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๙ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า ๑๐ รางวัล 

สภาวิจัยแห่งชาติ โดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้

จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๔ ได้แก่ รางวัล 

นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิ ๒ รางวลั รางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ ์

(ระดับปริญญาเอก) รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยไทยที่มีผลงาน 

วิจัยดีเด่นและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ และรางวัลผลงาน 

ประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี ๒๕๕๕ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 

๒๕๕๕ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ 

วันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีผลงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับ

รางวัล มีดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : สภาวิจัยแห่งชาติจัดให้มีขึ้น

เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและอุทิศตนใน 

การดำาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม

และสั่งสมกันมาเป็นเวลาต้ังแต่ ๕ ปีข้ึนไป โดยนักวิจัยต้องเป็นผู้มี

จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่อง 

ในวงวิชาการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ 

ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมีคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

๒. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ อาจารย์ประจำา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาเศรษฐศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย : จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้กำาลังใจ 

แก่นักวิจัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ 

๑. ผลงานวิจัย เรื่อง “การจำาลองการกระจายตัวของสนาม

ไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในร่างกายของมนุษย์ขณะได้รับ

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ทีร่ัว่ไหลดว้ยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข (กรณีศึกษา 

: ไม่มีเกราะป้องกันและมีเกราะป้องกัน)” โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.ผดงุศักดิ ์รตันเดโช อาจารยป์ระจำาคณะวศิวกรรมศาสตร ์และคณะ 

ธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัยคุณภาพสู่สังคม
คว้า ๒ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และอีก ๘ รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ
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ศาสตราจารย์ ความคาดหวังของสังคมไทย

เปรียบเทียบอัตราเงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ

เงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ

ตำาแหน่ง ระดับ เงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ

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

เงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำาแหน่ง ระดับ เงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ

ผศ. - ๕,๖๐๐ + ๕,๖๐๐

รศ. - ๙,๙๐๐ + ๙,๙๐๐

ศ. - ๑๕,๖๐๐ + ๑๕,๖๐๐

เป็นที่ทราบกันว่า ศาสตราจารย์ เป็น

ตำาแหน่งทางวิชาการที่มีเกียรติที่แสดงถึงความ

เป็นผู้มีความรู้สูง และมีผลงานทางวิชาการของ

บุคคลน้ัน ที่ต้องผ่านการกลั่นกรองและ

ประเมินผลงานอย่างเคร่งครัดและ 

เข้มงวดในความถูกต้องของวิชาใน 

สาขานั้นๆ และศาสตราจารย์มักจะ 

ถูกตั้งความคาดหวังจากสังคม ในด้าน

การเรียนการสอน การให้ความรู้ที่  

ถูกต้อง และในบางโอกาสต้องชี้นำาสังคมในทางที่ถูกต้อง ล่าสุด 

รองศาสตราจารย ์ดร.สรุศกัดิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ คณบดคีณะนติศิาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ศาสตราจารย์

การแต่งตั้ งศาสตราจารย์ในประเทศไทย จะต้องผ่าน

กระบวนการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลยั ทางคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 

(ก.ม.) และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นผู้ให้ 

ความเห็นชอบ และนำาเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น

ศาสตราจารย ์นอกจากนัน้ ยงัมตีำาแหนง่ศาสตราจารยพ์เิศษทีแ่ตง่ตัง้

จากบคุคลภายนอกซึง่ไมใ่ชเ่ปน็อาจารยป์ระจำาของมหาวทิยาลยัและ

จะต้องได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเช่นกัน

การดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารยจ์งึแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท คือ 

ศาสตราจารย์ประจำา เป็นตำาแหน่งสำาหรับอาจารย์ประจำา เช่น 

เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

ของรฐัและเอกชน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรอื

สถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของ 

สภามหาวิทยาลัย หรือระเบียบตามกฎหมายของสถานศึกษานั้นๆ 

ด้วย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์ต้องทำาผลงานวิจัยหรือ 

แต่งตำารา ส่วนศาสตราจารย์พิเศษ คือ บุคคลภายนอกที่มีผลงาน

พิเศษและเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่ได้เป็นตำาแหน่งศาสตราจารย์ประจำา 

ล่าสุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัด 

ภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ใหด้ำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา

กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

เป็นต้นไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ให้สัมภาษณ์ว่า 

หน้าที่ของอาจารย์นอกจากจะมีหน้าที่ในการสอน การวิจัยแล้ว 

ตำาแหนง่ทางวชิาการจะบอกถงึคุณค่า คุณภาพในงานวชิาการ ทีส่ำาคญั

ตำาแหน่งทางวิชาการจะทำาหน้าที่ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

อีกด้วย ตำาแหน่งทางวิชาการในความคิดของอาจารย์ จึงเป็นหน้าที่ที่

อาจารยม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตรท์ีท่กุคนตอ้งทำา และสงัคมไทยตอ้ง

คาดหวังจากศาสตราจารย์ในด้านการเรียนการสอน การให้ความรู้ 

ที่ถูกต้อง และในบางโอกาสต้องชี้นำาสังคมในทางที่ถูกต้อง ดังน้ัน 

การทำาตำาแหน่งทางวิชาการจึงอยากให้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่  

ของอาจารย์ทุกท่าน นอกจากนี้ อาจารย์ยังให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่า 

การทำาตำาแหน่งทางวิชาการ นอกจากจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจให้ 

กับวงศ์ตระกูลแล้ว ยังสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

จึงอยากเรียกร้องให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้ขอตำาแหน่งทางวิชาการ 

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี ้ตำาแหนง่ทางวชิาการไมว่า่จะเปน็ขา้ราชการ หรอืพนกังาน

จะได้รับเงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการในอัตราที่แตกต่างกัน และ

นอกจากเงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการที่ได้รับอยู่แล้วยังมีเงินค่า

ตอบแทนประจำาตำาแหน่งทางวิชาการเพิ่มอีก
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โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
หลักสูตรแรกของประเทศ

“...นักศึกษาที่จบจากโครงการ EBM ถือ

เปน็วศิวกรโยธาทีม่แีนวคดิแตกตา่งจากวศิวกร

โยธาในแบบเก่าๆ สามารถบริหารจัดการและ

ตัดสินใจได้ ทำางานได้หลากหลายกว่า...”

