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ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

คลังความรู้ สู่ความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ประเทศกลุ่มอาเซียน จะเข้าสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียว
ภายใต้ค�ำขวัญ “ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม “ ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่การเกิดการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือ ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
รวมเป็นประชาคมเดียวในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะการ “รู้เขา รู้เรา” หรือการเรียนรู้ศึกษา
ทั้ง 3 ด้านหลักข้างต้นของประเทศในประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญเพื่อการปรับตัว และ
ประเมินโอกาส อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง
บทบาทของศูนย์อาเซียนศึกษา ว่า ศูนย์อาเซียนศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ท�ำให้
ประชาคมทั้งภายในและภายนอกธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นอาเซียน โดย มี
บทบาทส�ำคัญ 3 ด้าน คือ
1. เป็นศูนย์ขอ้ มูล (Think Tank) ของประเทศ ในเรือ่ งข้อมูลข่าวสารเรือ่ งเกีย่ วกับอาเซียน
ทั้งหมด ในอนาคต ธรรมศาสตร์จะพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โดยจะมีข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของทุกประเทศในอาเซียน
อย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลจ�ำนวนประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียจากอดีตถึงปัจจุบัน
นโยบายรัฐบาลพม่าเป็นอย่างไร เศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตไปในทิศทางใด ฯลฯ เรื่อง
เหล่านี้จะรวบรวมอยู่ในศูนย์อาเซียนศึกษาทั้งหมด
2.การท�ำวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น การท�ำวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงนักวิจัยระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งไทย และ
ประเทศในอาเซียน ให้ท�ำงานวิจัยร่วมกัน
3.จัดฝึกอบรม โดยจัดการบริการวิชาการ/อบรม/ สัมมนา ให้คนไทย และคนในประเทศ
อาเซียน ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการแล้วหลาย
เรือ่ ง ซึง่ ศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นหน่วยงานส�ำคัญในการรองรับความต้องการค้นคว้าข้อมูล และการ
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการในหลาก
หลายด้าน คือ
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1.การปรับตารางการเรียนการสอน
ให้ ต รงกั บ อาเซี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จะปรั บ
ตารางการเรียนการสอนของธรรมศาสตร์ ไป
ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คือ
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน ดังนั้น ภายในปี 2557 ทุกมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยจะปรับตารางเปิดการเรียนการ
สอนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ไม่ใช่เดือน
มิถุนายนเช่นในปัจจุบัน เพื่อให้ตารางการเรียน
การสอนตรงกับอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้การแลก
เปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จะท�ำได้
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ไม่ใช่เพียงตารางเรียนใน
ส่วนของประเทศไทย กับประเทศในอาเซียน
เท่านั้น แต่รวมถึงตารางเรียนของประเทศไทย
กับประเทศในยุโรป และอเมริกาด้วย ซึ่งจะเปิด
การเรียนการสอนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
เช่นกัน เหล่านี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ทางการศึ ก ษาที่ ดี และคล่ อ งตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น
ระหว่างประเทศไทย ประเทศอาเซียน และ
ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาธรรมศาสตร์
เลือกเรียนภาษาอาเซียนป็นภาษาที่ 3 มาก
ขึ้น โดย คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่เปิด
สอนภาษาต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาเปิดสอน
ภาษาของประเทศในอาเซียนครบทุกภาษาแล้ว
แต่มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพิ่มเติม คือ การส่ง
เสริมให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เลือกเรียนภาษา
เหล่านีเ้ ป็นภาษาที่ 3 มากขึน้ โดยจะเพิม่ จ�ำนวน
ห้ อ งเรี ย นให้ ร องรั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
เนื่องจาก การสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน
เป็นภาษาที่ 3 ได้นั้น เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะ

การสื่อสารได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ นั้น ยังถือว่าน้อยไป เมื่อเทียบกับการ
แข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
3. เพิ่มทางเลือกในการเรียนภาษา
อังกฤษ เนื่องจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลั ก ที่ อ าเซี ย นประกาศให้ เ ป็ น ภาษากลาง
ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้เพิ่มทางเลือกในการ
เรียนภาษาอังกฤษ โดยการเชิญสถาบัน British
Council เข้ามาเปิดการสอนใน ศูนย์รังสิต ซึ่ง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีคณะศิลปศาสตร์ และ
สถาบันภาษาทีเ่ ปิดสอนภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว แต่
ยังไม่เพียงพอและมีการเรียกร้องต้องการเรียน
ภาษาเพิ่มมากขึ้น จึงน�ำ British Council เข้า
มาร่วมเปิดการเรียนการสอน โดยจะเปิดสอน
ประมาณต้นปี 2556 ขณะนี้ก�ำลังปรับปรุง

“

. . . อ า เ ซี ย น เ ป ็ น เ รื่ อ ง ข อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
หากท� ำ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทั้ ง 3
ด้ า นนี้ ม ากขึ้ น ก็ จ ะสามารถ
ปรั บ ตั ว และพร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู ่
สังคมอาเซียนได้ดียิ่งขึัน...

”

ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
ให้พร้อมทันก�ำหนดดังกล่าว เหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิด
การแข่งขัน ท�ำให้นกั ศึกษามีทางเลือกมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ และ
สถาบันภาษา จะเปิดทางเลือกให้นักศึกษามาก
ขึ้น โดยเปิดวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท และ
มหาวิทยาลัย มีข้อตกลงกับคณะศิลปศาสตร์
และสถาบันภาษา ในการช่วยเปิดการเรียนการ
สอนให้มหาวิทยาลัยอีก 80 ห้อง โดยสถาบัน
ภาษาเปิดเพิ่ม 40 ห้อง คณะศิลปศาสตร์เปิด
เพิ่มอีก 40 ห้อง ทั้งสิ้นรองรับนักศึกษาและผู้
สนใจเรียนภาษาอังกฤษได้อีก 2,400 คน ซึ่ง
มหาวิทยาลัย ก�ำลังรับสมัครอาจารย์รุ่นใหม่
จ�ำนวนมากเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษ และก�ำลัง
สร้างห้องเรียนใหม่ 40 ห้องที่อาคาร SC ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนข้างหน้า เพื่อรองรับ
นักศึกษาคณะอื่นๆ ไม่เฉพาะนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เท่านั้น การ
ส่ ง เสริ ม เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้ ภ าษาอั ง กฤษของ
นักศึกษาธรรมศาสตร์ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบาย
ให้ในปี 2556 หลักสูตรภาษาไทยของทุกคณะ จะ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อย 2 วิชา และยังให้แต่ละคณะบรรจุอาจารย์
ต่างประเทศ เป็นอาจารย์ประจ�ำคณะ อย่างน้อย
คณะละ 2 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีบรรยาการศของความเป็น
นานาชาติมากยิ่งขึ้น
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นวิ ช าการ
กับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศอาเซียน
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ด�ำเนินการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำ TOP 3 ของประเทศอาเซียน เพื่อจัด
ท�ำความร่วมมือทางการศึกษาต่อไป และมีนโย
บายเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาใน
ประเทศอาเซียนมาเรียนในประเทศไทย โดย
จัดสรรทุนฟรี (Free Schorlarship) จ�ำนวน 30
ทุน โดยให้ทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการใช้
ชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ รองรับนักศึกษาจากประเทศ
อาเซียน และจากประเทศอื่นๆ ที่มาเรียนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ฝ่ายการนักศึกษา ยังจัด
ให้นกั ศึกษามีโอกาสไปเยีย่ มและท�ำกิจกรรมร่วม
กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เช่น การ
สัมมาร่วมกัน การร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 5 -10
สิงหาคม 2555 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ผู้น�ำ
เยาวชนในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ”
(2nd International Conference of ASEAN
Young Leader 2012) เหล่านี้คือสิ่งที่ท�ำให้ คน
ธรรมศาสตร์มคี วามตืน่ ตัว กระตือรือร้นในการเต
รียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
5. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น
หลักสูตรอาเซียน คือ ในวิชาพื้นฐาน จะบรรจุ
“วิชาอาเซียน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และ
มีนโยบายให้ทกุ คณะทีส่ ามารถเปิดการเรียนการ
สอนวิชาเกีย่ วกับอาเซียนได้ ให้เปิดการเรียนการ
สอนด้านนีด้ ว้ ย เช่น คณะนิตศิ าสตร์ ให้เพิม่ วิชา
กฎหมายอาเซียน หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้
เพิ่ม วิชา เศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ยังได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจว่า อาเซียนเป็น
เรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หากท�ำ
เข้าใจเกี่ยวกับทั้ง 3 ด้านนี้มากขึ้น ก็จะสามารถ
ปรับตัว และพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมอาเซียนได้ดี

TU Today
ยิ่งขึ้น ซึ่งการ “ปรับตัว” นั้น คือ 1. การที่คนใน
ประเทศอาเซียนเข้ามาใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมไทย คน
ไทยต้องเปิดใจกว้างมากขึ้น เช่น การที่คนไทย
บางส่วนยังมีทัศนคติในเชิงลบกับบางประเทศ
ในอาเซียนนั้น เราต้องปรับความคิดใหม่ในแง่
ของความเท่าเทียมกัน เนือ่ งจาก ในอนาคต ชาติ
เหล่านี้ คือ อีกหนึง่ี โอกาสการเป็นตลาดแรงงงาน
ของไทย ซึ่งต่อไป เมื่อมองในเชิงรับ ประชากร
ของประเทศอาเซียนต้องเข้ามาศึกษา ท�ำงาน
และลงทุนในประเทศไทย ในทางกลับกัน ในเชิง
รุก คนไทยก็มีโอกาสไปเรียน ท�ำงาน และบุก
ตลาดในประเทศเหล่านี้เช่นกัน ดังนั้น การปรับ
ตั้งแต่มุมมอง การเปิดใจท�ำความเข้าใจ เรียนรู้
จนสามารถมองเห็นโอกาสใน 3 ด้านที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าส�ำคัญมากในการเตรียมพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ซึง่ ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ที่สามารถตอบโจทย์ในการเป็นคลังความรู้ และ
เป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันทัง้ คนธรรมศาสตร์
และประชาชนในสังคมไทยให้พร้อมกับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
ทั้ ง นี้ จากการที่ รั ฐ บาลเล็ ง เห็ น
ความส�ำคัญของการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
ประกอบกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อาณาบริเวณศึกษามาก
ที่สุดในประเทศไทย คือ มีโครงการเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศกึ ษา (เปิดการเรียนการสอนทีค่ ณะ
ศิลปศาสตร์) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ศูนย์
อินเดียศึกษา ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศฯ ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ศูนย์รัสเซีย
ศึกษา และในปี 2556 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
อาเซียนศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในระดับ
ปริญญาโท นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้
รับการอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจากรัฐบาล
จ�ำนวน 24 ล้านบาท ในการจัดตัง้ ศูนย์ฯ ดังกล่าว
ขึน้ โดยหวังว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จะเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่ดีที่สุด
ในประเทศไทยและในอาเซียนต่อไปในอนาคต
ผูส้ นใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร
มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4440 ต่อ 1555
หรือค้นหาข้อมูลผ่าน www.castu.org
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ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล

ที่คว้ารางวัล “อาจารย์ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”
จากประเทศสิงค์โปร์
ต้ อ งขอปรบมื อ ดั ง ๆให้กับ   รองศาสตราจารย์ วิ ท วั ส
รุ่งเรืองผล อาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัล “อาจารย์
ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม (Best Professor in
Marketing Management) จากงาน Asia’s Best Business
School Awards ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา  
โดยปีนถี้ อื เป็นปีแรกทีม่ อี าจารย์จากประเทศไทยได้รบั รางวัลอัน
ทรงเกียรตินี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบัน CMO Asia (ภายใต้สถาบัน
Chief Marketing Office (CMO) Council โดยมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) ทีไ่ ด้ทำ� การคัดเลือก คณะ สถาบัน คณาจารย์และ
ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (Business Schools)
จาก 24 ประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจเพื่อเข้ารับรางวัล
รองศาสตราจารย์ วิ ท วั ส รุ ่ ง เรื อ งผล นอกจากจะเป็ น
อาจารย์ประจ�ำ สอนนักศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว อาจารย์ยังเป็นนักวิเคราะห์ นักวิชาการ
ในแวดวงการตลาด และการบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
มากกว่า 500 ชิ้น ผลงานส่วนใหญ่เป็นบทความเชิงวิชาการ และบท
วิเคราะห์ทางการตลาดที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคเอกชนในการ
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หยิบไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจ นั้นน่าจะเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวแทน
ของ CMO ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
เอกชน บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยธุรกิจ ท�ำการคัดเลือกและเสนอชื่อ
รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุง่ เรืองผล ให้เป็นผูท้ สี่ มควรได้รบั รางวัล อาจารย์
ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม ในปีนี้
คติในการท�ำงาน คือ ใช้การรักษาสมดุล (balance)
ระหว่างงานสอน  งานวิจัย  และครอบครัว
“สอนมาหลายๆ ปี ก็รวู้ า่ ความรูบ้ างอย่างทีเ่ รียนกันมาอาจจะ
เริ่มเก่า แต่ความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่ได้เข้าไป
เกีย่ วข้องกับสมาคมวิชาชีพในภาคเอกชน ทัง้ ในด้านการท�ำวิจยั การเป็นที่
ปรึกษา ท�ำให้ซมึ ซับการท�ำงานแบบเอกชนและน�ำมาถ่ายทอดสูน่ กั ศึกษา
ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน บรรยากาศในการสอนจึงมีความสนุกสนาน
ตัวอย่าง (case study) ทีใ่ ช้เรียนก็มคี วามทันสมัย นักศึกษามีความเข้าใจ
บริบทในภาคธุรกิจมากขึ้น
สิ่งที่ภาคเอกชนมีคือ ความตื่นตัว ความกระฉับกระเฉง
แต่สิ่งที่เรามีคือ ความรู้ในเรื่องของทฤษฎี เทคนิค หรือกลยุทธ์ ที่จะ
ท�ำให้มองเห็นอะไรได้รอบด้านมากขึน้ วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสียเพือ่ ตัดสินใจ
ได้รัดกุมขึ้น เนื่องจากเรามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ซึ่งทั้งสองอย่าง
ต้องน�ำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน” รองศาสตราจารย์วิทวัส กล่าว
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ผลงานส�ำคัญ
• เป็นประธานกรรมการตัดสิน “Ad That Work” ของ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
• เป็นกรรมการกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย
สิ่งส�ำคัญที่สุดในการสอนลูกศิษย์คือ “การปูพื้นทฤษฎี
ให้แน่นก่อน”
รองศาสตราจารย์วิทวัส กล่าวว่า “บางครั้งเราเห็นตามหน้า
หนังสือพิมพ์ที่ใครต่อใครพากันวิเคราะห์อะไรเต็มไปหมด ซึ่งในบางบท
วิเคราะห์ก็ไม่มีหลักวิชาการในการจับ อาจน�ำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อการ
ลงทุน ดังนั้นการสอนพื้นฐานทฤษฎีให้แน่นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ และยิ่งใน
เวทีการแข่งขันวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีทักษะทีด่ ใี นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี
เชิงวิชาการที่เข้มข้นเข้ากับการประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งนักศึกษาของ
ธรรมศาสตร์เองก็สามารถคว้ารางวัลมาครองได้หลายรายการ นอกจาก
ทีจ่ ะชืน่ ชมนักศึกษาเหล่านัน้ แล้ว ความดีความชอบส่วนหนึง่ ก็ตอ้ งยกให้
กับอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยแนะน�ำสั่งสอนกันอย่างใกล้ชิด”
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล ถือเป็น
อาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานวิจัย สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของท่านอธิการบดี ซึ่งอาจารย์ได้ท�ำงานวิจัยมาอย่างต่อ
เนื่องและหลากหลาย จนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ถึง 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2552 ถึง2554 โดยอาจารย์
ได้เล่าให้ฟังว่า “การท�ำงานวิจัยของอาจารย์จะท�ำหลากหลายวิธีด้วย
กันไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล การลงพื้นที่ การสังเกต
พฤติกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยั
เชิงการตลาด”

ผลงานในระดับนานาชาติ
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานฝ่ายจัดการตัดสินของ Asia
Pacific Advertising Festival (ซึ่งเป็นมหกรรมประกวด
โฆษณาระดับเอเชีย จัดโดยสมาคมโฆษณาภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก) ซึ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งและเป็นติดต่อกัน
มาเป็น 10 ปี
ผลงานทางวิชาการ อาทิ
•
•
•
•
•

