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สนข. อนุมัติ บรรจุแผนเพิ่มสถานี มธ. ศูนยรังสิต ในเสนทางรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง พรอมกันงบสนับสนุนรวม ๔ พันลานบาท

Ê

ำนั ก งานนโยบายและแผน
การขนสงและจราจร (สนข.)
เปดเผยวา ไดบรรจุแผนเพิ่มสถานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต ในเสนทางสวนตอขยาย
รถไฟสายสีแดงแลว พรอมกันงบ
ประมาณสนับสนุนรวม ๔ พันลาน
ซึ่ ง เส น ทางส ว นต อ ขยายดั ง กล า ว
เพิ่มระยะทางอีก ๑๐ กิ โลเมตร
ประกอบดวย ๓ สถานีใหม ไดแก
สถานีคลองหนึ่ง เชียงราก และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต
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จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทำ
หนังสือถึงการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพือ่ พิจารณา
ใหเพิ่มเสนทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จากเสนทาง
บางซื่อ-รังสิต ไปจนถึงมหาวิทยาลัยนั้น ลาสุดสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) รับพิจารณา
โครงการแลว และไดเตรียมบรรจุแผนดำเนินโครงการเพิ่ม
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กฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๕๒

¤

ณะผูบริหาร ขาราชการและบุคลากร นำโดย ศาสตราจารย
ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นำผาพระกฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๕๒ ไปถวาย
แดพระภิกษุสงฆที่จำพรรษา ณ วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
โดยในปนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวบรวมเงินทำบุญจาก
ศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ นักศึกษา พรอมทั้ง
ผูมีจิตศรัทธารวมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เปนจำนวนเงิน
๒,๐๐๖,๓๘๕.๗๓ บาท (สองลานหกพันสามรอยแปดสิบหาบาท
เจ็ดสิบสามสตางค) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทำ
หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานและไดมอบใหแก
วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ) จำนวน ๑,๔๐๐ เลม
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ระยะทางสถานี ใหมตามที่รองขอดวยงบประมาณไทยเขมแข็ง
(SP๒) ภายใตกรอบวงเงิน ๓,๘๘๖ ลานบาท และ สนข. ยังได
ปรับแผนดำเนินโครงการบางสวนเพื่อใหสามารถใชงบที่เหลือจาก
ชวงบางซื่อ-รังสิตไดดวย เพื่อประหยัดงบประมาณที่จะใชในการ
กอสรางทางจากสถานีบางซื่อ- ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การศึกษาของ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาลาสุดไดมีการ
ปรับปรุงรูปแบบสถานี ใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่ โดยรอบ
เชน สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนรูปหอนาฬกา
สอดคลองกับสถาปตยกรรมที่เปนภูมิลักษณของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดแก อาคารโดม พรอมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดย
รอบใหกวางขวาง ทันสมัยยิ่งขึ้น สงผลใหพื้นที่โดยรอบสามารถ
แบงเบาปญหาการจราจรที่แออัด เพิ่มจำนวนผูโดยสารและรายได
อี ก ทั้ ง ยั ง ส ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค า ที่ ดิ น ก อ ให เ กิ ด การลงทุ น ทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบสถานีอีกดวย
นอกจากนี้ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการจัดสรางสถานีรถไฟฟาสวนตอขยายดังกลาว

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับกลุมบริษัทที่ปรึกษา ไดจัดประชุมใหญรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ “โครงการศึกษาการเชื่อม
ตอระบบรถไฟชานเมืองกับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) ดวยระบบขนสงมวลชน” เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา ที่หองประชุมใหญ
TCC LAND Auditorium คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี
นายประณต สุริยะ รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) และนายพิเชษฐ ไพบูลยศิริ
รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เปนประธานในการประชุม ซึ่ง
การประชุมไดรับความสนใจเปนอันมากโดยมีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมดประมาณ ๒๕๓ คน จากหนวยงานราชการสวนกลาง
หนวยงานราชการสวนทองถิน่ สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ
โดยการประชุมครัง้ นีเ้ ปนการชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการ
ไดแก การกำหนดเสนทางระบบการขนสงมวลชนขนาดรองเพื่อ
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นำผู โดยสารเขาสูระบบขนสงมวลชนสายสีแดง ผังแมบทการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี การออกแบบสถานีรถไฟมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) อาคารจอดรถ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตางๆ รวมถึงการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ โดยรอบใหเกิดศักยภาพสูงสุด ซึ่งการประชุมมี
จุดมุงหมายที่จะรับฟงขอคิดเห็นและประเด็นหวงใย เพื่อนำไป
ปรับปรุงการศึกษาใหมีความเหมาะสม เกิดประโยชนตอชุมชน
สูงที่สุด พรอมทั้งเตรียมการจัดประชุมใหญรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ เสนทางรถไฟชานเมือง สายสีแดงสวนตอขยายชวง
รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดเพิ่มเสนทางออก
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ไปอีก ๑๐ กิโลเมตร กำหนดไว ๓ สถานี คือ สถานีคลองหนึ่ง
เชียงราก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พื้นที่ทั้งหมด
อยู ในเขตจังหวัดปทุมธานี ลักษณะสถานีเปนแบบอาคารยกพื้น
ลอย ไมมีระบบปรับอากาศ ชานชาลา และรางรถไฟจะเปนราง
ระดับพื้นดิน ชั้นจำหนายตั๋วโดยสารยกสูงจากระดับพื้นประมาณ
๘ เมตร เพื่อรองรับทางขึ้น-ลงสถานีที่จะตองขามถนน ดานขาง
สถานีทางทิศตะวันออก และรางรถไฟดานขาง
ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.redline2
thammasat.mouchel.co.th หรือติดตอสอบถามรายละเอียด
ไดที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โทร. ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕ ตอ ๖๐๑๑