ในยคุทีก่ารทำาธรุกจิใหค้วามสำาคญัตอ่การใชท้รพัยากรทกุอยา่ง

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ความรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการจงึกลายเปน็

ความรู้ที่ควรมีอยู่ในทุกสถาบันการศึกษา รวมทั้งการศึกษาทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ด้วย นอกจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ 

จะมคีวามตอ้งการวศิวกรทีม่คีวามรูท้างวศิวกรรมศาสตรต์ามพืน้ฐาน

ที่จำาเป็นของวิชาชีพแล้ว ผู้ประกอบการเหล่าน้ันก็ยังมองหาวิศวกร 

ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงาน และการ

บริหารธุรกิจ อีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนัก

ถึงความต้องการของสังคมในเรื่องดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุด 

ในสายทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการจัดการเชิงธุรกิจ ของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีช่ือเสียง

ในลำาดับต้นๆ ของประเทศ ภายใต้ชื่อ โครงการวิศวกรรมศาสตร์

และการจัดการเชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ

ชาติให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน 

อาจารย ์ดร.ไพรชั อศุภุรตัน ์ในฐานะ

ผู้อำานวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

การจัดการเชิงธุรกิจ ให้สัมภาษณ์ว่า

“วิศวกรโยธา เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้อง

ทำางานประสานกับบุคคลหลากหลายหน้าที่ 

ความรู้ ในด้ านอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องจึ ง เป็น

คณุสมบตัสิำาคญัสำาหรบัวศิวกรทีพ่งึมเีพือ่ใหก้ารสือ่สารในการทำางาน

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปญัหาหนึง่ทีพ่บในเดก็ทีจ่บจากสายวศิวกรรมศาสตรส์ว่นใหญ่

จะขาดทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด ทำาให้

นกัศึกษาบางคนเม่ือเรียนจบการนกัศกึษาไปแลว้ มกัจะเรยีนตอ่ระดบั

ปรญิญาโทในสาขาบริหารจดัการ หรอืสายทางเศรษฐศาสตร ์การเปดิ

หลกัสตูรนีน้อกจากจะทำาใหน้กัศกึษามคีวามรูท้ีจ่ำาเปน็ตอ่การทำางาน

ในปจัจบุนัแลว้ นกัศกึษายงัสามารถเชือ่มตอ่องคค์วามรูโ้ดยการเรยีน

แบบตรีควบโท ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง ๕ ปีครึ่งได้อีกด้วย”
นอกจากความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมี

การสอดแทรกในหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาเป็น

ปกติแล้ว การเพิ่มความรู้ทางด้านพาณิชยศาสตร์เข้าไปอีกจะทำาให้

นักศึกษามีมุมมองทางด้านการตลาด การบัญชี การบริหารจัดการ 

และการเงิน ซ่ึงถือเป็นมุมมองสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ การเรียน

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่พาณิชยศาสตร์ที่ถือว่ามีความใกล้

เคยีงกนั เรยีนในเรือ่งของเหตแุละผลเหมอืนกนั จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากของ

นักศึกษาในการปรับตัว

๓ ปีที่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ ดร.ไพรัช กล่าวต่อไปว่า

“สามปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวหลักสูตร เป็นช่วง 

ของการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ได้รู้จัก เป็นช่วงเวลาของ

การทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้ซ่ึงมีส่วนต่อการตัดสินใจเรียน 

ของนักศึกษา และเป็นช่วงเวลาของการทำาให้นักศึกษาที่เพ่ิงเข้ามา

เรียนได้เข้าใจหลักสูตรว่าเรียนอะไรบ้าง”
แม้จะเป็นช่วงเวลาแรกเริ่มที่ต้องใช้ความพยายามหลายอย่าง

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่การเปิดหลักสูตรดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดีจากจำานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จากรุ่นที่ ๑ 

มีนักศึกษาประมาณ ๗๐ คน รุ่นที่ ๒ ก็มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ คน 

และในปีการศึกษาปัจจุบัน มีจำานวนนักศึกษาทั้งส้ิน ๑๓๐ คน โดย

หลักสูตรนี้จะสามารถรับนักศึกษาได้เต็มที่ ๑๕๐ คน

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับ

ปริญญาตรีเป็นหลักสูตร ๔ ปี ภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา 
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(ภาคกลางวัน) ในระบบทวิภาค (ปีละ ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

โดยอาจมีภาคฤดู ร้อนด้วย )  จัดการเรียนการสอนที่  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลัก 

และที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์

“นักศึกษาที่จบไปสามารถทำางานเก่ียวกับวิศวกรรมด้านโยธา 

ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักในการประกอบวิชาชีพ แต่จะมีเข้าใจทาง 

ด้านพาณิชยศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง เรียกได้ว่า 

นักศึกษาที่จบจากโครงการ EBM ถือเป็นวิศวกรโยธาที่มีแนวคิด 

แตกต่างจากวิศวกรโยธาในแบบเก่าๆ สามารถบริหารจัดการ 

และตัดสินใจได้  ทำางานได้หลากหลายกว่าแค่การออกแบบ 

การคมุงาน ซึง่เปน็ภาพทีถ่กูมองในแบบเกา่” อาจารย ์ดร.ไพรชั กล่าว

เสียงหนึ่งจากนักศึกษาสะท้อนความรู้สึกท่ีได้มาเป็นส่วน

หนึ่งของโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ

ปอนศักดิ์  จันทร์สีนวล นักศึกษา ชั้นปีที่  ๑ โครงการ

วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ 

ในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์มาจากช่างที่เคยซ่อมบ้านในสมัยเด็ก 

ที่สร้างงานจากเสาเพียง ๑ ต้น ให้เป็นสิ่งก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศัยได้ 

จึงมีความรู้สึกอยากเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพนี้บ้าง 

ปอนศักดิ์ได้สะท้อนความรู้สึกที่ได้มาศึกษาในโครงการนี้ว่า 

ก่อนที่จะเข้ามาเรียนได้ปรึกษากับพ่อ ซ่ึงเป็นบุคคลสำาคัญที่ช่วยใน 

การตัดสินใจ และเป็นผู้ที่เห็นด้วยที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์การ

จัดการเชิงธุรกิจ โดยมองว่า วิศวกรแบบเก่าจะถูกจ้างให้มาทำาในสิ่งที่

กำาหนดไว้เท่านั้น แต่หลักสูตรนี้จะทำาให้วิศวกรรุ่นใหม่มีทักษะใน 

การบรหิารจดัการได ้มสีว่นตอ่การตดัสนิใจในการทำางาน แมก้ารเรยีน

ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์จะมีความยากอยู่  

โดยธรรมชาติ แต่เมื่อเพิ่มมิติของการบริหารจัดการเข้ามาก็ไม่ใช่ 

ปญัหา เพราะวชิาทีถ่นดัของปอนศกัดิ ์คอื วชิาสดุยากอยา่งแคลคูลสั 

โดยมองว่าท้าทายดี

“ถึงจะได้เรียนในสาขาที่ตนเองชอบ แต่การเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยก็ต่างจากการเรียนในระดับมัธยม เพราะการเรียนใน

ระดับมัธยม ถึงเวลาสอบค่อยอ่านหนังสือก็ได้ แต่การเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องทบทวนบทเรียนตลอด ต้องจับกลุ่มติวร่วมกัน 

เพือ่นๆ จะช่วยเหลือกนัตลอดเพือ่ตามในส่ิงทีอ่าจารยส์อนให้ทนั และ

อยากฝากถึงน้องๆ ที่กำาลังจะสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย หรือ 

Admissions ควรฝกึทำาขอ้สอบใหม้าก ลองสอบหลายๆ สนาม ยิง่เจอ

โจทย์ที่ยากยิ่งมีประสบการณ์เพิ่ม เพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำาไปสู่ความ

