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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุม

สัญจร คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓ และเยี่ยมชมความกาวหนาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เมื่อวันท่ี ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานการประชุม ซึ่งการประชุม 

คร้ัง น้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เขารวมประชุมและเยี่ยมชมศูนยลำปาง อาทิ นายชวน 

หลีกภัย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย 

ดร.จรัญ จันทลักขณา ศาสตราจารยมารุต บุนนาค 

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ศาสตราจารยหิรัญ 

รดีศร ีรองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร รองศาสตรา-

จารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน นายมานิจ สุขสมจิตร 

และ นายอภัย จันทนจุลกะ 

 ผู ช วยศาสตราจารย กมลทิพย แจมกระจ าง  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง กลาวรายงาน 

ตอท่ีประชมุสภามหาวทิยาลัยเก่ียวกับสถานภาพและแผนงาน

ของ มธ. ศูนยลำปาง ซึ่งเปนหน่ึงในวาระการประชุมครั้งน้ี 

โดยสรุปสาระสำคัญวา นับจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายขยาย

โอกาสทางการศึกษาไปสูศูนยลำปาง โดยเร่ิมรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร ในป 

การศึกษา ๒๕๔๑ และสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร ในป

การศึกษา ๒๕๔๒ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยลำปาง มีคณะท่ีเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตรีจำนวนท้ังสิ้น ๔ คณะ ไดแก คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

คณะนิติศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะศิลปกรรม-

ศาสตร มีอาคารเรียน ๓ อาคาร หอพัก ๑ อาคาร อาคาร 

ยิมเนซียมท่ีสมบูรณอีก ๑ อาคาร ซึ่งสงผลใหบรรยากาศท่ี

ศูนยลำปางมีลักษณะความเปนมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ 
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มากข้ึน สำหรับปญหาหลักๆ ของศูนยลำปางท่ีประสบและกำลังดำเนินการแกไข 

อาทิ ปญหาการขาดยุทธศาสตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารจัดการดานงบประมาณ  

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการอภิปรายเก่ียวกับการบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปางอยางกวางขวาง และมีขอเสนอหลาย

ประเด็นเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการและศึกษาความเปนไปได  

อาทิ การเปดหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต การพัฒนาศูนยลำปางเปนศูนยสาธิต
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นวัตกรรมใหมๆ มากกวาท่ีจะทำใหศูนยลำปางไดมาตรฐานเทากับทาพระจันทร หรือ ศูนยรังสิต ควรสงเสริมใหนักศึกษาได

เรียนรูจากประสบการณจริงมากกวาการเรียนรูในหองเรียน โดยใชศักยภาพในชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย อาทิ สถาน

ประกอบการเซรามิค การออกแบบ หรือหัตถอุตสาหกรรมในโรงงานตางๆ รวมทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสไป

เรียนตามศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัยได เปนตน นอกจากน้ี ตองกำหนดทิศทางการพัฒนาศูนยลำปางใหชัดเจน

และบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรวมปลูกตนไม และเย่ียมชมอาคารที่จัดสรางใหมและ

พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปางอีกดวย 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปางไดจัดทัศนศึกษา โดยนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชมวัดพระธาตุ

เสด็จ ซึ่งเปนวัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง รวมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา ทำกิจกรรมรวมกับชุมชน ในการ 

สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษโบราณวัตถุภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่นใหสืบทอดตอไป และยังนำชม

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดปงสนุก ซึ่งเปนวัดท่ีไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนวัดโบราณท่ีสำคัญของโลก ซึ่งสราง

ความประทับใจใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีรวมเดินทางไปดวยเปนอยางย่ิง 
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เชาตรูของวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดวยบรรยากาศฝนตกพรำๆ 
บุคลากรและศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๗๖ ป จากนั้นเขาสูพิธีการในหอประชุมศรีบูรพา โดย ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี เร่ิมดวยพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแก อาจารยและขาราชการ และมอบ
เข็มเกียรติยศแด ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี โลเกียรติยศแด ศิษยเกาดีเดน จำนวน ๑๒ 
ทาน โลเกียรติยศแด ผูทำคุณประโยชน จำนวน ๑๗ ทาน กีรตยาจารย จำนวน ๓ 
ทาน ครูดีเดน ๔ ทาน ขาราชการดีเดน จำนวน ๒ ทาน ลูกจางดีเดน จำนวน ๑ ทาน 
และพิธีมอบทุนการศึกษา ในชวงบาย จัดการแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธและสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ ดวยการจัดแขงขันกีฬา ๔ ประเภท ไดแก ฟุตบอล รักบ้ี
ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลยบอล ณ สนามฟุตบอล และโรงยิมเนเซียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

แหงการสถาปนา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ใหป ๒๕๕๓ เปน “ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” ภายใต
หลักและเสรีภาพในการทำกิจกรรมควบคูกับความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยจะมุงเนนการเปล่ียนแปลงโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา 
และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมท้ังงบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุคสมัยและความเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัย 
 

ปแหงกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการ 

นักศึกษา ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

โดยมีการดำเนินการอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา ๕ ป แตเม่ือประเมินสภาพการณโดย

ทั่วไปของกิจกรรมนักศึกษา พบวา ถึงแมจะมีนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมากขึ้น แตยังไมถึง

ระดับที่นาพอใจ นักศึกษาสวนใหญยังไมทำกิจกรรม และไมมีสวนรวมในการปกครอง

ตนเองของนักศึกษา จึงจำเปนตองมีการแกไขในระดับโครงสรางของกิจกรรมนักศึกษา 

และระบบการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และเพ่ือ

ใหกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความเขมแข็งและมีสวนรวมจาก 

นกัศึกษาสวนใหญไดอยางแทจรงิ การท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใหป ๒๕๕๓ เปน

ปแหงกิจกรรมนักศึกษา จะทำใหการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเปนวาระของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ รวมดำเนิน

การสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความเขมแข็งใน

ระยะยาว ภายใตหลักการปกครองตนเองของนักศึกษา และเสรีภาพในการทำกิจกรรมที่

ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งน้ี เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางกิจกรรม 

นักศึกษาและระบบการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับยุคสมัย และความ

เปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  ไดแก องคการนักศึกษา  

สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ชุมนุม ชมรม และระดับคณะตางๆ ไดแก 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะ  

 มหาวิทยาลัยไดถือโอกาสนี้เปนจุดเริ่มตนยุทธศาสตรใหมของการทำกิจกรรมของนักศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

โดยเร่ิมจากใกลตัว สำหรับยุทธศาสตร “หน่ึงจังหวัด หน่ึงมหาวิทยาลัย” กับชุมชนหรือจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูใหมากข้ึน  

“ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” จึงเปนอีกวาระหน่ึงของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมการทำกิจกรรม และมีสวนรวมในการปกครอง 

นักศึกษาเพ่ือนำไปสูการเรียนรูจิตอาสาและเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่มีจิตอาสาตอสังคมตอไป  

 สวนแผนการดำเนินงานป ๒๕๕๓ ปแหงกิจกรรมนักศึกษา มีรายละเอียดและโครงการตางๆ โดยสรุปดังตอไปนี้ 

 การปฏิรูปโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา โดยการรางขอบังคับวาดวยกิจกรรมนักศึกษาฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๕๓) ใหสอดคลอง

กับสภาพการณของมหาวิทยาลัยและของนักศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับกิจกรรมนักศึกษา

ใหม โดยประกอบดวย รองอธิการบดีฝายการนักศึกษารวมกับตัวแทนนักศึกษา จากองคการนักศึกษา (อมธ.) และสภานักศึกษา 

โดยจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป ซึ่งการรางขอบังคับ

ฉบับนี้ทำใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง โดยคาดวาจะยกรางเสร็จและเสนอขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๓  
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 โครงการเลือกต้ังนักศึกษา ๕๐% เปนโครงการท่ีจะ
ปฏิรูปโครงสรางกิจกรรมบนพื้นฐานของการตอบคำถามวา 

ทำไมนักศึกษาไมสนใจองคการนักศึกษา ไมสนใจสภา 

นักศึกษา และไมสนใจคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ดังนั้น  

การปฏิรูปดังกลาวจะชวยใหเกิดการใชสิทธิเลือกต้ังมากข้ึน 

เพ่ือรณรงคการเลือกต้ังนักศึกษาใหถึง ๕๐% ใหเปนไปตาม

วาระของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีแผนการดำเนินงานในระยะยาว

ดวย และคาดวานักศึกษาจะไปใชสิทธิในการเลือกต้ังถึง ๕๐% 

ในปถัดไป 

 ปฏิรูประบบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
ในปจจุบันนักศึกษามีงบประมาณในการทำกิจกรรมไมเพียงพอ 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาในระยะยาว  

จะตองมีการปฏิรูประบบงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษาดวย โดยแนวทางในการดำเนินการ ไดแก  

 ๑. การจัดตั้งกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ใหเงิน

ที่ไมไดมีการเบิกจายในแตละปตัดเขากองทุนเพ่ือสมทบเปนเงิน

งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของปถัดไป  

 ๒. ต้ังงบประมาณประจำปจากกองทุนคาธรรมเนียมการ

ศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ๓๐% ของมหาวิทยาลัย ใน

การอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาในการจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑ 

เชน เคร่ืองดนตรี ชุดการแสดง  

 ๓. สำหรับกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยของคณะ ๗๐% จะไดมีการกำหนดสัดสวนท่ี

