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ธรรมศาสตรเปดหลักสูตร วิทยาศาสตรการกีฬา
เนนองคความรูดานทักษะกีฬาและดานบริหารธุรกิจการกีฬา
พรอมเปดปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนรุนแรก

¤

ณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดการเรียน
การสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนปแรก มุงผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ทัง้ ดานทักษะกีฬาและดานบริหารธุรกิจการกีฬา เพือ่ เปนประโยชน
ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแขงขันเพื่อขับเคลื่อน
ศักยภาพวงการกีฬาไทย กาวสูความเปนเลิศเทียบเทานานาชาติ
โดยใชพื้นที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ในการฝกปฏิบัติ
ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท
คคณบดีคณะสหเวชศาสตร มธ. เผยวา
คคณะสหเวชศาสตร ไ ด รั บ มอบหมายให
ดำ
ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งหลักสูตรดังกลาว
มมาตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ และจะ
ส
สามารถเป
ดรับนักศึกษาได ในปการศึกษา
๒๕๕๓ โดยในขั้นตอนรางหลักสูตร มหาÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÔ±ÙÃÂ äÇÂ¹Ñ¹· ๒
วิทยาลัยไดเชิญผูม ปี ระสบการณจากสถาบัน
การศึกษาชั้นนำตางๆ ที่มีหลักสูตรเดียวกันนี้รวมเปนกรรมการ
รางหลักสูตร และพบวามหาวิทยาลัยแตละแหงมีหลักสูตรแตกตาง
กัน บางมหาวิทยาลัยเนนทักษะกีฬา ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการ
สอนเชิงพละศึกษา บางแหงเนนเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตรมากเกิน
ไป คณะกรรมการฯ จึงไดนำขอเดนและขอดอยของแตละหลักสูตร

ที่เปดสอนแลวมาปรับใหสมดุล พัฒนาเปนเนื้อหาของตนเองเพื่อ
ใหมีความพรอมและเนื้อหาสมบูรณแบบยิ่งขึ้น อีกทั้งไดนำความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอนผสมผสานกับ
ความรูดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนลักษณะสหวิทยาการในระดับ
ปริญญาตรีมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหวงการกีฬาของประเทศไทย
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพดีกวาในอดีตที่ผานมา
สำหรับลักษณะเดนของหลักสูตร ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
กลาวเพิ่มเติมวา เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรในสาขาวิชา
เดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งใน และตางประเทศ มีหลาย
ประการดวยกัน ประการแรก หลักสูตรมีการแยกหมวดวิชา
อยางชัดเจน ไดแก วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิชาดานวิทยาศาสตรการกีฬา และวิชาดาน
ทักษะการกีฬา เนนการใหความรูพื้นฐานทางดานการเคลื่อนไหว
อาทิ ชีวกลศาสตรเบื้องตน ชีวกลศาสตรทางการกีฬา และ
พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เชน การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
โภชนาการ จิตวิทยา เปนตน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับรางกายมนุษยและการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในมนุษยมาก
พอที่จะวิเคราะหขอผิดพลาดหรือจุดออนในการเลนกีฬาแตละ
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มหกรรมศิลปวัฒนธรรม

§

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “ดุริยารมย อุดมศึกษา”
และงานลอยกระทง ๗๕ ป มธก.

านมหกรรมศิลปวัฒนธรรม อีกหนึ่งกิจกรรมการเฉลิมฉลอง
ในวาระครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยการนำ ๒ งานใหญทปี่ ระกอบดวย งานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “ดุริยารมย อุดมศึกษา” และงาน
ลอยกระทง ๗๕ ป มธก. มาจัดตอเนือ่ งกันยาวนานถึง ๔ คืน ๕ วัน
ที่มีทั้งบรรยากาศของงานวิชาการ ความบันเทิงของงานวัด
อยางเต็มรูปแบบ และการแสดงคอนเสิรตจากกลุมศิลปน SEED
97.5 FM เรียกไดวายิ่งใหญสมกับเปนปทองของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
สำหรับงานใหญอยาง งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา นาย
เนาวรัตน พงษ ไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ได
ประพันธคำขวัญของงานนี้วา “ดุริยารมย อุดมศึกษา” ที่เปน
การสะทอนแนวคิดในการใชดนตรีไทยเปนเครื่องประสานสามัคคี
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และความกลมเกลียวในหมูนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งใน
โอกาสดังกลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงาน ในวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. และทรงระนาดรวมกับ
วงดนตรีเกียรติยศธรรมศาสตรบรรเลงเพลงถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ดุริยารมย บังคมคัล” ซึ่งงาน
ดังกลาวไดรับความสนใจจากนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
กวา ๘๐ สถาบัน ที่เปนคนรุนใหมที่สังคมไดฝากความหวังใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดจัดใหมีการ
นำเสนอผลงานวิชาการ “ดนตรีพิธีกรรม” ตลอดทั้งวัน จาก
นักวิชาการ นักศึกษา และการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ
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อาทิ “ดนตรีพิธีกรรมของพราหมณ” โดย พระครูวามเทพมุนี
“ดนตรีพิธีกรรมในราชสำนัก” โดย อาจารยปบ คงลายทอง
“ดนตรีพิธีกรรม” ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับความลี้ลับเหนือ
ธรรมชาติ มีคุณคาตอการเรียนรู แตมีขอจำกัดในการศึกษาและ
สืบทอด อยางเชน วงป ไมแมน เปนดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบ
พิธีกรรมอัญเชิญเทวดาลงมาเปนสิริมงคลในพิธีเสน(เซน) ของ
ชาวลาวโซง จังหวัดเพชรบุรี พิธีปญโจลมะม็วด ดนตรีเขาทรง
รักษาโรคของชาวบานจากจังหวัดสุรินทร พิธีโนราเหยียบเสน
ที่หาดูไดยากในยุคปจจุบันและมีความเสี่ยงที่ศิลปะแขนงนี้จะ
สูญหาย โดยพิธีกรรมเปนการนำเอาความเชื่อทางไสยศาสตร
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มาผสมผสานประกอบเขาการรำโนรา โดยมีความเชื่อวาเปน
พิธีกรรมรักษาโรค และการสาธิตดนตรีพิธีกรรมที่ทรงคุณคาอื่นๆ
อีกมากมาย
สำหรับอีกหนึง่ คลังความรูข องผูท สี่ นใจในเรือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
คือนิทรรศการเลาเรื่องเครื่องดนตรี “ชิ้นเอก” ที่รวมเอาเครื่อง
ดนตรี ห ายากและมี ป ระวั ติ ค วามเป น มาน า สนใจมาจั ด แสดง
พรอมคำอธิบาย อาทิ เครื่องดนตรีชาวมอญ อยางเชน จาม
(จะเขมอญ) ที่มีความนาสนใจตรงที่ตัวเครื่องดนตรีถูกประดิษฐ
ขึ้นใหรูปรางคลายตัวจระเข ที่มีอายุเกินกวา ๑๕๐ ป โกร (ซอ
สามสายมอญ) และอะโลด (ขลุยมอญ) ที่มีอายุกวา ๑๐๐ ป
รือบับ เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายจากภาคใตตอนลาง
ลักษณะคลายซอสามสายภาคกลาง ถวงน้ำ เครื่องดนตรีที่มี
ลักษณะคลายระนาดเหล็ก โดยลูกระนาดจะรองรับดวยกลอง
เสียงที่มีลักษณะคลายกระติกน้ำสะพาย โดยใชน้ำเปนตัวปรับ
เพิ่มและลดเสียง ทำใหเกิดเสียงดนตรี บัณเฑาะวและสังข

