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แนวทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“3 ป จากนีไ้ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ไดรับใชประชาชนตอไป”
ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการด�าเนินการน�าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กล่าวถึงวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า แนวนโยบายการ
บริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย เน้นการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นน�าใน
ระดับนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย และ
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เพื่อสานต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 3 ปที่
ผ่านมา
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ด้านความเป็นนานาชาติ
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จากนโยบายการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
จ�าเป็นต้องพัฒนาในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาให้เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาชั้นน�า
ระดับสากลให้มากยิง่ ขึน้ โดยการผลักดันให้มกี ารท�าวิจยั ร่วมกันระหว่างอาจารย์ธรรมศาสตร์
กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพิ่มจ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งเข้า
และออก โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มท�าตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดให้ทุกคณะจะต้องมี
นักศึกษาแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 10% และนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเต็มเวลาอย่างน้อย 5%
ของจ�านวนนักศึกษาในโครงการนานาชาติหรือโครงการภาคภาษาอังกฤษของคณะ เจรจา
และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในอาเซียน
เพื่อเป็นการเปดช่องทางความร่วมมือทางวิชาการทั้งระดับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย เพิ่มทุนนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอาเซียน ในลักษณะทุน
ค่าหน่วยกิต รวมทั้งการจัดการที่พักในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเหล่านี้ ส่งเสริมให้คณะได้
รับการรับรองหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากล ปรับปรุงป้ายและ
website ของมหาวิทยาลัยให้
มีภาษาอังกฤษเพือ่ ให้นกั ศึกษา
ต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลเท่าเทียม
กับนักศึกษาชาวไทย บังคับให้
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนก่ อ นจบการ
ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า ทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
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ด้านการวิจัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการ
เพิ่มงบประมาณวิจัยให้พอเพียงกับความต้องการของอาจารย์และ
นักวิจัย ส่งเสริมให้ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน
ข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูลอื่นที่ได้รับการยอมรับคุณภาพใน
ระดับสากล จัดซื้อเครื่องมือวิจัยขนาดใหญ่เพื่อใช้งานในศูนย์วิจัย
กลางของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารอบรมเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย เชื่อมโยงคณาจารย์
และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหาทุน
วิจยั และประเด็นศึกษาวิจยั เพิม่ มากขึน้ จากทีด่ ำ� เนินการอยู่ ส่งเสริม
การน�ำผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็นใน
เชิงสาธารณะ นโยบาย พาณิชย์ สุนทรียภาพ หรือประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม จัดตั้งกลุ่มวิจัย
ทางการแพทย์ และกลุ่มวิจัยทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติ
ในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้
ในกลุ่มวิจัยทางการแพทย์จะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการแพทย์
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรม
การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ อาทิ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น การปรับปรุงการเข้าถึงอาคารส�ำหรับ
ผูพ้ กิ ารและผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล จัดหาเครือ่ งมือแพทย์และครุภณ
ั ฑ์
เพื่อการศึกษาและบริการ ส่วนกลุ่มวิจัยทางการเกษตรประกอบ
ไปด้วย การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
จากข้าวและแป้ง ศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า มาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและปฏิบัติการด้านยา และ
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จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้า และเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรูด้ า้ นภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ด้านความเป็นธรรมศาสตร์

ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกต่างๆ โดยการ
จัดให้มีการประเมินผลวิชา TU 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อน�ำมาพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ผลักดันให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถน�ำความรู้ไป
บริการสังคม (service learning) ในทุกคณะ โดยให้แต่ละคณะมี
วิชา “หลักวิชาชีพ” ของคณะนั้นๆ จัดให้มีการประเมินผลโครงการ
นักเรียนจิตอาสาประชาธิปไตยว่าประสบความส�ำเร็จมากน้อย
เพี ย งใดในการกระตุ ้ น การท� ำ กิ จ กรรมและกระตุ ้ น ให้ กิ จ กรรม
ประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คึกคักยิ่งขึ้น ส่งเสริม
กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ว่า “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อ
สังคม” รวมทั้งกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน อันได้แก่
“ความเป็นธรรม” ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ได้มีส่วนร่วม
ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า นโยบายเรื่องใหม่ที่จะ
ต้องด�ำเนินการ คือ การผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ ซึ่งจะท�ำให้มหาวิทยาลัยมี
ความคล่องตัวขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ
และด้านการเงินการคลัง ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเพิม่ จ�ำนวนอาจารย์ในคณะทีข่ าดแคลน
เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการ
เปลี่ยนวิธีการสอนจากระบบ “อาจารย์บรรยาย นักเรียนฟังและ”
(Teaching-based learning) มาสู่ระบบให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะพัฒนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้สามารถติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในล�ำดับที่สูงขึ้น
โดยปัจจุบันในระดับเอเชียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในล�ำดับที่
107 ของเอเชีย แต่หลังจากนี้จะต้องอยู่ในล�ำดับที่ต�่ำกว่า 100
ขณะที่ในประเทศไทย มธ. อยู่ในอันดับที่ 4 โดยตั้งเป้าจะขยับให้
ธรรมศาสตร์อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นอย่างน้อยเป็นอันดับที่ 3 ตลอดจน
การจัดตัง้ คณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจยั ทางการศึกษา
ที่มีความโดดเด่นในด้านการผลิตครู ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถด�ำเนินการจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ได้ ซึ่ง
ปัจจุบันได้รับการอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
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Thammasat University

ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู ้ ศั ก ยภาพในด้ า นภาษาของตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นภาษาที่ ส ามโดยเฉพาะภาษาอาเซี ย น ตลอดจน
เผยแพร่แนวคิดและความรูด้ า้ นอาเซียนไปยังอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผูน้ ำ� ในด้านองค์ความ
รู้อาเซียนอย่างแท้จริง

3
1/21/57 BE 2:41 PM

แมโดมตอกยํา้ การเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําดานการวิจยั ควา 8 รางวัล
จากเวทีระดับชาติ “สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556”
วช. เตรียมจัดงานมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน 2-5 กุมภาพันธนี้

<< บรรยากาศในงานแถลงขาว
การประกาศรางวัลสภาวิจัย เมื่อวันที่
9 มกราคม 2557 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตผลงานวิจยั คุณภาพ ตอกย�า้ ศักยภาพด้านการวิจยั ของธรรมศาสตร์
คว้า 8 รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ แบ่งเป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าป 2556 จ�านวน 1 รางวัล ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั รางวัลผลงานวิจยั แห่งชาติ ประจ�าป 2556 จ�านวน 3 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์
จ�านวน 2 รางวัล และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2 รางวัล ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ก�าหนดจัดพิธีมอบรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าป 2557 ภายใต้แนวคิด “Innovation
for Mankind” ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
โดยรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ
สภาวิจัยแห่งชาติ นั้น นับว่าเป็นนโยบายและกิจกรรมที่ส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ทีม่ งุ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจยั และเชิดชูเกียรติของนักวิจยั ไทย ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ
ซึ่งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 8 รางวัล ดังนี้
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รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2556
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. (SIIT)
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ โดยการ
พัฒนาคอนกรีตและปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่ใช้เถ้าลอย วิธีการควบคุมคุณภาพเถ้าลอยเพื่อการจัด
จ�าหน่ายให้กับโรงไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมถึงวางแผนปรับ
มาตรฐานเถ้าลอยส�าหรับประเทศไทย ผลักดันการใช้ผงหินปูนในอุตสาหกรรมคอนกรีตอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพิ่มคุณภาพของคอนกรีต นอกจากนี้ ยังเป็น
ผูบ้ กุ เบิกการท�างานวิจยั ด้านความคงทนของคอนกรีตอย่างครบวงจรในประเทศไทย ปัจจุบนั
ได้จัดทีมท�าวิจัยร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องปัญหามวลรวมที่มีแร่เหล็กซัลไฟด์อยู่ ได้ศึกษา
ในแต่ละหัวข้อปัญหาอย่างลึกซึ้งและครบวงจรถึงกลไกสาเหตุการเกิด รวมถึงวิธีการป้องกัน
แก้ไข หรือท�าให้คงทนมากขึน้ การตรวจสอบโครงสร้างทัง้ แบบไม่ทา� ลายและท�าลายบางส่วน เช่น
การวิเคราะห์ส่วนผสมของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว หรือคอนกรีตที่เจาะมาจากโครงสร้างจริง การ
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พัฒนาวิธีการตีความผลที่ได้มาจากการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบแบบไม่ท�าลาย วัสดุที่ใช้
ประโยชน์ในการซ่อมแซมหลายชนิด เช่น Expansive agent, Crystalline material, Coating และการป้องกันสนิมต่างๆ เพื่อ
วางแผนการบ�ารุงรักษา โดยการผสมผสานศาสตร์การประเมินการเสือ่ มสภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ข้ากับศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการจัดการ โดยบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวางแผนการบ�ารุงรักษา การตัง้ งบประมาณ การประเมินความคุม้ ค่าของการด�าเนินการบ�ารุงรักษา
ในแต่ละวิธีการ การค�านวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556 จํานวน 3 รางวัล
รางวัลผลงานวิจยั ระดับดีเดน เรือ่ ง “การศึกษาพลาสมาและปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์
ฟวชันของพลาสมาชนิดประสิทธิภาพสูงที่มี ETBs และ ITBs ในเครื่องโทคาแมค”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มธ.
(SIIT) และคณะ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี เรือ่ ง “โครงการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ การ
แกปญ
 หาของประเทศ” โดย ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ และนายบุญเสริม
นาคสาร (สาขานิติศาสตร์)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง “การศึกษาผลกระทบเชิงสถานการณ์
ของความไมแนนอนดานสภาวะแวดลอมตอความสัมพันธ์ของการบูรณาการ
ซัพพลายเชนและสมรรถนะดานการปฏิบัติการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศากุน
บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะ (สาขาเศรษฐศาสตร์)
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําป 2556 จํานวน 2 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง “การอนุมานเชิงพยากรณ์สําหรับกระบวนการ
อัตตสหสัมพันธ์” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําป 2557 จํานวน 2 รางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดคนระดับดีเดน เรื่อง “อุปกรณ์ชวยพนยาที่สามารถ
ประดิษฐ์ไดดว ยตนเองสําหรับการรักษาโรคหืด” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ
โพชนุกุล คณะแพทยศาสตร์ และคณะ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค น ระดั บดี เรื่ อ ง “ได ทุ ก ที่ รี ส อร์ ท ” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง (สาขาปรัชญา)

