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อธิการบดี มธ.พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2

เปิดเวทีแถลงผลงาน
เน้นชูจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ - มุ่งสู่อาเซียน - เพิ่มวิจัย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน   2555   ณ  
ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ท่าพระจันทร์  
ได้จดั งาน “อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ บ สื่ อ ม ว ล ช น : ผ ล ผ ลิ ต จิ ต วิ ญ ญ า ณ
ธรรมศาสตร์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เปิดเวทีแถลง
ผลงานความก้าวหน้าและการมุ่งเน้นใน 3 ด้าน
คือ
1. การสร้างจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
แก่นักศึกษา
2. ความเป็นนานาชาติรองรับการมุ่ง
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. การเพิ่มผลงานวิจัย
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัด
แสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ
ชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์และนักศึกษา
ด้วย เช่น ชุดถอดประกอบต้นกำ�ลังสำ�หรับรถ
นั่งคนพิการ เครื่องอบแห้งพลังไมโครเวฟร่วม
สุญญากาศสำ�หรับผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
นวั ต กรรมบ้ า นไทย (สมั ย ใหม่ ) ในบริ บ ท
สถาปัตยกรรมแบบพอเพียง และโครงการ “คบ
เด็กสร้างบ้าน” ผลงานนักศึกษาวิชาความเป็น
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU 100)
กรณีศกึ ษา การลดความเหลือ่ มล้�ำ ในชุมชนแปด
ไร่งามฉวี จ.ปทุมธานี หลังมหาอุทกภัย’54
เป็นต้น
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ระหว่างการแถลงข่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโย
บายบริหาร มธ. 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.   การสร้างจิตวิญญาณความเป็น
นักศึกษาธรรมศาสตร์ เน้นจิตวิญญาณความรัก
ประชาชน ซึง่ ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในเรือ่ ง
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
กระตื อ รื อ ร้ น ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม มี ค วาม
เข้าใจในเรื่องการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ของ
ประชาชนในสังคม   โดยในปีการศึกษา 2555
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บนั ก ศึ ก ษาโควตาผ่ า นทาง
โครงการจิตอาสาประชาธิปไตย เพื่อเป็นแกน
นำ�เชิญชวนนักศึกษาทำ�กิจกรรมด้านสังคมให้
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้น
ไป มหาวิทยาลัยจะกำ�หนดให้นักศึกษาทุกคน
เรียนวิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (TU100) เพื่อปลูกฝังการสร้างจิต
สาธารณะให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ย โดยปั จ จุ บั น
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ นั ก ศึ ก ษาจำ � นวนประมาณ
6,000 คนต่อปี
สำ�หรับนโยบายข้อ   2.   ด้านความ
เป็นนานาชาติ  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว
ต่อไปว่า ในปีการศึกษานี้ ได้มอบหมายให้ทุก
คณะเปิดวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทางเลือกให้
แก่นกั ศึกษาทีส่ นใจอย่างน้อย 1 วิชา รวมถึงต้อง
มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจำ�อย่างน้อย 2 คน
และมีนโยบายให้รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

เรียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็น
สากล อี ก ทั้ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 จะเพิ่ ม
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 100 ห้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ส่วนด้านที่ 3. การสนับสนุนงานวิจัย  
นั้น ธรรมศาสตร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ แต่ขณะนีร้ ฐั บาลสนับสนุนงบประมาณ
ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย น้ อ ยลงเรื่ อ ย ๆ แต่
มหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้พึ่งพางบประมาณจาก
รัฐบาลทั้งหมด เนื่องจาก งบประมาณในการ
สนับสนุนงานวิจยั ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้
รับการสนับสนุนจากภายนอก ประมาณ 1,000
ล้านบาทต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย ให้
ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
ส่วนรวมเป็นหลัก
สำ�หรับการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการ
ศึ ก ษา 2556 มหาวิ ท ยาลั ย จะเริ่ ม เปิ ด รั บ
นักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ แรก นอกจาก
นี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้อนุมตั ใิ ห้
มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษรุ่นแรก จำ�นวน 30 คน ซึ่งจะ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
โดยธรรมศาสตร์นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของประเทศ ที่ ส ามารถเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
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ธรรมศาสตร์
จั บ มื อ อพท.
วางโมเดลท่องเทีย
่ ว
เชิงสร้างสรรค์ – ชุมชนยัง่ ยืน

