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ณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือกับ ๓ 
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเยอรมนี จัดตั้งสถาบันวิจัยดาน

นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู 

“หลักธรรมาภิบาล” หลักในการบริหารบานเมืองที่โปรงใส 
รับผิดชอบตอสังคม อันจะนำมาสูการอยูรวมกันอยางสงบสุข ถือ
เปนแนวทางปฏิบัติที่หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน นำมาใชและปฏิบัติกันอยางแพรหลาย ซึ่งได
พัฒนาไปสูความรวมมือเพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง
ประเทศเพ่ือการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคในที่สุด 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ๓ 
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยแฟรงคเฟรต (University of 
Frankfurt) มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) และ
มหาวิทยาลัยมุนสเตอร (University of Muenster) จัดตั้ง
สถาบันวิจัยระหวางประเทศที่มีชื่อวา “สถาบันเยอรมัน-เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพื่อความเปนเลิศดานนโยบายสาธารณะ
และธรรมาภิบาล” (The German-Southeast Asian  
Center of Excellent for Public Policy and Good 
Governance ; CPG) โดยมีศูนยของการดำเนินงานอยูที่  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ที่จัด 
ตัง้ขึน้เพือ่ศกึษา วจิยัและแลกเปลีย่นองคความรูทางดานกฎหมาย 
มหาชน นโยบายสาธารณะ รวมทั้งหลักการบริหารจัดการบาน
เมืองที่ดี ซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปวา “หลักธรรมาภิบาล” โดย 
ไดรวมกันจัดพิธีลงนามความรวมมือและจัดตั้งศูนยการ 
ดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา ณ 
หองซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว มาริออท กรุงเทพ 

การศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยดังกลาวจะมุงเนนไปที่การ
แลกเปลี่ยนความรู เพื่อนำไปพัฒนาระหวางประเทศสหพันธ
สาธารณรฐัเยอรมน ีและประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
อีก ๑๑ ประเทศ อันไดแก ไทย สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และ 

ติมอร-เลสเต เพื่อใหระบบการเมืองการปกครองของทุกประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพัฒนาใหประชาชนในแตละประเทศมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดี และมีสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระดับที่ทัดเทียมกับประเทศตางๆ ที่พัฒนาแลวในภูมิภาคยุโรป 

 สำหรับภารกิจหลักของศูนยดังกลาว ที่นอกจากจะ
ศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาการดานกฎหมาย
ตางๆ ดังที่กลาวมา ระหวางประเทศเยอรมนีกับทุกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว ยังไดดำเนินการฝกอบรม
นักกฎหมายทั้งจากหนวยงานของรัฐและเอกชน ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จัดพิมพวารสารภาษาอังกฤษราย ๓ เดือน 
ออกจำหนายในประเทศตางๆ ทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรปเพ่ือ 
เผยแพรงานวิจัยและบทความวิชาการอีกดวย 

นอกจากน้ีสถาบันวิจัยดังกลาวไดดำเนินการ จัดอบรม
หลักสูตรภาษาเยอรมันในระดับตางๆ ใหกับนักศึกษากฎหมาย 
ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเริ่มดำเนินการกับ 
นักศึกษาของคณะนิติศาสตร มธ. เปนแหงแรก ตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษา
เยอรมันเพ่ือการส่ือสาร และศึกษาคนควาตำราในทางวิชาการให
กับตนเองได รวมถึงการสงนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ผานการคัดเลอืกเพือ่รบัทนุสนบัสนนุจากกระทรวงการตางประเทศ 
ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนทุนเต็มจำนวนครอบคลุมคาใชจาย
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ธรรมศาสตรกับบทบาทศูนยกลางวิชาการ
ดานกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท มอบเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๓ 
แด ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ในโอกาสครบรอบ ๗๖ ป แหง 
การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกำหนดจัดพิธีมอบ 
เข็มเกียรติยศ ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี เกิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๗๒ 
สำเรจ็การศึกษา ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการบัญช ีมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
MBA. จาก Wharton School, University of Pennsylvania 
ปริญญาบัตร วปอ. รุน พ.ศ. ๒๕๒๔ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเปนผูที่มีบทบาท
สำคัญในการบริหารงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานกรรมการสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานอนุกรรมการกล่ันกรอง

ระชาคมธรรมศาสตร รวมแรงเก่ียวขาวในโครงการ “ธรรมศาสตรทำนา  
เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ ๔” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย ศาสตราจารย 
ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน 
พรอมดวย คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมใจเก็บเก่ียวผลผลิต พรอมทั้งสรางประสบการณให 
นักศึกษาธรรมศาสตรไดมีโอกาสสัมผัสกับความลำบากของชาวนา และเก็บ
เกี่ยวประสบการณชีวิตนอกหองเรียน ตระหนักถึงคุณคา รากฐานดังเดิม

ของคนไทย ผานการ
เรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
จรงิ ตลอดจน การดำเนนิ 
ชีวิตตามแนวพระราช- 
ดำร ิ “เศรษฐกจิพอเพยีง”  
เพื่อใหประเทศไทยไดเจริญกาวหนาบนรากฐานของ
ความพอเพียง โดยมี “ขาว” เปนตัวเช่ือมโยงระหวาง 
“นักศึกษา” “วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” และ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับผลผลิตที่ประชาคม
ธรรมศาสตรรวมแรงใจเก็บเกี่ยวไดมีจำนวนทั้งสิ้น 
๒,๖๕๖ กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปเล้ียงตอนรับสมาชิกใหม
ลูกแมโดมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำป 
๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

วันเก่ียวขาว “ธรรมศาสตรทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปท่ี ๔”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๓ แด 

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ต

ป

มาตรฐานการบัญช ี สภาวิชาชีพบัญช ี ประธานท่ีปรึกษาศูนย
พฒันาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการทดสอบผูสอบบัญชีภาษี
อากร กรมสรรพากร อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ËÔÃÑÞ Ã´ÕÈÃÕ 
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TTF Award
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน 

TTF Award ประจำป ๒๕๕๒
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิ 

โตโยตาประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล 

ผลงานทางวิชาการดีเดน TTF Award ประจำป 

๒๕๕๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ 

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร โดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล  

นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 

พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยตา

ประเทศไทย รวมเปนประธานในพิธี 

สำหรบัป ๒๕๕๒ คณะกรรมการไดพจิารณา 

ผลงานทางวิชาการท่ีสมควรไดรับรางวัล TTF Award ดังนี้  

รางวัลเกียรติยศ
หนังสือเรื่อง “ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : 

การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคูตรงกันขาม”  

โดย ศาสตราจารย ดร.อานันท  

กาญจนพันธุ  

คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

รางวัลสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หนังสือเรื่อง “บุหงารายา : 

ประวัติศาสตรจากคำบอกเลา 

ของชาวมลายู”  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลุพีร วริณุหะ  

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ม

รางวัลสาขาวิทยาศาสตร
หนังสือเรื่อง “ตำรานิติจิตเวชศาสตร”  

โดย ศาสตราจารย นายแพทยรณชยั คงสกนธ 

คณะแพทยศาสตร  

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลในสาขาส่ิงแวดลอม
หนังสือเรื่อง “จากขยะสูน้ำมัน: 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที่

ดูแลสิ่งแวดลอม”  

โดย รองศาสตราจารย ดร.ศริริตัน จติการคา  

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF Award เปนการ 

ยกยองผลงานวิชาการในสาขาตางๆ พรอมสนับสนุนการจัดพิมพ

เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน อันจะเปนประโยชนแกนิสิต นักศึกษา 

อาจารย นักวิชาการ เพื่อนำไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู

และในปนี้ไดจัดตอเน่ืองมาเปนคร้ังท่ี ๑๐ และไดสรางผลงาน

วิชาการที่มีคุณคาถึง ๒๙ เลม ซึ่งนับเปนมรดกทางปญญาที่มอบ

ใหกับแผนดิน 

โด

กา

คณ

ม

หน

ปร

ขอ

โด

คณ

ป
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ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

จัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ มุงยกระดับคุณภาพดานการศึกษา วิชาการและ

การวิจัยสูระดับนานาชาติ  

อาจารยอาทิตย วงษสงา ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน

พัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวถึง

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-๒๕๕๔) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓- 

๒๕๕๔ วา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดนำผลการทบ

ทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๔) การจัดประชุมระดมสมองของผูบริหารมหา- 

วิทยาลัยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดระยอง ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ มาจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ฉบับทบทวน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โดยในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๘ 

มกราคม ๒๕๕๓ ไดมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรฯ ฉบับดังกลาว ซึ่งไดปรับประเด็นยุทธศาสตรใหมี

ความเหมาะสมตามภารกิจไว ๗ ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อการขับ

เคลื่อนใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคตามวิสัยทัศนที่ ได

กำหนดไว ดังน้ี 

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันวิชาการช้ันนำ
ของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิต

บัณฑิต การสรางองคความรู และการแกปญหาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. จัดการศึกษาใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากลอยางตอเนื่องและสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น ประเทศชาติและภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมการ

กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี

กลยุทธใหมที่ปรับเพ่ิมเติม คือ การเนนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และองคความรูสาขาวิชา (discipline) โดยเฉพาะ

การใชประโยชนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาอยางจริงจัง เพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหมีความรูภาษาตางประเทศใหมากข้ึน และผลักดันให

มหาวิทยาลัยกาวไปสูความเปนนานาชาติ 

เปาประสงค : บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามี
คุณภาพไดมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และ

ตรงตามความตองการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. สรางสรรคผลงานวิจัยที่มุงเนน
มาตรฐานความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ และการแกไขปญหาของประเทศ โดยปรับเปลี่ยน

กลยุทธเพ่ิมเติม คือ มุงพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาใหมีความเขมแข็ง โดยใหความสำคัญกับหลักสูตรท่ีเนนการ

วิจัยและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

ฝ
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ความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมใหแก นักศึกษา 

ประชาคมธรรมศาสตร และประชาชนท่ัวไป 

เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเร่ือง
ความเปนธรรมศาสตร และมีบทบาทในการสงเสริม ทำนุบำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาสังคมรวมกับภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗. สรางสรรคกระบวนการสรางความรู 
การเรียนรู และนำเสนอความรูเพื่อเปนทางออกใหแกสังคมและ

ภาคประชาชน (knowledge translation : KT) 

เปาประสงค : สังคมไดรับความรูในเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ และไดรับทางเลือกในการแกปญหาของประเทศ 

อาจารยอาทิตย กลาวเพิ่มเติมวา ในการทบทวนประเด็น

ยุทธศาสตรนั้น ฝายวางแผนพัฒนาฯ ไดปรับเปลี่ยนถอยคำ 

(wording) ในประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวเดิม ซึ่งมีลักษณะ

เปนวิสัยทัศนยอยใหม โดยยังคงยึดแนวคิดและหลักการเดิม 

นอกจากนี้ ไดแยกประเด็นยุทธศาสตร “บริการสุขภาพ” ออก

จากประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ มากำหนดเปนประเด็น ยุทธศาสตร

ที่ ๔ เพื่อใหมีความชัดเจนและประเมินวัดผลไดงายขึ้น พรอมทั้ง

กำหนดตัวชี้วัดเปาประสงคและตัวชี้วัดผลผลิตเพิ่มเติมจาก

แผนกลยุทธฯ ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ทั้งนี้ คณะ/หนวยงาน 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ฉบับทบทวน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ไดที ่www.tu.ac.th/ 

org/ofrector/planning/ สวนภารกิจตอไปของมหาวิทยาลัยที่จะ

ตองเรงดำเนินการ คือ การจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๓ นี้ 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลยุทธใหมอีก ๒ กลยุทธ ไดแก การสราง

วัฒนธรรมการทำผลงานวิจัยรวมกันระหวางอาจารยกับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และการสรางกลไกการนำองคความรูจากงาน

วิจัยทั้งของอาจารยและนักศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน

และการใหบริการทางวิชาการ  

เปาประสงค : สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลในการแกไขปญหาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. ใหบริการวิชาการจากความรูและ
ความเช่ียวชาญที่มหาวิทยาลัยมี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

เปาประสงค : ประชาชนไดรับบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

เปนธรรม และเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔. สรางมาตรฐานคุณภาพการให
บริการสุขภาพที่เนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม (holistic 

approach)  

เปาประสงค : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนไดรับบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕. สรางระบบบริหารจัดการมหา-
วทิยาลยัโดยมุงเนนคณุภาพชวีติและความสขุของคนในองคกร  

(healty organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการทำงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance 

organization) 

เปาประสงค : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบบริหารจัดการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพคลองตัว และสรางความผาสุกในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๖. สงเสรมิและทำนุบำรงุสงัคมประชา- 
ธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึง การสรางการเรียนรูและ

แก ไขขอผิดพลาด
ตามที่ จุลสารธรรมศาสตรฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งนำเสนอในหัวขอเรื่อง “ศาสตราจารยธรรมศาสตร” ไดระบุวา 

ศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล รองผูอำนวยการและอาจารยประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนศาสตราจารยที่เกษียณอายุราชการ  ซึ่งเผยแพรไปแลวนั้น เปนขอมูลที่ผิดพลาด ทางกองบรรณาธิการจึงขอแกไข 

ดังนี้ 

ศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล รองผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนศาสตราจารยประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และยังไมเกษียณอายุราชการ 
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ถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปดศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงใหม 
(Self-Access Learning Center: 

SALC) บริเวณชั้น ๑ อาคารเรียนรวมกลุม
สังคมศาสตร เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษดวยตนเองใหแกนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารยสุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน  
ผูอำนวยการสถาบันภาษา เปดเผยวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ไดพิจารณาเห็นวาศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงเดิม ณ อาคาร
วิทยบริการ อยูในพื้นที่ซึ่งคอนขางหางไกลจากอาคารเรียนของ 
นักศึกษาสวนใหญ จึงไดจัดสรรพื้นที่บริเวณช้ัน ๑ ของอาคาร
เรียนรวมกลุมสังคมศาสตรและมอบหมายใหสถาบันภาษาเปน 
ผูดำเนินการและกำกับดูแลการกอตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
แหงใหม เพื่อเปนการเอ้ือใหกับนักศึกษาไดมาใชบริการเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณเปนเงิน ๑๐ ลานบาท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงดานสถานท่ีและจัดซื้อครุภัณฑ และ
สถาบันภาษาไดจัดสรรงบประมาณสมทบเพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียน
ประเภทตางๆ เพื่อใหครอบคลุมกลุมของผูที่จะมาใชบริการให
มากขึ้นโดยไมไดมุงเนนการใหบริการเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 
เหมือนดังเชนในอดีต แตจะขยายขอบขายการใหบริการไปยัง 
นักศึกษาทุกชั้นป รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ัวไปท่ีประสงคจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การเตรียมตัวไปศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศหรือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 

ภายในศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงใหมนี้ ไดจัดแบงเปน
มุมตางๆ ตามประเภทกิจกรรม สื่อการเรียนรูและทักษะภาษา 
ไดแก มุมหนังสือพิมพและนิตยสาร มุม Book Hill และ Short 
Stories ซึ่งเปนมุมสำหรับหนังสือเพื่อใชศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิม
เติมและหนังสือแนวบันเทิงคดี มุม Sound Dome เปนมุม
สำหรับการฝกฟงภาษาอังกฤษจากเพลง หรือเน้ือเร่ืองอ่ืนๆ มุม 
Consulting Clinic เปนมุมใหนักศึกษาไดปรึกษาปญหาทาง
ภาษาอังกฤษและการเรียนรู มุม Multi-Purpose เปนมุมสำหรับ
การฝกการนำเสนองานและการอภปิรายกลุม มมุ Amphitheater  
เปนมุมสำหรับการแสดงออกทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ 
การประกวดสุนทรพจน การแสดงละครส้ัน และคาราโอเกะ 

เปนตน นอกจากน้ียังมีมุมอ่ืนๆ อีก เชน หองดูภาพยนตร, 
Game Zone, Computer Zone ซึ่งมีซอฟทแวรเพื่อการศึกษา
มากกวา ๒๐ รายการและหอง Cable TV ซึ่งศูนยฯ จะเปด 
ใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใชบริการไดใน 
วันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยไมตองสมัคร
เปนสมาชิก 

ผูอำนวยการสถาบันภาษา กลาวเพิ่มเติมถึงประโยชนที่ 
คาดวาจะไดรับอยางเปนรูปธรรมจากการเปดศูนยฯ แหงใหมนี้วา 
นักศึกษาจะมีแรงจูงใจใหเกิดความตองการในการพัฒนาภาษา
อังกฤษดวยตนเองมากขึ้นซึ่งมาจากหลักการมุงเนนที่ผูเรียนเปน
สำคัญ ผูเรียนจะตองเปนผูตัดสินใจดวยตนเองวา ตนเอง
ตองการเรียนรูอะไร ดังนั้นการพัฒนาศูนยใหทันสมัย พรอมกับ
อุปกรณสมัยใหมก็จะทำใหเกิดแรงจูงใจตอผูเรียนมากขึ้น โดย
ทางศูนยฯ มีแผนจะขยายเวลาใหบริการถึง ๑๙.๐๐ น. และ
กำลังดำเนินการของบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช
เฉพาะในศูนยฯ หลังเวลาราชการ เนื่องจากปจจุบันตองใชระบบ
เครื่องปรับอากาศกลางรวมกับอาคาร SC ซึ่งปดเวลา ๑๖.๓๐ น. 
โดยหากสามารถขยายระยะเวลาการเปดใหบริการไดเพิ่มข้ึน จะ
สามารถใชประโยชนจากศูนยฯ แหงนี้ไดอยางเต็มที่ 

ทั้งนี้สถาบันภาษา ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหจัดต้ังศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงแรก ขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ อาคารวิทยบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
สงเสริมใหนักศึกษาช้ันปที่ ๑ ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษา
อังกฤษดวยการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนภายใน 
ชั้นเรียน โดยใชเวลาวางจากการเรียนในชั้นเรียน มาเรียนรูและ
ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากส่ือตางๆ ดวยตนเองตาม
ความสนใจ โดยไมตองเสียคาใชจาย นอกจากนี้เพื่อเปนสถานที่ 
ที่นักศึกษาไดมาพบปะและทำกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

ศูนยการเรียนรูแหงใหม
สำหรับผูที่ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง

ส



หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินการกอสรางทางเขา-ออก
แหงใหม บริเวณถนนเชียงรากนอยตามแนวสายไฟฟาแรงสูง  

เพื่อลดการจราจรติดขัดภายในมหาวิทยาลัย ดวยงบประมาณ 
แผนดนิ จำนวน ๑๔ ลานบาท จากโครงการปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 
๒๕๕๕ และงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 
๓ ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗ ลานบาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รอง
อธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กลาววา ภายหลัง
จากการขยายการจัดการเรียนการสอนจากทาพระจันทรมายังศนูย
รังสิต ทำใหในปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ได 
มีการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงจำนวน
นักศึกษาและบุคลากร จึงมีจำนวนผูใชรถใชถนนเพ่ิมขึ้นเปน
จำนวนมาก สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดทั้งในชวงเชา 
(ประมาณ ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.) และชวงเย็น (ประมาณ 
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.) โดยเฉพาะบริเวณประตูเชียงราก ซ่ึง
ปจจุบันไดกลายเปนทางเขา-ออกหลัก เนื่องจากสามารถเช่ือมตอ
กับทางดวนและถนนพหลโยธินไดโดยสะดวก ประกอบกับ
บริเวณดังกลาวมีหอพักเอกชนตั้งอยูเปนจำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงมีแนวทางในการเปดประตูเขา-
ออกดานถนนเชียงรากนอยอีกจุดหนึ่ง เพ่ือบรรเทาการจราจร
ติดขัดดังกลาว โดยทางเขา-ออกใหมจะเช่ือมตอจากถนน
พิทักษธรรมตรงบริเวณโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปตาม
แนวเสาไฟฟาแรงสูงผานพ้ืนท่ีของเอกชนไปเช่ือมตอกับถนน
เชียงรากนอย ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดเจรจากับเจาของที่ดินบริเวณ
ดังกลาว ซึ่งประกอบดวย นางมุกดา ปยะเกศิน นายรักษา 
โภคาสถิตย และบริษัท โดมมณีเพลส จำกัด เรียบรอยแลว และ
ไดมีการลงนามสัญญากอต้ังภาระจำยอม (MOU) เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองรับรอง ตึกโดม มธ.ทาพระจันทร เพื่อ
ใหใชที่ดินดังกลาวเปนสาธารณประโยชน ซึ่งจะชวยลดการจราจร
ติดขัดภายในมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย 

โครงการดังกลาวแบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ 
เปนการดำเนินกอสรางถนนภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย
การขยายถนนพิทักษธรรมออกไปทางดานบอบำบัดน้ำเสีย ทำให
ถนนพิทักษธรรมต้ังแตบริเวณโรงพิมพฯ จนถึงถนนยูงทองกวาง
ขึ้นจากเดิม ๑.๕๐ เมตร และการกอสรางถนนทางเขา-ออก ซึ่ง
เปนเสนทางที่อยู ใตแนวสายไฟฟาแรงสูงไปจนถึงแนวรั้วของ

มหาวิทยาลัย โดย
ถ น น ดั ง ก ล า ว มี
ค ว า ม ก ว า ง ร ว ม 
๑๘.๐๐ เมตร แบง 
เปนผิวถนน ๒ ขาง มีความกวางขางละ ๖.๐๐ เมตร มีเกาะ
กลางถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร และมีทางเดินดานขางกวางขางละ 
๑.๕๐ เมตร สวนระยะที่ ๒ เปนการเชื่อมตอถนนดังกลาวจาก
แนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยไปจนถึงริมถนนเชียงรากนอย ซึ่ง 
มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ใหเปนพื้นท่ีหรือลาน
อเนกประสงค ซึ่งหมายถึง พื้นที่สำหรับการใชประโยชนของ 
นักศึกษา ขาราชการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ตองการเขามา
ติดตอราชการกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนลานจอดรถยนตดวย 
ทั้งนี้กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอระบบไฟฟาแรงสูง 
หรือตอชีวิตและทรัพยสิน เชน ตลาดนัด แผงลอย หรือกิจกรรม
ที่ใกลเคียงกัน รวมถึงการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่
มีความสูงจะไมอนุญาตใหดำเนินการในพ้ืนที่นี้ อนึ่ง พื้นท่ี 
ดังกลาวซึ่งอยูใตแนวสายไฟฟาแรงสูงจะยังคงสงวนสิทธิ์ไวเพื่อ
ประโยชนในการบำรุงรักษาสายสงของทางการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยในกรณีที่จำเปน 

ทั้งนี้ การกอสรางในระยะที่ ๑ ไดใชงบประมาณแผนดิน 
ตามโครงการปฏิบตักิารไทยเขมแขง็ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔ ลานบาท  
และงบประมาณสมทบจากมหาวทิยาลยั อกีประมาณ ๓ ลานบาท  
รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้นประมาณ ๑๗ ลานบาท สวนการ
กอสรางในระยะที่ ๒ หรือการกอสรางพื้นที่อเนกประสงค ไดขอ
ความรวมมือจากเทศบาลทาโขลงในการสรางพื้นที่ดังกลาวเพื่อ
สาธารณประโยชน โดยไดเริ่มดำเนินการสรางต้ังแตวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ ขณะน้ีความคืบหนาการดำเนินงานประมาณ 
๙๐% และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยคาดวาเมื่อดำเนินการกอสรางถนนและพื้นที่
อเนกประสงคดังกลาวเสร็จแลว จะสามารถลดภาวะการจราจร
ติดขัดภายในมหาวิทยาลัยลงไดอยางมาก ซึ่งจะทำใหการจราจร
ภายในมีความคลองตัวมากข้ึน รวมท้ังกอใหเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยและเจาของที่ดินที่อยูตามแนวถนนดังกลาว 
นอกจากนี้ ยังเปนการรองรับการที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ
ปรับปรุงยิมเนเซียม ๑ ใหเปนศูนยการสอบขนาดใหญ (ประมาณ 
๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ คน) และศูนยการประชุม อีกดวย 

โครงการกอสรางถนนทางเขา-ออก 

ดานถนนเชียงรากนอยแหงใหม
ม

ี   ี



ระชาคมธรรมศาสตร ที่สัญจรไปมาในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ ในระยะน้ีจะเหน็การเปลี่ยนแปลง

ทั้งดานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนที่สวยงาม ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย
ทุมงบประมาณกวา ๙๘ ลานบาทเพื่อพัฒนาปรับปรุงซอมแซม
อาคารและพัฒนาดานกายภาพภายในศูนยรังสิต ใหเปนเมือง
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ 

นายสมพร กรุดเงิน ผูอำนวยการสำนักงานอาคารสถานท่ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา สำนักงาน
อาคารสถานท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการกำกับดูแลการ
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยรังสิต โดยในรอบปงบประมาณ 
๒๕๕๒ ตอเนื่องถึงไตรมาสแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
จำนวน ๔๘ รายการ โดยปรับปรุงอาคาร ๒๖ รายการ ปรับปรุง
ภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค ๒๑ รายการ ดวยงบประมาณ
ทั้งส้ิน ๙๘,๕๗๓,๕๒๑.๓๑ บาท  

นายวัฒนพงษ รัตนะวิศ หัวหนางานซอมบำรุงและบริการ 
กลาววา ในสวนของการปรับปรุงดานอาคารสถานที่ไดดำเนินการ
ปรับปรุงหองบรรยายเรียนรวม ๕๐๐ ที่นั่ง ภายในอาคารบรรยาย
รวม ๑ ปรับปรุงหองบรรยายรวม ๑,๐๐๐ คน พรอมงานระบบ
อาคารบรรยายรวม ๔ รวมถึงการปรับปรุงหองน้ำ ปรับปรุง 
หองศูนยการเรียนรูดวยตนเองดานภาษาอังกฤษ มธ. ศูนยรังสิต 
(Self Access Learning Center) ปรับปรุงอาคารกิจกรรม 
นักศึกษา กอสรางโรงอาหารรอบดึก เพื่อขยายพื้นที่ใหบริการ 
ไดอยางกวางขวางมากข้ึน รวมถึง การซอมแซมและปรับปรุง
ระบบไฟฟาโรงอาหารกลางและโรงอาหารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งโครงการดังกลาวไดดำเนินการเรียบรอยแลว 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัมีโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  
(โรงอาหารอาคารกลุมสังคมศาสตร) เพ่ิมเติมเพ่ือขยายจุดบริการ
รานอาหาร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการกอสราง สวนรายการ
ที่อยูระหวางเตรียมจัดทำสัญญา คือ การกอสรางอาคารสัตว
ทดลอง ปรับปรุงอาคารบรรยายรวม ๑ และหองเรียนขนาด 

๒๐๐ คน จำนวน ๗ หอง ดานการปรับปรุงสาธารณูปโภค
และภูมิทัศน ไดแก การวางทอประปาภายในศูนยรังสิตและ
ปรับปรุงระบบจายน้ำประปา การกอสรางรั้วถาวรดานทิศตะวัน
ตก โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเวที และภูมิทัศน บริเวณดาน
หนาอาคารกิจกรรมนักศึกษา การปรับปรุงถนนทางเดินเทาสาย
ตางๆ ไดแก ถนนดานขางอนุสาวรียอาจารยปวย อึ๊งภากรณ 
ถนนปรีดี พนมยงค ถนนปวย อึ๊งภากรณ ซอมและขยายทาง
เดินเทาบริเวณถนนทางเขาออกประตูเชียงราก และปรับปรุงทาง
เดินเทาจากบริเวณดานขางหอพักหญิง ๒ ถึงดานหนาอาคาร
ยิมเนเซียม ๗ ถนนยูงทองบริเวณสถานีตำรวจยอยถึงสะพานเขา
คณะรัฐศาสตร ทางเดินเทาตามแนวถนนดานหนาและดานขาง
ทิศตะวันตกของอาคารสำนักงานอธิการบดี โครงการกอสรางทาง
เดินเทาและสวนหยอมติดราน Bake @ Dome เพื่อเปนที่พัก
ผอนสำหรับประชาคมธรรมศาสตร ซึ่งการดำเนินงานโครงการ
ตางๆ ขณะน้ีเสร็จเรียบรอยแลว สำหรับแผนการดำเนินงานใน
อนาคต ไดแก โครงการกอสรางทางจักรยานจากอาคาร
ยิมเนเซียม ๗ ถึง TU DOME แยกไปสระวายน้ำ และ
โครงการซอมปรับปรุงทางเดินเทาตอจากหนาคณะรัฐศาสตร
จนถึงโรงภาพยนตรของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยไดดำเนินการปลูกตนไมใหญ จำนวน 
๖,๐๐๐ ตน จากเปาหมายเดิม ๔,๐๐๐ ตน ตามสถานท่ีตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เชน บริเวณสระน้ำ
เอเชียนเกมสปารค และบริเวณอาคารเรียนกลุมสังคมศาสตร 
เพื่อใหเกิดความรมรื่น และสนับสนุนโครงการธรรมศาสตรสีเขียว 
อีกดวย 

ธรรมศาสตร ทุมงบประมาณกวา ๙๘ ลานบาท
ปรับปรุงภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภคและการใหบริการดานอาคารสถานท่ี 
ภายใน มธ. ศูนยรังสิต เพ่ือสรางบรรยากาศใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ

ป



มุงพัฒนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 

ใหเปนศูนยกลางการวิจัยแบบครบวงจร
อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ใหสัมภาษณวา 
ภารกิจหลักสำคัญระหวางการดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ตลอดในวาระการดำรง

ตำแหนง คือการมุงเนนงานดานการวิจัย บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นวิสัยทัศน ทิศทาง 
นโยบาย และแนวทางการบริหารสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษาฯ จึงมุงเนนการ
พัฒนาสถาบันใหเปนศูนยกลางการวิจัยแบบ
ครบวงจร และนำผลวิจัยไปใชในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการสรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือกับสถาบันตางๆท้ังในและตางประเทศในการสงเสริมการ
วิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สำหรับงานดานการ
บริการทางสังคมจะเนนการสรางรายไดจากการบริการวิชาการทาง
สังคมที่สอดคลองกับความตองการทางการตลาดและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากน้ีจะพัฒนาสถาบันให
เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของ ดังน้ัน นโยบายการทำงาน จึงแบงออกเปน ๓ สวน 
โดยใหเปน ๑๐ หนวยนำ้หนัก คือ การวิจัย ๖ สวน งานบริการ
วิชาการ ๓ สวน และงานดานศิลปวัฒนธรรม ๑ สวน ซึ่งทั้ง ๓ 
สวนจะบูรณาการเขาดวยกันโดยใชการวิจัยเปนฐาน เหตุผลท่ีให
น้ำหนักกับงานวิจัยมากกวา ๕๐ เปอรเซ็นต เน่ืองจากตองการ 
Positioning ใหเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เนนการสรางงาน
วิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อชวยยกระดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย นโยบายดานการ
วิจัย จะดำเนินการอยู ๓ เรื่องหลัก คือ 

๑. การจัดต้ังศูนยวิจัยแบบครบวงจร ซึ่งศูนยวิจัยแหงนี้จะ
ทำหนาที่ขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันทั้งระบบ ดวยการวาง
ระบบกลไกของศูนยตั้งแตการจัดทำคูมือวิจัยของสถาบัน การจัด
ทำคลังขอมูลการวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่จะชวยเปน
แหลงสืบคนขอมูลสำหรับการวิจัย รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจัยซึ่งทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยของสถาบัน 
โดยศูนยวิจัยแบบครบวงจรแหงนี้จะรวมถึงการจัดตั้งหนวย
วิเคราะหและประมวลผลขอมูล และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย 
พรอมท้ังทำหนาท่ีในการติดตามประเมินผล ตลอดจนขยาย 
ผลงานวิจัยในการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๒. การจดัตัง้ศนูยความรวมมอืระหวางประเทศ มวีตัถปุระสงค 
เพ่ือแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญทางดานเอเชียตะวันออกศึกษา แลก
เปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งทำหนาที่ในการจัดประชุมวิชา
การระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุมประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุน 
กัมพูชา พมา ลาว เวียดนาม และไทย ศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ นอกจากจะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนงานวิจัยแลว ยัง

เกิดการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมตามมา 
๓. การจัดตั้งกองทุนวิจัยสถาบัน เพื่อใหเปนแหลงทุน

สำหรับนักวิจัยของสถาบัน เพื่อใชในการสงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของนักวิจัย และเพื่อเปนแหลงทุนใหกับผูสนใจ
ภายนอกรวมดวย งานวิจัยของสถาบันจะครอบคลุมท้ังทางดาน
เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้ดานการศึกษา วทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และสาธารณสุข  
นโยบายดานการบริการสังคม 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จะเนนการพึ่งตนเองเปน
หลักเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยที่
สถาบันจะตองอยูไดดวยตนเอง ดังนั้น โครงการบริการวิชาการ
สังคมที่จัดขึ้นทุกโครงการจะเปนลักษณะ Business Unit หมาย
ถึง การใชวิธีบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ที่ประกอบดวย ๔ ขั้น
ตอน ขั้นตอนท่ี ๑ คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ในภมูภิาค และสอดรบักบัสภาพแวดลอม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดรูปแบบ
ของโครงการบริการวิชาการสังคม ที่จะตองขับเคลื่อนในทิศทางที่
มีคุณภาพ เนนการเขาถึงบริการทางวิชาการ สามารถสรางรายได 
คุมคา และคุมทุน ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินงานของโครงการ
บริการวิชาการสังคมจะมีลักษณะที่เปน Research & Deve- 
lopment (R&D) โดยเปนการทำงานวิจัยบนงานบริการทาง
สังคม และนำผลการวิจัยมาพัฒนางานบริการสังคมรวมดวย ขั้น
ตอนที่ ๔ การประเมินผล โดยใช KPIs เปนตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของงานเปนหลัก งานบริการวิชาการสังคมจึงเปนไปในรูปแบบ
ของการใชงานวิจัยมาพัฒนางาน เชน ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
ในโครงการสอนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุน ในรูปแบบของงานวิจัย
สถาบันที่มีการประเมินปจจัยนำเขา ปจจัยดานกระบวนการ และ
ปจจัยผลลัพธ นำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการสอนภาษาให
ไดมาตรฐานในระดับสากล งานดานบริการสังคมครอบคลุมถึง
การพัฒนาศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี ซึ่งจะพัฒนา

 แนะนำผูบริหารใหม

ทศในการสงเสริมการ
่

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท ดานการ
พยาบาล และปริญญาเอก  Doctor of Philosophy in Nursing, George Mason University 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Phi Beta Delta Award) รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
ทุนทบวงมหาวิทยาลัยตามความตองการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเคยดำรงตำแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒ สมัย ตั้งแตป ๒๕๔๖-๒๕๕๒ ปจจุบัน
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผู
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กศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควา

รางวัลชนะเลิศในการแขงขันวาความในศาลจำลองโดยการ

แถลงการณดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ จัดโดย บริติช เคานซิล 

รวมกับศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

ทรูวิชั่นส ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

(BIOTEC) โดยความสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษประจำ

ประเทศไทย จัดโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาไทย (Young Thai IP Law Ambassador Award) ขึ้น 

โดยมีจุดมุงหมายสำคัญที่จะสนับสนุนการศึกษากฎหมายในระดับ

อุดมศึกษาของไทย ตลอดจนสงเสริมนักศึกษานิติศาสตรและ

ประชาชนท่ัวไปใหตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการ

พิทักษทรัพยสินทางปญญา 

เมื่อศุกรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ไดมีการจัดการแขงขัน

รอบรองชิงชนะเลิศการแขงขันวาความในศาลจำลองโดยการ

แถลงการณดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ณ หองพิจารณาคดี ๑๓ 

อาคารศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

โจทยที่ใชในการแขงขันวาความในศาลจำลองโดยการแถลงการณ

ดวยวาจาในปนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิบัตรพันธุขาว นายพิศิษฐ 

วาชา นักผสมพันธุพืชชาวไทยนำพันธุขาวที่ไดจากจังหวัดบุรีรัมย

ไปพัฒนาเปนขาวพันธุ ใหม เขาไดจดสิทธิบัตรพันธุขาวกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณของไทย และจดทะเบียนช่ือและ

ตราสินคากับกรมทรัพยสินทางปญญา นายพิศิษฐ วาชา ยื่นฟอง

นายนู เนส ชาวกัมพูชาสัญชาติอเมริกันวาละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา โดยการแขงขันครั้งนี้ผูพิพากษาใหเวลาแตละฝาย ๓๐ 

นาทีในการแถลงการณดวยวาจา 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒ ิทมี Settrade  

Cappuccino (65 bht) (ฝายโจทก) ของนางสาว จุฑารัตน 

รมโพธิ์ชี และนางสาวพูนภา หมูสิริเลิศ จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนผูชนะเลิศไดรับถวยรางวัลจากประธานศาลฎีกา 

พรอมไดเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเปนระยะเวลา ๒ สัปดาห

ในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เพ่ือดูงานหนวยงานดานทรัพยสิน

ทางปญญา มหาวิทยาลัย บริษัทกฎหมาย และฝกงานกับ

สำนักงานทนายความช้ันนำของประเทศอังกฤษ และที่พิเศษ

สำหรับการแขงขันในปนี้คืออาจารยผูใหคำปรึกษาทีมผูชนะยังได

รับถวยรางวัลจากศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลางอีกดวย สวนทีมรองชนะเลิศ ไดแกทีม The 

Flashest (ฝายจำเลย) ของนางสาว วรรษมน โลหชิตรานนท 

และ นางสาวนันทินี สุนทรพิมล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับถวยรางวัลจากศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง พรอมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  

นางสาวจุฑารัตน รมโพธิ์ชี หนึ่งในสมาชิกทีม Settrade 

Cappuccino (65 bht) กลาววา “ตอนแรกที่รูวาเปนผูชนะดีใจ

และตื่นเตนมากๆ กอนการแขงขันไดมีการเตรียมตัวโดยอานท้ัง

ตำรา คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต รวมถึงขอคำปรึกษาจาก 

ผูเชี่ยวชาญทั้งอาจารยและตัวแทนจากสำนักกฎหมายชั้นนำ 

เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมายการคา รวมถึง

กฎหมายระหวางประเทศ การแขงขันครั้งนี้ชวยใหพวกเราได

ประยุกตองคความรูที่ไดจากการเรียนในหองเรียนมาใชในการ

ปฏิบัติจริง ซึ่งสำหรับพวกเรา แคเพียงการไดเขารวมแขงขันก็ถือ

เปนประสบการณที่ดีและล้ำคามากแลว” 

นักศึกษาธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ
“โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาไทย”
บินลัดฟาดูงานดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่อังกฤษ

นั
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คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท จาก คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท 
ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด เพ่ือจัดซื้อหนังสือ 
เขาหองสมุด คณะนิติศาสตร เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุมจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณบดีคณะนิติศาสตร

¹ÒÂà¹ÒÇÃÑμ¹� ¾§É �ä¾ºÙÅÂ �¹ÒÂà¹ÒÇÃÑμ¹� ¾§É�ä¾ºÙÅÂ � ศิลปนแหงชาติ และศิษยเกาคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รับมอบรูปปน “ศิลปน
แหงชาติ” จาก นายปานพันฝุน ประติมากรและศิลปนแหงชาติ
จีน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยวัตถุประสงคในการ
มอบรูปปนเพื่อยกยองในฐานะเปนศิลปนแหงชาติ ผูสราง
คุณูปการดานวรรณศิลปของไทย 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë �¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë� ผูชวยอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ Prof. Dr. Nguyen Nam จาก 
Harvard-Yenching Institute และ Prof. Dr. Hendrik 
Meyer-Ohle Vice-Dean of the Faculty of Arts and 
Social Sciences National University of Singapore 
(NUS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและกระชับ
ความสัมพันธ เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม
วรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ � อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รับมอบเงินจาก ศิษยเกาคณะนิติศาสตร ๒๕๐๒  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ 
ปรับปรุงหองพิเศษ VIP โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม-
พระเกยีรติ เมือ่วันที ่๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองประชมุ ชัน้  
๔ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë� ผูชวยอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ตอนรับ Prof. Jun Onodera Huaman 
Geography, Economic and Urban Geography, China 
Studies Mr. Masaru Takemae Manager of 
Internationalization Promotion Center Ms. Ayako 
Moriya Officer, Internationalization Promomtion 
Center จาก Yokohama City University เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี ๒ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

¼Œª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã ¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë �¼Œª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã ¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë � ผชวยอธิการบดีฝาย

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã ÊÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹�ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã ÊÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹� อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹�ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ � อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รับมอบเงินจาก คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางดีเดน ประจำป 

๒๕๕๒ โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกดังรายนามตอไปนี้ 

กลุมขาราชการ ระดับ ๖-๘ 
นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท 

ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ๗ ระดับ ๗  

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

กลุมขาราชการ ระดับ ๑-๕
นางสุวรรณา บุญเพ่ิม 

ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ๕ ระดับ ๕ 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

กลุมลูกจางประจำ
นายเชาว ชินนะประภา 

ตำแหนงนักการภารโรง คณะนิติศาสตร 

 

 

 

 

ผลการคัดเลือกผู ไดรับรางวัลในฐานะท่ีปฏิบัติราชการดวย

ความวิริยอุตสาหะอยางดียิ่ง ประจำป ๒๕๕๒ มีรายนาม 

ดังตอไปนี้  

กลุมขาราชการ ระดับ ๖-๘
นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ 

ตำแหนงบรรณารักษ ชำนาญการ ๘ 

สำนักหอสมุด 

 

 

 

นางดารุณี อยูยัง 

ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ๘ 

คณะรัฐศาสตร 

กลุมขาราชการ ระดับ ๑-๕
นางจิตตรา ดอกบัว 

ตำแหนง นักวิทยาศาสตร ๕ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

กลุมลูกจางประจำ
นายเปรมชุธร รอดตรง 

ตำแหนงนักการภารโรง 

สำนักหอสมุด 

 

 

 

นายจำลอง มีประวัติ 

ตำแหนงคนสวน 

สำนักงานอาคารสถานท่ี ศูนยรังสิต 

ขาราชการและลูกจางดีเดน ประจำป ๒๕๕๒

ม

น

ตำ

ก

น

ตำ

สำ

น

ตำ

ค

น

ตำ

สำ

น

ตำ

ภ

ค

น

ตำ

น

ตำ

สำ

น

ตำ

สำ
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ระกาศผลการตัดสินออกมาแลวสำหรับ

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ ภายใตหัวขอ 

“Better Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกวา” โดย

ตัดสิน เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ที่ผานมา  

ณ หองประชุมโดมบริหาร ๒ ชั้น ๓ อาคารโดม

บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่ง 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรกวาดรางวัลทั้งสิ้น ๕ รายการ จาก

จำนวนรางวัลทั้งหมด ๗ รายการ 

โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดย หนวยบมเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ธุรกิจ

กระดาษ บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด มหาชน ได

เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกระดับ ทุกสถาบันทั่ว

ประเทศ รวมสงสิ่งประดิษฐเขาประกวด โดยมี

จำนวนผูสมัครทั้งสิ้น ๓๒ ทีม จาก ๗ สถาบัน ไดแก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๓ ทีม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ทีม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร (โชติเวช) ๑ ทีม มหาวิทยาลัย

ราชมงคลธัญบุรี ๑ ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ๒ ทีม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑ ทีม มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ๑ ทีม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ๑ ทีม โดยผลการตัดสิน ดังนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมมีผูไดรับ

รางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท  

 ผลงานท่ีไดรับรางวัลคือ รถเข็นคนพิการปรับยืนได 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกอบดวย ๑. นายพลายพชร อยูอเนก 

  ๒. นายเฉลิมศลิป หอมสมบัติ 

  ๓. นายวัชโรโดม ฉัตรกันทะ 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

 ผลงานที่ไดรับรางวัลคือ เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบไฮบริค

โดยใชคล่ืนไมโครเวฟ 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกอบดวย ๑. นายมุสตาฟา ยะภา 

  ๒. นายกัสตูรี เจะนิ 

  ๓. นายมณฑล โชชูนาด 

 ิ ั 

นักศึกษา มธ. เจง!! กวาด ๕ รางวัล
“Better Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกวา”

ป

Ã¶à¢ç¹¤¹¾Ô¡ÒÃ»ÃÑºÂ×¹ à¤Ã×èÍ§ª‹ÇÂà́ Ô¹»ÃÑºÂ×¹ä Œ́ 

Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñô 



¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� »‚·Õè ôó ©ºÑº·Õè ó à́ ×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á òõõó14

๓. รางวัลสิ่งประดิษฐที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย จำนวน ๓ 

ทีม เงินรางวัลทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ทีมที่ ๑. อุปกรณเสริมสำหรับเปลี่ยนรถวีลแชรใหเปนรถวีล

แชรไฟฟา 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประกอบดวย ๑. นายฐปนา ลิขิตลือชา 

  ๒. นายจิราวุฒิ ทาวประยูร 

  ๓. นายเฉลิมชัย ยางเดิม 

  ๔. นายปญญวสิษ ธีระวัฒนสุข 

  ๕. นายสุเชษฐ รินสุรงควงศ 

 ทีมที่ ๒. รถเข็นคนพิการปรับยืนได 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกอบดวย ๑. นายพลายพชร อยูอเนก 

  ๒. นายเฉลิมศิลป หอมสมบัติ 

  ๓. นายวัชโรโดม ฉัตรกันทะ 

 ทีมที่ ๓. สบูเหลวลางหนาสารสกัดจากมะเฟอง 

 โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกอบดวย ๑. นายสุชานนท เสมอแกว 

  ๒. น.ส.กะชามาศ กลั่นเสนาะ 

  ๓. น.ส.สุธีรา ไหวพริบ 

  ๔. น.ส.นันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย 

  ๕. น.ส.สุชาดา เนตรชลายุทธ 

๔. รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 

 ผลงานท่ีไดรับรางวัลคือ เครื่องชวยเดินแบบปรับยืนได 

 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกอบดวย ๑. นายธีรพงษ สมุทรอัษฎงค 

  ๒. นายเกรียงไกร ชินออน 

  ๓. นายนพชัย ใจวงศศา 

  ๔. นายชาตรี ดีราสาร 

  ๕. นายจตุรงค มีวงศ 

แมในการประกวดคร้ังน้ีจะไมมีทีมใดเปนเจาของรางวัล

ชนะเลิศ แตผลงานที่ไดรับรางวัลในทุกชิ้นลวนเปนสิ่งประดิษฐที่

เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิดริเริ่มสรางสรรค ตระหนักถึงการ

พัฒนาของนวัตกรรมไทยท่ีคำนึงถึงสิ่งแวดลอม และสามารถนำ

ผลงานหรือส่ิงประดิษฐไปสูการตอยอดทางธุรกิจตอไป 

องศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยฯ ไดรับ

เชิญเปน Speaker 2010 Meeting for Deans and 

Directors General จากมูลนิธิทางการศึกษาภาคพื้นยุโรป 

EFMD (The European Foundation for Management 

Development) ใหเปนผูแทนของภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำเสนอ

มุมมองใน ๒ ประเด็น คือ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจท่ี 

เกิดข้ึนตอประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และการรับมือกับ

วิกฤตการณดังกลาว รวมถึงผลกระทบและแนวโนมในการพัฒนา 

Business School ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ MBA  

ของประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งเปนการประชุมคณบดีทางดาน

บริหารธุรกิจท่ัวโลกกวา ๓๐๐ คน นอกจากนี้ ยังมีการประชุม 

GFME (Global Foundation for Management Education) 

โดย Assoc.Prof.Dr.Fredric William Swierczek ผู 

อำนวยการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

(IMBA) และผูอำนวยการโครงการปริญญาเอกดานการจัดการ

ธุรกิจ (DPB) รวมสัมมนาดวย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ Vienna University of Economics and Business 

ประเทศออสเตรีย 

คณบดีคณะพาณิชยฯ มธ. ไดรับเชิญเปน 
Speaker 2010 Meeting for Deans and 
Directors General 
จากมูลนิธิทางการศึกษา

ภาคพ้ืนยุโรป EFMD

ร
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กิจกรรมในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป

รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ๒๔๔๓-๒๕๕๓
นวาระแหงการครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหา- 
วิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง อีกทั้งยังเปนรัฐบุรุษอาวุโสและเปนบุคคลสำคัญของโลก โดย

การประกาศจากองคการ ยูเนสโก เพ่ือเปนการเผยแพรเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับสถาบันปรีดี พนมยงค ไดกำหนดจัดกิจกรรมตางๆ ในป ๒๕๕๓  
ดังตอไปน้ี 

ใ
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ■ การแถลงขาวงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป รฐับุรษุอาวุโสปรดี ีพนมยงค  

และงานเสวนา ภายใตหัวขอ “กาวขามวิกฤติดวยอภิวัฒนสูสันติ” 
  ณ หองวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ■ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเร่ืองสั้นขนาดยาว “ความจริง ความลวง”  

โดย สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ■ งานวันปรีดี พนมยงค และเสวนาในหัวขอ “๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค”  

โดย ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ นายแพทยบัญชา พงษพานิช ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน  
อาจารยสุดาทิพย อินทร และ ดร.อนุสรณ ธรรมใจ ดำเนินรายการ 

  ณ ลานปรดี ีและหองประชุมสญัญา ธรรมศกัดิ ์ตกึโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
กิจกรรมอ่ืนในเดือนพฤษภาคม ■ “โครงการแตงเพลงอภิวัฒนสูสันติ” คณะกรรมการตัดสินผูไดรับรางวัลเดือนนี้ 
  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ■ เปดหองแหงการเรียนรูปรีดี พนมยงค (นิทรรศการถาวร) 
 ■ ปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจำป ๒๕๕๓ เรื่อง “พุทธศาสนากับปรีดี พนมยงค”  

โดย พระฌานิพิทย อินฺทจารี เปนองคปาฐก 
 ■ แสดงละครเวทีเรื่อง “คือผูอภิวัฒน” โดยพระจันทรเสี้ยวการละคร (รอบพิเศษ) 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ■ แสดงละครเวทีเรื่อง “คือผูอภิวัฒน” โดยพระจันทรเสี้ยวการละคร (รอบปกติ) 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ■ แสดงละครเวทีเรื่อง “แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจาพระยา”  

โดย สาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๕ รอบ) 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ■ เปดงานศิลปะจัดวางในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค  

หัวขอ “ผลของการกอสรางไวดีแลว ยอมไมสูญหาย” โดย ฝายเรียนรูชุมชน มศว. กลุมเปาหมาย 
เครือขายโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๔๓๓ แหง และศิลปนผูสรางสรรคงานศิลปะดานตางๆ 

  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ■ จัดงาน “ครบรอบ ๖๕ ป วันสันติภาพไทย” 
  ณ หองสมุดเสรีไทยอนุสรณ สวนเสรีไทย และหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 
กิจกรรมอ่ืนในเดือนสิงหาคม ■ โครงการจัดฉายภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” พรอมกันทั่วประเทศ  

โดย หอภาพยนตรแหงชาติ สวนกลางจัดฉาย ณ สถาบันปรีดี พนมยงค พรอมกิจกรรมเสวนา 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค และทั่วประเทศ 
 ■ แสดงคอนเสิรตดุริยกวีนิพนธ ชุด “สันติธรรม”  

โดย คณะนักรองประสานเสียงสวนพลูคอรัส สถานที่อยูในระหวางประสานงาน 
 ■ โครงการฉายภาพยนตรสารคดีในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปฯ (อยูระหวางรองบประมาณ) 
๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ■ โครงการศิลปกับสังคม ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค :  

ผลของการกอสรางไวดีแลว ยอมไมสูญหาย (การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง) 
  ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 
 ■ มอบรางวัล โครงการ “ศิลปะดิจิตอล (Animation)” 
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าควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ บมจ. 

บางจากปโตรเลียม โดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล  
นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
คุณสมชัย เตชะวณิช ผูอำนวยการอาวุโสสายตลาดคา
ปลีก บมจ.บางจากปโตรเลียม รวมเปนประธานในพิธี
เปดราน Inthanin Coffee และ Bake @ Dome 
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ โดย
ราน Inthanin Coffee สาขาน้ีเปนสาขาท่ี ๑๐๐ และนับเปน
สาขาแรกท่ีตั้งอยูในสถาบันการศึกษา 

ภายในรานมีผลิตภัณฑในหมวดเครื่องดื่มที่ใหบริการในราน
ทั้งหมด ๔ ประเภท คือ กาแฟรอน กาแฟเย็น น้ำผลไม และ
เครื่องดื่มอื่นๆ โดยที่เมล็ดกาแฟทั้งหมดที่ ใชในราน จะเปน 
เมล็ดกาแฟที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ
คนไทย โดยทางรานมีเครื่องดื่มใหบริการหลากหลายชนิด อาทิ 
กาแฟสูตรพิเศษ Inthanin Blend เปนสูตร Blend โดยเฉพาะ
สำหรับราน Inthanin Coffee จุดเดนคือ มีกลิ่นหอมและมี
รสชาตินุมนวล ละมุนละไม มีทั้งกาแฟรอน (กาแฟดำ) และ
กาแฟเย็น (กาแฟใสนม) สวนผลิตภัณฑในหมวดอาหารวางที่มี
จำหนายในราน Inthanin Coffee มีทั้งหมด ๓ ประเภท คือ  

ภ

วาฟเฟล ขนมปงปง โรตีและยังมีขนมอบมากมายหลายชนิด 
จาก Bake @ Dome อาทิเชน บราวนี่ ชีสเคก คุกกี้คอน
เฟล็กซ แยมโรล 

ทั้งนี้ การเปดรานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการ 
สงเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารน้ัน ไดมีการศึกษาและพัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑขนมอบภายใต Brand “Bake @ Dome” ที่มี 
ชื่อเสียงดานความอรอย สะอาด มีคุณภาพและราคาประหยัด 
ความรวมมือคร้ังน้ีนับเปนกาวแรกในการสงเสริมกิจกรรม 
ของภาควิชาฯ ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกในการบริการเคร่ืองดื่ม
และเบเกอร่ีใหกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาอีกดวย 

Bake @ Dome จับมือ บางจาก 
                        จำหนายเบเกอร่ีในรานกาแฟอินทนิล

นโยบายดานการบริหาร 
นโยบายดานการบรหิารงานบคุคล เนนใหบคุลากรมวีสิยัทศัน 

ในการทำงานรวมกัน (Shared Vision) โดยเปาหมายใหมี
ทิศทางเดียวกันในการทำงาน เนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัด
ทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติรวมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ โดยการกำหนดเสนทางเดินของตำแหนงงานใหชัดเจน 
รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในองคกร มีการ
ประเมินแบบ ๓๖๐ องศาทุกระดับซึ่งจะชวยสะทอนภาพการ
ปฏิบัติงานที่โปรงใส และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล  

นโยบายดานการบริหารองคกร เนนการพัฒนาสถาบันให
เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจะพัฒนาระบบการจัดการความรู
และระบบของเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะขอมูลดาน
เอเชียตะวันออกศึกษาใหเปนคลังความรูและขาวสารดานเอเชีย
ตะวันออกศึกษาอยางแทจริง และจะพัฒนาองคกรดวยการใช
กระบวนการปรับปรงุคณุภาพอยางตอเนือ่ง (Continuous Quality  
Improvement; CQI) เปนหลัก ดวยวิสัยทัศน ทิศทาง และ
นโยบายการบริหารท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด นับวาเปนการเตรียม
ความพรอมของสถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษาฯ หากมหาวทิยาลยั 
มีการเปล่ียนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต 

ระบบคลังความรูดานจีนศึกษา ระบบการแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญ
ในศูนยการเรียนรูจีนศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรูให
เปนศูนยการเรียนรูดานจีนศึกษาอยางแทจริง  

นอกจากน้ี ผูอำนวยการสถาบันเอเชียตะวนัออกศกึษาฯ กลาว 
เพิ่มเติมวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ยังมีโครงการจัดตั้ง
ศูนยการแปล เพื่อชวยเหลืออาจารย นักวิจัย นักศึกษา ในการตี
พิมพเผยแพรผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งศูนยการแปลจะใหบริการแปลท้ังภาษาจีน ญี่ปุน 
เกาหลี เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถตีพิมพ
ในวารสารได และจะผลักดันวารสารเอเชียตะวันออกศึกษาใหเขา
สูฐานขอมูลสากลเพ่ือใหเปนวารสารในระดับนานาชาติตอไป 
นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 
จะดำเนินการวิจัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกศึกษาควบคูกับงาน
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการ หลังจากนั้นจะนำผล
การวิจัยสูการบริการวิชาการแกสังคมดวยการขยายผลในท่ีประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนการบูรณาการงานทั้ง ๓ สวน 
เขาดวยกัน  
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สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย โดย คุณ
วาทินี ขานวงศ ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานการศึกษา
ออสเตรเลียแหงนานาชาติ สถานทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอง ๓๐๓ ชั้น ๓ คณะรัฐศาสตร 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ธรรมศาสตรสโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดสัมมนา เรื่อง “ชีวิตเบิกบาน การงานสำเร็จ”  
โดย พระมหาธนเดช ธัมมปญโญ หัวหนาพระธรรม
วิทยากร ศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  
ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น 
๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ รวมกับ คณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Graduate 
School of Policy Science, Ritsumeikan University จัดสัมมนา 
เรื่อง “Human Resource Development in Regional Society” 
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคระหวางนักวิชาการไทยและญ่ีปุน เมื่อวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รักษาราชการ 
ในตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปน
ประธานในพิธีเวียนเทียนเน่ืองในวันมาฆบูชา เมื่อวันท่ี 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 ิ ี ิ ิ ั

สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษาฯ และคณะศลิปกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ Art  
Addicted : สานรักสรางสุข จากวัยสูวัยดวยศิลปะการเลา
นิทาน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอง
สัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ และอาคาร
เรียนรวมทางสังคมศาสตร (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการปลูกตนไม ๗,๕๐๐ 
ตน ใน ๔ ศูนยการศึกษา เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาส

ครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
ไดเริ่มดำเนินการต้ังแตตนป ๒๕๕๒ มียอดการปลูกตนไมสูงถึง 
๙,๕๓๗ ตน 

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ใหสัมภาษณวา โครงการปลูกตนไม ๗,๕๐๐ ตน 
ใน ๔ ศูนยการศึกษา ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยไดดำเนินการปลูกตนไม จำนวนท้ังสิ้น ๙,๕๓๗ 
ตน ดังน้ี ทาพระจันทร จำนวน ๒๓ ตน ศูนยรังสิต จำนวน 
๓,๔๙๘ ตน ศูนยพัทยา จำนวน ๑,๕๐๙ ตน ศูนยลำปาง 

จำนวน ๒,๐๐๓ ตน เพื่อสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการ
อนุรักษตนไมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน ชวยลดสภาวะ
โลกรอน สรางความรมรื่นสวยงามและมีสภาพแวดลอมที่ดีภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสูการเปน “ธรรมศาสตรสีเขียว” อยางยั่ง
ยืนตอไป 

ยอดปลูกตนไม ในโครงการ ๗๕ ป สูงถึง ๙,๕๓๗ ตน

โครงการ / กิจกรรม จำนวน 
มธ. ทาพระจันทร 

 ✿ โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสนามฟุตบอล 

 

๒๓ 
มธ. ศูนยรังสิต 

 ✿ วันสิ่งแวดลอมธรรมศาสตร โดย สำนักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม 

