
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี  คณาจารย และ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยโซกะ รวมในพิธี  

รองศาสตราจารย ดร .จุลชีพ  ชินวรรโณ รอง

อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ใหสัมภาษณวา   นับเปน

เกียรติอยางย่ิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ทาน

อธิการบดีไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจากมหา

วิทยาลัยโซกะ นอกจากน้ัน ในระหวางการรับประทาน

อาหารเย็นรวมกัน ไดปรึกษาหารือเก่ียวกับความรวมมือ

ทางวิชาการในอนาคต อาจมีการแลกเปลี่ยนอาจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไปสอนที่มหาวิทยาลัยโซกะ 

และอาจารยจากมหาวิทยาลัยโซกะมาสอนท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร  เชน คณะนิติศาสตร เพราะมีอาจารยชาว

ญ่ีปุนคณะนิติศาสตร ของมหาวิทยาลัยโซกะท่ีจบปรญิญา

โท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และความ

รวมมือการแลกเปลี่ยนอาจารยอาจขยายไปยังคณะอ่ืน ๆ 

ตอไป นอกจากน้ัน คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโซกะ และไดเย่ียมโรงเรียน

ประถมและมัธยมโซกะอีกดวย  
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มหาวิทยาลัยโซกะ (Soka University) เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี 

ชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุน กอตั้งข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๑๔ โดย ดร.ไดซากุ  อิเคดะ 

(Dr. Daisaku  Ikeda) นักการศึกษาผูมีชื่อเสียง ที่พยายามสงเสริมการศึกษา

ควบคูไปกับคุณธรรมเพ่ือสรางคุณคาของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยโซกะเปน

มหาวิทยาลัยคูสัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มากวา ๒๐ ป และมี

กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางกันอยางตอเน่ือง อีกท้ัง ดร.ไดซากุ  

อิเคดะ ไดเดินทางมาเย่ียมเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยโซกะ

ใกลชิดกันมาก เพราะทุกปจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซกะ ๒ คน 

มาแลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรูภาษาไทย และเศรษฐกิจสังคมไทยท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒ คนไป

เรียนภาษาญ่ีปุน และวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีมหาวิทยาลัยโซกะ  

ความรวมมืออยางใกลชิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและความ

สัมพันธที่ผานมาทำใหสภามหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญ่ีปุน มีมติมอบ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (Doctor Honoris Causa) แก ศาสตราจารย  

ดร.สุรพล   นิติไกรพจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูไมเพียงแต

พัฒนาการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนมีชื่อเสียงและไดรับการ

ยอมรับอยางมาก ยังมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมความรวมมือระหวาง 

มหาวิทยาลัยโซกะ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางใกลชิด  

ในการน้ี ดร.ฮิเดโอะ  ยามาโมะโตะ (Dr. Hideo   Yamamoto) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซกะ ไดประกอบพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ แด ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๓ ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยโซกะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน โดยมี 

ดร.เขมภูมิ  ภูมิถาวร  ผูจัดการสำนักพิมพ และรองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ   

ชินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
¶ÇÒÂ»ÃÔÞÞÒÈÔÅ»ÈÒÊμÃ ǾÉ®ÕºÑ³±Ôμ¡Ôμμ ÔÁÈÑ¡ Ốì (ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÈÒÊμÃ�) 

á ‹́ÊÁà ḉ¨¾ÃÐÁËÒÃÑªÁÑ§¤ÅÒ¨ÒÃÂ � (ª‹Ç§ ÇÃ»ØÞâÞ ».¸.ù)  
à Œ̈ÒÍÒÇÒÊÇÑ´»Ò¡¹éÓ ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ 

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
นำโดย ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติไิกรพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะผูบริหารและบุคลากร เขารวมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร) แดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญโญ 

ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจาคณะใหญหนเหนือ แมกองบาลีสนามหลวง คณะผูปฏิบัติ
หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช  

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญโญมหาเถร ป.ธ. ๙) นามกอนอุปสมบท วา ชวง สุดประเสริฐ เกิดเม่ือ 

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อุปสมบทเม่ือป พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดปากน้ำ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนาราม กรุงเทพมหานคร สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
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ปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เปน

แมกองบาลีสนามหลวง เปนพระมหาเถระผูมีหนาท่ีรับผิด

ชอบเร่ืองการจัดสอบไลพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ 

พระสงฆ ในประเทศไทย กองบาลีสนามหลวง ซึ่งอยูภายใต

การดูแลของมหาเถรสมาคม เปนหนวยงานระดับชาต ิมหีนาท่ี

ดูแลรับผิดชอบดานการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ

ไทย ซึ่งรวมถึงการจัดหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีในระบบ

เปรียญธรรม และการจัดสอบไลบาลีสนามหลวงเพ่ือเลื่อน

ชั้นเปรียญธรรม 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยเปนพระมหาเถระ

ผูทรงเกียรติที่เปยมดวยคุณธรรม วงการคณะสงฆยกยอง

ทานวาเปนปราชญผูรูเร่ืองพระไตรปฎก ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ทานไดรับเลือกใหเปนองคสังคีติการกคณะสงฆไทยไปรวม

ประชุมปฏิบัติงานสังคายนาพระไตรปฎก ณ ประเทศพมา 

และในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ทานไดรับเลือกเปนกรรมาธิการแหง

สังคีติการกสงฆในการสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชำระ

พระไตรปฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ และในป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดยกยอง 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยวาเปนพระสงฆผูมีผลงาน

และคุณธรรมโดดเดนสมควรแกการเปนแบบอยางโดย

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ คณะสงฆตาง

ประเทศหลายฝายก็ไดถวายสมณศักด์ิซึ่งแสดงถึงการ

ยกยองความรูความสามารถของสมเด็จพระมหารัชมังคลา

จารย อาทิ ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะสงฆฝายรามัญวงศ

ประเทศศรีลังกาไดถวายสมณศักด์ิที่พระติปฏกปณฑิต-

ธัมมกิติสสิริยติสังฆปติ และจากสยามวงศฝายโกฏเฏ 

ประเทศศรีลังกา ถวายสมณศักด์ิที่พระอุบาลีวังสาลังการะ 

อุปชฌายะธรรมธีรมหามุนีเถระ และในป พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ฝายอมรปุรนิกาย ประเทศศรีลังกา ไดถวายสมณศักด์ิที่ 

พระเถรวาทะวังสาลังการะสยามเทสะสาสนธชะ 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยเปนพระมหาเถระ

ผูทรงความรูที่มีวิสัยทัศนอันยาวไกล ทานไดทำงานหนัก 

และทำอยางทุมเทในทุกหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ทั้งใน

ฐานะแมกองบาลี สนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม 

และเจาอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง งานของทานได

ยังใหเกิดเปนประโยชนย่ิงใหญมหาศาลอันมิอาจคณานับ

ไดตอประเทศชาติ ศาสนาพุทธ และสังคมไทย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงตอการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเปนหัวใจของการ

สืบทอดพระธรรมคำสอน และการดำรงอยูของพระพุทธ

ศาสนาสายเถรวาท 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยตระหนักถึงความ

สำคัญอันย่ิงใหญของการศึกษาภาษาบาลีที่มีตอพระพุทธ

ศาสนา ทานจึงไดดำเนินการอยางเต็มความสามารถในทุก

ดาน และในทุกวิถีทางตลอดมา เพ่ือสนับสนุนการศึกษา

ภาษาบาลีในระบบเปรียญธรรมใหเจริญรุงเรืองในประเทศ

ไทย นับตั้งแตทานเปนครูสอนพระปริยัติธรรม เปนอาจารย

ใหญสำนักเรียนวัดปากน้ำ เปนเจาสำนักเรียนวัดปากน้ำ 

เปนผูอำนวยการตรวจธรรมสนามชั้นตรี ภาค ๗ เปน 

รองแมกองบาลีสนามหลวง รูปท่ี ๑ จนถึงเปนแมกองบาลี

สนามหลวงในปจจุบัน 

 นอกจากน้ีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยไดดำเนิน

การใหมีการจารึกพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีลงบนแผน

หินออนข้ึนในประเทศไทยเปนคร้ังแรก หลังจากท่ีคณะสงฆ

ไดสังคายนาพระธรรมวินัยเสร็จสิ้นลง เน่ืองในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ 

ชันษา ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ การจารึกพระไตรปฎกและการ

กอสรางเสร็จสิ้นสมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ปจจุบันประเทศ

ไทยมีจารึกพระไตรปฎกซ่ึงประดิษฐานอยู ณ พุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม การจารึกพระไตรปฎกภาษาบาลีนี้ นับ

เปนการทำนุบำรุงและเก็บรักษาพระไตรปฎก และภาษา

บาลีใหคงอยูอยางถาวรและสามารถใชเปนแหลงศึกษาพระ

ไตรปฎกและภาษาบาลีไดอีกยาวนาน นับเปนงานท่ีสงเสริม

ภาพลักษณการเปนประเทศศาสนาพุทธไดอยางยอดเย่ียม

อีกดวย 
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ãËŒÍÐäÃÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ô´ “¤Œ¹ËÒμ ÑÇμ¹ ä Œ́áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨
ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÊÑÁ¼ÑÊ¡ÒÃãªŒªÕÇÔμã¹ÃÑéÇâ´Á” 

“คนดูลนมาก สนุกมาก ไดแรงบันดาลใจในการอาน 
ความมั่นใจ และการใชชีวิตมหาวิทยาลัยกันเพียบ” 

