
คลังความรู้ 
สู่ความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน



ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
คลังความรู้ สู่ความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน

	 ในปี	2558	ประเทศกลุ่มอาเซียน	จะเข้าสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียว	
ภายใต้ค�าขวัญ	“	หนึ่งวิสัยทัศน์	หนึ่งเอกลักษณ์	หนึ่งประชาคม	“	ซึ่งจะน�า
ไปสู่การเกิดการแลกเปลี่ยน	และความร่วมมือ	ในหลากหลายด้าน	โดยเฉพาะ
สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” เพื่อเตรียมพร้อมรับการ

รวมเป็นประชาคมเดียวในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะการ “รู้เขา รู้เรา”  หรือการเรียนรู้ศึกษา

ทั้ง 3 ด้านหลักข้างต้นของประเทศในประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อการปรับตัว และ

ประเมินโอกาส อันจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น  

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวถึง

บทบาทของศูนย์อาเซียนศึกษา ว่า ศูนย์อาเซียนศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ท�าให้

ประชาคมทั้งภายในและภายนอกธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นอาเซียน โดย มี

บทบาทส�าคัญ 3 ด้าน คือ

 1. เป็นศูนย์ข้อมลู (Think Tank) ของประเทศ ในเรือ่งข้อมูลข่าวสารเร่ืองเก่ียวกับอาเซียน

ทั้งหมด ในอนาคต ธรรมศาสตร์จะพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทย โดยจะมีข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของทุกประเทศในอาเซียน

อย่างครบถ้วน  เช่น  ข้อมูลจ�านวนประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียจากอดีตถึงปัจจุบัน  

นโยบายรัฐบาลพม่าเป็นอย่างไร เศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตไปในทิศทางใด ฯลฯ เรื่อง

เหล่านี้จะรวบรวมอยู่ในศูนย์อาเซียนศึกษาทั้งหมด 

 2.การท�าวิจัยที่เก่ียวกับอาเซียน เช่น การท�าวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม  นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงนักวิจัยระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งไทย และ

ประเทศในอาเซียน ให้ท�างานวิจัยร่วมกัน 

 3.จัดฝึกอบรม โดยจัดการบริการวิชาการ/อบรม/ สัมมนา ให้คนไทย และคนในประเทศ

อาเซียน ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ 

 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในภาพรวมของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่า  มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการแล้วหลาย

เร่ือง  ซึง่ศนูย์อาเซียนศกึษาจะเป็นหน่วยงานส�าคญัในการรองรับความต้องการค้นคว้าข้อมลู และการ

ศกึษาเรียนรู้เพิ่มเติมของนกัศกึษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไป โดยมหาวทิยาลยัไดเ้ตรยีมการในหลาก

หลายด้าน คือ

 1.การปรับตารางการเรียนการสอน

ให้ตรงกับอาเซียน   มหาวิทยาลัยจะปรับ

ตารางการเรียนการสอนของธรรมศาสตร์ ไป

ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คือ 

ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคม

อาเซียน ดังนั้น ภายในปี 2557 ทุกมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยจะปรับตารางเปิดการเรียนการ

สอนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ไม่ใช่เดือน

มิถุนายนเช่นในปัจจุบัน เพื่อให้ตารางการเรียน

การสอนตรงกับอาเซียน ซึ่งจะท�าให้การแลก

เปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จะท�าได้

ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ ไม่ใช่เพียงตารางเรียนใน

ส่วนของประเทศไทย กับประเทศในอาเซียน

เท่านั้น แต่รวมถึงตารางเรียนของประเทศไทย

กับประเทศในยุโรป และอเมริกาด้วย ซึ่งจะเปิด

การเรียนการสอนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 

เช่นกัน เหล่านี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปล่ียน

ทางการศึกษาที่ดี และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

ระหว่างประเทศไทย ประเทศอาเซียน และ

ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา

 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาธรรมศาสตร์

เลือกเรียนภาษาอาเซียนป็นภาษาที่ 3 มาก

ขึ้น    โดย คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่เปิด

สอนภาษาต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาเปิดสอน

ภาษาของประเทศในอาเซียนครบทุกภาษาแล้ว 

แต่มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพ่ิมเติม คือ การส่ง

เสริมให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เลือกเรียนภาษา

เหล่านีเ้ป็นภาษาที ่3 มากขึน้ โดยจะเพิม่จ�านวน

ห้องเรียนให้รองรับนักศึกษาได้มากขึ้นด้วย 

เนื่องจาก การสื่อสารภาษาในประเทศอาเซียน

เป็นภาษาที่ 3 ได้นั้น เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะ
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การสื่อสารได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ นั้น ยังถือว่าน้อยไป เมื่อเทียบกับการ

แข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 3. เพิ่มทางเลือกในการเรียนภาษา

อังกฤษ  เน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

หลักที่อาเซียนประกาศให้เป ็นภาษากลาง  

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้เพ่ิมทางเลือกในการ

เรียนภาษาอังกฤษ โดยการเชิญสถาบัน British 

Council เข้ามาเปิดการสอนใน ศูนย์รังสิต ซ่ึง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีคณะศิลปศาสตร์ และ

สถาบนัภาษาทีเ่ปิดสอนภาษาองักฤษอยูแ่ล้ว แต่

ยังไม่เพียงพอและมีการเรียกร้องต้องการเรียน

ภาษาเพิ่มมากขึ้น จึงน�า British Council เข้า

มาร่วมเปิดการเรียนการสอน โดยจะเปิดสอน

ประมาณต้นปี 2556  ขณะนี้ก�าลังปรับปรุง

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบาย

ให้ในปี 2556 หลกัสตูรภาษาไทยของทกุคณะ จะ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ อย่าง

น้อย 2 วิชา และยังให้แต่ละคณะบรรจุอาจารย์

ต่างประเทศ เป็นอาจารย์ประจ�าคณะ อย่างน้อย

คณะละ 2 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และมีบรรยาการศของความเป็น

นานาชาติมากยิ่งขึ้น 

 4. สร ้างเครือข ่ายด้านวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศอาเซียน  

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ด�าเนินการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ชั้นน�า TOP 3 ของประเทศอาเซียน เพื่อจัด

ท�าความร่วมมือทางการศึกษาต่อไป และมีนโย

บายเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาใน

ประเทศอาเซียนมาเรียนในประเทศไทย โดย

จัดสรรทุนฟรี (Free Schorlarship) จ�านวน 30 

ทุน โดยให้ท้ังค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการใช้

ชวีติประจ�าวนั เพือ่รองรบันกัศกึษาจากประเทศ

อาเซียน และจากประเทศอื่นๆ ที่มาเรียนใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายการนักศึกษา ยังจัด

ให้นกัศกึษามโีอกาสไปเยีย่มและท�ากจิกรรมร่วม

กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เช่น การ

สัมมาร่วมกัน การร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา โดยเมื่อวันที่  5 -10 