 ✿ ผศ.สมศักดิ์ เช้ือกิตติศักดิ์ 

 ✿ โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม โดย คณะสหเวชศาสตร 

 ✿ กิจกรรมปลูกตนไม “สวนไผ” โครงการธรรมศาสตรสีเขียว 

 ✿ โครงการปลูกตนไม ๗๕ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 

 ✿ พิธีเปดหอผูปวยพิเศษยูงทอง 

 ✿ กิจกรรมปลูกตนไมเน่ืองในวโรกาสวันแมแหงชาติ ประจำป 

๒๕๕๒ โดย โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ✿ โครงการปลูกตนไมเน่ืองในวโรกาสวันแมแหงชาติ  

ประจำป ๒๕๕๒ โดย สำนักงานจัดการทรัพยสิน 

 ✿ สำนักงานจัดการทรัพยสิน 

 ✿ ศิษยเกา มธ. รุนป ๒๕๒๙ 

 ✿ โครงการปลูกตนไมเน่ืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัว เจริญพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา โดย คณะวิทยา

ศาสตรฯ 

 ✿ โครงการปรับปรุงสวนของภาควิชาคอมพิวเตอร  

คณะวิทยาศาสตรฯ 

 ✿ โครงการรณรงคปลูกตนไมขนาดใหญ  

โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

 

๗๕ 

 

๒ 

๑๐ 

๑๙๘ 

๑๘๓ 

 

๑๐ 

๑๓๕ 

 

๙๔๗ 

 

๓๐๘ 

๖ 

๒๐๐ 

 

 

๑๘ 

 

๑๕๔ 

ม

โครงการ / กิจกรรม จำนวน 
 ✿ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 

 ✿ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ✿ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 ✿ ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ✿ ศูนยบริการการกีฬา 

 ✿ โครงการปลูกตนไม โดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 ✿ กิจกรรมปลูกตนไมวิชาสิ่งแวดลอม โดย SIIT 

 ✿ สำนักงานอาคารสถานท่ี ศูนยรังสิต 

๖๕ 

๙๐ 

๒๐ 

๗ 

๒๐๐ 

๑๑๐ 

๓๒๗ 

๓,๐๓๖ 
มธ. ศูนยพัทยา 

 ✿ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษตนไม  

 ✿ โครงการปลูกตนไมราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส  

พระชนมายุ ๘๒ พรรษา 

 ✿ โครงการปลูกตนไมบนเขามะตูมและเขาซากครก 

 

๒๕๕ 

๙๙๙ 

 

 

๒๕๕ 
มธ. ศูนยลำปาง 

 ✿ โครงการรับเพ่ือนใหม 

 ✿ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ✿ ศูนยลำปาง 

 ✿ ศิษยเกา คณะศิลปศาสตร รุนที่ ๑ 

 ✿ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

๒๑๐ 

๔๒๓ 

๒๕๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒๐ 
รวม ๙,๕๓๗ 
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ในการเดินทาง คาท่ีพัก คาฝกอบรม และคาใชจายอ่ืนๆ ที่
จำเปน เพื่อไปศึกษาหลักสูตรภาษาเยอรมันระยะสั้นที่ประเทศ
เยอรมนี ในชวงประมาณตนเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้  

การเปดโอกาสดังกลาวใหนักศึกษาไดพัฒนาความรูความ
สามารถ ก็เพื่อดำรงความเปนเลิศทางวิชาการและปลูกฝงการ
เปนผูนำวิชาการดานกฎหมาย มีความสำนึกในการผดุงความ
ยตุธิรรมและชวยเหลอืผูเสยีเปรียบในสังคมใหกบันักศกึษาเหลานัน้  

สมดังปณิธานของคณะนิติศาสตรที่ตั้งไว ซึ่งการพัฒนาระบบ
กฎหมายมหาชน ระบบการเมืองการปกครอง การกำหนด
นโยบายสาธารณะและเสริมสรางธรรมาภิบาลภายในประเทศ อีก
ทั้งยังรวมแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องดังกลาวกับชาติอื่นที่
เกี่ยวของ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะของ
ผูนำดานวิชาการกฎหมายของประเทศ จึงเปนหนวยงานท่ีมีความ
เหมาะสมในการเปนศูนยกลางการวิจัยในดานดังกลาว!! 

ายสุรชัย เชื้อคำเพ็ง ประธานสภาขาราชการ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ซึ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๓ มีวิสัยทัศนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มุงสงเสริมการมี 

สวนรวมของประชาคมธรรมศาสตร เพราะสภาขาราชการตอง

อาศัยการมีสวนรวม และสรางความรวมมือในทุกระดับเพื่อจะได

รับฟงขอมูล ขอเสนอแนะตางๆ นำเสนอผูที่เกี่ยวของพิจารณา

ตอไป ๒. ผลักดันเพื่อสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรใหได

รับความรูความเขาใจในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมอยางทั่วถึง 

๓. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความ

เจริญกาวหนาตามความรูความสามารถ และศักยภาพที่ควรจะ

เปนอยางเปนธรรม ๔. สงเสริมและสนับสนุนเพือ่สรางบรรยากาศ 

และวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี 

ความสุข ความเสียสละในอุดมการณของธรรมศาสตรรวมกัน 

รวมสะทอน ศึกษา และเสนอแนะทางดานสวัสดิการโดยรวมของ

มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบเพ่ือสิทธิประโยชนของบุคลากรทุก

สายท่ีเทาเทียมกัน ๕. ใหความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ของรัฐเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และการ

สงเสริมความเขาใจอันดีรวมกัน ทั้งน้ี สภาขาราชการจะไดจัดทำ

แผนงานท่ีเปนรูปธรรมและชัดเจน เพื่อใหการดำเนินงานเปน 

ไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคม

ธรรมศาสตรตอไป 

แนะนำประธานสภาขาราชการคนใหม
นายสุรชัย เชื้อคำเพ็ง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ดานนิเทศศาสตร จาก วิทยาลัยครู สวนสุนันทา ประกาศนียบัตร

กฎหมายมหาชน และประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยทางสังคม จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ปริญญาโท การบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม คณะ

สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

น คณะกรรมการสภาขาราชการ
นายสุรชัย เชื้อคำเพ็ง ประธานสภาขาราชการ 
นางนวลรักษ ชอบช่ืน รองประธานสภาขาราชการ 
นายไพโรจน เบญจมานนท รองประธานสภาขาราชการ 
นายอภินันท ชูหนู กรรมการ 
นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กรรมการ 
นางมาลี อินทรประเสริฐ กรรมการ 
นายไพโรจน กลิ่นเกษร กรรมการ 
นางบังอร ไกรสัย กรรมการ 
นางผกาพันธ โสดามุข กรรมการ 
นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ 
นางรัญจวน ศรวารี กรรมการ 
นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท กรรมการ 
นางอัจฉรา วีระสัมพันธ กรรมการ 
นายทรงกรด กลัดแกว กรรมการ 
นายสมโภช จังวิบูลยศิลป กรรมการ 
นายโชติศักดิ์ กล่ำชาง กรรมการ 
นายสมศักดิ์ หัวใจเพ็ชร กรรมการ 
นายบำรุง แฉบาง กรรมการ 
นางพรพิมล บุญศิริ กรรมการ 
นางสาวนลินธร อิทธิพงศธร กรรมการ 
นางจุฑามาศ อินทรปรีชา กรรมการ 
นายสมศักดิ์ หงษทรัพยภิญโญ กรรมการและเลขาธิการ

สภาขาราชการ 
นายชูเกียรติ จันทรมานะ กรรมการและผูชวย

เลขาธิการสภาขาราชการ 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th 
จุลสารธรรมศาสตร: เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 
 นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 
ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ  
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 
พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

สัมมนาทางวิชาการระหวางไทย - เกาหลี

ถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (NRCT) โดย ภารกิจการตางประเทศ (ภต.) 

และมูลนิธิวิจัยแหงสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of 

Korea, NRF) จัดสัมมนาทางวิชาการระหวางไทย-เกาหลี ในหัวขอ “Good 

Governance, Economy, Education, Culture and Tourism between 

Thailand and Korea” เมือ่วนัที ่๑๐-๑๑ กมุภาพันธ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนางกาญจนา ปานขอยงาม รอง

เลขาธิการ และรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ รวมในพิธีเปดการสัมมนา สำหรับ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปนเวทีใหนักวิชาการ นักวิจัย และผูเชีย่วชาญ

ดานธรรมาภบิาล เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม การทองเที่ยวของประเทศไทย

และสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ เพื่อ

นำไปสูงานวิจัยรวมกันในอนาคต และเปนการสรางเครือขายการวิจัยดานสังคม- 

ศาสตรระหวางนักวิจัยไทยและเกาหลี ซึ่งเน้ือหาการสัมมนาประกอบดวยผลงาน

วิจัยที่เก่ียวของของทั้งสองประเทศ อาทิ การสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา ระบบ

สวัสดิการ วัฒนธรรม การทองเที่ยว เศรษฐกิจ ธุรกิจ และธรรมาภิบาล เปนตน 

ส