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง “การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของอนุภาคโปรตีนขนาดเล็กในกลุม Cysteine Knot Microprotein” โดย
ดร.ภานุมาศ ทองอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช)

5
Journal TU jan 57.indd 5

1/21/57 BE 2:41 PM

TU News
ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2556

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของ
ฝ่ายวิจยั ในการพิจารณารางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจ�าป 2556 ดังนี้
1. สาขาสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
คณะแพทยศาสตร์

6

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กา� หนดให้มรี างวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดี
เด่นระดับคณะ ประจ�าป 2556 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท
คือ ประเภทอาจารย์ และประเภทนักวิจัย หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ส�าหรับในประเภทอาจารย์ มีผู้ได้รับรางวัล
จ�านวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แกวกิติพงษ์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2. อาจารย์จิตติภัทร พูนขํา
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะรัฐศาสตร์
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3. อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4. อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะศิลปศาสตร์
5. อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
6. อาจารย์ ดร.สุวดี กองพารากุล
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. อาจารย์ นายแพทย์ ชญานิน อางทอง
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์
9. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ คุยทรัพย์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พรรณาภา สินธุประเสริฐ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์
11. อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง
12. อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์
13. ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สุขสมปอง
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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วันเกี่ยวขาว

ประชาคมธรรมศาสตร์ ร่ ว มแรง
เกี่ยวข้าวในโครงการ “ธรรมศาสตร์ท�านา
เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 8” เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2556 ณ แปลงนา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมใจเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา
ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสสัมผัสกับความล�าบากของชาวนา และเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ชีวิตนอกห้องเรียน ตระหนักถึงคุณค่า รากฐานดั้งเดิมของคนไทย ผ่านการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน การด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้ประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานของความพอเพียง โดยมี “ข้าว” เป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่าง “นักศึกษา” “วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” และ “เศรษฐกิจพอเพียง”
ส�าหรับผลผลิตที่ประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมแรงใจเก็บเกี่ยวได้จะน�าไปเลี้ยงต้อนรับสมาชิก
ใหม่ลูกแม่โดมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ต่อไป

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

“ธรรมศาสตรทํานา เศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 8”
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เสื้อเชียรธรรมศาสตร งานฟุตบอลประเพณี