เข้าใจที่ลึกซึ้ง สิ่งสำาคัญคือ การให้ความสนใจต่อบทเรียนในห้องเรียน

มากกว่าการฝากความหวังไว้กับสถาบันกวดวิชา” ปอนศักดิ์ กล่าว

ทิ้งท้าย

นอกจากสาขาวิศวกรรมโยธาที่พัฒนาหลักสูตรเข้ากับการ

จัดการเชิงธุรกิจแล้ว สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เปิดหลักสูตรใน
ลักษณะนี้เช่นกัน โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทั้งแบบตรีควบโท ๕ 

ปคีรึง่ หรอืหากจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ ภายใตเ้งือ่นไข

ว่าต้องจบปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ในทุกสาขาก็สามารถเข้า

มาเรียนในระดับปริญญาโทใน ๒ หลักสูตรนี้ได้ด้วย

“...การเรียนในระดบัมหาวทิยาลยักต็า่งจากการเรยีนในระดบัมธัยม เพราะ

การเรียนในระดับมัธยม ถึงเวลาสอบค่อยอ่านหนังสือก็ได้ แต่การเรียนในระดับ

มหาวิทยาลยั ตอ้งทบทวนบทเรียนตลอด ตอ้งจบักลุม่ตวิรว่มกนั เพือ่นๆ จะชว่ย

เหลอืกนัตลอด... และอยากฝากถงึนอ้งๆ ทีก่ำาลงัจะสอบเขา้ในระดบัมหาวทิยาลยั 

หรอื Admissions ควรฝกึทำาขอ้สอบใหม้าก... สิง่สำาคญัคอืการใหค้วามสนใจตอ่

บทเรียนในห้องเรียนมากกว่าการฝากความหวังไว้กับสถาบันกวดวิชา”
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คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ำาปาง จดังานแถลงขา่วเปดิตวัโครงการปรญิญาโท หลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ ห้อง ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำาปาง เมื่อเร็วๆ นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปริญญาโท

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ 

ไดท้ราบถงึวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรทีมุ่ง่หวงัใหม้หาบณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมคีวามรู ้ทกัษะ เสรมิสรา้งจรยิธรรมทางวชิาชพีของ

นักบริหารและนักนโยบาย ให้สามารถทำางานในองค์การสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์

นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมต่อไป โดยกำาหนดจัดการเรียนการสอน ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำาหนดการรับสมัครที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๕ นี้

กำาหนดการรับสมัครโครงการปริญญาโท 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จำาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง

๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ สอบข้อเขียน

๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบสัมภาษณ์

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบ TU-GET ภาษาอังกฤษสำาหรับสมัครสอบปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย กรณีผู้ที่มีผลสอบอยู่

แล้ว ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี กรณีผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ มธ.ศูนย์ลำาปาง จะจัดสอบที่ มธ.ศูนย์ลำาปางให้ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า โดย 

ผู้สมัครต้องสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา มธ. ที่ http://litu.tu.ac.th ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้วพิมพ์ 

ใบสมัครมาชำาระเงินที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำาปาง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง ห้อง ๓๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑ ต่อ ๕๓๐๓ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑ ต่อ ๕๓๐๐

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

โครงการปรญิญาโท หลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
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ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จัดการประชุมระดับนานาชาติ The Eleventh International Conference on Elec-

tronic Business 2011 (ICEB 2011) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย เป็น Conference Chair และ 

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย 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 ผู้อำานวยการสำานักงานวิเทศสัมพันธ์ 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 

การกุศล เพื่อฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบอุทกภัยรอบๆ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง

ประชมุวรรณไวทยากร ตกึโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ต้อนรับ 

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำานวยการสำานัก

บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 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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โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดการประชุม เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ไทยกับ

เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC RE Round Table” จากการตระหนักถึง 

ความสำาคัญของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสมาชิก

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community- AEC ) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง

ประชมุ ๕๐๐ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ฝ่ ายวางแผนและการคลั ง  กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “การระดม

สมองเพื่อการปรับปรุงผังแม่บท มธ.ศูนย์รังสิต” เมื่อ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี เป็นประธาน

ศาสตราจารย์  ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Miss Ana 

Maria Ramirez เอกอัครราชทูต

สถานทูตอาร์ เจนติน่ า  ประจำ า

ประเทศไทย เพื่อกระชับความ

สัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข 

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 เมือง  ต้อนรับ  คณะผู้ บริหารจาก 

International Academic Consortium for 

sustainable Cities, Yokohama University 

ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านความร่วมมือทาง 

การศึกษา เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ 

ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ดร .สุปรี ดี  ฤทธิ ร งค์  ผู้ ช่ วย 

อธิการบดีฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์  

ต้อนรับ Dr. Hiro Nishida 

Director, Secretary General 

The Kamenori Foundation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านการแลก

เปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธี

เปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ - ธรรมศาสตร์ - มหิดล - กองทัพเรือ 

คร้ังท่ี ๑๔ ภายใต้หัวข้อ ๒๐๑๕ ประชาคมอาเซียน : ท้าทายของประเทศไทยบนพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร

สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มองผ่านเฟรม
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รักธรรมศาสตร์...ร่วมพลิกฟื้นธรรมศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
กับโครงการ 

“รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที”
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับความเสียหายอย่าง
มหาศาล กว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นความเสียหายครั้งร้าย
แรงที่สุดจากเหตุอุทกภัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นถึง 
ความสำาคัญในการเร่งฟื้นฟู “รั้วโดม” โดยกำาลังสำาคัญที่จะช่วยกันใน
การฟื้นฟูธรรมศาสตร์ ทั้งในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
นั้น คือ “พลังของชาวธรรมศาสตร์” ทุกคน ถือเป็นกำาลังสำาคัญในการ
มีส่วนร่วมกันพลิกฟื้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราให้กลับมา
สวยงามดังเดิมอีกครั้ง

โดยทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดด้ำาเนนิการจัดตัง้โครงการ 
“รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” เพ่ือเป็นการระดมทุนจากศิษย์เก่า 
ผูม้จีติศรทัธา และองคก์รตา่งๆ เพือ่นำามาฟืน้ฟหูอ้งเรยีนและกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน 
โดยรอบ

