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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป�ด
ศูนย�การเรียนรู�ราชนครินทร� และห�องสมาคมศิลปศาสตร�ธรรมศาสตร� ในพระอุปถัมภ�ฯ 

ในโอกาสเฉลิมฉลอง 80 ป� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และ 52 ป� คณะศิลปศาสตร� 

จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องโถงริมแม่น�้า
เจ ้าพระยา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “สมเด็จอาจารย์แห่ง
ศิลปศาสตร ์” เพื่อเทิดพระเกียรติและน ้อมร�าลึกพระ-
กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีต่อคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน 
ที่ทรงเป็นอาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสอนภาษาต่าง
ประเทศ ทรงสร้างแบบทดสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
ทรงจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส เป็นต้น ต่อจากนั้น นางดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคม
ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ทูลเกล้าทูล-
กระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปยังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โดยมี ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถมัภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดลุยฤทธกุิล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคม
ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ ้าฟ ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตโคลัมเบีย พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
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สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทาน- 
เข็มเกียรติยศแก่บุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์
และสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช- 
นครินทร์

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ 
ราชนครินทร์ ซึ่งก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเทิดพระเกียรต ิ
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา และได้รับพระราชทาน 
เฉลิมพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย ์
การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งน้ี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า- 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระกรุณา
พระราชทานนามว่า “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” เดิมตั้งอยู่ที่ 
ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์ ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 
ศิลปศาสตร์ 3 ชั้น ด้านลานปรีดี พนมยงค์ โดยพัฒนาจัดระบบ 
การเรียนรู้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาทิ การศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี
พกพา หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่  เพื่อตอบสนองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 9.30 น. เสด็จพระราชด�าเนินยังห้องนิทรรศการ
ชั้น 5 อาคารศิลปศาสตร์ เพื่อทอดพระเนตรเอกสารส�าคัญ 
ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า- 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือครั้งทรง
เป็นอาจารย์ อาทิ เอกสารที่ทรงตรวจการบ้านของนักศึกษา 

เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย์ งานแปลภาษา
ฝรั่งเศส เป็นต้น นอกจากนี้ยังทอดพระเนตรห้องทรงงานของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง- 
นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประทับเมื่อทรงงานท่ีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อีกด้วย ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปยังชั้น 3 
อาคารริมแม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อทรงเปิดสมาคมศิลปศาสตร์  
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ซึง่ก่อตัง้เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 
2536 โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิชาการ
และกิจการอันเป็นประโยชน์แก่คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษา  
และศิษย์เก่า ตลอดจนการบ�าเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ และทรง 
มีพระกรุณาฉายพระฉายาลักษณ์ร ่วมกับคณะผู ้บริหาร 
มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร ์ แขกผู ้มี เกียรติ และ 
คณะกรรมการสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง- 
นราธิวาสราชนครินทร์
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พระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในวโรกาสเสด็จฯ เป�นองค�ประธานในพิธีเป�ดงานสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ครบรอบ 60 ป�

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. พระเจ้า-

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม-

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทรงเป็นประธานใน

พิธีเปิด “งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ

และแรงบันดาลใจแก่นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม

สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งยังประทานพระราชด�ารัส 

“งานสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคมไทย” ทอดพระเนตร

วดีทิศัน์ และประทานโล่รางวลัเชิดชเูกยีรตนิกัวจิยั และทุนการศกึษา

แก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ�านวน 25 ราย 

ภาคบ่าย ยังได้มีกิจกรรมเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) เปิด

เวทีเสวนา “การศึกษาด้านนโยบายสังคมและการพัฒนา: ความ

ส�าคัญและทิศทางสู่อาเซียน” ณ ห้องวรรณไวทยากร ตึกโดม มธ. 

ท่าพระจันทร์ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดตั้งขึ้นวันที่ 25 มกราคม 2497 เพื่อเปิดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องและรองรบันโยบายของรฐับาลเรือ่งการประชาสงเคราะห์
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และการประกันสังคมในสมัยนั้นปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และการพัฒนาชุมชน ทั้ งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ 

ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต  

และศูนย์ล�าปาง รวมจ�านวน 10 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับทุก 

ชั้นปี จ�านวน 1,839 คน และในปีการศึกษา 2557 คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ได้ก�าหนดเปิดหลักสูตรนานาชาติศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

นโยบายสงัคมและการพฒันา เพือ่เตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558

งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
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 มธ. ประสบความสําเร็จด�านการวิจัยเติบโตแบบก�าวกระโดด 

จาก 3 นโยบาย “เพิ่มทุนวิจัย”  “สร�างเครือข�าย” 
และ “สร�างระบบสนับสนุนนักวิจัยครบวงจร” 

 มธ. ประสบความสําเร็จด�านการวิจัยเติบโตแบบก�าวกระโดด  มธ. ประสบความสําเร็จด�านการวิจัยเติบโตแบบก�าวกระโดด 
TU Today

มธ. เป�น “โมเดลต�นแบบ” ของการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เห็นผล

อย�างชัดเจนที่สุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยท่ีมาความส�าเร็จด้านงานวิจัย

ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในระยะสามปีที่

ผ่านมาว่า เป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์พัฒนางานวิจัยสู่สากล เพื่อ

บรรลเุป้าหมายการเป็น 1 ใน 3 มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น�าของประเทศ 

เน้นสร้างองค์ความรูท้ัง้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์

สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชยัศรี 

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดี

ฝายวจิยั เผยถงึผลงานความส�าเรจ็ทีผ่่านมา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า “จาก

วสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัทีจ่ะมุง่สู่การเป็น

สถาบันวิชาการชั้นน�าของเอเชียที่ ได ้

มาตรฐานสากล ในการผลติบณัฑติ การสร้าง

องค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ 

โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของ

ประชาชน โดยเปาหมายของการบริหาร

จัดการด้านวิจัยนับแต่ป พ.ศ. 2557-2559 ในการจัดอันดับระดับ

ประเทศไม่ต�่ากว่าอันดับท่ี 3 ในระยะเวลาประมาณ 3 ปที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เร ่งพัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาของสังคม 

ตลอดจน สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งแก่สาธารณะและเชิง

พาณิชย์”

ทัง้นี ้การพฒันาดงักล่าวเป็น

ไปตามนโยบายหลักของผู้บริหาร 

คือ การบริหารจัดการให้มีปัจจัย

สนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอและ

รอบด้าน โดยจะเน้นกลยุทธ์หลัก 3 

ประการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็น

ไปอย่างก้าวกระโดด ได้แก่

1) การเพ่ิม “ทุนวิจัย” และเสริมสร้างศักยภาพของการ

วิจัยให้มากขึ้น โดยจัดให้มีทุนวิจัยในหัวข้อที่หลากหลาย ส�าหรับ

นักวิจัยรุ่นใหม่ สนับสนุนทุนถึงปีละ 2 แสนบาท/คน ทุนนักวิจัย

ระดับกลาง สนับสนุนทุนปีละ 3 แสนบาท/คน และทุนนักวิจัย

อาวุโส สนับสนุนทุนปีละ 1 ล้านบาท/คน นอกจากนี้ ยังมีทุนวิจัย

ตามประเด็นหลักในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขาและ

ระหว่างสาขา หรือ สหวิทยาการ ซึ่งให้ความส�าคัญในการแก้

ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ประมาณ 5 ล้านบาท/ปี ทุนวิจัยระดับ

หลังปริญญาเอก รวมทั้งทุนปริญญาเอกส�าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จ�านวนมากกว่า 500 ทุนในแต่ละปี จัดให้มีการอบรม

เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ การอบรมจริยธรรม

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รับทุนวิจัยหรือทุน

ร่วมวิจัยจากแหล่งทนุวจิยัภายนอกมหาวทิยาลัย เช่น จากส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น 

2) การจัดตั้ง “เครือข่าย” นักวิจัยโดยเน้นศักยภาพและ

การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ 

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 

ด้วยงบประมาณปีละ 1 ล้านบาทต่อศูนย์ฯ คลัสเตอร์การวิจัย 

กลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูงภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ท้ังนี้ จะให้มีระบบ กลไก ในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันส�าหรับอุปกรณ์เฉพาะทาง
ที่ มีราคาสูง โดยเฉพาะการวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดตั้งศูนย์สัตว์
ทดลอง มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท จัด
ตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี 
รองอธิการบดีฝ�ายวิจัย

วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ�าปี 2555-2556
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สูงสุดต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของท้ังสังคมไทย
และสงัคมโลก ตลอดจนการแก้ปัญหาของสังคมมากยิง่ขึน้ กลยทุธ์นี ้ 
จะเน้นการส่งเสรมิให้มกีารน�าผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์เผยแพร่ 
สู่ภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเชิงสาธารณะ 
นโยบาย พาณิชย์ สุนทรียภาพ หรือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคม ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิจัยทางการแพทย์ และ
กลุ่มวิจัยทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติในหลักการจากท่ี
ประชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการแล้ว ทัง้นี ้ในกลุ่มวจิยัทางการ
แพทย์จะมกีารจดัตัง้ศูนย์วจิยัทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ ศนูย์ความ
เป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรม การปรับปรุงการเข้า
ถึงอาคารและส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ อาทิ 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น จัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาและบริการ ส่วนกลุ่มวิจัยทางการเกษตร ประกอบไป
ด้วย การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
จากข้าวและแป้ง ศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า มาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและปฏิบัติการด้านยา และ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้า และเช่ือมโยงเครือข่ายศูนย์การ
เรยีนรูด้้านภมูภิาคอาเซยีน เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนในเร็วๆ นี้

จากนี้ แผนเดินหน้าสู่ความเป็นผู้น�าระดับแถวหน้าในระดับ
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเร่งขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
ในทุกๆ ด้าน ทั้งการเป็นผู้น�าทางวิชาการและการวิจัย ผลิตงานวิจัย
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็น 
แกนน�าเครือข่ายด้านความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ธรรมศาสตราภิชาน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี 2556

ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. (SIIT)

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2556

คณะนักวิจัย คว้า 10 รางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก
ประจ�าปี 2556 (41st International Exhibition of Inventions of Geneva) 

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การวิจัยที่นับว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มูลค่ารวม
กว่า 600 ล้านบาท และก่อตั้งศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาแห่ง
ประเทศไทย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน 
และการพัฒนางานวิจัยในสาขาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการ และการ
จดัพมิพ์วารสารวชิาการทีม่คีณุภาพในสาขาวชิาต่างๆ เพือ่เป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวชิาการของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและนกัวจิยั
ของทุกสถาบันทั้งในประเทศและภูมิภาค

3) ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสูงสุด
ฉบับละ 50,000 บาท เชดิชแูละให้รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น รวมทัง้ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ โดยในแต่ละปีจะมีการให้ทุนสนับสนุนการ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 700 ทุน เชิดชูและให้ 
รางวัลผู ้มีผลงานวิจัยดีเด่นและสิ่งประดิษฐ์ทั้งระดับคณะและ 