ที่เปนเครื่องดนตรีในการประกอบพิธีตางๆ ของพราหมณ เครื่อง
ดนตรีที่ทำจากงาชางอยางเชน ซอดวงประกอบงา ซออู
ประกอบงา จะเขประกอบงา โทนและรำมะนาประกอบงา
และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ตลอดทั้งวันของวันที่ ๓๑ ตุลาคม เปนการ
แสดงดนตรี ไทยของวงดนตรีจาก ๔๑ สถาบัน และวงกลุม
สถาบัน ๑๐ วง บรรเลงในเพลงตับจูลง เพลงตับนางลอย เพลง
ตับสมิงทอง เพลงทะยอยญวน เถา เพลงเขมร พายเรือ เพลง
ตับลาวเจริญศรี
เพลงตับนางซินเดอรเรลลา
เพลง
ตับราชาธิราช เพลงฉลองจัย ราชาภิเษก เพลงสมานคีตา
ทักขิณาภิรมย
ตอดวย งานลอยกระทง ๗๕ ป มธก. ซึ่งในปนี้ไดจัดขึ้น
อยางยิ่งใหญและพิเศษกวาทุกๆ ป โดยไดเนรมิตพื้นที่กวา
๒๐๐ ไร ใหเปนงานวัดที่สมบูรณแบบ เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
วาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ ๗๕ ป แหงการ
สถาปนามหาวิทยาลัย ไปพรอมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหนูนอย
นพมาศ ผูชนะการประกวดไดแก ด.ญ.ฟาฮานา บุญพล การ
ประกวดนางนพมาศ ไดแก นางสาววรกมล เทียมบุญประเสริฐ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ชั้นปที่ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การประกวดกระทง ประเภทสวยงามและประเภทความคิด
สรางสรรค ไดแก อาจารยชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปตย-
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กรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การ
แสดงของนักศึกษาจากชุมนุม ชมรมตางๆ การแสดงคอนเสิรต
ของศิลปนสุดซี้ด จาก SEED 97.5 FM รวมสรางสีสันและ
ความบันเทิง มุมการละเลนแบบไทย ตลาดน้ำแบบไทย เครื่อง
เลนชนิดตางๆ อาทิ ชิงชาสวรรค ปาเปา ยิงปน มอเตอร ไซค
ไตถัง การออกรานจำหนายสินคาในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายรณรงคให
ใชกระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ โดยจัดใหมีรานจำหนาย
กระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ และเนนกระทงที่สามารถ
ยอยสลายไดงายตามธรรมชาติตามนโยบายมหาวิทยาลัยนำรอง
โครงการธรรมศาสตรสีเขียว
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือกับ
หนวยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ พัฒนาซอฟตแวร

โปรแกรมสรางเสียงภาษาไทยจากขอความ
บนโทรศัพทมือถือ เพื่อชวยเหลือผูพิการทางสายตา

Ê

ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พัฒนาซอฟตแวร โปรแกรมสรางเสียงภาษา
ไทยจากขอความบนโทรศัพทมือถือ SMART PHONE เพื่อ
ช ว ยเหลื อ ผู พิ ก ารทางสายตาให รั บ รู แ ละเข า ถึ ง ข อ มู ล ได อ ย า ง
สะดวกสบายมากขึ้นในการอานขอความ โดยการนำเอาเทคโนโลยี
ของการวิเคราะห ขอความภาษาไทย และการสังเคราะหเสียง
ภาษาไทยมาใชในการจัดทำโปรแกรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิช นัทธี สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา
ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารไดพัฒนาไปอยางมาก แต
เทคโนโลยีดังกลาวก็ยังเปนอุปสรรคดานการสื่อสารสำหรับผูพิการ
ดานสายตา หรือการมองเห็น ดังนั้น การวิจัยพัฒนาซอฟตแวร
ในครั้งนี้จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาดานการใชงานของผูพิการทาง
สายตา จึงทำใหทีมวิจัยไดคิดคนวิธีที่จะชวยใหบุคคลกลุมนี้
สามารถใชงานกับอุปกรณการสื่อสารเหลานี้ไดดีขึ้นดวยโปรแกรม
การอานภาษาไทย หรือ Phone Talk ซึ่งโปรแกรมดังกลาวจะ
ทำการอานขอมูลใหผูพิการทางสายตาฟง เชน ขอมูลหรือการใช
งานโทรศัพท การโทรออก, สายที่ ไดรับ หรือ สายที่ ไม ไดรับ
ตลอดจน การอานขอความตัวอักษรจาก SMS ที่ ไดรับอีกดวย
ทั้งนี้ อุปกรณดังกลาวสามารถเปนไดทั้งขอความที่ไดจากการรับสง ขอความบนโปรแกรมสรางเสียงภาษาไทยจากขอความบน
โทรศัพทมือถือ SMART PHONE (Phone Talk)
การพัฒนาซอฟตแวร ดังกลาวจึงเปนโปรแกรมที่ จัดทำขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผู ใชที่มีความบกพรองทางสายตา
หรือผูพิการทางสายตา เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาถึงขอมูลได
อยางสะดวกสบายในการอานขอความ ดวยการนำเอาเทคโนโลยี
ของการวิเคราะห ขอความภาษาไทย และการสังเคราะหเสียง
ภาษาไทยมาใช ในการจัดทำโปรแกรม และถูกปอนเขาไปใหกับ
โปรแกรมโดยผูใช ซึง่ ผลที่ไดกค็ อื ไฟลเสียงของขอความภาษาไทย
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เพื่อใหเหมาะกับยุคสังคมขาวสารแกผูมีปญหาดานสายตา หรือผู
พพิการทางการมองเห็นใหทัดเทียมกับคนปกติ
จากผลงานวิจัย ไดอธิบายถึงการทำงานของโปรแกรมวา
เครื่องมือจะถูกควบคุมและเรียกใชงานจากโปรแกรมหลัก ที่แตก
ตตางกันไปตามโมดูลยอยๆ ในสวนของการวิเคราะหขอความตัว
อัอกษร เนื่องจากภาษาที่รับมาคือภาษาไทย จึงจำเปนตองตัดคำ
ภาษาไทยเพื
่ อ นำไปใช ใ นการเตรี ย มข อ มู ล เพื่ อ สร า งเสี ย งใน
ภ
โโปรแกรม สวนของการสังเคราะหเสียงได ใชวิธีการสังเคราะห
เสียงโดยอาศัยการเก็บขอมูลโดยวิธีการของ Hidden Markov
Model หรือที่เรียกวา HMM ซึ่งการสังเคราะหเสียงโดยอาศัย
M
ฐฐานขอมูลที่ไดดวยวิธีดังกลาว จะชวยใหใชฐานขอมูลเสียงที่ใชมี
ขนาดน
ข อยกวาวิธีการตอเสียงหรือ Speech Concatenation ใน
สสวนของโปรแกรมหลักนั้นจะประกอบดวย สวนยอยตางๆ ซึ่ง
เปนสวนที่ชวยอำนวยความสะดวกใหแกผู ใชที่มีปญหาดานการ
มมองเห็นหรือสายตาเลือนลางสามารถใช โทรศัพท ไดเหมือนคน
ปปกติโดยผานประสาทสัมผัสทางหู

“ธรรมศาสตรทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ ๔”

»

ระชาคมธรรมศาสตร รวมแรงปกดำตนกลา ในโครงการ
“ธรรมศาสตรทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ ๔” เมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรงั สิต โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะผูบริหาร บุคลากร
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กวา ๑๐๐ คน รวมใจปกดำ
ตนกลา พรอมทั้งสรางประสบการณชีวิตนอกหองเรียนให
นักศึกษาธรรมศาสตรไดมีโอกาสสัมผัสกับความลำบากของชาวนา
และตระหนักถึงคุณคารากฐานดั้งเดิมของคนไทยผานการเรียนรู
แบบลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน ปลูกฝงการดำเนินชีวิตตามแนว

พระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหประเทศไทยเจริญ
กาวหนาบนรากฐานของความพอเพียง ซึ่งผลผลิตที่ประชาคม
ธรรมศาสตรรวมแรงกันปกดำนั้น จะนำไปเลี้ยงตอนรับสมาชิก
ใหม ลู ก แม โดม
ในงานปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม
ประจำปการศึกษา
๒๕๕๓ ตอไป
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นั่งทำงานหนาคอมพิวเตอรอยางไร? ใหเหมาะสม

ã

อ
อาการปวดตามกล
ามเนื้อ ยอมจะสงผลตอสุขภาพ
และประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียน นักศึกษา
เหลานั้นได ผูที่ตองนั่งทำงานหนาคอมพิวเตอรเปน
เวลานานนอกจากจะตองหมั่นกระตุนเตือนตนเอง
ใใหอยูในทานั่งที่เหมาะสมจนเปนนิสัยแลว ในบาง
คครั้งอาการปวดคอ ปวดไหล ปวดหลัง อาจจะมี
สสาเหตุมาจากการจัดวางอุปกรณ รวมถึง โตะ เกาอี้
ทที่ไมเหมาะสมกับการทำงานเปนเวลานานอีกดวย
แต ในบางครั้งเมื่อทานจัดองคประกอบทุก
อย
อ างและไดทานั่งที่ถูกตองและเหมาะสมแลว การ
นัน่งทำงานเปนระยะเวลานาน อาจถูกแรงโนมถวง
ของโลกจะทำให
ข
เกิดการเปลี่ยนแปลงของทานั่งให
เปนทาทางที่ ไมเหมาะสมได ซึ่งจะทำใหเกิดผล
กระทบต
างๆ ดังนี้
ก

นปปจจุบันคงปฏิ
ป ิเสธไม
ไ ไดวาการทำงานโดยพึ
ำ โ ึ่งพาคอมพิิวเตอร
มี ค วามจำเป น อย า งมากในยุ ค ที่ ต อ งการความเที่ ย งตรง
รวดเร็ว เนื่องจากคอมพิวเตอรถือเปนเครื่องมือที่ชวยแบงเบา
ภาระ ผอนแรงมนุษย ในดานตางๆ จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา
พบวาแนวโนมในการใชคอมพิวเตอรจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต
ซึ่งการทำงานหนาคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะใน
ทาทางการนั่งที่ ไมถูกตอง เหมาะสม ก็ยอมสงผลกระทบตอ
สุขภาพของผูใชได
๑. กลามเนื้อหนาทองไมแข็งแรงและกระดูกสันหลังไมอยู
อาจารยสิริลักษณ กาญจโนมัย อาจารยประจำภาควิชา
ในแนวปกติ ซึ่งจะนำไปสูการเกิดการเสื่อมของหมอน
กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ซึ่งมีความสนใจศึกษาใน
รองกระดูกสันหลัง
เรื่อง “การศึกษาอุบัติการณ ในระยะ ๑ ปและปจจัยเสี่ยงของ
๒. กลามเนื้อบริเวณคอ และขอไหลมีการหดเกร็งนำไปสู
การเกิดอาการทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ บริเวณคอ/บา
การปวดเมื่อยลา
หลังสวนบน และหลังสวนลาง อันเนือ่ งมาจากการใชคอมพิวเตอร
๓. เสนประสาทบริเวณคอ ไหลและหลังโดนกดทับสงผล
ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” กลาววา
ใหเกิดการชาและออนแรง
การทำงานด ว ยคอมพิ ว เตอร เ ป น ป จ จั ย เสี่ ย งอย า งหนึ่ ง ที่ เ ป น
๔. การทำงานของกลามเนื้อทำงานไมสมดุลทำใหกลามเนื้อ
สาเหตุใหเกิดโรค อาการทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ เพราะ
บางมัดทำงานมากเกินไป
ลักษณะการทำงานดวยคอมพิวเตอรเปนการทำงานของกลามเนื้อ
สำหรับผูที่นั่งทำงานหนาคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน
แบบซ้ำๆ รวมทั้งตองอยู ในทาทางที่ ไมถูกตองและไมเหมาะสม จนเกิดอาการเมื่อยลา ควรดูแลรักษาตนเองในเบื้องตนโดยการ
คางเปนระยะเวลานานๆ จึงทำใหเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอระบบ ยืดกลามเนื้อ เพื่อชวยปองกันอาการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งมี
กระดูกและกลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกาย
หลักการดังนี้
อาจารยสิริลักษณ กาญจโนมัย กลาวตอไปวา การศึกษา
๑. จัดทาในการยืดกลามเนื้อใหสบายมั่นคงมากที่สุด
วิจัยที่มุงเนนไปที่กลุมนักเรียน นักศึกษา เปนเพราะคนกลุม
๒. คอยๆ ยืดกลามเนื้อจนรูสึกตึงพอทนได และไมมี
ดังกลาวถือเปนกลุมคนที่กำลังจะเปนอนาคตของชาติทั้งทางดาน
อาการความเจ็บปวด
แรงงานและมันสมอง ซึ่งจำนวนไมนอยอาจจะตองนั่งทำงานกับ
๓. คางอยูในทานั้นประมาณ ๑๕-๓๐ วินาที
คอมพิวเตอรเปนเวลานาน การนั่งหนาคอมพิวเตอร ในทาทางที่
๔. ทำซ้ำแตละทา ประมาณ ๕-๑๐ ครั้ง
ไมเหมาะสมจนกลายเปนความเคยชินตั้งแตแรกจนทำใหเกิด
8
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ทาที่ ๑

ตัวอยางทายืดกลามเนื้อ

๑. ทายืดกลามเนื้อคอดานขาง นั่งหนาตรง หลังตรง
กมคอและเอียงคอ พรอมกับใชมือกดยืดลง ให
รูสึกตึงที่บริเวณตนคอและไหลดานบน มือซายจับ
เกาอี้ไวไมใหไหลซายยก ทำคางไว
๒. ทายืดกลามเนื้อคอดานหลัง นั่งหนาตรง หลัง
ตรง กมศีรษะ มือทั้งสองประสานไวบนศีรษะ
ออกแรงดันใหศีรษะกมลง จนรูสึกตึงที่ตนคอ ทำ
คางไว
๓. ทายืดกลามเนื้อหัวไหลและแขนสวนบน นั่ง
หนาตรง หลังตรง ยกแขนดานหนึ่งขามไปยังไหล
ดานตรงขาม จากนั้นใชมืออีกดานหนึ่งกดบริเวณ
ขอศอกเขาหาตัวเอง คอยๆ ดึงจนรูสึกตึงที่บริเวณ
หัวไหลและแขนสวนบน
๔. ทายืดกลามเนื้อกลามแขน นั่งหนาตรง หลังตรง
ยื่นแขนเหยียดแขนตรงไปทางดานหนาระดับไหล
หงายฝามือขึ้น นำมืออีกดานหนึ่งกดฝามือลงจน
รูสึกตึงบริเวณแขนดานหนา ทำคางไว
๕. ทายืดกลามเนื้อดานขางลำตัว นั่งหลังตรง บิดลำ
ตัวไปทางดานขางซาย และ ขวาใชมือดึงพนักเกาอี้
พรอมกับหันหนาไปตามมือ จนรูสึกตึงบริเวณดาน
ขางลำตัว
๖. ทายืดกลามเนื้อดานหลังสะโพก นั่งตัวตรง นำ
ขาขางหนึ่งมาพาดบนขาอีกดานหนึ่งในลักษณะไขว
หางแบบผูชาย กมตัวลงจนรูสึกตึงบริเวณดานหลัง
สะโพก
๗. ทายืดกลามเนื้อนอง นั่งตัวตรง หลังตรงเหยียด
ขาไปทางดานหนาเขาเหยียดตรง จากนั้นกระดก
ปลายเทาขึ้นจนรูสึตึงบริเวณกลามเนื้อนอง ทำคาง
ไว
การยื ด กล า มเนื้ อ เป น กิ จ กรรมที่ ส ำคั ญ ที่ ช ว ย
ปองกันการเกิดอาการบาดเจ็บ ชวยผอนคลายความ
เมื่อยลาของกลามเนื้อ ซึ่งจะสงผลไปถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานไดอีกดวย กายภาพบำบัดจึง
ไม ไดเปนเพียงหนทางของการรักษาโรคเทานั้น แต ได
ให ค วามสำคั ญ กั บ การป อ งกั น การเกิ ด โรคที่ ย อ มเป น
แนวทางที่ควรปฏิบัติกวาการปลอยใหรางกายทรุดโทรม
เต็มที่แลวจึงคอยหาหนทางรักษาแกไข แนนอน!!

ทาที่ ๒

ทาที่ ๓

ทาที่ ๔

ทาที่ ๕

ทาที่ ๖

ทาที่ ๗
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ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนาม The Signing Ceremony of the
Memorandum of Understanding รวมกับ Mr. Tatsuo Hatta The National Graduate Institute for Policy Studies
President เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบโลเกียรติคุณ จาก นางสาวนริศรา
ชวาลตันพิพัทธ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน ๙ ป สมศ. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองเจาพระยา
ชั้น๒ อาคารชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูชวย
ศาสตราจารยนิภา อัศวเพิ่มพูนผล ผูชวยอธิการบดี
ฝายทรัพยสิน ลงนามสัญญาจาง โครงการปรับปรุง
ยิมเนเซี่ยม ๑ HALL 2 และ ๓ รวมกับ บริษัท
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองสัมมนา ๒ ศูนย
การประชุมธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍØ´Á
ÃÑ°ÍÁÄμ รองอธิการบดีฝาย
บริหารทาพระจันทร รับมอบ
เครื่องออกกำลังกาย และตูไมเขา
มุม จาก ผูแทน นายวุฒิ โรตม
รัตนะสิงห เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¨ØÅªÕ¾ ªÔ¹ÇÃÃâ³ รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ คณะผูบริหาร Universitas Gadjah Mada เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมกับ Prof. Dr. Shinji Tsuyumu, Vice President
for International Affairs, Representative of the Shizuoka
University และ Prof. Dr. Naoaki Nishimura, Director of
General Affairs, Shizuoka University ประเทศญี่ปุน เปดสำนักงาน
ชั่วคราวของ Shizuoka University เพื่อเสริมสรางความรวมมือทาง
วิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.¨ØÅªÕ¾ ªÔ¹ÇÃÃâ³ รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ Kun-Liang Chuang, Ph.D. Dean Office of
International Affairs Professor, Department of English of
National Taiwan Normal University เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็นทางดานวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ จัดแถลงขาวการจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “ดุริยารมย
อุดมศึกษา” และงานลอยกระทง ๗๕ ป มธก. โดยมี ศาสตราจารย
ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานการแถลงขาว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุมประกอบ หุตะสิงห อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

¡Í§·Ø¹¾ÃÐÂÒ¹ÔμÔÈÒÊμÃä¾ÈÒÅÂ และศาสตราจารยศรีศักดิ์
จามรมาน มอบโลรางวัลใหแก นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ไดรับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขานิติศาสตร และ
สาขาคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
สำนักงานอธิการบดี ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂà¡ÈÔ¹Õ ÇÔ±ÙÃªÒμÔ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ รวมกับ Professor Lu Xiongwen School of
Management, Fudan University เพื่อรวมกันพัฒนาโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝกงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
๕๖๕ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

á¹Ð¹Ó¼ÙŒºÃÔËÒÃãËÁ‹

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มุงผลักดันสถาบันการศึกษา
ดานสังคมสงเคราะหและบริหารสังคมสูระดับสากล
ร
รองศาสตราจารย
ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
สสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร M.A.
((Criminology and Criminal Justice Administration) Indiana State
University, U.S.A. Ph.D. (The School of Social Service Administration) The
University of Chicago, U.S.A. เคยดำรงตำแหนง คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ๒ สมัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Ã

องศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ไดกำหนดวิสัยทัศน โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตทางสังคมสงเคราะหศาสตรและบริหารสังคมที่มีคุณภาพ
ทั้งในดานองคความรู ความสามารถ เพื่อรองรับระบบสวัสดิการ
และการพัฒนาสังคม ยึดหลักการบริหารจัดการแบบการมีสวน
รวมในกิจกรรมดานตางๆ อาทิ การบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม ยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหและบริหารสังคมใหเปน
วิชาชีพที่มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ สำหรับ
นโยบายการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ นั้น คณบดีคนใหม ได
อธิบายในรายละเอียด ดังนี้
๑. ทบทวนแผนพัฒนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและ
จัดทำแผนกลยุทธ ในระดับคณะ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
และทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
คำนึงถึงวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ที่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค
ความรู ตลอดจนดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในศาสตร
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับมนุษยในภาวะแวดลอม ซึ่งโดยธรรมชาติมี
ความเปนพลวัตร เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยมีการทบทวน
การดำเนินการในเชิงกลยุทธที่ยืดหยุนตอกระแสและสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับกวาง
๒. การมีสวนรวมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาสังคม
สงเคราะหศาสตรและบริหารสังคม รวมกับสถาบันการศึกษา
12
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นานาชาติ ที่เปนสมาชิกสมาคมสถานศึกษาสังคมสงเคราะห ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Asia and Pacific Association
for Social Work Education หรือ APASWE) ซึ่งเปนองคกร
ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางดาน
สังคมสงเคราะหศาสตรและบริหารสังคม ภายใตกรอบแนวทาง
มาตรฐานสากลในระดับโลก (Global Standards for the
Education and Training of the Social Work Profession)
ซึ่งสมาคมสถานศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรระหวางประเทศ
(International Association for Schools of Social Work
หรือ IASSW) และสมาพันธนักสังคมสงเคราะหระหวางประเทศ
(International Federation of Social Workers หรือ IFSW)
ไดรวมกันพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๐๔
๓. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสูแนวทางการ
บูรณาการระหวางศาสตร (Interdisciplinary Sciences) และ
ปรับวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรเขาสูแนวทางการศึกษาสังคม
สงเคราะหสากล (International Social Work Education)
มากขึ้น โดยเริ่มตนจากการเปดหลักสูตรวิชาโทภายในหลักสูตร
ระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอยูแลวในลักษณะที่เปนหลักสูตรสอง
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สาขาสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
และการจัดการดานมนุษยธรรม (Humanitarian Affairs
Management) เนื่องจากปจจุบันแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
สั ง คมสงเคราะห เ ข า สู ทิ ศ ทางของการปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช ห ลั ก การ
ดานสิทธิเปนฐานในการปฏิบัติงาน (Right-Based Practice)
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งความตองการการของสังคมตอบุคลากรดาน

ความมั่นคงของมนุษย ในสังคมไทยตอปญหาสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ สภาพความแตกต า งหลากหลายของผู ค นในด า นเชื้ อ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของประชากรในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก หลักสูตรสองภาษาดังกลาวสามารถเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่สมบูรณ ใหแกคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร เพื่อรองรับกลไกและมาตรการทางสังคมขององคการ
ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ASEAN) ตอไป
๔. สานตอนโยบายการขยายการเรียนการสอนในระดับชั้น
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายังศูนยภูมิภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความจำเปนและความตองการของ
พื้นที่ รวมทั้งศักยภาพของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร โดย
เฉพาะอยางยิ่งที่ศูนยลำปาง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหมี
การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร ใ นระดั บ
ปริญญาตรี มากวา ๑๐ ป และจากการสำรวจเบื้องตน พบวามี
ความตองการศึกษาในหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาคอนขางสูง
๕. สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิจัยทางสังคมสงเคราะห
และบริหารสังคม โดยจัดระบบหนวยงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ที่
มีอยู ในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เพื่อรองรับงานวิจัยใหแก
คณาจารย นักวิจัย หนวยงานและองคกรตางๆ ที่สนับสนุน
งบประมาณวิจัยในดานตางๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการยกระดับ
กลุมงานวิจัยที่มีการดำเนินการมาอยางตอเนื่องในระดับหนึ่ง ให
เขาสูการเปนกลุมงานวิจัยที่มีหนวยงานรองรับอยางเปนทางการ
อาทิ การจัดตั้งศูนยการศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุ และการศึกษา
วิจัยนโยบายและระบบงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีความตองการ
และความจำเปนตอสังคมไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต
๖. กำหนดหลักเกณฑการใหบริการสังคมและการวิจัยของ
คณาจารยและหนวยงานตางๆ ภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
โครงการบริการสังคมและวิจัยของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมสถาบัน การตรวจสอบ และการวางหลักเกณฑการ
ควบคุมที่ชัดเจน โปรงใสเอื้อตอความเปนอิสระและคลองตัวใน
การริเริ่มโครงการบริการสังคมและวิจัย
๗. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริกรสังคม โดยการปรับโครงสรางองคกรและบุคลากร
ใหสอดคลองกับภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการสังคมของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ซึ่งปจจุบันมีการ
ดำเนินการทั้งในศูนยการศึกษาสวนกลาง และสวนภูมิภาคของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้ง ๔ ศูนยการศึกษา

๘. รวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาทางดานกายภาพใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจในดานตางๆ รวมทั้งการรื้อฟนระบบฐานขอมูลและแหลง
รวบรวมขอมูลเฉพาะในสาขาวิชาการและศาสตรตางๆ ที่มีการ
เรียนการสอนในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไปไวที่ศูนยรังสิต
เพื่อทดแทนหองสมุดคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ที่ทาพระจันทร ซึ่งไดยุบไปดวยขอจำกัดทาง
ดานพื้นที่
๙. การพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ในดานความกาวหนา
และดานสวัสดิการที่มีความเปนธรรมและเหมาะสม โดยเนนการ
พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ และตำแหนงบริหารโดย
เฉพาะอยางยิ่งในพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับโอกาสและความ
กาวหนา รวมทั้งการไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ชัดเจนตาม
นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๑๐. ประสานความร ว มมื อ กั บ สมาคมศิ ษ ย เ ก า สั ง คม
สงเคราะหศาสตร ชมรมศิษยเกา และหนวยงานตางๆ เพื่อ
ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให ศิ ษ ย เ ก า และศิ ษ ย ป จ จุ บั น คณะสั ง คม
สงเคราะหศาสตร มีจิตสำนึกที่ดี มีความภูมิ ใจในความเปน
ชาวสังคมสงเคราะหศาสตร ภายใตจิตวิญญาณธรรมศาสตร
เกิดความรวมมือ รวมใจสงเสริม สนับสนุน และผลักดันให
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนสถาบันการศึกษาทางดาน
สังคมสงเคราะหและบริหารสังคมดีที่สุดของประเทศ และอยูใน
อันดับตน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
๑๑. รวมมือกับสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศ
ไทย และสมาคมศิษยเกาสังคมสงเคราะห ในการกำหนดและ
พัฒนากรอบมาตรฐานทางดานคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห รวมทั้ง สนับสนุนใหรางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห โดยจะนำไปสูการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห ซึ่งเปนบุคลากรที่มี
บทบาทสำคัญในระบบสวัสดิการ การจัดตั้งและพัฒนาสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะหตอไป
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลาวในตอนทายวา
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนน
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ พรอมสนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการมุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับนานาชาติ” และ “มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ”
ตลอดจน การสงเสริมปณิธานของธรรมศาสตรที่มุงเนนการสราง
“ความรับผิดชอบตอสังคม” เพื่อนำไปสูการผลิตบุคลากรทาง
ดานสังคมสงเคราะหที่มีความแข็งแกรงในทางวิชาการ ควบคูกับ
คุณธรรมและจริยธรรม สูสังคมตอไป
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วิทยานิพนธดีเดน
ประจำป ๒๕๕๒

