ธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัยคุณภาพสู่สังคม

คว้า ๒ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และอีก ๘ รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ
๙ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า ๑๐ รางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ได้แก่ รางวัล
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ๒ รางวัล รางวัลผลงานวิจยั รางวัลวิทยานิพนธ์
(ระดับปริญญาเอก) รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยไทยที่มีผลงาน
วิ จั ย ดี เ ด่ น และสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศ และรางวั ล ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี ๒๕๕๕ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำ�ปี
๒๕๕๕ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ �เนินทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ
วันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมีผลงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับ
รางวัล มีดังนี้
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : สภาวิจัยแห่งชาติจัดให้มีขึ้น
เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ นั ก วิ จั ย ไทยที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ดี เ ด่ น และอุ ทิ ศ ตนใน
การดำ�เนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม
และสั่งสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป โดยนักวิจัยต้องเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่อง

ในวงวิชาการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ มี คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ โดยมี ค ณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำ�
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ อาจารย์ประจำ�
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาเศรษฐศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย : จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้กำ�ลังใจ
แก่นักวิจัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ
๑. ผลงานวิจัย เรื่อง “การจำ�ลองการกระจายตัวของสนาม
ไฟฟ้ า และอุ ณ หภู มิ ภ ายในร่ า งกายของมนุ ษ ย์ ข ณะได้ รั บ
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ วั่ ไหลด้วยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข (กรณีศกึ ษา
: ไม่มีเกราะป้องกันและมีเกราะป้องกัน)” โดย ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อ่านต่อหน้า ๑๔
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ศาสตราจารย์ ความคาดหวังของสังคมไทย

เป็นที่ทราบกันว่า ศาสตราจารย์ เป็น
ตำ�แหน่งทางวิชาการที่มีเกียรติที่แสดงถึงความ
เป็นผู้มีความรู้สูง และมีผลงานทางวิชาการของ
บุคคลนั้น ที่ต้องผ่านการกลั่นกรองและ
ประเมิ น ผลงานอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
เข้ ม งวดในความถู ก ต้ อ งของวิ ช าใน
สาขานั้ น ๆ และศาสตราจารย์ มั ก จะ
ถูกตั้งความคาดหวังจากสังคม ในด้าน
การเรี ย นการสอน การให้ ค วามรู้ ที่
ถูกต้อง และในบางโอกาสต้องชี้นำ�สังคมในทางที่ถูกต้อง ล่าสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์
การแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ใ นประเทศไทย จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ก.ม.) และสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะเป็ น ผู้ ใ ห้
ความเห็นชอบ และนำ�เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์ นอกจากนัน้ ยังมีต�ำ แหน่งศาสตราจารย์พเิ ศษทีแ่ ต่งตัง้
จากบุคคลภายนอกซึง่ ไม่ใช่เป็นอาจารย์ประจำ�ของมหาวิทยาลัยและ
จะต้องได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเช่นกัน
การดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์จงึ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ศาสตราจารย์ประจำ� เป็นตำ�แหน่งสำ�หรับอาจารย์ประจำ� เช่น
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ โดยต้ อ งผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัย หรือระเบียบตามกฎหมายของสถานศึกษานั้นๆ
ด้วย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์ต้องทำ�ผลงานวิจัยหรือ
แต่งตำ�รา ส่วนศาสตราจารย์พิเศษ คือ บุคคลภายนอกที่มีผลงาน

พิเศษและเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่ได้เป็นตำ�แหน่งศาสตราจารย์ประจำ�
ล่ า สุ ด ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัด
ภาควิ ช ากฎหมายอาญาและอาชญาวิ ท ยา คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ให้สัมภาษณ์ว่า
หน้าที่ของอาจารย์นอกจากจะมีหน้าที่ในการสอน การวิจัยแล้ว
ตำ�แหน่งทางวิชาการจะบอกถึงคุณค่า คุณภาพในงานวิชาการ ทีส่ �ำ คัญ
ตำ�แหน่งทางวิชาการจะทำ�หน้าที่ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย ตำ�แหน่งทางวิชาการในความคิดของอาจารย์ จึงเป็นหน้าที่ที่
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทที่ กุ คนต้องทำ� และสังคมไทยต้อง
คาดหวังจากศาสตราจารย์ในด้านการเรียนการสอน การให้ความรู้
ที่ถูกต้อง และในบางโอกาสต้องชี้นำ�สังคมในทางที่ถูกต้อง ดังนั้น
การทำ � ตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการจึ ง อยากให้ ต ระหนั ก ว่ า เป็ น หน้ า ที่
ของอาจารย์ทุกท่าน นอกจากนี้ อาจารย์ยังให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่า
การทำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ นอกจากจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจให้
กั บ วงศ์ ต ระกู ล แล้ ว ยั ง สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อี ก ด้ ว ย
จึ ง อยากเรี ย กร้ อ งให้ อ าจารย์ รุ่ น ใหม่ ไ ด้ ข อตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ตำ�แหน่งทางวิชาการไม่วา่ จะเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
จะได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการในอัตราที่แตกต่างกัน และ
นอกจากเงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการที่ได้รับอยู่แล้วยังมีเงินค่า
ตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มอีก

เปรียบเทียบอัตราเงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ
เงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ
ตำ�แหน่ง
ระดับ
เงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ผศ.
ระดับ ๖-๗
๓,๕๐๐
ผศ.
ระดับ ๘
๕,๖๐๐
+ ๕,๖๐๐
รศ.
ระดับ ๗-๘
๕,๖๐๐
+ ๕,๖๐๐
รศ.
ระดับ ๙
๙,๙๐๐
+ ๙,๙๐๐
ศ.
ระดับ ๙-๑๐
๑๓,๐๐๐
+ ๑๓,๐๐๐
ศ.
ระดับ ๑๑
๑๕,๖๐๐
+ ๑๕,๖๐๐
เงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่ง
ระดับ
เงินประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ผศ.
๕,๖๐๐
+ ๕,๖๐๐
รศ.
๙,๙๐๐
+ ๙,๙๐๐
ศ.
๑๕,๖๐๐
+ ๑๕,๖๐๐
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โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
หลักสูตรแรกของประเทศ
ในยุคทีก่ ารทำ�ธุรกิจให้ความสำ�คัญต่อการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง
ให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการจึงกลายเป็น
ความรู้ที่ควรมีอยู่ในทุกสถาบันการศึกษา รวมทั้งการศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ด้วย นอกจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
จะมีความต้องการวิศวกรทีม่ คี วามรูท้ างวิศวกรรมศาสตร์ตามพืน้ ฐาน
ที่จำ�เป็นของวิชาชีพแล้ว ผู้ประกอบการเหล่านั้นก็ยังมองหาวิศวกร
ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงาน และการ
บริหารธุรกิจ อีกด้วย

ในปัจจุบนั แล้ว นักศึกษายังสามารถเชือ่ มต่อองค์ความรูโ้ ดยการเรียน
แบบตรีควบโท ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง ๕ ปีครึ่งได้อีกด้วย