มหาวิทยาลัย ผู ้ที่ได้รับทุนวิจัย 
ขนาดใหญ่ ผูท้ีม่ผีลงานจดสิทธบิตัร 
หรืออนุสิทธิ บัตร และรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากองค์กร
ภายนอก เป็นต้น 

จากการผลักดันการวิจัย
ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผล
งานวิจัย ได้รับรางวัลจากเวที

ระดับโลกกว่า 10 รางวัลต่อปี และรางวัลระดับประเทศกว่า 100 
รางวัลต่อปี มีผลงานที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
เพิม่ขึน้กว่า 100 เปอร์เซน็ต์ และในปี 2556 มผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการ 
ตพิีมพ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิ338 ผลงาน และระดบันานาชาตถิงึ 518  
ผลงาน

นอกจากนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมี 
นโยบายที่จะเพิ่มกลยุทธ์ในการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์

วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ�าปี 2555-2556
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ความสัมพันธ�และความร�วมมือด�านการศึกษา
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค� มธ. และมหาวิทยาลัยซันตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาชนจีน ซ่ึ ง ได ้ รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดี และน�าชม
กิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัเก่าแก่ก่อตัง้มานาน
กว่า 100 ป มหาวิทยาลัยซันตุง 
มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต และเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ/สาขาวิชา
ต่างๆ ครอบคลุมทุกด้านมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน” 

ในป ัจจุบันนี้  วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้มี
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซันตุง 
ซึ่ ง เป ็นอาสาสมัครผ ่านทาง
กระทรวงศึกษาธิการมาท�างาน
เป ็นอาจารย ์สอนภาษาจีนที่
วิทยาลัยฯ อาจารย์ท่านดังกลา่วคือ อาจารย์ถันเสี่ยวอี้ และคาดหวัง
ว่าจากการไปเยือนมหาวิทยาลัยซันตุงครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ
ปรดี ีพนมยงค์ และคณะวชิาสาขาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซันตุงมากข้ึนใน
อนาคตอันใกล้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม กล่าวเสริมว่า กรณีของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงเป็นคณะวิชาท่ีบุกเบิกเปิดสอนด้าน
จีนศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรจีนศึกษาปีละประมาณ 100 คน และมีนักศึกษามาแล้ว 
5 รุ ่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ ต้องการให้คนไทยหรือ
นกัวชิาการไทยเข้าถงึแหล่งความรูข้องประเทศจนีผ่านภาษาจนีโดยตรง 
ไม่ต้องผ่านภาษาองักฤษหรอืภาษาต่างประเทศเหมอืนในอดตีท่ีผ่าน
มา และในประเทศไทยมีผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาจีนจ�ากัดมาก

ขณะนี้หลักสูตรจีนศึกษามีอาจารย์ทั้งหมด 15 ท่าน และ
ยังมีการเรียนเชิญอาจารย์จากคณะอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงของ มธ. และ
อาจารย์พเิศษจากมหาวทิยาลยัในประเทศจนีมาร่วมสอนในบางวิชา 
ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาเป็นอาจารย์ประจ�า
หลักสูตรจ�านวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยซีอันเจียวทง 1 ท่าน 

หลกัสูตรจีนศกึษา ได้จดัการเรยีนการสอน โดยให้นกัศกึษาชัน้
ปีการศกึษาที ่3 เทอม 2 ไปศกึษาทีม่หาวิทยาลยัชัน้น�าในประเทศจนี 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ได้ก่อตั้งข้ึนเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีมาตรฐานเทียบได้กับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ในต่างประเทศและขยายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในต่าง
ประเทศ โดยในระยะแรกวทิยาลัยได้จดัการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ต่อมาได้
ท�าการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเป็น
หลักสูตรการศึกษาแบบสหวิทยาการพร้อม
ท้ังเน้นความเชี่ยวชาญทางภาษา ขอบข่าย
การศกึษาของหลกัสตูรอาท ิการศกึษาภาษา 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจจีน โดยใช้ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.นยิม รฐัอมฤต หัวหน้าโครงการจนีศกึษา 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือกับทางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่า “ในปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มี
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษามาสอนแก่
นักศึกษาจ�านวนมาก มีทั้งอาจารย์ที่เป็นคนจีนและคนไทย เพื่อให้
นักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรจีนศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาจีน วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจการเมืองอย่างถ่องแท้ ออก
เสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและสามารถน�าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพและสื่อสารได้เป็นอย่างดี”

“เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือทางวิชาการ
ให้กับโครงการจีนศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์” 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม เผยว่า “เมื่อวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556 
ศาสตราจารย์ ดร.อดุม รฐัอมฤต รองอธกิารบดฝีายบรหิารท่าพระจนัทร์ 
ได้น�าคณาจารย์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ พรชยั ตระกลูวรานนท์ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย์ล�าปาง รองศาสตราจารย์อาทร 
ฟุงธรรมสาร อาจารย์อาวุโสสาขาจีนศึกษา และอาจารย์เมธาวี 
โหละสุต ผู้ช่วยคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ไปเยี่ยมเยียน
มหาวิทยาลัยซันตุง (Shandong University) สาธารณรัฐ อ่านต่อหน้า 15>>
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้า

ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการกับนายกเทศมนตรี เทศบาลนครล�าปาง 

เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ขึ้น ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง โดยจะเปิดสอนในระดบัปรญิญาโทรุน่แรก