ธรรมศาสตร – จุฬาฯ ครั้งที่ 70

เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ
ครัง้ ที่ 70 โดยในปนจี้ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ซึ่งก�าหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 12.00-20.00 น.
ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ความหมายของเสื้อเชียร์
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เสื้ อ เชี ย ร์ ใ นป นี้ ใช้ แ นวคิ ด : “Twelve Player” เกิ ด จาก
การน� าลั ก ษณะส�าคัญ ของเสื้อนัก ฟุต บอลธรรมศาสตร์ มาใช้ เ ทคนิ ค
การตัดเย็บเพือ่ ให้เกิดความแปลกใหม่ของเสือ้ เชียร์ทรี่ วมเอาเสือ้ นักฟุตบอล
และเสื้อเชียร์มารวมกันได้อย่างลงตัว แถบสีสลับเหลือง-แดง ด้านหน้า
คาดเหลือ่ มจากปกเสือ้ ไปยังรอยต่อของแขนเสือ้ ด้านหลัง คาดพาดด้านบน
ของหลัง มีลักษณะเป็นแนวโค้งบรรจบกัน มีความหมายคือ แทบสีสลับ
สีแดง-เหลือง เป็นสีของเสื้อนักฟุตบอลธรรมศาสตร์ตั้งแต่การแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งแรกในป 2477 ผู้ออกแบบจึงน�ามาพาดไว้บนบ่า
และด้านบนของหลัง ของผู้เชียร์ เป็นการประยุกต์จากลักษณะส�าคัญ
ของเสื้อนักฟุตบอลธรรมศาสตร์ น�าไปเป็นลักษณะที่โดดเด่นของเสื้อ
เชียร์ (ซึ่งหากท�าเป็นลายทางทั้งหมดจะท�าให้ซ�้ากับเสื้อนักฟุตบอลและ
เสือ้ ทีธ่ รรมศาสตร์เคยจ�าหน่ายก่อนหน้านี)้ ซึง่ น�ามาปรับแต่งให้เหมาะสม
กับทุกโอกาส ทันสมัยและมีความแปลกตา ในตัวของเสื้อเอง จะท�า
ให้ผู้สวมใส่ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เหมาะกับลักษณะรูปร่าง
ที่ แ ตกต่ า งกั น และยั ง ท� า ให้ ส มส่ ว น กระฉั บ กระเฉงและมี ค วาม
โดดเด่นเมื่ออยู่บน Stand เชียร์
จากหลักคิด “พวกเรา คือ นักบอลธรรมศาสตร์” ลักษณะการ
Design ของเสื้อแบบดังกล่าว จะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดี ซึ่งไม่
สามารถท�าให้เสื้อเชียร์มีลักษณะแบบเดียวกันกับนักฟุตบอลได้ แต่
สามารถน�าลักษณะส�าคัญมาบรรจุลงในเสือ้ ของผูเ้ ชียร์ได้ เปรียบเสมือน
ผู้เชียร์ไม่ได้ทอดทิ้งนักฟุตบอลให้ต่อสู่อยู่เพียงล�าพัง แต่ผู้เชียร์จะช่วย
แบกรับอุปสรรค และร่วมต่อสูไ้ ปด้วยกันในฐานะ “นักฟุตบอลคนที่ 12”
จึงจะท�าให้นักฟุตบอลมีแรงใจในการแข่งขันและผู้เล่นคนที่ 12 อยู่ทั่ว
สนาม ซึ่งการ Design โดยใช้แถบสีแดง สลับเหลือง จะใช้ผ้าลายสีสลับ
น�ามาตัดเย็บโดยใช้เทคนิคการตัดเย็บตามลายเส้น ซึ่งจะเป็นลักษณะ
เดียวกันกับเสื้อนักฟุตบอลธรรมศาสตร์ (ไม่ใช่การสกรีน)
ด้านหลังของเสื้อ มีรูปสกรีนโดมและตัวอักษรลักษณะไทย “เป็น
ธารทางธ�ารงไทยให้เป็นชาติ ๘๐ ป ธรรมศาสตร์เพื่อราษฎร์ไทย”
เป็นการกล่าวถึงความส�าคัญของการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเป็นปเดียวกัน
กับปที่ ๘๐ ของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้ตัวอักษร
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ที่ไม่ทันสมัยจนเกินไปและมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ใส่ที่
แตกต่างกัน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดความ
ฉูดฉาดของลายเสื้อให้ สมดุล ระหว่าง ความเป็นนักฟุตบอล กับ
ความเป็นธรรมศาสตร์ อย่างลงตัว
SIZE หลั ง คอเสื้ อ เป็ น รู ป ดาวทั้ ง หมด 22 ดวง
คาดบน Keyword “22 wins 82 goals I am
Thammasat Football Player” หมายถึง ดาวทั้ง
22 ดวงบ่งบอกถึงชัยชนะทั้ง 22 ครั้งของธรรมศาสตร์ (ซึ่ง
มากกว่าจุฬาฯ คือ 13 ครั้ง) และ Keyword ต่างๆ แสดงถึง
จ� า นวนครั้ ง ที่ ค ว้ า ชั ย จ� า นวนประตู ท่ี ส ามารถยิ ง ได้ ทั้ ง 69 นั ด
และวลีที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในตัวนักฟุตบอล ว่า “ฉันคือ
นักฟุตบอลธรรมศาสตร์” ซึง่ Keyword เหล่านี้ นักศึกษาธรรมศาสตร์
น้อยคนนักที่จะทราบถึงข้อมูลที่ส�าคัญ อันจะเป็นแรงใจให้กับ
นักฟุตบอล รวมถึงชี้ให้เห็นผลงานของ “นักฟุตบอลธรรมศาสตร์”
ที่ดีเยี่ยมตลอด 69 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนจ�าเป็นต้องได้มอง Size
เสื้ อ ของตนอย่ า งแน่ น อน Keyword ที่ ส� า คั ญ เหล่ า นี้ จ ะท� า ให้
ลูกแม่โดมได้ตระหนักถึงความส�าคัญและยังเพิม่ ความน่าสนใจในการ
ติดตามเชียร์ฟุตบอลประเพณีในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย
TAG ข้างเสื้อ หมายถึง วันที่จัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งแรก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2477 ณ ท้อง
สนามหลวง ซึ่งลูกแม่โดมหลายคนทราบแต่ ป พ.ศ. 2477 แต่ไม่
ทราบวันที่ของการแข่งขัน อีกฝัง เป็นเลข ๗๐ แสดงครั้งที่ 70 ของ
การแข่งขันในปนี้

ความหมายโลโก

Concept: ตราสัญลักษณ์ประจ�างานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ประกอบด้วย ตัวเลข 2 ตัวคือ เลข 7 เเละ
เลข 0 บ่งบอกถึงจ�านวนครั้งในการจัดงานฟุตบอลประเพณีระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด�าเนิน
มาช้านานเป็นเวลาถึง 70 ป ประกอบกับรูปสามเหลี่ยมอันหมายถึง
3 บูรพาจารย์ทชี่ าวธรรมศาสตร์ทกุ คนเคารพรัก คือ อ.ปรีดี พนมยงค์
อ.ปวย อึ๊งภากร เเละ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาท
จิ ต วิ ญ ญาณธรรมก่ อ เกิ ด เป็ น ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ของ
ประชาชนทุกคนเฉกเช่นทุกวันนี้ โดยจัดวางให้มองภาพรวมคล้ายรูป
ตึกโดม สัญลักษณ์สา� คัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวเลข 70 เป็น
สีเหลืองเเละสีเเดง สีประจ�ามหาวิทยาลัย โดยเลข 0 มีลักษณะเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคล้ายประตูฟุตบอลภายในประกอบด้วยสัญลักษณ์ลูก
ฟุตบอล บนพื้นสีเหลืองอันหมายถึง ธรรม ที่นักบอลธรรมศาสตร์
เเละชาวธรรมศาสตร์ทุกคนยึดมั่น ดังค�าที่ว่า เหลืองของเราคือ
ธรรมประจ�าจิต เเสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเเละตั้งใจของนักบอล
ธรรมศาสตร์ที่ทุ่มเททั้งเเรงกายเเละเเรงใจหวังท�าประตูชัยให้ชื่อ
ธรรมศาสตร์ประกาศก้อง ซึ่งทั้งนักบอลธรรมศาสตร์ เเละพวกเรา
ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนก็ต่างท�าหน้าที่ไม่ต่างกันคือ ร่วมเเรงร่วมใจ
น�าลูกบอลกลมๆ ที่รวมทุกจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เข้าประตูเเห่ง
ชัยชนะไปพร้อมกัน
1/21/57 BE 2:42 PM