”

นอกจากความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมี
การสอดแทรกในหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาเป็น
ปกติแล้ว การเพิ่มความรู้ทางด้านพาณิชยศาสตร์เข้าไปอีกจะทำ�ให้
นักศึกษามีมุมมองทางด้านการตลาด การบัญชี การบริหารจัดการ
และการเงิน ซึ่งถือเป็นมุมมองสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ การเรียน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่พาณิชยศาสตร์ที่ถือว่ามีความใกล้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนัก เคียงกัน เรียนในเรือ่ งของเหตุและผลเหมือนกัน จึงไม่ใช่เรือ่ งยากของ
ถึงความต้องการของสังคมในเรื่องดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร นักศึกษาในการปรับตัว
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุด
๓ ปีที่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในสายทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการจัดการเชิงธุรกิจ ของคณะ
อาจารย์ ดร.ไพรัช กล่าวต่อไปว่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีชื่อเสียง
ในลำ�ดับต้นๆ ของประเทศ ภายใต้ชื่อ โครงการวิศวกรรมศาสตร์
สามปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวหลักสูตร เป็นช่วง
และการจัดการเชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อ ของการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ได้รู้จัก เป็นช่วงเวลาของ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ การทำ � ความเข้ า ใจกั บ ผู้ ป กครองผู้ ซึ่ ง มี ส่ ว นต่ อ การตั ด สิ น ใจเรี ย น
ชาติให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน
ของนักศึกษา และเป็นช่วงเวลาของการทำ�ให้นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามา
อาจารย์ ดร.ไพรัช อุศภุ รัตน์ ในฐานะ เรียนได้เข้าใจหลักสูตรว่าเรียนอะไรบ้าง

“

”

ผูอ้ �ำ นวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์และ
แม้จะเป็นช่วงเวลาแรกเริ่มที่ต้องใช้ความพยายามหลายอย่าง
การจัดการเชิงธุรกิจ ให้สัมภาษณ์ว่า
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่การเปิดหลักสูตรดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับ
วิศวกรโยธา เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้อง เป็นอย่างดีจากจำ�นวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จากรุ่นที่ ๑
ทำ�งานประสานกับบุคคลหลากหลายหน้าที่ มีนักศึกษาประมาณ ๗๐ คน รุ่นที่ ๒ ก็มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ คน
ความรู้ ใ นด้ า นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง เป็ น และในปีการศึกษาปัจจุบัน มีจำ�นวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๓๐ คน โดย
หลักสูตรนี้จะสามารถรับนักศึกษาได้เต็มที่ ๑๕๐ คน

“

“...นักศึกษาที่จบจากโครงการ EBM ถือ

เป็นวิศวกรโยธาทีม่ แี นวคิดแตกต่างจากวิศวกร
โยธาในแบบเก่าๆ สามารถบริหารจัดการและ
ตัดสินใจได้ ทำ�งานได้หลากหลายกว่า...”

คุณสมบัตสิ �ำ คัญสำ�หรับวิศวกรทีพ่ งึ มีเพือ่ ให้การสือ่ สารในการทำ�งาน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาหนึง่ ทีพ่ บในเด็กทีจ่ บจากสายวิศวกรรมศาสตร์สว่ นใหญ่
การจัดการเรียนการสอน
จะขาดทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด ทำ�ให้
นักศึกษาบางคนเมือ่ เรียนจบการนักศึกษาไปแล้ว มักจะเรียนต่อระดับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับ
ปริญญาโทในสาขาบริหารจัดการ หรือสายทางเศรษฐศาสตร์ การเปิด ปริญญาตรีเป็นหลักสูตร ๔ ปี ภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา
หลักสูตรนีน้ อกจากจะทำ�ให้นกั ศึกษามีความรูท้ จี่ ำ�เป็นต่อการทำ�งาน
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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(ภาคกลางวั น ) ในระบบทวิ ภ าค (ปี ล ะ ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ
โดยอาจมี ภ าคฤดู ร้ อ นด้ ว ย) จั ด การเรี ย นการสอนที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลัก
และที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์

“นักศึกษาที่จบไปสามารถทำ�งานเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านโยธา

ก่อนที่จะเข้ามาเรียนได้ปรึกษากับพ่อ ซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญที่ช่วยใน
การตัดสินใจ และเป็นผู้ที่เห็นด้วยที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์การ
จัดการเชิงธุรกิจ โดยมองว่า วิศวกรแบบเก่าจะถูกจ้างให้มาทำ�ในสิ่งที่
กำ�หนดไว้เท่านั้น แต่หลักสูตรนี้จะทำ�ให้วิศวกรรุ่นใหม่มีทักษะใน
การบริหารจัดการได้ มีสว่ นต่อการตัดสินใจในการทำ�งาน แม้การเรียน
ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมศาสตร์ จ ะมี ค วามยากอยู่
โดยธรรมชาติ แต่เมื่อเพิ่มมิติของการบริหารจัดการเข้ามาก็ไม่ใช่
ปัญหา เพราะวิชาทีถ่ นัดของปอนศักดิ์ คือ วิชาสุดยากอย่างแคลคูลสั
โดยมองว่าท้าทายดี

ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักในการประกอบวิชาชีพ แต่จะมีเข้าใจทาง
ด้านพาณิชยศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง เรียกได้ว่า
นักศึกษาที่จบจากโครงการ EBM ถือเป็นวิศวกรโยธาที่มีแนวคิด
แตกต่ า งจากวิ ศ วกรโยธาในแบบเก่ า ๆ สามารถบริ ห ารจั ด การ
ถึงจะได้เรียนในสาขาที่ตนเองชอบ แต่การเรียนในระดับ
และตั ด สิ น ใจได้ ทำ � งานได้ ห ลากหลายกว่ า แค่ ก ารออกแบบ มหาวิทยาลัยก็ต่างจากการเรียนในระดับมัธยม เพราะการเรียนใน
การคุมงาน ซึง่ เป็นภาพทีถ่ กู มองในแบบเก่า อาจารย์ ดร.ไพรัช กล่าว ระดับมัธยม ถึงเวลาสอบค่อยอ่านหนังสือก็ได้ แต่การเรียนในระดับ
เสียงหนึ่งจากนักศึกษาสะท้อนความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วน มหาวิทยาลัย ต้องทบทวนบทเรียนตลอด ต้องจับกลุ่มติวร่วมกัน
เพือ่ นๆ จะช่วยเหลือกันตลอดเพือ่ ตามในสิง่ ทีอ่ าจารย์สอนให้ทนั และ
หนึ่งของโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
อยากฝากถึงน้องๆ ที่กำ�ลังจะสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ปอนศั ก ดิ์ จั น ทร์ สี น วล นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ ๑ โครงการ Admissions ควรฝึกทำ�ข้อสอบให้มาก ลองสอบหลายๆ สนาม ยิง่ เจอ
โจทย์ที่ยากยิ่งมีประสบการณ์เพิ่ม เพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำ�ไปสู่ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง สิ่งสำ�คัญคือ การให้ความสนใจต่อบทเรียนในห้องเรียน
มากกว่าการฝากความหวังไว้กับสถาบันกวดวิชา ปอนศักดิ์ กล่าว
ทิ้งท้าย

