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ธรรมศาสตร รุกขยายเครือขายการศึกษาระดับอาเซียน และระดับโลก
หวังผลิตบัณฑิตคุณภาพรูรอบวิชาการและพรอมเปน “พลเมืองโลก”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

“มธ.ไดรับการจัดอันดับโดย QS World University
Ranking ว า เป น สถาบั น ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกสูงสุด เปนอันดับ 1 ของประเทศ”
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตั้งเปำ ปี 2557 รุกขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ Top 3 ในประเทศ
อำเซียน พร้อมเดินหน้ำขยำยฐำนควำมร่วมมือในรูปแบบ “ภำคี
เครือข่ำย” หรือ Consortium ในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่ม
โอกำสกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร ทั้งด้ำน

วิชำกำร และกำรฝึกอบรม ตลอดจนกำรเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมใน
ต่ำงประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรอบรู้ และมีควำมพร้อมที่จะ
เป็นพลเมืองของโลกที่มีศักยภำพในอนำคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภำษณ์ถึงแผนของธรรมศำสตร์ด้ำนควำม
เป็นนำนำชำติในปี 2557 ว่ำ มหำวิทยำลัยมีเปำหมำยขยำยควำม
ร่วมมือข้อตกลงทำงวิชำกำรในระดับอำเซียนกับมหำวิทยำลัยชัน้ น�ำ
(3 อันดับแรก) ของประเทศอำเซียนทั้งหมด พร้อมจัดตั้งทุนกำร
ศึกษำ “มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เพื่อประชำคมอำเซียน หรือ
Thammasat University’s Scholarship for ASEAN Community

(TUSAC)” สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นกั ศึกษำของประเทศอำเซียน
และประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ เข้ำมำศึกษำที่คณะ/โครงกำรต่ำงๆ ของ
ธรรมศำสตร์ สร้ำงบรรยำกำศทำงกำรศึกษำทีห่ ลำกหลำยในเชิงกำร
เรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โดยโครงกำรนี้เริ่มรับนักศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 ทั้งระดับ
ปริญญำตรี โท เอก ปัจจุบันมีนักศึกษำที่รับทุนทั้งสิ้น 27 คน จำก
จ�ำนวนทั้งหมด 54 ทุน
ส�ำหรับเครือข่ำยในระดับนำนำชำติ มหำวิทยำลัยรุกขยำย
ฐำนควำมร่วมมือในกำรเข้ำเป็นภำคีเครือข่ำย (ระดับ Consortium)
โดยเครือข่ำยในยุโรป มหำวิทยำลัยเป็นสมำชิกเครือข่ำย Erasmus
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เทคโนโลยีนานาชาติ สิรนิ ธร (SIIT) ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการ
เข้าร่วมเครือข่าย TUBEMATE ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน ในด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น
จากการมุ่งขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมา
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ
การจัดอันดับโดย QS World University Ranking ว่าเป็นสถาบัน
ที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ
ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และในปี
2557 ธรรมศาสตร์ ยังมีนโยบายในการรุกขยายฐานความร่วมมือ
ทางวิชาการในต่างประเทศให้หลากหลายและครอบคลุมแนวโน้ม
ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เช่น การบุกเบิกด้านละติน-อเมริกันศึกษา
เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การมุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ต่างประเทศ จะเป็นกลไกส�ำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเอื้อต่อ
การศึกษาเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงภาษาและวัฒนธรรม เพื่อ
ผลักดันสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ “เก่งวิชาการ” และ “พร้อมเป็น
พลเมืองของโลก” ที่มีศักยภาพต่อไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

Mundus จ�ำนวน 9 โครงการ มีกิจกรรมความร่วมมือและการแลก
เปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา ที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสหภาพยุโรป ตลอดจนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน ผ่าน
ความร่วมมือกับประเทศโลกที่สาม ซึ่งมีจุดประสงค์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยได้รบั การสนับสนุนทุน ได้รบั สิทธิ
ในการส่งอาจารย์ และนักศึกษา ไปศึกษาแลกเปลี่ยน และอบรม
ทางวิชาการในประเทศสมาชิกภูมิภาคยุโรป โดยการที่ธรรมศาสตร์
สามารถแสดงศักยภาพในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการเครือข่ายความ
ร่วมมือนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ในส่ว นของเครือข่ า ยระดับ โลก ได้ แก่ ISEP
(International Student Exchange Programs) ซึ่งได้ขยาย
ขอบข่ายการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น I - I ท�ำให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ขาเข้า-ขาออก มีโอกาสเลือกศึกษาได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น
และมหาวิทยาลัย ยังสนับสนุนในระดับคณะ โดยให้คณะต่างๆ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศระดับคณะให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น เช่น การเข้าร่วมเครือข่าย AUN/SEED- Net ของสถาบัน
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แนะนําผูบริหาร
ผู้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดี

ศาสตราจารย์
ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์
พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์ลําปาง และศูนย์พัทยา

ศาสตราจารย์
ดร.อุดม รัฐอมฤต
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย

ศาสตราจารย์
ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์
ดร.พิภพ อุดร
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
และการเรียนรู้

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รองศาสตราจารย์
เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
บริหารศูนย์รังสิต
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
จิตตินัดด์ หะวานนท์
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุลีพร เกษโกวิท
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์
ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์
ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์สายฝน
สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลําปาง

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลําปาง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
อรพรรณ โพชนุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปกปอง ศรีสนิท
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
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รองศาสตราจารย์
ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป
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มธ. เปดตัวศูนยบริการสุขภาพใหบริการเชิงรุก
ดานสุขภาพครบวงจร ตอกยํ้าการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
ใหเปนสถาบันชั้นนําที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ดวยบริการที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพื่อรับใช้
ปวงชน ในขณะเดียวกันสถำบัน
กำรศึกษำยังต้องเป็นหน่วยงำน
ด้ำนกำรให้บริกำรแก่สงั คมในด้ำน
ต่ำงๆ และในโอกำสครบรอบ 18 ปี
คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์บริกำร
สุ ข ภำพ เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น สถำบั น รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
ชัน้ น�ำทีย่ อมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยที่จะมุ่งเน้นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย
มีควำม เป็นนำนำชำติ และเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อประชำชน
รองศาสตราจารย ดร.กํ า พล รุ จิ วิ ช ชญ คณบดี ค ณะ
สหเวชศาสตร ให้สมั ภำษณ์วำ่ คณะสหเวชศำสตร์ ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริกำร
สุขภำพขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรบริกำรตรวจวิเครำะห์
ให้บริกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ กำรบริกำร ด้ำนกำยภำพบ�ำบัด
และงำนบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตลอดจนกำรให้บริกำร
ค�ำปรึกษำสุขภำพครบวงจรแก่ นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชน
ทั่วไป ด้วยบริกำรที่ทันสมัยมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และ
มุ่งเน้นให้ประชำชนได้มีสุขภำพดีถ้วนหน้ำรวมถึงเป็นแหล่งฝึก

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เปิดตัวศูนย์
บริกำรสุขภำพให้บริกำรเชิงรุกด้ำนสุขภำพอย่ำงเต็มรูปแบบและ
ครบวงจร เพื่อตอกย�้ำกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อประชำชนและ
เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นสถำบันชั้นน�ำที่ยอมรับในระดับ
ชำติและนำนำชำติด้วยบริกำรที่ทันสมัยที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สำกล
สถำบั น กำรศึ ก ษำเป็ น องค์ ก รที่ มุ ่ ง เน้ น กำรผลิ ต ผลงำน
ทำงวิชำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำงำนวิจัยตลอดจนกำร
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จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ปฏิบัติงานของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่ประกอบด้วยหน่วยงาน
ย่อย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หน่วยวิจัยและงานบริการด้านเทคนิค
การแพทย์ ท�ำหน้าที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิค
การแพทย์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการวิจัย ตลอดจนให้การ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ
ส่วนที่ 2 หน่วยกายภาพบ�ำบัดและธาราบ�ำบัด ท�ำหน้าที่ให้บริการ
ด้านการตรวจรักษา การฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีการกายภาพบ�ำบัด
และธาราบ�ำบัด ตลอดจนการฟื้นฟูทางการกีฬา ซึ่งจะมีหน้าที่ให้
บริการด้านการพัฒนางานด้านการกีฬาแบบองค์รวม โดยอาศัย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่
การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่ ต่างๆ รวมถึงการเอกซเรย์
ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่คณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดให้บริการเชิงรุก
ด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร โดยจะเน้นการตรวจ
สุขภาพให้กับสถานประกอบการของรัฐและเอกชน ที่น่าเชื่อถือ
ถูกต้องแม่นย�ำ มีคุณภาพ โดยยึดหลักมาตรฐานสากลที่ทั่วโลก
ยอมรับ