หลังคาตึกโดมทาพระจันทร ไดเวลาปรับปรุงครั้งใหญ
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าคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร นับเปน
อาคารที่เกาแกและเปนสัญลักษณที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร อาคารโดมไดกอสรางเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๔๗๙ โดย นายหมิว อภัยวงศ เปนผูออกแบบและควบคุมการ
ดัดแปลง และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชทานรางวัลประเภทอาคาร
อนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ของสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และที่ผานมา
มหาวิทยาลัยไดดำเนินการปรับปรุงมาอยางตอเนื่องทั้งนี้เพื่อเปน
การอนุรักษ ใหอาคารโดมยังคงเปนอาคารที่มีสถาปตยกรรมที่
งดงามอยูคูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตลอดไป
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ทาพระจันทร ใหสัมภาษณวา ในสวนของหลังคา
ของอาคารโดมนั้น เดิมในสวนของหลังคาสวนอาคารและหลังคา
สวนของยอดโดมจะเปนแผนไมสักจริงทั้งหมด แต ในป พ.ศ.
๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงอาคารโดมครั้งใหญ ใน
ส ว นของหลั ง คาอาคารโดมได เ ปลี่ ย นเป น กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา
ซีแพคโมเนียรสีขาว สวนหลังคายอดโดมยังคงใชแผนไมสักจริง
แตไดมีการซอมแซมสวนที่ชำรุดเสียหาย และยังคงเปนสีน้ำตาล
เขมเหมือนปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหบริษัท ดี จี
แอนด ซี จำกัด เปนผูสำรวจและออกแบบโดยมีแนวความคิดที่
ตองการอนุรักษรูปแบบและรูปทรงสถาปตยกรรมภายนอกของ
อาคารโดมใหคงอยู ในลักษณะเดิม เพียงแตมีการเปลี่ยนแปลง
ชนิดของวัสดุมุงหลังคา ปองกันการรั่วซึมเวลาที่ฝนตก การ
ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางในสวนของโครงหลังคา พรอมติดตั้ง
ฉนวนกันความรอนที่ไดมาตรฐาน
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นายสมพงษ กันบุญ ผูอำนวยการกองกลาง กลาว
เพิ่มเติมถึงการปรับปรุงหลังคาตึกโดมวา ปจจุบันวัสดุที่ ใชมุง
หลังคาของอาคารโดม คือกระเบื้องซีแพคโมเนียร และใชแผน
มุงไมสักจริงในสวนยอดโดมซึ่งมีอายุการใชงานมานาน มีการ
ผุกรอนและแตกหักเปนจำนวนมาก เวลาฝนตกหรือมีลมพายุจะ
ทำใหน้ำฝนรั่วไหลเขาตัวอาคาร สรางความเสียหายใหกับพื้นที่
ใชสอยของหนวยงานทั้งชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ของอาคารโดม
เชน หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ หอประวัติศาสตรเกียรติยศ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน อีกทั้งในสวนของพื้นที่ใช
มุงหลังคาไมไดติดตั้งวัสดุกันซึม และฉนวนกันความรอน ทำให
สิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับขอบเขตของการปรับปรุงประกอบ
ดวย
๑. งานปรับปรุงหลังคายอดโดม ระยะที่ ๑
■ งานเตรียมสถานที่กอสราง รื้อถอน หลังคา และสวน
ประกอบของเดิม
■ ปรับปรุงโครงสรางหลังคาสวนที่ชำรุดเสียหาย
■ เปลี่ยนระแนงไมเปนระแนงเหล็กสำเร็จรูป ใหมทั้งหมด
■ จัดทำระบบปองกันปลวกโครงสราง
■ ติดตั้งวัสดุแข็ง SHERA BOARD หนา ๔ มม. และ
ทำระบบกันซึมทับหนา
■ ติดตั้งฉนวนกันความรอน
■ มุ ง หลั ง คายอดโดมด ว ยแผ น ไม เ ที ย ม เป น แป น เกร็ ด
ขนาดและสีเหมือนของเดิม
■ ติดตั้งเชิงชาย ครอบสันหลังคา
■ อุปกรณประกอบการติดตั้งทั้งหมด
Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñò
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อีกกาวของโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลงนามกับ ๒ บริษทั เพือ่ พัฒนาศักยภาพการพิมพ