“

”

”

นอกจากสาขาวิ ศ วกรรมโยธาที่ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเข้ า กั บ การ
จัดการเชิงธุรกิจแล้ว สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เปิดหลักสูตรใน
ลักษณะนี้เช่นกัน โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทั้งแบบตรีควบโท ๕

“...การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ตา่ งจากการเรียนในระดับมัธยม เพราะ

การเรียนในระดับมัธยม ถึงเวลาสอบค่อยอ่านหนังสือก็ได้ แต่การเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องทบทวนบทเรียนตลอด ต้องจับกลุม่ ติวร่วมกัน เพือ่ นๆ จะช่วย
เหลือกันตลอด... และอยากฝากถึงน้องๆ ทีก่ �ำ ลังจะสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย
หรือ Admissions ควรฝึกทำ�ข้อสอบให้มาก... สิง่ สำ�คัญคือการให้ความสนใจต่อ
บทเรียนในห้องเรียนมากกว่าการฝากความหวังไว้กับสถาบันกวดวิชา”
วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ปีครึง่ หรือหากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ภายใต้เงือ่ นไข
ในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์มาจากช่างที่เคยซ่อมบ้านในสมัยเด็ก ว่าต้องจบปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ในทุกสาขาก็สามารถเข้า
ที่สร้างงานจากเสาเพียง ๑ ต้น ให้เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยได้ มาเรียนในระดับปริญญาโทใน ๒ หลักสูตรนี้ได้ด้วย
จึงมีความรู้สึกอยากเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพนี้บ้าง
ปอนศักดิ์ได้สะท้อนความรู้สึกที่ได้มาศึกษาในโครงการนี้ว่า
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง
จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

โครงการปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำ ปาง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ ห้อง ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง เมื่อเร็วๆ นี้
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปริญญาโท
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ
ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีม่ งุ่ หวังให้มหาบัณฑิตทีส่ ำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรมีความรู้ ทักษะ เสริมสร้างจริยธรรมทางวิชาชีพของ
นักบริหารและนักนโยบาย ให้สามารถทำ�งานในองค์การสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์
นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมต่อไป โดยกำ�หนดจัดการเรียนการสอน ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำ�หนดการรับสมัครที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๕ นี้
กำ�หนดการรับสมัครโครงการปริญญาโท
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
จำ�หน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
๒๒ เมษายน ๒๕๕๕
สอบข้อเขียน
๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สอบสัมภาษณ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบ TU-GET ภาษาอังกฤษสำ�หรับสมัครสอบปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย กรณีผู้ที่มีผลสอบอยู่
แล้ว ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี กรณีผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ มธ.ศูนย์ลำ�ปาง จะจัดสอบที่ มธ.ศูนย์ลำ�ปางให้ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า โดย
ผู้สมัครต้องสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา มธ. ที่ http://litu.tu.ac.th ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้วพิมพ์
ใบสมัครมาชำ�ระเงินที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำ�ปาง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง ห้อง ๓๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑ ต่อ ๕๓๐๓ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑ ต่อ ๕๓๐๐
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ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จัดการประชุมระดับนานาชาติ The Eleventh International Conference on Electronic Business 2011 (ICEB 2011) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๔
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย เป็น Conference Chair และ
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็น President ของ Executive Board Members ของ Conference นี้ และได้รับ
เชิญให้เป็น Program Chair ร่วมกับ Tsinghua University (Beijing, China) ที่จะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในปีนี้ (ICEB 2012)
นางสาวดวงใจ ศุภสารัมภ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ
Prof. Byungsoo Kin, Department of Data Science และ Mr. Byungug Park,
Office of Planning พร้อมด้วย นักศึกษาจาก Inje University ประเทศเกาหลี เพื่อ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา แถลงข่าวคอนเสิร์ต
การกุ ศ ล เพื่ อ ฟื้ น ฟู ชุ ม ชนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย รอบๆ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ พรชั ย ตระกู ล วรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ต้อนรับ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
บริ หารโครงการส่ ง เสริ มการวิ จั ยในอุด มศึก ษาและ
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ในโอกาส
เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร ๑ ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “นัดพบแรงงาน’๕๕
ท่าพระจันทร์” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดการประชุม เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ไทยกับ
เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC RE Round Table” จากการตระหนักถึง
ความสำ�คัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสมาชิก
กลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community- AEC ) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม ๕๐๐ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มองผ

่านเฟ

รม

ฝ่ า ยวางแผนและการคลั ง กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “การระดม
สมองเพื่อการปรับปรุงผังแม่บท มธ.ศูนย์รังสิต” เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุ ง เทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี เป็นประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Miss Ana
Maria Ramirez เอกอัครราชทูต
สถานทู ต อาร์ เ จนติ น่ า ประจำ �
ประเทศไทย เพื่ อ กระชั บ ความ
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
ดร.สุ ป รี ดี ฤทธิ ร งค์ ผู้ ช่ ว ย
อธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
ต้ อ นรั บ Dr. Hiro Nishida
Director, Secretary General
The Kamenori Foundation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สั น ติ รั ก ษ์ ประเสริ ฐ สุ ข
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
การผั ง เมื อ ง ต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารจาก
International Academic Consortium for
sustainable Cities, Yokohama University
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านความร่วมมือทาง
การศึกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ
ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธี
เปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ - ธรรมศาสตร์ - มหิดล - กองทัพเรือ
ครัง้ ที่ ๑๔ ภายใต้หวั ข้อ ๒๐๑๕ ประชาคมอาเซียน : ท้าทายของประเทศไทยบนพืน้ ฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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รักธรรมศาสตร์...ร่วมพลิกฟื้นธรรมศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

