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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศยุ ทธศาสตร์

สร้างผู ้นําแห่งศตวรรษที่ 21

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศแผนยุ ทธศาสตร์ปี 2558-2560
ปรับหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคมและโลก พร้อมพลิกฟื้ น
บทบาทในการชี้ นําสังคม เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ GREATS
เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็นผู น้ าํ แห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิ ดคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ของประเทศ
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ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ในชวง
3 ปที่ผานมาธรรมศาสตรดําเนินนโยบายหลัก 3 ดาน คือ การสงเสริมดานการวิจัย ความเปนนานาชาติ และ
การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมุงเนนการสรางองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเปนเครื่องมือในการชวยแกไขปญหาใหกับประเทศ
ชาติ โดยการดําเนินนโยบายหลัก 3 ประการดังกลาวสงผลใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
จากเวทีระดับโลกและระดับประเทศกวา 100 รางวัลตอป มีผลงานที่ไดรับการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น
กวา 100% และมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติกวา 500 ผลงาน ในดานนานาชาติ ไดมี
การสรางเครือขายความรวมมือในดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชียเพิ่มมากขึ้น ในดาน
ความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนซึ่งเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น มหาวิทยาลัยไดใชรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สนับสนุนใหนักศึกษาเขาใจบริบทของสังคมไทยมากขึ้น และสนับสนุนการดําเนินโครงการ
บริการสังคมในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความใกลชิดกับประชาชน และเห็นสภาพของสังคมไทยอยางแทจริง

รศ.ดร.พิ ภ พ อุ ด ร รองอธิ ก ารบดี
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะ
ผูด แู ลดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แถลงถึงแนวทางการพัฒนาดานวิชาการและ
การเรียนการสอนภายใตยุทธศาสตร “สราง
ผูน าํ แหงศตวรรษที่ 21” วา จากบริบทของโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนั้ น ธรรมศาสตร จ ะมี ก าร
บูรณาการศาสตรหลายศาสตรรวมเขาไวดว ยกัน
และจะดําเนินการปรับหลักสูตร เนื้อหาวิชา
กระบวนการเรี ย นการสอน เพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะมีการปรับวิชา
พื้นฐานใหม โดยแบงออกเปน 3 สายหลัก ดังนี้
สายที่ 1 Global Mindset เปนวิชาที่สราง
ใหนักศึกษาเขาใจและรูเทาทันสังคมโลก โดย
เฉพาะโครงสรางสังคมไทย และอาเซียน ถาพูด
ไดหลายภาษาก็สามารถทํางานไดทุกที่ในโลก
สายที่ 2 Soft Skill เป น วิ ช าที่ ส อนเรื่ อ ง
บุ ค ลิ ก ภาพ ขนบธรรมเนี ย มสํ า คั ญ ในสั ง คม
การสือ่ สารใหเหมาะสม การใชชวี ติ อยางมีคณ
ุ ภาพ
สายที่ 3 Spirit of Thammasat ไม ว  า
จะเรียนวิชาชีพใด นักศึกษาตองนําวิชาชีพนั้น
ไปทําประโยชนใหแกสังคมได โดยจะปูพื้นฐาน
การศึกษาในวิชา TU100 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ตั้งแตปหนึ่งและเมื่อขึ้น
ปที่ 4 จะมีวิชา Professional service โดย
มุงเนนการนําวิชาชีพที่ไดเลาเรียนไปบริการ
สังคม