จัดสรรให กับกิจกรรมนักศึกษาในแตละป และจัดทำงบ

ประมาณประจำปที่เปนแผนกิจกรรมคณะกรรมการนักศึกษา

ทุกคณะรวมกัน เพ่ิมเงินคากิจกรรมนักศึกษาจาก ปละ ๓๐๐ 

บาท เปน ๔๐๐ บาท และทำใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบ 

วาดวยการพิจารณางบประมาณของนักศึกษา เพ่ือใหเปน

แนวทางและหลักเกณฑในทางปฏิบัติตอไป แนวทางท้ังหมดน้ี

จะทำใหนักศึกษามีงบประมาณในการทำกิจกรรมมากขึ้น ทั้ง

ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งจะทำใหมีการติดตาม

ประเมินผลที่ชัดเจนและตรวจสอบไดตอไป 

 โครงการ “ทรานสคริปตกิจกรรมนักศึกษา” โดยจะ
กำหนดใหนักศึกษารหัส ๒๕๕๓ เปนตนไป เมื่อจบการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะมีทรานสคริปตกิจกรรมให สวนหลักเกณฑและ

วิธีการนับวากิจกรรมใดจะอยูในทรานสคริปตบางน้ัน ขณะน้ี

กำลังอยูในระหวางการศึกษาและหาขอสรุป โดยเริ่มตนกับ 

นักศึกษารหัส ๒๕๕๓ และในป ๒๕๕๔ จะเร่ิมเก็บขอมูล 

ทรานสคริปตกิจกรรมใหกับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ลงมาดวย ซึ่งคาดวาจะทำใหมีจำนวนนักศึกษารวมทำกิจกรรม

เพ่ิมมากขึ้น 

 โครงการสรางและปรับปรุงท่ีทำการกิจกรรมนักศึกษา 

โดยจะมีการสรางและปรับปรุงท่ีทำการกิจกรรมนักศึกษาท้ัง ๓ 

ศูนย ไดแก ทาพระจันทร ดำเนินการปรับปรุงอาคารกิจกรรม

นักศึกษา และยิมเนเซียม พรอมทั้งแบงหองใหมสำหรับรองรับ

องคการนักศึกษา สภานักศึกษา และกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

ศูนยรังสิต ไดดำเนินการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ศูนยรังสิต โดยแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา โดยไดมคีวามคบืหนาในการดำเนนิงานไปแลว ๗๐% 

ของแผนงาน ประกอบดวย การแบงหอง การทำระบบระบาย

อากาศท่ีทำการศูนยอาสาสมัคร ที่ทำการงานกิจกรรมนักศึกษา 

เวทีหนาอาคารกิจกรรม และหองประชุมใหญ สวนแผนการ

ดำเนินงานตอไป คือ การสรางโรงเรือนกิจกรรมนักศึกษา

บริเวณดานหลังอาคารกิจกรรม การทำหองประชุมเล็ก การทำ

หองสมุดกิจกรรมนักศึกษา การทำหองเก็บเสียงเพ่ิมเติมสำหรับ

ชุมนุมดนตรี และการทำหองทำส่ือประชาสัมพันธ รวมถึงการ

จัดหาอุปกรณทันสมัยใหกับนักศึกษา ท่ีทำการชุมนุมกิจกรรม

ดานกีฬาที่ ยิมเนเซียม ๗ โดยไดดำเนินการจัดทำหอง

ที่ทำการชุมนุมกีฬาตางๆ และการจัดทำพ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับ

ใชงานรวมกนั นอกจากน้ี ยังมแีผนการสรางบานดนิท่ีแปลงนา

ศูนยรังสิต เพ่ือเปนสถานท่ีถาวรในโครงการธรรมศาสตร 

ทำนา – เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยลำปาง การจัดใหมี

ที่ทำการกิจกรรมนักศึกษา นอกจากน้ีองคการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ยังมีโครงการสรางบาน

ดินเพ่ือใหเปนท่ีทำการศูนยอาสาสมัครศูนยลำปาง อีกดวย 

 ดานยุทธศาสตร “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเร่ิม
จากใกลตัว” มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุนในการ 
ทำกิจกรรม อาทิ “โครงการธรรมศาสตรอาสาเพ่ือชุมชน”  

เปนโครงการเฉพาะใหกับนักศึกษาท่ีเขียนโครงการเพ่ือนำไปสู

ยุทธศาสตร “หน่ึงจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย” โครงการ “พลเมือง

และประชาธิปไตยในโรงเรียน” เพ่ือใหนักศึกษามีบทบาท 

สงเสริมสนบัสนนุการเรียนรูประชาธปิไตย และความเปนพลเมอืง

ในโรงเรียน โดยรวมกับสภานักเรียนของโรงเรียนท่ีอยูรอบๆ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้ง ๓ ศูนยการศึกษา และการจัด 

งบประมาณสนับสนุนโครงการ “เปล่ียนแปลงประเทศไทยโดย

เร่ิมที่ใกลตัว” ของวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร (TU 120)  

 การสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ มหาวิทยาลัยจะจัด

ใหมีงาน “ธรรมศาสตร วิชาการ” ซึ่งจะจัดสองหรือสามป  

ตอหนึ่งครั้ง พรอมทั้ง การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

ดานวิชาการ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยอยาง 

ตอเน่ืองและมีความเขมแข็งมากข้ึน 
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 นายชวน หลีกภัย กลาววา ในฐานะท่ีเคยเปนผลิตผลหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเรียนรูจากส่ิงท่ีอาจารยสอนไว อาจารย 
ทั้งหลายอยาไดมองขามความสำคัญของตนเอง เพราะคำพูดทุกคำ 
ที่อาจารยไดพูดออกไปนั้นลวนมีความหมายท้ังสิ้น อาจจะเปนเพราะ
เปนเด็กบานนอก พอไดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็รูสึกต่ืนเตนท่ีได
เรียนกับคนระดับศาสตราจารย   สิ่งแรกท่ีเราตองเรียนรูความเปน
ธรรมศาสตร  คือ  ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย  เพราะความ 
เปนธรรมศาสตรนั้นไมเหมือนกับท่ีอื่น  เพราะเปาหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย มุงเนนท่ีจะสอนใหความรูเก่ียวกับการเมือง การปกครอง 
เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ซึ่งเกิดข้ึนจากความ
ประสงคของผูประศาสนการ เมื่อป ๒๔๗๗ ดังนั้น เราจะเห็นวา คณะท่ี
เปดสอนคือ คณะท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย รัฐศาสตร ปรัชญาการเมือง 
การปกครอง มีอยู ๕ คณะดวยกัน ตอมาไดมีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนเพ่ิมขึ้นมาอีก ๑ คณะ แตสิ่งหน่ึงท่ีอยากใหเรียนรู
ประวัติศาสตร เพราะแมจะเปนตลาดวิชา ที่เปดโอกาสใหเขามาศึกษา
หาความรู แตเปนที่รูกันดีวาเขางาย ออกยาก ใครไปสอบที่ไหนไมได 
ก็จะมาเขาท่ีนี่ และก็มีอีกประเภทหน่ึงคือ กลุมที่ตั้งใจเขามาเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยแหงน้ีโดยเฉพาะ ในสมัยน้ันอาจารยประจำคณะไมคอยมี 
บางคณะมีอาจารยประจำคณะเพียง ๑-๒ คน นอกนั้นอาจารยที่มา
สอนก็จะเปนผู พิพากษาศาลฎีกา อธิบดี ปลัดกระทรวง รองปลัด
กระทรวง คุณหลวง คุณพระ แตเน่ืองจากในสมัยน้ันระบบเคร่ืองเสียง
ไมทันสมัย และจำนวนนักศึกษาในหองเรียนคอนขางเยอะ จึงทำให
เรียนไมคอยรูเร่ือง ไมคอยเขาใจ ซึ่งตางจากสมัยน้ีที่มีเคร่ืองมือสื่อ 
การสอนท่ีทันสมัย อีกท้ังอาจารยสมัยน้ันคอนขางเขมงวดและไมมีเวลา
ใหคำปรึกษา จึงทำใหนักศึกษาหางเหินกับอาจารย แตโดยระเบียบ
สมัยน้ันมหาวิทยาลัยไดกำหนดกฎเกณฑในการเรียนวามีสิทธ์ิที่จะเรียน
ก่ีปก็ได ไมมีการไลออก หรือรีไทร  แตในการสอบนั้นมีกฎวา ถา 
นักศึกษาเรียนปใดก็ตาม ถาปสูงสอบได แตปต่ำสอบตก ปสูงท่ีสอบได
ก็ถือเปนโมฆะ เชน เรียนอยูป ๒ แตป ๑ มีตก ๑ วิชา ป ๒ เราสามารถ
สอบผาน ๙ วิชา ก็ถือวา ๙ วิชาท่ีสอบผานน้ันก็จะเปนโมฆะ ตองกลับ
ไปเริ่มเรียนใหม ดังน้ัน จึงมีคนจำนวนมากท่ีไมมีโอกาสเรียนจบดวย 
กฎเกณฑนี้ ตอมากฎเกณฑนี้ก็ไดมีการแกไข เน่ืองจากเปนกฎเกณฑที่
ยากมากเกินไป  
 ตอมา มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนระเบียบใหมีระยะเวลาในการ

ศึกษาไมเกิน ๘ ป และภายหลังก็เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยปด และน่ัน