กับโครงการ
“รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที”
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับความเสียหายอย่าง
มหาศาล กว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นความเสียหายครั้งร้าย
แรงที่สุดจากเหตุอุทกภัย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นถึง
ความสำ�คัญในการเร่งฟื้นฟู “รั้วโดม” โดยกำ�ลังสำ�คัญที่จะช่วยกันใน
การฟื้นฟูธรรมศาสตร์ ทั้งในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
นั้น คือ “พลังของชาวธรรมศาสตร์” ทุกคน ถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
มีส่วนร่วมกันพลิกฟื้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราให้กลับมา
สวยงามดังเดิมอีกครั้ง
โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�ำ เนินการจัดตัง้ โครงการ
“รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” เพื่อเป็นการระดมทุนจากศิษย์เก่า
ผูม้ จี ติ ศรัทธา และองค์กรต่างๆ เพือ่ นำ�มาฟืน้ ฟูหอ้ งเรียนและกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบ
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดังกล่าวว่า สำ�หรับ
โครงการ “รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” คำ�ว่า “รักษ์ยูงทอง” หมาย
ถึง การที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันรักษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา
ให้มีความงดงาม เจริญก้าวหน้า และคำ�ว่า “งามเด่นเหนือนที” ซึ่ง
มีความหมายว่า พลังของเราทุกคนจะสามารถชนะสายน้�ำ ทีเ่ ข้ามาท่วม
ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ความหมายของชื่อโครงการนี้ คือ การ
แสดงถึงความรักมหาวิทยาลัยเพื่อจะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ระดมทุนจากศิษย์เก่า และผูม้ จี ติ ศรัทธา เพือ่ นำ�มาปรับปรุงฟืน้ ฟูและ
พัฒนาทางด้านกายภาพ ห้องเรียน อาคารต่างๆ โดยจะระดมเงินทุน
ซึ่งมีเป้าหมาย ๑๓๐ ล้านบาท สำ�หรับใช้ใน ๕ โครงการ ดังนี้ ๑. พลิก
ฟื้นคืนเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน จำ�นวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและ
ยกระดับห้องเรียน เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทไี่ ด้รบั ความเสียหายให้เป็น
ห้องเรียนแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำ�นวน ๕๐ ห้อง ๒. พลิกฟื้นคืน
กายภาพให้มหาวิทยาลัย จำ�นวน ๕๐ ล้านบาท ๓. พลิกฟื้นคืนพลัง
ให้บุคลากร จำ�นวน ๑๐ ล้านบาท โดยจัดตั้งกองทุนเยียวยาความ
เสียหายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ๔. พลิกฟื้นคืนความพร้อมให้
นักศึกษา จำ�นวน ๑๐ ล้านบาท จัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหาย
ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ๕. พลิกฟื้นคืนชีวาให้ชุมชน ๑๐
ล้านบาท โดยจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
สนับสนุนโครงการ “ธรรมศาสตร์ร่วมฟื้นฟูชุมชน”
นอกจากทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้รบั ความเสียหายค่อน
ข้างมาก ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายไม่น้อย
เช่นกัน เราจะระดมความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา คณาจารย์ และ
องค์กรภายนอกในการใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง
เพื่ อ ช่ ว ยในการฟื้ น ฟู ชุม ชนที่ไ ด้รับผลกระทบจากมหาอุท กภั ย ปี
๒๕๕๔
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ผู้อำ�นวยการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สมั ภาษณ์เพิม่ เติมถึงกิจกรรมในการระดมทุนว่า
กิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรมแรก เรียกว่า การร่วมสร้างและจารึก
ชื่อบนกำ�แพง ๓ ชั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ร่วมใจกัน
ซึ่งเป็นการให้ร่วมบริจาคมีด้วยกัน ๓ ระดับ และมีชื่อที่แตกต่างกัน
กำ�แพงที่ ๑ ชื่อกำ�แพงรักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที (Wall of Contribution) มียอดบริจาค ๑ ล้านบาทขึ้นไป กำ�แพงที่ ๒ ชื่อกำ�แพง
คืนพลังสร้างธรรมศาสตร์ (Wall of Reconstruction) มียอดบริจาค
๑ แสนบาทขึ้ น ไป และกำ � แพงสุ ด ท้ า ย ชื่ อ กำ � แพงโดมรวมใจ
ต้านสายธาร (Wall of Protection) ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคเพื่อซื้ออิฐ
ในราคาก้อนละ ๒,๐๐๐ บาท
ในส่วนกิจกรรมที่ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำ�เนินการจัด
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์รว่ มฟืน้ ฟูชมุ ชน” ซึง่ รายได้จากการระดมทุน
ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษา คณะกรรมการชุมชน
และองค์กรภายนอกทีต่ อ้ งการสนับสนุน ซึง่ รูปแบบในการดำ�เนินการ
มี ๒ รูปแบบหลัก คือ ๑. วิชาลักษณะ Project-based ๒. กิจกรรม
ของชมรมนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ๒ รู ป แบบเป็ น การให้ นั ก ศึ ก ษาทำ � งาน
เป็นกลุ่ม โดยเลือกชุมชนที่ตนเองสนใจ เพื่อดำ�เนินโครงการภายใต้
การกำ�กับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้สามารถชมคลิปไฮไลต์
โครงการได้ที่ http://www.hri.tu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของกำ�แพง
ประวัติศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำ�แพง ๑ ใน ๓ กำ�แพง เพื่อเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการฟื้ น ฟู และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการ “รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๓๖-๐๓๓๙๕๒-๕ ธนาคาร
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน พร้อมทั้งแฟกซ์สำ�เนาใบนำ�
ฝาก (pay-in) มาทีห่ มายเลข ๐๒-๒๒๕-๐๒๒๗ และ ๐๒-๕๖๔-๓๐๔๓
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓๙๐๕-๗ กองคลัง ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๓๕๖ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓๐๓๐-๓ สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์
๐๒-๖๑๓-๔๐๐๐ หรือที่ www.tu.ac.th

Pamphlet Thammasat

http://www.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้งบฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก้อนแรกจากรัฐบาล
จำ�นวน ๖๒๗ ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการคลัง เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบกรอบวงเงินฟื้นฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย ในส่วนที่ มธ. ไม่มีประกันภัย จำ�นวน ๖๕๔.๔ ล้านบาท
หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว มธ. ได้จัดทำ�ในรายละเอียด
เสนอสำ�นักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงิน ซึ่งมีการพิจารณาอย่างเข้ม
งวดและมีการกลั่นกรองในหลายขั้นตอน ผลการพิจารณาของสำ�นัก
งบประมาณในขั้นสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติ
วงเงินฟื้นฟูความเสียหาย จำ�นวน ๖๒๗.๕๖ ล้านบาท แยกเป็น
ครุ ภั ณ ฑ์ ๑๘๙.๑๙ ล้ า นบาท (๓๐%) และปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
๔๓๘.๓๗ ล้านบาท (๗๐%)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
เป็นเงินกว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท ซึง่ วงเงินฟืน้ ฟู
มาจาก ๒ ส่วนหลัก คือ สินไหม และ ขอรับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยรายการที่
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือก้อนแรก คือ ความ
เสี ย หายที่ มิ ไ ด้ ทำ � ประกั น ภั ย จำ � นวน
๖๒๗.๕๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ๖ รายการ
คือ ศูนย์กีฬา ๒๕๔.๓๖ ล้านบาท ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑๘๐.๒๕
ล้านบาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑๘.๕๗
ล้านบาท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
๕๐.๒๔ ล้ า นบาท ระบบคอมพิ ว เตอร์

