


อธิการบดี มธ.พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2
เปิดเวทีแถลงผลงาน 

เน้นชูจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ - มุ่งสู่อาเซียน - เพิ่มวิจัย

	 เมื่อวันที่	 11	 มิถุนายน	 	 2555	 	ณ		

หอ้งประชมุสญัญา	ธรรมศกัดิ	์มธ.ทา่พระจนัทร	์	

ไดจ้ดังาน	“อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พบสื่ อ ม วลชน 	 : 	 ผลผลิ ต จิ ต วิ ญญาณ

ธรรมศาสตร์”	โดยมี	ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิ ศ ไพฑู รย์  อธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย

ธรรมศาสตร	์และคณะผู้บริหาร	เปิดเวทีแถลง

ผลงานความก้าวหน้าและการมุ่งเน้นใน	3	ด้าน	

คือ	

	 1.	การสร้างจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

แก่นักศึกษา	

	 2.	ความเป็นนานาชาติรองรับการมุ่ง

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน	

	 3.	การเพิ่มผลงานวิจัย	

	 นอกจากน้ีภายในงาน	 ยังมีการจัด

แสดงนิทรรศการผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับ

ชาตแิละนานาชาต	ิของคณาจารยแ์ละนกัศกึษา

ด้วย	 เช่น	 ชุดถอดประกอบต้นกำาลังสำาหรับรถ

นั่งคนพิการ	 เครื่องอบแห้งพลังไมโครเวฟร่วม

สุญญากาศสำาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง	

นวัตกรรมบ้านไทย	 (สมัยใหม่)	 ในบริบท

สถาปตัยกรรมแบบพอเพยีง	และโครงการ	“คบ

เด็กสร้างบ้าน”	 ผลงานนักศึกษาวิชาความเป็น

พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(TU	100)	

กรณศีกึษา	การลดความเหลือ่มล้ำาในชมุชนแปด

ไร่งามฉวี	 จ.ปทุมธานี	 หลังมหาอุทกภัย’54	

เป็นต้น

 ศาสตราจารย ์ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

ระหว่างการแถลงข่าวว่า	 มหาวิทยาลัยมีนโย

บายบริหาร	มธ.	3	ด้านหลัก	ได้แก่	

	 1.	 	 การสร้างจิตวิญญาณความเป็น

นกัศกึษาธรรมศาสตร	์เนน้จติวญิญาณความรกั

ประชาชน	ซึง่ทกุคนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในเรือ่ง

ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ใ น สั ง ค ม มี ค ว า ม

กระตือรือร้นทำากิจกรรมเพื่อสังคม	 มีความ

เข้าใจในเรื่องการเมือง	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 ของ

ประชาชนในสังคม	 	 โดยในปีการศึกษา	 2555	

มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาโควตาผ่านทาง

โครงการจิตอาสาประชาธิปไตย	 เพื่อเป็นแกน

นำาเชิญชวนนักศึกษาทำากิจกรรมด้านสังคมให้

เพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี	 2556	 เป็นต้น

ไป	 มหาวิทยาลัยจะกำาหนดให้นักศึกษาทุกคน	

เรยีนวชิาความเปน็พลเมอืงกบัความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม	 (TU100)	 เพื่อปลูกฝังการสร้างจิต

สาธารณะให้แก่นักศึกษาด้วย	 โดยปัจจุบัน	

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจำานวนประมาณ	

6,000	คนต่อปี

	 สำาหรับนโยบายข้อ	 	 2.	 	 ด้านความ

เป็นนานาชาติ		ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	กล่าว

ต่อไปว่า	 ในปีการศึกษานี้	 ได้มอบหมายให้ทุก

คณะเปดิวชิาภาษาองักฤษเปน็วชิาทางเลือกให้

แกน่กัศกึษาทีส่นใจอยา่งนอ้ย	1	วชิา	รวมถงึตอ้ง

มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจำาอย่างน้อย	 2	 คน	

และมีนโยบายให้รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

เรียนมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็น

สากล	 อีกทั้งในปีการศึกษา	 2556	 จะเพิ่ม

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ	 100	 ห้อง	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	

	 ส่วนด้านที่	3.	การสนับสนุนงานวิจัย		

นั้น	ธรรมศาสตร์เป็น	1	ใน	9	มหาวิทยาลัยวิจัย

แหง่ชาต	ิแตข่ณะนีร้ฐับาลสนบัสนนุงบประมาณ

ให้แก่มหาวิทยาลัยวิจัยน้อยลงเรื่อย	 ๆ	 แต่

มหาวิทยาลัย	 ก็ไม่ได้พึ่งพางบประมาณจาก

รัฐบาลทั้งหมด	 เนื่องจาก	 งบประมาณในการ

สนบัสนนุงานวจิยัสว่นใหญข่องมหาวทิยาลยัได้

รบัการสนบัสนนุจากภายนอก	ประมาณ	1,000	

ล้านบาทต่อปี	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย	 ให้

ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

ส่วนรวมเป็นหลัก	

	 สำาหรบัการเปดิหลกัสตูรใหม	่ในปกีาร

ศึกษา	 2556	 มหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดรับ

นกัศกึษาในคณะเภสชัศาสตร	์รุน่แรก	นอกจาก

นี	้สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ยงัไดอ้นมุตัใิห้

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์	

ภาคภาษาอังกฤษรุ่นแรก	จำานวน	30	คน	ซึ่งจะ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด	

โดยธรรมศาสตร์นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ของประเทศ	 ที่สามารถเปิดสอนหลักสูตร

แพทยศาสตร	์เปน็ภาษาองักฤษได	้ศาสตราจารย	์

ดร.สมคิด	กล่าวทิ้งท้าย
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ธรรมศาสตร์
จับมือ อพท.
วางโมเดลทอ่งเทีย่ว
เชงิสรา้งสรรค ์– ชมุชนยัง่ยนื

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ร่วมกับ	 องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.	
แถลงข่าวเปิดตัว	 “โครงการต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”	 เพื่อ
ด�าเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในการสร้างสมดุลของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

 โดยเน้นความสำาคัญของการรักษา

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน	โดยมี	รอง

ศาสตราจารย์	 พรชัย	 ตระกูลวรานนท์	 รอง

อธกิารบดฝ่ีายบรหิารศนูย์ลำาปาง	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 จิราภา	 

วรเสียงสุข	 คณบดีคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ

พนัเอก	ดร.นาฬิกอตภิคั	แสงสนทิ	ผูอ้ำานวยการ 

องค์การ	 บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	 เพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ร่วมแถลง	ณ	โรงแรม

เอเชีย	กรุงเทพมหานคร

 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  จิ ราภา  

วรเสียงสุข  คณบดีคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา กล่าวถึงศักยภาพและความ

พร้อมของคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาว่า	

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 มีหลักสูตร

ที่จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา	 ทั้งในสาขาสังคมวิทยา	

มานุษยวิทยา	 และการวิจัยทางสังคม	 ความ

ร่วมมือในเชิงวิชาการในการพัฒนาการท่อง

เที่ยวอย ่างยั่งยืนโดยอาศัยการท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์	 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ

ลงมาสู่ระดับคณะ	 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์

สำาคัญคือ	1)	 เพื่อให้นักศึกษาคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ได้มีประสบการณ์ตรงจากการนำาความรู้จาก

การศกึษามาประยกุต์สร้างมลูค่าของวฒันธรรม

ชุมชนผ่านกระบวนการท่องเที่ยว	 2)	 เพื่อ

รวบรวมข้อมูล	ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์	(Creative	Tourism)	ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	เพื่อกำาหนดเป็นนิยาม	ความ

หมายและคุณสมบัติของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์	 3)	 เพื่อค้นหากิจกรรมที่มีต้นทุน

ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ	เพื่อ

พัฒนาให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค	์

4)	 เพื่อจัดทำารูปแบบเส ้นทาง	 (Route)	 

ท่องเที่ยว	 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค	์

และ	 5)	 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ของ	อพท.	

	 ขณะนี้คณะทำางานได้รวบรวมข้อมูล	

งานศึกษาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และคัดเลือก

กิจกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่

พิเศษ	 คือ	 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-

ศรีสัชนาลัย-กำาแพงเพชร	 (สังคโลกที่เมือง

เก่า,	 ผ้าหมักโคลนและข้าวเปิ๊บที่ศรีสัชนาลัย,	

พระเครื่องที่นครชุม)	 และจังหวัดเลย	 (ต้นผ้ึง 

พระธาตุศรีสองรักที่ด่านซ้าย	 และผ้าห่มนวม

ฝ้ายที่เชียงคาน)	 ซ่ึงได้ทดลองพานักศึกษาไป

เรียนรู ้และทดลองเบ้ืองต้นในพื้นที่พิเศษ	 5	

พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการและได้ผล

ตอบรบัเป็นอย่างดเีพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาชมุชน

ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

 อาจารย ์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 

อาจารย ์ประจ� าคณะสั งคม วิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวหน้าคณะท�างานโครงการต้นแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าคณะท�างาน

โครงการต้นแบบการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 

กล่าวว่า	 ทีมคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และเจ้าหน้าท่ี	

อพท.	ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปสังเกต	เรียนรู้	และ

ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่งในเขตพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ	 อพท.	

ได้แก่	พืน้ทีพ่เิศษอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยั-

ศรีสัชนาลัย-กำาแพงเพชร	และพื้นที่พิเศษเลย

เราต่างมองเห็นคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ	

ในท้องถิ่น	 จึงได้ร่วมกันกำาหนดให้สองพื้นท่ี

นี้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำาการศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ซึ่งเป้าหมายของ

โครงการนี้คือ	 การกำาหนดนิยามการท่องเที่ยว 

เชงิสร้างสรรค์	เนือ่งจากเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งใหม่ของ

ประเทศไทย	 ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดท่ีจะ

กำาหนดความหมายไว้	ตลอดจนร่วมกันกำาหนด

คุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และจดัทำาเส้นทางท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์		เพือ่

นำาเสนอเป็นข้อมลูสำาหรบันกัท่องเทีย่ว	และผูท้ี่

สนใจได้ท่องเทีย่วเรยีนรู้	ค้นหาประสบการณ์ได้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าผลิต
ผลงานวิจัยคุณภาพสู่สังคม

พร้อมมอบรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำาปี 2554”
ในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย”

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มอบรางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	2554	แก่นักวิจัยผู้ผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพสู่สังคม	ใน	3	สาขา	ได้แก่	สาขาสังคมศาสตร์	
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	ในการประชุมวิชาการ	“ธรรมศาสตร์วิจัย”	วันที่	
27	กรกฎาคม	2555	ณ	หอประชมุกองทพัเรอื	กรงุเทพฯ

	 ตามที่	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีนโยบายการส่งเสริมและ

พฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัให้มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ	และได้

กาหนดให้มรีางวลัผลงานวจิยัดเีด่นขึน้เป็นประจำาทกุปี	เพือ่เป็นการเชดิชู

เกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย	 ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วง

วชิาการและสาธารณชน	ตลอดจนเพือ่เป็นขวญัและกำาลงัใจให้คณาจารย์

หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

ซึ่งฝ่ายวิจัยได้เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาใน	 4	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 สาขา

สังคมศาสตร์	สาขามนุษยศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 	 โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นได้พิจารณา

คัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 ประจำาปี	 2554	

เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก	3	สาขาวิชา	ดังนี้

1. สาขาสังคมศาสตร์  

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง	 “สนธิสัญญาด้านภาษีในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	

เอเชียแปซิฟิก	 และนัยทางการคลังระหว่างประเทศ	 (Tax	

Treaties	 in	Asia	Pacific	Economic	 Integration	&	Cross	

Country	Fiscal	Implication)”	

โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.เอื้อมพร		พิชัยสนิธ	

คณะเศรษฐศาสตร์	

2. สาขามนุษยศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง	 “แนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพ	 เพื่อ

ต้านสึนามิ	 	 (Structural	 Design	 Guideline	 for	 Tsunami	

Evacuation	Shelter)”

โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.	อมร		พิมานมาศ	

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

คณะผู้วิจัย		

นายภาณุวัฒน์		จ้อยกลัด		

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รองศาสตราจารย์	ดร.เป็นหนึ่ง		วานิชชัย		

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง	“ประสิทธิภาพของการใช้	bundle	ในการลดการติดเชื้อใน

กระแสเลือด		(Effectiveness	of	a	Catheter	–	Associated	

Bloodstream	Infection	Bundle	in	a	Thai	Tertiary	Care	

Center	:		A	3-year	Study)”	

โดย		รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	อนุชา	อภิสารธนรักษ์	

คณะแพทยศาสตร์	

คณะผู้วิจัย		

นางกนกพร	ทองภูเบศท์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

นางสาวชนานาถ		เยือกเย็น

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

DIVID	K.	WARREN		

WASHINGTON	UNIVERSITY

VICTORIA	J.	PRASER

WASHINGTON	UNIVERSITY
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รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2553	
จ�านวน	20	รางวัล	ดังนี้	

ระดับปริญญาเอก

1. สาขาสังคมศาสตร์ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

เรื่อง	 “องค์ประกอบที่เป็นสาระสำาคัญอันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ของการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู ้เสียหายและผู ้กระทำา

ความผิด	 (Success	 Components	 of	 Victim-Offender	

Mediation)”

โดย	นางสาวสุภัทรา	กรอุไร	คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	อุดม	รัฐอมฤต

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

เรื่อง	 “การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในทิศทางเดียวกัน

ระหว่างหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่”	 (Commonality	 in	

Liquidity	within	Emerging	Market)”

โดย		หม่อมหลวง	ดร.	กุณฑรัตน์	ทวีวงศ์	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์	ดร.	พันทิศา	ภาวบุตร	

2. สาขามนุษยศาสตร์

ไม่มีผู้สมัคร

3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

เรื่อง	“การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุ

ไดอเิลก็ตรกิ	ทีขั่บเคลือ่นด้วยคลืน่ไมโครเวฟ	โดยใช้ท่อนำาคล่ืนรปู

ทรงสี่เหลี่ยม	(ทฤษฎีและการทดลอง)	

(Analysis	 of	 Microwave	 Driven	 Free	 Convection	 in	

Dielectric	Materials	 Using	 a	 Rectangular	Waveguide	

(Theory	and	Experiment))”

โดย	นางวราภรณ์		กลิ่นบุญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์				

อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์	ดร.	ผดุงศักดิ์		รัตนเดโช

รางวัลชมเชย 

เรื่อง	“การประมาณแบบจุด	สำาหรับการแจกแจงอายุการใช้งาน

ก่อนเกิดรอยร้าว	(Point	Estimation	for	the	Crack	Lifetime	

Distribution)”	 								

โดย	นางสาวพิชชาภัสร์		บวรรัตนเศรษฐ์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	กมล	บุษบา	

 

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

เรือ่ง	“ฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัและสารสำาคญัของหวัข้าวเยน็	

(Dioscorea	birmanica)(Biological	Activities	of	Dioscorea	

birmanica	Extract	and	Its	Active	Ingredients)”	 		

โดย	นางนวลจันทร์		ใจอารีย์	คณะแพทยศาสตร์			

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	อรุณพร	อิฐรัตน์				

 

ระดับปริญญาโท

1.สาขาสังคมศาสตร์ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

เรื่อง	 “เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย	

กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดหวัดนครราชสีมา	และชัยภูมิ”

โดย	นางสาวศิริรักษ์	สิงหเสม		คณะรัฐศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ทวิดา		กมลเวชช

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จ�านวน 3 รางวัล

เรื่อง	 “การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวาง

ผังอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 (Development	 of	 Decision	

Support	System	for	Community	Participatory	Planning)”

โดย	นายภาสุร์	นิมมล	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	วิจิตรบุษบา		มารมย์
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เรื่อง	 “บทบาทของรางวัลนำาจับและการลงโทษต่อการ 

แก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระทำาความผิด	 :	 การทดลอง

ทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ	 	 (The	 Role	 of	 Reward	

and	Punishment	 in	Solving	 the	Problem	 	of	Ex-post	

Corruption:	 The	 Conventional	 Lab	 Experiment	 in		

Economics)”	

โดย	นายลอยลม	ประเสริฐศรี	คณะเศรษฐศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	

ดร.	ชยันต์	ตันติวัสดาการ

เรื่อง	 “ผู ้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	จนถึง	พ.ศ.	2478	 :	

ศึกษาจากคดีความและฎีกา		 (Women	 in	Thai	Jurisdiction	

from	the	Region	of	King	Chulalongkorn	to	1935	A.D.	

Though	the	Study	of	Lawsuits	and	Petitions)”	

โดย	นางสาวภาวิณี		บุนนาค	คณะศิลปศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ศาสตราจารย์	อดิศร	หมวกพิมาย	

 

รางวัลชมเชย จ�านวน 4 รางวัล

เรื่อง	“วิเคราะห์สารเพื่อการพัฒนาในภาพยนตร์สั้น	รางวัลรัตน์	

เปสตันยี		(An	Analysis	of	Cevelopment	Message	in	The	

R.D.	Pestonji	Short	film	Award)”	

โดย	นางสาววนัสนันท์		แจ้งสว่าง	

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	

จำาเริญลักษณ์	ธนะวังน้อย

  

เรื่อง	 “ทุนทางสังคมกับการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย	 :	 กรณี

ศึกษาชุมชนบ้านสาคลี	 อำาเภอเสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

(Social	Capital	for		Thailand	Economic	Crisis	Encounter	

:	 Case	 Study	 in	 Bansakli	 Community,	 Sena	 District,	

Ayutthaya	province)”

โดย		นายจรินทร์		ณรงค์ฤทธิ์	

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.วรวุฒิ	โรมรัตนพันธ์

เรือ่ง	“การดำาเนนิคดแีพ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมโดยองค์กรเอกชน		

(Environmental	 Civil	 Litigation	 by	 Non	 Government	

Organization)”

โดย	นางปณิดา		พัฒนพงค์	คณะนิติศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ณรงค์	ใจหาญ

เรื่อง	 “ตลาดนำ้ากับวิถีชุมชน	 กรณีศึกษา	 ตลาดนำ้าท่าคา	 ตำาบล 

ท่าคา	อำาเภออมัพวา	จงัหวดัสมทุรสาคร	(Floating	Market	and	

Community	Lifestyle		A	Case	study	of	Tha	Kha	Floating	

Market,	Tha	Kha	Sub	District,	Amphawa			District,	Samut	

Songkhram	Province)”	

โดย	นายเรวัต	ฤกษ์มงคลกุล	

สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร

อาจารย์ทีป่รกึษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	นภาพร	อตวิานชิยพงศ์

2. สาขามนุษยศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จ�านวน 2 รางวัล

เรื่อง	 “วาทกรรมเปรียบเทียบการเขียนข่าวภาษาอังกฤษของ

ส่ือไทยและ	 สหรัฐฯ	 กรณีศึกษาวาทกรรมข่าวการเมืองไทย	

(Comparative	 Rhetoric	 of	 News	 Reports	 in	 Thailand	

and	The	USA	with	 a	 focus	on	Thai	 Political	Written	

Discourse)”

โดย		นายจิราวัฒน์	ชนะ	สถาบันภาษา

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.สุพงศ์	ตั้งเคียงศิริสิน

เรือ่ง	“บทบาทของนทิานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อการเรยีนรูค้ำา

ศัพท์	ความจำา	และความเข้าใจเนื้อเรื่องในเด็กวัย	5-7	ปี	(Prose	

and	Verse	in	Children’s	Stories:	The	Role	of	Writing	Style	

in	Vocabulary	Learning	of	5-7	Year	Olds)”

โดย	นางสาวพิมพ์พิมล		ดวงลอย	คณะศิลปศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.จุฑามณี	อ่อนสุวรรณ

รางวัลชมเชย 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก   จ�านวน 2 รางวัล

เรื่อง	 “Performance	 Evaluation	 and	 Improvement	 of	

the	Low	Extra	Delay	Background	Transport	Congestion	

Control	Algorithm”
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โดย	Amuda	James	Abu			สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

อาจารย์ที่ปรึกษา	Assistant	Professor	

Dr.	Steven	Gordon

เรื่อง	 “ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

สึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมซิลิกาบด	 (Effect	 of	 Contact	

Surface	Temperature	on	Wear	Behavior	of	Epoxy	Resin	

Filled	with	Silica	Particles)”

โดย	นายนิติกร	นรภัยพิพากษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์.		ดร.	ชาวสวน	กาญจโนมัย

รางวัลชมเชย   จ�านวน 2 รางวัล

เรื่อง	 “วิธีการเชิงวิเคราะห์	 สำาหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่ม	 การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเมื่อสุ ่มจากประชากร

จำากัด(Analytical	 methods	 for	 the	 Random	 Effects	

One-Way	ANOVA	Model	when	Sampling	from	a	Finite	

Population)	”

โดย	นายธรีะวฒัน์		สมิมาจนัทร์	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	กมล	บุษบา

เรื่อง	 “โปรโตคอลค้นหาเส้นทางเชิงกรีดีสำาหรับการส่ือสาร

ระหว่างยานพาหนะ	 (GRP	 :	Greedy	Routing	Protocol	 for	

Inter-Vehicle	Communication)	

โดย	 นางสาวมัณฑนา	 	 ธรรมรักษา	 	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	วนิดา	พฤทธิวิทยา

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 

เรื่อง“ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้าน

การอกัเสบของตำารบัยาไทยชือ่	ยารดิสดีวงมหากาฬ	(Cytotoxic	

Activity	Against	Human	Colon	Cancer	Cells	and	Anti-

inflammatory	Effects	of	Thai	Traditional	Medicine	called	

Ya-rid-	si-duang-mahakan)”		

โดย	นางสาวสุชาดา		กิตติศรีโสภิต	คณะแพทยศาสตร์	

อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์.	ดร.	อรุณพร	อิฐรัตน์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	
ประจ�าปี	2554	ดังนี้	

ประเภทอาจารย ์

	 อาจารย์จตุรงค์		นภาธร	

	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

	 อาจารย์	ดร.วรรณภา		ติระสังขะ		

	 	 คณะรัฐศาสตร์

	 อาจารย์	ชานนท์		โกมลมาลย์			

	 	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 อาจารย์	ดร.กมล		เอี่ยมพนากิจ

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 อาจารย์	ดร.ปิยะ		เตชะธีราวัฒน์		

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	เย็นฤดี		ภูมิถาวร		

	 	 คณะแพทยศาสตร์

	 อาจารย์	ดร.	สุดาภรณ์		ฉุ้งลู้				

	 	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

	 อาจารย์รัชภูมิ		ปัญส่งเสริม	

	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สสิธร	เทะตระการพร	

	 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 อาจารย์	ดร.	ศิวรัตน์	บุณยรัตนกลิน	

	 	 สถาบันนานาชาติสิรินธร

	 อาจารย์	ดร.ภัทรพงศ์		อินทรกำาเนิด	

	 	 วิทยาลัยนวัตกรรม

 

ประเภทวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

	 นางสาวนภาพร		พัฒนาเจริญชัย	

	 	 คณะทันตแพทย์ศาสตร์

	 ดร.ภัควัฒน์		แสนเจริญ	

	 	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

	 นางสาวอำาพา		แก้วกำากง		

	 	 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45  ฉบับที่ 5  |  มิถุนายน 2555  |  7

TU Today



โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น
และผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยประจำาปี 2555

	 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ครบ

รอบ	78	ปี	ในวันที่	27	มิถุนายน	2555	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			

ได้พิจารณามอบเข็มเกียรติยศ	ประจำาปี	 2555	 แด่	 ศาสตราจารย	์

(พเิศษ)	ดร.อรณุ		ภาณพุงศ์		ในฐานะผูท้ีม่คีณุปูการอย่างใหญ่หลวง

ต่อการศึกษากฎหมาย	โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ	จนได้

รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 	 จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำาป	ี

2555	 แก่ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม	 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจริยธรรมและ

คุณธรรม	จำานวน	7	ท่าน	ดังนี้	

นางกรุณา  ศุภการุณย์ 
ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์กรต่างๆ	

อาทิ	 กรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการ

เงินและบริหาร	บริษัท.นีโอเฟิร์ม	จำากัด		

Vice	President	FMIS	Project	ธนาคาร	

กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	และ	Director	

&	Senior	Vice	President			

บริษัท	 เงินทุนหลักทรัพย์ไทยซากุระ	

จำากัด

ดร.กวีพงษ์  หิรัญกสิ 

ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์กร

ต่างๆ	 อาทิ	 	 ที่ปรึกษาสถาบัน

การกุศลหลายแห่ง	 และที่ปรึกษา

สถาบันการศึกษาหลายตำาแหน่ง	

นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์

ดำารงตำาแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  

ธาดาธ�ารงเวช

ดำารงตำาแหน่ง	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายสามารถ  ดวงวิจิตรกุล
ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์กรต่างๆ	

อาทิ		รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		

(องค์การมหาชน)		อุปนายก/กรรมการ

สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ไทยและกรรมการศนูย์บรูณาการพฒันา

มนุษย์	(ศบม.)

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  โชติมา

ดำารงตำาแหน่ง	ผู้บัญชาการตำารวจ

ปราบปรามยาเสพติด

นายไพสันติ์  พรหมน้อย

ดำารงตำาแหน่ง	บรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์	The	Asian	

Pacific	News	
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รองศาสตราจารย์ 

ดร.มนตรี  เจนวิทย์การ 

ข้าราชการบำานาญ

The	 Japan	 Agricultural	 Ex-

change	Council	(JAEC)	

Akatsuka		Garden	Co.LTD

นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ยังมอบโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย	ประจำาปี	2555	ให้แก่บุคคล	ดังนี้

นายฉลองศักดิ์  อักษรดี    

ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง

ดร.ไพบูลย์  ปีตะเสน

ประธานโครงการเกาหลีศึกษา	

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	

มธ.

นายชนวน  รัตนวราหะ

ที่ปรึกษามูลนิธิเกษตรกรรม

ยั่งยืน(ประเทศไทย)	และนัก

วิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ไชยันต์  ไชยพร

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชาญ  พวงเพ็ชร์    

นายกองค์การบริหารส่วน	จังหวัด

ปทุมธานี

พ.อ.ณัฐพงศ์  พรหมศร     

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่	202

นายธนดล  มีถม

รองหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง	

หนังสื่อพิมพ์ไทยรัฐ

รองศาสตราจารย์ 

บ�ารุง สุขพรรณ์

ข้าราชการบำานาญ
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ครูดีเด่น ประจำาปี 2554

รองศาสตราจารย์	ดร.กฤษฎารัตน์		

วัฒนสุวรรณ	 คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	 เริ่มรับราชการ	 ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เมื่อวัน

ที่	 22	 ตุลาคม	 2528	 รวมระยะ

เวลา	 27	 ปี	 	 รองศาสตราจารย	์

ดร.กฤษฎารัตน์	 	 วัฒนสุวรรณ	

เป็นผู้มีผลงานวิจัยอย่างสมำ่าเสมอ

และต่อเนื่อง	 โดยเป็นงานวิจัยที่

มีคุณภาพใน	 “ระดับดีมาก”	 จะ

เห็นได้จากการตอบรับให้ไปนำา

เสนอในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาตทิีม่ชีือ่เสยีงอย่างต่อเนือ่ง	

ซึ่งบางบทความได้แปลเป็นภาษา

เยอรมันเพื่อเผยแพร่	 ซึ่งบทความ

วิจัยต่างๆ	ได้ถูกอ้างอิงเป็นจำานวน

มาก	นอกจากนี	้ได้มบีทบาทสำาคญั

ในการทำาประโยชน์ให้สังคม		อาทิ	

ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ

กำากับทิศแผนสื่อสารการตลาด

เพื่อสังคม	 ของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	กรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร	 และ

กรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคม

การตลาดแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์	 ดร.นันทนา		

รณเกียรติ 	 คณะศิลปศาสตร 	์

เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	

2524	 รวมระยะเวลา	 29	 ป ี	

รองศาสตราจารย์	 ดร.นันทนา		 

รณเกียรติ	 เป็นผุ ้ดำารงตนในรูป

แบบที่ถูกต้อง	มีความมุ่งมั่นในการ

ถ่ายทอดความรู ้	 จะมีการแทรก

สำานึกในเรื่องศีลธรรม	 จริยธรรม	

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม	นอกจากนี้	ยังเป็นที่ปรึกษา	

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ 	 กรรมการร ่ า ง

หลกัสตูร/พฒันาหลกัสตูร	อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 กรรมการ

วชิาการของสถาบนัการศกึษาต่างๆ	

อาทิ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	มหาวิทยาลัยนเรศวร	

และราชบัณฑิตยสถาน	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ไชยณรงค์		 

จกัรธรานนท์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	

2541	 รวมระยะเวลา	 13	 ปี	 ผู ้

ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ไชยณรงค์		 

จักรธรานนท์	 เป็นผู้ที่อุทิศตนและ

ทุ่มเทในการให้ความรู้แก่นักศึกษา	

มกีารศึกษาค้นคว้าวทิยาการใหม่ๆ	

เพิ่มเติมอยู่เสมอ	 รวมทั้งมีผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	

เรือ่ง	“การวเิคราะห์การเพิม่การพา

ความร้อนและการใช้พลังงานใน

กระบวนการการอบแห้งโดยใช้

อีเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์	 การ

ประชมุวชิาการเครอืข่ายวศิวกรรม

เครื่องกลแห่งประเทศไทย	 ครั้ง

ที่	 25	 ตำาราเรียนวิชา	 วก	 439	

การจัดการพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม	ทุนส่งเสริมการเขียน

ตำารา	 พ.ศ.2553	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย ์ 	 ธี รนุ ช		 

ห้านิรัติศัย	 คณะพยาบาลศาสตร	์

เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	

2540	รวมระยะเวลา	14	ปี	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 ธีรนุช	 	 ห้านิรัติศัย	

เป็นผู ้ที่มีความตั้งใจในการสอน

นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา	 มีความเอาใจ

ใส่ดูแลนักษาศึกษาเป็นอย่างดี	

โดยการพัฒนาการเรียนการสอน	

และผลงานด้านวิชาการอย่างต่อ

เน่ือง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ธีรนุช		 

ห้านิรัติ ศัย	 เคยดำารงตำาแหน่ง	

ผู ้ช ่วยคณบดีฝ ่ายบัณฑิตศึกษา	

ประธานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรา

บัณฑิต	 สาขาการพยาบาลเวช

ปฏบัติครอบครัว	 	 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ	 และประธานหลักสูตร

พยาบาลศาสตรามหาบณัฑติ	สาขา

การพยาบาลผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์	
ดร.กฤษฎารัตน์		 
วัฒนสุวรรณ	 
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	
ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์	

รองศาสตราจารย์	
ดร.นันทนา		รณเกียรติ	

คณะศิลปศาสตร์	
ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ไชยณรงค์	
จักรธรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ธีรนุช		ห้านิรัติศัย

คณะพยาบาลศาสตร์
ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
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	 สำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จัดอบรมหลักสูตร	“นักบริหารระดับสูง	ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่นที่	1	ระหว่างวัน

ที่	26	พฤษภาคม	ถึง	1	กันยายน	2555	ณ	สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 คณะทนัตแพทยศาสตร์	จดัพธิเีปิดห้องสโมสรนกัศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร์	เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องสโมสรนกัศกึษา	คณะ

ทันตแพทยศาสตร์	ชั้น	1	อาคาราราชสุดา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล	รองอธิการบดี

ฝ่ายการนักศึกษา	เป็นประธาน

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	 	 เลิศไพฑูรย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.	 นิธินันท์	 วิศเวศวร	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

ต้อนรับ	คณะผู้บริหารจาก	Soka	University	เพื่อหารือและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ	 เมื่อวันที่	 1	มิถุนายน	

2555	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	2	ตกึโดม	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ท่าพระจันทร์
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	 รองศาสตราจารย์	เกศนิ	ี	วฑิรูชาต	ิรองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและการคลงั	ต้อนรบั	คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์	

เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์	และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	เมื่อวัน

ที่	19	มิถุนายน	2555

	 ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นักเรียนและประชาชน	ร่วมปลูกต้นไผ่	จำานวน	1,980	ต้น	ในโครงการ	

“ธนาคารไผ่	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์พัทยา”	 โดยดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	 เมืองพัทยา	

เทศบาลเมืองหนองปรือ	เทศบาลตำาบลโป่ง	และโครงการ	THINK	EARTH	บริษัท	สยามกลการ	จำากัด	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ศูนย์พัทยา