จจุลลส
ุ สสารธรรมศาสตร
ลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สํ า หรั บ นโยบายการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ป 2558-2560 อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยมีเปาหมายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
ชั้ น นํ า 1 ใน 5 ของอาเซี ย น และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป น ผู  นํ า แห ง ศตวรรษที่ 21
โดยมหาวิทยาลัยจะสานตอแนวนโยบายหลักสามดาน ทั้งดานการวิจัย ความเปน
นานาชาติ และการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พรอมกับการนํากระบวนการ
เรียนรูแบบ Active Learning มาใชเพื่อมุงใหนักศึกษาเรียนจากประเด็นปญหาจริง
ดวยตนเอง การลงมือทําโครงการและคนควาวิจัยหาความรูดวยตนเอง โดยใชวิธีการ
เรียนดวย Problem-Based, Case – Based และ Search-Based
สําหรับยุทธศาสตรในการมุงสูเปาหมาย 6 ยุทธศาสตร คือ 1. การจัดการศึกษา
ที่ไดมาตรฐานสากล โดยการปรับหลักสูตรมีคุณภาพ ตอบความตองการสังคม-ชุมชน
และไดมาตรฐานสากล 2. การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
เปดชองทางความรวมมือทางวิชาการทั้งระดับอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย การใหทุนนักศึกษาตางชาติและนักศึกษาอาเซียนเพิ่มขึ้น 3. สังคม
ไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสนับสนุนงบประมาณวิจัยและสงเสริม
การสร า งผลงานวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ พ ร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม การนํ า ผลงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน ไมวาจะเปนในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย
เชิงสุนทรียภาพ หรือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
4. พลิกฟน บทบาทในการชีน้ าํ สังคม ดําเนินการผานสถาบันธรรมศาสตรสนั ติวธิ ศี กึ ษา
สถาบันตอตานการทุจริตคอรรัปชันแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อสงเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน 5. ปลูกฝงจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร สงเสริมใหบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยยึดมัน่ ในความเปนธรรม มีจติ สาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสังคม การจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการชุ ม ชนอย า งต อ เนื่ อ ง การผลั ก ดั น ให โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติเปนโรงพยาบาลวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานการแพทยใหกาวหนา
รวมทั้ ง การขยายให โรงพยาบาลมี ค วามสมบู ร ณ ส ามารถรองรั บ ผู  ป  ว ยได จํ า นวน
700 เตียง และ 6. ความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล การยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พรอมทั้งสนับสนุนใหธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัย
แหงการพัฒนาที่ยั่งยืน
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จุลสารธรรมศาสตร
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“บัณฑิตธรรมศาสตรจะตองมีคุณสมบัติ GREATS ประกอบดวย
Global Mindset ทันโลกทันสังคม Responsible สํานึกรับผิดชอบ
อยางยั่งยืน Eloquent สื่อสารสรางสรรคและทรงพลัง Aesthetic
Appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ Team Leader เปนผูนํา ทํางาน
เปนทีม Spirit of Thammasat มีจติ วิญญาณธรรมศาสตร ซึง่ จะเปน
คุณสมบัติของผูนําแหงศตวรรษที่ 21” รศ.ดร.พิภพ กลาว
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มี เ ป า หมายในการสร า งคณะวิ ท ยาการเรี ย นรู  แ ละ
ศึกษาศาสตรขึ้น เพื่อเปนตนแบบการจัดการเรียนรูแนว Active &
interactive learning และการทํางานขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
และการเรียนรูของประเทศรวมกับเครือขายทางการศึกษาจากภาค
สวนตางๆ ของสังคม โดยคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
จะมุงเนนการเรียนรูในเชิงสหวิทยาการที่ผสานองคความรูเกี่ยวกับ
การเรียนรูของมนุษยในสาขาวิชาตางๆ อาทิ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร
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สําหรับหลักสูตรที่เตรียมจะเปดในปนี้ คือ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการเรี ย นรู  แ ละนวั ต กรรม
การศึกษา (MEd in Learning Sciences and Educational
Innovation) ซึ่งเปนหลักสูตรสหวิทยาการที่เนนองคความรูดาน
การเรียนรูของมนุษย ทักษะการออกแบบและการจัดกระบวนการ
เรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายที่แตกตางหลากหลาย และการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในบริบทตางๆ ของสังคม และในป 2559 คือ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท ดาน STEM Education และ
การจัดกระบวนการเรียนรู
“ธรรมศาสตร ตองกาวไปขางหนาและกาวไปสูความเปน
นานาชาติ เราจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนขนานใหญ ตั้งแต
วิชาพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะเปน
มหาวิทยาลัยที่เนนเรื่องวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหแกประเทศชาติ
และเราอยากใหนักศึกษาธรรมศาสตรมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร
ยึดมั่นในความรูคูคุณธรรมและจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยก็ คือ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและมีความสามารถ
สูสังคม สมเปนผูนําแหงศตวรรษที่ 21” อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรกลาวโดยสรุป

เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต ร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
(Research University Network : RUN)

เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) นับเปนมิติใหมของการผนึกกําลังในงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทัง้ 7 แหง ดวยความมุง มัน่ และวิสยั ทัศนทจี่ ะเปนศูนยกลางการสรางองคความรูแ ละนวัตกรรมเพือ่
การพัฒนาประเทศและภูมภิ าค โดยมีพนั ธกิจคือการประสานความรวมมือและสรางความเขมแข็งในการวิจยั และ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสรางขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาของประเทศ และยกระดับ
สูภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนประสานความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพอาจารย นิสิตนักศึกษา และบุคลากร
ทางการวิจัย การรวมมือดานการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใชทรัพยากรระหวางพันธมิตรการวิจัย และการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ในระยะแรกจะมุงพัฒนางานวิจัยใน 6 คลัสเตอรหลัก ไดแก พลังงาน
(Energy) อาหารและเกษตรศาสตร (Food and Agriculture) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) วัสดุศาสตร (Materials) วิทยาศาสตรสขุ ภาพ (Health) และอาเซียนศึกษา (ASEAN) ภายใตแนวทาง
การดําเนินงานดวยความจริงใจ เทาเทียม และสูความเปนเลิศ (Sincerely, Equally and Excellently)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผนึกกําลังรวมกับมหาวิทยาลัยอีก 6 แหง ไดแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในการจัดตั้งเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University
Network : RUN) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความเขมแข็งในการวิจัย
พัฒนาศักยภาพ สรางขีดความสามารถทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศสูภูมิภาค รวมทั้งถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูสังคมภาคการผลิต
และการบริ ก าร เป น ต น ทั้ ง นี้ ไ ด มี ก ารจั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข า ใจโดย
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.บดินทร
รัศมีเทศ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.ดร.กิตติชัย
ไตรรัตนศิรชิ ยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ชูศักดิ์
ลิ่ ม สกุ ล อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ไ ปแล ว เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
5 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝายวิจัย เปดเผยวา ในปแรกของการดําเนินการโครงการเครือขาย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดยมีรองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนประธาน และรองอธิการบดีหรือ
ผูช ว ยอธิการบดี ผูอ าํ นวยการสํานักทีร่ บั ผิดชอบการวิจยั เปนกรรมการ ทัง้ นี้ ไดมกี ารมอบหมายใหแตละมหาวิทยาลัย
รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย ในแต ล ะคลั ส เตอร ได แ ก พลั ง งาน (Energy) โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร อาหาร
และเกษตรศาสตร (Food and Agriculture) โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม วัสดุศาสตร (Materials)
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาศาสตรสขุ ภาพ (Health) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และอาเซียนศึกษา (ASEAN)
โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรัชญาที่นาสนใจ ในความรวมมือครั้งนี้คือการเริ่มตนดวยปญหาของประเทศชาติ
เปนหลัก จากนั้นจึงคิดตอถึงการผนึกความรวมมือกัน ทั้งกําลังคน พลังความคิด การแบงปนทรัพยากรในแตละ
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเขมแข็งในการวิจัยและพัฒนา เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางในการสรางองคความรู
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคมตอไป ทัง้ 7 มหาวิทยาลัยทีร่ ว มในเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
เพือ่ การวิจยั นัน้ เปนจุดเริม่ ตนของความรวมมือเทานัน้ ซึง่ ในอนาคตจะมีการขยายเครือขายไปยังมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ตอไป