½†

ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาวิทยานิพนธดี
เดน ประจำป ๒๕๕๒ เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ แก
นักศึกษา และเผยแพรผลงานวิทยานิพนธดีเดนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตอสาธารณชน กระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนใจทีจ่ ะผลิตผลงานวิทยานิพนธทมี่ คี ณุ ภาพและมาตรฐาน

มากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งมีรายชื่อวิทยานิพนธ
ดีเดนตามสาขา ดังนี้

สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน จำนวน ๒ รางวัล
๑. เรื่อง
“ความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทที่กระทำตอบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการ
ปกครองและระบบราชการ”
ชื่อนักศึกษา
นายพิสิษฐ วงศเธียรธนา วิทยานิพนธระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
๒. เรื่อง
“การสังเคราะหสถานะองคความรูการวิจัยโดยประชาชนในการแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน”
ชื่อนักศึกษา
นางสาวอุสา สุทธิสาคร วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สุวัจฉรา เปยมญาติ
■ รางวัลวิทยานิพนธดีมาก จำนวน ๒ รางวัล
๑. เรื่อง
“การมองตนเองในภาวะคืนสูครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน”
ชื่อนักศึกษา
นางสาวคนึงนิจ วิหคมาตย วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา เวชยชัย
๒. เรื่อง
“การจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูล”
ชื่อนักศึกษา
นายอนุวัฒน ชลไพศาล วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกคณะเศรษฐศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร มีโภคี
■

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
■
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน จำนวน ๑ รางวัล
เรื่อง
“วีซีซีพี: ระบบซอฟตแวรโคออดิเนตเช็คพอยดแบบโปรงใส สำหรับคลัสเตอรเสมือน”
ชื่อนักศึกษา
นายณัฐพล สาระกูล วิทยานิพนธระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.กษิดิฐ ชาญเชี่ยว
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย
กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรือ่ ง วิทยาศาสตรการกีฬา : เพือ่ การพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย
ในโอกาสการแขงขันกีฬา “แมโดมเกมส” วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓

Á

หาวิิทยาลััยธรรมศาสตร รวมกัับสมาคมวิิทยาศาสตรการกีีฬาแหงปประเทศไทย
ไ จััดปประชุมวิิชาการวิิทยาศาสตรการกีีฬา เนืื่องใน
ใ
โอกาสการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แม โดมเกมส” ในหัวขอเรื่อง วิทยาศาสตรการกีฬา :
เพื่อการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีหัวขอการประชุมที่นาสนใจ ดังนี้
● นโยบายรัฐดานการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา โดย นพ.พินิจ กุลละวณิชย (กรรมาธิการคณะกรรมาธิการกีฬา
วุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตรการกีฬา)
● บทบาทของ FISU ตอกีฬามหาวิทยาลัย โดย Dr.Kole Gjeloshaj, Director of Education and Development
Services, FISU
● บทบาทของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าสู ค วามสำเร็ จ ของนั ก กี ฬ า โดย Dr.Barry Drust, School of Sport and
Exercise Sciences, Faculty of Science, Liverpool John Moores University, UK
● หัวขออื่นๆ ที่นาสนใจ ไดแก บทบาททีมเวชศาสตรการกีฬา, ประสบการณนักกีฬาทีมชาติ ไทย, ความคาดหวังของ
ผูฝกสอนตอทีมวิทยาศาสตรการกีฬา, การบริหารจัดการทางการแพทย ใหสมาคมกีฬา, ตัดสินใจอยางไรใหกลับ
สูสนาม, งานกายภาพบำบัดกับการบาดเจ็บในภาคสนาม
ผูสนใจเขารวมประชุมสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ๐-๒๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ตอ ๗๒๓๗ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.allied.tu.ac.th

รางวัลวิทยานิพนธดีมาก จำนวน ๑ รางวัล
เรื่อง
“พฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกลาไรสนิม 316L ผลิตดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง”
ชื่อนักศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ แสงวิเชียร วิทยานิพนธระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
■ รางวัลวิทยานิพนธดีมาก จำนวน ๒ รางวัล
๑. เรื่อง
“การพัฒนาโมเลกุลแอนตบอดีสายเดี่ยวของมนุษยที่ผานเขาเซลล ได และมีความจำเพาะตอ
โปรตีนเมทริกซชนิดที่หนึ่งของเชื้อไขหวัดใหญ ชนิดเอ ซับไทปเอชหาเอ็นหนึ่ง”
ชื่อนักศึกษา
นางสาวอรณัชชา พวงแพ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก คณะสหเวชศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
๒. เรื่อง
“การศึ ก ษาความเป น พิ ษ ต อ เซลล แ ละฟ ง เกอร พ ริ้ น ท ท างชี ว ภาพและทางเคมี ข องสารสกั ด
เอทธานอลตำรับเบญจกูล”
ชื่อนักศึกษา
นายอินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.อรุณพร อิฐรัตน
สามารถอานรายละเอียดบทคัดยอวิทยานิพนธ ไดที่ www.tu.ac.tu
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คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “สื่อสังคม: แนวทางการใช ใหเปนประโยชนสำหรับธุรกิจ” เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอง ๒๐๑ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอม
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ดวยรองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย รวมทำบุญตักบาตร ประธานเปดงานเสวนาวิชาการ หัวขอ “สิทธิบัตรนั้น......สำคัญไฉน: การสราง
พระสงฆ จำนวน ๒๔ รูป เนื่องในโอกาส นวัตกรรมทีส่ ามารถสูเชิงพาณิชย” เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
ครบรอบ ๒๓ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
ศูนยรังสิต เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ อาคารหอพระและอเนกประสงคศาลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี ๓ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
วิทยาลัยธรรมศาสตร นำคณะผูบริหารและ
ประธานเปดงาน “วันมิตรหองสมุด” เมื่อ
บุ ค ลากรศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอสมุด
ตลอดจนการพัฒนาประเทศดานตางๆ ของ
ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓-๗
ศูนยรังสิต
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรบั รางวัลชนะเลิศ จาก
การแขงขัน “ThaiBMA Bond
Star Challenge 2009” เมื่อวัน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานประชุม
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อาคาร
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา
เพลินจิตทาวเวอร กรุงเทพภาษาตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ
มหานคร
หองราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ครูอาสาในตางแดน