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รับมอบเงินจำานวน	 2,000,000	

บาท	 จาก	 นายอุดร	 ตันติสุนทร	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 เพื่อใช้ในการ

ดำาเนินการของศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 	 เมื่อวันที่	

21	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องรับรองตึกโดม	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์
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“คบเด็กสร้างบ้าน” 
 ผลผลิต TU 100 ลดเหลื่อมล้ำาทางสังคม
	 “ประสบการณ์ที่ได้จากการท�ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน	 ได้รับรู้ความทุกข์ของเขาและสามารถยื่นมือช่วย
เหลือเขาได้ก็ท�าให้เรารู้สึกดีใจ	 เพราะเป็นประสบการณ์ที่
หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัย	 	 ‘ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะ
ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน’		เราภูมิใจมากที่ค�า
กล่าวนี้ยังไม่ตายไปจากธรรมศาสตร์	 เพราะวิชานี้ท�าให้
เราลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชน	 	 ท�าให้รู้ว่าจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์คอือะไรและหวงัว่าน้องรุน่ต่อๆ	ไปจะสานต่อ
อุดมการณ์นี้”

	 “มหาอุทกภัย’	54”		ใช่ว่าจะนำามาแต่ความเสียหาย	แต่ในอีก

มุมมองหนึ่ง	นำ้าท่วมในปีที่ผ่านมายังนำามาซึ่ง	“โอกาส”	 ให้แก่นักศึกษา

ในการศึกษาปัญหาทางสังคม	 ทำาให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแล

ชุมชน	และสังคมที่อยู่รอบตัวมากยิ่งขึ้น	โดยสะท้อนจาก	โครงการ	“คบ

เด็กสร้างบ้าน”	ผลงานประจำาวิชาความเป็นผลเมืองกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	(TU	100)	ผลผลิตจิตวิญญาณต้นกล้าลูกแม่โดม	ที่มุ่งลดความ

เหลื่อมลำ้าทางสังคมอย่างยั่งยืน	จากการเริ่มต้นที่ตนเองสู่คนรอบข้าง

	 น้องตาล	หรือ	กัณทิพัณ	กิตติคุณ	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	

ส่วนหนึง่ของกลุม่นกัศกึษาเจ้าของผลงาน	เล่าทีม่าของโครงการ	“คบเดก็

สร้างบ้าน”	ว่า	ได้รับมอบหมายจากวิชา	TU	100	ให้สำารวจชุมชนแปดไร่

งามฉวีเกี่ยวกับปัญหานำ้าท่วมปี	2554		ซึ่งพบว่าชุมชนแปดไร่งามฉวี	ถึง

แม้จะมีความพร้อมในแทบจะทุกด้านแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังคงมีช่องว่างของ

ความเหลือ่มลำา้ทางสังคมระหว่างชาวบ้านทีอ่าศยัในชมุชน	ซึง่เป็นปัญหา

ที่เป็นรากฐานหรือ	“ปัญหานามธรรม”	ที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ก็

คือ	ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในด้านต่างๆ	ซึ่งเกิดขึ้นแก่ชาวบ้าน	อาทิ	ความ

เหล่ือมลำา้ในการเข้าสังคม	สิทธแิละโอกาสทีไ่ด้รบั	การแสดงออกซึง่ความ

คิดเห็น	รวมทั้งความเหลื่อมลำ้าในสวัสดิการจากภาครัฐ	

	 เมือ่พบปัญหาและนำามาวเิคราะห์หาทางแก้ไข	จงึเกดิโครงการ	

“คบเดก็สร้างบ้าน”	ขึน้	โดยจดักจิกรรมมุง่ไปทีก่ลุม่เป้าหมาย	คือ	กลุม่เดก็

และเยาวชนในชุมชน		เนื่องจาก	เห็นว่าเด็กในวันนี้	คือ	ผู้ใหญ่ในอนาคต		

และบ้านของพวกเขาก็คือชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน	 	ปัญหาความเหลื่อม

ลำ้าถ้าจะแก้ไขให้มั่นคงและยั่งยืน	ควรแก้ไขที่รากฐาน	คือ	“เด็ก”	เพื่อที่

กลุ่มนักศึกษาผู้จัดโครงการฯ
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มติรภาพจะทำาลายช่องว่างระหว่างความเหลือ่มลำา้นัน้ได้	เปรยีบได้เหมอืน

กับการที่เราให้เขาสร้างชุมชนที่ดีด้วยตัวเอง	 	 ซึ่งจากการลงพืันที่พบว่า

ความเหลื่อมลำ้าที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ	คือ	เด็กที่มาจากบ้านที่มีบ้านเลขที่กับ

บ้านทีไ่ม่มเีลขที่	(บ้านแฝง)	มกัจะถูกผูใ้หญ่กดีกนัไม่มเีล่นด้วยกนัเนือ่งมา

จากเหตุผลหลายๆ	ประการ	

	 สำาหรับกิจกรรมเยียวยา	 	 น้องพลอย	 หรือ	 นางสาวพลอย

ไพลิน	ดีรอด	นักศึกษาคณะนิติศาสตร์		อีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มนักศึกษา

เจ้าของโครงการฯ	เล่าว่า	กจิกรรมมลีกัษณะเป็นกจิกรรมนนัทนาการโดย

สอดแทรกสิ่งต่างๆ	ที่อยากให้เด็กในชุมชนซึมซับลงไป	 เช่น	การละลาย

พฤติกรรม	การสร้างความสามัคคี	รับรู้ผลเสียที่เกิดจากปัญหายาเสพติด	

การรูจ้กัความกล้าในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ของตนเองและรูจ้กัรบั

ฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	นอกจากนีย้งัมผีลพลอยได้คอืความสขุของชาว

บ้านทัง้เดก็และผูใ้หญ่ทีม่าร่วมงานจากกจิกรรมนนัทนาการและการได้รบั

ประทานอาหารกนัอย่างพร้อมหน้ากบัเพือ่นบ้านในชมุชนโดยไม่แบ่งแยก

ชนชั้น

	 สำาหรับผลที่ได้จากการจัดโครงการนี้	 น้องตาล	 บอกว่า	 เห็น

ได้ชัดจากวันที่จัดกิจกรรม	 คือ	 หลังจบกิจกรรมเด็กที่เป็นประชากรใน

บ้านแฝง	 และบ้านที่มีทะเบียนบ้านรู้จักและสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ	่

หมายความว่ากจิกรรมทีเ่ราจดัขึน้ได้ช่วยลดความเหลือ่มลำา้ในด้านต่างๆ	

ของเดก็ลงได้บ้างแล้ว	ซึง่การทีเ่ดก็ได้มมีติรภาพใหม่ๆ	ภายในชมุชนจะก่อ

ให้เกดิความเข้มแขง็ของชมุชนอย่างยัง่ยนื	เมือ่พวกเขาเหล่านัน้เป็นผูใ้หญ่

และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ชาวบ้านรุ่นใหม่ต่อไปด้วย

	 นอกจากนี้	 ยังได้ช่วยเหลือเด็กจากบ้านแฝง	 2	คน	 ให้ได้สิทธิ

ความเป็น	“คนไทย”	อย่างสมบูรณ์	โดยจากการลงพื้นที่สำารวจครั้งแรก	

ได้พบปัญหาเดก็ทีเ่ป็นประชากรในบ้านแฝงไม่มสูีจบิตัร	ซึง่หากเดก็เตบิโต

ขึ้น	เท่ากับว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทย	ไม่มีสัญชาติ	ไม่ได้เรียนหนังสือ	ไม่ได้

ทำาบัตรประชาชน	ไม่ได้เลือกตั้ง	ไม่มีบัตรทองรักษาโรค	ไม่มีสิทธิใดที่พึง

ได้เลยในชวีติ	ซึง่กไ็ด้ดำาเนนิการหาหลักฐานเอกสาร	และตดิต่อหน่วยงาน

ภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	จนทำาให้เดก็ทัง้	2	คนมใีบสจูบิตัรในท่ีสดุ	น้องตาลกล่าว

เพิ่มเติม

	 ท้ายทีส่ดุ	น้องตาล	และน้องพลอย	กล่าวถงึสิง่ทีไ่ด้จากการเรยีน

วชิา	TU	100	ว่า	ได้สิง่ดีๆ 	จากวชิานีม้ากมาย	เริม่ตัง้แต่แนวคิดท่ีทำาให้เรา

รูว่้าเราเป็นส่วนหนึง่ในทกุๆ	ปัญหาของสงัคม	และกเ็ป็นหน้าทีข่องเราอกี

เช่นกันที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหานั้น	ด้วยการเริ่มต้นแก้ไขปัญหา

ที่ตัวเองก่อน	เพราะถ้าหากเราไม่เริ่มต้นทำาอะไรเลย	ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่

ที่เดิม	 ไม่มีอะไรดีขึ้น	 มีแต่แย่ลง	 	 การเรียนวิชานี้ยังทำาให้ได้ออกจากรั้ว

ไปมหาลัยไปสู่โลกของความเป็นจริง	 การที่ได้เข้าไปสำารวจชุมชน	 ได้รับ

รู้เรื่องราวชีวิตจริง	 ทำาให้ได้ข้อคิดหลายๆ	 อย่างกับชีวิต	 โลกของความ

จริงว่ามันไม่ได้สวยงาม	แต่กลับโรยไปด้วยหนามกุหลาบต่างหาก		อีกทั้ง

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการทำากจิกรรมร่วมกบัชุมชน	ได้รบัรูค้วามทกุข์ของ

เขาและสามารถยื่นมือช่วยเหลือเขาได้ก็ทำาให้เรารู้สึกดีใจ	เพราะสิ่งเหล่า

นี้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัย	

	 “ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน”	 	 เราภูมิใจมากที่คำากล่าวน้ียังไม่ตายไปจากธรรมศาสตร์	

เพราะวิชานี้ทำาให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชน		ทำาให้รู้ว่าจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร์คืออะไรและหวังว่ารุ่นน้องต่อๆ	 ไปจะสานต่ออุดมการณ์นี	้

ทั้งสองกล่าวทิ้งท้าย

น้องน�้าตาล 1 ในเด็กที่ไม่มีใบสูจิบัตรในวันที่ได้รับใบสูจิบัตรสมบูรณ์
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นักศึกษา B.J.M. คณะ
วารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน ภาค
ภาษาอั งกฤษ มธ . 
คว้ารางวัลนักข่าวแห่ง
อนาคตดีเลิศ 2 รางวัล  
จากการแข่งขัน TrueVisions - BBC 
World News Future Journalist 
Award 2012 

	 เมื่ อวันที่ 	 14	 มิ ถุนายน	 2555	 

ทรูวิชั่นส์	 ร่วมกับ	 สำานักข่าวระดับโลก	 BBC	

World	 News	 และสภาสถาบันนักวิชาการ

สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	 จัดพิธีมอบ

รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นและดีเลิศ	 	 ใน

โครงการ	TrueVisions	-	BBC	World	News	

Future	 Journalist	 Award	 2012	 	ณ	ห้อง

แพลตินัม	 ชั้น	 3	 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว

ฟอร์จูน	 รัชดา	 	 เพื่อค้นหาเยาวชนนักข่าวใน

อนาคต	 	 โดยเปิดโอกาสให้นิสิต	 	 นักศึกษาท่ี

ศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

ทุกมหาวิทยาลัยท่ีสนใจงานด้านข่าว	 	 ได้มี

โอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ท่ีอยู่

ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของ

ประเทศและระดบัโลก		โดยระหว่างการแข่งขัน

กรุงเทพฯ

	 โดยนกัศกึษาหลักสูตรวารสารศาสตร

บัณฑิต	 สาขาสื่อมวลชนศึกษา	 ภาคภาษา

อังกฤษ	 (B.J.M.)	 คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

สามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ	

จำานวน	2	รางวัล	ประกอบด้วย	นางสาวศีตลา		

รตันมาลยั	และนายศปิปชยั		กลุนวุงศ์		นกัศกึษา

ชั้นปีที่	4		พร้อมกันนี้	 	นายสุไลมาน		เล็กหีม	

นกัศกึษาชัน้ปีที	่3	ยงัสามารถคว้ารางวลันกัข่าว

แห่งอนาคตดีเด่นประจำาภูมิภาคมาครองอีก	 1	

รางวัล		รวม	3	รางวัล	จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งสิ้น	30	คน	

	 สำาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนักข่าวแห่ง

อนาคตดีเลิศจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าว

กับนักข่าวระดับโลกที่สำานักข่าว	 BBC	World	

News	กรงุลอนดอน		ประเทศองักฤษ	เป็นเวลา	

3	สัปดาห์		และฝึกงานกับสถานีข่าว	24	ชั่วโมง	

TNN	24	เป็นเวลา	1	เดือน	พร้อมคอร์สเตรียม

ความพร้อมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศ	 จาก	

British	Council	

	 นางสาวศีตลา	รตันมาลัย		หรอืน้องผ้ึง		

ให้สัมภาษณ์ว่า		โครงการ		BBC	World	News	

Future	 Journalist	 Award	 2012	 	 นับเป็น

โครงการที่ดีมาก	 และรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้	 	 เพราะถ้าเราฝึกงาน