เครือข่ายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘.๓๑ ล้านบาท และ
โรงเรียนอนุบาล ๕.๘๓ ล้านบาท
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อสำ�นัก
งบประมาณอนุ มั ติ ง วดเงิ น มาแล้ ว หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ๖
รายการ ต้องเร่งการจัดซือ้ จัดจ้าง และดำ�เนินการให้เป็นไปตามกรอบ
เวลาทีไ่ ด้เสนอสำ�นักงบประมาณ สำ�หรับงบฟืน้ ฟูกอ้ นทีส่ องทีจ่ ะเสนอ
ขอจากรัฐบาลในลำ�ดับต่อไป คือ ความเสียหายที่เกินกว่าค่าสินไหม
ประมาณ ๑,๐๗๐ ล้านบาท ซึง่ มหาวิทยาลัยอยูร่ ะหว่างการเตรียมการ
และจะเสนอขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในทันทีเมือ่ ทราบวงเงิน
ค่าสินไหมทั้งหมด

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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แนะนำ�ผู้บริหารใหม่
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มุ่งเน้นแนวคิดการบริหารงาน
แบบ One Team To Goal

ภายนอกองค์กร และเพื่อสร้างความสุขใน
การทำ � งานแก่ บุ ค ลากรในคณะฯ ให้ ทุ น
สนับสนุนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพือ่ เข้าร่วม
การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ
ในงานหรือวิชาที่ตนเองสนใจ ทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นมากยิ่ ง ขึ้ น ให้ ทุ น
สนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์อนื่ ๆ
ที่ไม่ใช่ในรูปแบบการเขียนงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตงานทาง
ด้ า นสื่ อ สารมวลชน ปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตรวารสารศาสตร์ ภาคภาษา
อั ง กฤษ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เป็ น คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารการสื่อสารแก่
นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำ�นาญซึ่งจะนำ�ไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพวารสารศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
จริยธรรมในวิชาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
เป็นคณบดีคนปัจจุบัน
เราจะประกาศตนว่าคนวารสารศาสตร์เป็น Double
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช สำ�เร็จ
การศึกษาวารสารศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ I+S (I am Intelligent, Imaginative and Social concerned)
เหรียญทองทุนภูมิพล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A. (Communica- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อมวลชนที่มีลักษณะเฉลียวฉลาด มี
tion), University of Kentucky, United States เคยดำ�รง จินตนาการสร้างสรรค์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะ
ตำ�แหน่งบริหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชนจะเป็ น พลั ง สำ � คั ญ ให้
ผู้ ช่ ว ยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล ผู้ ช่ ว ย
ั ระดับนานาชาติตามแผน
อธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจย
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้...
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการ ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในแถบ
บริหารคณะฯ ว่า เราจะประกาศตนว่าคนวารสารศาสตร์เป็น Double ภูมิภาคเอเชีย
I+S (I am Intelligent, Imaginative and Social concerned) ผลิตบัณฑิต
ด้านที่ ๒ ด้านการวิจยั สนับสนุนการจัดทำ�แผนงานวิจยั ระดับ
ให้เป็นนักสือ่ มวลชนทีม่ ลี กั ษณะเฉลียวฉลาด มีจนิ ตนาการสร้างสรรค์ คณะฯ ให้เป็นงานวิจยั ขนาดใหญ่ทมี่ ี Theme หลัก เน้นการบูรณาการ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร โดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อกระจายงานวิจัยออกเป็นหลาก
มวลชนจะเป็นพลังสำ�คัญให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ระดับ หลาย นำ�โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย
นานาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้ โดยเริ่มจากการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และเปิดโอกาสให้แต่ละสาขามีส่วนร่วม
ทำ � ให้ ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ดำ�เนินงานวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีแผนเข้าสู่การขอตำ�แหน่งทาง
ธรรมศาสตร์ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย อีก วิชาการ จัดทีมพี่เลี้ยงสำ�หรับงานวิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นใน
ทั้งมุ่งทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยเน้นแนวคิดการบริหาร การทำ�งานวิจัยร่วมกัน โดยในทีมจะมีอาจารย์รุ่นพี่เป็นผู้รับผิดชอบ
แบบ One Team To Goal คือให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรมนุษย์มาก และให้คำ�ปรึกษาแก่อาจารย์รุ่นน้อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืองานวิจัย
ที่สุดภายใต้การบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักที่ว่าเมื่อบุคลากรดี งาน เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานวิจัย อาทิ การให้คำ�ปรึกษา
ก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้นจุดเริ่มต้นของพันธกิจ คือ การดำ�เนินงานไป แนะนำ�แก่อาจารย์ การจัดหานักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย และที่สำ�คัญ
ในทิศทางที่กำ�หนดอย่างมีพลังด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและกำ�ลัง คื อ การจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ งานวิ จั ย เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกใน
ใจที่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแข่งขันกับคณะทางด้านสื่อสาร การดำ�เนินงานวิจัย
มวลชนอื่นๆได้ โดยแบ่งแนวทางนโยบายในการบริหารงาน ๗ ด้าน
ด้านที่ ๓ ด้านบริการสังคมและชุมชน เครือข่ายที่สำ�คัญและ
ดังนี้
เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ ชุมชน ดังนั้นจึง
ด้ า นที่ ๑ ด้ า นวิ ช าการและเพิ่ ม พู น ความรู้ จั ด ฝึ ก อบรม มีนโยบายนำ�ความรู้ความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๑-๒ โครงการต่อปี ในหัวข้อ คณะฯ ไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้คณะฯ เป็นเพื่อนที่ดีของชุมชน จัดตั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณะฯ ในลักษณะ In-house Training โครงการให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียง โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
โครงการหลักที่เน้นคือ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการ และโรงเรียนในเขตพระนคร เช่น โครงการรู้เท่าทันสื่อ โครงการจัด
สื่อสารและการติดต่อประสานงานกับภายนอกองค์กร โดยฝึกและ ฝึกอบรมการผลิตสื่อภายในโรงเรียน เป็นต้น ผลักดันให้วิชาในสาขา
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยในการใช้ภาษาอังกฤษ จัดการฝึกอบรม ต่างๆ ที่มีกรณีศึกษาใช้ชุมชนเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์
จิตอาสา จิตบริการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำ�งานและการทำ�งานเป็น ต่อชุมชน อีกทั้งยังจัดโครงการวิชาการ จัดสัมมนา อภิปรายทาง
ทีม เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่บุคลากรทั้งภายในและ วิชาการ โดยทางคณะฯจะเป็นผู้นำ�และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยที่มี

“...