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดังกล่าวว่า สำาหรับ
โครงการ “รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” คำาว่า “รักษ์ยูงทอง” หมาย
ถึง การที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันรักษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา
ให้มีความงดงาม เจริญก้าวหน้า และคำาว่า “งามเด่นเหนือนที” ซึ่ง
มคีวามหมายวา่ พลงัของเราทกุคนจะสามารถชนะสายน้ำาทีเ่ขา้มาทว่ม
ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ความหมายของชื่อโครงการนี้ คือ การ
แสดงถึงความรักมหาวิทยาลัยเพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ระดมทนุจากศษิยเ์กา่ และผูม้จีติศรทัธา เพือ่นำามาปรบัปรงุฟืน้ฟแูละ
พัฒนาทางด้านกายภาพ ห้องเรียน อาคารต่างๆ โดยจะระดมเงินทุน 
ซึ่งมีเป้าหมาย ๑๓๐ ล้านบาท สำาหรับใช้ใน ๕ โครงการ ดังนี้ ๑. พลิก
ฟื้นคืนเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน จำานวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและ
ยกระดบัหอ้งเรียน เคร่ืองมอื และอปุกรณท์ีไ่ดร้บัความเสยีหายใหเ้ปน็
ห้องเรียนแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำานวน ๕๐ ห้อง ๒. พลิกฟื้นคืน
กายภาพให้มหาวิทยาลัย จำานวน ๕๐ ล้านบาท ๓. พลิกฟื้นคืนพลัง
ให้บุคลากร จำานวน ๑๐ ล้านบาท โดยจัดต้ังกองทุนเยียวยาความ 
เสียหายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ๔. พลิกฟื้นคืนความพร้อมให้
นักศึกษา จำานวน ๑๐ ล้านบาท จัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหาย
ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ๕. พลิกฟื้นคืนชีวาให้ชุมชน ๑๐ 
ล้านบาท โดยจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
สนับสนุนโครงการ “ธรรมศาสตร์ร่วมฟื้นฟูชุมชน” 

นอกจากทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะไดร้บัความเสยีหายคอ่น
ข้างมาก ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายไม่น้อย 
เช่นกัน เราจะระดมความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา คณาจารย์ และ
องค์กรภายนอกในการใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 
เพื่อช่วยในการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปี 
๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ผู้อำานวยการสถาบัน
ทรพัยากรมนษุย ์ใหส้มัภาษณเ์พิม่เตมิถงึกจิกรรมในการระดมทนุว่า 
กิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรมแรก เรียกว่า การร่วมสร้างและจารึก
ชื่อบนกำาแพง ๓ ชั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ร่วมใจกัน 
ซึ่งเป็นการให้ร่วมบริจาคมีด้วยกัน ๓ ระดับ และมีชื่อที่แตกต่างกัน 
กำาแพงที่ ๑ ชื่อกำาแพงรักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที (Wall of Contri-
bution) มียอดบริจาค ๑ ล้านบาทขึ้นไป กำาแพงที่ ๒ ชื่อกำาแพง 
คืนพลังสร้างธรรมศาสตร์ (Wall of Reconstruction) มียอดบริจาค 
๑ แสนบาทขึ้นไป และกำาแพงสุดท้าย ช่ือกำาแพงโดมรวมใจ 
ต้านสายธาร (Wall of Protection) ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคเพื่อซื้ออิฐ 
ในราคาก้อนละ ๒,๐๐๐ บาท

ในสว่นกจิกรรมที ่๒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะดำาเนนิการจดั
กจิกรรม “ธรรมศาสตรร์ว่มฟืน้ฟชูมุชน” ซึง่รายไดจ้ากการระดมทนุ
ส่วนหนึ่งจะนำาไปช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นใน 
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ภายใต้
ความรว่มมอืระหวา่งนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา คณะกรรมการชมุชน 
และองคก์รภายนอกทีต่อ้งการสนบัสนนุ ซึง่รปูแบบในการดำาเนนิการ
มี ๒ รูปแบบหลัก คือ ๑. วิชาลักษณะ Project-based ๒. กิจกรรม
ของชมรมนักศึกษา ทั้ง ๒ รูปแบบเป็นการให้นักศึกษาทำางาน 
เป็นกลุ่ม โดยเลือกชุมชนที่ตนเองสนใจ เพื่อดำาเนินโครงการภายใต ้
การกำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้สามารถชมคลิปไฮไลต์
โครงการได้ที่ http://www.hri.tu.ac.th/

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ขอเชิญรว่มเปน็ส่วนหนึง่ของกำาแพง
ประวัติศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำาแพง ๑ ใน ๓ กำาแพง เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจในการฟื้นฟู  และพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการ “รักษ์ยูงทองงามเด่นเหนือนที” สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๓๖-๐๓๓๙๕๒-๕ ธนาคาร
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน พร้อมทั้งแฟกซ์สำาเนาใบนำา
ฝาก (pay-in) มาทีห่มายเลข ๐๒-๒๒๕-๐๒๒๗ และ ๐๒-๕๖๔-๓๐๔๓ 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่กองคลัง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓๙๐๕-๗ กองคลัง ศูนย์รังสิต 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๓๕๖ งานประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓๐๓๐-๓ สำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 
๐๒-๖๑๓-๔๐๐๐ หรือที่ www.tu.ac.th
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้งบฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก้อนแรกจากรัฐบาล 

จำานวน ๖๒๗ ล้านบาท

เครือข่ายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘.๓๑ ล้านบาท และ

โรงเรียนอนุบาล ๕.๘๓ ล้านบาท 

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อสำานัก

งบประมาณอนุมัติงวดเงินมาแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๖ 

รายการ ตอ้งเรง่การจดัซือ้จดัจา้ง และดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกรอบ

เวลาทีไ่ดเ้สนอสำานกังบประมาณ สำาหรบังบฟืน้ฟกูอ้นทีส่องทีจ่ะเสนอ

ขอจากรัฐบาลในลำาดับต่อไป คือ ความเสียหายที่เกินกว่าค่าสินไหม 

ประมาณ ๑,๐๗๐ ลา้นบาท ซึง่มหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งการเตรยีมการ 

และจะเสนอขอรบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลในทนัทเีมือ่ทราบวงเงนิ

ค่าสินไหมทั้งหมด

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและการคลัง เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบกรอบวงเงินฟื้นฟูความเสียหาย

จากอุทกภัย ในส่วนที่ มธ. ไม่มีประกันภัย จำานวน ๖๕๔.๔ ล้านบาท 

หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว มธ. ได้จัดทำาในรายละเอียด

เสนอสำานักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงิน ซึ่งมีการพิจารณาอย่างเข้ม

งวดและมีการกลั่นกรองในหลายขั้นตอน ผลการพิจารณาของสำานัก

งบประมาณในขั้นสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติ

วงเงินฟื้นฟูความเสียหาย จำานวน ๖๒๗.๕๖ ล้านบาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ ๑๘๙.๑๙ ล้านบาท (๓๐%) และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

๔๓๘.๓๗ ล้านบาท (๗๐%) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เปน็เงนิกวา่ ๒,๘๐๐ ลา้นบาท ซึง่วงเงนิฟืน้ฟู

มาจาก ๒ ส่วนหลัก คือ สินไหม และ ขอรับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยรายการที่

รฐับาลใหค้วามชว่ยเหลอืกอ้นแรก คอื ความ

เสียหาย ท่ี มิ ได้ทำ าประกันภัย  จำ านวน 

๖๒๗.๕๖ ลา้นบาท ประกอบดว้ย ๖ รายการ 

คือ ศูนย์กีฬา ๒๕๔.๓๖ ล้านบาท ระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑๘๐.๒๕ 