ในเดือนสิงหาคม 2557 นี้ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม

บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ 

นายกเทศมนตรี เทศบาลนครล�าปาง ในการเป ิดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล�าปาง เป็นรุ่นแรก โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกลูวรานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�าปาง เป็นประธาน คณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เปิดเผยว่า “คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความ

ส�าคัญกับงานสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบกับการด�าเนินตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค จึงได้เปิด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

การสร้างเสริมสุขภาพขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส�าเภาทอง รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ และประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

กล ่าวเ พ่ิมเติมว ่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความ

รู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จัดการ และน�าไปสู่การพัฒนา

งานสาธารณสขุ พฒันาสขุภาพของประชาชนโดยเน้น การมส่ีวนร่วม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลําปาง จับมือเทศบาลนครลําปาง 
ลงนามความร�วมมือด�านสุขภาพ 

ของทุกภาคส ่วนอย ่างแท ้จริง 

ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพเป็น

การบรกิารสขุภาพทีส่�าคญัส�าหรบั

ประชาชน ทุกเพศทุกวัยและ

ทุกอาชีพ ซ่ึงนับวันจะยิ่ ง เพิ่ม

ความส�าคัญและจ�าเป็นมากข้ึน 

เนื่องจากสุขภาพประชาชนถูก

คุกคามด้วยปัจจัยมากมาย ทั้ง

สังคม ส่ิงแวดล้อมและโรคภัยต่างๆ 

การลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการครั้งนี้เพื่อเสริมความ

เข้มแขง็ของการจดัการเรยีนการสอน

ในสาขาดงักล่าว คณะสาธารณสขุ-

ศาสตร์จะมีบทบาทในการร่วม

พัฒนาก�าลังคนด้านสาธารณสุข ร่วมพัฒนา

เมือง และพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนกับ

เทศบาลนครล�าปาง การร่วมมือกันครั้งนี้จะท�า

ให้พันธกิจของท้ังสองหน่วยงานสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็น

รากฐานส�าคัญของการพัฒนาการศึกษาด้าน

สาธารณสุข และพัฒนาสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน
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กลุ่มข้าราชการ ได้แก่

บุคลากรดีเด�น  ประจําป� 2556

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ 

นางทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ ต�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
ปฏิบัติการ 

 หัวหน้างานวิจัยและระดมทุน 
คณะนิติศาสตร์

กลุ่มลูกจ้างประจํา ได้แก่

นางศิริวรรณ เวชทัพ ต�าแหน่งพนักงานทั่วไป 
กองงานศูนย์รังสิต

รายชื่อผู ้ที่ได้รับการยกย่องว่าเปนผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ
อย่างดียิ่ง ประจําป 2556
กลุ่มสํานักงานอธิการบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. น.ส.ศรันยา สาราณิชยกิจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 งานพัสดุ กองคลัง

กลุ่มคณะ
ข้าราชการ
1. นางสุดสวาท สุริยันต์ เลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ลูกจ้างประจ�า
1. นายสมศักดิ์ เพ็งตะโก พนักงานขับรถยนต์
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

กลุ่มสํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ
ข้าราชการ
1. นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช�านาญการ
 หัวหน้างานวางแผนและบริหาร 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นายวทัญู ใจบริสุทธิ์ นักวิจัยปฏิบัติการ
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ลูกจ้างประจ�า
1.นายเปรมชุธร อมาตยสุนทร พนักงานสถานที่ ส�านักหอสมุด

คณะกรรมการด�าเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้ด�าเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์การ

ครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น อีกทั้งจะได้รับการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ เกียรติคุณให้ปรากฏเป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่บุคลากร โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2556 มีดังนี้
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BBA ธรรมศาสตร� คว�ารางวัลชนะเลิศระดับ “Gold Award” 
จากการแข�งขัน Young Marketing Research Team Award 
โครงการนักวิจัยการตลาดรุ�นเยาว� รุ�นที่ 10

TU Show Case 

น.ส.พริว สุดอ่อน นายกันต์พจน์ สุริวงศ์ นายชนิวฒัน์ อศัวชยัโสภณ น.ส.เพริศพันธ์ กลับขันธ์

นกัศกึษาโครงการปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ หลกัสตูรนานาชาติ 
(BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คว้ารางวลัชนะเลศิระดบั “Gold Award” จากการแข่งขนั “Young 
Marketing Research Team Award” ในโครงการอบรม “นัก
วิจัยการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นท่ี 10” น�าทีมโดยนายกันต์พจน์ สุริวงศ์ 
นางสาวพริว สุดอ่อน นางสาวเพริศพันธ์ กลับขันธ์ และนายชินวัฒน์ 
อัศวชัยโสภณ โดยมี อาจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ เปนอาจารย์
ที่ปรึกษาทีม นับเปนความภูมิใจอย่างยิ่งส�าหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล เนื่องจากนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา ครั้งนี้ถือเปนครั้ง
แรกทีท่างสมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทยได้มอบรางวลั Gold 
Award ให้กับผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขัน “Young Marketing Research Team Award” 
ในโครงการอบรม “ นักวิจัยการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10” จัดขึ้นโดย
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยว
กับการวิจัยตลาดให้นิสิต-นักศึกษา สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ฝกฝนทักษะในการวิจัยตลาด 
โดยจัดให้มีการแข่งขันเขียนแผนการวิจัย
การตลาดระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเปน 8 ทีม ทีมละ 4 คน 
แต่ละทมีจะต้องน�าเสนอแผนการวจิยัตลาด
และตอบข้อซักถามต่อหน้าคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทุกทีม
ต้องเขยีนแผนการวจิยัการตลาดของ บรษิทั 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และใน
ที่สุดนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชกีส็ามารถคว้ารางวลัชนะเลศิระดบั 
“Gold Award” มาครองได้ส�าเร็จ 
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TU FaceUp