”
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Pamphlet Thammasat

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิรธิ รี ศาสน์
ผู้อำ�นวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
กับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

http://www.tu.ac.th

๗ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของ สปข. ให้ท�ำ งานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามพร้ อ มใน
การเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สปข. ในฐานะผูใ้ ห้บริการย่อม
ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงลึก ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โปรดปราน ให้สมั ภาษณ์วา่
“บุคลากรของ สปข. ต้องมี

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิรธิ รี ศาสน์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ของสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ผู้ยึด
ปรัชญาในการทำ�งานที่ว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สนับสนุน
มหาวิทยาลัย ให้มคี วามเป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์สงั คมแห่ง
การเรียนรู้ด้วยปัญญา”
ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำ�งาน
ก่ อ นที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้มี
สิริธีรศาสน์ จะเข้ามารับตำ�แหน่งนี้ได้มีประสบการณ์
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
• รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนพั ฒ นาและ ด้วยปัญญา
เทคโนโลยี
ความรู้ในระดับมีมาตรฐานระดับ certified ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่รู้
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
• ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ มากพอและสามารถให้คำ�แนะนำ�ได้ ซึ่ง สปข. จะได้มีการแลกเปลี่ยน
สื่อสาร ฝ่ายสถานที่แข่งขัน ที่พักและอาหาร (มธ.ศูนย์รังสิต) กีฬา ความรู้ร่วมกับพันธมิตร (บริษัทด้านซอฟแวร์และระบบคอมพิวเตอร์
จากภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ) ในองค์ความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔
• ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง”
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาโครงสร้ า งทางด้ า นเทคโนโลยี
และการสื่อสาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (แม่โดมเกมส์)
สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล ทั ด เที ย ม
ครั้งที่ ๓๗
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
• ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือ/สร้างพันธมิตรกับหน่วย
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ในการพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน กล่าวว่า “ใน
7S หลักในการพัฒนาบุคลากร
นอกจากงานด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะอยู่คนเดียวลำ�พังไม่ได้ แต่ต้องสร้าง
ที่ ถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ในการบริ ห ารงานแล้ ว ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พันธมิตรเพือ่ การจัดการองค์ความรูท้ ยี่ งั่ ยืน ซึง่ การร่วมมือกันระหว่าง
ดร.โปรดปราน ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเสริมสร้างบุคลากร ภายใต้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย (AIT)
และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ค่านิยมหลักในการทำ�งาน ตามหลัก 7S ดังนี้
จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ของกรุงเทพฯตอนบน
1. Service-minded มีจิตใจและสำ�นึกในการให้บริการที่ดี
(Triangle of Academics) ความร่วมมือดังกล่าวทำ�ให้เกิดเครือข่าย
2. Speedy ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันใจ
เพื่อความรู้มากมาย เช่น เครือข่ายห้องสมุด (มธ. ร่วมกับ AIT)
3. Standard ให้บริการที่มีมาตรฐาน/ได้มาตรฐานสากล
เครือข่ายงานวิจยั (มธ. ร่วมกับ สวทช.) และการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
4. Steadfast ให้บริการที่เชื่อถือได้และถูกต้อง
5. Stable บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปข. ต้องเป็น ด้านการศึกษากับ สกอ. เป็นต้น”
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
บริการที่มีความมั่นคง
6. Secured บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปข. ต้อง การสอน การวิจัย/สร้างองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาแก่
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร โดยเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย น
เป็นบริการที่มีความปลอดภัย
7. Streamlined สปข. ต้องเป็นองค์กรทีท่ ำ�งานด้วยความรวดเร็ว การสอน อันได้แก่ ระบบ
e-learning ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีจำ�นวนมากขึ้นและให้มี
ฉับไว และมีประสิทธิภาพ
ความสอดคล้องกับ lifestyle ของนักศึกษาด้วย เช่น นักศึกษาจะ
ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่จะดำ�เนินงานในอนาคต ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มี สามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือ tablet PC เพื่อใช้งาน e-learning ได้
ความสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี รวมไปถึงการรวบรวมสื่อการสอนของอาจารย์มาจัดเก็บไว้เป็นคลัง

“
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ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอก
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศสำ � หรั บ
การบริการวิชาการแก่สงั คม ซึง่ รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรูต้ า่ งๆ
ทีเ่ ป็นความเชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัยออกสูส่ งั คม เช่น การเผยแพร่
เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน การให้ความรู้
ในด้านกฎหมายเบื้องต้น การถาม-ตอบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อสงสัย
ทีอ่ อนไลน์ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ซึง่ เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ จัดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ออกสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำ�หรับ
ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำ�นุบำ�รุงสังคม ประชาธิปไตย
คุณธรรมแก่สังคมและประชาชน

แนะนำ�ผู้บริหารใหม่

(ต่อจากหน้า ๑๐)

การเรี ย นการสอนด้ า นวารสารศาสตร์ การสื่ อ สารมวลชน จาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดงานวิชาการ
ด้านที่ ๔ เสริมศักยภาพสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
มีผตู้ ดิ ตามรับฟังสถานีรายการของสถานีวทิ ยุธรรมศาสตร์เป็นจำ�นวน
มาก นอกจากนีส้ ถานีวทิ ยุยงั มีการนำ�เสนอข่าวสารผ่านทาง Website
อีกช่องทางหนึง่ ด้วย สถานีวทิ ยุสามารถตอบสนองในเรือ่ งของการเผย
แพร่งานวิชาการและงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการส่ง
เสริมศักยภาพสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำ�แผนบริหารสถานี
วิ ท ยุ ธ รรมศาสตร์ ทั้ ง ในส่ ว นของรายการ ส่ ว นของการให้ บ ริ ก าร
การศึกษาแก่นักศึกษา เพิ่มส่วนรายการที่ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม รวมทั้งร่วมมือกับคณะต่างๆ หรือหน่วยงานภายนอกที่
สนใจเพื่ อ จั ด รายการผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ โดยวางผั ง รายการให้
สอดคล้องกับความสามารถในการจัดรายการได้จริง
ด้านที่ ๕ ด้านวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ ทาง
คณะฯได้จัดตั้งรองคณบดีที่ดูแลงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์และการ
ประชาสัมพันธ์ขึ้น และดำ�เนินการจัดทำ� Website ที่มีส่วนของภาษา
อังกฤษและสร้างเครือข่ายติดต่อกับนักวิชาการต่างประเทศ และมุ่ง
เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก การเผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งผลงานของ
คณาจารย์และนักศึกษา นับเป็นปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจเลือกที่
จะเข้าเรียนในคณะฯ โดยการประชาสัมพันธ์มีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ตัวของนักเรียนเองและกลุ่มผู้ปกครอง ในการดำ�เนินงานด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น ได้ ว างโครงการไว้ ๓ โครงการด้ ว ยกั น คื อ
๑.โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา ๖ สาขา ผ่านทางนิทรรศการและ
คลิปวิดีโอ โดยกำ�หนดจัดปีละ ๑ ครั้ง และในแต่ละสาขามีการจัดนำ�
เสนอผลงานนักศึกษา ทีเ่ ป็นทีน่ า่ สนใจและสามารถให้ความรูท้ างด้าน
การสือ่ สารมวลชนได้เป็นอย่างดีนนั้ จะมีการถายทำ�คลิปวิดโี อและนำ�
มาเสนอผ่าน Website ของคณะฯ ๒.โครงการจัดทำ�สื่อแนะนำ�คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ใน
มุมมอง Double I+S เพือ่ แจกจ่ายให้กบั โรงเรียนต่างๆ ในแต่ละปี ก่อน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดทำ�ในรูป
แบบ ๒ ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และโครงการสุดท้าย
คือโครงการสร้างสัมพันธ์ผู้ปกครอง สืบเนื่องจากผู้ปกครองของ
นักศึกษาส่วนหนึง่ เป็นผูท้ ที่ �ำ งานในวงการสือ่ สารมวลชน หรือในหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง การพบผู้ปกครองถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
และก่อให้เกิดการสือ่ สารระหว่างบุคคลและส่งต่อเป็น word-of-mouth
communication ต่อไป
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ผศ.ดร.โปรดปราน กล่าวว่า “ด้วยประวัติของธรรมศาสตร์ที่มี
มายาวนาน และเป็นที่สนใจของผู้คน ทำ�ให้เกิดแนวความคิดใน
การจำ�ลองเอาหอประวัตศิ าสตร์ทตี่ กึ โดม ชัน้ ๓ มาโชว์ทางเว็บไซต์ให้
เข้าชมแบบออนไลน์ (Thammasat University Virtual Hall of fame)
และแนวความคิดในการจัดทำ� TU Pedia ที่เปรียบเสมือนสารานุกรม
ออนไลน์ของชาวธรรมศาสตร์ สำ�หรับค้นหาประวัตหิ รือสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธรรมศาสตร์ เช่น ประวัตอิ ธิการแต่ละท่าน ประวัตศิ าสตร์ของแต่ละ
คณะ เป็นต้น”
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สะดวก-รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ดีและมีความรับผิดชอบ