ต�ำราหลักการตลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 7 ครั้ง
หนังสือ Real Estate Real Marketing
หนังสือ Marketing Classroom
หนังสือ Small but work
บทความทางการตลาดที่เผยแพร่ในฐานะคอลัมนิสต์ใน
นิตยสาร Marketeer
• บทความทางการตลาดที่เผยแพร่ในฐานะคอลัมนิสต์ใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
• บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการจ�ำนวนมาก
• ฯลฯ
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อภิสิทธิ์ ย้ำ�ความสำ�คัญของภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “ความส�ำคัญของ
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร
เรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิดงานถึงความส�ำคัญของ
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบนั การเรียนรูก้ ารใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�ำ
วัน แนวทางการวางแผนอนาคตของการศึกษาไทยสู่มาตราฐานสากล
หลังจากนัน้ เป็นการบรรยายโดย ฯพณฯ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ในหัวข้อ
“ความส�ำคัญของภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบนั ” โดยต้องการเน้นให้ทกุ คน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมเล่าประสบการณ์ใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น พิษณุโลก
นครสวรรค์ สตูล เป็นต้น โดยได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีในการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของจังหวัดต่างๆ อีกเรือ่ งทีเ่ น้นหนักคือ การฝึกฝน
ทักษะของตนเองในการใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน การ
เรียนภาษาทีส่ องหรือสามท�ำให้เรามีความรูส้ กึ เห็นคุณค่าภาษานัน้ ๆ และ
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อกล่าวถึงความส�ำคัญของสังคมออนไลน์ที่
ปัจจุบันมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั้น
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ข้อดีของสังคมออนไลน์ คือ สะดวก
รวดเร็ว และเสียค่าใช้จา่ ยน้อย แต่กย็ งั มีขอ้ เสียคือ ท�ำให้มกี ารพูดคุยแลก
เปลี่ยนกันน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีต เพราะทุกคนมุ่งให้ความสนใจแต่
เครื่องมือสื่อสารของตนเองเท่านั้น
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นอกจากนี้ยังมีค�ำถามจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง
คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าฟังบรรยาย อาทิเช่น ความพร้อม
ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาชีพการงาน ความแตกต่าง
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับ
ประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ อง ความส�ำคัญของสือ่ สารมวลชน
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่อการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และค�ำถาม
จากนักศึกษาต่างชาติที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ตอบในประเด็นหลักๆ ว่า เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แต่ไม่ควรมีความกังวัลถึงการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วน
เกีย่ วข้อง สิง่ ทีส่ ำ� คัญควรปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสร้างความมั่นใจโดยหมั่นเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท�ำงานทั่วไป
ทั้งนี้ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังให้เคล็ดลับดีๆ ในการ
ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จทัง้ ทางด้านการเรียนและการงานในอนาคต ไว้ 3
ประเด็นหลักๆ คือ ค้นหาตนเองให้เจอว่าต้องการสิ่งใด จากนั้นเตรียม
ตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในอาชีพการงาน และสุดท้ายรักในสิง่ ทีต่ นเองท�ำ
เราไม่สามารถควบคุมสิง่ ต่างๆ ภายนอกได้ เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนจ�ำเป็นต้องยอมรับ ดังนัน้ เราเพียง
แค่ท�ำในสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด
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สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวโครงการ
Thailand Top 100 HR และการเสวนาเรื่อง
“Thailand Human Vision 2020 : ทิศทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 10 ปีข้างหน้า”
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวโครงการ Thailand
Top 100 HR พร้อมจับมือหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ เปิดการเสวนาเรือ่ ง “Thailand Human
Vision 2020 : ทิศทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ใน 10 ปีข้างหน้า” โดยมี ศาสตราจารย์
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อม
ด้วย ดร. สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาน�ำเรื่อง ร่วมด้วย
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ
บริหาร กลุม่ บริษทั อินทัช จ�ำกัด (มหาชน) คุณ
ทองมา วิจติ รพงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
และศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
ประธานมู ล นิ ธิ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ระหว่างประเทศ ขึ้นเสวนาเผยแผน Human
Vision 2020 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ณ หอประชุ ม ศรี บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ใน
โอกาสที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ เ ปิ ด ตั ว โครงการรางวั ล
นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ประเทศไทย
ประจ�ำปี 2555 หรือThailand Top 100 HR
ครั้งที่ 3 ขึ้นนั้น จึงเห็นเป็นการดีที่จะจัดเสวนา
เรื่อง “Thailand Human Vision 2020 :
ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 10 ปี
ข้างหน้า” ร่วมพร้อมกัน เพื่อเปิดวิสัยทัศน์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยให้พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และ AEC ทั้งนี้เนื่องจาก
ทางสถาบันฯ เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการ และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ก�ำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และ
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อันเนื่องจาก การรวม
กลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 หรือ
ปีพ.ศ.2558 ซึ่งนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
การรวมกลุ่มในภูมิภาค และมีแนวโน้มสูงมาก
ที่ ป ระชาคมอาเซี ย นจะพั ฒ นาไปสู ่ ก ารรวม
กลุ่ม หรือประชาคมที่ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น
ประชาคมเอเชียตะวันออกที่รวมจีน , ญี่ปุ่น
และ เกาหลี เข้าเป็นสมาชิกประชาคมด้วย
รวมถึงในขอบเขตที่ใหญ่กว่านั้น ด้วยการรวม
เข้ากับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้
ยังมีความพยายามของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัสเซีย หรือแม้แต่สหภาพยุโรปเองที่แสดงท่าที
อย่างชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมนี้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งในทุกประเทศต่างก็มีการพัฒนาบุคลากร
ของตนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมต่างๆ นี้
ดังนั้นจึงเป็นความจ�ำเป็นพื้นฐานที่ต้องด�ำเนิน
การให้ ป ระเทศไทย สามารถด� ำ รงความได้
เปรียบเชิงแข่งขัน และได้ประโยชน์บนเวทีการ
แข่งขันที่ขยายขอบเขตอยู่ตลอดเวลา
ใน 10 ปี ข้างหน้า ทรัพยากรมนุษย์
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่ง ในการน�ำ
พาประเทศไทยก้ า วเดิ น ไปในเวที แ ห่ ง การ
แข่งขันได้อย่างมั่นคง และมีส่วนช่วยส่งเสริม
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ บุ ค ลากรด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในทิศทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องชัดเจน
พร้อมผลักดันให้การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ สามารถยก
ระดับสมรรถนะ ความสามารถอย่างเพียงพอ
เตรี ย มพร้ อ มสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
อย่างมียุทธศาสตร์จนบรรลุผลส�ำเร็จต่อไป
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 | สิงหาคม 2555 | 7

TU NEWS

เหลียวหลัง แลหน้า 45 ปี อาเซียน
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�ำนวยการก่อตั้ง
ศูนย์ฯ ให้เป็นกลไกหลักของการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
ในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับอาเซียนสู่สาธารณชน ได้จัดสัมมนา เมื่อ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้เอง ใน
โอกาสของการครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้ง
อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเราเรียกว่าเป็น
วันอาเซียนหรือวันเกิดของอาเซียน นับเป็น
โอกาสอันส�ำคัญที่ได้มี “การเหลียวหลัง” คือ
การวิเคราะห์ ประเมินความส�ำเร็จในรอบ 45
ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งท้าทายต่างๆ และ “การ
แลหน้า” คือ การวิเคราะห์ เสนอแนะ วิสัย
ทัศน์และ Roadmap ของอาเซียนในอนาคต
ซึ่ ง การสั ม มนาในวั น นั้ น ได้ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ทั้งต่อภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคประชาชน และนักศึกษา และเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของ
ไทยสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
ข้อสรุปของการประเมินความส�ำเร็จ
ของอาเซียนนั้น ตลอดเวลา 45 ปีที่ผ่านมา
อาเซียนมีวิวัฒนาการเรื่อยมา และมีบทบาท
ส�ำคัญ ในยุคสงครามเย็นอาเซียนเป็นแนวร่วม
ของไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ และต่อ
มาในยุคหลังสงครามเย็น อาเซียนเดินหน้า
บูรณาการทางเศรษฐกิจ จนมาถึงปี 2003 ได้
มี ข ้ อ ตกลงที่ จ ะจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย นขึ้ น
ภายในปี 2015
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อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังมีสิ่งท้าทาย
อุปสรรค อยู่ไม่น้อยส�ำหรับเดินทางการเดิน
ไปสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น อุ ป สรรคส� ำ คั ญ คื อ
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศ
สมาชิก ความไม่วางใจซึ่งกันและกัน ช่องว่าง
ระหว่ า งประเทศรวยกั บ ประเทศจน ท� ำ ให้
อาเซียนไม่สามารถบูรณาการทางเศรษฐกิจใน
เชิงลึกได้ นอกจากนัน้ อาเซียนยังขาดอัตลักษณ์
ร่วม ท�ำให้อาเซียน 600 ล้านคน ยังไม่รู้สึกเป็น
พวกเดียวกัน น�ำไปสู่ความแตกแยก ไม่เป็น
เอกภาพในอาเซียน
ปัญหาล่าสุด คือ การแตกแยกกัน
ในกรณีทะเลจีนใต้ โดยอาเซียนแตกออกเป็น
2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งถือหางสหรัฐ และต้องการให้
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซียน มีข้อความโจมตีจีน ในขณะ
ที่อีกฝ่ายหนึ่ง ถือหางจีน (โดยเฉพาะกัมพูชา)
จึงท�ำให้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ครั้งล่าสุด ที่กรุงพนมเปญนั้น เป็นครั้งแรกใน
รอบ 45 ปี ของอาเซียน ที่อาเซียนไม่สามารถมี
แถลงการณ์ร่วมออกมาได้
ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จะต้องร่วมมือ
กั น อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคต่ า งๆ
เหล่านี้ เพื่อท�ำให้อาเซียนสามารถพัฒนาไป
เป็นประชาคมที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงใน
อนาคตและจะท�ำให้อาเซียนผงาดขึ้นมาเป็น
มหาอ�ำนาจเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคต รวมทั้ง
จะท�ำให้อาเซียนสามารถด�ำรงการเป็นแกน
กลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และเป็น
เวทีพหุภาคีทางการทูตที่ส�ำคัญที่สุดในภูมิภาค
ต่อไปได้
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มั่นใจในหลักสูตรการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ เตรียมพร้อม
เมื่อก้าวสู่ AEC

นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ หนึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมั่นใจในคุณภาพการศึกษาและ
การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ เลื อ กเรี ย น
วิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEPE เพื่อเตรียมพร้อมก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558  

จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558
หรือในอีก 3 ปีขา้ งหน้า และสิง่ ส�ำคัญเมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
คือเรื่องของการท�ำงาน ซึ่งจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำ� หนดให้จดั ท�ำข้อตกลงยอมรับร่วม
กัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติใน
นางสาว winpa นักศึกษาประเทศพม่า ที่เลือกศึกษาใน สาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ
สาขาอุสาหการ ชั้นปีที่ 1 โครงการ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ แรงงานเชีย่ วชาญ หรือผูม้ คี วามสามารถพิเศษสามารถท�ำงานในประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลที่เลือกเรียนโครงการ กลุม่ อาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้อย่างเสรี โดยได้กำ� หนดครอบคลุม 7 อาชีพ
TEPE ของคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะมี ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงานได้อย่างเสรี ได้แก่
ความชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องมือ และคุณภาพการ
• วิศวกร (Engineering Services)
ศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่แพ้มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
• พยาบาล (Nursing Services)
ประทศอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียง ในอันดับต้นๆ ของ
• สถาปนิก(Architectural Services)
ประเทศไทย และได้รับการบอกต่อจากเพื่อน จึงตัดสินใจเลื่อกเรียนที่
• การส�ำรวจ (Surveying Qualifications)
โครงการ TEPE ของคณะวิศกรรมศาสตร์ เนื่องจากการเรียนการสอนใน
• นักบัญชี (Accountancy Services)
ห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาประเทศไทย
• ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
และนักศึกษาต่างประเทศทีท่ ำ� ให้สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ได้จงึ ไม่มี
• แพทย์ (Medical Practitioners)
ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของภาษาในห้องเรียน จึงมัน่ ใจว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพ มีผลดี
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน และดีใจที่วิชาชีพของตนเองได้รับ ต่อประเทศไทย เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทย
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 7 วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงานได้อย่าง มี ศั ก ยภาพในด้ า นการผลิ ต บุ ค ลากรในสายวิ ช าชี พ ทั้ ง 7 ได้ อ ย่ า งมี
เสรี
ประสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิด
AEC หรือ Asean Economics Community เป็นการรวมตัว สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ท�ำให้บณ
ั ฑิต ทีจ่ บการศึกษา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว มีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อ
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มธ. ศูนย์ลำ�ปาง จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้
ASEAN + 1 Cultural Study Center
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ASEAN + 1 Cultural
Study Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้าน ASEAN และเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ที่ มี ค วามพร้ อ มของจั ง หวั ด ล� ำ ปาง โดย
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�ำปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณคาซูโกะ มากิ ผูอ้ ำ� นวย
การมูลนิธิอากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ASEAN + 1 Cultural
Study Center ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�ำปาง เปิด
เผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ ASEAN + 1 Cultural
Study Center จัดตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง และมูลนิธิ

วันมิตรห้องสมุด

หลังจาก “มหาอุทกภัย” ได้ผ่านพ้นไป
แล้ว นับเป็นความทรงจ�ำทีป่ ระชาคมธรรมศาสตร์
จะไม่มีวันลบเลือน เหมือนเช่นชาวส�ำนักหอสมุด
ซึ่งมีห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายถึง 2 แห่ง คือ
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดศูนย์รังสิต
นอกจากนั้น หากใครเป็นแฟนพันธุ์ของห้องสมุด
จะทราบว่า ทุกๆ ปี ส�ำนักหอสมุด จะจัดกิจกรรม
“วันมิตรห้องสมุด” ในช่วงเดือนมิถุนายน และ
เดือนพฤศจิกายน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ซึง่ ในปี 2554
ทีผ่ า่ นมา งานวันมิตรห้องสมุด ครัง้ ที่ 2 ซึง่ ก�ำหนด
จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นอันต้องล้มเลิกไป
จากเหตุการณ์น�้ำท่วมเช่นกัน แต่เมื่อวันที่ 17-20
กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา “งานวันมิตรห้องสมุด”
โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้กลับมาจัดกันอีก
ครั้งอย่างคึกคัก
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อากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้สมทบทุนสนับสนุน
ในการจัดตัง้ ในระยะแรก เป็นจ�ำนวนเงิน 960,000
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ พหุ วั ฒ นธรรม
และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการ
สือ่ สารกับประเทศในประชาคมอาเซียน และสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ ASEAN + 1
Cultural Study Center จะเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้าน ASEAN และ
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีความพร้อมของจังหวัด
ล� ำ ปาง จากสื่ อ ข้ อ มู ล ด้ า นวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ
ญี่ปุ่นอีก 1 ประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือด้าน ASEAN และประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือด้วย

ส�ำหรับ “งานวันมิตรห้องสมุด” ครั้ง
ที่ 1 ประจ�ำปี 2555 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในการ
เปิดงาน โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน
มุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการ
ใช้ห้องสมุด ด้วยการเพิ่มสีสันให้บรรดานักอ่าน
ทั้งในประชาคมธรรมศาสตร์และพื้นที่โดยรอบได้
ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการจ�ำหน่าย
หนั ง สื อ ในราคาพิ เ ศษจากส� ำ นั ก พิ ม พ์ แ ละร้ า น
ตัวแทนจ�ำหน่ายถึงกว่า 20 บูธ และกิจกรรมเสวนา
นักเขียนจากการสนับสนุนของส�ำนักพิมพ์ ไม่ว่า
จะเป็น กลุ่มนักเขียนจากหนังสือ “เรื่องดีๆ มี
อยู่ทุกๆ วัน” ได้แก่ คุณธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
คุณวีรนุช ตันชูเกียรติ นายแพทย์มยั ธัช สามเสน และ
คุณสมสุณยี ์ ดวงแข โดย ส�ำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ
สนุกกับภาษาอังกฤษ กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

(พี่เต้ English Breakfast), ปั้นเรื่องให้เป็นสารคดี
โดย คุณสุเจน กรรพฤทธิ์ การเปิดตัวหนังสือ
“อินเดีย จาริกด้านใน” ของ อาจารย์ประมวล
เพ็งจันทร์ และการเปิดตัวหนังสือ นวนิยายเล่มใหม่
ของเจ้าของนามปากกา ซ่อนกลิ่น และ อุมาริการ์
โดย พิมพ์ค�ำส�ำนักพิมพ์
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงดนตรีจาก
วงสถาปาตรี้ และน้องๆ ชุมนุม TU Folksong
กิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัล หรือจะเลือกซื้อ
สินค้าอาหาร จากร้านรวงต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงาน
รอบพื้นที่อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์กว่า 70
ร้านค้า ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้ง 4 วันของการจัด
งานวันมิตรห้องสมุดเป็นไปด้วยความคึกคักและ
เต็มไปด้วยสีสันเหมือนเช่นเคย ส่วนใครที่พลาด
งานในครั้งนี้ เตรียมพบกับงานวันมิตรห้องสมุด
ครั้งที่ 2 ได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2555
แน่นอน

TU Face Up

คุณคาซูโกะ มากิ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิอากอนชู มอบทุนการศึกษามูลนิธิอากอนชู
ประจ�ำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ� ปาง จ�ำนวน 25 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงินรวม 500,000 บาท เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม
2555 ณ ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วม
ในพิธี

คณะเศรษฐศาสตร์ และ ชมรม FIBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาอิสรภาพ
ทางการเงินที่คุณสร้างได้ (Financial Freedom) หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการลงทุนส�ำหรับ
นักลงทุนมือใหม่โดยเฉพาะ”โดยมี นางสาวอรรถญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายอีคอมเมิร์ส เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Her Excellency Ambassador
Kristie Kenney เอกอั ค รราชทู ต
สหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย ได้เดิน
ทางมาเยื อ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
โ ด ย มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ด ร . ส ม คิ ด
เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำ
ประเทศไทย ยังให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษา
ทีมงานจัดท�ำหนังสือพิมพ์ “Newsletter”
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา
ธรรมศั ก ดิ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รั บ มอบเงิ น
จ�ำนวน 50,000 บาท จาก คุณสง่า พิชญังกูร ศิษย์เก่า
คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรอง ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางโชติกา สวนานนท์ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง น�ำคณะกรรมการ
นักศึกษา มธ.ศูนย์ล�ำปาง คณะกรรมการสภานักศึกษา มธ.ศูนย์
ล�ำปาง ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่างๆ และตัวแทนคณะกรรมการ
นักศึกษาทุกคณะ สัมมนาผูน้ ำ� องค์กรนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำ� ปาง ประจ�ำ
ปี 2555 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม
2555 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท�ำกิจกรรม ข้อมูล บทเรียน ความส�ำเร็จ ขององค์กร
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง

สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเสวนา
วิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจ�ำ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม ชั้น 2 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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เจ ชู ติน บา เด

ขอบคุณ

สบายดี

สบายดีไหม

ตุย บา โอง แม

ลากอน
ตั่ม เบียด

ภาษาเวียดนาม
ชินจาว
”
”
”
”

เน เกา บา เด

แขว

กาม เอิน
แอง กอ แขว คง ?
(สําหรับผูชาย)
เน เกา บา ตะลา ? จิ กอ แคว คง ?
แอม กอ แขว คง ?
(สําหรับผูหญิง)

ภาษาพมา
มิงกาลาบา
”
”
”
”

คําทักทาย
สวัสดี
สวัสดีตอนเชา
สวัสดีตอนบาย
สวัสดีตอนเย็น
ราตรีสวัสดิ์

สะบายดี

สะบายดี บ ?

ขอบใจ

ลากอน

ภาษาลาว
สะบายดี
”
”
”
”

โซก ซับบัย เต
(เสียงกลาง)

กาบาร บาอิก/
กาบาร บาอิก
บาอิก บาอิก ซาจา

มาบูตี นามาน

กุมุสตา กา

อาปา กาบาร

โก ซับบัย เต
(เสียงสูง)

ปาลาม

อาปา กาบาร

เลีย เซ็น ไฮย

ซาลามัต

เตอริมา กาสีห

เซอมามัต ติงกาล
เซอลามัต จาลัน

ภาษาตากาล็อก
กุมุสตา/มาบูเฮย
มากันดัง อูมากา
มากันดัง ฮาปอน
มากันดัง กาบี
เซอลามัต มาลาม เรีย เตร็ย ซัวซะไดย
”

ภาษามาเลย
ภาษาเขมร
ซัวซะไดย
เซอลามัต ปากี อรุณ ซัวซะไดย
เซอลามัต เปอตัง ทิเวียร ซัวซะไดย
”
”

ออ กุน

ภาษาอินโดนีเซีย
เซอลามัต ปากี
เซอลามัต เชียง
เซอลามัต โซเร
เซอลามัต มาลาม
เซอมามัต ติงกาล
เซอลามัต จาลัน
เตอริมา กาสีห

ภาษาอาเซียนนารู

TU To ASEAN
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นักศึกษา มธ. ต้นแบบเครือข่ายชมรมผูน
้ �ำ
เยาวชนสหประชาชาติ แห่งแรกในไทย
Model United Nations   หรือการ
ประชุมสหประชาชาติโดยนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เวทีส�ำหรับ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา   ที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Harvard   เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว   ที่
มี แ นวความคิ ด ว่ า การประชุ ม ของ
สหประชาชาติไม่ควรจ�ำกัดอยู่เพียง
แค่ผู้ใหญ่เท่านั้น   แต่ควรให้เยาวชน
ได้แสดงบทบาทตรงนี้บ้าง   จึงได้
จ� ำ ลองเวที แ สดงความคิ ด เห็ น ดั ง
กล่าวขึ้นมาแข่งขันกัน
เพื่ อ น� ำ เสนอญั ต ติ ต ่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ
การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของโลก ซึ่งทีมใดที่
สามารถโน้มน้าวใจให้สมาชิกจากประเทศอื่นๆ
คล้อยตามได้มากที่สุดก็จะได้รับชัยชนะไป

ธนภัทร ชาตินักรบ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองประธานชมรม
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ธนภัทร ชาตินกั รบ นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในฐานะรอง
ประธานชมรม และเป็นผู้ที่เคยผ่านเวทีการ
แสดงความสามารถระดับนานาชาติอย่างนี้มา
แล้ว ได้เล่าให้เราฟังถึงความเป็นมาของชมรม
ผู ้ น� ำ เยาวชนสหประชาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ (Thammasat University
Model United Nations: TUMUN) ซึ่ง
เป็นชมรมแรกในไทยว่า ชมรมของเราถูกก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดย นางสาวกุลธิรัตน์
ภควัชร์ไกรเลิศ หรือมิน ทีไ่ ด้มโี อกาสเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนั้น
มีการจัดประชุมจ�ำลองสหประชาชาติขึ้น โดย
มีนักศึกษาระดับ top จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
เข้าร่วม ประมาณ 3,000 คน
การที่ ไ ด้ เ ห็ น ภาพของการมี ส ่ ว น
ร่วมของนักศึกษาเหล่านั้นจึงเป็นที่มาที่ท�ำให้
นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ คิดริเริ่มก่อ
ตั้ ง ชมรมผู ้ น� ำ เยาวชนสหประชาชาติ ขึ้ น มา
ในประเทศไทย โดยเริ่มจากในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก ่ อ น โดยศึ ก ษารู ป แบบจาก

มหาวิทยาลัยหลักๆ อย่าง Harvard, Yale
แล้ ว น� ำ มาพั ฒ นาเป็ น ของธรรมศาสตร์ เ อง
ในปี ที่ ผ ่ า นมาชมรมประสบความส� ำ เร็ จ ใน
ระดั บ หนึ่ ง จึ ง มี แ นวความคิ ด ขยายโอกาส
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย อื่ น สั ม ผั ส ประสบการณ์ ดี ๆ
แบบ มธ. บ้าง จึงสร้างเครือข่ายผู้น�ำเยาวชน
ไทยในระดั บ นานาชาติ Thailand MUN
ขึ้น โดยมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วม อาทิ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
เป็นชมรมที่มีภารกิจระดับนานาชาติ
อย่างนี้ ภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญ
มากแค่ไหน
สมาชิกของชมรม แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ ผู้แทนในการแข่งขัน (delegate)
และสมาชิกทั่วไป (member) ถ้าเป็นแค่
สมาชิ ก ทั่ ว ไปก็ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ภ าษามาก
นัก แต่ถ้าจะเป็นผู้แทนในการแข่งขันก็ไม่ได้
คัดเลือกจากผู้ที่มีภาษาอังกฤษดีเท่านั้นแต่จะ
คัดเลือกจากผู้ที่พร้อมจะสละเวลาเพื่อฝึกฝน
มากกว่า เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นากัน
ได้ แต่ความคิดและความทุม่ เทเป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ น
กันยาก
การสมัครเป็น delegate จะเปิดรับ
สมัครเป็นช่วงๆ ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายเล่า
ประวัตแิ ละแรงบันดาลใจของตนเองมา ซึง่ ทาง
ชมรมจะคัดเลือกคนทีม่ ที ศั นคตินา่ สนใจและจะ
เรียกตัวมาสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะได้ผู้แทนที่มี
ทักษะทางภาษาดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เมื่อคัด
เลือกจนได้ผู้แทนแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกัน
เพือ่ ให้สมาชิกใหม่ดวู ดี โี อ ภาพถ่าย การประชุม
สามัญสหประชาชาติแบบจ�ำลอง ซึ่งจะท�ำให้
จะได้เห็นภาพบรรยากาศอย่างชัดเจน โดย
ในระหว่างการท�ำกิจกรรมจะมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองอีกทีเพื่อคัดเลือกผู้แทนที่มีบทบาท
มีส่วนร่วม มีความใส่ใจมากที่สุด เนื่องจาก
การท�ำกิจกรรมตรงนีอ้ าจต้องเจียดเวลาเรียนมา

บ้าง โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้แข่งขัน นอกจาก
จะต้องเตรียมแข่งแล้ว ยังต้องจัดท�ำเอกสาร
เรื่องการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น หนังสือเดินทาง
ตั๋วเครื่องบิน การหาสปอนเซอร์สนับสนุน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็จะออกกันเองด้วย จึงต้องคัดเลือก
คนที่มีใจรักด้านนี้จริงๆ

TU Show Case
ภารกิจส�ำคัญของชมรมมีอะไรบ้าง

ชมรมของเราคื อ ผู ้ น� ำ เยาวชน
สหประชาชาติ มธ. แต่ภารกิจที่เราให้ความ
ส�ำคัญไม่ใช่ที่ค�ำว่า “สหประชาชาติ” แต่เรา
เน้นไปที่ค�ำว่า “ผู้น�ำ” ซึ่งการเป็นผู้น�ำที่ดี ไม่
บรรยากาศในการแข่ ง ขั น    เป็ น ได้ท�ำเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ต้องค�ำนึงถึงผู้ท่ีอยู่
อย่างไรบ้าง
ข้างหลังตนด้วย เราจึงแบ่งภารกิจของชมรม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ตัวแทนจากแต่ละประเทศจะได้รับ
International Event โดยเน้นไปที่
โจทย์กอ่ นการแข่งขัน 1 เดือน โดยจะถูกก�ำหนด การท�ำกิจกรรมเพือ่ การแข่งขัน ฝึกฝนนักศึกษา
ให้เป็นตัวแทนของประเทศอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ประเทศ ให้มีความพร้อม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ของตนเอง จากนัน้ ต้องเริม่ จากเขียนสรุปข้อมูล อาทิ การฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรจาก UN
ต่างๆ ให้ได้ 1 กระดาษ A4 ส่งไปให้ทางคณะ มาให้ความรู้ การจัด Camp เพื่อให้นักศึกษา
กรรมการก่อน ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการเตรียม ที่จะเดินทางไปแข่งขันได้เข้าค่ายฝึกฝนจ�ำลอง
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการแข่งขันรวมไปถึงการ สถานการณ์ เป็นต้น
ซักซ้อมแปรญัตติ ร่างญัตติ ยืน่ ญัตติ เสนอญัตติ
National Event ในส่ ว นนี้ จ ะ
ก่อนเดินทางไปแข่งจริง
เป็นการต่อยอดโดยการน�ำประสบการณ์ดีๆ
ในการแข่ ง ขั น ครั้ ง ล่ า สุ ด ผู ้ แ ทน จากเวที ร ะดั บ โลกที่ อ าจจะจ� ำ กั ด อยู ่ ที่ ผู ้ เข้ า
ของไทยได้ รั บ โจทย์ ใ ห้ เ ป็ น ตั ว แทนของ แข่งขันเพียงไม่กคี่ น มาขยายโอกาสต่อส่วนรวม
ประเทศอุ ซ เบกิ ส ถาน แก้ป ัญ หาเรื่องวิก ฤติ ผ่านกิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้
เศรษฐกิจหนี้ยุโรป ผู้เข้าแข่งขันต้องต้องศึกษา
(1) ด้าน Academic ทางชมรมเปิด
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด แบบชาว โอกาสให้กบั สมาชิกทัว่ ไปทีอ่ ยากท�ำงานร่วมกับ
อุซเบกิสถาน ร่างเป็นญัตติขนึ้ มาเพือ่ แก้ปญ
ั หา องค์กร UN ได้เข้ามาเรียนรู้ระบบการท�ำงาน
วิกฤติเศรษฐกิจหนี้ยุโรป ซึ่งหากมีชาวอุซเบกิ รวมไปถึงให้เข้ามาดูการซักซ้อมของเพื่อนที่จะ
สถานอยู่ในห้องประชุมนั้นด้วยยิ่งต้องท�ำให้ เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยจะจัด
เค้าเชื่อเราให้ได้
Workshop ทุกสัปดาห์ช่วงเย็น
ในหว่างการประชุมจะมี Advisor ซึง่
(2) ด้าน Community Service มี
เป็นบุคคลทีเ่ ดินตรวจตราในทุกห้อง ซึง่ จะช่วย การจัดบรรยายภาษาอังกฤษคอร์สสั้นๆ ให้กับ
แก้ปัญหาและแก้เกมส์ให้ บางครั้ง Advisor ก็ นักเรียนในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งตอน
จะแนะน�ำให้เราโทรศัพท์กลับมาประเทศไทย นี้ก็มีแผนจะท�ำโครงการสอนภาษาอังกฤษให้
เพือ่ ปรึกษาหารือกันหรือขอเอกสารเพิม่ เติม ซึง่ กับเยาวชนในสถานพินจิ ด้วย หรือในช่วงวิกฤติ
จะท�ำให้การประชุมมีสีสันขึ้น และท�ำให้ทุกๆ อุทกภัยที่ผ่านมาทางชมรมก็ได้ไปช่วยเหลือ
ประเทศได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นเท่าๆ กัน ในศูนย์พักพิง ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติด้วย
เพราะชาวเอเชียโอกาสทีจ่ ะได้ขนึ้ พูดมีนอ้ ยมาก นอกจากนี้ทางชมรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
หลังจากที่น�ำเสนอญัตติเสร็จแล้วก็ ต่างชาติ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้าน
จะมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อลงนามผูกพันตาม ร่างกาย เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งในปีที่แล้ว
ผลของมติการประชุมนั้นๆ โดยในท้ายที่สุด ก็มีนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาและ
ของการประชุม มหาวิทยาลัย Harvard จะ นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันทีม่ หาวิทยาลัย
รวบรวมข้อเสนอต่างๆ ในการประชุมเพือ่ เสนอ Harvard ด้วย
ให้กับองค์การสหประชาชาติด้วย ในส่วนของ
ชมรมเองก็จะจัดท�ำสรุปเป็นเล่มเพื่อส่งมอบให้
รุ่นน้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวแข่งครั้ง
ต่อไป

เกียรติยศที่ชมรมได้รับ
ในการแข่ ง ขั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
Harvard เรี ย กว่ า Harvard National
Model United Nations (HNMUN) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ทางชมรมได้รับรางวัลถึง 3
รางวัล จากปกติการแข่งขันลักษณะดังกล่าว
คนเอเชียจะได้เพียง 10 คนจาก 1,000 คน
เท่านั้น
ในการแข่งขันทีม่ หาวิทยาลัย Delhi
เรียกว่า Delhi University Model United
Nations (DUMUN) เป็นมหาวิทยาลัยปิดทีจ่ ะ
รับเฉพาะแต่คนในพื้นที่ แต่ทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและสามารถ
สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีจนได้รับมอบโล่
รางวัล
ในการแข่งขันทีม่ หาวิทยาลัย British
Colombia เรียกว่า Harvard World Model
United Nations (WORLDMUN) ซึง่ เป็นการ
จัดเวียนเปลีย่ นไปมหาวิทยาลัยต่างๆทัว่ โลกใน
ทุกปี และทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและสร้าง
ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน
ในปีนี้ ทางชมรมมีเป้าประสงค์ที่
จะส่งผู้แทนไปแข่งที่ Oxford, Cambridge,
Pennsylvania, York, Harvard, WorldMUN
ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
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ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม

วัน/เวลา/สถานที่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
ประจำ�ปีการศึกษา 2554
ภาคเช้า เวลา 11.30 น.
และภาคบ่าย เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
ประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2555 หัวข้อ “การพัฒนา ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555
ห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน
บางกอก คิงเพาเวอร์
งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 และผู้ได้
รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 78
โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง “งิ้วในบริบทสังคม ศิลปวัฒนธรรมไทย :
ความเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟู
สู่ประชาคมอาเซียนในทางวัฒนธรรม”

ติดต่อสอบถาม
กองบริการการศึกษา
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1832-3
งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2564-444079 ต่อ 1117-8 หรือดูรายละเอียดทาง
เว็บไซต์ www.tu.ac.th
สำ�นักหอสมุด มธ. โทร. 0-2613-3513
www.library.tu.ac.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2555
เวลา 18.30-21.00 น.
ณ ห้องศกุณตลา เอ โรงแรมแพนนินซูล่า

วันที่ 8 กันยายน 2555
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ควบคุมน�้ำหนัก วันที่ 14 – 16 พฤจิกายน 2555
อย่างไร ในวัยท�ำงาน” รุ่นที่ 1
ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
อาคารราชสุดา ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3202- 5 ต่อ 19-22
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 0-29869213 ต่อ 7362 www.nurse.tu.ac.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดจองคำ�
อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ�ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุลสารธรรมศาสตร์
			
ที่ปรึกษา			
บรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการ		
			
จัดทำ�โดย		
			
พิมพ์ที่			

: http://www.tu.ac.th
: เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต
: ศิริศักดิ์ สรานุกูล
: นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส ปฐมา ศรีสังข์ นวพรรณ อิ่มดวง
ประภาพันธ์ ว่องไว ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข
: งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร. 0-2564-4493
: หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