â

รงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมลงนามสัญญาซื้อ
เครื่องพิมพ กับ บริษัท อินเตอร
กราฟฟคส และบริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ
(ประเทศไทย) จำกัด มุงเพิ่ม
ศักยภาพการพิมพ อันจะนำไปสู
การผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอไป
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ ใหสัมภาษณวา โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดดำเนินการเริ่มแรก โดยการมอบ
กิจการโรงพิมพนิติสาสน จากศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค
ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
และครบรอบ ๔๘ ป โดยไดดำเนินการปรับปรุงใหมเมื่อวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๐๔ และดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
แมตองเผชิญปญหาและอุปสรรคในบางชวงเวลา กิจการของ
โรงพิมพ ไดเจริญกาวหนาโดยบรรลุผลสำเร็จตามศักยภาพการ
ผลิตและการดำเนินงานไดระดับหนึ่ง
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารโรงพิมพชุดปจจุบัน จึงได
รับมอบหมายใหปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการดำเนินการ
เพื่อใหมีตนทุนการผลิตและการดำเนินงานที่สามารถแขงขันกับ
ภาคเอกชนได และเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สภามหาวิทยาลัย
จึงไดอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องพิมพออฟเซ็ท ๔ สี และ
เครื่องพิมพดิจิตอล ๑ สี ซึ่งทำให โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม6
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ศาสตรดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพดังกลาวโดยวิธีพิเศษ โดย
คำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะเครื่องพิมพ ประโยชนที่ใชในการพิมพ
ปกหนังสือ ๔ สี จุลสาร วารสาร แผนพับ โปสเตอร งานพิมพ
ขอสอบและเอกสารทางการศึกษา เปนสำคัญ รวมถึงการบริการ
หลังการขาย ที่จะเปนประโยชนสูงสุดตอโรงพิมพ
ทั้งนี้ พิธีลงนามสัญญาซื้อเครื่องพิมพ โดย ศาสตราจารย
ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กับ นายเจษฎา ต.สุวรรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอร
กราฟฟคส และ Mr.Masashi Honda ประธานกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำกัด ไดมีขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณไวทยากรณ
ตึกโดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี
คณะผูบริหารโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมในพิธี
ลงนาม ซึง่ การลงนามซือ้ เครือ่ งพิมพดงั กลาว จะสงผลใหสามารถ
ใหบริการประชาคมชาวธรรมศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตอไป

โครงการจัดทำแผนที่ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

áºº¨ÓÅÍ§á¼¹·Õè¸ÃÃÁÈÒÊμÃ
ÈÙ¹ÂÃÑ§ÊÔμ ºÃÔàÇ³â¶§ªÑé¹Å‹Ò§
ÍÒ¤ÒÃâ´ÁºÃÔËÒÃ Á¸. ÈÙ¹ÂÃÑ§ÊÔμ

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย คณะกรรมการกำกับและ
ควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพมีมติ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหดำเนินการจัดทำแผนที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ขนาด ๒๒.๗๐ x ๑๔.๙๐ เมตร
บริเวณพื้นโถงชั้นลาง อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนยรังสิต ใชงบ
ประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๗๓,๔๙๗ บาท ออกแบบ

โดย บริษัท อาคารไทย จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อจำลองสถานที่
ตั้งของอาคารตางๆ ที่อยูภายในศูนยรังสิต ใหนักศึกษา บุคลากร
ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ไดทราบถึงสถานที่ตางๆ ในศูนยรังสิต
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และคาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณ เดือนพฤศจิกายน นี้
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รำลึก ๓๓ ป ๖ ตุลา