ทัง้ นี้ ในชวงเวลาทีผ่ า นมาทางฝายวิจยั ไดแจงใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดรับทราบถึงความรวมมือในการวิจัยดังกลาว ซึ่งนักวิจัยของแตละคลัสเตอรไดมีการดําเนินงานไปบางแลว
โดยไดมีการประชุมของตัวแทนของนักวิจัยจากเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แหง และทางฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดขอความอนุเคราะหจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยเปนผูประสานงาน
ในคลัสเตอรตางๆ ที่ผูวิจัยหากสนใจสามารถสอบถามได ดังนี้
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พลังงาน (Energy): ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (หัวหน้าคลัสเตอร์)
อาหารและเกษตรศาสตร์ (Food and Agriculture): รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change): รศ.ดร.อุ รุยา วีสกุล และ ดร.พัชรี คุณคํ้าชู
วัสดุศาสตร์ (Materials): ศ.ดร.สมนึก ตัง้ เติมสิริกุล รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาศิต
และ ผศ.ดร.เบญญา เชิ ดหิรัญกร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health): รศ.ดร.อรุ ณพร อิฐรัตน์ รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
และ รศ.นพ.สมบัติ มุ ่งทวีพงษา
อาเซี ยนศึกษา (ASEAN): ผศ.ดร.จิตติ มงคลชั ยอรัญญา และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
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มธ. ร่วมรําลึก 99 ปี อาจารย์ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ้งภากรณ บุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานเปน
นักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เคยเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และ
ทีส่ าํ คัญ ทานเคยเปนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอกี ดวย
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ้งภากรณ บุคคลที่ธรรมศาสตรไดจารึกไววาเปนบุคคลสําคัญทานหนึ่ง
ทานเปนบุคคลตนแบบของความกลาหาญทางจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จึงกําหนดจัดกิจกรรมวันรําลึก ครบรอบ ๙๙ ป “วันปวย อึ๊งภากรณ” เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2558 โดยภาคเชาพิธีทําบุญตักบาตร การแสดงนิทรรศการ อ.ปวย อึ๊งภากรณ
ตลอดจนการจัดเสวนาวิชาการในหัวขอ “ คอรรปั ชัน : สถานการณ การแกปญ
 หาและการอยูร อด”
โดยวิทยากรที่มากความรูความสามารถรวมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อนําเสนอมุมมองของแตละ
หนวยงาน อาทิ ฝายบริหารราชการแผนดิน ฝายความมั่นคง ฝายวิชาการ เปนการจุดประกาย
ความคิด เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาในสังคมในวันขางหนา โดยเฉพาะแนวคิดการแกปญ
 หา คอรรปั ชัน
ของวิทยากร ที่เขารวมเสวานาทั้ง 4 หนวยงาน ไดแก นายวสันต ภัยหลีกลี้ (ผูอํานวยการสถาบัน
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันแหง มธ.), นายแพทยสุรณรงค ศรีสุวรรณ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุตธิ รรม), ผศ.พต.ท.ดร. เกษมศานต โชติชาครพันธุ (รองอธิการบดีฝา ยบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร) และ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี (รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
และวิจัย สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร) โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร (ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร) เปนผูดําเนินการเสวนา ณ หอสมุด
ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ภายในงาน “วันปวย อึง๊ ภากรณ” นอกจากการเสวนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ
แลว มธ. ไดแจกจายหนังสือ “คมความคิด ลิขิตอาจารยปวย” โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเขียนคํานิยมในหนังสือเลมนี้วา
“เปนทีท่ ราบกันดีวา ตลอดชีวติ ของทานอาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ ทานประพฤติปฏิบตั ติ น
เปนแบบอยางใหทกุ คนทีท่ า นไดรว มงานเห็นแจงประจักษในความเปนผูม คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
ความซือ่ สัตยสจุ ริต ความพอเพียงสมถะ ความเมตตาเกือ้ กูลผูด อ ยโอกาส ตลอดจนความเสียสละ
เพือ่ ประชาชนและประเทศชาติทงั้ ๆ ทีอ่ าจารยปว ยเปนคนเรียนเกงระดับเกียรตินยิ มเหรียญทอง
จากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศอังกฤษซึ่งมีบริษัทมากมายเสนอตําแหนงงานและเงินเดือน
สูงลิ่ว แตทานปฏิเสธและปรารภอยางชัดเจนวา ทานเรียนจบมาไดดวยทุนรัฐบาลซึ่งมาจาก
เงินภาษีอากรของประชาชน ทานขอทํางานราชการเพือ่ ตอบแทนแผนดิน ดวยเหตุนี้ ไมวา จะเปน
ขอเขียนหรือสุนทรพจนหรือคําบรรยายขณะสอนหนังสือหรือคํากลาวใหโอวาทในวาระโอกาส
ตางๆ จึงมีความหมายเปนทั้งคําสอน การใหขอคิด การเตือนสติ และการสรางแรงบันดาลใจ”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ชูประเด็นแก้ปั ญหาการคอร์รัปชั นเป็นวาระแห่งชาติ
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หนังสือ “คมความคิด ลิขิตอาจารยปวย อึ๊งภากรณ”
จั ด ทํ า ขึ้ น ในโอกาสที่ อ าจารย ป  ว ย อึ๊ ง ภากรณ อ ดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร แ ละหนึ่ ง ในบู ร พาจารย ข องชาว
ธรรมศาสตรมีอายุครบรอบ 99 ปคือวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดย
ไดคัดสรรและรวบรวมเอาขอเขียนหรือคํากลาวของอาจารยปวย
มาเรียบเรียงเปนหมวดหมู นอกจากเพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงาม
ความดีและคําสอนของทาน หลายขอคิดขอเขียนของอาจารยปวย
ยังใชไดดีกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม ดวยเวลาจํากัด
คณะทํางานอาจยังไมสามารถรวบรวมไดทั่ว และหลังจากนี้ไป
จะยางเขาสูวาระ 100 ปชาตกาลอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งจะ
ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถือเปน
วาระสําคัญ โดยจะจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและ
คุณงามความดีของทานใหปรากฏและเปนเยี่ยงอยางแก ชนรุนหลัง
สืบไป
อนึ่ง การเตรียมจัดงานสูวาระ 100 ปชาตกาลอาจารยปวย
อึ๊งภากรณ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกําหนดจัดงาน ปาฐกถา 100 ป ปวย
อึ๊งภากรณ โดยไดคัดเลือกบุคคลผูสืบสานปณิธานอาจารยปวยใน
แวดวงตางๆ เพื่อแสดงปาฐกถาตอสาธารณะในหัวขอที่สะทอนถึง
ความคิด ชีวติ และจิตวิญญาณของอาจารยปว ยเปนประจําทุกเดือน
ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ณ หองประชุม
ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
เวลา 13.30-15.30 น.ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จะรวบรวมบทปาฐกถาทั้งหมดมาตีพิมพเปนหนังสือ
เลมตอไป