นี่คือ อีกหน่ึงเสียงตอบรับจากงาน “TU Open 

House 2010” งานแนะแนวการศึกษา และการแสดงผลงาน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ ๓ - ๔ 

กันยายน ๒๕๕๓ ทีผ่านมา ณ ศนูยประชมุธรรมศาสตรรงัสติ 

(อาคารยิมเนเซียม ๑) มธ.ศูนยรังสิต 

ผานพนไปอีกคร้ัง กับ มหกรรมแนะแนวการศึกษา 

พรอมการเปดบานสมัผสัการใชชวิีตใน “เมอืงมหาวทิยาลัย” 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ภายใตแนวคิด “ปแหงกิจกรรม

นกัศึกษา” โดยจดัการแนะนำหลักสูตรท่ีเปดสอน  ทัง้ระดับ

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก รวมทัง้หลกัสูตร

นานาชาติ ของคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งใน

ปนี้ รั้วแมโดมตอนรับนักเรียน ตลอดจนผูปกครองผูสนใจ

รวมงานคึกคัก กวา ๒๓,๐๐๐ คน 

ภายในงาน นอกจากการแนะนำหลักสูตรของคณะ/

สำนัก/ สถาบัน /วิทยาลัย กวา ๖๐ บธู รวม ๒๔๕ หลักสูตร 

การแสดงผลงานเดนของนักศึกษาจากคณะตางๆ และ

การเย่ียมชมคณะ ยังมสีสีนั และไฮไลททีน่กัเรียน ตลอดจน

ผูรวมงานใหความสนใจอยางมาก คือ การเสวนา หัวขอ 

“ทำไมฉนัถึงเรียนธรรมศาสตร” “เรียนธรรมศาสตรตางจาก

ทีอ่ืน่อยางไร...Campus Life ทัง้ในและนอกหองเรียน” ทีม่ี

ศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียง อาทิ คุณ กนก รัตนวงศสกุล  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.การดี เลียวไพโรจน และศิลปนวง 

Black Vanilla มาถายทอดความรู ประสบการณ แงคิดดี ๆ ในการใชชีวิตในร้ัวแมโดม และการนำเอาความคิดแบบ “ธรรมศาสตร” 

ไปใชประโยชนในการทำงานและสังคมตอไป 

นอกจากน้ี อีกกิจกรรมไฮไลทของงานท่ีมีนักเรียนจำนวนมากต้ังตารอไมแพกันในงานท้ัง ๒ วัน คือ Talk Show สุดฮา 

แตสาระคับแกว ในหัวขอ “อานหนังสืออยางไร...ใหสอบมหาวิทยาลัยได” โดย คุณฐาวรา สิริพิพัฒน หรือ ดร.ปอบ ผูโดงดังจาก 

การเขียนนวนิยายแฟนตาซี  “The White Road - เดอะไวทโรด”  ๑ ชั่วโมงเต็ม กับกลยุทธการอาน และการคิดท่ีจะทำใหการเรียน

ประสบผลสำเร็จ ที่นอง ๆ นักเรียนท่ีมารอฟงตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา “สนุกมาก ไดขอคิด เทคนิคในการอาน และแรงบันดาล

ใจการเรียนหนังสือมากทีเดียว”   

และปดทายความสนุก ดวยการแสดงท่ีแทบจะเรียกไดวาขาดไมไดเม่ือมางาน Open House ของธรรมศาสตร คือการแสดง

ของ “กองสันทนาการ มธ.” ที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะ และสามารถสรางความสนิทสนมระหวางรุนพ่ีและ “วาท่ี” รุนนองเมล็ด

พันธุธรรมศาสตรในอนาคตที่มารวมงานไดเปนอยางดี  ถือไดวาเปนอีกหน่ึงการแสดงที่สามารถสรางความประทับใจแกผูชมได

อยางมากทีเดียว 
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“ Ø̈´à ‹́¹¢Í§ TU Open House ¤×Í ¡ÒÃ·ÓãËŒ¤Ó¢ÇÑÞ·ÕèÇ‹Ò 
‘©Ñ¹ÃÑ¡¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� à¾ÃÒÐ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÊÍ¹ãËŒ©Ñ¹ÃÑ¡»ÃÐªÒª¹’ 

à»š¹ÊÔè§·Õè Ñ̈ºμ ŒÍ§ä Œ́...TU Open House 
¨Ðà»š¹àÊÁ×Í¹¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾Í¹Ò¤μã¹ òð »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ã¹·Ñé§´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐË¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹” 

   สำหรับความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้  รองศาสตรา-

จารย เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต  

ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนนิการจดังาน TU Open 

House 2010 ไดกลาวเก่ียวกับผลตอบรับจากการจัดงาน วา  

TU Open House 2010 ถือวาธรรมศาสตรบรรลุเปาหมาย 

ไดทั้งในดานจำนวนผูรวมงาน ไมวาจะเปนนักเรียน อาจารย

แนะแนว และผูปกครอง ตลอดจนความสำเรจ็ในเรือ่งการจดัการ

ใหทั้งขอมูลการแนะแนวการศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน ในขณะ

เดียวกันก็ใหความสนุกสนาน และเปดโอกาสใหนักเรียนได

สัมผัสประสบการณการใชชีวิต การเรียนการสอน ในเมือง

มหาวิทยาลัยแหงน้ีจริงๆ  

และอีกฟนเฟองสำคัญท่ีผลกัดันใหงานน้ีประสบผลสำเรจ็ได 

คือ การใหความรวมมือของ คณะ/สำนัก/สถาบัน/ วิทยาลัย 

ตาง  ๆตลอดจนอาจารย นกัศึกษาและเจาหนาท่ี ทีใ่หความรวมมือ 

ดมีาก รูสกึวางานน้ีเปนเวทีสำคัญในการท่ีจะไดสมัผสั แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และความตองการกับนักเรียนซ่ึงถือวาเปนกลุม

ลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยมีการนำกลยุทธตางๆ มาใชใน

การนำเสนอผลงาน ตอกย้ำใหกลุมเปาหมายใหจดจำจุดเดน 

และขอมูลของคณะไดมากข้ึน ซึ่งคาดวาจะสงผลในทางบวก 

ตอมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน คือ ทำใหนักเรียนท่ีมาไดคนพบ 

ตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นและเลือกที่จะศึกษาตอในสาขาที่ถนัด

ในร้ัวธรรมศาสตรมากย่ิงข้ึน รองศาสตราจารย เกศินี กลาว

เพ่ิมเติม 

ในดานความโดดเดนหรือลักษณะเฉพาะในแบบของ “TU Open House” ที่ธรรมศาสตรตองการชูใหผูมารวมงานสัมผัส 

ไดนัน้  รองศาสตราจารย เกศนีิ กลาววา จะเปนเร่ืองของการสะทอนมมุมองของศษิยเกาท่ีรบัใชประเทศชาติ สงัคม ชมุชน จดุเดน

ของ TU Open House คอื การทำใหคำขวัญท่ีวา “ฉนัรกัธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉนัรักประชาชน” เปนสิง่ท่ีจบัตองได 

สะทอนโดยการรอยเรยีง นำเสนอผานกิจกรรมเสวนา การฉายวิดทีศัน และเหน็ไดจากโครงการตางๆ ของมหาวทิยาลัย เชน โครงการ

ธรรมศาสตรทำนา โครงการธรรมศาสตรสีเขียว เปนตน   

รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหนาโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ในฐานะท่ีปรึกษา

อธิการบดี มธ. กลาวเพ่ิมเติมวา นอกจาก อาจารย เจาหนาท่ี ที่มารวมแนะนำหลักสูตรแลว นักเรียน ตลอดจนผูปกครอง ยังมี
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โอกาสไดพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณกับนักศึกษารุนพ่ี ที่กำลังศึกษาอยู

โดยตรง และนอกจากไดรับขอมูลดานหลักสูตร ยังมีการเสวนาวิชาการเก่ียว

กับโอกาสในการประกอบอาชีพอีกดวย  

สำหรับ นโยบายในการจัดงาน TU Open House ในปตอๆ ไป นั้น 

รองศาสตราจารย เกศินี เปดเผยวา คาดวาจะจัดงานเชนน้ีทุกป เพ่ือนำ

เสนอหลักสูตรในภาพรวมของธรรมศาสตร ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท 

เอก และประกาศนียบัตรบณัฑิตท้ังหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ 

ซึง่จะเปนโอกาสท่ีดใีหนกัเรียนท่ีรวมงานไดรบัทราบหลกัสูตรตาง  ๆและเปรยีบเทียบ

แตละหลักสูตรในภาพรวมได ซึ่งนับวางานน้ีเปน One Stop Shopping ทาง 

การศึกษาอยางแทจริง 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย เกศนีิ ยังเผยถึงแนวทางการพัฒนารูปแบบ 

TU Open House ในปตอๆ ไปวา ธรรมศาสตรจะเพ่ิมจำนวนหองสัมมนาท่ี

จัดเสวนาวิชาการแบบคูขนานใหมากข้ึนเพ่ือรองรับผูรวมงานและมีหัวขอที่

เปนประโยชนตอนักเรียนท่ีมารวมงานใหหลากหลายย่ิงข้ึน ตลอดจนจัดทำ 

“แบบจำลองอาชีพ (Career Path)” ใหเห็นภาพของการทำงานเม่ือสำเร็จการ

ศึกษาจากคณะน้ันๆ ใหชัดเจนย่ิงขึ้น เชน คณะนิติศาสตร จัด “ศาลจำลอง” 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีจดัใหม ี “การบริหารธุรกิจจำลอง” เปนตน 