ล้านบาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑๘.๕๗ 

ล้านบาท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

๕๐.๒๔ ล้านบาท ระบบคอมพิวเตอร์  
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รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มุ่งเน้นแนวคิดการบริหารงาน
แบบ One Team To Goal

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนทางวารสารศาสตร์ 
และสื่อสารมวลชน ด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารการสื่อสารแก่
นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำานาญซ่ึงจะนำาไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพวารสารศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
จริยธรรมในวิชาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 
เป็นคณบดีคนปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช สำาเร็จ
การศึกษาวารสารศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
เหรียญทองทุนภูมิพล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์M.A. (Communica-
tion), University of Kentucky, United States เคยดำารง
ตำาแหน่งบริหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ 
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการ
บริหารคณะฯ ว่า เราจะประกาศตนว่าคนวารสารศาสตร์เป็น Double 
I+S (I am Intelligent, Imaginative and Social concerned) ผลติบณัฑติ
ใหเ้ปน็นกัสือ่มวลชนทีมี่ลกัษณะเฉลยีวฉลาด มจีนิตนาการสรา้งสรรค์
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร
มวลชนจะเปน็พลงัสำาคญัใหม้หาวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยัวจิยัระดบั
นานาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้ โดยเริ่มจากการ
ทำาให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย อีก
ทั้งมุ่งทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยเน้นแนวคิดการบริหาร
แบบ One Team To Goal คือให้ความสำาคัญกับทรัพยากรมนุษย์มาก
ที่สุดภายใต้การบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักที่ว่าเมื่อบุคลากรดี งาน
ก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้นจุดเริ่มต้นของพันธกิจ คือ การดำาเนินงานไป
ในทิศทางที่กำาหนดอย่างมีพลังด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและกำาลัง
ใจที่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแข่งขันกับคณะทางด้านส่ือสาร
มวลชนอื่นๆได้ โดยแบ่งแนวทางนโยบายในการบริหารงาน ๗ ด้าน 
ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ จัดฝึกอบรม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๑-๒ โครงการต่อปี ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณะฯ ในลักษณะ In-house Training 
โครงการหลักที่เน้นคือ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและการติดต่อประสานงานกับภายนอกองค์กร โดยฝึกและ
ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษ จดัการฝกึอบรม
จติอาสา จติบรกิาร ทศันคตเิชงิบวกในการทำางานและการทำางานเปน็
ทีม เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่บุคลากรทั้งภายในและ

แนะนำาผู้บริหารใหม่

“...เราจะประกาศตนว่าคนวารสารศาสตร์เป็น Double 
I+S (I am Intelligent, Imaginative and Social concerned) 
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อมวลชนที่มีลักษณะเฉลียวฉลาด มี
จนิตนาการสรา้งสรรคภ์ายใตค้วามรบัผดิชอบตอ่สงัคม คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจะเป็นพลังสำาคัญให้
มหาวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยัวจิยัระดบันานาชาตติามแผน
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้...”

ภายนอกองค์กร และเพื่อสร้างความสุขใน
การทำางานแก่บุคลากรในคณะฯ ให้ทุน
สนบัสนนุอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่เพือ่เขา้รว่ม
การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ 
ในงานหรือวิชาที่ตนเองสนใจ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ให้ทุน
สนบัสนนุการผลิตผลงานสรา้งสรรค์อืน่ๆ 
ที่ไม่ใช่ในรูปแบบการเขียนงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตงานทาง
ด้านสื่อสารมวลชน ปรับเปลี่ยน
หลักสูตรวารสารศาสตร์ ภาคภาษา
อังกฤษ และสนับสนุนให้มีการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย

ดา้นที ่๒ ดา้นการวจิยั สนบัสนนุการจดัทำาแผนงานวจิยัระดบั
คณะฯ ใหเ้ปน็งานวจิยัขนาดใหญท่ีมี่ Theme หลัก เนน้การบรูณาการ
โดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อกระจายงานวิจัยออกเป็นหลาก
หลาย นำาโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ และเปิดโอกาสให้แต่ละสาขามีส่วนร่วม
ดำาเนินงานวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีแผนเข้าสู่การขอตำาแหน่งทาง
วิชาการ จัดทีมพี่เลี้ยงสำาหรับงานวิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นใน
การทำางานวิจัยร่วมกัน โดยในทีมจะมีอาจารย์รุ่นพี่เป็นผู้รับผิดชอบ
และให้คำาปรึกษาแก่อาจารย์รุ่นน้อง จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลืองานวิจัย 
เพื่ออำานวยความสะดวกในการทำางานวิจัย อาทิ การให้คำาปรึกษา
แนะนำาแก่อาจารย์ การจัดหานักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย และที่สำาคัญ 
คือ การจัดตั้งกองทุนเพื่องานวิจัย เพื่ออำานวยความสะดวกใน 
การดำาเนินงานวิจัย 

ด้านที่ ๓ ด้านบริการสังคมและชุมชน เครือข่ายที่สำาคัญและ
เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ ชุมชน ดังนั้นจึง 
มีนโยบายนำาความรู้ความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาของ
คณะฯ ไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้คณะฯ เป็นเพื่อนที่ดีของชุมชน จัดตั้ง
โครงการให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียง โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
และโรงเรียนในเขตพระนคร เช่น โครงการรู้เท่าทันสื่อ โครงการจัด 
ฝึกอบรมการผลิตสื่อภายในโรงเรียน เป็นต้น ผลักดันให้วิชาในสาขา
ต่างๆ ที่มีกรณีศึกษาใช้ชุมชนเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อชุมชน อีกทั้งยังจัดโครงการวิชาการ จัดสัมมนา อภิปรายทาง
วิชาการ โดยทางคณะฯจะเป็นผู้นำาและเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยที่มี

อ่านต่อหน้า ๑๒
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แนะนำาผู้บริหารใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์

ผู้อำานวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา 

กับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โปรดปราน สริธิรีศาสน ์ผูอ้ำานวยการ
ของสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ผู้ยึด
ปรัชญาในการทำางานที่ว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สนับสนุน
มหาวทิยาลัย ใหม้คีวามเปน็เลศิดา้นวิชาการ สรา้งสรรคส์งัคมแหง่
การเรียนรู้ด้วยปัญญา”

ประวัติการทำางาน
ก่อนที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน 

สิริธีรศาสน์ จะเข้ามารับตำาแหน่งน้ีได้มีประสบการณ์
การทำางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

• รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี

• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
• ประธานคณะอนกุรรมการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร ฝ่ายสถานที่แข่งขัน ที่พักและอาหาร (มธ.ศูนย์รังสิต) กีฬา
มหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔

• ประธานคณะกรรมการอำานวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (แม่โดมเกมส์) 
ครั้งที่ ๓๗

• ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รักษาการผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
7S หลักในการพัฒนาบุคลากร
นอกจากงานดา้นการพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ

ที่ถือเป็นภารกิจหลักในการบริหารงานแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โปรดปราน ได้ให้ความสำาคัญต่อการเสริมสร้างบุคลากร ภายใต้ 
ค่านิยมหลักในการทำางาน ตามหลัก 7S ดังนี้