à

มื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดย โครงการกำแพง
ประวัติศาสตร: ธรรมศาสตรกับการตอสูเพื่อประชาธิป ไตย
จัดงานรำลึก ๓๓ ป ๖ ตุลา เพื่อเปนการรำลึกถึงเหลาวีรชน
กิจกรรมในชวงเชา เริ่มดวยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ
๓๔ รูป ณ บริเวณดานหนาหอประชุมใหญ และกลาวเปดงาน
โดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณวัฒน วรรลยางกูร อานบทกวีรำลึก
วีรชน ๖ ตุลา จากนั้นเปนการกลาวไวอาลัยและสืบสาน
เจตนารมณวีรชน ๖ ตุลา โดยตัวแทนญาติวีรชน ๖ ตุลา ตัวแทน
๑๘ ผูตองหา เลขาธิการเครือขายเดือนตุลา เลขาธิการสหพันธ
นิสิตนักศึกษา (สนนท.) องคกรนักศึกษากลุมตางๆ คณะ
กรรมการจัดงาน ๑๑๐ ป ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค
ตัวแทนกรรมกร ชาวนา สมัชชาคนจน สหพันธ-สหภาพแรงงาน
ตัวแทนแนวรวมศิลปน และกลุมองคกรประชาธิป ไตย และพิธี
วางพวงหรีดไวอาลัยแกผูเสียสละในเหตุการณ ๖ ตุลา
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวในพิธีเปดงานวา เหตุการณ ๖
ตุลา จะเปนเครื่องเตือนสติใหคนไทยไดคิดวา ควรแกปญหาขอ
ขัดแยงอยางสันติ การใชกำลังความรุนแรงแบบเหตุการณในอดีต
ไมควรจะเกิดขึน้ อีก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซงึ่ เปนสถานทีเ่ กิดเหตุ
จัดงานขึ้นก็เพื่อใหทุกคนระลึกถึงความรุนแรงที่เกิดจากความคิด
ความเชื่อที่ขัดแยงกัน ไมมีประโยชนที่คนไทยจะมาเขนฆากัน
ขอ ขัด แยงที่เ กิด ขึ้น ในเวลานี้ค วรจะยุ ติด ว ยสันติ วิธี ในระบอบ
ประชาธิป ไตยซึ่งจะเปนสิ่งเดียวที่คนในสังคมจะยอมรับได
8
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ปดทายดวยการปาฐกถาประจำป เรื่อง “แนวคิดประชาธิป ไตยสมบูรณของปรีดี พนมยงค กับเจตนารมณวีรชน ๖
ตุลา ๒๕๑๙” ณ หอง LT1 คณะนิติศาสตร โดย ดร.ฐาปนันท
นิพิฏฐกุล อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยนำเสนอการมองเหตุการณของปรีดี พนมยงค ผานบทความ
เรื่อง “จงพิทักษเจตนารมณประชาธิปไตยสมบูรณของวีรชน ๑๔
ตุลาคม” โดยระบุวา นายปรีดีเสนอแนวคิด “ประชาธิป ไตยที่
สมบูรณ” ไวในขอเขียนและบทสัมภาษณหลายชิ้น หากสรุปสาระ
สำคัญจะพบวา แนวคิดประชาธิปไตยที่สมบูรณในทัศนะของปรีดี
เปนการใหความหมายและคุณคาของประชาธิป ไตยในลักษณะที่
เปนองครวม ไมแยกออกเปนสวน ไม ไดระบุถึงประชาธิป ไตย
เฉพาะดานการเมืองการปกครองเพียงมิติเดียว แตประชาธิป ไตย
ที่สมบูรณ ในทัศนะปรีดี เปนประชาธิป ไตยแบบบูรณาการ ที่ ให
ความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจวาเปนพื้นฐานความสัมพันธทาง
สังคม และในที่สุดจะเปนตัวกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเรื่อง
สัมพันธภาพทางอำนาจที่จะตองยอมรับอำนาจของประชาชนวา
เปนบอเกิดสูงสุดของความชอบธรรมทั้งปวงในระบบการเมือง

ÁÍ§¼‹Ò¹à¿ÃÁ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดกิจกรรม Diplomatic Forum at Thammasat (DFAT)
โดยไดรับเกียรติจาก H.E. Mr.Alberto Yoacham เอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย และศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมใน
งาน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณ
ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ºÃÔ ÉÑ · ซูมิ โตโม
คอรปอเรชั่น ไทยแลนด
จำกัด มอบทุนการศึกษา
ใหแก นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐
ทุน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๔ แสนบาท จาก
คุณพิริยะ วิเศษจินดา ประธานคณะเจาหนาที่ดานเครือขายการ
ขาย บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอง ๒๑๗ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ
ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Dr.DooHee LEE, President, Asia Pacific Association for
International Education, Korea เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ขอตกลงทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอง
รับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
และผู เ กษี ย ณตามโครงการเกษี ย ณอายุ ร าชการก อ นกำหนด
ประจำป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอง
ชมชลธี ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพ
เรือ กรุงเทพฯ

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ
ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ H.E.
Mr.Kyoji Komachi เอกอัคราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôò ©ºÑº·Õè ññ à´×Í¹μØÅÒ¤Á òõõò
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คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

กับวิสัยทัศนที่มุงมั่นพัฒนาการศึกษา
และการวิจัยสูระดับสากล

¼ÙŒ

ชวยศาสตราจารยสันติิรักษ ปประเสริิฐสุข คณบดีีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ไดกำหนดวิสัยทัศน
โดยมุงมั่นพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐาน
ของการสรางสรรค “นวัตกรรม (Innovation)” และการบูรณา
การหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานสู
ความเปนเลิศในระดับนานาชาติ และสงเสริม “ความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Social Responsibility)” สำหรับนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ นั้น คณบดีคนใหมไดอธิบายในรายละเอียด
ดังนี้
นโยบายดานการศึกษา จะพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเสริมสราง
“นวัตกรรม
(Innovation)” ควบคูกับ “ความรับผิดชอบตอสังคม (Social
Responsibility)” ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหเปนฐานของ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการผลิตงานวิจัยและวิชาการ
และเสริมสรางให “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” อยางแทจริงนอก
เหนือไปจากระดับบัณฑิตศึกษา ดวยการปรับโครงสรางจาก “๔”
ใหเปน “๓+๑” ซึ่งในปการศึกษาที่ ๔ จะมีโครงสรางหลักสูตรที่
ยืดหยุนและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยพัฒนาทั้งอาจารย
และนักศึกษาใหมีความรูเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการศึกษาดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ “e-learning” ในรายวิชา
บรรยายที่มีความพรอม และการจัดตั้ง“หองสมุดเสมือน (virtual
library)” หรือ “Digital Image Library” ขึ้น
นอกจากนี้ จะสงเสริมการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษามากขึ้น เชน หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมือง (Urban
Design) หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการทางดานสภาพแวดลอม
สรรคสราง (Interdisciplinary in Built Environment) และ
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีทางสถาปตยกรรม ซึง่ ทัง้ หมด
กำลังอยูในชวงของการรางหลักสูตร และจะมีการจัดทำหลักสูตร
ตอเนื่องระดับ ตรี-โท หรือ ตรี-โท-เอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ระดับวุฒิการศึกษาสูงกวาบัณฑิตสถาบันอื่น
10
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ผูชวยศาสตราจารยสันติรักษ ประเสริฐสุข
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Bachelor of Architecture
(B. Arch) (highest distinction), Pratt Institute, USA.
และ Master of Architecture (M. Arch), University of
California at Los Angeles (UCLA), USA. เคยตำรง
ตำแหนง ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ วิจัยและ
ออกแบบ (CASRAD) ผูจัดการศูนยวิจัยนวัตกรรม
การออกแบบและวางผัง ผูชวยคณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นโยบายดานการวิจัย พัฒนาศูนยนวัตกรรมการออกแบบ
และวิจัย (Center of Innovative Design and ResearchCIDAR) ใหเปนฐานสำคัญของการสรางงานวิจัย และการบูรณา
การวิชาการและวิชาชีพการออกแบบเขาดวยกัน และจัดตั้ง
“Research Clinic” ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาให
คำแนะนำเชิงสาระและวิธกี ารวิจยั แกนกั วิจยั รุน ใหม และชวยเหลือ
การทำวิทยานิพนธของนักศึกษา การสรางระบบจูงใจใหอาจารย
ผลิตงานวิชาการและวิจัยเพิ่มมากขึ้น สงเสริมการเขียนบทความ
วิชาการและวิจัยเปนภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพรและการ
อางอิงผลงานในวารสารวิชาการระดับสากล
นโยบายดานการบริหารจัดการองคกรและงบประมาณ
มีแผนปรับปรุงโครงสรางการบริหารในสวนตางๆ โดยเนนการ
กระจายอำนาจและการสราง “การมีสวนรวม” ของบุคลากรใน

ระดับตางๆ ทั้งภายในและภายนอกภายใตหลักธรรมาภิบาล นำ
เอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ “paperless management”
และ “การบริหารเวลา (Time Management)”เขามาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรงรัดการจัดทำฐานขอมูลดาน
ตางๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานดานตางๆ รวมทั้งการปรับปรุง
แก ไขกฎระเบียบ เกณฑการประเมินตางๆ ใหมีความยุติธรรม
และโปรงใส และที่สำคัญคือการสราง “วัฒนธรรมของการ
ทดลอง (Culture of Experiment)” ขึ้นในคณะฯ รวมถึงการให
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะที่เปนแรง
ขับใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ
นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ทั้งใน
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จะสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การเขารวมการอบรม/สัมมนา
สงเสริมการขอตำแหนงทางวิชาการของสายวิชาการเพิ่มขึ้น การ
สรางระบบจูงใจและใหรางวัลสำหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ
งานดีเดนประจำปอยางตอเนื่อง สรางความเขมแข็งใหกับองคกร
นักศึกษา และสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา และที่สำคัญคือการ
สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
และสังคมมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสราง “ความเปนธรรมศาสตร”
นโยบายดานการบริการวิชาการ/วิชาชีพตอสังคม สราง
ความเขมแข็งใหกับ “ศูนยนวัตกรรมการออกแบบและวิจัย
(CIDAR)” ใหเปนแหลงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการ
เรียนการสอน การวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา นอกเหนือ

จากการใหบริการกับมหาวิทยาลัยเทานั้น และจัดตั้ง “ศูนย
พัฒนาความรูทางสถาปตยกรรม” ขึ้นใหม เพื่อเปนศูนยกลาง
ในการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และจะพัฒนาสื่อ
และสิ่งพิมพตางๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเปนสื่อกลางในการใหความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพตอสังคมภายนอก
นโยบายดานการพัฒนาทางกายภาพ โดยจะพัฒนา
หองเรียนและพื้นที่สวนตางๆ ของอาคารใหมีประสิทธิภาพในการ
ใชงานและความสวยงาม บนพื้นฐานของการใชความรูทาง
วิชาการเพื่อออกแบบแกปญหา และพัฒนาพื้นที่บางสวนใหเปน
“Third Place” หรือ “ศูนยกลางสรางสรรค (Creative
Space)” เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรคนอก
หองเรียน และพัฒนาสภาพแวดลอมภายนอกของอาคารคณะฯ
ใหรมรื่น และสอดคลองกับ “ธรรมศาสตรสีเขียว” รวมทั้งการ
เปนตนแบบของ “อาคารเขียว” ใหกับมหาวิทยาลัย
คณบดี ค ณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อ ง
กลาวในตอนทายวา นโยบายการบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง เกิดขึ้นจากการมองเห็นถึงเปาหมายและ
ทิศทางของคณะ ที่สอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการมุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับนานาชาติ” และ “มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ” ใน
อนาคตอันใกล และการสงเสริมปณิธานของธรรมศาสตรที่มุงเนน
การสราง “ความรับผิดชอบตอสังคม”
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รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน

¹Ñ

Green Read with Your Idea Challenge#2

กศึ ก ษาคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิิทยาลัลัยธรรมศาสตร
ศ ส  ควารางวััลชนะเลิลิศจากก
การประกวดวางแผนการตลาด Marketing Campaign
โครงการ Green Read with your idea challenge
ครั้งที่ ๒ ตอน Share our care to your eyes จัดโดย
บริษัท เอสซีจี เปเปอร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อเปดโอกาสใหกลุมนักศึกษา
วางแผน Marketing Campaign กับธุรกิจกระดาษ
เครือซีเมนตไทย (SCG Paper) คือผลิตภัณฑกระดาษ
ถนอมสายตา Green Read โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาส
แสดงความคิดสรางสรรค ใชความรู ความสามารถใน
การวางแผน Marketing Campaign และดำเนินการ
แผนที่คิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมทั้ง มี
โอกาสไดรับทุนการศึกษาจากทางบริษัทอีกดวย โดยมี
ผูเขาแขงขันจำนวน ๓๒๐ ทีม จาก ๑๕ สถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ สำหรับทีมที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึง่ ไดแก ทีมอะไร นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี ชั้นปที่ ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกอบดวย นางสาววาสิตา เชาวนชเู วชช นางสาวณัฐชยา สันธนะผล
นางสาวสาวิตรี มลรักษา นางสาวนัทธมน พลเยี่ยม นายอนุรักษ
เตชะมีนา นายเตวิช บริบูรณชัยศิริ นายวิฑูรย ตรีวิชชุกร และอาจารย
ภูมินันท ปยทัศนันท เปนอาจารยที่ปรึกษากลุม

ËÅÑ§¤ÒμÖ¡â´Á·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã.. (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ õ)