สิงหาคม 2555 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ผู้น�า

เยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

(2nd International Conference of ASEAN 

Young Leader 2012) เหล่านี้คือสิ่งที่ท�าให้ คน

ธรรมศาสตร์มีความตืน่ตัว กระตอืรือร้นในการเต

รียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 5. การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น

หลักสูตรอาเซียน คือ ในวิชาพื้นฐาน จะบรรจุ 

“วิชาอาเซียน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และ

มนีโยบายให้ทกุคณะทีส่ามารถเปิดการเรยีนการ

สอนวิชาเก่ียวกบัอาเซยีนได้ ให้เปิดการเรยีนการ

สอนด้านนีด้้วย เช่น คณะนติศิาสตร์ ให้เพิม่ วชิา 

กฎหมายอาเซียน  หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้

เพิ่ม วิชา เศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ยังได้แสดง

ความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจว่า อาเซียนเป็น

เรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หากท�า

เข้าใจเกี่ยวกับทั้ง 3 ด้านนี้มากขึ้น ก็จะสามารถ

ปรับตัว และพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมอาเซียนได้ดี

ยิ่งขึ้น ซึ่งการ “ปรับตัว” นั้น คือ 1. การที่คนใน

ประเทศอาเซียนเข้ามาใช้ชวิีตอยู่ในสังคมไทย คน

ไทยต้องเปิดใจกว้างมากขึ้น เช่น การที่คนไทย

บางส่วนยังมีทัศนคติในเชิงลบกับบางประเทศ

ในอาเซียนนั้น เราต้องปรับความคิดใหม่ในแง่

ของความเท่าเทยีมกนั เนือ่งจาก ในอนาคต ชาติ

เหล่านี ้คอื อีกหนึ่งีโอกาสการเป็นตลาดแรงงงาน

ของไทย ซึ่งต่อไป เมื่อมองในเชิงรับ ประชากร

ของประเทศอาเซียนต้องเข้ามาศึกษา ท�างาน 

และลงทุนในประเทศไทย ในทางกลับกัน ในเชิง

รุก คนไทยก็มีโอกาสไปเรียน  ท�างาน และบุก

ตลาดในประเทศเหล่านี้เช่นกัน ดังนั้น การปรับ

ตั้งแต่มุมมอง การเปิดใจท�าความเข้าใจ เรียนรู้ 

จนสามารถมองเห็นโอกาสใน 3 ด้านที่กล่าวมา

ข้างต้น ถือว่าส�าคัญมากในการเตรียมพร้อมสู่

การเป็นประชาคมอาเซยีน ซึง่ศนูย์อาเซยีนศกึษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ นบัว่ามบีทบาทส�าคญั 

ที่สามารถตอบโจทย์ในการเป็นคลังความรู้ และ

เป็นส่วนส�าคญัในการผลกัดนัทัง้คนธรรมศาสตร์

และประชาชนในสังคมไทยให้พร้อมกับการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย

 ทั้ งนี้  จากการที่ รั ฐบาลเล็ ง เ ห็น

ความส�าคัญของการจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อาณาบริเวณศึกษามาก

ที่สุดในประเทศไทย คือ มีโครงการเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้ศกึษา (เปิดการเรยีนการสอนทีค่ณะ

ศลิปศาสตร์) สถาบนัเอเชียตะวันออกศกึษา ศูนย์

อินเดียศึกษา ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศฯ  ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ศูนย์รัสเซีย

ศึกษา และในปี 2556  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี 

พนมยงค์ จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร

อาเซยีนศกึษา (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ในระดบั

ปริญญาโท นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้

รับการอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจากรัฐบาล 

จ�านวน 24 ล้านบาท ในการจดัตัง้ศนูย์ฯ ดงักล่าว

ขึน้ โดยหวงัว่า ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ จะเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่ดีที่สุด

ในประเทศไทยและในอาเซียนต่อไปในอนาคต 

 ผูส้นใจ สามารถตดิต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 

มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4440 ต่อ 1555 

หรือค้นหาข้อมูลผ่าน www.castu.org 

. . . อ า เ ซี ยน เป ็ น เ รื่ อ งของ	
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	
หากท�าเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง	 3	
ด้านนี้มากขึ้น	 ก็จะสามารถ
ปรับตัว	 และพร้อมท่ีจะเข้าสู่
สังคมอาเซียนได้ดียิ่งขึัน...

“

”
ห้องเรียนท่ีอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 

ให้พร้อมทนัก�าหนดดงักล่าว เหล่านีจ้ะท�าให้เกดิ

การแข่งขนั ท�าให้นกัศึกษามทีางเลอืกมากยิง่ขึน้ 

 นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ และ

สถาบันภาษา จะเปิดทางเลือกให้นักศึกษามาก

ขึ้น โดยเปิดวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท และ

มหาวิทยาลัย มีข้อตกลงกับคณะศิลปศาสตร์ 

และสถาบันภาษา ในการช่วยเปิดการเรียนการ

สอนให้มหาวิทยาลัยอีก 80 ห้อง โดยสถาบัน

ภาษาเปิดเพ่ิม  40 ห้อง คณะศิลปศาสตร์เปิด

เพิ่มอีก  40 ห้อง ทั้งสิ้นรองรับนักศึกษาและผู้

สนใจเรียนภาษาอังกฤษได้อีก  2,400 คน ซึ่ง

มหาวิทยาลัย ก�าลังรับสมัครอาจารย์รุ ่นใหม่

จ�านวนมากเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษ และก�าลัง

สร้างห้องเรียนใหม่ 40 ห้องที่อาคาร SC ซึ่งจะ

แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนข้างหน้า เพื่อรองรับ

นักศึกษาคณะอื่นๆ ไม่เฉพาะนักศึกษาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เท่านั้น การ

ส่งเสริมเหล่านี้จะส่งผลให้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ดียิ่งขึ้น 
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ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล                                                                                   
ที่คว้ารางวัล “อาจารย์ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” 
จากประเทศสิงค์โปร์

ต้องขอปรบมือดังๆให้กับ	 	 รองศาสตราจารย์วิทวัส	
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		

 โดยปีนีถ้อืเป็นปีแรกทีม่อีาจารย์จากประเทศไทยได้รบัรางวลัอนั

ทรงเกียรตินี้  งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบัน CMO Asia (ภายใต้สถาบัน 

Chief  Marketing Office (CMO) Council  โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา)  ทีไ่ด้ท�าการคดัเลอืก คณะ สถาบนั คณาจารย์และ

ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (Business Schools) 

จาก 24 ประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพด้าน

บริหารธุรกิจเพื่อเข้ารับรางวัล

 รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ ่งเรืองผล นอกจากจะเป็น

อาจารย์ประจ�า สอนนักศึกษาอยู่ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว อาจารย์ยังเป็นนักวิเคราะห์  นักวิชาการ