ซึ่งนี่จะเปนอีกลักษณะเดนเฉพาะของ TU Open House ในปตอๆ ไป TU 

Open House จึงไมใชเพียงการพูดแนะนำหลักสูตร แตนักเรียนท่ีมารวมงาน

ตองสามารถคนหาตนเองได จับตองสิ่งที่จะเรียน และสัมผัสกับอาชีพท่ีจะทำ 

ในอนาคตไดจรงิ ดงันัน้ TU Open House จะเปนเสมือนการฉายภาพอนาคต

ใน ๒๐ ปขางหนา ในทั้งดานการเรียนและหนาท่ีการงาน 

“สิง่เหลาน้ีจะทำใหเยาวชนรูวาตอไปหนาท่ีการงานของตนคืออะไร เปาหมาย

อาชีพเปนอยางไร จะยืนอยูจุดไหนขององคกร และจุดไหนของประเทศ และ

หลักสูตรท่ีมีอยูนี้ตอบสนองและสามารถพัฒนาตนเองไดเพียงใด ตนเองมี

ศักยภาพเพียงพอหรือไม และเม่ือตัดสินใจถูกทาง เห็นเปาหมาย และเม่ือ

เขามาเรียนไดจริงๆ แลว เขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปสูจุดน้ันได เพราะ

เขาเห็นทะลุไปอีก ๒๐ ปขางหนาแลว ไมเหมือนในอดีตท่ีนักเรียนสวนใหญ

อาจคิดเพียงวาขอใหเขาเรียนไดกอน แลวคอยไปวากันอีกที” 

รองศาสตราจารย ดร.นิยม กลาวเสริมวา ในอนาคต TU Open House คาดวาจะเชิญศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงและมีบทบาท

สำคัญตอประเทศไทยในแขนงตางๆ มารวมเสวนาใหมากย่ิงขึ้น  ซึง่จะเปนบคุคลทีส่ามารถสรางแรงบนัดาลใจตอนกัเรียนท่ีมารวมงาน

ไดอยางมาก และเปนอีกสวนสำคัญท่ีจะทำใหนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติไดมีทิศทางท่ีชัดเจน ไดคนพบตัวเอง ซึ่งหากมีการ 

ยกระดับการจัด Open House ดังท่ีกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจะสามารถทำประโยชนใหสังคมไดมาก เน่ืองจาก Open House 

นับวาเปนแรงบันดาลใจแกเยาวชน ซึ่งเยาวชนก็เปนพลังในการท่ีจะทำใหประเทศชาติกาวเดินตอไปไดอยางเขมแข็ง  

นี่ถือเปนส่ิงสำคัญ นักเรียนท่ีเขามาสัมผัสในธรรมศาสตร จะมีความรูสึกวาจากการเสวนา จากกิจกรรม จากภาพของ

ธรรมศาสตรที่พวกเขาไดสัมผสัตามที่ตางๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นวา “ธรรมศาสตรทำเพ่ือประชาชน” นั้น ถาเขาเปน

บุคคลที่มีทัศนคติ หรือมีแนวคิดเหมือนกับ “ธรรมศาสตร” ก็จะเปนแรงบันดาลใจท่ีอยากจะเขามาสูธรรมศาสตร และเขาสู

กระบวนการบมเพาะของธรรมศาสตร และนี่จะเปนอีกพลัง “ธรรมศาสตร” ที่สำคัญท่ีจะมาชวยพัฒนาประเทศ รองศาสตราจารย 

เกศินี กลาวท้ิงทาย   

ทั้งนี้ สำหรับผูสนใจที่พลาดงาน TU Open House ในปนี้ สามารถชมเทปบันทึกภาพการเสวนาและกิจกรรมยอนหลังไดที ่

www.tuopenhouse2010.tu.ac.th   
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สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยสัญจร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

๘/๒๕๕๓ เพ่ือเย่ียมชมการดำเนินงานและความกาวหนาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๓ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเปน

ประธานในการประชุมและมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง

คุณวุฒิเขารวมประชุม อาทิ ศาสตราจารยมารุต บุนนาค 

ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารยเกียรติคุณ จรัญ 

จันทลักขณา ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ศาสตราจารย

หิรัญ รดีศรี นายมานิจ สุขสมจิตร นายอภัย จันทนจุลกะ 

รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร และ รองศาสตราจารย 

ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

ศาสตราจารย  ดร.สุรพล   นิติไกรพจน   อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวแนะนำผูบริหารท่ีไดรับ

ตำแหนงในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

พัทยา ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ รองศาสตราจารย 

ดร.โกวิทย พวงงาม ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา 

และรองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวิทยาลัย

นวัตกรรม และกลาวถึงภาพรวมการบริหารงาน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยาวา ไดดำเนินการกอสรางอาคาร

บรรยายรวม ๒ ชั้น ประกอบดวย หองประชุม ๑๒๐ ที่นั่ง หอง

สมุด หองบรรยายรวม ๖๐ ที่นั่ง จำนวน ๖ หองและหอง

สำนักงานแลวเสร็จและมีพิธีเปดเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา 

นอกจากน้ีในสวนของ Learn ing Resor t Center ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมรับหนาท่ี

บริหารจัดการ ประกอบดวยหองพัก จำนวน ๗๕ หอง พรอม

ดวยหองจัดเลี้ยง หองอาหาร สนามเทนนิส สระวายน้ำ โดย

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรอบรมระยะส้ันและนอกจากน้ี

มหาวิทยาลัยยังไดทำความตกลงรวมกับองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรีและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการ

สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓๐ ลานบาท สรางเรือนพัก

รับรองปรับอากาศแบบหองนอนรวม ๒ ชั้น ๔ หลังสามารถพัก

ไดหลังละ ๔๘ คนสำหรับจัดสัมมนาและกิจกรรมกลุมขนาด

ใหญไดโดยมุ งหวังจะให ศูนย พัทยาเปนศูนยฝกอบรมที่

เก่ียวของกับการปกครองทองถิ่น เปดหลักสูตรการจัดอบรมให

แกบุคลากรในสวนการปกครองทองถ่ินท่ัวประเทศ  

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประชุมสัญจรและเยี่ยมชมการดำเนินงาน 

ของ มธ. ศูนยพัทยา 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ดร. โกวิทย พวงงาม ผูชวย

อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา กลาวรายงานเพ่ิมเติมถึงการ

ดำเนินงานและการบริหารศูนยพัทยาวา การบริหารงานของ

ศูนยพัทยาน้ันจำเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางความรวมมือและ

การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ เอกชนและภาคสังคมในพื้นท่ี

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหการบริหารงานได

รับการสนับสนุนท้ังงบประมาณและความรวมมือในดานตางๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายความรวมมือทางดานวิชาการ 

มีการจัดการอบรมบริการทางวิชาการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ินท้ังแบบเก็บคาลงทะเบียนและแบบไมคิดคา

ใชจาย รวมถึงการสรางเครือขายระหวางหนวยงานเพื่อใหเปน

ศูนยกลางความรวมมือในการฝกปฏิบัติงานหรือ Social Lab 

ของนักศึกษา 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงาน ศูนยพัทยา อยางกวางขวาง โดยกลาวถึงปรัชญา

และจุดมุงหมายของการริเร่ิมกอต้ังศูนยพัทยาแตแรกเร่ิมน้ัน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหศูนยพัทยาเปนศูนยการศึกษาและ

การวิจยัระดับประเทศ ควรนำระบบการบรหิารจดัการแบบเมทรกิซ

นำทุกคณะเขามารวมเปนศูนย สหสาขาวิชา ไมควรบริหาร 

งานในรูปแบบของการสังกัดคณะหรือหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึง รวมถึงการขยายความรวมมือทางการศึกษากับสถาบัน

การศึกษาในตางประเทศในการจัดตั้งเปนศูนยฝกภาคปฏิบัติ

เปดโอกาสใหนักศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เชน ดานเกษตรกรรม 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสังคม โดย

สามารถใชประโยชนในพื้นที่และสาธารณูปโภคอยางเต็ม

ศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแลว   กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรวม

กันปลูกตนไมเปนท่ีระลึกและเย่ียมชมบริเวณโดยรอบของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยาอีกดวย  
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ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีการแขงขันอยางเขมขน พรอมกับประเทศตางๆ มีแนวโนมสรางความรวมมือระหวางกัน

มากขึ้น สงผลใหกรอบกติกาภายในและระหวางประเทศ อาจมีความแตกตางจนสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และ

การกำกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได  
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ประเทศไทย เปนหน่ึงในสมาชิกประชาคมโลกท่ีกำลังเผชิญภาวะ

ดังกลาว จึงจำเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความพรอม มีความรอบรูใน

เศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งมิติของกฎหมายและนัยตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยตองมีทักษะ การวิเคราะห การลำดับเหตุและผลท่ีครบถวน 

เพ่ือการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถจัดการกับความขัดแยงและเสริมสราง

ศักยภาพการแขงขันไดอยางย่ังยืน  

คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงรวมกันจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคา

ระหวางประเทศ หรือ Thammasat International Trade Law and 

Economics (TITLE) ขึ้น โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร .นิธินันท  

วิศเวศวร จากคณะเศรษฐศาสตร เปนผูอำนวยการ และอาจารยทวีศักด์ิ 

เอ้ืออมรวนิช จากคณะนิติศาสตร เปนรองผูอำนวยการ 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร. นิธินันท  

วิศเวศวร ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ได

ใหสัมภาษณถึงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการฯ 

วา ดำริของการพัฒนาหลักสูตร มีมาตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนยุค FTA กำลังเฟอง คณะ

นิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญวานิติศาสตรและเศรษฐศาสตรตองใชควบคูกันไป เพราะ

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจจะเก่ียวของกับการแกกฎหมายและมีผล

กระทบตอการคาและการลงทุน จึงไดระดมสมองรวมกันโดยคณะ

กรรมการรางหลักสูตร ซึ่งมีประธานคือ ศาสตราจารย ดร.พรายพล 

คุมทรัพย และทีมอาจารยจากท้ัง ๒ คณะพัฒนาหลักสูตรใหมีวิชาหลัก 

คือ กฎหมายภาครัฐ กฎหมายภาคเอกชน เศรษฐศาสตรวิเคราะห 

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ บูรณาการนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร 

และมีวิชาเลือก เชน การเจรจาทางการคา กฎหมายท่ีเก่ียวกับภาคบริการ

และนัยตอเศรษฐกิจ การศึกษาเฉพาะเร่ืองที่เนนหลักการประยุกตใหเขา

ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง แมวาเน้ือหาทฤษฎีจะไม

ไดแตกตางไปจากวิชาทฤษฎีในหลักสูตรอื่นๆ แตวิธีการท่ีจะใชในการ

เรียนการสอนน้ันแตกตาง ซึ่งเปนจุดเดนของโครงการนี้ นั่นคือ การ

ประยุกต การเช่ือมโยงและการปรับใชกรณีศึกษา นอกจากน้ี การจัดให

หองเรียนหน่ึงๆ มีเพ่ือนรวมชั้นเรียนท่ีแตกตางในสาขาอาชีพ อาทิ 

พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน นกัธุรกิจ ผูใชแรงงาน NGOs เชน หนวยงาน

คุมครองผูบริโภค แรงงานขามชาติ นั้น จะทำใหเกิดความทาทายในการ

เรียนการสอน และกระตุนใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
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จากหนวยงาน ทั้งรูปแบบของปญหาและวิธีการแกไขปญหา ซึ่งการมุง

เนนใหบัณฑิตไดเรียนรูและพัฒนาความรูในเชิงบูรณาการดานนิติศาสตร

และเศรษฐศาสตรนี้จะชวยใหผูเรียนเขาใจปรากฏการณทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และนำประโยชนที่ไดรับจาก

การเรียนการสอนไปใชใหเกิดประโยชน เพ่ือการปฏิบัติงานในดาน

เศรษฐกิจระหวางประเทศไดเปนอยางดี  

หลักสูตรระดับปริญญาโทน้ีเปนหลักสูตร ๒ ป รวม ๓๖ หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทยเปนหลัก และหากมีผูเชี่ยวชาญ 

ชาวตางประเทศมารวมทมีสอน ก็จะจดัเปนภาษาอังกฤษ นกัศึกษาสามารถ

เลือกเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก๒ ทำวิทยานิพนธ หรือ หลักสูตร

แผน ข ไมทำวิทยานิพนธ แตทำวิชาการคนควาอิสระและสอบประมวล

ความรู โดยจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

กำหนดเร่ิมเปดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนปแรก โดย

คาดวาจะรับปละ ๘๐ คน สำหรับเกณฑการคัดเลือกน้ัน ผูสมัครท่ีมี

ประสบการณทำงานมาแลวไมนอยกวา ๔ ป นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร 

จะถูกพิจารณาคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณและหนังสือแนะนำโดย 

ไมตองสอบขอเขียน สวนผูไมมีประสบการณในการทำงาน หรือมี

ประสบการณนอยกวา ๔ ป ทางโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากการ

สอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  

ชีวิตประจำวันของทุกสังคม ลวนแตมีความเก่ียวเน่ืองกับกฎหมาย

และการตัดสินใจ โดยเลือกตัดสินใจเพื่อทำในสิ่งท่ีดีที่สุด หรือถาไมอาจ

หลีกเล่ียงความเสียหาย ก็ตองเลือกวิถีที่ทำใหความเสียหายใหนอยท่ีสุด 

สำหรับเร่ืองการคาระหวางประเทศน้ัน เพราะประเทศไทยเปนประเทศ 

ที่เล็ก ยังตองใชเงินลงทุนจากตางประเทศ จะทำอยางไรเราจึงจะพึ่งพา

เงินลงทุนเหลาน้ันไดโดยท่ีเราไมเสียผลประโยชน และขณะเดียวกันก็

สามารถพัฒนาตัวเราใหเศรษฐกิจเราโตไดอยางย่ังยืน ผลลัพธที่ไดจาก 

โครงการฯ นี้จึงไมใชแคความรูเพียงอยางเดียว แตสิ่งที่จะไดมากกวาน้ัน

คือ “ทักษะ” อันหลากหลาย ทักษะในการใชเหตุใชผล ทักษะในการคิดให

รอบดาน และทักษะในการรับฟง พิเคราะหอยางสรางสรรค ผนวกกับการ

ปลูกจิตสำนึกในความเปนธรรมตามครรลองของธรรมศาสตร ก็หวังวา

มหาบัณฑิตของโครงการฯ จะนำความรูที่ไดไปใชประโยชนเพ่ือประเทศ

ไทยไดอยางสมบูรณย่ิงข้ึน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท กลาวทิ้ง

ทาย  

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ มี

กำหนดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก ในวันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ผูสนใจสอบถามรายละเ อียดเ พ่ิมเ ติมไดที่ โครงการนิติ

เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร โทรศัพท 

๐-๒๖๑๓-๒๔๒๐ หรือ www.title.econ.tu.ac.th  

ิ



T h a m m a s a t     U n i v e r s i t y 09T h a m m a s a t     U n i v e r s i t y

 จากท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะแกไขปญหาการวางงาน โดยการสรางงาน

ใหมและสงเสริมใหเกิดผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบอาชีพอิสระ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดดำเนินโครงการจัดตั้ง

หนวย บมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือ

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม ใหสามารถจัดตั้งหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจสำหรับสงเสริมนักศึกษาและบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเปนผูประกอบ

การขนาดเล็กท่ีสามารถแขงขันได อีกท้ังยังสรางและเช่ือมโยงเครือขายขอมูล 

รวมทัง้พัฒนาระบบการนำผลงานวิจยั ไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรพัยสนิ 

ทางปญญาอ่ืน ๆ เปนการตอยอดองคความรูผลงานวิจัยของประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผล ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดเขารวมในการ

จัดตั้ง “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ซึ่งขณะน้ีหนวยงานดังกลาวกำลังจะยุบรวม 

เขากับ “คลีนิคเทคโนโลยี” โดยยกฐานะเปน “สำนักทรัพยสินทางปญญาและ 

บมเพาะวิสาหกิจ” เพ่ือการพัฒนาท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน โดย อาจารยอาทิตย 
วงษสงา ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดให
สัมภาษณถึงโครงการจัดตั้งสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจใน

ประเด็นท่ีนาสนใจดังตอไปนี้  

สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มีภารกิจอะไรบาง 

 สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มีภารกิจในการสราง

ความพรอมดานตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยใน ๓ ประการ คือ  

 ๑. สรางความตระหนักและความเขาใจในเรื่องขอบเขตสิทธิของเจาของ 

ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐที่สรางสรรคดวยปญญา  

และระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหประชาชนท่ัวไป นักวิชาการ และ 

นักบริหาร 

 ๒. เพ่ิมศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐให

สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และผลักดันใหเกิดการถายโอนองค

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐจากมหาวิทยาลัยไปใชประโยชน

เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ๓. การจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือใหเกิดความชอบธรรมและเกิด

ประโยชนสงูสดุแกเจาของผลงาน มหาวิทยาลัย ผูใชประโยชน และประเทศชาติ 

สำนักทรัพยสินทางปญญา มีศักยภาพในดานใดบาง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอาจารยที่มีศักยภาพสูงมากที่จะผลิตผลงาน

วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ โดยมีอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
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ระดับปริญญาเอก จำนวน ๘๓๕ คน (รอยละ ๔๙.๒) และเปนผูมีตำแหนงทาง 

วิชาการ จำนวน ๘๔๕ คน (รอยละ ๔๙.๘) 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังไดรับงบประมาณสนับสนุนการ

วิจัยในจำนวนท่ีมากพอสมควร ทำใหมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีโดดเดนตาม

เกณฑ สกอ. จึงไดรับคัดเลือกเปน ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยท่ีไดเขารวมโครงการ

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย 

เขมแข็ง ๒๕๕๕ 

 อีกท้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังมีความสามารถระดมพลังคณาจารย

จากคณะตาง ๆ ในการใหคำแนะนำ ปรึกษาในเชิงธุรกิจ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการจดสิทธิบัตร

ตาง ๆ การออกแบบ รวมทั้งมีเครือขายศิษยเกาท่ีมีความรูความสามารถและมี

ประสบการณสูงในวงวิชาชีพ มีพันธมิตรดานการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ 

ไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการสงออก 

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และธนาคารเพ่ือการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย เปนตน  

ฐานะของสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจเทียบเทากับ

หนวยงานใด 

 เปนหนวยงานภายในท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทรัพยสินทางปญญาหมายรวมถึงอะไรบาง 

 ผลงานที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิเครื่องหมาย 

การคา การคุมครองพันธุพืช การคุมครองพันธุสัตว การคุมครองแบบผังภูมิวงจร

รวม ความลับทางการคา การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาทางการแพทย

แผนไทย  การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไทย  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ 

โครงสรางการบริหาร 

 มีคณะกรรมการอำนวยการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป โดยมี

อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน และคณะกรรมการบริหาร

ประกอบดวยผูอำนวยการเปนประธาน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป 

 แนวทางการบริหารงาน ประกอบดวย ๒ ฝาย คือ ฝายทรัพยสินทาง

ปญญา และฝายบมเพาะวิสาหกิจ โดยมีโครงสรางองคกรดังน้ี 

อธิการบดี 

ผูอำนวยการ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝายบมเพาะวิสาหกิจ 

(หัวหนาฝาย) 

รองผูอำนวยการ 

ฝายทรัพยสินทางปญญา 

(หัวหนาฝาย) 

ผูจัดการ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) และสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ . ) กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมวิชาประจำป 

พ.ศ.๒๕๕๓ เร่ือง “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤๅจะเปนความฝน?” 

และพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกผูสมควรไดรับยกยองใหเปนอาจารย 

ดีเดนแหงชาติของ ปอมท. จำนวน ๔ สาขาวิชา ดังน้ี (๑) สาขาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ไดแก ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ สังกัดภาควิชา

วิศวกรรมศาสตรเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก รองศาสตราจารย

วิลาวัณย เสนารัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๓) สาขาสังคมศาสตร ไดแก 

ศาสตราจารย ดร.ชาตชิาย ณ เชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และ (๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร    ไดแก   รองศาสตราจารย  

ดร.วยุพา  ทศศะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ฯพณฯ นายอภิสทิธ์ิ เวชชา-

ชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม 

รามาการเดนส หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การปฏิรูป

ระบบอุดมศึกษาภายใตบรรยากาศการปฏิรูปการเมืองไทย” โดยมีสาระ

สำคัญตอนหน่ึงวา การท่ีสื่อมวลชนวิจารณการปฏิรูปการศึกษาเปรียบ

เสมือนเปนความฝนน้ันเปนการสะทอน  และฝายปฏิบัติตองยอมรับและตอง

เรงการปฏิรูป  ซึ่งไมใชแคการปฏิรูปการศึกษา แตจะตองทำไปพรอมๆ กัน

ทั้งการปฏิรูปการศึกษา  การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการ และ

อื่น ๆ   โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  และแมรัฐบาลจะไดดำเนิน

การไปแลวแตในบางสวนก็ตองยอมรับวาการปฏิรูปในหลายๆ เร่ืองนั้นยังไม

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน หรือไมสามารถบรรลุเปา

หมายท่ีตั้งไว   ในสวนของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปงาน

ของการอุดมศึกษาที่ไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป  ๒๕๔๒   แตที่ผานมาเมื่อ

บานเมืองประสบภาวะวิกฤตก็ย่ิงเปนการตอกย้ำความรูสึกของคนในสังคม

จำนวนไมนอยวาเรายังไมสามารถท่ีจะแกไขปญหา หรือตอบโจทยที่เปน

เรื่องทาทายของสังคมในภาพรวมไดดีเทาท่ีควร   แตไมไดหมายความวาทุก

อยางเกิดมาจากระบบการศึกษาไทยเพียงอยางเดียว                  

นายกรัฐมนตรี กลาววา รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการเนนย้ำเร่ือง

ของการพัฒนาคนและพัฒนาการศึกษา เพราะถือเปนหัวใจสำคัญในการท่ี

จะกำหนดความสามารถของประเทศในอนาคต  ดังน้ันเราจึงตองพยายาม

ทำตอไป   เปาหมายของเราในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  ๒  คือ

เร่ืองคุณภาพ ทั้งในแงของความสัมฤทธิผลทางการศึกษา  การแกปญหา

การเช่ือมโยงระบบการศึกษาใหเขากับภาวการณของเศรษฐกิจและสังคม   

และการคำนึงถึงภาวะของบานเมือง  ซึ่งท่ีผานมาบานเมืองประสบวิกฤต

ความขัดแยง  ความรุนแรง  วิกฤตทางดานการเมือง  หลายเหตุการณ

สะทอนปญหาในเร่ืองของคุณภาพของคน นอกเหนือจากเร่ืองของความรู 

ความสามารถ และทักษะแลว เราจำเปนตองเนนในเร่ืองของคุณธรรม 

จรยิธรรมวาทำอยางไรถึงจะสามารถปลูกฝงใหกับเยาวชนและคนในสังคมได  

ดังน้ันระบบการศึกษาจำเปนตองทบทวนและฟนฟูเพ่ือที่จะชวยแกปญหาน้ี              

·Õè»ÃÐªØÁ»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÍÒ¨ÒÃÂ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (»ÍÁ·.) 

àªÔ´ªÙÍÒ¨ÒÃÂ �´Õà ‹́¹áË‹§ªÒμÔ 
มอบโลประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๔ สาขา  
จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  

“หลังจากท่ีเกิดวิกฤตในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม เม่ือไดมี

การระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือท่ีจะชวยกันสนับสนุน

กระบวนการปฏิรูปท่ีทำอยูในปจจุบัน  ทางอุดมศึกษาก็ไดเขามามีสวน

เก่ียวของ  และในโครงการสำคัญท่ีรัฐบาลคาดหวังอยางสูงตอบทบาทของ

อุดมศึกษา  ก็จะเปนโครงการท่ีเราใชรูปแบบของ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย 

นำรอง ซึ่งความจริงไมไดหมายวา  ๑ จังหวัดแลวจะมีเพียง ๑ มหาวิทยาลัย

ที่จะไปทำงานในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  แตหมายความวาในทุกจังหวัดจะตองมี

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ันเปนเจาภาพหลักในการระดม

ทรัพยากรท่ีมีอยูในระบบอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป  

ซึ่งมีเปาหมายท้ังในเร่ืองของความปรองดองสมานฉันทที่จะเกิดข้ึน  จากการ

สงเสริมการมีสวนรวม และลดความเหล่ือมล้ำในสังคม” นายกรัฐมนตรีกลาว 

นายกรัฐมนตรี  กลาวเพ่ิมเติมวา  ในเร่ืองการเรียนการสอน เร่ืองของ

วิชาการน้ัน  ตองอาศัยความยืดหยุนของระบบการบริหารจัดการ ในการที่จะ

เสริมจุดแข็งของแตละองคกรหรือแตละสถาบันใหมากข้ึน   รวมไปถึงการ

สรางเครือขายผานการทำกิจกรรมของตัวแทนหรือองคกรของเด็กและ

เยาวชน ซึ่งมหาวิทยาลัยตองมีบทบาทในการท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุน

กำกับดูแลในระดับหนึ่ง เพ่ือใหนิสิตนักศึกษา คนรุนใหม เด็กและเยาวชนน้ัน

ใชเวลาอยูกับพ้ืนท่ีที่สรางสรรค  เพ่ือที่จะเปนพ้ืนฐานท่ีดีในเร่ืองของการดูแล

คุณภาพของสังคม และลดปญหาทางสังคมตอไป   ขณะเดียวกันรัฐบาล

พยายามจะแกปญหาการขาดการเช่ือมโยงกันระหวางการทำงานวิจัยเขากับ

ผูที่ใชประโยชนจากการวิจัย  โดยการทำลักษณะขององคกรท่ีเปนคลังขอมูล

เพ่ือเชื่อมโยงไปยังภาคธุรกิจและภาคสังคม ใหไดรับทราบวาเรามีทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณคาและมีประโยชนตอภารกิจของทุกภาคสวนในสังคม ที่อยูใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ             

นายกรัฐมนตรี ยังไดฝากขอคิดวา ปจจุบันสังคมอยูกับสื่อ  สื่อจึงมี

บทบาทมีอิทธิพลอยางมากตอการใหขอมูลและชี้นำทางความคิดซึ่งจะมีสวน

สำคัญท่ีจะนำไปสูการสรางคานิยมในสังคม เราคาดหวังจากผูรูที่จะใหความ

รู และปญญา และก็เตือนสติสังคมดวย โดยเฉพาะบุคคลซ่ึงไมไดมีสวนได

เสีย ในเร่ืองอำนาจ เร่ืองผลประโยชน เร่ืองการเมือง  ทำอยางไรบุคลากรท่ีมี

อยูมากในระบบอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของเรา สามารถท่ีจะมาชวย

สนับสนุนใหสงัคมไดรบัขอมลู ไดรบัความรู  และสามารถท่ีจะวิเคราะห เรียนรู

ที่เก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม  ที่จะนำไปสูความสรางสรรคในการ

แกไขปญหาไดมากข้ึน 
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ä Œ́¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ »‚¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ òõõò ·Õè ò.öõ ¤Ðá¹¹ (¤Ðá¹¹àμ çÁ ó ¤Ðá¹¹) ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º 
ṌÁÒ¡ ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹μÒÁμ ÑÇº‹§ªÕé¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¡Í.) ¨Ó¹Ç¹ ôó μ ÑÇº‹§ªÕé 
รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝาย

มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ นำโดย รองศาสตราจารย ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ประธาน 

คณะกรรมการฯ กลาวชมเชยภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวทิยาลัย วา มธ.มกีารพัฒนาในภาพรวมจากปทีผ่านมาอยางมาก ทกุหนวยงาน

ของ มธ.ไดดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เม่ือสรุปผลการประเมินตามองคประกอบ ๑๐ ดาน คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ ๒) การเรียนการสอน ๓) กิจกรรมการพัฒนา 

นิสิตนักศึกษา ๔) การวิจัย ๕) การบริการทางวิชาการแกสังคม ๖) การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ๗) การบริหารและการจัดการ ๘) การเงินและงบประมาณ 

๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และ ๑๐) สถานศึกษา ๓ ดี (3 D) มธ.ได

คะแนนการประเมินภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ ๒.๖๕ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน อยูในระดับดีมาก  

สำหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะน้ัน  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ไดมี

ขอสังเกตและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ ควรมีความเชื่อมโยงแผน

จากระดับมหาวิทยาลัยไปสูคณะและหนวยงานใหชัดเจน ควรมีการบริหารความ

เส่ียงและการจัดการความรูใหสมบูรณและชัดเจนย่ิงข้ึนโดยเฉพาะในระดับคณะ 

ควรสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับเก่ียวกับการเขาสู World 

Class Ranking ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยมีเปาหมายชัดเจน แตกลไกยังไมเปน 

รูปธรรมเทาท่ีควร โดยเฉพาะการเขาสูการเปดเสรีทางการศึกษาใน ASEAN (2015)  

ควรพัฒนาการนำความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการไปใชประโยชนเชิงบูรณา

การและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหลงไปสูนักศึกษาและสังคมอยางเปนรูปธรรม 

และผลการประเมินตัวบงช้ีหลายตัวอยูในระดับสูงเปนท่ีนาพอใจแตความแตกตาง

ระหวางคณะยังแตกตางกันมากเกินควร ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรศึกษาและ 

เขาไปชวยใหคำแนะนำกับคณะเพ่ือใหผลการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

รองศาสตราจารย พนัเอก ดร.ถวัลย กลาวเพ่ิมเติม  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � 
ไดผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๒      

๒.๖๕ คะแนน อยูในระดับดีมาก 
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นางคาสุโกะ มากิ ผูอำนวยการฝายกิจการตาง
ประเทศ มูลนิธิอะกอนซู คิริยามา (Agon Shu 
Kiriyama Foundation) มอบทุนการศึกษา ประจำปการ
ศึ ก ษ า ๒๕๕๓ ใ ห แ ก นั ก ศึ ก ษ า มห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร จำนวน  ๒๕  ทุน   
เมื่อวันท่ี  ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ  
หอง  ๓๓๑๓ ชั้น ๓  อาคารเรียน
ร ว ม  ๕  ชั้ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 

ศาสตราจารย   ดร .สมคิด   เลิศไพฑูรย    
รองอธิการบดีฝ ายการคลัง นำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับมอบทุนการศึกษา
จาก ธนาคารเกียรตินาคิม  จำกัด  (มหาชน)  จำนวน 
๓๙ ทุน  เมื่อวันท่ี ๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ณ อาคารเคทาวเวอร เอ  
ถนน สุขุ ม วิท   ๒๑   (อ โศก ) 
กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช 
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่ อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายอดิศักด์ิ 
ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนาม
ความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาตามนโยบาย 
สหกิจศึกษา เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอง
ประชุมเกษม ศิริสัมพันธ ชั้น ๔ คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยสำราญ ม่ันทัพ ผูชวยอธิการบดี

ฝายบรหิาร ศนูยรงัสติ กลาวตอนรับ คณะผูบรหิาร

และบุคลากรจาก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อ

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการขยะ เมื่อวันที่ ๓ 

กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ 

อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

อาจารยชไมพร รุงฤกษฤทธ์ิ ผูชวยอธิการบดี 

ฝายการนักศึกษา   นำนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เขารับมอบทุนการศึกษา  มูลนิธิเชล ๑๐๐ 

ป ประจำป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕ ทุน เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน 

๒๕๕๓ ณ หองประชุม บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 

จำกัด 

รองศาสตราจารยหริรกัษ  สตูะบตุร รองอธิการบดี

ฝายบริหารบุคคล นำคณะผูแทนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย นายนริศโรจน  เฟองระบิล 

อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานทูตไทยประจำสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาหารือการจัดกิจกรรม

เสริมสรางการอานและกิจกรรมทางวิชาการรวมกับคณะ

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เน่ืองในโอกาส

วาระเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปแหงความสัมพันธไทย – 

ลาว เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแหง

ชาติลาว 

Á Í § ¼‹ Ò ¹ à ¿ Ã Á 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ   ให   ศาสตราจารย เกียรติ คุณ  

นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนผูแทนพระองค 

ออกรับคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

และบัณฑิตอาสาสมัคร รุนท่ี ๔๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓  

เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาหทัยสมาคม  

ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อรับพระราชทานพระบรม

ราโชวาทกอนออกปฏิบัติงานในชนบท 

สำนั ก ง าน ศิษย เ ก า สั มพั นธ มหาวิ ทยาลั ย

ธรรมศาสตร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน 

๗๕ ป ธรรมศาสตร ๗๕ ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษา

ธรรมศาสตร” เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอง 

ประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ท่ีประชุม

ประธานสภาอาจารย มหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย (ปอมท.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ แถลงขาวการจัดประชุมวิชา

การประจำป ๒๕๕๓ เรื่อง “การปฏิรูประบบอุดมศึกษา

ไทย : ฤๅจะเปนความฝน” เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

ณ หองสัญญา ธรรมศักด์ิ ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

มูลนิธ ิPOSCO TJ Park ประเทศเกาหล ีมอบทุน

การศึกษา POSCO Asia Fellowship 2010 ใหแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๑๗ ทุน เม่ือ

วนัท่ี ๙ สงิหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รงัสติ 

ศาสตราจารย ดร.สรุพล นิตไิกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามในสัญญา

ความรวมมือการใชบริการบัตรนักศึกษา ระบบการชำระ

เงินคาลงทะเบียน และรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน ๑๕ 

ลานบาท จาก นางศรีประภา พริ้งพงษ ผูชวยกรรมการ 

ผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคาร

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  

ณ หองประชุมสัญญา  ธรรมศักด์ิ  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจนัทร  

มูลนิธ ิศาสตราจารย  ดร.อดุล   วิเชียรเจริญ  

และศิษย มอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๑๙ ทุน เมื่อวันท่ี ๒๔ 

สงิหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชมุสญัญา ธรรมศกัด์ิ ตกึโดม 

ชัน้ ๒ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร 
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แนะนำผูบริหารใหม 
คณบดีคณะนิติศาสตร กับวิสัยทัศน “รวมดำรงความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานนิติศาสตร รวมประสิทธ์ิประสาทความยุติธรรมแกสังคม” 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เมื่อ 
วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มมีตแิตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.สรุศกัด์ิ 
ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล ดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ตั้งแตวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป  
 รองศาสตราจารย ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล คณบดีคณะ
นิติศาสตร ใหสัมภาษณถึงการกำหนดวิสัยทัศนในการบริหารงาน 
คณะนิติศาสตรวา วิสัยทัศนที่สำคัญในการบริหารงานน้ัน คือ “รวม
ดำรงความเปนเลิศทางวิชาการดานนิติศาสตร รวมประสิทธ์ิประสาท
ความยุติธรรมแกสังคม” และประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญในการ
บริหารงานน้ัน มีดวยกัน ๕ ประเด็น คือ 
 ๑. สรางมาตรฐานการเรียนการสอนระดับชาติ และไปสู
ระดับสากล โดยการสราง Best Practice ในการเรียนการสอนดาน
นิติศาสตร เปนผูนำดานการเรียนการสอน อีกท้ังกำหนดใหมีมาตรฐาน
การเรียนการสอนวิชานิติศาสตรของคณะนิติศาสตร และผลักดันใหมี
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี English Programme หรือ
อยางนอย Bilingual Programme เพ่ือผลักดันใหคณะนิติศาสตร 
นอกจากการสรางมาตรฐานการเรียนการสอนระดับชาติแลว คณะ
นิติศาสตรก็นาจะมีความพรอมในการสรางนักกฎหมายไทยไปสูระดับ
สากล ทั้งน้ีปจจุบันไดมีหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษในสาขา
กฎหมายธุรกิจ(ภาคนอกเวลาราชการ) หากไดมีการนำหลักสูตรตรี
ควบโทซึ่งกำลังดำเนินการอยู และปรับใหการเรียนการสอนเปน 
English Programme หรือ Bilingual Programme คิดวาหลักสูตรนี้ 
สามารถสนองความตองการของนักกฎหมายไทยที่มีความรูภาษา
อังกฤษไดอยางดี โดยเฉพาะการเปดประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 
๒๐๑๕ รวมทั้งการสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณนอกหองเรียน 
โดยจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะและ
ประสบการณแกนักศึกษา  
 ๒. การสรางสรรค และเผยแพรการวิจัยในระดับชาติ และ
ระดับสากล จัดต้ัง “ศูนยวิจัยนิติศาสตร” เชน ศูนยศึกษากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ศูนยศึกษากฎหมายอาเซียน เปนตน 
ซึ่งศูนยฯ  ที่จัดต้ังข้ึนน้ันจะเปนแหลงรวบรวมขอมูลผลงานทางวิชาการ
ทางนิตศิาสตร และเผยแพรงานวิจยัโดยจะมีการนำผลงานวิจยั บทความ
ในวารสารนิติศาสตรเขารวบรวมไวใน Website ของคณะนิติศาสตร 
หรือลิงคกับ Website ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เพ่ือเผยแพร 
งานวิจัยในระดับสากล จะมีการเผยแพรชื่อผลงานวิจัย ชื่อบทความ 
ตลอดจนบทคัดยอที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร 
เพ่ือเปนการยกระดับงานวจิยั และจดัใหม ีChair Professor โดยรวมมอื
กับองคกรท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนใหมี Chair Professor เพ่ือให
ผูทรงคุณวุฒไิดสรางสรรคผลงานและถายทอดองคความรูกับประสบการณ

ที่เปนประโยชนแกวิชาการดานนิติศาสตร 

 ๓. การใหบริการความรู และเปนผูชี้นำสังคมดานกฎหมาย 
(TU Law Forum) โดยการจัดเสวนาปญหาสำคัญดานกฎหมาย และมี
การตีพิมพผลงานหลังจากการอภิปรายเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรความรู
ดานกฎหมายใหแพรหลาย จัดอบรมครูมัธยมดานกฎหมาย เน่ืองจาก
มีนักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจที่จะเขาศึกษาตอดานนิติศาสตร
จำนวนมาก ดังนั้น ครูมัธยมจึงมีบทบาทที่สำคัญท่ีจะสรางเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพดวย โดยมุงหวังจะสรางความเขมแข็งของครูมัธยมท่ีสอน
กฎหมายและจะทำใหคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ผูนำดานการเรียนการสอนวิชาการดานนิติศาสตรทุกระดับ  
  ๔. การมีการบริการจดัการอยางมีประสิทธิภาพ  
  ดานการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมสัดสวนของผูดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ ความกาวหนาทางวิชาชีพของคณาจารย  ไมวาจะเปน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานตามสัญญาจาง เปน
สิ่งท่ีสำคัญ อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและ
ความภูมิใจของคณะนิติศาสตร พรอมทั้งใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการขอตำแหนงเชี่ยวชาญ/
ชำนาญการสำหรับเจาหนาท่ีของคณะนิติศาสตร ในสวนของเจาหนาท่ี
จะสนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาในการศึกษาตอ และสงเสริมการฝก
อบรมดานตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ และจัดใหมี
โอกาสในการฝกฝนศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกคณาจารย และ
เจาหนาท่ีที่สนใจอีกดวย 
  การพัฒนาระบบการบริหารงาน เน่ืองจากคณะนิติศาสตร มี
สถานท่ีทำงานถึง ๓ ศูนยดวยกัน เร่ืองการส่ือสารในองคกรจึงเปนเร่ือง
สำคัญอยางย่ิง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเร่ืองจำเปนท่ี
จะทำใหการสื่อสารภายในองคกรเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 
รวดเร็วและทันสมัย  
 ๕. การแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือพัฒนาคณะนิติศาสตร เพ่ือสงเสริมคุณธรรมประกอบการ
เรียนการสอน การปรับปรุง อาคารสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาท่ี
คณะนิติศาสตร ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาคณะฯ นั้นนอกจากจะ
เปนการระดมทุนแลวยังเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง
คณะ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน รวมท้ังผูเก่ียวของในการพัฒนาคณะฯ ใน
สวนของศิษยเกาถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและพรอมที่จะใหความ
รวมมือกับคณะฯ โดยจัดทำจดหมายขาวเพ่ือสื่อสารความเปนไปของ
คณะนิติศาสตร และศิษยปจจุบัน ซึ่งนับเปนอีกชองทางหน่ึงในการ
ระดมทุนเพ่ือพัฒนาคณะนิติศาสตรดวย และเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ
แกศิษยเกาท่ีสรางช่ือเสียงใหกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร หรือผูทำคุณประโยชนแกคณะฯ หากเปนไปไดจะมีการ

จัดทำ Hall of Fame สำหรับศิษยเกาท่ีมีผลงานโดดเดนอีกดวย 
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การพัฒนาและสงเสริมทักษะ ความสามารถทางภาษา

อังกฤษใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใหมีความพรอมในการ

รองรับการขยายความรวมมือทางวิชาการสูระดับภูมิภาคอาเซียน

และระดับนานาชาติ 

ดานการบริหารงานอุทยานการเรียนรู มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

นำทรัพยากรและสถานท่ีที่มีอยูมาพัฒนาเพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด บริหารจัดการใหอุทยานฯ คุมทุนและสามารถพึง

พาตนเองโดยไมตองอาศัยงบประมาณจากมหาวิทยาลัย รวมถึง

สามารถสรางรายไดใหมหาวิทยาลัยได โดยใชการบริการทาง 

วิชาการมาเปนตัวนำในการแขงขัน  เชน  ถาลูกคาตองการจัด

บรรยายทางมหาวิทยาลัยก็มีความพรอมในการใหการสนับสนุน

การบริการทางวิชาการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการเพ่ือสราง

ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ การใหบริการท่ีคุมคาสอดคลอง

กับราคาการใหบริการท่ีเหมาะสม ทำใหผูใชบริการรูสึกประทับใจ

และกลับมาใชบริการอีกคร้ัง 

การดูแลและบำรุงรักษาสถานท่ีใหมีมาตรฐาน สะอาด มี

บรรยากาศท่ีสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกทำใหผูใชบริการ

รูสึกพอใจเม่ือมาใชบริการ 

รองศาสตราจารย ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ  จบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตรจาก University  

of Nebraska at Omaha, U.S.A. และปริญญาเอกทางดาน

เศรษฐศาสตรจาก Southern Illinois University at Carbondale, 

U.S.A. ผานการฝกอบรม Special Training ที่ Harvard Institute 

for International Development มหาวิทยาลัย Harvard ในหวขอ 

Macroeconomics Policy and Management และการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา  

รุนท่ี ๑ ทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการปริญญาโท คณะ

เศรษฐศาสตรและเคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัย 

นวัตกรรมอุดมศึกษา (๒๕๔๗-๒๕๕๕๐) และรองอธิการบดีฝาย

ทรัพยสิน (๒๕๔๔-๒๕๔๖)  

แนะนำผูบริหารใหม 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กับวิสัยทัศนมุงพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ใหมีความเปนเอกลักษณ โดดเดนในทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ คณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เผยถึงแนว

นโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรม

ที่มุงพัฒนาวิทยาลัยใหมีความเปนเอกลักษณ โดดเดนในทาง 

วิชาการดานนวัตกรรมและการบริการ มีการสรางกระบวนการคิด

และการเรียนรูที่สอดคลองกับผลผลิตท่ีประเทศตองการ โดย

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมทานใหมมนีโยบายในการดำเนินการ ดงัน้ี 

ดานวิชาการและการศึกษา  
พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ใหมีขีดความสามารถในการ

แขงขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ เม่ือนักศึกษาจบการ

ศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาศักยภาพจากการเรียนการ

สอนไปสูการประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ระดับนานาชาติเพ่ือเตรียมพรอมในการขอการรับรองจากสมาคม

วิชาชีพซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล และปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหมีการสอนผานทางไกลมากข้ึน รวมถึงปรับปรุงโครงการ

ศึกษาไปยัง มธ. ศูนยพัทยา 

 สรางเครือขายนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรมรวมรุน การ

เผยแพรความสำเร็จของนักศึกษา 

 สรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและองคกรตาง

ประเทศท่ีสามารถสรางประโยชนใหกับอาจารยและนักศึกษาใน

ดานการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและประสบการณ เชน 

การตีพิมพงานวิจัย การบรรยายทางวิชาการและการเรียนจาก 

ตางประเทศ 

ดานการพัฒนาบุคลากร  
สงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับ 

และนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถใชอางอิง

ในทางวิชาการหรือทางดานการปฏิบัติงานได 

ผลักดันใหคณาจารยยกสมรรถนะทางวิชาการใหเปนท่ี

ยอมรับ สามารถสรางแรงจูงใจใหผูสนใจเลือกมาศึกษาท่ีวิทยาลัย

นวัตกรรมและสามารถขอตำแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะ

สมกับจำนวนของนักศึกษา 
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อาจารย ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ผูอำนวยการศูนยศึกษาความรวม
มือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (B.A.) เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ๑) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปริญญาโท (M.SC.) วิศวอุตสาหกรรมและการบริหาร 
(Industrial Engineering and Management), สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย Asian Institute of Technology ปริญญาเอก วิศวอุตสาหการและ 
การวิจัยดำเนินงาน ( Industr ial Engineering and Operat ions 
Research) มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย เบอรคเลย University of 
California at Berkeley เคยดำรงตำแหนง รองผูอำนวยการฝายบริหาร 
ศูนยศึกษาเอเปคและศึกษาความรวมมือในภูมิภาคแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รองผูอำนวยการฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยศึกษาเอเปค และ
รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  

อาจารย ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ผูอำนวยการศูนยศึกษาความรวม
มือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวิสัยทัศนในการพัฒนา
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
มุงพัฒนาความรู การวิจัย ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความ
สัมพันธระหวางประเทศ สนับสนุนใหเกิดการประสานความรวมมือทางวิชา
การ (Academic Network) ทั้งในประเทศและตางประเทศ สำหรับนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ไดอธิบายโดยสรุป ดังน้ี  

 ดานการวิจัยและใหคำปรึกษาทางวิชาการท่ีเปนประโยชน 
กับสวนราชการภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสรางความ
รวมมือในการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือในระดับนานาชาติ เนนการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ (Multi-
discipl inary) ที่มีการดำเนินงานรวมกันระหวางสาขาตางๆ อาทิ 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน โดยบุคลากร
ที่เขารวมโครงการวิจัยเหลาน้ี ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยในเครือขาย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
หลักในการจัดต้ังศูนยฯ และไดดำเนินโครงการวิจัยรวมกับสถาบันทางวิชา
การในตางประเทศ เพ่ือใหผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและ
เปดโอกาสใหมีการทำงานวิจัยรวมกับนักวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ผล
งานวิจัยสามารถตีพิมพไดในระดับนานาชาติ เพ่ือนำไปสูการเปนศูนยกลาง
ทางการวิจัยในระดับนานาชาติ  