ปฐมนิเทศนักศึกษาต�างชาติ
กองวิเทศสัมพนัธ์ จดังานปฐมนเิทศนกัศกึษาต่างชาต ิประจ�าภาคเรยีน

ที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เพื่อให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557 
ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

อบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ�
กองวิเทศสัมพันธ ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝกอบรมทูต
กจิกรรมวเิทศสมัพนัธ์ เมือ่วนัที ่6-7 มกราคม 
2557 ณ สถานตากอากาศบางปูและเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบันเอเชียฯ จัดปาฐกถาพิเศษ The East Asia Round 
Table Series “ASEAN, Thailand, and the Korean 
Peninsula : A need for a new security arrangement 
in East Asia?  

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 
กระทรวงการต่างประเทศ จัด The East Asia Round Table Series 
“ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula : A need for a 
new security arrangement in East Asia? ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ
เป็นอย่างสูงจาก ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้า
ร่วมจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ห�องสมุดบุญชู ตรีทอง จัดกิจกรรมหนังสือทํามือ ภายใต�
โครงการ Books Club 

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จัดกิจกรรมหนังสือท�ามือ ภายใต้โครงการ 
Books Club โดยมี อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการ
นักศึกษาศูนย์ล�าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ 
บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ 
ศูนย์ล�าปาง

คณะศิลปศาสตร� จัดกิจกรรม “เทศกาลอาเซียน ASEAN’s 
Festival” ครั้งที่ 3

โครงการเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เทศกาลอาเซียน ASEAN’s Festival” ครั้งที่ 3 
เพือ่น�าเสนอและสร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้และอาเซียน ผ่านมุมมองการน�าเสนอกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 30-31 
มกราคม 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศูนย�วิจัยค�นคว�าและพัฒนายา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“การพัฒนามาตรฐานห�องปฎิบัติการสู�สากล”

รองศาสตราจารย ์  ดร. เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต ์  โรจนพันธุ ์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการสู่สากล” เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 
2557 ณ ศนูย์วจิยัค้นคว้าและพฒันายา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ปนดัดา ชลิวา รองผูอ้�านวยการสถาบนั
มาตรวิทยาลัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ 

อธิการบดี มธ. ลงนามความร�วมมือทางวชิาการกับโรงเรยีน
นายร�อยตํารวจ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์  ลงนามความร ่วมมือทางวิชาการด ้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์ ร ่วมกับ 
พลต�ารวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ขอเชิญบุคลากร และศิษย�เก�าธรรมศาสตร�
ร�วมจองเหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ�ที่ระลึก 80 ป� ธรรมศาสตร�

Hilight 80 »‚ ̧ ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการโครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสดังกล่าว
หลากหลายประเภท รวมถึงการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ
เหรียญที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 
ศาสตราจารย์ สญัญา ธรรมศกัดิ ์และ ศาสตราจารย์ ดร.ปวย อึง๊ภากรณ์ 
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ทองแดงรมด�าพ่นทรายพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. ทั้ง 2 
ประเภทเป็นเหรียญที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ของธรรมศาสตร์ ได้แก่ 
ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ และ ศ.ดร.ปวย 
อึ๊งภากรณ์ โดยด้านหน้าของเหรียญ เป็นรูปอาจารย์ทั้งสามอยู่ด้วย
กนั โดยท่านอาจารย์ปรดีอียูก่ลางเหรยีญ อาจารย์สัญญา อยูด้่านซ้าย
และ อาจารย์ปวยอยูด้่านขวา มกีารใส่ช่ือของท่านอาจารย์ทัง้สามลง
ในเหรยีญ ส่วนด้านหลงัของเหรยีญ มรีปูอาคารตกึโดมมหาวทิยาลยั

เหรียญที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ เนื้อเงิน เหรียญที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ เนื้อทองแดง

รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ
ประธานคณะกรรมการดาํเนนิงานในโครงการจัดกจิกรรมในโอกาส
ครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กลาว
ถึงการจัดทําเหรียญท่ีระลึกวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�า
เหรียญที่ระลึก 3 บูรพาจารย์ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อ
เฉลมิฉลองในวาระ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ซึ่งทั้งสองเหรียญน้ีมีความแตกต่างกันโดยให้สังเกตง่ายๆ คือ ถ้ามี
ค�าว่าเหรียญกษาปณ์อยู่นั้น ไม่ว่าเป็นเหรียญกษาปณ์ส�าหรับการใช้
เป็นเงนิตราส�าหรับการแลกเปลีย่น หรอืเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึ สิง่หนึง่
ทีข่าดไม่ได้คอื หนึง่ ต้องมพีระบรมรปูของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
อยูด้่านหนึง่ สอง ต้องมกีารก�าหนดราคาของเหรยีญลงไปในเหรยีญ ที่
ต่างกนัระหว่างเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึกบัเหรยีญกษาปณ์ส�าหรบัการ
แลกเปลีย่นคอื เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึจะมรีาคาสงูกว่าราคาทีร่ะบไุว้
ในเหรยีญ เช่น เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึ 800 บาท จะมรีาคาจ�าหน่าย
สงูกว่า 800 บาท ในขณะทีเ่หรยีญกษาปณ์เพือ่การแลกเปลีย่น ราคา
ที่จ�าหน่ายจะเท่ากับราคาที่ระบุไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญกษาปณ์ 
1 บาท จะมีราคา 1 บาท เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จะมีราคา 5 บาท 
ส่วนเหรียญที่ระลึก ทั้งสองด้านจะเป็นรูปอะไรก็ได้ และไม่มีราคา
ระบุไว้ในเหรียญ 