1. Service-minded  มีจิตใจและสำานึกในการให้บริการที่ดี
2. Speedy  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันใจ
3. Standard  ให้บริการที่มีมาตรฐาน/ได้มาตรฐานสากล
4. Steadfast  ให้บริการที่เชื่อถือได้และถูกต้อง
5. Stable  บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ สปข. ตอ้งเปน็

บริการที่มีความมั่นคง
6. Secured  บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปข. ต้อง

เป็นบริการที่มีความปลอดภัย
7. Streamlined  สปข. ตอ้งเปน็องคก์รทีท่ำางานดว้ยความรวดเรว็ 

ฉับไว และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่จะดำาเนินงานในอนาคต ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มี

ความสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 

“ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้วยปัญญา”

๗ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ

ของบคุลากรของ สปข. ใหท้ำางานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใน 
การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สปข. ในฐานะผู้ให้บริการย่อม
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงลึก ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โปรดปราน ให้สัมภาษณ์ว่า 
“บุคลากรของ สปข. ต้องมี

ความรู้ในระดับมีมาตรฐานระดับ certified ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่รู้ 
มากพอและสามารถให้คำาแนะนำาได้ ซึ่ง สปข. จะได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกับพันธมิตร (บริษัทด้านซอฟแวร์และระบบคอมพิวเตอร์
จากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ) ในองค์ความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง”

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือ/สร้างพันธมิตรกับหน่วย
งานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ในการพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน กล่าวว่า “ใน
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะอยู่คนเดียวลำาพังไม่ได้ แต่ต้องสร้าง
พนัธมติรเพือ่การจดัการองคค์วามรูท้ีย่ัง่ยนื ซึง่การรว่มมอืกนัระหวา่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ของกรุงเทพฯตอนบน 
(Triangle of Academics) ความร่วมมือดังกล่าวทำาให้เกิดเครือข่าย 
เพื่อความรู้มากมาย เช่น เครือข่ายห้องสมุด (มธ. ร่วมกับ AIT) 
เครอืขา่ยงานวจิยั (มธ. รว่มกบั สวทช.) และการเขา้รว่มเปน็เครอืข่าย
ด้านการศึกษากับ สกอ. เป็นต้น”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน การวิจัย/สร้างองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาแก่
นักศึกษาและบุคลากร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน 
การสอน อันได้แก่ ระบบ 

e-learning ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีจำานวนมากข้ึนและให้มี
ความสอดคล้องกับ lifestyle ของนักศึกษาด้วย เช่น นักศึกษาจะ
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือ tablet PC เพื่อใช้งาน e-learning ได้ 
รวมไปถึงการรวบรวมส่ือการสอนของอาจารย์มาจัดเก็บไว้เป็นคลัง
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การเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน จาก 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดงานวิชาการ 

ด้านที่ ๔ เสริมศักยภาพสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
มผีูต้ดิตามรบัฟงัสถานรีายการของสถานวีทิยธุรรมศาสตรเ์ปน็จำานวน
มาก นอกจากนีส้ถานวีทิยยุงัมกีารนำาเสนอขา่วสารผา่นทาง Website 
อกีชอ่งทางหนึง่ดว้ย สถานวีทิยสุามารถตอบสนองในเรือ่งของการเผย
แพร่งานวิชาการและงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการส่ง
เสริมศักยภาพสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำาแผนบริหารสถานี
วิทยุธรรมศาสตร์ทั้งในส่วนของรายการ ส่วนของการให้บริการ 
การศึกษาแก่นักศึกษา เพิ่มส่วนรายการที่ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม รวมทั้งร่วมมือกับคณะต่างๆ หรือหน่วยงานภายนอกที่
สนใจเพื่อจัดรายการผ่านทางสถานีวิทยุ โดยวางผังรายการให้
สอดคล้องกับความสามารถในการจัดรายการได้จริง

ด้านที่ ๕ ด้านวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ ทาง
คณะฯได้จัดตั้งรองคณบดีที่ดูแลงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์และการ
ประชาสัมพันธ์ขึ้น และดำาเนินการจัดทำา Website ที่มีส่วนของภาษา
อังกฤษและสร้างเครือข่ายติดต่อกับนักวิชาการต่างประเทศ และมุ่ง
เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของ
คณาจารย์และนักศึกษา นับเป็นปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจเลือกที่
จะเข้าเรียนในคณะฯ โดยการประชาสัมพันธ์มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ตัวของนักเรียนเองและกลุ่มผู้ปกครอง ในการดำาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์นั้น ได้วางโครงการไว้ ๓ โครงการด้วยกัน คือ 
๑.โครงการจดัแสดงผลงานนกัศกึษา ๖ สาขา ผา่นทางนทิรรศการและ
คลิปวิดีโอ โดยกำาหนดจัดปีละ ๑ ครั้ง และในแต่ละสาขามีการจัดนำา
เสนอผลงานนกัศกึษา ทีเ่ปน็ทีน่า่สนใจและสามารถใหค้วามรูท้างดา้น
การส่ือสารมวลชนไดเ้ปน็อยา่งดนีัน้ จะมกีารถายทำาคลปิวดิโีอและนำา
มาเสนอผ่าน Website ของคณะฯ ๒.โครงการจัดทำาสื่อแนะนำาคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ใน
มมุมอง Double I+S เพือ่แจกจา่ยใหก้บัโรงเรยีนตา่งๆ ในแตล่ะป ีกอ่น
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดทำาในรูป
แบบ ๒ ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และโครงการสุดท้าย 
คือโครงการสร้างสัมพันธ์ผู้ปกครอง สืบเน่ืองจากผู้ปกครองของ
นกัศึกษาสว่นหน่ึงเปน็ผูท้ีท่ำางานในวงการสือ่สารมวลชน หรอืในหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้อง การพบผู้ปกครองถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
และก่อใหเ้กดิการสือ่สารระหวา่งบคุคลและสง่ตอ่เปน็ word-of-mouth 
communication ต่อไป

ด้านที่ ๖ ด้านวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีภายในองค์กร สร้างบรรยากาศ
ให้เป็นกันเอง โดยมีนโยบายจัดให้มีห้องอาหารรวมของคณะฯ เพื่อ
ให้ทุกคนมาพบปะ พูดคุย จัดหามุมกาแฟและมุมหนังสือ เพื่อให้เป็น
ที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำางาน สร้างความสุขใน 
การทำางาน สรา้งขวญัและกำาลงัใจ โดยจดัรางวลัตา่งๆ ให้แกบ่คุลากร 
อาทิ รางวัลบริการยอดเยี่ยม รางวัลอารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยน เป็นต้น 
พร้อมทั้งให้ความสำาคัญต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานเงินรายได้คณะฯ ให้มีรายได้ 
การขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อไม่ให้ 
เกิดช่องว่างในการทำางาน