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับสมาคมธรรมศาสตรแหง
แคลิฟอรเนียภาคใต และวัดปาธรรมชาติ เมืองลาพวนเต
ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการ “เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน ณ รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริเวณใกลเคียง” ในระหวางวันที่
๑๖ มิถุนายน - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการ
โดยสงบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปเปนครูอาสาสมัคร
สอนวิชาภาษาไทยและวิชานาฏศิลป จำนวน ๒ คน คือ นางสาว
เทียมจิตร พวงสมจิตร นักวิจัยประจำสถาบันไทยคดี และ
อาจารยภาวิณี บุญเสริม อาจารยประจำคณะศิลปกรรมศาสตร
นางสาวเทียมจิตร พวงสมจิตร นักวิจัยประจำสถาบันไทย
คดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ไดทำหนาครูอาสาสมัคร
เปนเวลา ๓ เดือน คือในระหวางวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๑๐
กันยายน ๒๕๕๒ และไดรับความรวมมือและการดูแลดานการ
เรียนการสอนรวมทั้งการอำนวยความสะดวกตลอดการทำหนาที่
ครูอาสาสมัคร โดยในปนี้นับเปนปแรกของการจัดทำโครงการ
ดังกลาว ไดรับความสนใจเปนอยางมาก และมีนักเรียนที่สมัคร
เขาเรียน จำนวน ๔๙ คน อายุอยูในระหวาง ๖-๑๙ ป การเรียน
การสอนภาษาไทยในสหรัฐอเมริกานั้นมีความสำคัญตอเยาวชน
อเมริกันเชื้อสายไทยเปนอยางมาก เพราะสามารถนำความรูดาน
ภาษาไทยไปสอบเทียบเพื่อเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาได โดย
ไมตองไปเรียนภาษาที่สอง ซึ่งตามระเบียบของการศึกษาใน
สหรัฐอเมริการะบุวา นักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการ
ใชภาษาไดอยางนอย ๒ ภาษาขึ้นไป อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพร
และธำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนเอกลักษณของ
ชาติ ไทยใหคงอยูตลอดไป สำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้จะ
ยิ่งชวยกระชับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับ
สมาคมธรรมศาสตรแหงแคลิฟอรเนียภาคใต ใหแนนแฟนมาก
ยิ่งขึ้น นับเปนโอกาสที่ดีที่ ไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทย และไดทำกิจกรรมดานการศึกษารวม
กันระหวางครูอาสาสมัครกับพี่นอ งชาวไทยในสหรัฐอเมริกา

ทางโครงการฯ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนในวันเสารและ
วันอาทิตย เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ เขา
โบสถสวดมนต กิจกรรมตักบาตร จัดใหมีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย วิชาความรูเกี่ยวกับประเทศไทย/พุทธศาสนา วิชาเลือก
ตามความสนใจ เชน นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย เสริมทักษะภาษา
ไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร นักเรียนที่สมัครเขามาเรียน
ในโครงการฯ บางก็มีประสบการณการเรียนภาษาไทยมาจากศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน วัดปาธรรมชาติ (ศูนย กศน. วัดปา
ธรรมชาติ) และเรียนที่วัดไทยใน ลอสแองเจลิส
นางสาวเทียมจิตร พวงสมจิตร กลาวในตอนทายถึงความ
ภาคภูมิ ใจในการรับหนาที่เปนครูอาสาสมัครวา ไดสัมผัสชีวิตใน
หลายๆ รูปแบบ ไดเห็นวิถีชีวิตของชุมชนคนไทย ไดสัมผัสวิถี
ชีวิตชาวอเมริกัน จึงนับเปนประสบการณที่ดีที่มีคุณคาในการได
เปนครูอาสาสมัคร และสามารถเก็บเกีย่ วขอมูลความรูป ระสบการณ
ในการสรางงานวิชาการตอไปไดในอนาคต ในการจัดทำโครงการ
“เผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยใหแก
เยาวชน ณ รัฐแคลิฟอรเนีย และบริเวณใกลเคียง” ครั้งนี้ถือวา
ไดรับความสนใจและการยอมรับในทุกๆ ฝาย ทำให โครงการฯ
ประสบผลสำเร็จเปนอยางมาก และยินดีที่ไดเปนสวนหนึ่งในการ
เผยแพรภาษา ศิลปและวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตลอดไป
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ประเภท การดูแลนักกีฬา การฝกสอนที่เหมาะสมกับสรีระของ
นักกีฬาแตละราย
ประการที่สอง หลักสูตรไดมีการนำความรูดานการบริหาร
จัดการทางการกีฬา รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมดานกีฬาเขามา
เปดสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแหงยังไมมี เปนองคความรูใหม
นำมาประยุกต ใชกับระบบการบริการ ทำใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัย นอกจากนี้ หลักสูตรยังบรรจุกลุมวิชาการสัมมนา และ
การวิจยั ไวอกี ดวย เพือ่ นำมาชวยใหบณั ฑิตดานวิทยาศาสตรการกีฬา
มีความสามารถในการดำเนินการศึกษาวิจัยและวิเคราะหไดวาจะ
ทำอยางไรใหนักกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การจะทำ
อยางไรใหนักกีฬาวิ่งไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเวลาเพียงเสี้ยว
วินาทีก็หมายถึงผลแพชนะได ซึ่งผลการวิจัยจะนำมาใช ในการ
ฝกและพัฒนานักกีฬาตอไป และองคความรูของวิชาเหลานี้ จะ
สามารถนำมาประยุกตใชกับสภาพสถานการณปจจุบัน ที่จะทำให
องคกรนำมาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได เปนการบูรณา
การความรูเฉพาะทาง นวัตกรรมทางดานงานบริการ เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการเขาดวยกัน
และ ประการที่สาม เปนหลักสูตรที่มีทางเลือกใหกับ
นักศึกษาเลือกศึกษากีฬาที่สนใจอยางเหมาะสม โดยเปดเปน
หมวดประเภทกีฬาโดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามความ
ชอบและความถนัดเพื่อใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และเปนการศึกษาที่เนนความสนใจหรือความถนัดของผูที่เขา
ศึกษาเปนหลัก นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงาน
ดานทักษะกีฬา ไดมีประสบการณดานกีฬาจากการชมการแขงขัน
และการฝกอบรมตางๆ จากสนามแขงขันจริง ซึ่งนักศึกษาจะได
เปรียบสถาบันการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬา
ที่เปนมาตรฐานสากลหลากหลายชนิดกีฬา (Sports Complex)
อยูภายในมหาวิทยาลัย และมีการจัดการแขงขันบอยครั้ง ไมวา
จะเปนการแขงขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนเปน
สนามฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติอีกดวย ดังนั้น นักศึกษาจะได
ศึกษาและเรียนรูจากสถานการณจริง และมีประสบการณโดยตรง
คอนขางมาก
สำหรับดานบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน คณะได
ดำเนินการกำหนดอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผรู บั ผิดชอบ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘
ของกระทรวงศึกษาธิการแลว ซึ่งคณาจารยหลายทานไดสำเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าโดยตรง
อีกทั้งยังมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากศูนยบริการการกีฬา มธ.
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนดานทักษะกีฬา จึงทำใหมี
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ความพรอมในแงอาจารยผูสอน ภาระงานอาจารยประจำหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑการวิเคราะห
โครงการและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ตลอดจนมีความพรอม
ดานสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
นอกจากนี้ ในอนาคต คณะยังวางแผนขยายการเรียนการ
สอนในลักษณะความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กับ Liverpool John Moores University ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงดานวิทยาศาสตรการกีฬาในประเทศอังกฤษ โดยใน
ปจจุบัน คณะสหเวชศาสตรกำลังดำเนินการขอทุนสนับสนุนจาก
สถาบัน British Council เพื่อที่จะสามารถเชิญอาจารย จาก
Liverpool John Moores University มาเปนที่ปรึกษาใหกับ
อาจารยของมหาวิทยาลัย และรวมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหดี
ยิ่งขึ้นเทียบเทาระดับสากลตอไป
ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความ
พรอมและมีพื้นฐานมากพอที่จะไปประกอบอาชีพหลากหลาย ไม
วาจะเปน นักวิทยาศาสตรการกีฬาประจำทีมนักกีฬา ที่รอบรูถึง
๔ ดาน คือ ๑. ดานทักษะกีฬา ๒. ความรูทางดานวิทยาศาสตร
๓. ความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย และ ๔. ความรูดานการ
วิจัย ที่สามารถพัฒนานักกีฬาและบริหารธุรกิจการกีฬาไดอยาง
บูรณาการและรอบดาน
สำหรับผูที่มีทักษะดานกีฬาสูงก็สามารถประกอบอาชีพ
นักกีฬา หรือ ผูฝกสอนนักกีฬา (โคช) อีกทั้งยังสามารถศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศได เนื่องจากหลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอมดาน
ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไวแลว หรือสามารถประกอบ
อาชีพอิสระดานธุรกิจการกีฬา เชน ธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรม
กีฬา (Sport Event) ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกดวย
สำหรับความตองการในตลาดอาชีพในปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ยืนยันวา ตลาดอาชีพ
ตองการนักวิทยาศาสตรการกีฬาเพิ่มขึ้นอยางแนนอน เนื่องจาก
ขณะนี้ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา อยู ในขั้น
กรรมาธิการ ซึ่งหมายความวา หากพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬาบังคับใช จะมีการกำหนดวาทีมกีฬาทุกทีม
จะตองมีนักวิทยาศาสตรการกีฬาประจำทีมเพื่อทำงานรวมกับ
ผูฝกสอน (โคช) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะหและหาวิธีที่จะนำไปสู
การเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬา ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึงเปดหลักสูตรนี้เพื่อรองรับความ
ตองการดังกลาว เพราะในอนาคตประเทศไทยจะมีกีฬาอาชีพ

โครงการกอสรางแทนบูชาพระบรมฉายาลักษณ
รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๙

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยคณะกรรมการกำกับและ
ควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพมีมติ เมื่อวันที่
ควบคมการพั
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหดำเนินการยายตำแหนงติดตั้งพระบรม
ฉายาลั ก ษณ ข องพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว
รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลย
เดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ มาที่บริเวณชั้นลาง อาคารโดมบริหาร
มธ. ศูนยรังสิต โดยตำแหนงของการติดตั้งจะอยูที่บริเวณใกล
เคียงกับตำแหนงตู ATM ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเดิมตั้งอยูที่
ชั้น ๓ ใชงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๑๙๔,๕๐๕.๑๔ พระบรมฉายาลักษณของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ ไดสะดวก
บาท ออกแบบโดย บริษัท อาคารไทย จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อ มากยิ่งขึ้น โดยไดเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
ใหนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป สักการะ และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
เพิ่มมากขึ้น เชน ฟุตบอล ซึ่งกีฬาอาชีพที่นับวาโดดเดนใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งเปนนโยบาย
ของประเทศในระยะยาว ที่มีสาระสำคัญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬาเขามาเกี่ยวของในทุกสวน
ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการ
กีฬา เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) ใน
ระบบทวิภาค และดำเนินการในรูปแบบโครงการปกติ โดยมี
เปาหมายรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จำนวน
๓๐ คน/ป ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ คน/ป
และป ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐ คน/ป มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ๑๒๗ หนวยกิต โดยมีโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร คือ (๑) วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต (๒) วิชา

เฉพาะ ๙๑ หนวยกิต ประกอบดวย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
๑๒ หนวยกิต วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๓
หนวยกิต วิชาเอก ๕๖ หนวยกิต และ (๓) วิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาจากคณะอื่นๆ ยังสามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาโทได โดยเลือกลงทะเบียนวิชาที่สนใจจำนวน
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรดังกลาวจะเปดรับสมัคร
นักศึกษาเปนปแรก จำนวน ๓๐ คน โดยแบงเปนคัดเลือกโดย
ระบบ Admission จำนวน ๑๕ คน และมหาวิทยาลัยคัดเลือก
เอง สำหรับผูมีความสามารถดานกีฬา (ระบบรับตรง) จำนวน
๑๕ คน ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมผาน http://
www.allied.tu.ac.th
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วันธรรมศาสตรสามัคคี

ª

มรมเพื่อนโดมและชมรมพลังโดม รวมกันจัดงาน “วัน
ธรรมศาสตรสามัคคี ๕ พ.ย.” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ภัตตาคารนิวออรลีน ถนนพระสุเมรุ
กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ธรรมศาสตรสามัคคี”
๕ พฤศจิกายน เพื่อเปนการรำลึกถึงประวัติความเปนมาของการ
จัดงานธรรมศาสตรสามัคคี ผูอาวุโสขึ้นมาเลาถึงประสบการณ
ความหลั ง ในเหตุ ก ารณ ป ระวั ติ ศ าสตร ก ารต อ สู เ รี ย กร อ งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง รายการพบกับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน
ไดกลาวถึงความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและ
อนาคต ในเรื่องของการศึกษา การไดรับเลือกเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ และความสำเร็จในโครงการ
ธรรมศาสตรสีเขียว Bicycle Campus มหาวิทยาลัยใชจักรยาน
จนเปนที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
และในโอกาสนี้ ศาสตราจารยคุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบกระเชาดอกไม
แสดงความยินดีกับลูกแมโดมที่ไดรับเกียรติในโอกาสตางๆ เชน
คุณสมพล เกียรติ ไพบูลย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ ปลัดกระทรวงการคลัง
และพลเอกปยะพล วัฒนกุล เจากรมพระธรรมนูญ เปนตน

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