ประธานคณะกรรมการโครงการจัดกจิกรรมในโอกาสครบรอบ 
80 ป แหงการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กลาวเพิม่เตมิวา
เหรยีญทีร่ะลกึ ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จดัท�าขึน้ในวาระพเิศษนี้
มี 2 ประเภท คือ หนึ่ง เหรียญเงินรมด�าพ่นทรายพิเศษ สอง เหรียญ

ธรรมศาสตร์ มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวง
ขอบเหรียญมีข้อความ “ครบ 80 ปี แห่งการสถาปนา 27 มิถุนายน 
2557” นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 
ราคา 20 บาทด้วย โดยความพเิศษของเหรยีญทัง้สองประเภททีจ่ดัท�า
ขึ้นเป็นเหรียญระลึกที่แบบภาพนูนที่ผลิตยาก เหรียญทุกเหรียญ
ใช้มือคนขัดให้ความละเอียดอ่อนและความคมชัดกว่ามาก ต่างกับ
เหรียญต่างประเทศที่มักใช้เครื่องขัด ผลิตจ�านวนจ�ากัดโดยเหรียญ
ที่ระลึกเน้ือเงิน ผลิตแค่ 500 เหรียญ และเหรียญทองแดง ผลิต 
5,000 เหรียญเท่าน้ัน และเฉพาะเหรียญเงินยังมีหมายเลขก�ากับ 
001-500 ดังนั้นคาดว่าเหรียญทั้งสองจะเป็นที่นิยมของนักสะสม
เหรยีญ เหรยีญทกุเหรยีญจะใส่ในตลบัอะครลิคิ บรรจใุนกล่องไม้ยาง 
มีความสวยงามและง่ายต่อการจัดเก็บ เหรียญนี้สร้างและออกแบบ
โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยราชการ จึงให้ความมั่นใจในคุณภาพ
การผลิตและจ�านวนการผลิตที่แน่นอน

สาํหรบับุคลากรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รบัส่วนลดพเิศษ 
10 เปอร์เซ็นต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่ังจองได้ที่ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3905 และ 
ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3048

ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัของทีร่ะลกึ 
และข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการครบ
รอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ได้ที่ www.thammasat80.tu.ac.th
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Christopher Cox ผู�บริหาร Facebook บรรยายพิเศษเรื่อง
The Future Technology of Social Software ในโอกาส 80 ป� ธรรมศาสตร�

ในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
แห ่งการสถาปนาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ได้ก�าหนดจัด
กิจกรรมทางวิชาการหลาก
หลายรูปแบบ รวมทั้ งการ
จัดเวทีเสวนาวิชาการชุด “8 
ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” 

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาหลากหลายหัวข ้อ เพื่อ
จดุประกายความคดิในการแก้ปัญหาให้กบัสงัคมไทยในมติต่ิางๆ ทัง้
ด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ การต่างประเทศ การคอรปัชัน่ สิง่แวดล้อม 
การสาธารณสขุ การสือ่สารมวลชน โดยในเวทเีสวนาครัง้แรกได้เชิญ 
Mr. Christopher Cox  ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเปน Vice President of 
Product ของ Facebook สื่อเครือข่ายสังคมยอดฮิตที่มีผู้ใช้กว่า
พันล้านคนทั่วโลก โดยในประเทศไทยเอง มีผู้ใช้มากถึง 24 ล้านคน 
จนกลายมาเปนสื่อใหม่ที่ทรงพลังที่สุดสื่อหนึ่งของโลกวันนี้

หัวข้อที่ Mr. Cox ให้เกียรติมาบรรยายคือ “The Future 
Technology of Social Software “ โดยจดัทีโ่รงแรมดสุติธาน ีเมือ่
วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.30-11.00 น. ในวันงาน Mr. Cox 
เดินทางมาถึงโรงแรมดุสิตธานีแต่เช้าตรู่ ในชุดล�าลองสบายๆ สไตล์
ชาวไอทีแห่ง Silicon Valley จนผู้เขียนแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นว่า 
Mr. Cox ได้เดินผ่านไปต่อหน้าอย่างเปนกันเองแบบสบายๆ จนไม่รู้
ตัวว่าคนดังท่านนี้ ได้มาอยู่ใกล้ๆ แค่นี้เอง

การบรรยายเริม่ต้นท่ามกลางผูฟั้งนบัหลายร้อยคนจากหลาก
หลายวงการ ทั้งไอที แวดวงวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ที่เข้ามา
จับจองที่นั่งกันแต่เช้า แม้การบรรยายจะเปนไปอย่างเรียบง่ายโดย
มอีปุกรณ์ประกอบการน�าเสนอเปนเพยีงกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา 
ทว่ากลับเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งความเปนกันเองที่
สนุกสนาน  Mr. Cox ใช้วิธีการชวนคุยและเปิดให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วม
ด้วยการซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยเริ่มจากการถามผู้ฟังว่า 
หากย้อนเวลาไปในปี ค.ศ. 1985 ถ้าพดูถงึ Facebook ในตอนนัน้ เรา
จะนึกถึงอะไรกันบ้าง บางคนก็ตอบว่าเปน “electronic memory 
book” บางคนว่าเปน “diary” หรือ “album” หรือแม้แต่สมุด
โทรศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันมานานก็คือ “yellow pages” จะเห็นได้

ว่าในสมยันัน้ เราแทบจะนกึไม่ออกเลยว่า
การสื่อสาร ณ วันนี้ จะช่างแสนสะดวก
ง ่ายดายอย ่างน ่ามหัศจรรย ์  ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์
พกพาขนาดเล็กอย่างสมาร์ทโฟนหรือ
แทบเล็ต ที่มีคุณสมบัติครบครันเหนือชั้น
กว่าส่ือใดๆ เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างใน
โลก เปนได้ทั้งเครื่องโทรศัพท์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สารานุกรม สมุดรายนาม
โทรศัพท์ เครื่องเล่นเพลง MP3 หรือ
แม้แต่อุปกรณ์ GPS 

Mr. Cox มองว่า Facebook เปน “สื่อ” หรือ “medium”  
ที่น�าพาข่าวสารถึงผู้คนทั้งหลายในโลก ทุกครั้งที่มีสื่อประเภทใหม่
ก�าเนิดขึ้นในโลก จะท�าให้ผู้คนได้เปิดสู่โลกประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย
เสมอ ยกตัวอย่างเช่น การที่คนในสมัยก่อนได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับ
สงครามโลก ท�าให้มีความรู้สึกที่มีต่อสงครามแตกต่างไปจากในยุค
ที่ไม่มีสื่อภาพยนตร์อย่างมาก

ในภาพรวม เนื้อหาการบรรยายของ Mr. Cox มี 3 ประเด็น
ส�าคัญคือ แนวคิดเรื่อง “แผนที่สังคม” (Social Graph) “การ
เผยแพร่” (Publishing) และ “การสร้างสภาพแวดล้อมของ
ระบบ” (platform)

ในประเด็นแรกเรื่องของแผนที่สังคมหรือ social graph นั้น 
Mr. Cox เล่าว่า ย้อนไปในปี 2005 แนวคิดของ Facebook มาจาก
ความคิดที่ว่า หากเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือ world wide web 
คือการเชื่อม web sites ต่างๆ เข้าด้วยกันเปนเครือข่ายใยแมงมุม 
ท�าไมเราจะสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยง “คน” เข้าหากันไม่ได้ ให้เปน
เครือข่ายหรือ “แผนที่สังคม” ที่น�าเอาผู้คนที่มีประสบการณ์ร่วม
กัน มีความสนใจตรงกัน จากหลายพื้นที่ หลายสังคม ทั้งที่เปนคน
ธรรมดา เปนคนดัง ดารา เปนนักการเมือง ได้มาเชื่อมต่อเข้าหากัน 
โดยสร้าง “connectedness”  นั่นเอง Facebook จึงเปนแผนที่
หรือรายชื่อของผู้คนมากมายที่มีสิ่งที่เหมือนกันและน�ามาแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนกัน

ประเด็นที่ 2 คือ การเผยแพร่หรือ Publishing หมายถึงการ
เผยแพร่ แบ่งปันความคิดของเราสู่สังคม ในรูปของภาพ ข้อความ 

Mr. Christopher Cox
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ภาพเคลื่อนไหว และเสียงอย่างเสียงเพลง การเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
สะดวกง่ายดายนี้ เป็นแนวคิดหลักที่จะท�าให้ระบบตลาดและสังคม
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดังน้ัน หากเราสามารถท�าให้ต้นทุนในการ
เผยแพร่หรือการขนส่งข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์หรือมีน้อยที่สุด ก็จะ
ท�าให้ทุกคนสามารถผลิตและเผยแพร่ความคิดและข่าวสารของตน
ได้ง่ายๆ และประหยัด

ประเดน็ที ่3 คอืการมสีภาพแวดล้อมของระบบหรอื platform  
ที่ท�าให้การสื่อสารสามารถท�าได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่อง desktop หรือ notebook ไปจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และ tablet ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ท�าได้
ง่าย มีราคาถูก และสะดวก ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่ชื่อ Air B & B 
Hotel ที่เป็น platform การหาที่พักที่ก�าลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ เป็น 
ระบบที่ท�าให้ผู้คนเสนอเปิดห้องพักให้คนเช่าแบบโรงแรมได้หากมี
ห้องพกัทีบ้่านว่างอยูแ่ละต้องการมรีายได้ ส่วนคนทีต้่องการห้องพกั
กส็ามารถได้ห้องพกัราคาถกูทัว่โลก และนีเ่ป็นประโยชน์ของการน�า
ความต้องการของคนมาเชื่อมโยงเข้าหากัน 

ในตอนท้ายของการบรรยาย Mr. Cox ได้เปิดโอกาสให้มีการ
ซักถาม มีค�าถามน่าสนใจจากผู้ฟังหลายข้อด้วยกัน แต่ด้วยเนื้อท่ี
จ�ากัด จึงขอคัดบางประเด็นมาน�าเสนอดังนี้ มีผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่า 
Facebook มีแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาวงการต่างๆ เช่น วงการการ
ศึกษาหรือไม่ Mr. Cox ตอบว่า คงไม่ท�า เพราะ Facebook เป็น 
ผู้สร้างระบบการสื่อสารไว้ให้ วงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการการ
ศึกษา หรือวงการสุขภาพและสาธารณสุข สามารถน�าไปใช้ในการ