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อ
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตาม
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในการสร้างสมดุลของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นความส�ำคัญของการรักษา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รอง
อธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์ล�ำปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ จิ ร าภา
วรเสี ย งสุ ข คณบดี ค ณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
พันเอก ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท ผูอ้ �ำนวยการ
องค์การ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมแถลง ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพมหานคร
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ จิ ร าภา
วรเสี ย งสุ ข คณบดี ค ณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา กล่าวถึงศัก ยภาพและความ
พร้อมของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาว่า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีหลักสูตร
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในสาขาสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา และการวิจัยทางสังคม ความ
ร่วมมือในเชิงวิชาการในการพัฒนาการท่อง
เที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยอาศั ย การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ลงมาสู่ระดับคณะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

ส�ำคัญคือ 1) เพื่อให้นักศึกษาคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้มีประสบการณ์ตรงจากการน�ำความรู้จาก
การศึกษามาประยุกต์สร้างมูลค่าของวัฒนธรรม
ชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการท่ อ งเที่ ย ว 2) เพื่ อ
รวบรวมข้อมูล ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อก�ำหนดเป็นนิยาม ความ
หมายและคุณสมบัติของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 3) เพื่อค้นหากิจกรรมที่มีต้นทุน
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ เพื่อ
พัฒนาให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4) เพื่ อ จั ด ท�ำรู ป แบบเส้ น ทาง (Route)
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และ 5) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของ อพท.
ขณะนี้คณะท�ำงานได้รวบรวมข้อมูล
งานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือก
กิ จ กรรมที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาชุ ม ชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่
พิ เ ศษ คื อ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย ศรี สั ช นาลั ย -ก�ำแพงเพชร (สั ง คโลกที่ เ มื อ ง
เก่า, ผ้าหมักโคลนและข้าวเปิ๊บที่ศรีสัชนาลัย,
พระเครื่องที่นครชุม) และจังหวัดเลย (ต้นผึ้ง
พระธาตุศรีสองรักที่ด่านซ้าย และผ้าห่มนวม
ฝ้ายที่เชียงคาน) ซึ่งได้ทดลองพานักศึกษาไป
เรีย นรู ้ และทดลองเบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่ พิ เ ศษ 5
พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการและได้ผล

ตอบรับเป็นอย่างดีเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
อาจารย์ สุ ด แดน วิ สุ ท ธิ ลั ก ษณ์
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
หั ว หน้ า คณะท� ำ งานโครงการต้ น แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าคณะท�ำงาน
โครงการต้นแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
กล่าวว่า ทีมคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และเจ้ า หน้ า ที่
อพท. ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปสังเกต เรียนรู้ และ
ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่งในเขตพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.
ได้แก่ พืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเลย
เราต่างมองเห็นคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ
ในท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันก�ำหนดให้สองพื้นที่
นี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ต ้ น แบบในการท�ำการศึ ก ษาการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เป้ า หมายของ
โครงการนี้คือ การก�ำหนดนิยามการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เนือ่ งจากเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ของ
ประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดที่จะ
ก�ำหนดความหมายไว้ ตลอดจนร่วมกันก�ำหนด
คุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และจัดท�ำเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์  เพือ่
น�ำเสนอเป็นข้อมูลส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว และผูท้ ี่
สนใจได้ทอ่ งเทีย่ วเรียนรู้ ค้นหาประสบการณ์ได้
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 | มิถุนายน 2555 | 3