ด้านที่ ๗ ด้านศิษย์เก่าและเครือข่ายอื่นๆ ศิษย์เก่าเป็นอีก
หนึ่งพลังที่จะขับเคลื่อนและช่วยเหลือคณะฯ ในด้านต่างๆ ดังนั้น จึง
มุ่งเน้นสร้างสัมพันธ์โดยเอื้อประโยชน์จากศิษย์เก่า นอกจากนี้ 
คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชนเปน็คณะทีม่โีอกาสในการสรา้ง 
เครือข่ายใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นวิชาชีพและวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ศาสตร์ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของคณะฯได้มี
โอกาสเข้าร่วมรับฟังหรือสามารถเข้าเรียนวิชาบางวิชาของระดับ
ปริญญาโท เพื่อเป็นประโยชน์และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ยังเป็นช่องทางในการติดต่อให้ศิษย์เก่าเหล่านี้กลับมาที่คณะฯเพื่อ
สร้างสัมพันธ์อันดีต่อไป สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์
การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพือ่ใหห้นว่ยงานตา่งๆ เขา้
ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็น
ลกัษณะการฝกึอบรมสือ่มวลชนเฉพาะเรือ่ง หรอืรว่มมอืกบัสาขาวชิา
อ่ืนๆ จัดโครงการในลักษณะสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
พร้อมทั้งแสวงหาหน่วยงานหรือองค์กรที่มีโอกาสในการทำางานร่วม
กบัคณะฯ ใหม้ากขึน้ อาจเปน็ในรปูแบบของงานวจิยั หรอืการปรกึษา
เกีย่วกบัการวางแผนการสือ่สาร และขยาย Social Network ของคณะฯ
ไปสู่นักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 สิ่งที่สำาคัญที่สุดในองค์กร คือ บุคลากรที่สามารถขับเคลื่อน
ให้องค์กรเป็นไปตามเส้นทางสู่วิสัยทัศน์หรือแนวทางนโยบายใน 
การบริหารและดำาเนินงานภายในคณะฯ ความต้องการและแรงจูงใจ
ของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญรวมถึงความสามัคคี ความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย     

แนะนำาผู้บริหารใหม ่(ต่อจากหน้า ๑๐)

ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 

การบรกิารวชิาการแกส่งัคม ซึง่รวมไปถงึการเผยแพรอ่งคค์วามรูต้า่งๆ 
ทีเ่ปน็ความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลยัออกสูส่งัคม เชน่ การเผยแพร่
เรื่องการปกครองส่วนท้องถ่ินและการพัฒนาชุมชน การให้ความรู้ 
ในด้านกฎหมายเบื้องต้น การถาม-ตอบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อสงสัย
ทีอ่อนไลนท์างเวบ็ไซต ์เปน็ตน้ ซึง่เรือ่งเหลา่นีเ้ปน็เรือ่งทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ จัดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนงานทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ออกสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำาหรับ
ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำานุบำารุงสังคม ประชาธิปไตย 
คุณธรรมแก่สังคมและประชาชน

ผศ.ดร.โปรดปราน กล่าวว่า “ด้วยประวัติของธรรมศาสตร์ที่มี
มายาวนาน และเป็นที่สนใจของผู้คน ทำาให้เกิดแนวความคิดใน 
การจำาลองเอาหอประวตัศิาสตรท์ีต่กึโดม ชัน้ ๓ มาโชวท์างเวบ็ไซตใ์ห้
เข้าชมแบบออนไลน์ (Thammasat University Virtual Hall of fame) 
และแนวความคิดในการจัดทำา TU Pedia ที่เปรียบเสมือนสารานุกรม
ออนไลนข์องชาวธรรมศาสตร ์สำาหรบัคน้หาประวตัหิรอืสิง่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรรมศาสตร ์เชน่ ประวตัอิธกิารแตล่ะทา่น ประวตัศิาสตรข์องแตล่ะ
คณะ เป็นต้น”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บรกิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ สะดวก-รวดเรว็ และโปรง่ใสตรวจสอบ
ได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 
รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำางานภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ดีและมีความรับผิดชอบ     
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ท่ีมีความวิริยะ

อุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำาปี ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายนามดังต่อไปนี้ 

บุคลากรดีเด่น
และผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง 

ประจำาปี ๒๕๕๔

กลุ่มข้าราชการ

นายสมศักดิ์ กิตติพิทักษ์
ตำาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำานาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาววรรณิษา ไวยฉายี
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

กลุ่มลูกจ้างประจำา

นางช่อทิพย์ สนแก้ว
ตำาแหน่ง พนักงานสถานที่ งานตรวจก่อนจ่าย กองคลัง 

นางกรองทิพย์ จันทร์ลอย
ตำาแหน่ง พยาบาลชำานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นายสมโภชน์ จังวิบูลย์ศิลป์
ตำาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ กองคลัง

นายพิชัย ดวงนิล
ตำาแหนง่ พนกังานสถานที ่สำานกังานเลขานกุาร

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นางสาวอังคนา นามสุข
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำานักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

นายถนอม ราชแสง
ตำาแหน่ง พนักงานทั่วไป

สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร

บุคลากรดีเด่น

ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง
กลุ่มข้าราชการ

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มลูกจ้างประจำา
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คว้ารางวัลสุดยอดนักการเงิน
รุ่นใหม่ YFS 2011

(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

รางวัลวิทยานิพนธ์ : จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้

กำาลังใจแก่นักวิจัยที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงาน

วิทยานิพนธ์ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ มี

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กรอบงานสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

บริบท ด้วยเทคนิคการผสมผสานข้อมูล จากโครงข่ายเซ็นเซอร์

ร่างกาย” โดย ดร.สุรภา เทียมจรัส อาจารย์ประจำาสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

๒. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อัลกอริธึมใหม่สำาหรับการสร้างชุด 

คำาสั่งให้ได้ผลดีที่สุดสำาหรับเครื่องจักร ควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์แบบ ๕ แกน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย 

อโณทยัไพบลูย ์อาจารยป์ระจำาคณะวศิวกรรมศาสตร ์(สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

ผลงานประดษิฐคิ์ดคน้ : จดัใหม้กีารมอบรางวลัแกน่กัประดษิฐ์

ไทยที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดสู่

การใช้ประโยชน์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

๑. ผลงาน เรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นกำาลังสำาหรับรถนั่งคน

พกิาร” โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บรรยงค ์ รุง่เรอืงดว้ยบญุ อาจารย์

ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. ผลงาน เรื่อง “DentSim-VR ระบบจำาลองเสมือนจริง

สำาหรับการฝึกรักษาทางคลินิกทันตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ 

ทพญ.ดร.ศริวิรรณ สบืนกุารณ ์อาจารยป์ระจำาคณะทนัตแพทยศาสตร ์

และคณะ

๒. ผลงาน เรื่อง “การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบ

แดง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน” โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำาคณะ

แพทยศาสตร์ และคณะ

ด้านมนุษยศาสตร์

๑. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบ้านไทย (สมัยใหม่) ในบริบท