ซ อ มแซมอุ ป กรณ อ าคารและงานระบบประกอบที่
เกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากการปรับปรุง เชน สี ฝาเพดาน
ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบLAN ระบบปองกันฟาผา
และยอดเสาธง เปนตน
๒. งานปรับปรุงโครงสรางและหลังคาอาคารโดมระยะที่ ๒
■ งานเตรี ย มสถานที่ ก อ สร า งรื้ อ ถอนหลั ง คา และส ว น
ประกอบของเดิม
■ เปลี่ยนระแนงไมเปนระแนงเหล็กสำเร็จรูป ใหมทั้งหมด
■ จัดทำระบบปองกันปลวกโครงสราง
■ ติดตั้งวัสดุแข็ง SHERA BOARD หนา ๔ มม.
■ ติดตั้งฉนวนกันความรอน
■ มุงกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องหาหวง อี-สเลท รุน
คูล สีโพลีไวท
■ ติดตั้งครอบสันหลังคาและขอบดานหลังคา
■ อุปกรณ ประกอบการติดตั้งทั้งหมด
■ เชิงชาย รางน้ำสแตนเลสตะเขสัน ตะเขรางทั้งหมด
■ ซอมแซมอุปกรณอาคารและงานระบบประกอบทีเ่ กีย
่ วของ
และไดรับผลกระทบจากการปรับปรุง เชน สี ฝาเพดาน ระบบ
ไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบLAN ระบบปองกันฟาผา เปนตน
■
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งบประมาณและระยะเวลาในการปรับปรุง
การจัดจางไดผูรับจางปรับปรุง คือ บริษัท เอ เอส เอ การ
ชางจำกัด ซึ่งไดเขามาดำเนินการแลวในขณะนี้ งานปรับปรุง
หลังคายอดโดม ระยะที่ ๑ จัดจางเปนจำนวนเงิน ๑,๐๙๘,๐๐๐
บาท เปนงบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ
๒๕๕๒ โดยระยะเวลาในการปรับปรุงเริ่มตั้งแตวันที่ ๑๕
กันยายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใชระยะเวลาในการปรับปรุง
๙๐ วัน ในสวนของงานปรับปรุงโครงสรางและหลังคาอาคารโดม
ระยะที่ ๒ นั้น จัดจางเปนจำนวนเงิน ๘,๕๖๓,๐๐๐ บาท เปน
งบประมาณงบคลังตามโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓ ระยะเวลาในการปรับปรุงเริ่มตั้งแต
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
การปรับปรุงอาคารโดมนั้นเพื่อเปนการอนุรักษรูปแบบและ
รูปทรงทางสถาปตยกรรมไวอยางสงางาม มีความคงทนถาวร
ตลอดไปอีกยาวนาน สมกับที่เปนอาคารเกาแกที่ ไดรับรางวัล
ประเภทอาคารอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังเปน
สั ญ ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และเป น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าว
ธรรมศาสตรหวงแหนมาโดยตลอด

มธ. ศูนยรังสิต รวมพลังปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส พระชนมายุ ๘๒ พรรษา

๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา โดย
ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายเสนีย จิตตหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา รวมกับ กองทัพภาค
ที่ ๑ และองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ปลูกตนราชพฤกษ เกษม ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี และพันเอกสุรินทร แพโต
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ รวมปลูกตนราชพฤกษ
พระชนมายุ ๘๒ พรรษา จำนวน ๙๙๙ ตน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม

Á

มธ. ศูนยลำปาง รวมปลูกตนไมกวา ๑,๐๐๐ ตน
เฉลิมฉลอง ครบรอบ ๗๕ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง รวมกับ ศิษยเกาคณะศิลปศาสตร รุน ๑
ทุกคณะ ปลูกตนไม จำนวน ๑,๐๐๐ ตน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตลอดจน รณรงคใหเกิดความรวมมือจากภาครัฐ
เอกชน ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้ง ยังชวยลดภาวะโลกรอน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ บริเวณดานหนาอาคารเรียนรวม ๔ ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง เปนประธาน
พิธี
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สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กรมสงเสริม
การเกษตร จัดสัมมนา “เกษตรกรคลื่นลูกใหม
ระดับประเทศ” โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และรองศาสตราจารย นาย
แพทยปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย เปนประธานเปดงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองสัมมนาใหญ
ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ยิมเนเซี่ยม ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จัด
สัมมนา “เปดประตูสู สปป.ลาว และเวียดนาม : โอกาสทองของ
นักลงทุนไทย” โดยมี นายกฤษเพชร ศรีปาน รองผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอแยล (เซ็นธารา)
จังหวัดอุดรธานี

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกิจกรรม
ปลูกตนไม จำนวน ๑๑๔ ตน เนื่องในโอกาสครบ ๗๕ ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณดานหนาคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
ประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา ครั้งที่ ๙ และเยาวชนศึกษา ครั้งที่
๒ ในหัวขอ “สตรีและเยาวชนศึกษากับการสรางบานแปงเมือง”
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมบุญชู
โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
ศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ อาศรม
วัฒนธรรมไทย-ภารตและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาตมาคานธีและสันติภาพโลก และ
ภารตวัฒนธรรมปริทรรศน” เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิดครบรอบป
ที่ ๑๔๐ ของทานมหาตมาคานธี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๒ ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ธรรมศาสตร สานตอโครงการ
อบรมครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
จัดอบรม ๔ รุน เสียงตอบรับดีมาก