คือ ประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีอยากใหอาจารยรุนใหมไดรู การท่ี
อาจารยจะสอนใหนักศึกษามีจิตสำนึกรูสึกรักธรรมศาสตร ก็ควร
สนับสนุนใหนักศึกษาทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เด็กไทยเปนเด็กท่ีมี
ระเบียบ มีมารยาท แตไมคอยมีความเขมแข็ง และในฐานะอาจารยก็
เปนสวนหน่ึงท่ีจะปลูกฝงศิษยไดไมนอย อยาไดเกรงใจ เพราะความ
เกรงใจจะไมไดประโยชนกับนักศึกษา แตเม่ือนักศึกษาจบการศึกษา 
ไปแลว เชื่อวาตองนึกถึงอาจารยเหลาน้ี ที่คอยใหคำปรึกษา วากลาว 
ตักเตือน รุนสมัยกอนไมไดปลูกฝงให “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะ
ธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน” รุนพวกผมยังไมมีคำน้ี แตคำขวัญ
ในสมัยน้ันคือ “รวมกันเราอยู แยกกันเราตาย” เหมือนกับสัญลักษณ
ของมหาวิทยาลัยไมใชโดม โดมเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
แตสัญลักษณที่แทจริงคือ ธรรมจักร ธรรมจักรก็คือ หลักธรรมะ มี
รัฐธรรมนูญก็หมายถึง การเคารพการปกครองท่ีมีรัฐธรรมนูญ นั่นคือ
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง  
 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีคณะใหมๆ เพ่ิมขึ้นเปน
จำนวนมาก มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน อาจารยอยาไดรูสึก
แตกแยก หรือแบงแยกวาเราไมไดมาจากพ้ืนฐานวิชาธรรมศาสตร  
ชื่อเปนอยางน้ันเพราะเร่ิมแรกมีแตวิชาเก่ียวกับการเมือง ดั่งเชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันก็ไมไดสอนใหปลูกตนไมเพียง
อยางเดียว มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไมไดสอนใหวาดรูปเพียงอยางเดียว 
ดังน้ัน ชื่อมหาวิทยาลัยไมไดสำคัญเทาสาระท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย 
อาจารยอยาไดคิดวาเราไมไดจบมาจากมหาวิทยาลัยแหงน้ี ขอใหเพียง
คิดวาอาจารยเห็นความสำคัญของตนเอง โดยเฉพาะความเปนอาจารย
ธรรมศาสตร เราตองภาคภูมิใจและทำอยางไรที่จะปลูกฝงลูกศิษยใหมี
ความรูสึกนึกคิดเปนผูใหญ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมให
มากท่ีสุด 

 เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ งานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการสัมมนานิเทศ
อาจารยใหม ประจำป ๒๕๕๓ และไดรับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย 
เปนองคปาฐกในการปาฐกถา เรื่อง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร” ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น ๓ ตึกโดม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีสาระสำคัญในการปาฐกถา ดังนี้ 

จิตวิญญาณ 
ธรรมศาสตร 

ดังนั้นชื่อมหาวิทยาลัยไมไดสำคัญเทาสาระท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย 
อาจารยอยาไดคิดวาเราไมไดจบมาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้  

ขอใหเพียงคิดวาอาจารยเห็นความสำคัญของตนเอง 
โดยเฉพาะความเปนอาจารยธรรมศาสตร 

เราตองภาคภูมิใจและทำอยางไรท่ีจะปลูกฝงลูกศิษย 
ใหมีความรูสึกนึกคิดเปนผูใหญ มีความรับผิดชอบ 

ตอตนเองและสังคมใหมากท่ีสุด 
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คณะนิติศาสตร ๒ ๕ ๗

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ๒ ๑๔ ๑๖

คณะรัฐศาสตร ๒ ๒ ๔

คณะเศรษฐศาสตร ๒ ๔ ๖

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ๒ ๑ ๓

คณะศิลปศาสตร ๒ ๔ ๖

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ๒ ๑ ๓

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๒ - ๒

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒ - ๒

คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ - ๒

คณะแพทยศาสตร ๒ - ๒

คณะทันตแพทยศาสตร ๒ - ๒

คณะสหเวชศาสตร ๒ - ๒

คณะพยาบาลศาสตร ๒ - ๒

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ๒ - ๒

คณะศิลปกรรมศาสตร ๒ - ๒

คณะสาธารณสุขศาสตร ๒ - ๒

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ๒ - ๒

วิทยาลัยนวัตกรรม ๒ - ๒

วิทยาลัยสหวิทยาการ ๒ - ๒

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ๒ - ๒

สถาบันภาษา ๒ - ๒

รวม ๔๔ ๓๑ ๗๕

 ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำนักงานศิษยเกา
สัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดตั้งกองทุน ๗๕ ป ธรรมศาสตร ๗๕ ทุนการศึกษาเพ่ือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ ไดกำหนดจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ซึ่งมียอดเงินบริจาคจำนวน 
๒,๔๐๒,๐๓๙ บาท เปนทุนการศึกษา ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๕ ทุน ใหแกนักศึกษาทุกคณะ
อยางต่ำคณะละ ๒ ทุนการศึกษา และเพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาใหคณะตางๆ ตามสัดสวนในการมี 
สวนรวมบริจาคของศิษยเกาแตละคณะ ดังนี้ 

¡Í§·Ø¹ ÷õ »‚× ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �  
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หองแหงแรงบันดาลใจ 
ปรีดี พนมยงค 

 คณะกรรมการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป

รฐับรุษุอาวุโสปรดี ีพนมยงค รวมกับ สถาบนัปรดี ีพนมยงค 

จัดพิธีเปด  “หองแหงแรงบันดาลใจ”  เมื่อวันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน  ๒๕๕๓  ท่ีผานมา  ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค 

ถนนสุขุมวิท ๕๕ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเลาเรื่อง

ชีวประวัติของบุคคลสำคัญท่ีไดรับการยกยองจาก

องคการการศึกษาวิทยาศาสตร  และวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติใหเปนบุคคลสำคัญของโลกเม่ือป พ.ศ. 

๒๕๔๓ อยางทานปรีดี พนมยงค ใหคนรุนใหมไดเรียนรู

ทำความเขาใจถึงแนวคิดของทานปรีดี พนมยงค ผาน

การเลาเรื่องแบบงายแตลึกซ้ึง เนนใหผูเขาชมคิด และ

เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต โดยนิทรรศการหอง

แหงแรงบันดาลใจไดแบงพื้นท่ีการนำเสนอออกเปน  

๙ สวน ดังน้ี 

 Zone 1 บุคคลสำคัญของโลก เปดเร่ืองดวยความย่ิงใหญที่ประกัน

ถึงการทำประโยชนเพ่ือชาติของนายปรีดี พนมยงค คือการไดรับการยกยอง

จากยูเนสโกวาเปน “บุคคลสำคัญของโลก” 

 Zone 2 ชีวิตเม่ือรอยปกอน สะทอนชีวิตสังคมชาวนาไทยเมื่อรอย

ปกอนในเวลาน้ันขาวคือสินคาสงออกสำคัญ การทำนาจึงเปนอาชีพหลัก

ของคนไทยสวนใหญ  

 Zone 3 เมื่อวัยเยาว เมื่อรอยปกอนเร่ืองราวของนายปรีดีไดเริ่มตน
ขึ้น ทานเติบโตในครอบครัวชาวนา การหลอหลอมจากพอแมและครู 

หัวกาวหนา  รวมทั้งไดใชชีวิตชาวนาอยางเต็มตัว  ทำใหเด็กชายปรีดีมี 

ความคิดความสนใจแตกตางจากเด็กในชนบทท่ัวไป  

 Zone 4 นักเรียนกฎหมาย ชีวิต ๒ ปในโรงเรียนกฎหมายทำใหนาย

ปรีดีเกิดความต้ังใจอยางแนวแนที่จะทำอะไรบางอยางเพ่ือเปล่ียนแปลง

ประเทศใหกาวหนาข้ึน ในชวงน้ีทานยังไดพิสูจนความเกงและความกลาใน

ฐานะทนายหนาใหมรับวาความ “คดีเรือโปะชนพลับพลา” 

 Zone 5 นักเรียนทุนฝร่ังเศส ฝรั่งเศสคือดินแดนอันอุดมดวย
บรรยากาศประชาธิปไตย ชวงเวลา ๒ ปที่นายปรีดีไดร่ำเรียน ณ เมืองนี้ จึง

เปนเวลาของการบมเพาะและฝกฝนความคิดทางการเมืองอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทานยังปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยใหแกนักเรียนไทยในฝรั่งเศส 

อังกฤษและยุโรปดวย และท่ีสุดก็ไดรวมกับพวกพองกอตั้ง “คณะราษฎร”  

 Zone 6 ชีวิตในเมืองไทย เม่ือกลับเมืองไทย ชีวิตของนายปรีดีเปน

เหมือนเหรียญ ๒ ดาน ดานหน่ึงเปนหนุมนักเรียนนอกผูประสบความสำเร็จ

ทั้งการงานและครอบครัว อีกดานหน่ึงท่ีซอนเรนอยูในเงามืดคือการเปน

แกนนำคณะราษฎร 

 Zone 7 หาวันแหงการอภิวัฒนสยาม เปนการฉายภาพเหตุการณ
ยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในชวงเวลา ๕ วัน (๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕) ซึ่งสำเร็จ

ไปไดโดยไมมีการเสียเลือดเน้ือ โดยมีนายปรีดี เปนมันสมองสำคัญของ

คณะราษฎร 

 Zone 8 สูเปาหมายท่ีแทจริง ชวง ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๙๐) 

ที่นายปรีดีดำรงตำแหนงทางการเมือง คำมั่นสัญญา ๖ ประการท่ีใหไวใน

ประกาศคณะราษฎรก็ไดปรากฏออกมาเปนผลงานตางๆ มากมายหลาย

เร่ือง สงผลมาถึงปจจุบัน 

 Zone 9 ทบทวนความคิด ถอยคำสำคัญของนายปรีดีที่จัดแสดง 
ในหองสุดทายน้ีแสดงใหเห็นเจตจำนงอันย่ิงใหญของทานไดอยางชัดเจน 

ขณะเดียวกันถอยคำสั้นๆ นี้ยังเปนเหมือนกระจกสะทอนใจเราใหกลับมา 

ทบทวนตัวเองวา เปาหมายในชีวิตเราคืออะไร แลวเปาหมายน้ันแคเพ่ือ 

ตัวเองหรือเพ่ือคนอ่ืน 

 นิทรรศการนี้สรางจากแนวความคิดท่ีวามนุษยจะประสบความสำเร็จ

ไดตองมีเปาหมายในชีวิตและการท่ีจะไปใหถึงเปาหมายไดก็ตองมีจิตใจ 

ที่มุงมั่น หนักแนน และมั่นคง ซึ่งเยาวชนจะเรียนรูไดจากการนำขอคิดที่ได

จากการชมนิทรรศการ มาเปนแรงบันดาลใจในการต้ังเปาหมายชีวิต 

 ผูสนใจชมนิทรรศการหองแหงแรงบันดาลใจ ไดที่ สถาบันปรีดี  

พนมยงค ซอยทองหลอ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ เปดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

โทร. ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ 

http://www.pridiinstitute.com 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูรี สิรสุนทร ใหสัมภาษณถึงผลการ

วิจัยดังกลาววา งานวิจัยน้ีใชวิธีศึกษาแบบ Single case study โดย

ใชกรณีศึกษาของ BuzzCity ซึ่งเปนบริษัทขามชาติของประเทศ

สิงคโปร ใหบริการ social networking ชื่อ myGamma ซึ่งมีสมาชิก

รวมกันกวา ๓ ลานคนท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ี

กำลังพัฒนารวมกันกวา ๘๐ ประเทศท่ัวโลก และยังมีการใหบริการ

โฆษณาผานมือถือและ website myGamma อีกท้ังยังใหบริการ 

Merchant และ Publisher อีกดวย BuzzCity เขามาประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๘ ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ ๒ 

แสนคน ในชวง เ ร่ิมตน BuzzCi ty ใหบริการ Content และ 

myGamma แตประสบปญหาสวนแบงรายไดที่ต่ำจนเกินไป จึงหัน

ไปทำธุรกิจ Mobile advertising แทน 

 จากผลสำรวจพบวากลุมคนระดับกลางลางถึงลาง เห็นวา

โทรศัพทมือถือเปนอุปกรณเบ้ืองตนท่ีใชติดตอสื่อสารในชีวิตประจำ

วันมากกวาโทรศัพทบาน และผูใชในกลุมนี้นิยมใชโทรศัพทมือถือ

เพ่ือรับสายโทรเขาและโทรออกเปนหลัก และจากผลสำรวจพบวา

กวารอยละ ๑๗ เร่ิมใชมือถือเลนเกมส รอยละ ๒๒ ใชฟงวิทยุ นั่น

หมายความวากลุมคนเหลาน้ีตองการใชงานมือถือที่นอกเหนือจาก

เสียงมากข้ึน และอีกส่ิงหน่ึงท่ีพบจากผลการสำรวจคือ กลุมคนระดับ

กลางลางถึงลาง มีศักยภาพในการใชบริการเสริม ถึงแมวาเขาจะใช

โทรศัพทมือถือที่เปนแคฟเจอรโฟนในราคาไมก่ีพันบาท แตโทรศัพท

มือถือดังกลาวสามารถใชงานไดกับ คอนเทนตหลายประเภทท่ีถูก

พัฒนาข้ึนในปจจุบัน เชน การโอนเงินผานมือถือ การเลนเกมส การ

ซื้อ Virtual gift เพ่ือสงผานมือถือใหเพ่ือนอีกคนหน่ึง และบริการ 

SMS ตางๆ  

 ปจจัยท่ีทำให BuzzCity ประสบความสำเร็จในประเทศไทย 

คือ เทคโนโลยีในการใหบริการของ BuzzCity ท่ีอำนวยความสะดวก

¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÃÒ¡ËÞŒÒ 
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 “เลิรนเอเชีย” (LIRNEasia) สถาบันวิจัยนโยบายและการกำกับดูแลกิจการไอซีทีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ได
สำรวจพฤติกรรมการใชมือถือของกลุมคนในระดับ Bottom of Pyramid หรือกลุมคนระดับกลางลางถึงลางใน
ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ๕ ประเทศ อันไดแก บังคลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย ฟลิปปนส และ
ไทย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
เปนหนึ่งในคณะวิจัยในการสำรวจคร้ังนี้ดวย 

ในการลงโฆษณา การต้ังงบโฆษณา การประมูลใหไดพ้ืนท่ีโฆษณา 

การติดตามผลจาก Advertising Campaign และเทคโนโลยีของ 

มือถือท่ีทำใหการบริการขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี เน่ืองจาก

ธุรกิจของ BuzzCity มี network externality ในเชิงบวกคอนขางสูง 

การขยายตัวของสมาชิก myGamma จึงทำใหมีผูเขามาใชบริการ

มากย่ิงข้ึน และการหันไปทำธุรกิจ Mobile advertising ที่ผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ียังขาดความเช่ียวชาญทำให BuzzCity มีโอกาส

ทางธุรกิจที่มากกวา นอกจากน้ี การแขงขันในธุรกิจ Mobi le 

advertising ในประเทศไทยยังไมมากนัก ที่ผานมาอุตสาหกรรม

โฆษณาของไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การขยาย

ตัวจึงต่ำ และเอเยนซี่โฆษณาของไทยยังไมใหความสำคัญกับ 

mobile internet ในฐานะที่เปนทางเลือกของสื่อประเภทหน่ึง ในสวน

ของผูบริโภคเองยังมีทัศนคติที่ไมดีตอการโฆษณาผาน SMS และ 

MMS นอกจากน้ีภาษายังเปนอุปสรรคที่สำคัญในการใช mobile 

internet เปนส่ือในการโฆษณาขามชาติอีกดวย  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูรี ไดกลาวท้ิงทายวา ถึงเวลาแลวท่ี

ประเทศไทยจะตองมองไปถึง การพัฒนาคอนเทนตผาน mobile 

internet ในรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชของคนใน

กลุมระดับกลางถึงลาง และทำอยางไรใหคนในสังคม โดยเฉพาะคน

กลุมระดับกลางถึงลาง ที่ผลการสำรวจปรากฏชัดเจนแลววาเปนผูใช

อีกหน่ึงกลุมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมือถือ และ

เปนกลุมทีม่ฐีานการใชมอืถือทีม่ขีนาดใหญ สามารถเขาถึงคอนเทนต

และไดรับประโยชนจากคอนเทนตเหลาน้ีอยางเต็มที่เทียบเทากับ 

ผูใชในกลุมเดียวกันท่ีมีอยูในตางประเทศ ในทายท่ีสุดการเขาถึงและ

การใชประโยชนเหลาน้ีจะสงผลใหอัตราการขยายตัวของตลาด 

มือถือในประเทศไทยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ิมสูงมากข้ึน

กวาท่ีเปนอยู   
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 ถาพูดถึงอากาศบานเราตอนนี้ หลายคน
คงเอยเปนเสียงเดียวกันวา “รอน” ซึ่งวิธีคลาย
รอนก็มีหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนการเปด
แอร อาบน้ำ การรับประทานไอศกรีมก็เปนอีก
หนึ่ง และวิธีคลายรอนที่หลายคนนิยมกัน แต
จะมีใครทราบบางวา ในไอศกรีมแตละถวยนั้น
มีไขมันแฝงอยูในปริมาณที่สูงมาก เพราะฉะนั้น
การบริโภคไอศกรีมในปริมาณมากเกินไป ก็
อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของเราได 

สำหรับผูที่ชอบรับประทานไอศกรีมก็ไมตองตกใจ เพราะ

ปญหาน้ีไดรับการแกไขดวยผลงานวิจัยท่ีคิดคนไอศกรีมสูตร

ใหมขึ้นมา โดยฝมือของเยาวชนไทยท่ีไดนำเอาสารไบโอติกมา

ใชเปนสวนหน่ึงในขั้นตอนของการผลิตไอศกรีมจนกลายเปน 

“ไอศกรีมไบไอติก” ที่มีปริมาณไขมันต่ำ และไมเปนอันตรายแก

ผูบริโภค ซึ่งผลงานการวิจัยดังกลาวไดนำมาจัดแสดงภายใน

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน 

ครั้งท่ี ๕ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่ง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกัน

จัดขึ้น 

การศึกษาวิจัยเร่ืองไอศกรีมไบโอติกน้ี เปนผลงานของ  

นายศุภกร ตนัเปนสขุ  นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เล็งเห็นคุณสมบัติพิเศษของสาร 

ไบโอติกท่ีสามารถนำมาผสมแทนไขมันท่ีไดจากนม หลังจากมี

งานวิจัยพบวา คนเอเชียไมสามารถยอยไขมันท่ีไดจากนมไดดี

เทากับคนยุโรป 

นายศุภกร ตันเปนสุข กลาววา ในการทดลองไดนำเอา

สารไบโอติก ๒ ชนิด คือ Prebiotic และ Probiotic มาผสมลง

ในไอศกรีม ผลการทดลองพบวา ไอศกรีมที่ไดนั้น มีปริมาณ 

ไขมนัท่ีตำ่เหมาะสำหรับผูทีค่วบคุมนำ้หนัก ผูรกัสุขภาพ และผูที่

“äÍÈ¡ÃÕÁäºâÍμÔ¡” 

เยาวชนตนกลาวิทย 
จากร้ัว มธ. โชวผลงาน 

ชืน่ชอบรบัประทานไอศกรมี แตไมอยากเปนโรคอวน สารไบโอตกิ

ที่นำมาใชนั้นสกัดมาจากถั่วเหลือง ซึ่งใหโปรตีนสูง ไขมันต่ำ 

และไมทำใหอวน สำหรับ Prebiotic ก็เปนสารอาหารกลุมหน่ึง

ที่รางกายไมสามารถยอยได แตสามารถทำหนาท่ีเปนแหลง 

ที่อยูอาศัยของแบคทีเรีย ซึ่งมีประโยชนตอรางกายของส่ิงมีชีวิต 

ทีม่นัอาศัยอยู โดยจะทำใหทางเดินอาหารน้ันดขีึน้ ทัง้ยังสามารถ

จำกัดปริมาณการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเหลาน้ันได สวน 

Probiotic จะเปนแบคทีเรียท่ียังมีชีวิตอยูบางชนิด ซึ่งเม่ือ 

รับประทานเขาไปแลวก็จะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทำงานในลำไส และชวยกระตุนภูมิคุมกันในทางเดินอาหารไดดี

ขึ้น เมื่อทั้ง Prebiotic และ Probiotic ไดมาทำงานรวมกันจะ

เปนผลดีตอรางกายมาก 

นอกจากน้ี ยังสามารถนำเอาสารเหลาน้ีมาเปนสวน

ประกอบของอาหารประเภทท่ีมีไขมันสูง โดยในอนาคตอาจนำ

สารเหลาน้ีไปสกัดใหอยูในรูปของผง เพ่ือที่จะสามารถนำมา

ประกอบอาหารทุกประเภทได เห็นอยางน้ีแลว “ไอศกรีมไบโอตกิ” 

แมจะเปนเพียงผลงานการวิจัยช้ินเล็ก ๆ ของหน่ึงตนกลาวิทย 

แตเชื่อวาจะเปนผลงานท่ีชวยจุดประกายความคิดใหเกิด 

การตอยอดเปนผลิตภัณฑที่นอกจากจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของตลาดคนรักสุขภาพแลว ยังนำไปสูการคิดคน 

สิ่งใหมๆ ที่นาสนใจ จนกลายเปนผลงานคุณภาพจากฝมือ

เยาวชนไทยท่ีมีชื่อเสียงในระดับสากลตอไป 
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ศาสตราจารย ดร .สุ รพล นิ ติ ไ ก รพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบ
เงิน จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท จาก คุณธีระ 
วี รธรรมสาธิต ผู ช วยผูจัดการใหญฝาย
ทรัพยากรบุคคล กลุมบริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม 
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ
จันทร 

ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร กีรตยา
จารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 
๒๕๕๒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปาฐกถาทางวิชาการ หัวขอ “สถาปนิกให
อะไรกับสังคมไทย” เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ หอง TCC LAND Auditorium 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .พิณทิพย ทวยเจริญ  
กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประจำป ๒๕๕๒ สาขามนุษยศาสตร 
ปาฐกถาทางวิชาการ หัวขอ “ขอบงชี้แสดง
ภ า ว ะด อ ยด า นคว าม เ ชื่ อ ม โ ย ง ขอ ง 
นักศึกษา” เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม 
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ
จันทร 

รองศาสตราจารย เก ศินี วิ ฑู รชา ติ รอง
อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รับมอบ
หนังสือการคัดแยกขยะ จำนวน ๑,๐๐๐ เลม 
จาก คณุกานดา วัฒนาย่ิงสมสขุ รองผูจดัการ
ฝายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 
เมื่ อ วัน ท่ี ๑๕ มิ ถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต อาคาร
โดมบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สุ รพล นิติ ไกรพจน 
อธิการบดีมหาวิทยา ลัยธรรมศาสตร 
ตอนรับ Dr. Anja Krumeich, Faculty of 
Health, Medicine and life Sciences, 
Maastricht University, Netherlands เพ่ือ
หารือเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการ 
เ ม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอง
รั บ ร อ ง ชั้ น ๒ ตึ ก โ ดม มหาวิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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 ทุกวันน้ี “อินเทอรเน็ต” กลายเปนสิ่งจำเปนและใกลชิดกับเราทุกคนมากข้ึนเปนลำดับ จากรายงานผลการ
สำรวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตป ๒๕๕๒ ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
พบวา คนไทยเร่ิมนิยมติดตามอานขาวออนไลนและการเรียนรูผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการหลอกลวงบนอินเทอรเน็ต และอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เปนปญหาท่ีผูใชอนิเทอรเน็ตระบุวา ควรไดรบัการแกไขมากขึน้ในป ๒๕๕๓ นี ้รองศาสตราจารย ดร.บญุญฤทธิ ์
อุยยานนวาระ อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรและการสื่อสาร สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงทัศนะถึงโลกไซเบอรและภัยรายตางๆ 

ในโลกไซเบอรไวอยางนาสนใจวา  

ÀÑÂÃŒÒÂ 
ในโลก ä « à º Í Ã� 

ÊÀÒ¾¡ÒÃ³�áÅÐ¾ÅÇÑμã¹âÅ¡ä«àºÍÃ�ÂØ¤
»̃¨ Ø̈ºÑ¹ 

 ปจจุบันน้ีทุกคนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดสะดวก

ขึ้น ใกลตัวเรามากข้ึน ไมวาจะเปนระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงท่ีผานคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพา เชน มือ

ถือ iPhone BB ที่กำลังเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุน ทำใหเรา

สามารถใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดมากข้ึน และเรามัก

จะแสดงตนและเปดเผยตัวตนในอินเทอรเน็ตมากข้ึนโดยท่ี

บางคร้ังไมไดระวังตัว ไมวาจะเปนการอัพโหลดรูปภาพลง

ใน Facebook โดยเปดเผยขอมูลสวนตัว ชื่อ วันเดือนปเกิด 

ที่อยู เบอรโทรศัพท ซึ่งทำใหผูไมหวังดีลวงละเมิดนำขอมูล

เหลาน้ีไปใชในทางท่ีผิดและสรางความเสียหายแกผูใช 

อินเทอรเน็ต 

ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁáÅÐÀÑÂμ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹âÅ¡
ä«àºÍÃ� 

 อยางแรกสุดจะเปนในสวนของการจารกรรมขอมูล

และทรัพยสิน ยกตัวอยางเชน ปจจุบันการใชบริการธุรกรรม

ทางการเงินออนไลนกำลังไดรับความนิยม ธนาคารมีการให

บริการธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแพรหลายมากข้ึน ในการใช

คอมพิวเตอรสาธารณะ ไมวาจะเปนในรานอินเทอรเน็ตหรือ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการในท่ีตางๆ ยกตัวอยางเชน

กรณีที่ผูใช Log in เขาสูระบบเพ่ือทำธุรกรรมทางการเงิน 

การโอนเงิน คางไวโดยลืม Log out ออกจากระบบจะสงผล

ทำใหผูที่มาใชบริการตอสามารถจารกรรมทรัพยสินไดโดย

งาย กรณีนี้เปนตัวอยางท่ีชัดเจนแตมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย 

สำหรับกรณีที่พบบอยครั้งที่สุด คือ การนำขอมูลสวนตัว

ของเราไปใชในทางท่ีไมดี ตัวอยางเชน กรณีของ นองไอซ 

หรือ นางสาวกมลชนก ย้ิมพิมพใจ ที่ไดเขาแจงความตอ 

เจาหนาท่ีตำรวจ  และย่ืนเ ร่ืองรองเรียนกับเจาหนาท่ี 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสอบสวน

กลางวา ถูกขโมยขอมูลภาพ ที่อยู และเบอรโทรศัพท ไปใช

ประกอบกับขอความที่ถูกตัดตอในลักษณะของการหมิ่น

สถาบัน พรอมทั้งนำไปโพสตในเว็บไซตตางๆ จนไดรับ

ความเสียหาย ทำใหทุกคนเขาใจวาเปนนองไอซเปนผูโพสต

ขอความโดยท่ีเจาตัวไมทราบเร่ือง ในกรณีเชนน้ีจะเรียกวา 

การปลอมแปลงสถานะ (Identity) รวมถึงการนำขอมูล

เหลาน้ีไปสมัครบัตรเครดิต การขอเปดใชบริการตางๆ สราง

ความเสียหายแกเจาของขอมูล  

 ปจจุบันเรายังใชวิธีการปองกัน (Security) ขั้นต่ำโดย

ใชรหัสผาน หรือ password ในการปองกัน ซึ่งถาหากมี 

ผูทราบรหัสผานของเราก็จะสามารถเขาไปสรางความ 

เสียหายแกเราได เพราะฉะน้ันวิธีการแรกในการรักษาความ

ปลอดภัยคือ ตั้งรหัสผานใหยากแกการคาดเดา เชน ไมควร

ใชตัวเลขวันเดือนปเกิด เลขท่ีบัตรประชาชนหรือชื่อเลนของ

ตัวเราในการต้ังรหัสผาน วิธีที่สองคือไมควรทำธุรกรรมผาน

คอมพิวเตอรสาธารณะเพราะอาจมีคนลงโปรแกรมดักจับ

หรือจำขอมูลรหัสผานผานแปนพิมพ นอกจากน้ีการเขา

เว็บไซตเพ่ือทำการซ้ือขายสินคาผานอินเทอรเน็ตหรือ  

E-Commerce ควรสังเกตเว็บไซตที่มีระบบการปองกัน
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ขอมูลโดยสังเกตท่ี URL จะเปน https:// แสดงวาเว็บไซตนี้

จะมีการเขารหัส เชน เวลาเราสงขอมูลรหัสบัตรเครดิต 

ขอมูลเหลาน้ีจะไดรับการเขารหัสปองกันไวดวย ซึ่งเว็บไซต

ที่ไดรับความเช่ือถือจะมีระบบปองกันเหลาน้ีจะทำใหการ

ทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐº‹Á
à¾ÒÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁãËŒ¡ÑºàÂÒÇª¹ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹
âÅ¡ä«àºÍÃ� 

 จากการ ท่ีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ รินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดสอนทางดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ นอกจากจะพัฒนาความเปนเลิศทางดานวิชา

การใหกับนักศึกษาซึ่งจะเปนนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

ในอนาคต สถาบันฯ ไดพยายามปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมดวยการสงเสริมการเรียนการสอนดานจริยธรรม

สอดแทรกใหกับนักศึกษา อาทิ รายวิชาจริยธรรมสำหรับ 

นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร จะสอนในเร่ืองการไมลวง

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลและขอมูลของหนวยงาน องคกร

ตางๆ การมีจริยธรรมในการใชทรัพยสินทางปญญาในแง

ของการคิดคนซอฟทแวรและระบบคอมพิวเตอร เ ชิง

พาณิชย การสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะคอย 

สอดสองดูแลการกระทำความผิดในเครือขายอินเทอรเน็ต

และแจงเบาะแสใหกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ที่มีหนาท่ีควบคุมดูแลไดรับทราบ เชน การแจงเบาะแสของ

เว็บไซตแลกเปล่ียนขอมูลหรือไฟลผิดกฎหมาย เว็บไซต

ลามกอนาจาร ตลอดจนการมีสวนรวมในการตรวจสอบ

ประเด็นสาธารณะท่ีสงผลตอสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ เชน การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องตรวจจับ

วัตถุระเบิด GT200 ไดมีการพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะใน

สังคมออนไลนสงผลใหเกิดการอภิปรายและตรวจสอบ

ความไมชอบมาพากลกันอยางกวางขวาง สิ่งตางๆ เหลาน้ี

นอกจากจะเกิดจากจิตสำนึกโดยธรรมชาติ สถานศึกษาก็มี

สวนในการปลูกฝงใหกับนักศึกษาซึ่งจะเปนอนาคตของชาติ

ในภายภาคหนา 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� Ã‹ÇÁ¡Ñº ·Õè»ÃÐªØÁ»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÍÒ¨ÒÃÂ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (»ÍÁ·.) 
áÅÐÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¡Í.) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ 

¢ÍàªÔÞÃ‹ÇÁÃÐ´ÁÊÁÍ§ ¿˜§»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ áÅÐ¹ÓàÊ¹Íº·¤ÇÒÁ 
ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõó 
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 ผูปกครองนักศึกษาพิการท่ีสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนนักศึกษาผูพิการทางหูคูแฝด คือ 

นายคเชนทร บุญเหมาะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และนายกรินทร บุญเหมาะ  

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดใหสัมภาษณวา การเลี้ยงดูผูพิการไมใช

อุปสรรค เพียงใหความรักและกำลังใจก็สามารถนำพาความสำเร็จมาใหผูพิการได จุลสารธรรมศาสตรจึงขอนำสาระ

สำคัญของการสัมภาษณ นางเบญจมาศ บุญเหมาะ ในฐานะคุณปา มาเลาสูกันฟง ดังน้ี  

“ตองสูเพื่อตัวเองกอน ทุกชีวิตมีหนทางเพราะเราถูกกำหนดมาแลว” 
คติประจำใจ : นางเบญจมาศ บุญเหมาะ 

ถาม : การเลี้ยงดู 

ตอบ : ครั้งแรก เม่ือทราบขาวนองท้ังสองคนพิการทางหู จึงคิดและหาวิธีอยูตลอดเวลาวา ทำอยางไรนองท้ังสองจะใชชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข จึงตองฝกฝนการงานใหอยางสม่ำเสมอตลอดจนการใชชีวิตประจำวัน ซึ่งจะตองทำงานเองทั้ง ๒ คน  

ดวยวิธีการฝกใหเร่ิมจากจุดเล็กๆ และพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยวิธีการสอนจะเนนท่ีวิธีการใชเสียง การฝกอานภาษาพูดจากปาก 

เน่ืองจากเปนผูพิการทางหู และจะเริ่มพิการหนักไปเรื่อยๆ สิ่งจำเปนที่สุดคือการฝกภาษาใหไดกอน โดยเฉพาะภาษาไทย ดวยวิธี

การหัดอานหนังสือ เร่ิมตนจากหนังสือการตูนท่ีชื่นชอบ และภาพประกอบในการเรียนรู ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจะสังเกตเห็น

ชัดเจนวาท้ังสองคนสนใจและชอบในเรื่องภาษา และมีความถนัดในการคำนวณทางคณิตศาสตรเปนอยางมาก 

ถาม : สิ่งท่ีกังวล 

ตอบ : สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือ การรับขอมูลในการสื่อสารในลักษณะการพูด และการเรียนการสอน สวนการอานไมกังวลเพราะอาน

ไดอยูแลว 

ถาม : สิ่งท่ีคาดหวังกับสังคม  

ตอบ : อยากใหสังคม หนวยงานของภาครัฐและเอกชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเปดโอกาสและชวยเหลือคนพิการในดานตางๆ 

เชน การเปดโอกาสใหผูพิการไดแสดงฝมือตามความสามารถของตนเองท่ีมีอยู ไมปดก้ันโอกาสผูพิการ การสนับสนุนการใหบริการ

ดานตางๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูพิการ เพราะเช่ือวาผูพิการยังมีฐานะยากจนอีกมาก ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนคุณภาพประชากร

ของประเทศ การศึกษาจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่จะยกระดับของตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศไปสูอีกระดับหน่ึงได

โดยไมแบงแยก หนวยงานท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบตองผลักดันส่ิงเหลาน้ีใหเกิดข้ึนกับสังคมไทยเพ่ือสรางความเทาเทียมกัน 

ตลอดจนการใหผูพิการไดศึกษากับกลุมนักเรียนท่ีมีความปกติของรางกายโดยไมแบงแยกกลุมคนปกติ และผูพิการ เพราะไมอยาก

ใหเกิดการแบงชนชั้น ซึ่งมองวาเม่ือผูพิการกับคนปกติไดเรียนรูรวมกัน จะทำใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนอยากให 

หนวยงานหรือองคกรใดองคกรหน่ึง หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทำวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับประชากรกลุมนี้  

ถาม : ปญหา/อุปสรรค และการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ตอบ : อยากใหหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทำงานอยางจริงจัง ไมเพียงแตการทำเพ่ือสราง 

ภาพลักษณใหกับองคกร ไมเปนการทำงานเพ่ือเอายอดของผูรวมงานมากกวาท่ีจะใหบริการจริงๆ รวมท้ังการเผยแพรความรู ขอมูล

ขาวสารใหกวางขวางมากข้ึนและเขาถึงผูปกครอง ดวยการทำใหเปนลักษณะของเครือขายกระจายตามจังหวัด ตามศูนย  

ตามชุมชน และหมูบานพรอมทั้งการใหบริการขอมูลเก่ียวกับผูพิการดานตางๆ ผานส่ือที่หลากหลาย โดยเฉพาะดานการศึกษา  

และสวัสดิการจากรัฐบาลที่ประชากรผูพิการสมควรจะไดรับอยางเทาเทียมกันตลอดไป 

¢Í§¡ÒÃàÅÕéÂ§ Ù́
¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃäÁ‹ãª‹»˜ÞËÒ
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à Ố¹Ë¹ŒÒÊÙ‹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂμ Œ¹áºº Í¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 

 ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ »ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ 
Green Thammasat 

 ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ประกาศเดินหนาโครงการ Green Thammasat 

เพื่อรวมแกปญหาภาวะโลกรอน วางเปาเปนมหาวิทยาลัยตนแบบดาน

อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังดานกายภาพ การใชชีวิต และจิตสำนึก

ของบุคลากร 

 รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝาย

บริหาร ศูนยรังสิต กลาวถึงโครงการ Green Thammasat วา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดตระหนักถึงความ

สำคัญของปญหาภาวะวิกฤติดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  

จึงไดเดินหนานโยบายกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยประหยัด

พลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมุงพัฒนาองคความรู และ

งานวิจัยดานสิ่งแวดลอม เนนการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมี

สวนรวม สงเสริมและปลูกจิตสำนึกใหนักศึกษาและบุคลากร

รวมกันอนุรักษธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา รวมถึงการปรับปรุงดานกายภาพ เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

เพ่ือกาวสูการเปน “เมืองมหาวิทยาลัยอนุรักษสิ่งแวดลอมที่

สมบูรณแบบ”  

 โครงการ Green Thammasat ที่ไดเร่ิมดำเนินการไปแลว 

เชน โครงการปลูกตนไมใหญ เพ่ิมเติมในทุกพ้ืนท่ีอยางตอ

เน่ืองตั้งแตป ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน จำนวนประมาณ ๑๒,๙๒๖ 

ตน โครงการ Bicycle Campus ไดดำเนินการกอสรางทาง

จักรยานและทางเดินเทามีหลังคาคลุมเชื่อมตออาคารหอพัก

และอาคารเรียนเปนระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร รวมทั้งกอสราง

จุดจอดจักรยานเพ่ิมเติม สามารถจอดจักรยานได ๓,๑๘๐ คัน 

นอกจากน้ียังจัดจักรยานใหนักศึกษายืมใช จำนวน ๓๐๐ คัน 

เพ่ือรณรงคใหประชาคมธรรมศาสตรหันมาใชจักรยานมากข้ึน 

เปนการชวยลดมลพิษและสงเสริมการออกกำลังกาย ตาม

นโยบาย “มหาวิทยาลัยสุขภาพดี” (Healthy Campus) อีกดวย 

 นอกจากน้ี ยังมีโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล  

ซึ่งเร่ิมดำเนินการ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ดวยความ

รวมมือจากสถาบันการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม  

ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  สามารถขายขยะรีไซเคิลได 

๕๔๗,๒๒๖.๙๐ กิโลกรัม มูลคาท้ังสิ้น ๒,๖๕๒,๐๒๓ บาท 

สามารถลดปริมาณคารบอนไดออกไซดไดประมาณ ๔๒๗.๘๖ 

Metric Ton นอกจากน้ียังมีมาตรการหามใชภาชนะบรรจุ

อาหารท่ีผลิตจากโฟม หันมาใชภาชนะท่ีผลิตจากชานออยแทน 

สงเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก-ผลไม ซึ่งนำ

มาใชเปนปุยน้ำ น้ำยาทำความสะอาดหองน้ำ ปจจุบันไดขยาย

โครงการใชน้ำหมักชีวภาพในอาคารนำรองจำนวน ๑๐ อาคาร 

รวมถึงการจัดการขยะประเภทถุงพลาสติก ทำการรับแลกถุง

พลาสติก โดยการสะสมแตมและลุนรางวัล จากน้ันจึงรวบรวม

และติดตอบริษัทภายนอกนำไปผลิตเปนน้ำมันเชื้อเพลิง 

โครงการน้ีนับเปนโครงการตนแบบในการบริหารจัดการขยะใน

สถาบันอุดมศึกษา ปจจุบันมีการขยายไปยังสถาบันอุดมศึกษา

ตางๆ จำนวน ๑๐ สถาบัน โดยใชกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนตนแบบ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังไดจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน กำหนดมาตรการ 

กระตุนใหหนวยงานตางๆ มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน 

รวมถึงติดตามการดำเนินงานดานการประหยัดพลังงานของทุก

หนวยงาน มีการนำรถท่ีใชกาช NGV มาใชแทนรถน้ำมันดีเซล 

ทั้งน้ี เนื่องจากน้ำมันดีเซลกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและ

ภาวะโลกรอนมากกวากาช NGV มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต ไดออกมาตรการกำหนดใหรถบริการและรถเชา

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตองใชกาช NGV ซึ่งนอกจากจะ

เปนการประหยัดพลังงานแลว ยังสามารถลดคาใชจายดาน 

เช้ือเพลิงไดประมาณ ๑ ลานบาท/ป รองศาสตราจารยเกศินี 

วิฑูรชาติ กลาวท้ิงทาย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในวันนี้กำลังมุงสู

การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่รมรื่น สะอาด ปราศจากมลพิษ 

และเปนแหลงเรียนรูของการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาและการวิจัย 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนเมืองมหาวิทยาลัยอนุรักษ 

สิง่แวดลอมทีส่มบรูณแบบและเปนตนแบบใหสถาบันอืน่ๆ ตอไป 
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News message ÃŒÍÂÊÒÃÐ 

สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการอภิปราย 

เร่ือง “ฆาตัดตอน...คดีที่ตองสานตอใหจบ” โดย พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดี

กรมตำรวจ พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห

การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดใหโทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสีย

หายตอชีวิต รางกาย ชื่อเสียงและทรัพยสินของประชาชน (คตน.) พันเอก ปยะวัฒก ก่ิงเกตุ  

ผูบัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และรองศาสตราจารย ดร. 

เจิมศักด์ิ ปนทอง ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุม

ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตรเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสมาคมจดหมายเหตุสยาม จัดพิธีเปด

โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต ปรีดี – พูนศุข พนมยงค และการอภิปราย “ลัทธิ

ชาตินิยมกับผูหญิง: สถาปตยกับความทรงจำ” เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองบุญชู 

โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานแสดงมุทิตาจิต ครบรอบ ๘๐ ป 

อาจารยคุณนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา เรื่อง “ความรูเรื่องไทยในโลกไรพรมแดน” เมื่อวันท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค ๑ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ผาไท : สืบ

ลักษณะรวมทางวัฒนธรรมของกลุมคนไท” และพิธีเปดนิทรรศการแสดงผาไท “เกิด แก เจ็บ ตาย : 

วิ ถีไทในผืนผา” เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “เหลียวหลังแลหนา

สังคมเศรษฐกิจไทย” โดย ศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ประธานกรรมการนโยบาย

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ ๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนา เร่ือง “มิติความเปนมนุษยในความ 

ขัดแยงทางการเมือง” ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ หอง ร.๑๐๒  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร  

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จัดสัมมนา เร่ือง 

“ความเสมอภาคหญิงชาย : สรางเครือขายขยายความรู สูการปฏิบัติ” เมื่อวันท่ี ๑๕ – ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีเปดอาคารเรียนและ

กิจกรรม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปที่ ๑๘ เมื่อวันท่ี ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย

มี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน 

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเสวนา เร่ือง “จะทำอยางไร...ใหขาวได

รับการเผยแพร” โดย คุณวรวิทย ศรีอนันตรักษา หัวหนาขาวหนา ๑ หนังสือพิมพเดลินิวส  

และคุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร บรรณาธิการฝายขาวการศึกษา หนังสือพิมพไทยรัฐ เปนวิทยากร 

เมื่ อวัน ท่ี ๒๙ มิ ถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๒ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการอบรมจริยธรรม แกนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓  

ณ บริเวณสวนปา ดานหนาอาคารบรรยายรวม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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 “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรัก

ประชาชน” คำกลาวเรียบงายแตแฝงไปดวยนัยยะในหลาย 

แงมุม จากคำกลาวน้ีเองไดสะทอนใหเห็นถึงบริบทความเปน

มหาวิทยาลัยรับใชสังคมและประชาชนตามแนวคิดของ 

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง กาลเวลาผานจวบจนปจจุบัน

¡ŒÒÇÊÙ‹»‚·Õè ò 

“Service Learning” 
ÈÙ¹Â �ÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÊÃŒÒ§àÂÒÇª¹¨ÔμÍÒÊÒÃØ‹¹ãËÁ‹ÀÒÂãμŒá¹Ç¤Ô´ 

กระแสสังคมกำลังใหความสำคัญกับจติอาสาเพ่ือสรางคนรุนใหมใหมจีติสาธารณะตอสังคม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกุล 

รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยอาสาสมัคร สะทอนแนวคิดในการริเร่ิมดำเนินการศูนยอาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไวอยางนาสนใจวา 

 เปาหมายและวัตถุประสงคของศูนยอาสาสมัครที่กอตั้งขึ้นเพ่ือทำใหงานจิตอาสาหรืองานอาสาสมัครเปนเร่ืองที่นักศึกษาไมตองรอปด

ภาคเรียน ไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณการเดินทาง แตวาสามารถทำไดทันทีและทำไดรอบๆ ตัวของนักศึกษาเอง มีโครงการท่ีนาสนใจเกิด

ขึ้น ๑๙ โครงการท้ังที่ทาพระจันทร ศูนยรังสิตและศูนยลำปาง เชน โครงการกำจัดขยะ โครงการบำบัดน้ำเสีย หรือโครงการไปสอนภาษา

อังกฤษของทาพระจันทรไปสอนภาษาอังกฤษใหกับชุมชนบางลำภู ก็ถือเปนมิติใหมที่ธรรมศาสตรไดเริ่มตนขึ้น โครงการที่เริ่มตนเปนโครงการ

แรกคือ โครงการธรรมศาสตรอาสาเพ่ือชุมชน โครงการน้ีมีเปาหมายท่ีจะทำใหงานอาสาสมัครน้ันเปนงานท่ีนักศึกษาสามารถริเร่ิมทำไดทันที 

โดยอาศัยพ้ืนท่ีชุมชนรอบๆ ธรรมศาสตรทุกศูนยที่ตองการความชวยเหลือจากอาสาสมัครเปนการเปล่ียนแปลงประเทศไทยโดยอาศัย

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน  

 อีกโครงการท่ีไดมีการริเร่ิมทำแลวไดผลเปนท่ีนาพอใจก็คือ เม่ือปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดมีการเปล่ียนแปลงวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปซึ่งเปนวิชา

บังคับของนักศึกษาปที่ ๑ มาเปนวิชา TU 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร มีผูเรียนเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ประมาณ ๔,๐๐๐ กวาคนมาเรียน

รวมกันแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาๆ ละ ๒,๐๐๐ คน โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ฝายการนักศึกษา และศูนยอาสาสมัครรวมเปนหนวย

งานที่เขาไปชวยดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนซึ่งปกติเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียน  นักศึกษาเพียงจดรายละเอียดการบรรยาย

เพ่ือนำมาสอบหรือไมเขาเรียนก็นำสรุปคำบรรยายทำสำเนาไปอานแลวมาสอบทำใหไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดใน

การปฏิรูปการเรียนการสอนใหเปน “Service Learning” คือเรียนเพ่ือนำความรูไปรับใชทำใหสังคมดีขึ้น สำหรับการเปล่ียนวิชาบรรยายเปน

วิชากระบวนการ อาจารย ๑ ทานรับผิดชอบนักศึกษา ๕๐ คนโดยจะแบงยอยเปน ๔ กลุม โดยทุกกลุมตองมีโครงงานการแกปญหาของ

ประเทศไทยมาเสนอไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม การเรียนจะเร่ิมตั้งแตปญหา สาเหตุของปญหาและวิธีการแกไข 

นักศึกษาแตละกลุมจะสามารถเลือกประเด็นปญหาตามท่ีตนเองสนใจ เง่ือนไขท่ีแตกตางออกไปจากโครงงานการแกปญหาท่ัวไปก็คือ  

นักศึกษาตองวิเคราะหสาเหตุใหไดวาปญหาท่ีแตละกลุมเลือกมาน้ัน ตนเองเปนสวนหน่ึงของปญหาน้ันอยางไรและตนเองเปนสวนหน่ึงของ

สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาน้ันหรือไม ตัวอยางเชน  ปญหาเร่ืองขยะและส่ิงแวดลอมจะเห็นชัดเจน วิธีการแกปญหาไมใชการเรียกรองให

มหาวิทยาลัยเก็บขยะอยางเดียวแตตองเร่ิมจากปญหาคนท้ิงขยะ ดังน้ันกระบวนการน้ีจึงไมใชเพียงวาจะเรียกรองใหรัฐบาลหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบแกไขปญหาแตเพียงฝายเดียวแตจะเปนกระบวนการใหนักศึกษาทุกคนไดเห็นวาเราทุกคนลวนแตเปนสวนหน่ึงของปญหา เพราะ

ฉะน้ันโครงงานแกปญหาซ่ึงเปนหัวใจสำคัญก็ตองเสนอโครงงานแกปญหาท่ีไมใชเสนอใหคนอื่นแกไขแตนักศึกษาตองลงมือแกดวยตนเอง

และแกจากสวนของตนเองท่ีตนเองเปนสวนหน่ึงในสาเหตุของปญหา  

 รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา กลาวเพ่ิมเติมวา “งานจิตอาสาจะไมใชแคการไปสรางสิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภคอยางเดียว

อีกตอไป แตเปนการนำความรู ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมไดอยางแทจริง ไมวานักศึกษาจะเรียนนิติศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ทุกศาสตรสามารถนำไปใชในการชวยพัฒนาสังคมและประเทศไดท้ังสิ้น” ศูนยอาสาสมัคร

มีบทบาทสำคัญในการรับสมัครอาสาสมัครมาชวยงานมหาวิทยาลัยในงานสำคัญตางๆ เชน งานแขงขันกีฬาแมโดมเกมสที่ผานมาได 

รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครกวา ๒,๐๐๐ คน งานดนตรีไทยอุดมศึกษา เปนตน ตลอดจนเปนศูนยรวมงานอาสาสมัครโดยจะมีเจาหนาท่ี

คอยใหคำปรึกษาและแนะแนวทางในการทำงานอาสาสมัครและประสานกับเครือขายจิตอาสาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการสอน 

ใหนักศึกษารักประชาชนผานการทำงานจิตอาสาตามคำกลาวท่ีวาธรรมศาสตรสอนใหนักศึกษารักประชาชน  
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“¹Ñ¡¡ÕÌÒÊÕ¢ÒÇ»ÃÒÈ¨Ò¡ÍºÒÂÁØ¢”  
 ทีมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เผยการได

แชมปการแขงขันฟุตบอลในกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ “กันเกราเกมส” เมื่อวันท่ี 

๒๙ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมาวา อยูที่การฝก

ซอม และหางไกลยาเสพติด ภายใตนโยบาย “นักกีฬาสีขาว

ปราศจากอบายมุข” โดยทำสถิติการแขงขันชนะ ๘ นัดรวด ซึ่ง

นบัวาเปนแชมปฟุตบอลของบคุลากรจากการแขงขนัในรอบ ๒๙ ป 

 รองศาสตราจารย ดร.กำชัย 

จงจักรพันธ นายกธรรมศาสตร

สโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ใหสัมภาษณวา ธรรมศาสตรสโมสร

มีวิสัยทัศนในการบริหารสโมสร โดย

ยึดหลักท่ีวา “บุคลากรเขมแข็ง คือ
ธรรมศาสตรเขมแข็ง” โดยยึดหลัก
ในการทำงานคือ ตองสนับสนุน  

สงเสริมใหบุคลากรธรรมศาสตร ใหมีความสุขผานกิจกรรม 

โครงการตางๆ อาทิ การบริจาคอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบาน

ดูมสิน อำเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสระเกษ รวมทั้งการ

พัฒนาความรู สติปญญา จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม โดย

เฉพาะดานการกีฬา ธรรมศาสตรสโมสรไดสนับสนุนการกอตั้ง

ชมรมฟุตบอลบุคลากรธรรมศาสตร สังกัดธรรมศาสตรสโมสร

ขึ้น ภายใตนโยบาย “นักกีฬาสีขาวปราศจากอบายมุข” เพ่ือให

เปนแบบอยางใหกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  

อีกดวย 

 นายคคนันต ธรรมทันตา 

โคชฝกซอมทีมนักกีฬาฟุตบอล

บคุลากรธรรมศาสตร ใหสมัภาษณ

วา เบ้ืองหลังของความสำเร็จในคร้ัง

นี้ มีผูใหการสนับสนุนหลายทาน 

อาทิ รองศาสตราจารย ดร.สมยศ 

เชื้อไทย เปนผูสนับสนุนและผลักดัน

ทีม ฟุตบอลของบุคลากรมาโดยตลอด นอกจาก น้ี ยั งมี  

รองศาสตราจารย.ดร.กำชัย จงจักรพันธ นายกธรรมศาสตร

สโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ใหการสนับสนุนการจัดหา

¹âÂºÒÂ 
·ÓÅÒÂÊ¶Ôμ Ô¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹ “¡ÕÌÒ¡Ñ¹à¡ÃÒà¡ÁÊ�” 
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รองศาสตราจารย ดร.กำชัย จงจักรพันธ 
นายกธรรมศาสตรสโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

งบประมาณ การฝกซอม ชุดการแขงขันและอุปกรณกีฬา ทำให

ทีมฟุตบอลมีกำลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนใหลด ละ เลิก

อบายมุข ทำใหทีมฟุตบอลบุคลากรมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ซึ่งเปนสวนสำคัญท่ีทำใหการแขงขันคร้ังน้ีประสบความสำเร็จ

และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
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นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับ ๓ รางวัลชมเชย จากการประกวด “นวัตกรรมเพ่ือผูพิการ” 

ในงาน “ถนนเทคโนโลยี ๒๐๑๐” ซึ่งจัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคม 

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) เพ่ือเปนเวทีในการพัฒนาตอยอด และสนับสนุนใหนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ไดแสดงความ

สามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ  Hall 2  เมืองทองธานี  

สำหรับผลงานสรางชื่อครั้งนี้ ไดแก ผลงานชื่อ Power added-on for manual wheelchair ประกอบดวย นายสิทธิชัย  

ประสิทธ์ิผล  นายบดินทร บูระวัตรเดชา  นายวัศพล  พงษสุวรรณ  นักศึกษาโครงการ TEPE ผลงานชื่อ อุปกรณชวยยืนและเดิน 

ประกอบดวย นายธีรพงศ สมุทรอัษฎงค   นายจาตุรงค มีวงศ   นายวิวัฒน พิทักษวรัตน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ

นางสาวกรณพัฒน ยันตโกเศศ นกัศึกษาโครงการ TEPE  ผลงานช่ือ Semi-Power Standing Wheelchair ประกอบดวย นายวัชโรโดม 

ฉัตรกันทะ นายพลายเพชร  อยูอเนก นายเฉลิมศิลป หอมสมบัติ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และนายเกรียงไกร  

ชินออน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค  รุงเรืองดวยบุญ เปนที่ปรึกษา นอกจากนี้ 

ผลงานชื่อ  Power added-on for manual wheelchair  ไดรับคัดเลือกจาก NECTEC ใหเปน ๑ ใน ๖ ทีม ไปรวมแขงขันในงาน 

iCREATe 2010 ณ เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ตอไป  

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�¤ÇŒÒ ó ÃÒ§ÇÑÅ 

“¹ÇÑμ¡ÃÃÁà¾×èÍ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ”
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�Ï Ñ̈ ấ¤Ã§¡ÒÃ

“ÁÑ¸ÂÁªÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ”
เมื่อวันเสารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปดบานตอนรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโครงการ 

“มัธยมชมมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา 

บริษัท ดั๊บเบ้ิลเอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

สงเสริมใหบุตรหลานของพนักงานมีความสนใจในการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา และไดรบัขอมลูแนะแนวทางการศึกษาตอท่ีถูกตองเหมาะสม 

ทั้งน้ีคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑)  

จำกัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทางดานวิชาการ

ของประเทศ โดยในงานมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ วงศวัฒนารัตน รองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูกลาวเปดงาน และมีการ

เปดวีดีทัศนบรรยายถึงประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีประธานกรรมการนักศึกษา นายเฉลิมรัช นนทะภา รวม

แนะนำหลักสูตรในแตละสาขาวิชาของคณะฯ และแนะแนวถึงการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยแกนองๆ นักเรียนอีกดวย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 
 จุลสารธรรมศาสตร : เพ่ือเผยแพรขาวสาร เร่ืองนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป 
 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 
 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 
 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยช่ืน, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,  
   บณัฑูร มาประเสริฐ, ประภาพันธ วองไว, ศกัด์ิเดช ธนาพรกุล, เฉลมิขวญั จนัทรชวงศรี, ศภุณา เย็นเปนสขุ, เอกเทศ แสงลบั 
 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 
 