นอกจากนี้ ด้านวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้มุ่งเน้นงาน
ด้านการวิจัย เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนให้ศูนย์
บริการสุขภาพของคณะสหเวชศาสตร์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ของคณะและสถาบันอื่นๆ เป็นที่ยอมรับ ทั้งใน
และต่างประเทศ ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยได้รับการร้องขอ
จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เปิดเป็นหน่วยบริการสุขภาพ
ให้ กั บ องค์ ก รนั้ น ๆ คณะมี ค วามยิ น ดี แ ละพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ คณะสหเวชศาสตร์ยัง
มีแผนเปิดนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
นานาชาติ ซึง่ ขณะนีห้ ลักสูตรดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการตาม
ขัน้ ตอนของมหาวิทยาลัย และเตรียมทีจ่ ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โดยจะเน้นนักศึกษาและจะผลิตบัณฑิตในกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลงานการวิจัยเพื่อต่อยอดและสอน
นักศึกษาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ
นานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ต้นปีการศึกษา 2558
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ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และเมธีวิจัยอำวุโส สกว. ประจ�ำปี
2556 ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ประจ�ำปี 2556 ซึ่ง
จัดโดย คณะกรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ในกำรนี้ ผู้ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้เข้ำเฝำทูลละอองพระบำท
รั บ พระรำชทำนรำงวั ล เกี ย รติ คุ ณ และเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค คล
ดีเด่นของชำติ ประจ�ำปี 2556 จำก สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2557 ณ ศำลำดุสิดำลัย
สวนจิตรลดำ และส�ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ ส�ำนัก
ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้จดั พิธมี อบโล่หป์ ระกำศเกียรติคณ
ุ บุคคล
หน่วยงำนและโครงกำรดีเด่นของชำติ ประจ�ำปี 2556 ให้แก่ผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก โดย นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ รองนำยกรัฐมนตรี
และประธำนกรรมกำรเอกลั ก ษณ์ ข องชำติ เป็ น ประธำนในพิ ธี
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2557 ณ อำคำรถกลพระเกียรติ สวนหลวง
ร.๙ กรุงเทพมหำนคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกำศเกียรติคุณ
และแสดงควำมยินดีแก่ บุคคล หน่วยงำน และโครงกำรทีป่ ฏิบตั กิ ำร
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติ และกระตุ้นให้ประชำชน
และหน่วยงำนอื่นๆ ถือเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตน
ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บุคคลดีเด่นของชำติ
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็น
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ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งกล มี ผ ลงำนวิ จั ย เป็ น ที่
ยอมรับและได้รบั รำงวัลทัง้ ในระดับชำติและ
นำนำชำติ โดยสำมำรถน�ำควำมรู้มำต่อยอด
เพือ่ กำรพัฒนำทีต่ อ่ เนือ่ ง สร้ำงเครือ่ งจักรกล
ต้นแบบ ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้จริงใน
ภำคอุตสำหกรรม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ไดรับคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนของชาติ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2556
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

วันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําป 2557

10

เนื่องในโอกำสครบรอบ 107 ปีชำตกำล
ศำสตรำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ จัดงำน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําป 2557” พิธมี อบรำงวัลสัญญำ ธรรมศักดิ์
แก่ นั ก ศึ ก ษำกฎหมำยดี เ ด่ น
พร้ อ มจั ด ปำฐกถำ หั ว ข้ อ
“กำรทุจริต กำรเมือง ควำม
อยู ่ ร อดของประเทศ” เมื่ อ
วั น ที่ 5 เมษำยน 2557 ณ
มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต
โดยงำนช่วงเช้ำ มีพิธี
สักกำระอนุสำวรียศ์ ำสตรำจำรย์
สัญญำ ธรรมศักดิ์ ณ อนุสำวรีย์
ศำสตรำจำรย์ สั ญ ญำ ธรรมศั ก ดิ์ มธ. ศู น ย์ รั ง สิ ต และพิ ธี
มอบรำงวั ล นั ก ศึ ก ษำกฎหมำยดี เ ด่ น และพิ ธี ม อบ “รำงวั ล
ธรรมศำสตรำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์” จำกนั้น มีการปาฐกถา
หัวข้อ “การทุจริต การเมือง ความอยู่รอดของประเทศ” โดย
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ วิ ช า มหาคุ ณ กรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
ส�ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำกฎหมำยดีเด่น เพือ่ รับ
รำงวัลสัญญำ ธรรมศักดิ์ ประจ�ำปี 2557 นั้น กองทุนศำสตรำจำรย์
สัญญำ ธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกำศเกียรติคุณ
และเป็นอนุสรณ์แห่งควำมดีของศำสตรำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์
ได้ พิ จ ำรณำขยำยกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษำที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ เพื่ อ
เข้ำรับกำรสรรหำและคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลฯ เพิ่มเติมอีก รวมเป็น
4 มหำวิทยำลัยภำครัฐ ได้แก่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง และมหำวิทยำลัยสุโขทัย
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ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ธรรมำธิรำช ซึ่งทั้งสี่มหำวิทยำลัยล้วนเป็นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ที่ได้
ท�ำหน้ำทีผ่ ลิตนิตศิ ำสตรบัณฑิตมำรับใช้สงั คมอย่ำงต่อเนือ่ งยำวนำน
โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ได้รับรำงวัลฯ คือ เป็นนักศึกษำ
นิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรี มีผลกำรศึกษำในระดับเกียรตินิยม
มีคุณธรรม และเป็นผู้ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำรำงวั ล สั ญ ญำ ธรรมศั ก ดิ์
ได้ พิ จ ำรณำให้ นางสาวนภกมล หะวานนท์ นั ก ศึ ก ษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เปนนักศึกษา
กฎหมายดีเด่น ได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2557
เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักศึกษำกฎหมำยรุ่นต่อไป โดยได้เข้ำรับ
มอบรำงวัลฯ จำก ฯพณฯ ศำสตรำจำรย์ธำนินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี
ทั้งนี้ ศำสตรำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคลของ
นักนิติศำสตร์ ได้ประกอบคุณงำมควำมดีรับใช้ประเทศชำติและ
สังคมนำนัปกำร โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธำนองคมนตรี นำยก
รั ฐ มนตรี ประธำนศำลฎี ก ำ รองประธำนสภำร่ ำ งรั ฐ ธรรมนู ญ
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณบดีคณะนิติศำสตร์ มธ.
และประธำนองค์กำรพุทธศำสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ฯลฯ ต่อมำได้
กรำบถวำยบังคมลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนองคมนตรี เนื่องจำก
สุขภำพไม่สมบูรณ์ แต่ยงั คงด�ำรงต�ำแหน่งองคมนตรีอยู่ ท่ำนได้ปฏิบตั ิ
งำนในหน้ำทีด่ งั กล่ำวด้วยควำมวิรยิ ะอุตสำหะ ซือ่ สัตย์ สุจริต มีควำม
กล้ำหำญอันเปีย มด้วยคุณธรรมเป็นทีป่ ระจักษ์โดยทัว่ ไป นอกจำกนัน้
ท่ำนยังได้อทุ ศิ ตนเพือ่ กำรศึกษำวิชำนิตศิ ำสตร์ ส่งเสริมกระบวนกำร
ยุติธรรมและวิชำชีพกฎหมำย ผลงำนของท่ำนเป็นที่ปรำกฏและ
ยอมรับกันทั่วไปทั้งในและต่ำงประเทศ
4/17/57 BE 1:16 PM

นักศึกษาธรรมศาสตร ควารางวัลจากการแขงขัน

TU Show Case

นายสิกขวัตร สื่อสัจจา
รางวัลชนะเลิศ SET Investment Star

นายชัยวัฒน ภัทจารีสกุล
รางวัลชนะเลิศ K-Expert Star
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เวทีกำรแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013 หรือ YFS 2013
ได้สุดยอดนักกำรเงินรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้ นำยสิกขวัตร สื่อสัจจำ จำก
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คว้ำรำงวัล SET Investment
Star ที่ สุ ด แห่ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชำญกำรลงทุ น ตำมมำด้ ว ยนั ก ศึ ก ษำคณะพำณิ ช ยศำสตร์ แ ละ
กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่คว้ำชัยชนะจำกกำรแข่งขันเวทีนี้ ได้แก่ นำยชัยวัฒน์
ภัทจำรีสกุล คว้ำรำงวัล K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชำญกำรเงิน นำยณรงค์ยศ
จิตรเจริญกุล และนำยวรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ คว้ำรำงวัล Muang Thai Insurance Star
Team ที่สุดแห่งนักวำงแผนประกันชีวิต นำยลือรัฐ ลือชำพิพัฒน์ คว้ำรำงวัล PTT CSR
Star Team ที่สุดแห่งนักกำรเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR นำงสำวสำริศำ พจนสุวรรณชัย
นำยสิกขวัตร สื่อสัจจำ และนำยธงสรวง ปิยะกำญจน์ คว้ำรำงวัล TFEX Derivatives Star
Team ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชำญอนุพันธ์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรำงวัลที่เพิ่มขึ้นครั้งแรกในปีนี้
กำรแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013 หรือ YFS 2013 จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย)
บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ บมจ.ปตท. และ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย พร้อมด้วยมูลนิธกิ องทุน
พัฒนำระบบตลำดทุน สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ในปีนจี้ ดั เป็นปีที่ 11 โดยมีผผู้ ำ่ นกำรคัดเลือกรอบแรกจ�ำนวน 357 คน จำก 37 มหำวิทยำลัย
ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ โครงกำร YFS เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่ด�ำเนินกำรตำมเปำหมำยและกลยุทธ์
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งผลักดันตลำดทุนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยกำรยกระดับควำมรู้
พื้นฐำนทำงกำรเงิน (Financial Literacy) ให้แก่เยำวชนในระดับอุดมศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำน
กำรวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และมีควำมแข็งแกร่ง
ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล พร้อมที่จะเติบโตก้ำวสู่เส้นทำงอำชีพด้ำนกำรเงินกำร
ลงทุน หรือเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภำพในอนำคต โดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบสุดท้ำย จะได้รับ
กำรอบรมและทดสอบหลักสูตร CISA ส�ำหรับวิชำชีพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหลักสูตร
CFP ส�ำหรับวิชำชีพนักวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่วิชำชีพในตลำดทุน
ซึ่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับรำงวัลทุนกำรศึกษำ ทุนศึกษำดูงำนด้ำนกำรเงินทั้งใน
และต่ำงประเทศ ทุนอบรมและทดสอบจำกศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน (TSI)
ตลำดหลักทรัพย์ฯ สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย และสถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบตั รจำกโครงกำร รวมมูลค่ำรำงวัลทัง้ โครงกำร
กว่ำ 5 ล้ำนบำท