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เดินหนาเติมความรูทาง
วิชาการใหครู ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเปด
โอกาสใหครูจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเขา
อบรมเพิ่มเติมทักษะชวงปดภาคเรียน หลังจาก
จัดการอบรมไปแลว ๔ รุน ไดรับเสียงตอบรับจาก
ครูผูเขารับการอบรมอยู ในระดับดีมาก ตลอดจน
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญของครูที่ยัง
มิ ไ ด รั บ โอกาสนี้ ป ระกอบกั บ การดำเนิ น การตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะยืนเคียงขางประชาชน
เคียงขางครูผเู สียสละ และรวมแกปญ หาของประเทศ
มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีการอบรมครูจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาค
ใตตอเนื่องอีกเปนครั้งที่ ๕ โดยมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย
อึ๊งภากรณ ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยไดรบั เกียรติจาก
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และคุณอำนาจ วิชยานุวัต ผูชวยผูอำนวยการศูนย
การบริหารชายแดนใต และผูอำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต รวมในพิธีเปดงาน
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดจัดใหมีการอบรมครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมาอยาง
ตอเนื่อง โดยในครั้งนี้เปนการจัดอบรมรุนที่ ๕ มี ผูเขาอบรม
ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเหมือนกับโครงการที่
ผานมา คือ เพื่อใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูผูเสียสละใน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ให ไดรับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ
และรวมแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นตางๆ กับคณาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสามารถนำไปใชพัฒนาการเรียนการ
สอนใหแกนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอไป ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้เปนการจัดอบรมแบบใหเปลา
และนอกจาก ผูเขาอบรมจะไดรับความรูโดยไมเสียคาธรรมเนียม
การอบรม และคาทีพ่ กั ตลอดการอบรมทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดจัดเตรียมไวใหแลว ครูผูเขาอบรมยังไดรับคาเบี้ยเลี้ยงบางสวน
รวมทั้ง เปนการกระจายโอกาสใหครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาค
ใตอีกจำนวนมากที่ยังไม ไดเขารวมโครงการ จึงไดจัดโครงการ
อบรมครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รุนที่ ๕ มีครูผูเขารับการ
อบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบดวย ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. โครงการอบรมการใช โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กซเซล
(Microsoft Excel) เพื่อวิเคราะหขอมูล โดย ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูผูสอนภาษา
อังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย สถาบันภาษา
๓. โครงการอบรม เรื่อง “รูจักเศรษฐกิจไทย” โดย ศูนย
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีแผนการจัด
โครงการอบรมครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รุนที่ ๖ ในเดือน
เมษายน ๒๕๕๓ และจะจัดตอเนื่องไปจนกวาเหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตจะสงบลง ซึ่งโครงการ
ตางๆ เหลานี้ เปนอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ที่บงบอกใหเห็นถึงการพัฒนาดานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ตลอดจน ที่ชวยผลักดันใหชุมชน และสังคม
ไดมี โอกาสเทาเทียมกัน เพื่อชวยแบงเบาปญหาและสรางความ
แข็งแกรงใหกบั ประเทศตอไป
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ณ วันนี้ ๔ องคกรสนับสนุนจัดแขงขัน “แมโดมเกมส”
อยางเปนทางการ

μ

ามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
๔. สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓๗ “แมโดมเกมส” ถัมภ สนับสนุนเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในระหวางวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ศาสตราจารย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยการจัดแขงขันดังกลาว มหาวิทยาลัย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ขณะนี้คณะกรรมการ ธรรมศาสตร รับมอบเงินสนับสนุนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ฝายสิทธิประโยชน ไดดำเนินการติดตามผู ใหการสนับสนุนเปน
ระยะ ซึ่งการจัดการแขงขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเปนทางการจาก ๔ องคกรหลัก
โดยมหาวิทยาลัยไดรับการตอบรับที่แนนอนแลวมี จำนวน ๔
ราย ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ใหการสนับสนุนเปน
เงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชดำเนินการซอมแซม ปรับปรุง
สนามเทนนิส จำนวน ๑๐ สนาม
๒. บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอรตติ้งกูดส จำกัด
(FBT) ใหการสนับสนุนอุปกรณกีฬา สำหรับนักกีฬาและ
เจาหนาที่ เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) ใหการสนับสนุนเปนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และน้ำดื่ม
เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แม โดมเกมส” จำนวนเงิน ๕
ลานบาท จาก นางนงนุช เทียนไพฑูรย รองกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารสายงานเครือขาย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด
ออกแบบโปสเตอร “แม โดมเกมส” ใหแก นางสาวหทัยธร
บุญพร นักศึกษาชั้นปที่ ๔ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนยรังสิต

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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