มาเลเซีย มิติดานเศรษฐกิจ
เมื่อเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
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<< รับฟงบรรยาย Malaysia Vision 2020
ณ กระทรวงการตางประเทศ เมืองปุตตราจายา

<< ตึกแฝดปโตรนาส สัญลักษณของประเทศมาเลเซีย
ซึ่งถือเปนบริษัทนํ้ามันที่มีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศ

Bank, 2012)
ด้ า นสุ ด ท้ า ยที่ จ ะถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง จุ ด แข็ ง ของประเทศ
มาเลเซียนั่นคือ การบริการทางด้านการเงิน โดยมาเลเซีย
น� า จุ ด เด่ น ของประเทศในฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งอิ ส ลามมาเพิ่ ม
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ระบบทางด้ า นการเงิ น และพั ฒ นา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น อิ ส ลามของภู มิ ภ าค
เนื่องจากได้รับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เมื่อกล่าวถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ที่จะเริ่มด�าเนินการในปลายป 2558 นั้นส่งผลให้
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ต้องเร่ง
ด�าเนินการปรับปรุงทรัพยากรและระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เพื่อให้สามารถรองรับการค้าตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกที่ถือได้ว่ามีการพัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง
และท�าให้มีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP per
Capita) สู ง เป็ น อั บ ดั บ สามของภู มิ ภ าค (World Bank, 2011)
สองนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ TU ASEAN DELEGATION
ได้แก่ นางสาวอาภาวรรณ อังวัชรปราการ และ นางสาวรุจพร จันทร์ศริ โิ พธา
นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงตั้งใจที่จะน�า
ประสบการณ์ตลอด 6 วันที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการที่ประเทศมาเลเซีย
ผ่านประสบการณ์ ประกอบกับข้อมูลเพื่อที่จะกล่าวถึงความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศมาเลเซีย รวมถึงความท้าทาย ทีป่ ระเทศมาเลเซีย
และประเทศกลุ่มสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้า
เมื่อก้าวเข้าสู่ ป 2558 ดังนี้
ประเทศมาเลเซียมีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา และทรัพยากรเชือ้ เพลิงอย่างน�า้ มัน
และแกสธรรมชาติ รวมไปถึงทรัพยากรแร่โดยเป็นผูน้ า� การส่งออกแร่ดบี กุ
เป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยเหตุนี้ท�าให้ประเทศมาเลเซียมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ตลอดป สามารถส่งออกได้ดีมาโดยตลอดและน�ารายได้เข้า
สู่ประเทศเป็นจ�านวนมหาศาล ยกตัวอย่างการค้าระหว่างประเทศไทยมาเลเซีย พบว่าประเทศไทยได้ขาดดุลมาเลเซียมาโดยตลอด ในป 2555
ไทยขาดดุลมาเลเซีย 608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ส�านักงานส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ, 2555) สาเหตุหนึ่งมาจากการน�าเข้าน�้ามันดิบจาก
มาเลเซียในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองไปข้ามผ่านไป
ถึงการพัฒนาประเทศให้การเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในป 2563 ในนาม
Malaysia Vision 2020 ท�าให้มาเลเซียเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต การจัดวางผังเมือง
ที่เป็นระบบระเบียบประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วและน่าเชือ่ ถือท�าให้ชว่ ยลดการจราจรทีค่ บั คัง่ ลงได้ อีกทัง้ รูปแบบ
การขนส่งทางทะเลที่มีการจัดสรรพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมและการ
กระจายสินค้า โดยมีระบบเชื่อมต่อกับถนน ทางรถไฟ ท่าอากาศยาน
และการขนส่งทางน�า้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีทตี่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์อยูใ่ นจุด
ชุมนุมของเส้นทางการเดินเรือหลัก ท�าให้ทั้งท่าเรือทันจุงเปเลปัส (Port
of Tanjung Pelepas) และท่าเรือกลัง (Port Klang) ซึ่งเป็นท่าเรือที่
ส�าคัญของประเทศ มีปริมาณสินค้าผ่านเข้าออก เป็นอันดับต้นๆ ของ
ภูมภิ าค ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศมาเลเซียนัน้
อยู่ในอับดับที่ 28 จาก 155 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการส�ารวจ (World
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<< อัตราการเติบโตเฉลี่ย GDP ของประเทศอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ตั้งแตป
1960-2012
<< ระบบทางการเงินอิสลามของประเทศมาเลเซียถือวามีความกาวหนากวา
ประเทศมุสลิมอื่นๆ
ที่มา: newsmalay.blogspot.com

ที่มา: World Bank; 2012 data--Country statistics offices (Philippines, Singapore, and
Vietnam); Media releases (Indonesia and Thailand); and author’s estimates
(Malaysia)

เงินอิสลามอย่างเห็นได้ชัดในระดับสากล Bank Islamic Malaysia
Bhd. เป็นธนาคารอิสลามแห่งแรกของมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลมาเลเซีย
พยายามที่จะผลักดันระบบการเงินแบบอิสลามให้คู่ขนานไปกับระบบ
การเงิ น แบบดั้ ง เดิ ม ทั่ ว ไป โดยการเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อย่ า ง
กว้างขวาง การเพิม่ ฐานลูกค้า เช่น การเพิม่ ชองหนาตางอิสลาม (Islamic
Windows) เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารอิสลามแก่ลูกค้า
ของตน รวมไปถึงการสร้างตลาดการเงินระหว่างธนาคารแบบอิสลาม ซึ่ง
ปัจจุบนั ได้ถกู น�าเข้ามาในระบบการเงินของมาเลเซียเป็นทีเ่ รียบร้อย ท�าให้
ระบบธนาคารอิสลามในมาเลเซียถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าเมือ่ เปรียบเทียบ
กับระบบในประเทศมุสลิมอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การที่มาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศมาสู่จุดนี้ได้
นั้น ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ส�าคัญ
ในการสร้างนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ภาครัฐบาล
<< ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิง่ ปาลมนํา้ มัน ถือเปนผลผลิต
สําคัญของประเทศมาเลเซียในการสงออกไปยังหลากหลายประเทศทัว่ โลก จะเป็นผู้จุดประกายในการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนั้นหากมองกลับมายัง
ที่มา: http://www.thehindubusinessline.com
ประเทศไทยแล้วนั้น ถือว่าภาครัฐยังมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย
ส่วนใหญ่การขับเคลื่อนจะเป็นไปโดยภาคเอกชน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาค
รัฐกับภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศและสร้างจุดแข็งใหม่ๆ
ให้ กั บ ประเทศไทยเพื่ อ สร้ า งความเติ บ โตให้ พ ร้ อ มรองรั บ กั บ การเป ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

บรรณานุกรม
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นางสาวศศิ พิ ม พ์ ทวี จิ ต ต์ นางสาวปั ฐ พร สมสกุ ล นายวี ร ะศั ก ดิ์
เชื้ อ วงศ์ พ รหม นายสุ ข สั น ต์ เพ็ ญ ธั ญ การ และนายชั ช สกล ระดมกิ จ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 สาขาวิ ช าเอกอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามชื่อทีม “สถานีทุ่งรังสิต”
โดยมี อาจารย์ อ ารุ ญ เกตุ ส าคร ที่ ป รึ ก ษาโครงการคว้ า ถ้ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ
พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท การประกวดแผนงานด้านความปลอดภัย ป 2
ในหัวข้อ: ประเมินความเสี่ยงและก�าหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับ
กรณีเกิดอัคคีภัยกับระบบรถไฟฟ้า MRT จัดโดย บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน และวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ เพื่อเป็นการเปดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เปด
มุมมองทางด้านความคิด วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเน้นการ
น�ามาประยุกต์ปรับใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการคมนาคม
ในอนาคต

TU Show Case

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะสาธารณสุขศาสตร ธรรมศาสตร
ควารางวัลสุดยอดนักวางแผนความปลอดภัย
ระบบรถไฟฟา MRT
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
ควารางวัลจากการแขงขันออกแบบ 3 มิติ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

12

นั ก ศึ ก ษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้ ง ที่ 1 ภายใต้ หั ว ข้ อ “นวั ต กรรมพาหนะแบบพกพาส� า หรั บ
คนเมือง” จัดโดยบริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด โดยมีทีมนักศึกษาจาก
สถาบันชั้นน�าส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม ในงานนี้ผลงาน
ของทีม PETASUS ซึ่งประกอบด้วย นายจักรพงษ์ ทรัพย์พลอย
และนายภาณุพงษ์ เปรมประเสริฐ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุ ล ยโชติ ชลศึ ก ษ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
และได้ น� า เสนอผลงานในงาน SOLIDWORKS Executive
Conference ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ไบเทค
บางนา ผลปรากฏว่าทีม PETASUS สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
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ผลงานการออกแบบ Speed Pack เป็ น
พาหนะไฟฟ้าทีส่ ามารถพับเก็บเป็นเป้สะพายหลังได้
มี ร ะบบขั บเคลื่ อ นเป็ น มอเตอร์ DC Brushless
ความเร็ ว รอบสู ง ที่ มี น�้ า หนั ก เบา ประกอบกั บ
โครงสร้ า งอลู มิ เ นี ย ม ที่ อ อกแบบโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท�าให้ Speed Pack มีน�้าหนักรวม
แบตเตอรี่ต�่ากว่า 9 กิโลกรัม โดยหลังจากนี้ทีมงาน
จะท�าการสร้างเครื่องต้นแบบต่อไป
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งานขับรองประสานเสียง ฉลองครบรอบ 38 ป ความสัมพันธ์
ไทย-จีน “จากหานเจียงสูเจาพระยา”