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

Young Financial Star Competition 2013
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TU FaceUp
ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่าย
ด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้

ศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเรียน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดประชุมเชิงวิชำกำร
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนอำเซียนศึกษำในภำคใต้ หัวข้อ “เตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน” เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลำ

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ “Thai Language
and Cultural Immersion Program in Thailand”

สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
จั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ภำยใต้ โ ครงกำร “Thai
Language and Cultural Immersion Program in
Thailand” ให้กบั นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยฟุคอุ ิ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ - 5 มีนำคม 2557 ณ
สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลา� ปาง จัดงานเปดตัวเครือ่ งผลิต
ใบรับรองอัตโนมัติ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล�ำปำง จัดงำนเปิดตัวเครื่องผลิตใบรับรอง
อัตโนมัติ (ส�ำหรับนักศึกษำปัจจุบนั ) หรือ Automatic Document Machine
(for current student only) เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 ณ โถงชั้น
1 อำคำรเรียนรวม 5 ชั้น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล�ำปำง โดยมีิ
รองศำสตรำจำรย์ ส ำยฝน สุ เ อี ย นทรเมธี ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ำรบดี ฝ ่ ำ ยบริ ห ำร
ศูนย์ล�ำปำง เป็นประธำนเปิดงำน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ TechSource
Systems Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในการท�า MATLAB การศึกษา

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ พร้อม
ผูบ้ ริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ ร่วมพิธลี งนำม MOU ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ กับ TechSource Systems Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในกำรท�ำ
Memorandum of Understanding between Tech Source Systems
and Thammasat University on MATLAB Educational Collaboration
เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ชั้น 1 อำคำรโดมบริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธรี บั มอบเงินสนันสนุน จาก ธนาคารกสิกรไทย
จ�ากัด (มหาชน)
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ำรบดี
มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ รั บ มอบเงิ น จ� ำ นวน
1.5 ล้ำนบำท จำก ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
เพื่อสนับสนุนโครงกำรก่อสร้ำงห้องบรรยำย ขนำด
50 คน จ�ำนวน 1 ห้อง ในอำคำร International
Education Building เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม ชัน้ 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ท่ำพระจันทร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Ms. Jill Lai (Education Attache)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย เพื่อ
หารือด้านการสนับสนุนทุกการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไต้หวัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องรับรอง ตึกโดม
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิ ธี ม อบรางวั ล วนิ ด า ตั น ติ วิ ท ยาพิ ทั ก ษ์ ส� ำ หรั บ
วิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม

สถาบั น สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ เพื่ อ ประชาธิ ป ไตย มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ส�ำหรับ
วิทยานิพนธ์เพือ่ คนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม
2557 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 25552556

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน “วันนักวิจยั มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2555-2556” และมอบโล่เชิดชูเกียรติผสู้ ร้าง
ชื่อเสียงทางด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องชมวัง
หอประชุมกองทัพเรือ
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อธิการบดีตอ้ นรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประจ�ำประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ H.E. Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez,
Ambassador of Colombia to Thailand เพื่อหารือด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องรับรอง
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานวันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการสั ง คมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี
ในวาระ ๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดหลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง

พิธมี อบรางวัลเชิดชูเกียรติบคุ ลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2556

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สั ญญา ธรรมศั ก ดิ์ ตึ ก โดม ชั้ น 2 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ต้อนรับคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ไทเป ประจ�ำประเทศไทย
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ขาวกลางเมือง…Reality

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สายพันธุใหมขาวธรรมศาสตร
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“กสิกรแข็งขันเปนกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรือง
อํานาจเพราะไทยเปนชาติกสิกรรม”
จำกเนื้อเพลง “ร�ำวงกสิกรไทย” เป็นกำรเน้นย�้ำถึงรำกเหง้ำ
ของวิถไี ทย ควำมเป็นเกษตรกรทีถ่ กู ฝังรำกเป็นสำยเลือดของคนไทย
ซึ่งถึงแม้ว่ำ ณ ตอนนี้อำจจะลดน้อยถอยลงแล้วก็ตำม
เนื่องในโอกำสพิเศษวำระครบรอบ 80 ปี กำรสถำปนำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เพื่อเป็นกำรฉลองและเน้นย�้ำจุดยืน
กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือประชำชนและ
ประเทศชำติ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษหลำกหลำยรูปแบบเพื่อตอบ
โจทย์ตำมแนวคิดหลัก “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ซึ่งหนึ่ง
ในกิจกรรมดังกล่ำวคือกิจกรรมพิเศษ กำรแข่งขันเรียลลิต้ี “ข้ำว
กลำงเมือง .. Rice (Right) To GO เป็นเรียลลิตปี้ ระเภทสำระบันเทิง
ครั้งแรกในโลกกับกำรแข่งขันเพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำ
ควำมส�ำคัญของข้ำว รวมถึงเข้ำใจควำมทุกข์ยำกของชำวนำ ผ่ำน
ผู้แข่งขันแต่ละช่วงวัยที่แตกต่ำงกัน ชำย 6 คน หญิง 3 คน แบ่ง
เป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยให้โจทย์ส�ำคัญคือกำรเพำะเมล็ดพันธุ์ข้ำว
เพียง 1 เมล็ด เพื่อไปปลูกยังที่ท�ำงำน ที่บ้ำน หรือในเมือง เป็นกำร
พิสูจน์ให้รู้ว่ำข้ำวสำมำรถปลูกได้ทุกที่ ทั้งนี้ในรำยกำรยังมีตัวช่วย
ปรัศนี ศิษย์เก่ำธรรมศำสตร์ที่มีชื่อเสียง ดำรำ นักแสดง รวมถึง
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ที่จะมอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกข้ำวอย่ำงแท้จริง
ส�ำหรับข้ำวที่จะใช้ในกำรแข่งขันนั้นจะเป็นข้ำวหอมมะลิสำยพันธุ์
ใหม่ “ข้ำวหอมมะลิธรรมศำสตร์” ซึ่งคิดค้นโดย รองศำสตรำจำรย์
ดร.บุญหงษ์ จงคิด อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์
และทีมงำนทดลองวิจัย โดยใช้เทคนิคในกำรฉำยรังสีแกมม่ำใน
สำยพั น ธุ ์ เ ดิ ม และท� ำ กำรคั ด เลื อ กสำยพั น ธุ ์ จ นได้ ส ำยพั น ธุ ์ ข ้ ำ ว
กลำยพันธุ์ KDML 105’ 10GR-TU-70-10 (หอมมะลิธรรมศำสตร์)
ซึ่งคุณสมบัติของข้ำวสำยพันธุ์ใหม่นี้คือ มีควำมพิเศษตรงที่เป็นข้ำว
ที่ไม่ไวต่อแสงในกำรออกดอก มีควำมทนทำน สำมำรถปลูกหลำย
ครั้งได้ต่อปีซึ่งแตกต่ำงจำกข้ำวหอมมะลิโดยทั่วไปที่จะปลูกได้เพียง
ปีละครั้ง ทนทำนต่อสภำพแล้ง ทนทำนต่อโรค แมลง สำมำรถ
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รองศาสตราจารย ดร.บุญหงษ จงคิด
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปลูกข้ำวได้ในทุกภูมิภำค และด้วยลักษณะเด่นที่มีล�ำต้นเตี้ยสูง
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร จึงท�ำให้ลำ� ต้นไม่หกั ล้มง่ำย เป็นกำรลดต้นทุน
ให้กับชำวนำที่ผลิตข้ำว แต่ยังคงมีลักษณะคุณภำพกำรหุงต้มที่ไม่
แตกต่ำงจำกพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 แบบดั้งเดิม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญหงษ์ จงคิด ได้ฝำกถึงเยำวชน
คนรุ่นใหม่ว่ำ “ข้ำวคือสิ่งส�ำคัญที่สุดของชีวิต บรรพบุรุษมีกำร
สืบทอดซึ่งนับวันพื้นที่ข้ำวต่ำงๆ ได้แปรสภำพไปเป็นหมู่บ้ำนจัดสรร
โรงงำนอุตสำหกรรม กันเสียหมด เพรำะฉะนั้นต่อจำกนี้เรำต้อง
ผลิตข้ำวที่มีคุณสมบัติสูงเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เรำต้องสู้ด้วย
คุณภำพ อำจไม่ตอ้ งถึงกับปลูกข้ำวด้วยตัวเองแต่หมัน่ หำควำมรูจ้ ำก
ปู่ ย่ำ ตำ ยำย สื่อต่ำงๆ เพื่อไม่ทิ้งค�ำว่ำ ข้ำว ไป”
ผูท้ สี่ นใจอยำกจะศึกษำข้ำวสำยพันธุใ์ หม่ “ข้ำวธรรมศำสตร์”
สำมำรถขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ภำควิ ช ำเทคโนโลยี ก ำรเกษตร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นับว่ำ
เรียลลิตี้ ข้ำวกลำงเมือง ในครั้งนี้คงจะท�ำให้คนรุ่นใหม่หันมำใส่ใจ
กับค�ำว่ำ ข้ำว มำกกว่ำกำรที่เรำเพียงแค่บริโภค และข้ำวสำยพันธุ์
ธรรมศำสตร์ คงจะช่วยเหลือชำวนำในภำวะวิกฤตเพื่อตอกย�้ำว่ำ
ธรรมศำสตร์ไม่เคยทิ้งค�ำว่ำ “ประชำชน” เป็นแน่
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ในโอกำส “ครบรอบ 80 ปีแห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จัดงำนเสวนำวิชำกำร ชุด
“8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจ
กู้ไทยพ้นวิกฤต” โดยมีวิทยำกร ได้แก่ ม.ร.ว.ปรีดิยำธร เทวกุล
อดีตผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ มธ. ผู้อ�ำนวยกำรวิจัย
นโยบำยเศรษฐกิ จ รำยสำขำด้ ำ นกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรม
ชนบท สถำบั น วิ จั ย เพื่ อ กำรพั ฒ นำประเทศไทย (TDRI) และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษำหอกำรค้ำและ
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ด�ำเนินรำยกำรโดย ดร.พิพัฒน์
เหลืองนฤมิตชัย ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ภทั ร
จ�ำกัด (มหำชน) ในวันเมื่อที่ 21 กุมภำพันธ์ ณ หอประชุมศรีบูรพำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์

ม.ร.ว.ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล อดี ต ผู  ว  า การธนาคารแห ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่ำวว่ำ กำรปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้พ้นวิกฤติ
นั้น รัฐบำลต้องไม่เข้ำไปขัดขวำงกำรด�ำเนินกำรของภำคเอกชน
โดยเฉพำะส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ที่
ควรเปลีย่ นบทบำทเน้นให้นกั ลงทุนจำกไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ
มำกขึ้น นอกจำกนี้ ควรมีกำรปรับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรลงทุน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภำษีกำรค้ำในสิงคโปร์ และฮ่องกงให้มคี วำม
คล่องตัวมำกขึ้น พร้อมกันนี้ ยังควรพัฒนำระบบขนส่ง โดยเห็น
ด้วยกับโครงกำรลงทุน 2 ล้ำนล้ำนบำท ของรัฐบำลในบำงโครงกำร
เท่ำนัน้ เพรำะถือเป็นโครงกำรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ประเทศให้เกิดกำรค้ำ
ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังไม่ถึง
ทำงตัน เพรำะที่ผ่ำนมำ ประเทศมีกำรพัฒนำจำกกำรผลิตของภำค
เอกชนไทยยังเป็นผูน้ ำ� ของโลก ทีส่ ำ� คัญรัฐบำลไม่ควรมำจำกนักธุรกิจ
เพรำะสร้ำงปัญหำให้เกิดกำรเข้ำมำหำผลประโยชน์ สร้ำงควำม
เหลื่อมล�้ำให้แก่ประเทศ “กำรปฏิรูปเศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบ
มำจำกวิกฤตกำรเมืองไทย ทำงออกที่ง่ำยที่สุด คือ นำยกรัฐมนตรี
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ลำออก ถึงค่อยมำปฏิรูปเศรษฐกิจไทย ซึ่งกำรเป็นนำยกรัฐมนตรี
ไม่ใช่แค่ก�ำหนดนโยบำย ต้องมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนด้วย”
รองศาสตราจารย ดร. นิพนธ พัวพงศกร อดีตคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร มธ. ผูอํานวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) กล่ำวว่ำ กำรปฏิรูปเศรษฐกิจไทยที่ส�ำคัญจะ
ต้องมีกำรสร้ำงสถำบันทีส่ ำมำรถก�ำจัดกำรทุจริต เนือ่ งจำกทีผ่ ำ่ นมำ
กำรทุจริตที่เกิดขึ้นเกิดจำกกำรเข้ำมำแสวงหำค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ
ของกลุ่มนักธุรกิจกำรเมือง เช่น นโยบำยประชำนิยมอย่ำงโครงกำร
รับจ�ำน�ำข้ำว หรือโครงกำรขนำดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยกำรทุจริต
นอกจำกนี้ ไทยยังประสบปัญหำกำรประสำนงำนระหว่ำงรัฐบำล
และภำคเอกชน ซึ่งควรต้องมีกำรร่วมมือกำรด�ำเนินงำนกันมำกขึ้น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ที่ปรึกษา
หอการคาและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ปัจจุบันสภำพ
เศรษฐกิจไทยหำกเทียบกับปี 2540 ยังไม่ถือว่ำวิกฤติ เพรำะใน
ช่วงปี 2540 นั้นไทยมีปัญหำทั้งฟองสบู่อสังหำริมทรัพย์ ปัญหำเงิน
ไหลออก แต่ปัจจุบันเป็นปัญหำด้ำนกำรเมือง ที่เข้ำมำกระทบ
หลำยฝ่ำยก็ยังประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยยังสำมำรถเติบโตได้ระดับ
3% ยังไม่มีใครมองว่ำเศรษฐกิจไทยจะถดถอย แต่หำกกำรเมือง
ไม่สำมำรถคลี่คลำยได้ภำยในไตรมำส 2 และยืดเยื้อส่งผลกระทบ
ต่อกำรจัดท�ำงบประมำณปี 2558 จะเป็นสิ่งที่น่ำกังวลมำก และ
มีควำมเสี่ยงสูงที่กดดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมำสู่ภำวะถดถอย ซึ่ง
เอกชนไทยยังมีศกั ยภำพในกำรแข่งขัน และรับมือปัญหำต่ำงๆ อย่ำง
ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ยังคงทนภำวกำรณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยได้
สิ่งที่รัฐบำลควรจะต้องส่งเสริมภำคเอกชนนั้น คือกำรช่วยให้ภำค
เอกชนมีศักยภำพในกำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อสร้ำงรำยได้ที่สูงขึ้น
ให้กับธุรกิจ และช่วยลดเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ฉุดรั้งภำคเอกชนที่ท�ำให้ไม่
สำมำรถเติบโตในอนำคต