TU Today

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าผลิต
ผลงานวิจัยคุณภาพสู่สังคม
พร้อมมอบรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำ�ปี 2554”
ในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2554 แก่นักวิจัยผู้ผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพสู่สังคม ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” วันที่
27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
เรื่ อ ง “แนวทางการออกแบบโครงสร้ า งอาคารอพยพ เพื่ อ
ต้านสึนามิ   (Structural Design Guideline for Tsunami
Evacuation Shelter)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร  พิมานมาศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะผู้วิจัย  
นายภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รองศาสตราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง  วานิชชัย  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้มงุ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ และได้
กาหนดให้มรี างวัลผลงานวิจยั ดีเด่นขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการเชิดชู
เกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วง
วิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้คณาจารย์
หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งฝ่ายวิจัยได้เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา 4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เรื่อง “ประสิทธิภาพของการใช้ bundle ในการลดการติดเชื้อใน
โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นได้พิจารณา
กระแสเลือด  (Effectiveness of a Catheter – Associated
คัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2554
Bloodstream Infection Bundle in a Thai Tertiary Care
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก 3 สาขาวิชา ดังนี้
Center :  A 3-year Study)”
โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา อภิสารธนรักษ์
1. สาขาสังคมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
คณะผู้วิจัย  
เรื่อง “สนธิสัญญาด้านภาษีในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
นางกนกพร ทองภูเบศท์
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก และนั ย ทางการคลั ง ระหว่ า งประเทศ (Tax
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Treaties in Asia Pacific Economic Integration & Cross
นางสาวชนานาถ  เยือกเย็น
Country Fiscal Implication)”
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ
DIVID K. WARREN  
คณะเศรษฐศาสตร์
WASHINGTON UNIVERSITY
VICTORIA J. PRASER
2. สาขามนุษยศาสตร์
WASHINGTON UNIVERSITY
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
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รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2553
จ�ำนวน 20 รางวัล ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
1. สาขาสังคมศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
เรื่อง “องค์ประกอบที่เป็นสาระส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ของการประนอมข้ อ พิ พ าทระหว่ า งผู ้ เ สี ย หายและผู ้ ก ระท�ำ
ความผิด (Success Components of Victim-Offender
Mediation)”
โดย นางสาวสุภัทรา กรอุไร คณะนิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
เรื่ อ ง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ระหว่ า งหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดเกิ ด ใหม่ ” (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
ไดอิเล็กตริก ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยคลืน่ ไมโครเวฟ โดยใช้ทอ่ น�ำคลืน่ รูป
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 ส�ำหรับการแจกแจงอายุการใช้งาน
ก่อนเกิดรอยร้าว (Point Estimation for the Crack Lifetime
Distribution)”
        
โดย นางสาวพิชชาภัสร์  บวรรัตนเศรษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา
4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
เรือ่ ง “ฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดและสารส�ำคัญของหัวข้าวเย็น
(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�ำนวน 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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เรื่ อ ง “บทบาทของรางวั ล น�ำจั บ และการลงโทษต่ อ การ
แก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระท�ำความผิด : 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
เรื่ อ ง “ผู ้ ห ญิ ง ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในสั ง คมไทยรั ช สมั ย
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�ำนวน 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
จ�ำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย : กรณี
ศึกษาชุมชนบ้านสาคลี อ�ำเภอเสนา 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
เรือ่ ง “การด�ำเนินคดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมโดยองค์กรเอกชน  
(Environmental Civil Litigation by Non Government
Organization)”
โดย นางปณิดา  พัฒนพงค์ คณะนิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
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เรื่อง “ตลาดน�้ำกับวิถีชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน�้ำท่าคา ต�ำบล
ท่าคา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร (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
ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
อาจารย์ทปี่ รึกษา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์
2. สาขามนุษยศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จ�ำนวน 2 รางวัล
เรื่อง “วาทกรรมเปรียบเทียบการเขียนข่าวภาษาอังกฤษของ
สื่อไทยและ 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
เรือ่ ง “บทบาทของนิทานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อการเรียนรูค้ �ำ
ศัพท์ ความจ�ำ 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�ำนวน 2 รางวัล
เรื่อง “Performance Evaluation and Improvement of
the Low Extra Delay Background Transport Congestion
Control Algorithm”

TU Today
โดย Amuda James Abu   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
อาจารย์ที่ปรึกษา Assistant Professor
Dr. Steven Gordon
เรื่อง “ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
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

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
ประจ�ำปี 2554 ดังนี้

ประเภทอาจารย์
อาจารย์จตุรงค์  นภาธร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาจารย์ ดร.วรรณภา  ติระสังขะ  
คณะรัฐศาสตร์
อาจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์   
รางวัลชมเชย จ�ำนวน 2 รางวัล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ ดร.กมล  เอี่ยมพนากิจ
เรื่อง “วิธีการเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่ม การ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วเมื่ อ สุ ่ ม จากประชากร
อาจารย์ ดร.ปิยะ  เตชะธีราวัฒน์  
จ�ำกัด(Analytical methods for the Random Effects
คณะวิศวกรรมศาสตร์
One-Way ANOVA Model when Sampling from a Finite
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เย็นฤดี  ภูมิถาวร  
Population) ”
คณะแพทยศาสตร์
โดย นายธีระวัฒน์  สิมมาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์  ฉุ้งลู้  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
อาจารย์รัชภูมิ  ปัญส่งเสริม
เรื่อง “โปรโตคอลค้นหาเส้นทางเชิงกรีดีส�ำหรับการสื่อสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระหว่างยานพาหนะ (GRP : Greedy Routing Protocol for
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทะตระการพร
Inter-Vehicle Communication)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย นางสาวมัณฑนา   ธรรมรักษา   คณะวิทยาศาสตร์และ
อาจารย์ ดร. ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน
เทคโนโลยี
สถาบันนานาชาติสิรินธร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วนิดา พฤทธิวิทยา
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  อินทรก�ำเนิด
วิทยาลัยนวัตกรรม
4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประเภทวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
นางสาวนภาพร  พัฒนาเจริญชัย
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ดร.ภัควัฒน์  แสนเจริญ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
นางสาวอ�ำพา  แก้วก�ำกง  
รางวัลชมเชย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
เรื่อง“ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้าน
การอักเสบของต�ำรับยาไทยชือ่ ยาริดสีดวงมหากาฬ (Cytotoxic
Activity Against Human Colon Cancer Cells and Antiinflammatory Effects of Thai Traditional Medicine called
Ya-rid- si-duang-mahakan)”  
โดย นางสาวสุชาดา  กิตติศรีโสภิต คณะแพทยศาสตร์
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โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

และผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยประจำ�ปี 2555
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ
รอบ 78 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ได้พิจารณามอบเข็มเกียรติยศ ประจ�ำปี 2555 แด่ ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ดร.อรุณ  ภาณุพงศ์  ในฐานะผูท้ มี่ คี ณ
ุ ปู การอย่างใหญ่หลวง
ต่อการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ จนได้
รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�ำปี
2555 แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและ
คุณธรรม จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้

นายไพสันติ์ พรหมน้อย
ด�ำรงต�ำแหน่ง บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ The Asian
Pacific News

ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ ในองค์ ก ร
ต่ า งๆ อาทิ    ที่ ป รึ ก ษาสถาบั น
การกุศลหลายแห่ง และที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษาหลายต�ำแหน่ง

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ธาดาธ�ำรงเวช
ด�ำรงต�ำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้บัญชาการต�ำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด

นางกรุณา ศุภการุณย์

ด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ ในองค์ ก รต่ า งๆ
อาทิ กรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ายการ
เงินและบริหาร บริษัท.นีโอเฟิร์ม จ�ำกัด  
Vice President FMIS Project ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ Director
& Senior Vice President   
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยซากุระ
จ�ำกัด
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นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล

ด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ ในองค์ ก รต่ า งๆ
อาทิ  รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน)  อุปนายก/กรรมการ
สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ไทยและกรรมการศูนย์บรู ณาการพัฒนา
มนุษย์ (ศบม.)

TU NEWS
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมอบโล่เกียรติยศประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2555 ให้แก่บุคคล ดังนี้

นายฉลองศักดิ์ อักษรดี 		
ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง

นายชนวน รัตนวราหะ
ที่ปรึกษามูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน(ประเทศไทย) และนัก
วิชาการอิสระ

พ.อ.ณัฐพงศ์ พรหมศร 		
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 202

นายธนดล มีถม
รองหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง
หนังสื่อพิมพ์ไทยรัฐ

รองศาสตราจารย์
บ�ำรุง สุขพรรณ์
ข้าราชการบ�ำนาญ

นายชาญ พวงเพ็ชร์ 		
นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด
ปทุมธานี

รองศาสตราจารย์
ดร.ไชยันต์ ไชยพร
อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน
ประธานโครงการเกาหลีศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มธ.

รองศาสตราจารย์
ดร.มนตรี เจนวิทย์การ
ข้าราชการบ�ำนาญ
The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC)
Akatsuka  Garden Co.LTD
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ครูดีเด่น ประจำ�ปี 2554

รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารัตน์  
วัฒนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา  รณเกียรติ