ในประเทศไทยคงไม่ได้สัมผัสประสบการณ์

จากองค์กรที่ใหญ่และนักข่าวต่างประเทศ

อย่างสำานักข่าว	BBC	World	News	ประเทศ

อังกฤษ	 	 ก่อนการแข่งขันได้เตรียมตัวโดยการ

อ่านหนังสืออ่านข้อสอบเก่าว่าแนวข้อสอบ

ประมาณไหน	 อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความ

รู ้รอบตัว	 และฝึกอ่านข่าวแต่ละประเภทให้

มาก		เพราะเคยมีความตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วม

โครงการนี้เมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นปีที่	3	แต่ก็พลาด

ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนั้น	 	 และในปี

นี้มีโอกาสจึงเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม

สมัครเข้าโครงการ	 และรางวัลที่ได้มาก็ทำาให้

รู้สึกคุ้มค่าแก่การรอคอย		ในช่วงเวลาที่เข้าร่วม

การแข่งขันได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ	 “กระบวน

ข่าว”	 	 ทำาให้เรียนรู้กระบวนการทำางานและ

เป็นเรยีนรูป้ระสบการณ์หลายๆด้านจากนกัข่าว 

ชื่อดังของเมืองไทยที่ไม่ได้มีโอกาสพบเจอ

ได้ง่ายๆ	 	 และอยากจะฝากถึงรุ ่นน้องคณะ

วารสารศาสตร ์และส่ือสารมวลชน	 หรือ

นักศึกษาคณะอื่นๆ	 ที่สนใจทางด้านนี้ไปลอง

สมัครเข้าร่วมโครงการนี้	 นับเป็นโครงการท่ีดี

ที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่ง		อีกทั้งยังได้ความรู้

ประสบการณ์เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ

สือ่สารมวลชน	และเป็นสิง่ทีไ่ม่ได้ยากเกนิไปถ้า

เรามีความสนใจและมุ่งมั่นในด้านนี้	

	 ทางด้านนายศิปปชัย	กุลนุวงศ์	หรือ

น้องซูม	 	 ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้า

ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ว่า	 เป็นโครงการที่เทรนด์

นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนกับผู ้ที่มีความรู	้

ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ	“กระบวนข่าว”		

กับนักข่าวมืออาชีพ	พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์

การทำางานด้านข่าวจากผู้ที่ครำ่าหวอดในวงการ

สื่อสารมวลชน	 	 ณ	 โรงแรมไอบิสริเวอร์ไซด	์

อาทิ	นักวิชาการ	หรือนักข่าวมืออาชีพ	 เมื่อได้

เข้ามาเทรนด์ในโครงการนี้ก็มีโอกาสได้ทำาข่าว

ในสถานการณ์จริงโดยแบ่งเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	

5	 คน	 โดยกลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายให้

ทำาข่าวทางด้านเศรษฐกิจ	 และมีการเข้าคลาส

ข่าวอย่างเข้มข้น	ในการเข้าร่วมโครงการณ์นีใ้ห้

ประสบการณ์ทีด่มีาก	อาชพีนกัข่าวเป็นอาชพีที่

สนุก	 และทำาให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ	 ตลอด

เวลา	 ถ้าเราอ่านข่าวหรือติดตามข่าวบ่อยๆ	

จะทำาให้เราเรียนรู้สังคมที่เป็นอยู่จริง	 และยัง

สามารถช่วยเหลือสังคมโดยการนำาเสนอความ

จริงเพื่อให้ประชาชนรับรู้และได้ความรู้มากขึ้น

จากการนำาเสนอข่าวจากสื่อมวลชน		

	 	ทั้งนี้	2	นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ		จะ

ได้เข้าร่วมฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพท่ีสถานี

ข่าว	TNN	24		 เป็นเวลา	1	 เดือน	ในระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	 2555	 โดยจะได้

ฝึกงานภาคสนามและได้ปฏิบัติงานผลิตข่าว

อย่างละเอียดทุกขั้นตอน	 	 	 	 และเดินทางไป

ฝึกงานกับสำานักข่าวระดับโลก	 BBC	World	

News	 	ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	 ใน

เดือนตุลาคม	2555
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำาของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  เรื่องน่ารู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา   : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ สมบัติ แก้วปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : ศิริศักดิ์ สรานุกูล
กองบรรณาธิการ  : นพรัตน์ พลอยชื่น  ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก  ณัฐกาญจน์ หันจรัส  ปฐมา ศรีสังข์  นวพรรณ อิ่มดวง
     ประภาพันธ์ ว่องไว  ศักดิ์เดช ธนาพรกุล  เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี  ศุภณา เย็นเป็นสุข
จัดทำาโดย  : งานประชาสัมพันธ์  กองงานศูนย์รังสิต  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     โทรศัพท์  0-2564-4493  0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8  โทรสาร. 0-2564-4493
พิมพ์ที่   : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดต่อสอบถาม

โครงการ “ค่ายนักกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่	6-8	กรกฎาคม	2555	ณ	ศูนย์อบ

รมฯ	บ้านผู้หว่าน	จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	มธ.	

โทร.0-2546-2922,	0-2546-4440-79	 

ต่อ	1269

พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่	19	กรกฎาคม	2555	

เวลา	08.00	น.	ณ	ยิมเนเซียม	6	มธ.ศูนย์รังสิต

การประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” วันที่	27	กรกฎาคม	2555	เวลา	08.00-17.00	น.		

ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	กรุงเทพฯ

สำานักงานบริหารการวิจัย	มธ.	ศูนย์รังสิต	 

โทร.	0-264-4440-79	ต่อ	1818

อบรม หลัก Global Mini MBA # 75 : 

Entrepreneurial Manager Series

ระหว่างวันที่	28	กรกฎาคม	2555	-	26	มกราคม	

2556	เวลา	09.00	-	16.00	น.

ณ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มธ.	 

ท่าพระจันทร์	ทุกวันเสาร์

ศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง

ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มธ.	โทร.	

0-2224-9734,	0-2226-4507-8,			 

0-2613-2247

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2554 

วันพฤหัสบดีที่	30	สิงหาคม	2555	ภาคเช้า	 

เวลา	11.30	น.	และภาคบ่าย	เวลา	15.00	น. 

ณ	หอประชุมใหญ่	มธ.	ท่าพระจันทร์

กองบริการการศึกษา	โทร.	0-2564-4440-79	

ต่อ	1832-3	งานประชาสัมพันธ์	 

โทร.	0-2564-4440-79	ต่อ	1117-8	หรือดู

รายละเอียดทางเว็บไซต์	www.tu.ac.th