สถาปตัยกรรมแบบพอเพยีง” โดย อาจารย ์ดร.เขยีนศกัดิ ์แสงเกลีย้ง 

อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ด้านสังคมศาสตร์

๑. ผลงาน เรือ่ง “TIMET : รปูแบบ กระบวนการในการจดัการ

เรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ อาจารย์ประจำาคณะ

ศิลปศาสตร์

ธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัย... (ต่อจากหน้า ๑) นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเวที Young Financial 

Star Competition 2011 (YFS 2011) ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และพันธมิตรใน

ตลาดทนุ เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนในระดบัอดุมศกึษาไดม้คีวามรูค้วาม

เข้าใจเรือ่งการวางแผนการเงิน การลงทนุ การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทั้ง

ในดา้นกวา้งและลกึ ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเปน็มอือาชพี

บนถนนสายการเงิน เตรียมความพร้อมเยาวชนระดับอุดมศึกษาสู่

วชิาชพีในตลาดทนุ เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย สำาหรับรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่งประกอบด้วย 

รางวัลชนะเลิศ K Star Financial Planner ที่สุดแห่งนักวางแผน

การเงนิ ไดแ้ก ่นายกวนิ ภาณสุทิธกิร รางวลัชนะเลศิ รางวลั Muang 

Thai Star Insurance Team ได้แก่ นางสาวธันยพร ถนอมกลิ่น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล SET Star Investment Planner 

และรางวัลชนะเลิศ PTT CSR Star Team ได้แก่ นางสาวธาวินี 

“กี่ทอผ้า
ฉบับกระเป๋า”



P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 15

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วัฒนะประการชัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล K Star 

Financial Planner ได้แก่ นางสาวณัฎฐา บุญสนองชีพ 

Young Financial Star Competition เป็นเวทีสำาคัญในการผลิต

บุคลากรระดับคุณภาพ ที่มีความพร้อมทั้งในเร่ืองความรู้ด้าน 

การวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต บนแนวคิดความ 

รับผิดชอบต่อสังคมที่จะสามารถนำาความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอด ทั้งใน

หน้าที่การงาน การใช้ชีวิต รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมา 

สู่คนรอบข้างและสังคมให้ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการออม 

การลงทุน รวมถึงความคุ้มครองจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 

การวางแผนทางการเงิน

ของ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คว้าทุนต่อยอดการศึกษาจาก
รายการสมรภูมิไอเดีย

“กี่ทอผ้า
ฉบับกระเป๋า”

ถนัดช่าง นางสาวเสวิตา เพิ่มลาภ นางสาวสุดานุช บุญนิ่ม นางสาว

พรอนงค ์มใีจคา้ และผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์าชญั นกัสอน เปน็อาจารย์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชัญ นักสอน อาจารย์ผู้สอนและ

อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานของนักศึกษาในวิชา การออกแบบ

เทคโนโลยเีพ่ือหตัถอตุสาหกรรม กล่าววา่ ผลงานของนกัศกึษากลุม่

นี้มีลักษณะเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงอยากสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

ที่ดีๆ ของนักศึกษาออกสู่สาธารณชน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  นอกหอ้งเรยีน เกดิประสบการณท์ีด่ ีบคุคล

ภายนอกสามารถรับรู้ถึงผลงานการสอนของสาขาฯ และทำาให้

นกัศกึษาเกดิความภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง ซึง่เปน็สิง่สำาคญัตอ่

การเรียนและสร้างสรรค์การออกแบบ 

กี่ทอผ้าฉบับกระเป๋านี้ สามารถทอผ้าที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 

๓๐ เซนติเมตร มีขนาดกะทัดรัด สะดวก ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไป 

ในสถานที่ต่างๆ และการเก็บรักษา ตัวกระเป๋าทำามาจากหนังเทียม 

มีโครงสร้างที่แข็งแรง การออกแบบโครงสร้างของกี่ ได้รับการศึกษา

และตัดทอนจากกี่พื้นบ้าน ให้มีความเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 

พัฒนารูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น สามารถพับเป็นกระเป๋าและ 

กางออกได้ ทำาให้ประหยัดพื้นที่ในเวลาที่ไม่ใช้งาน ฟืม (ฟันหวี) ทำา

จากแผ่นพลาสติกใส (Acrylic) ที่ถูกเจาะเป็นลายด้วยเครื่องจักรใน

ระบบอุตสาหกรรม (CNC) ทำาให้มีน้ำาหนักเบากว่า ฟืมสมัยโบราณ 

ที่ทำาจากโลหะ เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการทอผ้าเป็นงานอดิเรก หรือ

กิจกรรมผ่อนคลายในยามว่าง สำาหรับผู้ชื่นชอบงานทอผ้า และอยาก

เรยีนรูว้ธิกีารทอผา้เบือ้งตน้ ผา้ทอทีไ่ดส้ามารถนำาไปทำาเปน็ผา้พนัคอ 

ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดปาก เป็นต้น

ทัง้นี ้สามารถชมเทปบนัทกึรายการจะออกอากาศในวนัศุกร์

ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๔๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง ๓

ผลงาน “กี่ทอผ้า

ฉบบักระเปา๋” ของนกัศกึษา

ชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปะการ

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำาปาง คว้าทุนต่อยอด

การศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จาก

รายการ สมรภูมิไอเดีย ทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

ออกแบบโดย นางสาวกมลวรรณ 

สรแสง  นางสาว เพี ยง ไพลิน 



 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

 จัดทำาโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓

 พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑

ธรรมศาสตร์ทำานา
เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๖

ประชาคมธรรมศาสตร ์รว่ม

แรงปักดำาต้นข้าวในโครงการ 

“ธรรมศาสตร์ทำานา เศรษฐกิจ

พอเพียง ปีที่ ๖” เมื่อวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ แปลงนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวทิยาลยั นกัศกึษา บคุลากร และนอ้งๆ จากโรงเรยีนอนบุาลแหง่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันปักดำาต้นข้าวบนพื้นที่แปลงนา 

จำานวน ๑๕ ไร่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหวังให้ชาว

ธรรมศาสตร์ได้ตระหนักและเข้าใจวิถีของชาวนา และปลูกฝังให้

นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับความจริง สัมผัสกับปัญหา และความ

ทุกข์ยากของผู้อื่น “ข้าว” จึงเป็นเครื่องมือที่นำามาใช้ให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา

และเจริญก้าวหน้าบนรากฐานของความพอดีพอเพียง สำาหรับข้าว 

ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ปั ก ดำ า ด้ ว ย ห ย า ด เ ห งื่ อ แ ร ง ก า ย ข อ ง 

ชาวธรรมศาสตร์ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน ต้ังแต่การถอนต้นกล้า ปักดำา 

ต้นกล้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวได้ จะนำาไปเล้ียงต้อนรับสมาชิกใหม่

ลกูแมโ่ดมในวนัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ประจำาป ี๒๕๕๕ ในประมาณ

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และส่วนหนึ่งนำามาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ 

เพื่อจำาหน่ายในศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำาของเอเชียที่ ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”