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ด้านที่ ๖ ด้านวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีภายในองค์กร สร้างบรรยากาศ
ให้เป็นกันเอง โดยมีนโยบายจัดให้มีห้องอาหารรวมของคณะฯ เพื่อ
ให้ทุกคนมาพบปะ พูดคุย จัดหามุมกาแฟและมุมหนังสือ เพื่อให้เป็น
ที่ ผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ดจากการทำ � งาน สร้ า งความสุ ข ใน
การทำ�งาน สร้างขวัญและกำ�ลังใจ โดยจัดรางวัลต่างๆ ให้แก่บคุ ลากร
อาทิ รางวัลบริการยอดเยี่ยม รางวัลอารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยน เป็นต้น
พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานเงินรายได้คณะฯ ให้มีรายได้
การขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่างในการทำ�งาน
ด้านที่ ๗ ด้านศิษย์เก่าและเครือข่ายอื่นๆ ศิษย์เก่าเป็นอีก
หนึ่งพลังที่จะขับเคลื่อนและช่วยเหลือคณะฯ ในด้านต่างๆ ดังนั้น จึง
มุ่ ง เน้ น สร้ า งสั ม พั น ธ์ โ ดยเอื้ อ ประโยชน์ จ ากศิ ษ ย์ เ ก่ า นอกจากนี้
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชนเป็นคณะทีม่ โี อกาสในการสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นวิชาชีพและวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ศาสตร์ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของคณะฯได้มี
โอกาสเข้าร่วมรับฟังหรือสามารถเข้าเรียนวิชาบางวิชาของระดับ
ปริญญาโท เพื่อเป็นประโยชน์และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ยังเป็นช่องทางในการติดต่อให้ศิษย์เก่าเหล่านี้กลับมาที่คณะฯเพื่อ
สร้างสัมพันธ์อันดีต่อไป สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็น
ลักษณะการฝึกอบรมสือ่ มวลชนเฉพาะเรือ่ ง หรือร่วมมือกับสาขาวิชา
อื่นๆ จัดโครงการในลักษณะสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
พร้อมทั้งแสวงหาหน่วยงานหรือองค์กรที่มีโอกาสในการทำ�งานร่วม
กับคณะฯ ให้มากขึน้ อาจเป็นในรูปแบบของงานวิจยั หรือการปรึกษา
เกีย่ วกับการวางแผนการสือ่ สาร และขยาย Social Network ของคณะฯ
ไปสู่นักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในองค์กร คือ บุคลากรที่สามารถขับเคลื่อน
ให้องค์กรเป็นไปตามเส้นทางสู่วิสัยทัศน์หรือแนวทางนโยบายใน
การบริหารและดำ�เนินงานภายในคณะฯ ความต้องการและแรงจูงใจ
ของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญรวมถึงความสามัคคี ความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย

Pamphlet Thammasat

http://www.tu.ac.th

บุคลากรดีเด่น

และผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง
ประจำ�ปี ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความวิริยะ
อุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำ�ปี ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายนามดังต่อไปนี้

บุคลากรดีเด่น

กลุ่มข้าราชการ

นายสมศักดิ์ กิตติพิทักษ์

ตำ�แหน่ง นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาววรรณิษา ไวยฉายี

ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

กลุ่มลูกจ้างประจำ�

นางช่อทิพย์ สนแก้ว

ตำ�แหน่ง พนักงานสถานที่ งานตรวจก่อนจ่าย กองคลัง

ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง
กลุ่มข้าราชการ

นางกรองทิพย์ จันทร์ลอย

ตำ�แหน่ง พยาบาลชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มลูกจ้างประจำ�

นายสมโภชน์ จังวิบูลย์ศิลป์

นายพิชัย ดวงนิล

นางสาวอังคนา นามสุข

นายถนอม ราชแสง

ตำ�แหน่ง นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ กองคลัง

ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำ�แหน่ง พนักงานสถานที่ สำ�นักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตำ�แหน่ง พนักงานทั่วไป
สำ�นักบัณฑิตอาสาสมัคร
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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ธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัย... (ต่อจากหน้า ๑)
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
รางวัลวิทยานิพนธ์ : จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้
กำ�ลังใจแก่นักวิจัยที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ มี
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กรอบงานสำ�หรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บริบท ด้วยเทคนิคการผสมผสานข้อมูล จากโครงข่ายเซ็นเซอร์
ร่างกาย” โดย ดร.สุรภา เทียมจรัส อาจารย์ประจำ�สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
๒. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อัลกอริธึมใหม่สำ�หรับการสร้างชุด
คำ � สั่ ง ให้ ไ ด้ ผ ลดี ที่ สุ ด สำ � หรั บ เครื่ อ งจั ก ร ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์แบบ ๕ แกน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย
อโณทัยไพบูลย์ อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น : จัดให้มกี ารมอบรางวัลแก่นกั ประดิษฐ์
ไทยที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดสู่
การใช้ประโยชน์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
๑. ผลงาน เรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นกำ�ลังสำ�หรับรถนั่งคน
พิการ” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุง่ เรืองด้วยบุญ อาจารย์
ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. ผลงาน เรื่อง “DentSim-VR ระบบจำ�ลองเสมือนจริง
สำ�หรับการฝึกรักษาทางคลินิกทันตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์
ทพญ.ดร.ศิรวิ รรณ สืบนุการณ์ อาจารย์ประจำ�คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะ
๒. ผลงาน เรื่อง “การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบ
แดง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำ�คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะ
ด้านมนุษยศาสตร์
๑. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบ้านไทย (สมัยใหม่) ในบริบท
สถาปัตยกรรมแบบพอเพียง” โดย อาจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลีย้ ง
อาจารย์ประจำ�คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ด้านสังคมศาสตร์
๑. ผลงาน เรือ่ ง “TIMET : รูปแบบ กระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ อาจารย์ประจำ�คณะ
ศิลปศาสตร์
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จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ

คว้ารางวัลสุดยอดนักการเงิน
รุ่นใหม่ YFS 2011

นั ก ศึ ก ษาคณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเวที Young Financial
Star Competition 2011 (YFS 2011) ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) และพันธมิตรใน
ตลาดทุน เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจเรือ่ งการวางแผนการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
ในด้านกว้างและลึก ตลอดจนเตรียมความพร้อมสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
บนถนนสายการเงิน เตรียมความพร้อมเยาวชนระดับอุดมศึกษาสู่
วิชาชีพในตลาดทุน เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำ�หรับรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่งประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ K Star Financial Planner ที่สุดแห่งนักวางแผน
การเงิน ได้แก่ นายกวิน ภาณุสทิ ธิกร รางวัลชนะเลิศ รางวัล Muang
Thai Star Insurance Team ได้แก่ นางสาวธันยพร ถนอมกลิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล SET Star Investment Planner
และรางวัลชนะเลิศ PTT CSR Star Team ได้แก่ นางสาวธาวินี

“กี่ทอผ้า
ฉบับกระเป๋า”

Pamphlet Thammasat

http://www.tu.ac.th

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัฒนะประการชัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล K Star
Financial Planner ได้แก่ นางสาวณัฎฐา บุญสนองชีพ
Young Financial Star Competition เป็นเวทีสำ�คัญในการผลิต
บุ ค ลากรระดั บ คุ ณ ภาพ ที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ในเรื่ อ งความรู้ ด้ า น
การวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต บนแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่จะสามารถนำ�ความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอด ทั้งใน
หน้าที่การงาน การใช้ชีวิต รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมา
สู่คนรอบข้างและสังคมให้ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการออม
การลงทุ น รวมถึ ง ความคุ้ ม ครองจากการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ ว ย
การวางแผนทางการเงิน

ของ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้าทุนต่อยอดการศึกษาจาก
รายการสมรภูมิไอเดีย

ถนัดช่าง นางสาวเสวิตา เพิ่มลาภ นางสาวสุดานุช บุญนิ่ม นางสาว
พรอนงค์ มีใจค้า และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อาชัญ นักสอน เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชัญ นักสอน อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาผลงานของนั ก ศึ ก ษาในวิ ช า การออกแบบ
เทคโนโลยีเพือ่ หัตถอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษากลุม่
นี้มีลักษณะเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงอยากสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ที่ ดี ๆ ของนั ก ศึ ก ษาออกสู่ สาธารณชน ซึ่ งเป็ น การเปิด โอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ นอกห้องเรียน เกิดประสบการณ์ทดี่ ี บุคคล
ภายนอกสามารถรั บ รู้ ถึ ง ผลงานการสอนของสาขาฯ และทำ � ให้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญต่อ
การเรียนและสร้างสรรค์การออกแบบ
กี่ทอผ้าฉบับกระเป๋านี้ สามารถทอผ้าที่มีขนาดกว้างไม่เกิน
๓๐ เซนติเมตร มีขนาดกะทัดรัด สะดวก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไป
ในสถานที่ต่างๆ และการเก็บรักษา ตัวกระเป๋าทำ�มาจากหนังเทียม
มีโครงสร้างที่แข็งแรง การออกแบบโครงสร้างของกี่ ได้รับการศึกษา
และตัดทอนจากกี่พื้นบ้าน ให้มีความเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
พัฒนารูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น สามารถพับเป็นกระเป๋าและ
กางออกได้ ทำ�ให้ประหยัดพื้นที่ในเวลาที่ไม่ใช้งาน ฟืม (ฟันหวี) ทำ�
จากแผ่นพลาสติกใส (Acrylic) ที่ถูกเจาะเป็นลายด้วยเครื่องจักรใน
ระบบอุตสาหกรรม (CNC) ทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบากว่า ฟืมสมัยโบราณ
ที่ทำ�จากโลหะ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการทอผ้าเป็นงานอดิเรก หรือ
กิจกรรมผ่อนคลายในยามว่าง สำ�หรับผู้ชื่นชอบงานทอผ้า และอยาก
เรียนรูว้ ธิ กี ารทอผ้าเบือ้ งต้น ผ้าทอทีไ่ ด้สามารถนำ�ไปทำ�เป็นผ้าพันคอ
ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดปาก เป็นต้น

ผลงาน “กี่ ท อผ้ า
ฉบับกระเป๋า” ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปะการ
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ศู น ย์ ลำ � ปาง คว้ า ทุ น ต่ อ ยอด
ทัง้ นี้ สามารถชมเทปบันทึกรายการจะออกอากาศในวันศุกร์
การศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จาก
ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๔๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์
รายการ สมรภู มิ ไ อเดี ย ทาง
ไทยทีวีสีช่อง ๓
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ออกแบบโดย นางสาวกมลวรรณ
สรแสง นางสาวเพี ย งไพลิ น
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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ธรรมศาสตร์ทำ�นา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๖

ประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วม
แรงปั ก ดำ � ต้ น ข้ า วในโครงการ
“ธรรมศาสตร์ทำ�นา เศรษฐกิจ
พอเพียง ปีที่ ๖” เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ แปลงนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร และน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันปักดำ�ต้นข้าวบนพื้นที่แปลงนา
จำ � นวน ๑๕ ไร่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เพื่ อ หวั ง ให้ ช าว
ธรรมศาสตร์ได้ตระหนักและเข้าใจวิถีของชาวนา และปลูกฝังให้
นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับความจริง สัมผัสกับปัญหา และความ
ทุกข์ยากของผู้อื่น “ข้าว” จึงเป็นเครื่องมือที่นำ�มาใช้ให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา
และเจริญก้าวหน้าบนรากฐานของความพอดีพอเพียง สำ�หรับข้าว

ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ปั ก ดำ � ด้ ว ย ห ย า ด เ ห งื่ อ แ ร ง ก า ย ข อ ง
ชาวธรรมศาสตร์ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน ตั้งแต่การถอนต้นกล้า ปักดำ�
ต้นกล้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวได้ จะนำ�ไปเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่
ลูกแม่โดมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ ในประมาณ
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และส่วนหนึ่งนำ�มาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อจำ�หน่ายในศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ�ของเอเชียที่ ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ, สมบัติ แก้วปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : ศิริศักดิ์ สรานุกูล
กองบรรณาธิการ : นพรัตน์ พลอยชื่น, ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน์ หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข์, นวพรรณ อิ่มดวง,
ประภาพันธ์ ว่องไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี, ศุภณา เย็นเป็นสุข
จัดทำ�โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			 โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑

