘ (๕๘.๗%) ๘๔๙ (๒๐.๘%) ๘๔๑ (๒๐.๖%) 

เพิ่มขึ้น/ลดลงจากป ๒๕๕๐ (รอยละ) -๗.๓ +๒๒.๙ +๓๘.๙ 

ปการศึกษา มีงานทำแลว ทำงานตรงสาขา 
ไดเงินเดือนสูงกวา

เกณฑฯ 

๒๕๕๑ ๒,๒๒๔ (๖๕.๖%) ๒,๑๕๖ (๙๖.๙%) ๒,๑๕๕ (๙๙.๐%) 

๒๕๕๐ ๒,๓๙๘ (๗๔.๐%) ๒,๓๗๘ (๙๙.๒%) ๒,๒๙๗ (๙๙.๔%) 

เพิ่มขึ้น/ลดลงจากป ๒๕๕๐ (รอยละ) -๗.๓ -๙.๓ -๖.๒ 

และเมื่อพิจารณาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๑ แยกเปนรายคณะ พบวา เปนไปตามแผนภูมิขางลางนี้ 

เม่ือคำนวณภาวะการมีงานทำตามขอกำหนดของ สมศ.  
ที่ไมนับรวมบัณฑิตที่กำลังศึกษาตอ พบวา จากบัณฑิตจำนวน 
๔,๔๓๕ คน พบวา ทำงานแลว ๒,๒๒๔ คน (รอยละ ๖๕.๖)  
ยังไมทำงาน ๑,๑๖๘ คน (รอยละ ๓๔.๔) ในกลุมที่มีงานทำแลว 
เมื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น คือ การทำงานตรงสาขา กับการได
รับเงินเดือนมากกวาเกณฑที่กำหนด (๗,๙๔๐ บาท ตามอัตรา 
ก.พ.) พบวา  

ในจำนวนบัณฑิตที่ทำงานแลว ๒,๒๒๔ คน ทำงานตรง
สาขา ๒,๑๕๖ คน (รอยละ ๙๖.๙) และในจำนวน ๒,๒๒๔ คน 
มีบัณฑิตจำนวน ๒,๑๗๖ คน ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน และ
พบวา ไดรับเงินเดือนมากกวาเกณฑฯ ๒,๑๕๕ คน (รอยละ 
๙๙.๐) เมื่อเปรียบเทียบบัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๑ กับป 
การศึกษา ๒๕๕๐ พบวา เปนไปตามที่แสดงในตารางดังน้ี 
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¾Ô¸ÕäËÇŒ¤ÃÙ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõò 

â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ø³¸ÃÃÁ ¹ÓªÕÇÔμ¾Íà¾ÕÂ§ òõõò 

าสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร พรอมดวย ผูบรหิารมหาวิทยาลัย 
คณบดี คณาจารย และนักศึกษา รวมใน

ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร จัดกิจกรรมเผยแพรโครงการ

คายเรียนรูคุณธรรม นำชีวิตพอเพียงประจำ 
ป ๒๕๕๒ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการคาย
เรียนรูคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หมูบานจำรุง อำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง โดยโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนเงิน 
๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาได
เรียนรูเกี่ยวกับการนำเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไปใชภายใตโครงการ 
คายเรียนรูคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ๒๕๕๒ พรอมกันนี้ ฝาย
การนักศึกษาจึงจัดกิจกรรมการเผยแพรผลงาน โครงการดังกลาว 

È 

½† 

พธิีไหวคร ูประจำปการศกึษา ๒๕๕๒ นอกจาก
นี ้ ยังมีพิธีมอบรางวัลแกนักศึกษาผูมีความ
ประพฤติดี และการประกวดพานไหวครู  
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งจัดการประกวด 
๒ ประเภท ไดแก ประเภทความคิดสรางสรรค 
และประเภทสวยงาม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ ยิมเนเซียม ๖ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โดยมี อาจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี 
ฝายการนักศึกษา เปนประธานเปดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม 
อาทิ การเสวนา หัวขอ “คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง” โดย ผูแทน
ชาวบานจำรุง และผูแทนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ, การแสดง
นิทรรศการ, การจำหนายสินคาจากหมูบานจำรุง, และการแสดง
ของนักศึกษาชุมนุมสันทนาการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ หองกิจกรรมหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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มาคมศิษยเกาพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน 

“สมาคมศิษยเกาพยาบาลสภากาชาดไทย คืนสูเหยาศิษยเกา 
ชาวสวีแด ปที่ ๔๘” เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ  
หอประชุมศักรินทรภักด ี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  
โดยภายในงานมี พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และโลกิตติมศักดิ์  
ใหกับศิษยเกาที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบันเพ่ือเปนการยกยอง
เชิดชูเกียรติคุณ พิธีรดน้ำขอพรจากศิษยเกาพยาบาลอาวุโส เพื่อ
เปนการแสดงความกตัญูตอพยาบาลผูสูงอายุ และการสังสรรค
พรอมฟงดนตรีรวมกันของศิษยเกาพยาบาล 

ในโอกาสดังกลาว รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนผูที่ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะ  
“ศิษยเกาท่ีไดรับการสรรหาเปนศิษยเกาดีเดน ประจำป ๒๕๕๒  
สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหารการศึกษา” และไดรับ
โลกิตติมศักด์ิในฐานะ “ศิษยเกาที่ไดรับเกียรติในตำแหนงบริหาร

ระดับสูง” ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต นอกจากการดำรงตำแหนง
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอันเปนท่ีมาของการไดรับ
รางวัลเกียรติยศดังกลาวแลว รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ยังเคย
ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร ของสถาบันการศึกษาจากหนวยงาน
อื่นดวย ซึ่งจะเห็นไดจากประวัติการทำงานตอไปนี้ 

พ.ย. ๒๕๒๕ - ต.ค. ๒๕๒๖  ผูชวยคณบดีฝายกิจการตางประเทศ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ย. ๒๕๒๖ - ต.ค. ๒๕๒๗  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

พ.ย. ๒๕๒๗ - ต.ค. ๒๕๓๓  รองคณบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
พ.ย. ๒๕๓๓ - พ.ย. ๒๕๓๗  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พ.ย. ๒๕๓๗ - ก.พ. ๒๕๓๘  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ก.พ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

และกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

ส.ค. ๒๕๓๙ - พ.ย. ๒๕๓๙ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ย. ๒๕๓๙ - พ.ย. ๒๕๔๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ต.ค. ๒๕๔๗ - ปจจุบัน รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต 

รศ.ดร.ศริพิร ขมัภลขิติ สำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จาก
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๗ และปรญิญาตร ี 
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ และสำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปรญิญาเอก สาขา Nursing Care of Children จาก University 

of Pittsburgh ประเทศ สหรัฐอเมริกา เคยไดรับรางวัลพยาบาล
ดเีดน สาขาการศกึษาพยาบาลประเภทผูบรหิารการศกึษาพยาบาล 
ประจำป ๒๕๔๘ ของสภาการพยาบาล อีกดวย ถือเปนผูบริหาร
ที่มีรางวัลเกียรติยศรับรองคุณภาพการทำงานอีกทานท่ีมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตรภาคภูมิใจ 
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ณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนา

ทางวิชาการประจำป ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓๒  เนื่องในวาระ

ครบรอบ ๖๐ ป คณะเศรษฐศาสตร เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ทิศทางประเทศไทยในยุค 

โลกาภิวัฒน”  

¤ 
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รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา การสัมมนาทาง

วิชาการในคร้ังน้ีไดกำหนดหัวขอเรื่อง “การบริหารโลกาภิวัตน : 

ประสบการณของภาคอุตสาหกรรมไทย” เพราะถือเปนประเด็นที่

สำคัญตอการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนเปน 

อยางมาก แมประเทศตางๆถูกผนวกเขามาเปนสวนหน่ึงของ

ตลาดโลกและมีความเกี่ ยวของเชื่ อมโยงกันเพิ่มมากขึ้น 

ผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ แตโลกาภิวัตนทาง

เศรษฐกิจยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางถึงผลได

สุทธิตอประเทศและความจำเปนที่จะมุงแสวงหานโยบายท่ีควร

ดำเนินการควบคูไปกับการบริหารโลกาภิวัตนใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับประเทศ ดวยเหตุนี้คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จึงสนับสนุนใหอาจารยในคณะ ศึกษาวิจัยเรื่องการ

บริหารโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ โดยใชประสบการณของภาค

อุตสาหกรรมไทยในชวง ๓ ทศวรรษท่ีผานมาเปนกรณีศึกษา           

กิจกรรมชวงเชา เริ่มดวยการปาฐกถาพิเศษ “ทิศทาง

ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน” โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี ตอดวยปาฐกถาพิเศษ “ความรวมมือกันทาง

นโยบายระหวางประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกในยคุเศรษฐกจิ 

โลกชะลอตัว” โดย Mr.Yuhie OHMI ผูบริหารระดับสูง 

ธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) 

การนำเสนอบทความ “เครือขายการผลิตระหวางประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทย : นัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม” 

และ “การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของ

บริษัทขามชาติ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทย”  

ชวงบาย มีการนำเสนอบทความและการอภิปราย อาทิ  

“การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่อง

ประดับไทย : กรณีศึกษา บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จำกัด 

(มหาชน)” และ “แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมไทย” ปดทาย

ดวยการอภิปรายเร่ือง “การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค

โลกาภิวัฒน”  โดย รองศาสตราจารย ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร แถลงขาวเปดตัวหนังสือ “สำแดงศาสตร  

ประกาศธรรม” และ “ธรรมศาสตรา” เพื่อเปนการเฉลิมฉลองใน
โอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณ 
ไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร       

ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รวมกับ ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทำหนังสือ 
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบ ๗๕ ป 
แหงการสถาปนา เปนที่ระลึกจำนวน ๒ เลม ไดแก “สำแดง
ศาสตร ประกาศธรรม” และ “ธรรมศาสตรา” โดยไดรับความ
รวมมือจากกวีซีไรท คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย เปนผูประพันธ
หนังสือ “สำแดงศาสตร ประกาศธรรม” เพื่อถายทอดเรื่องราว
และประวัติศาสตรอันยาวนาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในรูปแบบของบทกวีพรอมภาพประกอบต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เพื่อรำลึกถึงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ที่หาดูได
ยากและนาจดจำ    

สำหรับเลมที่ ๒ “ธรรมศาสตรา” ซึ่งเปนหนังสือธรรมะ
บรรยายโดยทานพุทธทาส ที่ไดรวบรวมเนื้อหาหลักคำ
สอนธรรมะที่ใชอบรมพระภิกษุนักศึกษาธรรมศาสตร 

Á 
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อยูในธรรมศาสตร มาอยูที่หองดนตรีธรรมศาสตร ตลอดเวลาท่ี
ผานมาไดเรียนรูซึมซับกับบรรยากาศและความมีเสรีภาพ อีกทั้ง
ยังมีเร่ืองราวมากมายท่ีเกิดขึ้นท้ังในยุคกอน ๑๔ ตุลา และหลัง 
๑๔ ตุลา จนมาถึงปจจุบัน จึงไดเขียนเร่ืองราวเหลานั้นตลอดมา
และจะเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมศาสตรตอไปตราบใดท่ียังมีเร่ือง
ราวที่นาประทับใจอยู 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ ลานห้ินโคง สวนโมกพลาราม อำเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี เพื่อใหธรรมะเปนอาวุธที่ใชเปนเคร่ือง
มือในการตัดกิเลสและขจัดปญหาท้ังปวง รวมท้ังเพ่ือเปนการ
สอดแทรกหลักธรรมใหสังคมไทยไดอานแลวนำหลักธรรมไป
ปฏิบัติ  

คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย กลาวถึงแรงบันดาลใจในการ
ประพันธหนังสือ “สำแดงศาสตร ประกาศธรรม” เปนเหมือน
การสงวิทยานิพนธเลมหนึ่ง วาเราจบปริญญามาไดอยางไร ตั้งแต
เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนจบออกไปก็ยังเขามา

๗๕ ป ที่ผานมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีเรื่องราว 
ที่เปรียบเสมือนตำนานเลาขานตอไปยังรุนลูกรุนหลาน ถึง 
จิตวิญญาณท่ีไมเปล่ียนแปลง แมวันเวลาจะผานไปอีกนานเทาใด
ก็ตาม และในหนังสือทั้งสองเลม ถือเปนตัวกลางในการตอกย้ำ
เรื่องราวในอดีตที่ผานมาใหกับคนรุนหลังไดรับทราบและควรคา
แหงการจดจำ ผูสนใจสามารถซ้ือหนังสือ “สำแดงศาสตร 
ประกาศธรรม” ราคาเลมละ ๖๐๐ บาท และ “ธรรมศาสตรา” 
ราคาเลมละ ๒๗๐ บาท ไดที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร และศูนยรังสิต 
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รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการ- 
บดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธานในพิธีทำบุญ
ตักบาตร ในโอกาสครบรอบ ๒๔ ป แหงการสถาปนา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ณ บริเวณลานดานหนา สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวตอนรับผูปกครองนักเรียน 
ในงานปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน ประจำปการศึกษา 
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุม 
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระ- 
อุปถัมภฯ 

สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธี
หลอเทียนจำนำพรรษา ประจำป ๒๕๕๒ โดยมี อาจารย
เชษฐา พลายชุม ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและศิลป- 
วัฒนธรรม เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ณ บริเวณศาลา อาคารบรรยายรวม ๑ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รองอธิการ- 
บดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต นำคณะบุคลากรสำนักงาน
อาคารสถานท่ี ศูนยรังสิต ศึกษาดูงานดานการประหยัด
ไฟฟา น้ำประปา และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนยการคา
ฟวเจอรพารค รังสิต 

รองศาสตราจารยเยาวมาลย เมธาภริกัษ ผูอำนวยการ 
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย และผูชวยศาสตราจารย
จิตตาภรณ ศรีบุญจิตต รองผูอำนวยการโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีนำ 
นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(MRE) รุนที่ ๗ ไปศึกษาดูงานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
เมื่อวันที่ ๑-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ นครซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลีย 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดตัว Website การจัดการ 
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ 

“แมโดมเกมส” อยางเปนทางการ ทั้งนี้ เพื่อบริการขอมูลขาวสาร
ในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันแกสถาบันที่เขารวมการแขงขัน
กีฬา ระหวางวันท่ี ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัย

Á ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยใช Website ชื่อ http:maedome 
games2553.tu.ac.th    

ผูสนใจสามารถติดตามขาวสารการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แมโดมเกมส” ทาง 
http:maedomegames2553.tu.ac.th ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สำหรับแผนยุทธศาสตรดานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา โดย มธ. มี 
ขอตกลงแลกเปล่ียนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
ประมาณ ๒๐๐ แหง อีกทั้งในชวง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ได
เจรจากบัมหาวทิยาลยัอกีหลายแหง เชน มหาวทิยาลยั MGIMO 
ประเทศรัสเซีย มหาวิทยาลัย Chalmers ประเทศสวีเดน 
มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญ่ีปุน เปนตน อีกทั้ง 
สงเสริมใหนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการจัด Road show ไปใน 
ตางประเทศ เชน ท่ีคนุหมงิในจนี เพ่ือกระตุนใหรูจกั มธ. มากขึน้
อกีทัง้การสงเสริมใหนกัศึกษา มธ. ไปแลกเปล่ียนกบัมหาวิทยาลัย
คูสัญญาดวยคำขวัญ “Broaden Your Intellectual Horizon 
through International Experience” และการสงเสริมให 
นักศึกษาตางชาติเขามาแลกเปล่ียนท่ี มธ. มากขึ้น 

ดานหลักสูตรไดรวมมือกับฝายวิชาการในการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติใหมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติ
ทั้งหมด ๕๙ หลักสูตรท้ังปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก โดยครอบคลุมทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  
อีกทั้งสนับสนุนใหเปดหลักสูตรใหมๆ อาทิ วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค เปดหลักสูตรจีนศึกษา คณะรัฐศาสตร เปด
หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติทางการเมืองและการตางประเทศ 

ดานคณาจารยฝายวิเทศสัมพันธกับฝายวิชาการสนับสนุน
ใหคณะตางๆ เชิญอาจารยชาวตางชาติมาสอนและบรรยายหลาย
รูปแบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน คาเดินทาง หรือคาที่พัก  
ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอาจารยชาวตางชาติกวา  
๑๕๐ คน นอกจากน้ีจะสนับสนุนใหคณะตางๆ จัดงานสัมมนา
นานาชาติ อกีทัง้วจิยัรวมกับมหาวิทยาลัยคูสญัญาและมหาวิทยาลัย 
ชั้นนำของโลก  

ดานภาษาไดรวมมือกับฝายวิจัยสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนใหอาจารยไดไป
รวมประชุมสัมมนานานาชาติเพิ่มมากข้ึน ฝายวิเทศสัมพันธยังได
รวมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแหง เชน มหาวิทยาลัย Kyoto จัด
สัมมนาระหวางประเทศเพ่ือเผยแพรผลงานวชิาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขบัเคลือ่นความเปนนานาชาต ิ
จากการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีอาจารย 
มธ. ชาวไทยสอนเปนภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนมาเปนหลักสูตร
นานาชาติ ที่มีอาจารยผูสอนจากหลายประเทศและมีนักศึกษา
นานาชาติเขามาเรียนรวมกัน เพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหมี
มาตรฐานทางดานวิชาการในระดับสากลอยางแทจริง  อีกทั้งจะ
ชวยใหอันดับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสูงขึ้นในหมูมหา- 
วิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและในโลกตอไป 
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โครงการปลูกตนไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
“รวมใจภักดิ์ รักษตนไม ๒๕๕๒” ซึ่งถือเปน
กิจกรรมท่ีหนวยงานตางๆ ไดมีสวนรวมในการ
ทำความดีถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
เพ่ือสนองพระราชดำริของพระองค ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนสืบไป 

กิจกรรมดังกลาวนอกจากเปนการเพิ่ม
ความรมร่ืนเขียวขจีใหกับสถานที่จัดกิจกรรม
แลว ยังเปนการสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึน
ระหวางชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
พทัยา กบัองคการบรหิารสวนทองถิน่ หนวยงาน 
ภาคเอกชนและชุมชนใกลเคียงท่ีได ใหการ
สนับสนุนทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย ตาม
รายนามดังนี้  

๑. สถานีเพาะชำกลาไมจังหวัดชลบุรี  
 บริจาคกลาไม ๑,๐๗๕ ตน 
๒. โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอรท พัทยา 
 บริจาคกลาไม ๔๕๐ ตน 
๓. สโมสรไลออนสนาเกลือ      

Á 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา รวมกันปลูกตนไม 
ภายในศูนยพัทยา ภายใตชื่อโครงการ “รวมใจภักดิ์  

รักษตนไม ๒๕๕๒” เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณ
อาคารฝกอบรมทองถ่ิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา   

ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะองคกร
ทางการศึกษาท่ีมีบทบาทสำคัญในการสรางจิตสำนึกใหคนได
ตระหนักถึงการอนุรักษตนไมและทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดใหมี

 และสโมสรไลออนสตากสิน พัทยา  
 บริจาคกลาไมรวมกัน ๕๐๐ ตน 
๔. บริษัทอมตะซิตี้ จำกัด 
 บริจาคกลาไม ๒๕ ตน 
๕. บริษัทไทยสเปซ จำกัด 
 บริจาคกลาไม ๑๐๐ ตน 
๖. โรงเรียนที่รวมโครงการ 
 ● โรงเรียนวัดโปรง 
 ● โรงเรียนมาบประชัน 
 ● โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
๗. หนวยงานภาคเอกชนท่ีรวมโครงการ 
 ● บริษัทสยามคันทรีคลับ จำกัด 
 ● บริษัท รอจแอนดแอสโซซิเอท จำกัด 
 ● บริษัททิฟฟานี่โชว พัทยา จำกัด 
โครงการปลูกตนไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