พัฒนาต่อได้  
อกีค�าถามหนึง่ก็คือ การเกดิขึน้ของสือ่เครอืข่ายสงัคมจ�านวน

มาก ท�าให้มีการแข่งขันสูง Mr. Cox ตอบว่าการแข่งขันเป็นสิ่ง
ที่ดี เพราะแต่ละส่ือมีข้อดีในตัวเอง มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น 
Instagram เน้นการสื่อสารด้วยภาพคือเป็นเหมือน “ gallery” ใน
ขณะที ่Twitter เป็นสือ่ทีจ่ดุประกายความคดิให้ขยายผลต่อไป และ
เน้นการส่งข่าวสารสั้นๆ และรวดเร็ว ส่วน Facebook นั้น เป็นสื่อที่ 
“เสนอข้อมูลข่าวสารส�าคัญๆ ที่ผู้คนควรรู้ในแต่ละวัน” 

ค�าถามอกีข้อทีน่่าสนใจเป็นเรือ่งของบทบาทของ Facebook 
ในด้านการสร้างรายได้ Mr. Cox มองว่า Facebook เป็นสื่อทาง
เลือกใหม่ให้กับผู้โฆษณาที่ต้องการส่ือสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี
ความต้องการสูงหรือที่เรียกว่า “demand generation” คนรุ่นนี้
จะเปิดรับสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ
วิทยุ น้อยลง แต่จะสนใจข่าวสารจากสื่อดิจิตอลมากขึ้น Facebook 
จึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างของความต้องการในการสื่อสารของคน 
รุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิตอล

การบรรยายของ Mr. Cox สิน้สดุลงอย่างน่าประทบัใจ ผูฟั้งได้ 
รับความรู้และความสนุกสนานจากการบรรยายอย่างเต็มท่ี มีเสียง 
สะท้อนแสดงความชืน่ชมการจดัการบรรยายพเิศษครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก   
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ประสบความส�าเร็จยิ่งของการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองวาระส�าคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการ “อภิวัฒน์สังคมไทย”  
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 8 ทศวรรษอย่างเต็มภาคภูมิ

ต่อจากหน้า 8 ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษา...

โดยตรง ที่ผ่านมาได้มีการส่งนักศึกษาไปเรียนยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  
มหาวิทยาลัยฝู้ตั้น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เซ่ียงไฮ้  
ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรม การเมือง สังคม และเศรษฐกิจของจีนได้เป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัยซันตุง นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ในด้านประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศจีน ในการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยซันตุง ติดอันดับท่ี 16 ของมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าในประเทศจีน ซ่ึงในอนาคตจะมคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั
ซันตุงในอีกหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยซันตุงมีโครงการที่จะร่วมมือ
กับ มธ. ในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และเอก ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มธ. รวมถึงบุคคล
ภายนอกด้วย อีกทั้งยังมีทุนระยะสั้น แต่ต้องผ่านการสอบภาษาจีน
เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

นอกจากการสนับสนุนทุนด้านโครงการศึกษาที่เป็นหลักสูตร
ระยะยาวแล้ว ยังมีหลักสูตรระยะสั้น โดยมหาวิทยาลัยซันตุงจะ
สนับสนุนทุนให้กับข้าราชการ หรือบุคคลท่ัวไปท่ีท�าธุรกิจทางด้าน
การเงินการธนาคาร และครู/อาจารย์ เป็นการเรียนหลักสูตรระยะ
สั้นเฉพาะสาขา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงาน
ประมาณ 2 สัปดาห์ – 2 เดือน 

การให้ความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยซันตุงอีก
ด้านหนึง่คอื ถ้าคณะใดในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีความต้องการ
อาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านเศรษฐศาสตร์  
การเงนิ เศรษฐกจิ กฎหมาย หรอืวฒันธรรม สามารถขอความร่วมมอื 

ให้มหาวทิยาลยัส่งอาจารย์หรอืผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ เหล่านีม้าช่วย
สอนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการระยะสั้นส�าหรับผู้ที่
จบปริญญาตรีขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 40 ปี สามารถเข้าโครงการ 2 
สัปดาห์ หรือ 6 เดือน เพื่ออบรมเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย การศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ ที่มหาวิทยาลัยซันตุง ซึ่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก็สามารถเข้าร่วมโครงการน้ีได้ อีกทั้ง
มหาวทิยาลยัซนัตงุมกีารสนบัสนนุทนุในการจดัพมิพ์หนงัสอื ซ่ึงรวม
ถงึการแปลหนงัสอื การท�าวทิยานิพนธ์ เป็นภาษาจนี โดยวทิยานพินธ์
เล่มนัน้จะต้องได้รบัการยอมรบัจากมหาวทิยาลัยว่าเป็นวทิยานพินธ์
ที่ดีและสามารถให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่สาธารณะทั่วไป 

“จากการที่ได้ไปพบปะและเจรจากับมหาวิทยาลัยซันตุง 
ท�าให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนด้านศึกษานับเป็นโอกาสที่
ดีที่อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาจะได้ไปสร้างเสริม
ประสบการณ์พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตในหลายๆ ด้านของประเทศ
จีนอย่างถ่องแท้ เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้บัณฑิตท่ีศึกษาจบ
ออกมาได้น�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละประสบการณ์มาถ่ายทอดเพือ่เป็นการ 
เผยแพร่ความรู้และภาษาจีน ในปัจจุบันภาษาจีนนับเป็นภาษาที่ใช้
กนัมากเนือ่งจากมกีารตดิต่อค้าขาย การสือ่สารเพือ่ท�าธรุกจิร่วมกนั
กับคนไทย จึงหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาจบกันไปแล้วจะสามารถ
ประกอบอาชีพและเป็นบัณฑิตที่ดีท�าประโยชน์แก่สังคมต่อไป”  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต กล่าวทิ้งท้าย
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