 ดานการบริการสังคม (Reaching Out Program) การดำเนิน
งานในสวนของ Reaching Out Program เปนโครงการท่ีใหความสำคัญสูง
เพราะ เปนวัตถุประสงคหลักและพันธกิจตั้งแตจัดตั้งศูนยฯ ที่จะตองทำ
หนาท่ีเผยแพรความรูในเรื่องตางประเทศใหกับสังคม เพ่ือใหสามารถเขาใจ 
เขาถึง และปรับตัวกับสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสม และ
เปนการติดอาวุธทางวิชาการใหกับคนไทย ที่ผานมาไดดำเนินโครงการใน
เร่ืองน้ี โดยแบงออกเปน ๒ ดาน ไดแก ๑. การอบรมครู ซึ่งเนนการอบรม
เพ่ือใหครูมีความรู ตลอดจนวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ในเรื่องระหวาง
ประเทศไดอยางรอบดาน ๒. การจัดอบรมครูในเร่ืองภูมิภาคการศึกษา เพ่ือ

แนะนำผูบริหารใหม  
ผูอำนวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กับวิสัยทัศนที่มุงพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และงาน
วิจัย ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ 
พรอมสูการเปนศูนยกลางทางการวิจัยในระดับนานาชาติ 

ใหครูมีความรูความเขาใจในภูมิภาคตางๆ ของโลก และเขาใจถึงความ

สำคัญตอประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓. การอบรมให

องคกรตาง ๆ และสาธารณชนท่ัวไป เพ่ือเผยแพรความรูดานตาง ๆ ที่

บุคลากรของศูนยมีความรูนำไปถายทอด อาทิ การตางประเทศและ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน  

 การสรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ 

ขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมของศูนยฯ ใหครอบคลุมถึงความรวมมือ

ระหวางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา ตลอดจน 

สนับสนุนการประสานความรวมมือทางวิชาการ (Academic Network) ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ อาทิ การฝกอบรม การจัดสัมมนา การบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: 

MOU) การทำงานวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศเพ่ือ

สรางเครือขายทางวิชาการ เปนตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนท่ียอมรับมากย่ิงขึ้น 

 การพัฒนาฐานขอมูลและเว็ปไซต โดยพัฒนาใหเปนระบบ

คลังความรูดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและเศรษฐกิจไทย ๗๖ จังหวัด 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน สำหรับสาธารณชนท่ัวไป โดยเนนในสวนของ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือใหเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่

สำคัญในดานการตางประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดย

ไดออกแบบเว็ปไซตใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน ประกอบดวยขอมูล

ดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเมืองระหวางประเทศ ความ

สัมพันธระหวางประเทศ และบทวิเคราะห นอกจากน้ี ยังไดขยายขอบเขต

เน้ือหาในสาขาอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญตอการเรียนรูและเปนท่ีสนใจของ

สังคม อาทิ ดานสิ่งแวดลอม โดยเนนความเคลื่อนไหวในการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี

คมนาคม ตลอดจน ไดจัดทำ Video Clip ของการอบรมในฉบับยอและ

ฉบับสมบูรณ เพ่ือใหครูและนักเรียนสามารถ download นำไปใชประโยชน

ตอไป ซึ่งเปนหมายของโครงการน้ีคือ การเช่ือมตอขอมูลดานการศึกษาจาก

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูระดับอุดมศึกษา 

 การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ  และ

การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมภายใตกรอบ 

เอเปค หรือกรอบอื่นๆ ซึ่งจะเปนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให

รวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยและ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

ผูอำนวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวในตอนทายวา สำหรับเปาหมายในภาพ

รวม เนนพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดความรวมมือทาง

ดานการศึกษาคนควาในกลุมสมาชิกเอเปคและภูมิภาคอ่ืนๆ ตลอดจน 

สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่มุงเนนการสรางองค

ความรู ความรับผิดชอบตอสังคม ควบคูคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนำไปสูการ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีสมบูรณแบบของประเทศ ตอไป 
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นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

(BBA International Program) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศความสามารถบนเวทีโลก ควารางวัลชนะ

เลิศ จากการแขงขันการวิเคราะหกรณีศึกษาเชิงธุรกิจนานาชาติ McGill 

Management International Case Competition 2010 (MMICC) จัดโดย McGill University มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศ

แคนาดา ซึ่งการแขงขันคร้ังน้ีเปนการจัดการแขงขันคร้ังท่ี ๑๐ ที่มีผูเขารวมแขงขันท้ังหมด ๑๐ ทีม และทุกทีมลวนเปนทีมที่เคยติด

อันดับ ๑ ใน ๓ ของการแขงขันคร้ังกอน ๆ เทาน้ัน อาทิ University of Pennsylvania (The Wharton School), University of 

California at Berkeley และ University of Southern California เปนตน สำหรับทีมนักศึกษาจากโครงการ BBA International 

Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เขารวมการแขงขันครั้งน้ี ประกอบดวย นางสาวแคทรียา ธีรรัฐพล นางสาวจิรญา  

บญุญเศรษฐ นกัศึกษาชัน้ปที ่๔ วิชาเอกการเงิน นางสาววรวรรณ หวังพนิตกุล นกัศึกษาปที ่๓ วิชาเอกการเงิน และ นางสาวมนสิณีย 

สัตยารักษ นกัศึกษาชั้นปที่ ๒ วิชาเอกการตลาด  

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑  จากการแขงขัน 

“การจำลองสถานการณ” ครั้งท่ี ๕  (ARENA Simulation Contest 2010 

(V)) เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๓  ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ งจัดโดย OR NET 

Conference 2010 รวมกับ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ Rockwell 

Software สำหรับทีมที่ควารางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีม PPN IE TU จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวย นายพรชัย   

หงศวัฒนกุล นายเปรมชีวิน  ไตรทิพย นางสาวนิตยา  งามภักตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย วงษทัศนียกร เปนอาจารยที่ปรึกษา 

การจัดแขงขัน Arena Simulation เพ่ือใหนักศึกษาทุกระดับไดมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถในการสรางแบบจำลอง

ผาน Arena Simulation Software และการประยุกตแกปญหาทางธุรกิจ ในชีวิตประจำวันตาง ๆ เชน ตองการลดตนทุน ลดความ

เส่ียง และเพ่ิมผลผลิตหรือปรับระดับการใหบริการ เปนตน นอกจากน้ีผูเขาแขงขันจะไดรับความรู ทักษะ และคำแนะนำจาก 

ผูเชี่ยวชาญในการใชทฤษฎีและเทคนิคทาง Simulation ในการแกปญหา โดยกรณีศึกษาหรือโจทยที่ใชในการแขงขันน้ีจะเปนโจทย

เดียวกับที่ใชในการแขงขัน IIE/RA Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดการการแขงขันอยางตอเน่ืองทุกปมานานกวา ๑๐ ป 

ควารางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน 
“การวิเคราะหกรณีศึกษาเชิงธุรกิจนานาชาติ” 

ควารางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน 
“การจำลองสถานการณ” ครั้งที่ ๕ 

McGill Management International Case 
Competition 2010 (MMICC) 
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News message ÃŒÍÂÊÒÃÐ 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นำคณะผูเขาอบรมหลักสูตร “เสริมสราง 
ผูประกอบการใหม” รุน ๑-๓/๒๕๕๓ ศึกษาการดำเนินงาน ณ บริษัท อำพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จำกัด และ 
บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เส้ือแตงโม) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จัดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุนท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมงานสารบรรณ 
และธุรการ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โดย ศาสตราจารย               
ดร.สุรพล  นิติไกรพจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานเปดการอบรม 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง  
“ถึงเวลาทบทวนความม่ันคงมนุษยในอุษาคเนย”(Rethinking on Human Security in 
Southeast Asia) โดยวิทยากรรับเชิญ Assoc. Prof. Dr. Zarina Othman ผูเชี่ยวชาญดาน 
human security in Southeast Asia จาก Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอง F 332 อาคาร
อเนกประสงค ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  

“Thai – Japanese Relations: Its Future Beyond Six Hundred Years” โดย H.E. Mr. Kyoji  

Komachi ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจำประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓  

ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีภาค

ภาษาอังกฤษ ประจำป ๒๕๕๓ (TU Open House 2010) เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม 

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการวิจัย ครั้งที่ 

๑ (Core University) เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร    

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเล้ียงแสดงความยินดีแด ผูไดรับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ผูไดรับเข็มเกียรติยศ และผูไดรับการยกยองเปนกีรตยาจารยแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี  
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 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมลงนามในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือในการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นอกเวลาราชการ แผน ข 

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เรียนวันศุกร – อาทิตย) ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรในสังกัด 

กรมสุขภาพจิต และสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในทุกภูมิภาคระยะท่ี ๓ ระหวาง พ.ศ.๒๕๕๓-

๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคสำคัญในการเพ่ิมจำนวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญทางการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชใหมากข้ึน เพ่ือลดการขาดแคลนบุคลากรดานสุขภาพจิตในการบริการสาธารณสุข รวมท้ังเสริมสรางขวัญกำลังใจ 

ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรพยาบาลไดรับการศึกษาตอเนื่อง โดยกำหนดเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔ นอกจากน้ี 

ยังไดลงนามความรวมมือกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน 

ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน   
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 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 
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