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ธรรมศาสตร จัดเสวนาวิชาการ “ปฏิรูปเศรษฐกิจ กูไทยพนวิกฤต”
ในโอกาสครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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7 พฤษภาคม 2557
ณ เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4
บริกำรตรวจสุขภำพและกำรให้ค�ำปรึกษำปัญหำ
ด้ำนกฎหมำย

11 พฤษภาคม 2557
ณ ลำนปรีดี พนมยงค์
มธ.ท่ำพระจันทร์

กิจกรรม
วันปรีดี พนมยงค์ ประจําป 2557

20 พฤษภาคม 2557
เวลำ 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพำ มธ.ท่ำพระจันทร์

กิจกรรม
เสวนาวิชการ “วิกฤตสาธารณสุข..ถึงเวลาปฏิรูป”

22 พฤษภาคม 2557
เวลำ 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพำ มธ.ท่ำพระจันทร์

กิจกรรม
เสวนาวิชาการ “วิกฤตสิ่งแวดล้อม ...ถึงเวลาปฏิรูป”

23 พฤษภาคม 2557
เวลำ 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพำ มธ.ท่ำพระจันทร์

กิจกรรม
เสวนาวิชาการ “ปฏิรูปสังคมไทย พ้นภัยคอรัปชั่น”

28 พฤษภาคม 2557
เวลำ 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพำ มธ.ท่ำพระจันทร์

กิจกรรม
เสวนาวิชาการ “ปฏิรูป: ปฏิรูปความจริง”

27 มิถุนายน 2557
ณ มธ. ท่ำพระจันทร์

งำนบริหำรศูนย์สุขศำสตร์ ชั้น 1
อำคำรปิยชำติ มธ. ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7525-6

กิจกรรม
วันครบรอบ 80 ป แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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