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์  
วัฒนสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี เริ่มรับราชการ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2528 รวมระยะ
เวลา 27 ปี   รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎารั ต น์    วั ฒ นสุ ว รรณ
เป็นผู้มีผลงานวิจัยอย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง โดยเป็นงานวิจัยที่
มีคุณภาพใน “ระดับดีมาก” จะ
เห็ น ได้ จ ากการตอบรั บ ให้ ไ ปน�ำ
เสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติทมี่ ชี อื่ เสียงอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งบางบทความได้แปลเป็นภาษา
เยอรมันเพื่อเผยแพร่ ซึ่งบทความ
วิจัยต่างๆ ได้ถูกอ้างอิงเป็นจ�ำนวน
มาก นอกจากนี้ ได้มบี ทบาทส�ำคัญ
ในการท�ำประโยชน์ให้สังคม  อาทิ
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
ก�ำกั บ ทิ ศ แผนสื่ อ สารการตลาด
เพื่อสังคม ของส�ำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
กรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.นั น ทนา  
รณเกี ย รติ คณะศิ ล ปศาสตร์
เริ่ ม รั บ ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2524 รวมระยะเวลา 29 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.นั น ทนา  
รณเกี ย รติ เป็ น ผุ ้ ด�ำรงตนในรู ป
แบบที่ถูกต้อง มีความมุ่งมั่นในการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ จะมี ก ารแทรก
ส�ำนึกในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
สังคม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษา
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการร่ า ง
หลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ
วิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ
อาทิ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยนเรศวร
และราชบัณฑิตยสถาน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไชยณรงค์
จักรธรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรนุช  ห้านิรัติศัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์
ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  
จักรธรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่ ม รั บ ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม
2541 รวมระยะเวลา 13 ปี ผู ้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  
จักรธรานนท์ เป็นผู้ที่อุทิศตนและ
ทุ่มเทในการให้ความรู้แก่นักศึกษา
มีการศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆ
เพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมทั้งมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เรือ่ ง “การวิเคราะห์การเพิม่ การพา
ความร้อนและการใช้พลังงานใน
กระบวนการการอบแห้ ง โดยใช้
อี เ ล็ ก โตรไฮโดรไดนามิ ก ส์ การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
เครื่ อ งกลแห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง
ที่ 25 ต�ำราเรี ย นวิ ช า วก 439
การจัดการพลังงานในอาคารและ
อุตสาหกรรม ทุนส่งเสริมการเขียน
ต�ำรา พ.ศ.2553 มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ธี ร นุ ช  
ห้านิรัติศัย คณะพยาบาลศาสตร์
เริ่ ม รั บ ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2540 รวมระยะเวลา 14 ปี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ธีรนุช   ห้านิรัติศัย
เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามตั้ ง ใจในการสอน
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีความเอาใจ
ใส่ ดู แ ลนั ก ษาศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี
โดยการพัฒนาการเรียนการสอน
และผลงานด้านวิชาการอย่างต่อ
เนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรนุช  
ห้ า นิ รั ติ ศั ย เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง
ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ฝ ่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรา
บั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลเวช
ปฏบัติครอบครัว   รองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการ และประธานหลั ก สู ต ร
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TU Face Up

ส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 1 ระหว่างวัน
ที่ 26 พฤษภาคม ถึง 1 กันยายน 2555 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธเี ปิดห้องสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา 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 ห้องรับรอง ชัน้ 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนและประชาชน ร่วมปลูกต้นไผ่ จ�ำนวน 1,980 ต้น ในโครงการ
“ธนาคารไผ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” โดยด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลต�ำบลโป่ง และโครงการ THINK EARTH บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รองศาสตราจารย์ เกศิน  ี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและการคลัง ต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เมื่อวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงินจ�ำนวน 2,000,000
บาท จาก นายอุดร ตันติสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินการของศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรับรองตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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กลุ่มนักศึกษาผู้จ

ัดโครงการฯ

“คบเด็กสร้างบ้าน”

ผลผลิต TU 100 ลดเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม

“ประสบการณ์ที่ได้จากการท�ำกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ได้รับรู้ความทุกข์ของเขาและสามารถยื่นมือช่วย
เหลือเขาได้ก็ท�ำให้เรารู้สึกดีใจ เพราะเป็นประสบการณ์ที่
หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัย   ‘ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ
ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน’  เราภูมิใจมากที่ค�ำ
กล่าวนี้ยังไม่ตายไปจากธรรมศาสตร์ เพราะวิชานี้ท�ำให้
เราลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชน   ท�ำให้รู้ว่าจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์คอื อะไรและหวังว่าน้องรุน
่ ต่อๆ ไปจะสานต่อ
อุดมการณ์นี้”
“มหาอุทกภัย’ 54”  ใช่ว่าจะน�ำมาแต่ความเสียหาย แต่ในอีก
มุมมองหนึ่ง น�้ำท่วมในปีที่ผ่านมายังน�ำมาซึ่ง “โอกาส” ให้แก่นักศึกษา
ในการศึกษาปัญหาทางสังคม ท�ำให้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแล
ชุมชน และสังคมที่อยู่รอบตัวมากยิ่งขึ้น โดยสะท้อนจาก โครงการ “คบ
เด็กสร้างบ้าน” ผลงานประจ�ำวิชาความเป็นผลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (TU 100) ผลผลิตจิตวิญญาณต้นกล้าลูกแม่โดม ที่มุ่งลดความ

เหลื่อมล�้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน จากการเริ่มต้นที่ตนเองสู่คนรอบข้าง
น้องตาล หรือ กัณทิพัณ กิตติคุณ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ นักศึกษาเจ้าของผลงาน เล่าทีม่ าของโครงการ “คบเด็ก
สร้างบ้าน” ว่า ได้รับมอบหมายจากวิชา TU 100 ให้ส�ำรวจชุมชนแปดไร่
งามฉวีเกี่ยวกับปัญหาน�้ำท่วมปี 2554  ซึ่งพบว่าชุมชนแปดไร่งามฉวี ถึง
แม้จะมีความพร้อมในแทบจะทุกด้านแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีช่องว่างของ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมระหว่างชาวบ้านทีอ่ าศัยในชุมชน ซึง่ เป็นปัญหา
ที่เป็นรากฐานหรือ “ปัญหานามธรรม” ที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ก็
คือ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ชาวบ้าน อาทิ ความ
เหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าสังคม สิทธิและโอกาสทีไ่ ด้รบั การแสดงออกซึง่ ความ
คิดเห็น รวมทั้งความเหลื่อมล�้ำในสวัสดิการจากภาครัฐ
เมือ่ พบปัญหาและน�ำมาวิเคราะห์หาทางแก้ไข จึงเกิดโครงการ
“คบเด็กสร้างบ้าน” ขึน้ โดยจัดกิจกรรมมุง่ ไปทีก่ ลุม่ เป้าหมาย คือ กลุม่ เด็ก
และเยาวชนในชุมชน  เนื่องจาก เห็นว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในอนาคต  
และบ้านของพวกเขาก็คือชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความเหลื่อม
ล�้ำถ้าจะแก้ไขให้มั่นคงและยั่งยืน ควรแก้ไขที่รากฐาน คือ “เด็ก” เพื่อที่
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มิตรภาพจะท�ำลายช่องว่างระหว่างความเหลือ่ มลำ�้ นัน้ ได้ เปรียบได้เหมือน
กับการที่เราให้เขาสร้างชุมชนที่ดีด้วยตัวเอง   ซึ่งจากการลงพืันที่พบว่า
ความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ คือ เด็กที่มาจากบ้านที่มีบ้านเลขที่กับ
บ้านทีไ่ ม่มเี ลขที่ (บ้านแฝง) มักจะถูกผูใ้ หญ่กดี กันไม่มเี ล่นด้วยกันเนือ่ งมา
จากเหตุผลหลายๆ ประการ
ส�ำหรับกิจกรรมเยียวยา   น้องพลอย หรือ นางสาวพลอย
ไพลิน ดีรอด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  อีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มนักศึกษา
เจ้าของโครงการฯ เล่าว่า กิจกรรมมีลกั ษณะเป็นกิจกรรมนันทนาการโดย
สอดแทรกสิ่งต่างๆ ที่อยากให้เด็กในชุมชนซึมซับลงไป เช่น การละลาย
พฤติกรรม การสร้างความสามัคคี รับรู้ผลเสียที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
การรูจ้ กั ความกล้าในการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นของตนเองและรูจ้ กั รับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ นอกจากนีย้ งั มีผลพลอยได้คอื ความสุขของชาว
บ้านทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ทมี่ าร่วมงานจากกิจกรรมนันทนาการและการได้รบั
ประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้ากับเพือ่ นบ้านในชุมชนโดยไม่แบ่งแยก
ชนชั้น

น้องน�้ำตาล 1
ในเด็กที่ไม่มีใบ
สูจิบัตร
ในวันที่ได้รับใ
บสูจิบัตรสมบ
ูรณ์
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ส�ำหรับผลที่ได้จากการจัดโครงการนี้ น้องตาล บอกว่า เห็น
ได้ชัดจากวันที่จัดกิจกรรม คือ หลังจบกิจกรรมเด็กที่เป็นประชากรใน
บ้านแฝง และบ้านที่มีทะเบียนบ้านรู้จักและสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ่
หมายความว่ากิจกรรมทีเ่ ราจัดขึน้ ได้ชว่ ยลดความเหลือ่ มลำ�้ ในด้านต่างๆ
ของเด็กลงได้บา้ งแล้ว ซึง่ การทีเ่ ด็กได้มมี ติ รภาพใหม่ๆ ภายในชุมชนจะก่อ
ให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน เมือ่ พวกเขาเหล่านัน้ เป็นผูใ้ หญ่
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ชาวบ้านรุ่นใหม่ต่อไปด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือเด็กจากบ้านแฝง 2 คน ให้ได้สิทธิ
ความเป็น “คนไทย” อย่างสมบูรณ์ โดยจากการลงพื้นที่ส�ำรวจครั้งแรก
ได้พบปัญหาเด็กทีเ่ ป็นประชากรในบ้านแฝงไม่มสี จู บิ ตั ร ซึง่ หากเด็กเติบโต
ขึ้น เท่ากับว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทย ไม่มีสัญชาติ ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้
ท�ำบัตรประชาชน ไม่ได้เลือกตั้ง ไม่มีบัตรทองรักษาโรค ไม่มีสิทธิใดที่พึง
ได้เลยในชีวติ ซึง่ ก็ได้ด�ำเนินการหาหลักฐานเอกสาร และติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง จนท�ำให้เด็กทัง้ 2 คนมีใบสูจบิ ตั รในทีส่ ดุ น้องตาลกล่าว
เพิ่มเติม
ท้ายทีส่ ดุ น้องตาล และน้องพลอย กล่าวถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียน
วิชา TU 100 ว่า ได้สงิ่ ดีๆ จากวิชานีม้ ากมาย เริม่ ตัง้ แต่แนวคิดทีท่ �ำให้เรา
รูว้ า่ เราเป็นส่วนหนึง่ ในทุกๆ ปัญหาของสังคม และก็เป็นหน้าทีข่ องเราอีก
เช่นกันที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหานั้น ด้วยการเริ่มต้นแก้ไขปัญหา
ที่ตัวเองก่อน เพราะถ้าหากเราไม่เริ่มต้นท�ำอะไรเลย ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่
ที่เดิม ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่แย่ลง   การเรียนวิชานี้ยังท�ำให้ได้ออกจากรั้ว
ไปมหาลัยไปสู่โลกของความเป็นจริง การที่ได้เข้าไปส�ำรวจชุมชน ได้รับ
รู้เรื่องราวชีวิตจริง ท�ำให้ได้ข้อคิดหลายๆ อย่างกับชีวิต โลกของความ
จริงว่ามันไม่ได้สวยงาม แต่กลับโรยไปด้วยหนามกุหลาบต่างหาก  อีกทั้ง
ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้รบั รูค้ วามทุกข์ของ
เขาและสามารถยื่นมือช่วยเหลือเขาได้ก็ท�ำให้เรารู้สึกดีใจ เพราะสิ่งเหล่า
นี้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัย
“ฉั น รั ก ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ ส อนให้ ฉั น รั ก
ประชาชน”   เราภูมิใจมากที่ค�ำกล่าวนี้ยังไม่ตายไปจากธรรมศาสตร์
เพราะวิชานี้ท�ำให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชน  ท�ำให้รู้ว่าจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์คืออะไรและหวังว่ารุ่นน้องต่อๆ ไปจะสานต่ออุดมการณ์นี้
ทั้งสองกล่าวทิ้งท้าย

นักศึกษา B.J.M. คณะ
วารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อ สารมวลชน ภาค
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ม ธ .
คว้ารางวัลนักข่าวแห่ง
อนาคตดีเลิศ 2 รางวัล

TU Show Case

วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน หรื อ
โดยนักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร นักศึกษาคณะอื่นๆ ที่สนใจทางด้านนี้ไปลอง
บั ณ ฑิ ต สาขาสื่ อ มวลชนศึ ก ษา ภาคภาษา สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ นับเป็นโครงการที่ดี
อั ง กฤษ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์ แ ละ ที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่ง  อีกทั้งยังได้ความรู้
สื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์   ประสบการณ์เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ
สามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ สือ่ สารมวลชน และเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ยากเกินไปถ้า
จ�ำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย นางสาวศีตลา   เรามีความสนใจและมุ่งมั่นในด้านนี้
ทางด้านนายศิปปชัย กุลนุวงศ์ หรือ
รัตนมาลัย และนายศิปปชัย  กุลนุวงศ์  นักศึกษา
จากการแข่งขัน TrueVisions - BBC ชั้นปีที่ 4  พร้อมกันนี้   นายสุไลมาน  เล็กหีม น้องซูม   ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้า
World News Future Journalist นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ยังสามารถคว้ารางวัลนักข่าว ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการที่เทรนด์
แห่งอนาคตดีเด่นประจ�ำภูมิภาคมาครองอีก 1 นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนกับผู้ที่มีความรู้
Award 2012
รางวัล  รวม 3 รางวัล จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2555 ทั้งสิ้น 30 คน
ส�ำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนักข่าวแห่ง
ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ ส�ำนักข่าวระดับโลก BBC
World News และสภาสถาบันนักวิชาการ อนาคตดีเลิศจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าว
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบ กับนักข่าวระดับโลกที่ส�ำนักข่าว BBC World
รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นและดีเลิศ   ใน News กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา
โครงการ TrueVisions - BBC World News 3 สัปดาห์  และฝึกงานกับสถานีข่าว 24 ชั่วโมง
Future Journalist Award 2012   ณ ห้อง TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมคอร์สเตรียม
แพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ความพร้อมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศ จาก
ฟอร์จูน รัชดา   เพื่อค้นหาเยาวชนนักข่าวใน British Council
นางสาวศีตลา รัตนมาลัย  หรือน้องผึง้    อาทิ นักวิชาการ หรือนักข่าวมืออาชีพ เมื่อได้
อนาคต   โดยเปิดโอกาสให้นิสิต   นักศึกษาที่
ศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า  โครงการ  BBC World News เข้ามาเทรนด์ในโครงการนี้ก็มีโอกาสได้ท�ำข่าว
ทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจงานด้านข่าว   ได้มี Future Journalist Award 2012   นับเป็น ในสถานการณ์จริงโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
โอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ โครงการที่ดีมาก และรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้ 5 คน โดยกลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายให้
ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   เพราะถ้าเราฝึกงาน ท�ำข่าวทางด้านเศรษฐกิจ และมีการเข้าคลาส
ประเทศและระดับโลก  โดยระหว่างการแข่งขัน ในประเทศไทยคงไม่ ไ ด้ สั มผั ส ประสบการณ์ ข่าวอย่างเข้มข้น ในการเข้าร่วมโครงการณ์นใี้ ห้
จากองค์ ก รที่ ใ หญ่ แ ละนั ก ข่ า วต่ า งประเทศ ประสบการณ์ทดี่ มี าก อาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่
อย่างส�ำนักข่าว BBC World News ประเทศ สนุก และท�ำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอด
อังกฤษ   ก่อนการแข่งขันได้เตรียมตัวโดยการ เวลา ถ้าเราอ่านข่าวหรือติดตามข่าวบ่อยๆ
อ่านหนั ง สื อ อ่ า นข้ อ สอบเก่ า ว่ า แนวข้ อ สอบ จะท�ำให้เราเรียนรู้สังคมที่เป็นอยู่จริง และยัง
ประมาณไหน อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความ สามารถช่วยเหลือสังคมโดยการน�ำเสนอความ
รู้รอบตัว และฝึกอ่านข่าวแต่ละประเภทให้ จริงเพื่อให้ประชาชนรับรู้และได้ความรู้มากขึ้น
มาก  เพราะเคยมีความตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วม จากการน�ำเสนอข่าวจากสื่อมวลชน  
ทั้งนี้ 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ  จะ
โครงการนี้เมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 แต่ก็พลาด
ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนั้น   และในปี ได้เข้าร่วมฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานี
นี้มีโอกาสจึงเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม ข่าว TNN 24  เป็นเวลา 1 เดือน ในระหว่าง
สมัครเข้าโครงการ และรางวัลที่ได้มาก็ท�ำให้ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555 โดยจะได้
รู้สึกคุ้มค่าแก่การรอคอย  ในช่วงเวลาที่เข้าร่วม ฝึกงานภาคสนามและได้ปฏิบัติงานผลิตข่าว
การแข่งขันได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน     และเดินทางไป
ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว”   ข่าว”   ท�ำให้เรียนรู้กระบวนการท�ำงานและ ฝึกงานกับส�ำนักข่าวระดับโลก BBC World
กับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นเรียนรูป้ ระสบการณ์หลายๆด้านจากนักข่าว News  ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใน
การท�ำงานด้านข่าวจากผู้ที่คร�่ำหวอดในวงการ ชื่ อ ดั ง ของเมื อ งไทยที่ ไ ม่ ไ ด้ มี โ อกาสพบเจอ เดือนตุลาคม 2555
สื่อสารมวลชน   ณ โรงแรมไอบิสริเวอร์ไซด์ ได้ง่ายๆ   และอยากจะฝากถึงรุ่นน้องคณะ
กรุงเทพฯ
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