“รวมใจภักดิ์ รักษตนไม ๒๕๕๒” เปนหนึ่งในโครงการ
ที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัย ที่ประชาคมชาวธรรมศาสตรจะไดรวมกัน
ปลูกตนไมขนาดใหญ จำนวน ๗,๕๐๐ ตน ในศูนยการ
ศึกษาทั้ง ๔ ศูนย ซึ่งไดจัดปลูกตนไมที่ศูนยพัทยา 

อยางนอย ๑,๕๐๐ ตน และ
มีแผนงานจะปลูกตนไมเปน
ระยะๆ อีกประมาณ ๒ คร้ัง 



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, ศุภณา เย็นเปนสุข, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,  

 ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ณัฐกาญจน หันจรัส 

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 
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ามท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จดัใหมกีารประกวดออกแบบโปสเตอร 
“แมโดมเกมส” เพื่อเปนสวนหน่ึงของการรวมเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แมโดมเกมส” 
บัดน้ี การประกวดไดเสร็จส้ินแลวและมีผลงานการประกวดออกแบบ
โปสเตอร “แมโดมเกมส” ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวหทัยธร 
บุญพร นักศึกษาช้ันปที่ ๔ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร ในผลงานท่ีชื่อวา Dome for Unity ซึ่งมีแนวคิด
การออกแบบที่สื่อถึงความเปนหนึ่งเดียวของสังคม โดยใชกีฬาเปนจุด
เชื่อมโยงคนที่ตางความคิดกันใหสามารถมีความเขาใจและอยูรวมกันใน
สังคมไทยได โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้  

â·¹ÊÕ 
ใชโทนสีเขียว สีแดง และสีเหลืองเปนหลัก สีเขียวเปนสีของ 

แมสคอต (Mascot) คือ นกปรีดี สวนสีพื้นของโปสเตอร มี ๒ สี คือ 
ดานบนเปนโทนสีเหลือง ดานลางเปนโทนสีแดง ซึ่งเปนสีประจำมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬามหา- 
วิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แมโดมเกมส”  

©Ò¡ËÅÑ§ 
ใชเปนลวดลายโดมธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งเปนสัญลักษณ 

อันเกาแกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ประชาชนรูจักเปนอยางดี 

ÃÙ»¹¡»ÃÕ´ÕáÅÐ¹Ñ¡¡ÕÌÒÊÕ¢ÒÇ 
แถบเสนโทนสีเขียวจำนวน ๖ แถบ สื่อถึงภาคท้ัง ๖ ของประเทศ

ไทยท่ีผูคนมาจากหลากหลายสถานท่ี เพื่อมารวมงานแมโดมเกมสครั้งน้ี 
ทางเดินจากนกปรีดีลากเชื่อมลงมาถึงกลุมนักกีฬาเชื่อมตอลงไปยังชื่อ 
ของงาน คือ “แมโดมเกมส” สื่อวานกปรีดีเปนสัตวนำโชคใหแกงานกีฬา
ครั้งนี้เปนไปอยางสำเร็จลุลวงดวยดี สวนรูปนักกีฬาใชสีขาว สื่อใหเห็น 
ถึงการแขงขันกีฬาเปนสิ่งที่มีประโยชนไมมีพิษภัยเหมาะแกทุกคน และ
ตรงกลางใสคำขวัญของงานแมโดมเกมส  คือ Sports for Unity We all 
are Thai โดยใชวงแหวนโทนสีสมตรงกลาง เพื่อสื่อถึงความกลมเกลียว
และเปนหนึ่งเดียวกันของผูคนในสังคม 

μ 

ผูสนใจสามารถดูผลงานท่ีชนะเลิศการประกวด
ไดที่ www.tu.ac.th และ www.maedomegames 
2553.tu.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะนำ 
ผลงานที่ชนะเลิศไปผลิตสื่อประชาสัมพันธตางๆ โดย
สงวนสิทธิ์ในการแกไข เพื่อความเหมาะสมตอไป 
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