TU FaceUp

ศู น ย์ จี น ศึ ก ษา สถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออกศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดงานขับร้องประสานเสียง ฉลองครบรอบ 38 ป ความ
สัมพันธ์ ไทย-จีน “จากหานเจียงสู่เจ้าพระยา” โดยได้รับเกียรติเป็นอย่าง
สูงจาก ฯพณฯ จาตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ฯพณฯ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า
ประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานใน
พิธีเปด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการคาย “เพาะ (สา) สุข”

คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด โครงการค่ า ย
“เพาะ (สา) สุข” PH –TU Camp#2 เมือ่ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อธิการบดี มธ. รับมอบเงิน 1 ลานบาท

คณะนิติศาสตร์ ตอนรับ คณะผูบริหารจาก Southwest University of
Political Science and Law สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ณ รงค์ ใจหาญ คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Zhang Xiaojun และคณะ จากมหาวิทยาลัย Southwest
University of Political Science and Law (SWUPL) เมืองฉงฉิ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะนิติศาสตร์ เพื่อหารือด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ เมือ่ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา จั ด สั ม มนา TU-ASEAN
FORUM ครั้งที่ 7
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 7 หัวข้อ
“ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องจูปเตอร์
ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น

คณะเศรษฐศาสตร์
จัดงานแถลงขาว Quarterly Economic Review

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานแถลงข่าว Quarterly Economic Review
ครั้ ง ที่ 4 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พ งศ์
นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวม
และวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของไทยกับกระแสความ
ร้อนแรงทางการเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบ
เงินจ�านวน 1,000,000 บาท จาก นายมนตรี
ฐิรโฆไท ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่ อ สมทบทุ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องรับรอง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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การพยาบาลขามวัฒนธรรม
ในยุคโลกาภิวัตน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม งาน
การพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
จัดประชุมวิชาการประจ�าป ครั้งที่ 6 เรื่อง “การพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร
ภายในงานได้รับเกียรติ จาก ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบัน
พระปกเกล้า ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน”
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ดังนั้นการมอง การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ค่านิยมที่มีอยู่ทั่วไป ค่านิยมที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถเปด
“เตรียมพรอมที่จะยกคุณภาพชีวิตของตนเองและมั่นใจตอการ ช่องทางให้ได้รับการบริการ จากอาชีพที่เราเลือกแล้วเป็นเลิศได้
อย่างเต็มที่ มีความเท่าเทียมความเป็นศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
เปดตัวที่จะพรอมแขงขันกับคนอื่น”
ปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมมี บ ทบาทต่ อ ดังนัน้ ทัศนคติจงึ เป็นเรือ่ งส�าคัญ ทีไ่ ม่สามารถก�าหนดเป็นกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาล เมือ่ ก้าวสูอ่ าเซียน หรือก้าวสูส่ งั คมยุคโลกาภิวตั น์ จะมีการ ได้ แต่จะแทรกฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม ของ
ข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะคนลาว เขมร พม่าที่รู้จักเท่านั้น แต่จะเป็นคน หมู่คณะ ขององค์กร หรืออาชีพนั้น
และหากเปดอาเซียน วิชาชีพการพยาบาลของไทย ในแง่
ทีม่ าจากประเทศฟลปิ ปนส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือฝรัง่ เศส เยอรมัน รัสเซีย
อินเดีย และอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่องานด้านบริการเท่านั้น แต่ ของความรู้ความสามารถด้านเทคนิคไม่แพ้ชาติใด แต่ด้านการ
ยังรวมถึงทางด้านการพยาบาล ด้านสุขศาสตร์ และอีกหลากหลายอาชีพ สื่อสาร ทักษะ ภาษา ของไทยก�าลังจะมีปัญหา และหากค่านิยม
ที่จะต้องมีการปรับปรุงทัศนคติที่ดีให้ได้ ตลอดจนเรื่องความเสมอภาค ที่อยู่ในองค์กรยังขึ้นอยู่กับสถาบัน พรรคพวก หรือเครือข่าย
ระหว่างเชื้อชาติ ชนชาติที่มาใช้บริการ ซึ่งบทบาทการพยาบาลในอนาคต เยื่อใย และความรู้สึกเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมกัน หากไม่มี
ต้องมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น ซึ่งต่อไปจะไม่สามารถจ�ากัดรักษาเฉพาะ ความพร้อมก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เมื่อ
คนไทยไม่ได้ อย่างน้อยภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ส�าคัญที่สองที่พยาบาล เข้าสู่ AEC หากมีการเตรียมตัวรับมือ มีความพร้อมกับสิ่งท้าทาย
ต้องพูดได้ และใช้ติดต่อสื่อสารกับคนไข้ และหากสามารถพูดได้ในภาษาที่ เหล่านี้ จะท�าให้เกิดการแข่งขัน และการแข่งขันจะท�าให้เกิดความ
สาม คือภาษาในกลุ่มของประเทศอาเซียนได้อย่างเข้าใจในงานที่ท�าอยู่ แต่ แข็งแรง และหากเพิม่ คุณภาพการแข่งขันโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
สิ่งส�าคัญคือเรื่องทัศนคติเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อไหร่ที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติต่อ ก็จะกว้างขึน้ เช่นเดียวกันหากไม่จดั ระบบทีด่ จี ะเกิดความเหลือ่ มล�า้
มากยิ่งขึ้นในด้านการให้บริการ คนที่สามารถซื้อบริการได้จะได้
ต่างชาติ ย่อมมีเรื่องดีๆ ตามมาเสมอ
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเชิญได้รับเกียรติ ธรรมศาสตราภิชาน ใช้บริการ ส่วนผู้ที่ไม่มีก�าลังซื้อจะไม่ได้รับบริการที่ดี เพราะราคา
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันพระปกเกล้า ประธาน เป็นตัวก�าหนดว่าใครจะได้รับการบริการที่ดีมากน้อยแค่ไหน
สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 หากไม่จัดระบบและตั้งรับให้ดีความเหลื่อมล�้าที่มีอยู่จะมากขึ้น
แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับ เรื่อยๆ การให้บริการก็จะไม่เสมอภาค หรือได้รับบริการที่ไม่มี
ประชาคมอาเซียน” โดยมีใจความส�าคัญ ดังนี้ วิชาการด้านการพยาบาล คือ มาตรฐานเท่ากับผู้ที่มีก�าลังซื้อได้ตามสิทธิ์ในฐานะผู้เสียภาษี
ดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเมื่อ
การบริการทางสังคมเพื่อที่จรรโลงใจ ความเสมอภาค และความชอบธรรม
ให้เกิดขึ้น การเข้าถึงการบริการเพื่อความเป็นธรรมในสังคม หากขาดเรื่อง ก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนากัน
นี้จะไม่สามารถรักษามาตรฐานเรื่องการบริการให้มีคุณธรรมได้ แต่ถ้าหาก ทั้งระบบและปรับทัศนคติให้ถูกต้อง เตรียมพร้อมที่จะยกระดับ
เริ่มต้นการให้บริการด้วยความมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดของมนุษย์ โดย คุณภาพชีวติ ของตนเองและมัน่ ใจต่อการเปดตัวทีจ่ ะพร้อมแข่งขัน
การให้การบริการที่ดี เป็นเลิศ จะช่วยให้การต้อนรับและการให้การบริการ กับคนอื่น ประเทศไทยทุกวิชาชีพต้องพัฒนาขีดความสามารถใน
อย่างเสมอภาค อยู่บนพื้นฐานค่านิยมและคุณธรรม ที่ถูกต้อง ในด้านการ การแข่งขันให้มากขึน้ ตลอดจนต้องมีทศั นคติทถี่ กู ต้องและมีความ
ให้ความเท่าเทียมด้านการให้บริการด้านสุขภาพในฐานะการเป็นมนุษย์ กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายมากกว่านี้ กับสิ่งที่ก�าลังจะถึง
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ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 80 ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 80 ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาทิ เคสไอโฟน 4 และ 5 พวงกุญแจ กระเปา
รม ถุงผา ฯลฯ มีวางจําหนายแลวที่
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
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ปฏิทินกิจกรรม
5 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มธ.ท่าพระจันทร์

กิจกรรม

โครงการสัมมนาทางวิชาการญี่ปุ่น
ศึกษา เรื่อง “ญี่ปุ่นปะทะจีน จาก
น่านน�้าสู่น่านฟ้า ผลกระทบต่อ
นโยบายต่างประเทศของไทย”

ติดตอสอบถาม

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มธ.
โทร. 02-564-5000-3

7 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา
มธ.ท่าพระจันทร์

กิจกรรม

เวทีเสวนา ชุด 80 ป
อภิวัฒน์สังคมไทย
ดานเศรษฐกิจ:
“พัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างไร...
ให้ยั่งยืน”

ติดตอสอบถาม

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิ์รงค์
โทร. 089-788-3083

19 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา
มธ.ท่าพระจันทร์

กิจกรรม

เวทีเสวนา ชุด 80 ป
อภิวัฒน์สังคมไทย
ดานสิ่งแวดลอม/พลังงาน
“จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
คนไทย”

ติดตอสอบถาม

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิ์รงค์
โทร. 089-788-3083

25-26 มกราคม 2557
ณ ยิมเนเซียม 5
มธ.ศูนย์รังสิต

กิจกรรม

แขงขันรํามวยไทเกก

ติดตอสอบถาม

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
และนันทนาการ
คุณยรรยง อัครจินดานนท์
โทร. 081-811-4444

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก
ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน ประภาพันธ วองไว
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศุภณา เย็นเปนสุข
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ของเอเชี
ยที่ไดมาตรฐานสากล
จัดทําโดย : งานสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร กองงานศูนยรังสิต
ในการผลิตบัณฑิต
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสร
างองคความรู
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
และการแกปญหาของประเทศ
โทรสาร 0-2564-4493
โดยยึดมั่นคุณธรรม
E-mail : pr.tu@hotmail.com
และประโยชนของประชาชน
Website : www.pr.tu.ac.th
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11
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