ในแวดวงการตลาด และการบริหารธุรกิจ  ท่ีมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

มากกว่า 500 ชิ้น  ผลงานส่วนใหญ่เป็นบทความเชิงวิชาการ  และบท

วิเคราะห์ทางการตลาดที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคเอกชนในการ

หยิบไปใช้เพื่อด�าเนินธุรกิจ  น้ันน่าจะเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ตัวแทน

ของ CMO ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

เอกชน บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยธุรกิจ ท�าการคัดเลือกและเสนอชื่อ  

รองศาสตราจารย์ วทิวสั รุง่เรอืงผล ให้เป็นผู้ทีส่มควรได้รบัรางวลั อาจารย์

ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม ในปีนี้

คติในการท�างาน	 คือ	 ใช้การรักษาสมดุล	 (balance)	
ระหว่างงานสอน		งานวิจัย		และครอบครัว	 

 “สอนมาหลายๆ  ปี  กร็ูว่้าความรูบ้างอย่างทีเ่รยีนกนัมาอาจจะ

เริ่มเก่า  แต่ความโชคดีอย่างหนึ่งกค็ือ  อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่ได้เข้าไป

เกีย่วข้องกบัสมาคมวชิาชพีในภาคเอกชน ทัง้ในด้านการท�าวจิยั การเป็นท่ี

ปรกึษา  ท�าให้ซมึซับการท�างานแบบเอกชนและน�ามาถ่ายทอดสูน่กัศกึษา

ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน  บรรยากาศในการสอนจึงมีความสนุกสนาน  

ตวัอย่าง (case study) ทีใ่ช้เรยีนก็มคีวามทนัสมัย  นกัศกึษามคีวามเข้าใจ

บริบทในภาคธุรกิจมากขึ้น  

 ส่ิงที่ภาคเอกชนมีคือ  ความตื่นตัว  ความกระฉับกระเฉง   

แต่สิ่งที่เรามีคือ  ความรู้ในเรื่องของทฤษฎี  เทคนิค  หรือกลยุทธ์  ที่จะ

ท�าให้มองเหน็อะไรได้รอบด้านมากขึน้  วเิคราะห์ข้อดข้ีอเสียเพือ่ตดัสนิใจ

ได้รัดกุมขึ้น  เนื่องจากเรามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  ซึ่งทั้งสองอย่าง

ต้องน�ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน”  รองศาสตราจารย์วิทวัส กล่าว
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สิ่งส�าคัญที่สุดในการสอนลูกศิษย์คือ	“การปูพื้นทฤษฎี	
ให้แน่นก่อน”

 รองศาสตราจารย์วิทวัส  กล่าวว่า “บางครั้งเราเห็นตามหน้า

หนังสือพิมพ์ที่ใครต่อใครพากันวิเคราะห์อะไรเต็มไปหมด  ซึ่งในบางบท

วิเคราะห์ก็ไม่มีหลักวิชาการในการจับ  อาจน�าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อการ

ลงทุน  ดังนั้นการสอนพื้นฐานทฤษฎีให้แน่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ  และยิ่งใน

เวทีการแข่งขันวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาต ิ ผู้เข้าแขง่ขนัจะต้องมทีักษะทีด่ใีนการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี

เชิงวิชาการที่เข้มข้นเข้ากับการประยุกต์ใช้งานจริง  ซ่ึงนักศึกษาของ

ธรรมศาสตร์เองก็สามารถคว้ารางวัลมาครองได้หลายรายการ  นอกจาก

ทีจ่ะชืน่ชมนกัศกึษาเหล่านัน้แล้ว  ความดคีวามชอบส่วนหนึง่กต้็องยกให้

กับอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยแนะน�าสั่งสอนกันอย่างใกล้ชิด”

 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล  ถือเป็น

อาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับการท�างานวิจัย  สอดคล้องกับ

นโยบายหลักของท่านอธิการบดี  ซ่ึงอาจารย์ได้ท�างานวิจัยมาอย่างต่อ

เนื่องและหลากหลาย จนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ถึง 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2552 ถึง2554  โดยอาจารย์

ได้เล่าให้ฟังว่า  “การท�างานวิจัยของอาจารย์จะท�าหลากหลายวิธีด้วย

กันไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์  การเก็บข้อมูล  การลงพื้นที่  การสังเกต

พฤตกิรรม  การวเิคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยั

เชิงการตลาด”

ผลงานส�าคัญ

•	 เป็นประธานกรรมการตัดสิน “Ad That Work” ของ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

•	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักนายก

รัฐมนตรี 

•	 เป็นกรรมการกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย  

ผลงานในระดับนานาชาติ 

•	 เคยด�ารงต�าแหน่งประธานฝ่ายจัดการตัดสินของ Asia 

Pacific Advertising Festival (ซึ่งเป็นมหกรรมประกวด

โฆษณาระดับเอเชีย จัดโดยสมาคมโฆษณาภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก) ซ่ึงเป็นมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งและเป็นติดต่อกัน

มาเป็น 10 ปี

ผลงานทางวิชาการ	อาทิ	

•	 ต�าราหลักการตลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 7 ครั้ง 

•	 หนังสือ Real Estate Real Marketing 

•	 หนังสือ Marketing Classroom 

•	 หนังสือ Small but work 

•	 บทความทางการตลาดท่ีเผยแพร่ในฐานะคอลัมนิสต์ใน

นิตยสาร Marketeer 

•	 บทความทางการตลาดท่ีเผยแพร่ในฐานะคอลัมนิสต์ใน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

•	 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการจ�านวนมาก

•	 ฯลฯ
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อภิสิทธิ์ ย้ำาความสำาคัญของภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “ความส�าคัญของ

ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร

เรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 ศาสตราจารย์  ดร. สมคดิ เลิศไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิดงานถึงความส�าคัญของ

ภาษาองักฤษในโลกปัจจบุนั การเรียนรูก้ารใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�า

วัน แนวทางการวางแผนอนาคตของการศึกษาไทยสู่มาตราฐานสากล 

หลงัจากนัน้เป็นการบรรยายโดย ฯพณฯ นายอภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ ในหวัข้อ 

“ความส�าคญัของภาษาองักฤษในโลกปัจจบุนั” โดยต้องการเน้นให้ทกุคน

ตระหนกัถงึความส�าคัญของภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมเล่าประสบการณ์ใน

การเดินทางไปปฏิบัติงานหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น พิษณุโลก 

นครสวรรค์ สตูล เป็นต้น โดยได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีในการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของจงัหวดัต่างๆ อกีเรือ่งทีเ่น้นหนกัคอื การฝึกฝน

ทักษะของตนเองในการใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน การ

เรยีนภาษาทีส่องหรอืสามท�าให้เรามคีวามรูส้กึเหน็คณุค่าภาษานัน้ๆ และ

พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อกล่าวถึงความส�าคัญของสังคมออนไลน์ที่

ปัจจุบันมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั้น

ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ข้อดีของสังคมออนไลน์ คือ สะดวก 

รวดเรว็ และเสยีค่าใช้จ่ายน้อย แต่กย็งัมข้ีอเสยีคอื ท�าให้มกีารพดูคุยแลก

เปล่ียนกันน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีต เพราะทุกคนมุ่งให้ความสนใจแต่

เครื่องมือสื่อสารของตนเองเท่านั้น

 นอกจากนี้ยังมีค�าถามจากนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธรและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง

คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าฟังบรรยาย อาทิเช่น ความพร้อม

ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งเรื่องการ

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาชีพการงาน ความแตกต่าง

ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสารกับ

ประเทศทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง ความส�าคญัของส่ือสารมวลชน

ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และค�าถาม

จากนักศึกษาต่างชาติที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ตอบในประเด็นหลักๆ ว่า เราควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

แต่ไม่ควรมีความกังวัลถึงการเปล่ียนแปลงและพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วน

เกีย่วข้อง ส่ิงทีส่�าคัญควรปรบัตวัให้เข้ากบัสังคมปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การสร้างความม่ันใจโดยหม่ันเพ่ิมพูนทักษะ 

ความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท�างานทั่วไป

 ทั้งนี้ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังให้เคล็ดลับดีๆ ในการ

ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ทัง้ทางด้านการเรยีนและการงานในอนาคต ไว้ 3 

ประเด็นหลักๆ คือ ค้นหาตนเองให้เจอว่าต้องการส่ิงใด จากนั้นเตรียม

ตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือ

เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะในอาชพีการงาน และสุดท้ายรกัในสิง่ท่ีตนเองท�า 

เราไม่สามารถควบคมุสิง่ต่างๆ ภายนอกได้ เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิ 

การเมอืงและสงัคม ซึง่เป็นสิง่ทีท่กุคนจ�าเป็นต้องยอมรับ ดงันัน้ เราเพยีง

แค่ท�าในสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด
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สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์แถลงข่าวโครงการ 
Thailand Top 100 HR และการเสวนาเรื่อง 
“Thailand Human Vision 2020 : ทศิทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 10 ปีข้างหน้า”

 สถาบนัทรพัยากรมนษุย์ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวโครงการ Thailand 

Top 100 HR พร้อมจบัมอืหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพ

ธรุกจิ เปิดการเสวนาเรือ่ง “Thailand Human 

Vision 2020 : ทิศทางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ใน 10 ปีข้างหน้า” โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อม

ด้วย ดร. สรุนิทร์ พิศสุวรรณ เลขาธกิารอาเซยีน 

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาน�าเรื่อง ร่วมด้วย  

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ

บรหิาร กลุ่มบรษิทั อนิทัช จ�ากดั (มหาชน)  คณุ

ทองมา วจิติรพงศ์พนัธุ ์ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

และศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์  

ประธานมูลนิ ธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ระหว่างประเทศ ขึ้นเสวนาเผยแผน Human 

Vision 2020 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  

ณ หอประ ชุมศรี บู รพา  มหาวิทยา ลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร  

ผู ้ อ� านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ใน

โอกาสที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์  ได ้ เป ิดตัวโครงการรางวัล 

นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี 2555 หรือThailand Top 100 HR 

ครั้งที่ 3 ขึ้นนั้น จึงเห็นเป็นการดีที่จะจัดเสวนา

เรื่อง “Thailand Human Vision 2020 : 

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 10 ปี

ข้างหน้า” ร่วมพร้อมกัน เพื่อเปิดวิสัยทัศน์การ

บรหิารทรพัยากรมนษุย์ไทยให้พร้อมรบัมอืการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และ AEC ทั้งนี้เนื่องจาก

ทางสถาบนัฯ เลง็เหน็ว่าการบรหิารจดัการ และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

ก�าลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และ

การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อันเนื่องจาก การรวม

กลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 หรือ 

ปีพ.ศ.2558 ซึ่งนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ

การรวมกลุ่มในภูมิภาค และมีแนวโน้มสูงมาก

ที่ประชาคมอาเซียนจะพัฒนาไปสู ่การรวม

กลุ่ม หรือประชาคมที่ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น

ประชาคมเอเชียตะวันออกที่รวมจีน , ญี่ปุ่น 

และ เกาหลี เข้าเป็นสมาชิกประชาคมด้วย 

รวมถึงในขอบเขตที่ใหญ่กว่าน้ัน ด้วยการรวม

เข้ากับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้

ยังมีความพยายามของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัสเซีย หรือแม้แต่สหภาพยุโรปเองที่แสดงท่าที

อย่างชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมนี้ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งในทุกประเทศต่างก็มีการพัฒนาบุคลากร

ของตนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมต่างๆ นี ้ 

ดังนั้นจึงเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานที่ต้องด�าเนิน

การให้ประเทศไทย สามารถด�ารงความได้

เปรียบเชิงแข่งขัน และได้ประโยชน์บนเวทีการ

แข่งขันที่ขยายขอบเขตอยู่ตลอดเวลา 

 ใน 10 ปี ข้างหน้า ทรัพยากรมนุษย์ 

จะเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ในการน�า

พาประเทศไทยก้าวเดินไปในเวทีแห่งการ

แข่งขันได้อย่างมั่นคง และมีส่วนช่วยส่งเสริม 

วิ สัยทัศน ์ ให ้  บุคลากรด ้ านการบริหาร 

ทรัพยากรมนษุย์มคีวามรูค้วามเข้าใจในทศิทาง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องชัดเจน 

พร้อมผลักดันให้การบริหารจัดการ และการ

พัฒนาบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ สามารถยก

ระดับสมรรถนะ ความสามารถอย่างเพียงพอ

เตรียมพร้อมสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างมียุทธศาสตร์จนบรรลุผลส�าเร็จต่อไป
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 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์  โดย รองศาสตราจารย ์  

ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�านวยการก่อตั้ง

ศูนย์ฯ ให้เป็นกลไกหลักของการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง

ในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู ้เกี่ยว

กับอาเซียนสู่สาธารณชน ได้จัดสัมมนา เม่ือ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมาน้ีเอง ใน

โอกาสของการครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้ง

อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเราเรียกว่าเป็น

วันอาเซียนหรือวันเกิดของอาเซียน นับเป็น

โอกาสอันส�าคัญที่ได้มี “การเหลียวหลัง” คือ 

การวิเคราะห์ ประเมินความส�าเร็จในรอบ 45 

ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งท้าทายต่างๆ และ “การ

แลหน้า” คือ การวิเคราะห์ เสนอแนะ วิสัย

ทัศน์และ Roadmap ของอาเซียนในอนาคต 

ซ่ึงการสัมมนาในวันนั้น ได้เป็นประโยชน์

ต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ทั้งต่อภาครัฐ ภาค

เอกชน ภาคประชาชน และนักศึกษา และเป็น

ประโยชน์ส�าหรับการเตรียมความพร้อมของ

ไทยสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

 ข้อสรุปของการประเมินความส�าเร็จ

ของอาเซียนนั้น ตลอดเวลา 45 ปีที่ผ่านมา 

อาเซียนมีวิวัฒนาการเรื่อยมา และมีบทบาท

ส�าคัญ ในยุคสงครามเย็นอาเซียนเป็นแนวร่วม

ของไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ และต่อ

มาในยุคหลังสงครามเย็น อาเซียนเดินหน้า 

บูรณาการทางเศรษฐกิจ จนมาถึงปี 2003 ได้

มีข้อตกลงที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น 

ภายในปี 2015 

 อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังมีสิ่งท้าทาย 

อุปสรรค อยู่ไม่น้อยส�าหรับเดินทางการเดิน

ไปสู ่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคส�าคัญคือ  

ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

สมาชิก ความไม่วางใจซึ่งกันและกัน ช่องว่าง

ระหว่างประเทศรวยกับประเทศจน ท�าให้

อาเซียนไม่สามารถบูรณาการทางเศรษฐกิจใน

เชิงลึกได้ นอกจากนัน้ อาเซยีนยงัขาดอัตลักษณ์

ร่วม ท�าให้อาเซียน 600 ล้านคน ยังไม่รู้สึกเป็น

พวกเดียวกัน น�าไปสู่ความแตกแยก ไม่เป็น

เอกภาพในอาเซียน 

 ปัญหาล่าสุด คือ การแตกแยกกัน

ในกรณีทะเลจีนใต้ โดยอาเซียนแตกออกเป็น 

2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งถือหางสหรัฐ และต้องการให้

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่าง

ประเทศอาเซียน มีข้อความโจมตีจีน ในขณะ

ที่อีกฝ่ายหนึ่ง ถือหางจีน (โดยเฉพาะกัมพูชา) 

จึงท�าให้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

ครั้งล่าสุด ที่กรุงพนมเปญน้ัน เป็นครั้งแรกใน

รอบ 45 ปี ของอาเซียน ที่อาเซียนไม่สามารถมี

แถลงการณ์ร่วมออกมาได้ 

 ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จะต้องร่วมมือ

กันอย่างเต็มท่ีในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

เหล่าน้ี เพื่อท�าให้อาเซียนสามารถพัฒนาไป

เป็นประชาคมที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงใน

อนาคตและจะท�าให้อาเซียนผงาดข้ึนมาเป็น

มหาอ�านาจเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคต รวมท้ัง

จะท�าให้อาเซียนสามารถด�ารงการเป็นแกน

กลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และเป็น

เวทีพหุภาคีทางการทูตที่ส�าคัญท่ีสุดในภูมิภาค

ต่อไปได้

เหลียวหลัง แลหน้า 45 ปี อาเซียน

8  |  จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45  ฉบับที่ 8  |  สิงหาคม 2555

TU NEWS



นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มั่นใจในหลักสูตรการเรียน 
การสอนและผลติบณัฑติ  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  เพือ่เตรียมพร้อม
เมื่อก้าวสู่  AEC

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 หนึ่งนักศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมั่นใจในคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เลือกเรียน
วิศวกรรมศาสตร์	โครงการ	TEPE	เพื่อเตรียมพร้อมก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี	2558		

 นางสาว winpa นักศึกษาประเทศพม่า ท่ีเลือกศึกษาใน 

สาขาอุสาหการ ชั้นปีที่ 1 โครงการ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลที่เลือกเรียนโครงการ 

TEPE ของคณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะมี

ความชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องมือ และคุณภาพการ

ศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่แพ้มหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประทศอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียง ในอันดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย  และได้รับการบอกต่อจากเพ่ือน จึงตัดสินใจเลื่อกเรียนที่

โครงการ TEPE ของคณะวิศกรรมศาสตร์ เนื่องจากการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาประเทศไทย 

และนกัศกึษาต่างประเทศทีท่�าให้สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัได้จงึไม่มี

ข้อจ�ากดัในเรือ่งของภาษาในห้องเรยีน จงึม่ันใจว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน และดีใจที่วิชาชีพของตนเองได้รับ

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 7 วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานได้อย่าง

เสรี 

 AEC หรือ Asean Economics Community เป็นการรวมตัว

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อ

จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 

หรอืในอกี 3 ปีข้างหน้า และสิง่ส�าคญัเมือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเชียน  

คือเรื่องของการท�างาน ซึ่งจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9  

ณ เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซีย ได้ก�าหนดให้จดัท�าข้อตกลงยอมรบัร่วม

กัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติใน

สาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ 

แรงงานเชีย่วชาญ หรือผูม้คีวามสามารถพเิศษสามารถท�างานในประเทศ

กลุม่อาเซยีนทัง้10 ประเทศได้อย่างเสร ีโดยได้ก�าหนดครอบคลมุ 7 อาชพี

ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานได้อย่างเสรี ได้แก่ 

•	 วิศวกร (Engineering Services) 

•	 พยาบาล (Nursing Services) 

•	 สถาปนิก(Architectural Services) 

•	 การส�ารวจ (Surveying Qualifications) 

•	 นักบัญชี (Accountancy Services) 

•	 ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 

•	 แพทย์ (Medical Practitioners) 

 ซึ่งการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพ มีผลดี

ต่อประเทศไทย เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทย

มีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยท่ีเปิด

สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ ท�าให้บณัฑติ ทีจ่บการศกึษา

มีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น
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มธ. ศูนย์ลำาปาง จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้
ASEAN + 1 Cultural Study Center

วันมิตรห้องสมุด

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ASEAN + 1 Cultural 

Study Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลด้าน ASEAN และเกี่ยวกับประเทศ

ญี่ปุ ่นท่ีมีความพร้อมของจังหวัดล�าปาง โดย 

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�าปาง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณุคาซโูกะ มาก ิผูอ้�านวย

การมูลนิธิอากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นประธาน

ในพธีิเปิด ณ ศนูย์การเรยีนรู ้ASEAN + 1 Cultural 

Study Center ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น เมื่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

           รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�าปาง เปิด

เผยว่า ศูนย์การเรียนรู้  ASEAN + 1 Cultural 

Study Center จัดต้ังข้ึนโดยใช้งบประมาณของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง และมูลนิธิ

 หลังจาก “มหาอุทกภัย” ได้ผ่านพ้นไป

แล้ว นบัเป็นความทรงจ�าทีป่ระชาคมธรรมศาสตร์

จะไม่มีวันลบเลือน เหมือนเช่นชาวส�านักหอสมุด 

ซึ่งมีห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายถึง 2 แห่ง คือ 

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดศูนย์รังสิต 

นอกจากนั้น หากใครเป็นแฟนพันธุ์ของห้องสมุด

จะทราบว่า ทุกๆ ปี ส�านักหอสมุด จะจัดกิจกรรม 

“วันมิตรห้องสมุด” ในช่วงเดือนมิถุนายน และ

เดือนพฤศจิกายน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ ซ่ึงในปี 2554 

ทีผ่่านมา งานวนัมติรห้องสมุด ครัง้ที ่2  ซึง่ก�าหนด

จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นอันต้องล้มเลิกไป 

จากเหตุการณ์น�้าท่วมเช่นกัน แต่เมื่อวันที่ 17-20 

กรกฎาคม 2555 ทีผ่่านมา “งานวนัมติรห้องสมดุ” 

โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้กลับมาจัดกันอีก

ครั้งอย่างคึกคัก

 ส�าหรับ “งานวันมิตรห้องสมุด” ครั้ง

ที่ 1 ประจ�าปี  2555 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในการ

เปิดงาน โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน 

มุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการ

ใช้ห้องสมุด ด้วยการเพิ่มสีสันให้บรรดานักอ่าน

ทั้งในประชาคมธรรมศาสตร์และพื้นที่โดยรอบได้

ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการจ�าหน่าย

หนังสือในราคาพิเศษจากส�านักพิมพ์และร้าน

ตวัแทนจ�าหน่ายถงึกว่า 20 บธู และกจิกรรมเสวนา 

นักเขียนจากการสนับสนุนของส�านักพิมพ์ ไม่ว่า

จะเป็น กลุ่มนักเขียนจากหนังสือ “เรื่องดีๆ มี

อยู่ทุกๆ วัน” ได้แก่ คุณธัชพงศ์  ธรรมพุฒิพงศ ์  

คุณวรีนุช ตนัชเูกียรต ินายแพทย์มยัธชั สามเสน และ 

คณุสมสณุย์ี ดวงแข โดย ส�านกัพมิพ์กรนี ปัญญาญาณ 

สนุกกับภาษาอังกฤษ กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ  

(พี่เต้ English Breakfast), ปั้นเรื่องให้เป็นสารคดี 

โดย คุณสุเจน  กรรพฤทธ์ิ การเปิดตัวหนังสือ 

“อินเดีย จาริกด้านใน” ของ อาจารย์ประมวล  

เพง็จนัทร์ และการเปิดตวัหนงัสือ นวนิยายเล่มใหม่ 

ของเจ้าของนามปากกา ซ่อนกลิ่น และ อุมาริการ์ 

โดย พิมพ์ค�าส�านักพิมพ์

 นอกจากนั้น ยังมีการแสดงดนตรีจาก

วงสถาปาตรี้ และน้องๆ ชุมนุม TU Folksong 

กิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัล หรือจะเลือกซื้อ

สินค้าอาหาร จากร้านรวงต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงาน

รอบพื้นที่อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์กว่า 70 

ร้านค้า ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้ง 4 วันของการจัด

งานวันมิตรห้องสมุดเป็นไปด้วยความคึกคักและ

เต็มไปด้วยสีสันเหมือนเช่นเคย ส่วนใครที่พลาด

งานในครั้งนี้ เตรียมพบกับงานวันมิตรห้องสมุด 

คร้ังที่ 2 ได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2555 

แน่นอน

อากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้สมทบทุนสนับสนุน

ในการจัดตัง้ในระยะแรก เป็นจ�านวนเงนิ 960,000 

บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และ

บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 

และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการ

ส่ือสารกบัประเทศในประชาคมอาเซยีน และสร้าง

ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 ทั้งน้ี ศูนย์การเรียนรู้  ASEAN + 1 

Cultural Study Center จะเป็นศูนย์กลางการ

เรยีนรู ้แหล่งศกึษาค้นคว้าข้อมลูด้าน ASEAN และ

เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่นท่ีมีความพร้อมของจังหวัด

ล�าปาง จากสื่อข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ และประเทศ

ญี่ปุ่นอีก 1 ประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางความ

ร่วมมือด้าน ASEAN และประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง

มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือด้วย
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 คุณคาซูโกะ มากิ ผู้อ�านวยการมูลนิธิอากอนชู มอบทุนการศึกษามูลนิธิอากอนชู  

ประจ�าปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศนูย์ล�าปาง จ�านวน 25 ทนุ ทนุละ 20,000 บาท เป็นเงนิรวม 500,000 บาท เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 

2555 ณ ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง  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�าหรับ

นักลงทุนมือใหม่โดยเฉพาะ”โดยมี นางสาวอรรถญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายอีคอมเมิร์ส เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 Her Excellency Ambassador 

Kr i s t ie  Kenney  เอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย ได้เดิน

ทางมาเยือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โ ด ย มี  ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์  ด ร . ส ม คิ ด  

เ ลิศไพฑูรย ์  อธิการบดีให ้การต ้อนรับ 

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า

ประเทศไทย ยังให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษา

ทีมงานจัดท�าหนังสือพิมพ์ “Newsletter” 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา  

ธรรมศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

ท่าพระจันทร์

 ศาสตราจารย ์  ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงิน 

จ�านวน 50,000 บาท จาก คุณสง่า  พิชญังกูร ศิษย์เก่า

คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 

จ�ากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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 อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง น�าคณะกรรมการ

นักศึกษา มธ.ศูนย์ล�าปาง  คณะกรรมการสภานักศึกษา มธ.ศูนย์

ล�าปาง  ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  และตัวแทนคณะกรรมการ

นกัศกึษาทกุคณะ สมัมนาผู้น�าองค์กรนกัศึกษา มธ.ศนูย์ล�าปาง  ประจ�า

ปี 2555 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 

2555 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การท�ากิจกรรม ข้อมลู บทเรยีน ความส�าเรจ็ ขององค์กร

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

 สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเสวนา

วิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจ�า 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม ชั้น 2 คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางโชติกา สวนานนท์ กรรมการ

ผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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นกัศกึษา มธ. ตน้แบบเครอืข่ายชมรมผูน้ำา
เยาวชนสหประชาชาติ  แห่งแรกในไทย

Model	 United	 Nations	 	 หรือการ
ประชุมสหประชาชาติโดยนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก	เวทีส�าหรับ
พัฒนานักศึกษา	 	 ที่ถูกจัดต้ังขึ้น
โดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย	
Harvard	 	 เมื่อ	 60	 กว่าปีที่แล้ว	 	 ที่
มีแนวความคิดว่าการประชุมของ
สหประชาชาติไม่ควรจ�ากัดอยู่เพียง
แค่ผู้ใหญ่เท่านั้น	 	 แต่ควรให้เยาวชน
ได้แสดงบทบาทตรงนี้บ้าง	 	 จึงได้
จ�าลองเวทีแสดงความคิดเห็นดัง
กล่าวขึ้นมาแข่งขันกัน	 

 เพื่อน�าเสนอญัตติต ่างๆที่มีผลต่อ

การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของโลก  ซึ่งทีมใดที่

สามารถโน้มน้าวใจให้สมาชิกจากประเทศอื่นๆ 

คล้อยตามได้มากที่สุดก็จะได้รับชัยชนะไป

ธนภทัร  ชาตนิกัรบ  นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะรอง

ประธานชมรม  และเป็นผู้ที่เคยผ่านเวทีการ

แสดงความสามารถระดับนานาชาติอย่างนี้มา

แล้ว  ได้เล่าให้เราฟังถึงความเป็นมาของชมรม

ผู ้น�าเยาวชนสหประชาชาติ  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (Thammasat University 

Model United Nations: TUMUN)  ซ่ึง

เป็นชมรมแรกในไทยว่า  ชมรมของเราถูกก่อ

ตั้งขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดย นางสาวกุลธิรัตน์  

ภควชัร์ไกรเลิศ หรอืมนิ ทีไ่ด้มโีอกาสเดนิทางไป

แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนั้น

มีการจัดประชุมจ�าลองสหประชาชาติขึ้น  โดย

มีนักศึกษาระดับ top จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

เข้าร่วม ประมาณ 3,000 คน

 การที่ ได ้ เห็นภาพของการมีส ่วน

ร่วมของนักศึกษาเหล่าน้ันจึงเป็นที่มาท่ีท�าให้  

นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ  คิดริเริ่มก่อ

ตั้งชมรมผู ้น�าเยาวชนสหประชาชาติ ขึ้นมา

ในประเทศไทย  โดยเริ่มจากในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ก่อน  โดยศึกษารูปแบบจาก 

มหาวิทยาลัยหลักๆ อย่าง Harvard,  Yale  

แล้วน�ามาพัฒนาเป็นของธรรมศาสตร์เอง  

ในปีที่ผ ่านมาชมรมประสบความส�าเร็จใน

ระดับหนึ่ง  จึงมีแนวความคิดขยายโอกาส

ให้มหาวิทยาลัยอื่นสัมผัสประสบการณ์ดีๆ

แบบ มธ. บ้าง จึงสร้างเครือข่ายผู้น�าเยาวชน

ไทยในระดับนานาชาติ Thailand MUN 

ขึ้น  โดยมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  อาทิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น

เป็นชมรมท่ีมีภารกิจระดับนานาชาติ
อย่างนี้	ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญ
มากแค่ไหน

 สมาชิกของชมรม แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ผู้แทนในการแข่งขัน (delegate) 

และสมาชิกท่ัวไป (member)  ถ้าเป็นแค่

สมาชิกทั่วไปก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ภาษามาก

นัก  แต่ถ้าจะเป็นผู้แทนในการแข่งขันก็ไม่ได้

คัดเลือกจากผู้ที่มีภาษาอังกฤษดีเท่านั้นแต่จะ

คัดเลือกจากผู้ที่พร้อมจะสละเวลาเพื่อฝึกฝน

มากกว่า  เพราะภาษาองักฤษเป็นสิง่ทีพ่ฒันากนั

ได้  แต่ความคดิและความทุม่เทเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่น

กันยาก

 การสมัครเป็น delegate จะเปิดรับ

สมัครเป็นช่วงๆ  ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายเล่า

ประวตัแิละแรงบนัดาลใจของตนเองมา  ซึง่ทาง

ชมรมจะคัดเลือกคนทีม่ทีศันคตน่ิาสนใจและจะ

เรียกตัวมาสัมภาษณ์  ส่วนใหญ่จะได้ผู้แทนที่มี

ทักษะทางภาษาดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว  เมื่อคัด

เลือกจนได้ผู้แทนแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกัน

เพือ่ให้สมาชกิใหม่ดวูดีโีอ  ภาพถ่าย การประชมุ

สามัญสหประชาชาติแบบจ�าลอง ซึ่งจะท�าให้

จะได้เห็นภาพบรรยากาศอย่างชัดเจน  โดย

ในระหว่างการท�ากิจกรรมจะมีคณะกรรมการ 

กลั่นกรองอีกทีเพื่อคัดเลือกผู้แทนท่ีมีบทบาท  

มีส่วนร่วม  มีความใส่ใจมากที่สุด  เนื่องจาก

การท�ากจิกรรมตรงนีอ้าจต้องเจยีดเวลาเรียนมา

ธนภัทร ชาตินักรบ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองประธานชมรม
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บ้าง  โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้แข่งขัน  นอกจาก

จะต้องเตรียมแข่งแล้ว  ยังต้องจัดท�าเอกสาร

เรื่องการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น  หนังสือเดินทาง  

ตั๋วเครื่องบิน  การหาสปอนเซอร์สนับสนุน  ซึ่ง

ส่วนใหญ่ก็จะออกกันเองด้วย  จึงต้องคัดเลือก

คนที่มีใจรักด้านนี้จริงๆ  

บรรยากาศในการแข่งขัน	 	 เป ็น
อย่างไรบ้าง

 ตัวแทนจากแต่ละประเทศจะได้รับ

โจทย์ก่อนการแข่งขนั 1 เดอืน โดยจะถกูก�าหนด

ให้เป็นตวัแทนของประเทศอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศ

ของตนเอง  จากนัน้ต้องเริม่จากเขยีนสรปุข้อมลู

ต่างๆ ให้ได้ 1 กระดาษ A4 ส่งไปให้ทางคณะ

กรรมการก่อน  ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการเตรียม

ข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัการแข่งขันรวมไปถึงการ

ซกัซ้อมแปรญตัติ ร่างญตัต ิยืน่ญตัต ิ เสนอญตัติ 

ก่อนเดินทางไปแข่งจริง  

 ในการแข ่งขันครั้ งล ่ าสุดผู ้ แทน

ของไทยได ้ รับโจทย ์ ให ้ เป ็นตัวแทนของ 

ประเทศอุซเบกิสถาน แก้ปัญหาเรื่องวิกฤติ

เศรษฐกิจหนี้ยุโรป  ผู้เข้าแข่งขันต้องต้องศึกษา

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เกิดความคิดแบบชาว 

อซุเบกิสถาน  ร่างเป็นญตัตข้ึินมาเพือ่แก้ปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจหนี้ยุโรป  ซึ่งหากมีชาวอุซเบกิ

สถานอยู่ในห้องประชุมนั้นด้วยยิ่งต้องท�าให้

เค้าเชื่อเราให้ได้  

 ในหว่างการประชมุจะม ีAdvisor ซึง่

เป็นบคุคลทีเ่ดินตรวจตราในทกุห้อง  ซ่ึงจะช่วย

แก้ปัญหาและแก้เกมส์ให้  บางครั้ง Advisor ก็

จะแนะน�าให้เราโทรศัพท์กลับมาประเทศไทย

เพือ่ปรกึษาหารอืกนัหรอืขอเอกสารเพิม่เตมิ  ซึง่

จะท�าให้การประชุมมีสีสันขึ้น  และท�าให้ทุกๆ

ประเทศได้มโีอกาสแสดงความคิดเหน็เท่าๆ  กนั  

เพราะชาวเอเชยีโอกาสทีจ่ะได้ข้ึนพดูมน้ีอยมาก

 หลังจากท่ีน�าเสนอญัตติเสร็จแล้วก็

จะมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อลงนามผูกพันตาม

ผลของมติการประชุมนั้นๆ  โดยในท้ายท่ีสุด

ของการประชุม  มหาวิทยาลัย Harvard  จะ

รวบรวมข้อเสนอต่างๆ  ในการประชุมเพือ่เสนอ

ให้กับองค์การสหประชาชาติด้วย  ในส่วนของ

ชมรมเองก็จะจัดท�าสรุปเป็นเล่มเพื่อส่งมอบให้

รุ่นน้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวแข่งครั้ง

ต่อไป

ภารกิจส�าคัญของชมรมมีอะไรบ้าง

 ชมรมของเราคือ ผู ้น� า เยาวชน

สหประชาชาติ  มธ. แต่ภารกิจที่เราให้ความ

ส�าคัญไม่ใช่ที่ค�าว่า “สหประชาชาติ” แต่เรา

เน้นไปท่ีค�าว่า “ผู้น�า” ซึ่งการเป็นผู้น�าท่ีดี ไม่

ได้ท�าเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ต้องค�านึงถึงผู้ที่อยู่

ข้างหลังตนด้วย  เราจึงแบ่งภารกิจของชมรม

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 International Event  โดยเน้นไปที่

การท�ากจิกรรมเพือ่การแข่งขนั  ฝึกฝนนกัศึกษา

ให้มีความพร้อม  ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  

อาทิ  การฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรจาก UN 

มาให้ความรู้   การจัด Camp เพื่อให้นักศึกษา

ท่ีจะเดินทางไปแข่งขันได้เข้าค่ายฝึกฝนจ�าลอง

สถานการณ์ เป็นต้น   

 National Event  ในส่วนนี้จะ

เป็นการต่อยอดโดยการน�าประสบการณ์ดีๆ 

จากเวทีระดับโลกที่อาจจะจ�ากัดอยู ่ที่ผู ้เข้า

แข่งขนัเพยีงไม่กีค่น มาขยายโอกาสต่อส่วนรวม  

ผ่านกิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ด้าน Academic  ทางชมรมเปิด

โอกาสให้กบัสมาชิกทัว่ไปทีอ่ยากท�างานร่วมกับ

องค์กร UN ได้เข้ามาเรียนรู้ระบบการท�างาน  

รวมไปถึงให้เข้ามาดูการซักซ้อมของเพื่อนที่จะ

เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ  โดยจะจัด 

Workshop ทุกสัปดาห์ช่วงเย็น  

 (2)  ด้าน Community  Service  มี

การจัดบรรยายภาษาอังกฤษคอร์สสั้นๆ  ให้กับ

นักเรียนในชุมชนรอบๆ  มหาวิทยาลัย  ซึ่งตอน

นี้ก็มีแผนจะท�าโครงการสอนภาษาอังกฤษให้

กบัเยาวชนในสถานพนิจิด้วย  หรอืในช่วงวิกฤติ

อุทกภัยท่ีผ่านมาทางชมรมก็ได้ไปช่วยเหลือ

ในศูนย์พักพิง  ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติด้วย

นอกจากนี้ทางชมรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ต่างชาติ  นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้าน

ร่างกาย เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย  ซึ่งในปีที่แล้ว

ก็มีนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาและ

นกัศกึษาต่างชาตเิข้าร่วมแข่งขนัทีม่หาวทิยาลยั 

Harvard ด้วย

เกียรติยศที่ชมรมได้รับ

 ในการแข ่ งขันที่ มหาวิทยาลัย 

Harvard เรียกว่า Harvard National 

Model United Nations (HNMUN) ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่ทางชมรมได้รับรางวัลถึง 3 

รางวัล จากปกติการแข่งขันลักษณะดังกล่าว

คนเอเชียจะได้เพียง 10 คนจาก 1,000 คน

เท่านั้น

 ในการแข่งขนัทีม่หาวทิยาลยั Delhi 

เรียกว่า Delhi University Model United 

Nations (DUMUN) เป็นมหาวทิยาลัยปิดท่ีจะ

รับเฉพาะแต่คนในพื้นที่ แต่ทางมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและสามารถ

สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีจนได้รับมอบโล่

รางวัล

 ในการแข่งขนัทีม่หาวิทยาลยั British 

Colombia เรียกว่า Harvard World Model 

United Nations (WORLDMUN) ซึง่เป็นการ

จดัเวยีนเปล่ียนไปมหาวทิยาลยัต่างๆทัว่โลกใน

ทุกปี และทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่ง

นกัศกึษาเข้าร่วมการประชมุดงักล่าวและสร้าง

ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

 ในปีนี้ ทางชมรมมีเป้าประสงค์ที่

จะส่งผู้แทนไปแข่งที่ Oxford, Cambridge, 

Pennsylvania, York, Harvard, WorldMUN 

ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
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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   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉา  ปัณฑรานุวงศ์  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.

กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดต่อสอบถาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

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 หรือดูรายละเอียดทาง

เว็บไซต์ www.tu.ac.th

ประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2555 หัวข้อ “การพัฒนา

ห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555   

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน 

บางกอก คิงเพาเวอร์ 

ส�านักหอสมุด มธ. โทร. 0-2613-3513 

www.library.tu.ac.th

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2554 และผู้ได้

รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 78

วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

เวลา 18.30-21.00 น. 

ณ ห้องศกุณตลา เอ โรงแรมแพนนินซูล่า 

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง  “งิ้วในบริบทสังคม ศิลปวัฒนธรรมไทย : 

ความเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟู

สู่ประชาคมอาเซียนในทางวัฒนธรรม”

วันที่ 8 กันยายน 2555     

เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ หอประชุมศรีบูรพา  มธ. ท่าพระจันทร์

สถาบันไทยคดีศึกษา  มธ. ท่าพระจันทร์ 

โทร. 0-2613-3202- 5 ต่อ 19-22                     

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ควบคุมน�้าหนัก

อย่างไร ในวัยท�างาน” รุ่นที่ 1 

วันที่ 14 – 16 พฤจิกายน 2555 

ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

อาคารราชสุดา ชั้น 1 

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาล

ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-

9213 ต่อ 7362 www.nurse.tu.ac.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดจองค�า 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปฎิทินกิจกรรม