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

กําหนดการปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ
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ครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 20 เมษายน 2558 หัวขอ “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารยปวย สูประสบการณภาคธุรกิจ” โดย
นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู
จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558 หัวขอ “กําเนิดและ
อวสานของเศรษฐศาสตรการเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย” โดย
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค มธ.

ครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2558 หัวขอ “สิ่งแวดลอม
ไทยกับการกระจายอํานาจ” โดย ศ.ดร.มิง่ สรรพ ขาวสอาด ประธาน
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ครั้งที่ 4 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 หัวขอ “การเมือง
ภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียน
จากวิกฤตการเมืองไทยในหวงหนึ่งทศวรรษ” โดย รศ.ดร.ประภาส
ปนตบแตง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 หัวขอ “จะตอสูกับ
คอรรัปชันอยางไรดี?” โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร ศาสตราภิชาน
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6 วันจันทรที่ 14 กันยายน 2558 หัวขอ “การศึกษา
กับยาพิษแอบแฝง” โดย รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ครั้งที่ 7 วันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2558 หัวขอ “ปฏิทินแหง
ความรื่นรมย: ชีวิตทางวัฒนธรรมของปวย อึ๊งภากรณ” โดย นาย
สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการนิตยสารชอการะเกด ศิลปนแหงชาติ
สาขาวรรณศิลป
ครั้งที่ 8 วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2558 หัวขอ “รัฐไทย
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)
ครั้งที่ 9 วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2558 หัวขอ “ความ
เปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเขาสูประชาธิปไตย” โดย ศ.ดร.
อรรถจักร สัตยานุรักษ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งที่ 10 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2559 หัวขอ “เรื่องเลา
ในบานอึ๊งภากรณ” โดย อ.จอน อึ๊งภากรณ ผูอํานวยการโครงการ
อินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

งานมหกรรมแห่งความสนุก ไทย-อินเดีย
ประจําปี 2558
งานมหกรรมแหงความสนุกไทย-อินเดีย 2558 (The Thai-Indian Fun Fair 2015)
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันอาทิตยที่ 22 มีนาคม 2558 โดยความ
รวมมือของสถานทูตอินเดียประจําประเทศไทย สภาหอการคาไทย-อินเดีย และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาสัมพันธไมตรี มิตรภาพ ความสงบสุข และความเขาใจ
รวมกันระหวางสังคมไทยและอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนรุนใหมของสังคม ตลอดจน
การเสริมสรางมิตรภาพที่แข็งแกรงและเฉลิมฉลองความสัมพันธทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมระหวางสองประเทศ พิธีเปดงานโดย ฯพณฯ หรรษ วรรธน ศฤงคลา
เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ นายสุชีล กุมาร ซาราฟ ประธานหอการคาอินเดีย-ไทย
บรรยากาศภายในงานมหกรรมแหงความสนุกไทย-อินเดีย 2558 มีกิจกรรมมากมายที่ให
รวมสนุก อาทิ การละเลนของอินเดียสําหรับเด็ก เยาวชน และผูใ หญ การจัดจําหนายของทีร่ ะลึก
จากอินเดีย ซุม อาหารและเครือ่ งดืม่ อินเดีย การแสดงมายากล การแสดงแฟชัน่ โชว การสัมผัสกับ
วิถีชีวิตของชาวอินเดีย และของรางวัลมากมาย ตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมอันงดงาม รวมทั้ง
การแสดงราจัสสถาน โจส ซึ่งเปนการละเลนพื้นบานของชาวราจัสสถานในอินเดีย
การจัดงานเทศกาลแหงความสนุกไทย – อินเดีย ครัง้ นี้ เปนหนึง่ ในกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใหความสําคัญเพื่อการพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
การละเลน ระหวางไทยและอินเดีย และสนับสนุนใหเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั้งชาวไทย
และชาวอินเดียที่อาศัยอยูในประเทศไทย ไดเขามาสัมผัสบรรยากาศระหวางไทยและอินเดียที่
เต็มไปดวย ความสุข ความรื่นเริง และการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางชาวไทยและชาวอินเดีย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมุงเนนการเปนแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรมนานาชาติ
โดยมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูทางดานวัฒนธรรม และสรางความเขาใจกับประเทศตาง ๆ
โดยประเทศอินเดียเปนหนึง่ ในประเทศทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหการสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง
และไดรับความรวมมือจากสถานทูตอินเดียประจําประเทศไทย เพื่อสงเสริมในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับอินเดียทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมไทยและอินเดีย
ไฮไลท์กับการแสดง “ราจัสสถาน โจส” ซึ่ งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวราจัสสถาน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจดั งานเชิดชูเกียรติบคุ ลากรดีเดน ประจําป 2557 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติและเผยแพรเกียรติคุณ ใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรธรรมศาสตร
ในดานการครองตน ครองคน และการครองงาน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทกุ คนมีบทบาทและหนาทีส่ าํ คัญตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ความสําเร็จทีไ่ ดรบั สวนหนึง่ มาจากทานทัง้ หลายที่
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ อุทิศตนเสียสละใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และในปน้ผี ูที่ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป 2557 ไดแก

บุคลากรดีเดน ประจําป 2557
กลุมขาราชการ
นายสุวัฒน รอดริน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ หัวหนางานบัญชี กองคลัง
นายสุวัฒน รอดริน เขารับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ
ป พ.ศ. 2529 นายสุวัฒน รอดริน เปนผูที่ทํางานดวยความขยัน อดทน ตั้งใจ
ทํางาน มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ เปนที่ยอมรับจากผูคนทั่วไป อีกทั้งยังเสียสละเวลา
ใหกบั ราชการโดยไมหวังผลประโยชนอนื่ ใดนอกจากความสําเร็จของงาน และ
เปนผูสนใจคนควาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาปรับปรุงงาน โดยใช
ระบบคอมพิวเตอรใหเปนประโยชน และพัฒนาโปรแกรมขึน้ มาเพือ่ รองรับการ
ทํางานใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ระบบงานดานการคลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย

จุจลลสารธรรมศา
สสารธรรมศาสตร
ศ สตร
ต
Thammasat
University
Thammasat
Th
a Un
U
iversi
s ty

กลุมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
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นายพลากร พุทธรักษ
นั ก เทคนิ ค การแพทย ชํ า นาญการ หั ว หน า งานห อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค
การแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
นายพลากร พุทธรักษ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักคือหองปฏิบตั กิ าร ทีอ่ ยูภ ายใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ งานหองปฏิบตั กิ าร เปนหองตรวจวิเคราะห
เพื่อใหแพทยไดนําผลการวิเคราะหไปใชในการรักษาหรือนําไปวินิจฉัยโรคผูปวย
ซึ่งกระบวนการที่ทําในหองปฏิบัติการ นายพลากรก็ไดพัฒนาในเรื่องของการ
นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพื่อใหผูปวยที่มารับบริการมีความทันสมัย รวดเร็วและ
ปลอดภัย ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําอยางไรที่จะใหผูปวยหรือผูที่มาใชบริการเกิดความพึงพอใจและไดรับผลการตรวจที่ถูกตองและ
ทันตอแพทยที่จะนําไปใชงาน ในการทํางานนายพลากรไดยึดถือคติในการทํางานคือ มุงมั่นที่จะทํางาน ทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุดกอน
หลังจากนั้นก็มามุงในระดับองคกรวาจะทําอยางไรใหหนวยงานของเราเสริมองคกรใหทํางานไดดียิ่งขึ้น และการทํางานรวมกัน ทําใหทุกคน
มีความรวมมือและเชื่อมตอกันทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กลุมลูกจางประจำ
นายเชิด ตาดคราม
พนักงานสถานที่ งานบริหารอาคารสถานที่ กองกลาง
นายเชิด ตาดคราม ไดเขารับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป
พ.ศ. 2523 โดยทําหนาที่นักการเกือบ 20 ป ก็ไดผันตัวเองไปทําหนาที่เปน
คนเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และชวยงานโยธา
ควบคูกันไป นายเชิดเปนผูที่มีความเอาใจใสตองานที่ทํา มีความขยันหมั่นเพียร
และไดยึดหลักการทํางาน คือ ทํางานดวยความสุขในงานที่ทํา ทํางานดวยใจรัก

ทั้งนี้ ไดมอบรางวัลพิเศษแกผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความวิริยะอุตสาหะอยางดียิ่ง
จำนวน 6 ทาน ไดแก

กลุมสำนักงานอธิการบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
น.ส.ศิริวรรณ ชื่นบุญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
กองบริการการศึกษา

กลุมคณะ
ขาราชการ
นางกมลชนก วงศสนสุนีย

ลูกจางประจํา
นายเปรมณัช ขุนปกษี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ หัวหนางานบริหาร
และธุรการ
และผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานคลัง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมสำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย
นางกาญจนา นอยเปย
ลูกจางประจํา
นายณรงค เพ็งตะโก

พยาบาลชํานาญการ หัวหนางานการพยาบาลพิเศษยูงทอง 2
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
พนักงานบริการ
คณะรัฐศาสตร
ผูชวยชางทั่วไป ระดับ 2
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

จุลลสารธรรมศา
สสารธรรมศาสตร
สตร
ต
Thhammasat
Thammasat
m
U
Un
University
iversity

ขาราชการ
น.ส.อมรรักษ จินนาวงศ
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณาจารย และศิษยเกา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัล Innovative Craft Award 2015 ในการ
ประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั้งที่ 4 (Innovative
Craft Award 2015) ภายใตหัวขอ “Inspired by Wisdom
มรดกแหงภูมิปญญา” โดยศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
ชิ ง เงิ น รางวั ล มู ล ค า รวมกว า 2,000,000 บาท ซึ่ ง เป น ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมที่สรางสรรคขึ้นโดยไดรับแรงบันดาลใจจากทักษะ
และภูมปิ ญ
 ญาทีม่ มี าแตเดิมในอดีต เนนการแสดงออกในดานทักษะ
และเทคนิคเชิงชาง ผสานการออกแบบทีม่ คี วามรวมสมัยสูก ารใชงาน
ในปจจุบัน ทั้งนี้มีพิธีมอบรางวัล และแสดงผลงานในงานเทศกาล
นวัตศิลปนานาชาติ International Innovative Craft Fair 2015
(IICF) ณ ไบเทค บางนา ระหวางวันที่ 19-22 มีนาคม 2558 ทีผ่ า นมา
ทั้งนี้มีอาจารยและศิษยเกาคณะศิลปกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร
ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
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อาจารยณฐั พงศ สารพูนทรัพย
อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ คณะศิลปกรรมศาสตร
ได รั บ รางวั ล 10 finalist ICA :
Innovative Craft Award 2015
และ รางวั ล Popular Vote
รางวั ล ผลงานที่ มี ค วามสนใจ
จากประชาชนทัว่ ทัง้ ประเทศ
ดวยคะแนน LIKE ทั้งสิ้น
4,627 LIKE จาก ผลงาน
ชื่อ “REFLECTION”
ภาพสะทอน

นางสาวนวธันย รุงดิลกโรจน ศิษยเกา
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไดรับรางวัล 10 finalist ICA
: Innovative Craft Award 2015 จาก ผลงาน
ชื่อ “Nub Nueng” นับหนึ่ง
นางสาวอวิกา สมัครสมาน ศิษยเกา
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไดรับรางวัล 10 finalist ICA
: Innovative Craft Award 2015 จาก ผลงาน
ชื่อ “TIN TIN” กระเบื้องถิ่น

TU Show Case

BBA
พิชิตรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
จากเวที McGill Management International Case
Competition 2015 (MMICC)
ณ ประเทศแคนาดา

ความสําเร็จของทีมนักศึกษา BBA ครั้งนี้
สะทอนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
EQUIS จากสถาบัน EFMD และความกาวหนาใน
การสรางเครือขายการศึกษาในระดับนานาชาติ
กับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วโลก

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศประเภท
ทีมนานาชาติ (International Team) และรางวัลรองชนะเลิศในการแขงขัน McGill
Management International Case Competition 2015 (MMICC) ณ ประเทศแคนาดา
การแข ง ขั น ดั ง กล า วเป น การแข ง ขั น วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษาเชิ ง ธุ ร กิ จ นานาชาติ
มีมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกเขาแขงขัน เชน University of Texas , USA., Queensland
University of Technology , Australia, The Wharton School od the University
of Pennsylvania, USA เปนตน
ทีมนักศึกษาดังกลาวประกอบดวย นายพูนศักดิ์ สินธวัชต ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรหนึ่งใน International Team ที่สามารถควาแชมปในรายการนี้ไปครองได
สําเร็จ นอกจากนีต้ วั แทนจาก BBA ธรรมศาสตร ในนามทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถ
ควารางวัลรองชนะเลิศมาครอง สมาชิกในทีมประกอบดวย นางสาวชวิศา เรืองศิริ,
นางสาวศิรดา แสงทองสุข, นางสาวศิริรัตน ตันแสงวิไล และ นางสาวรวิพร อนันตถวัลยเลิศ
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ ยลระบิล เปนอาจารยที่ปรึกษา
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TU Face Up

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

Posco TJ Park Foundation มอบทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทุกคณะๆ ละ 1 ทุน ทุนละ 700 ดอลลาร
เหรียญสหรัฐ เมือ่ วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม
วรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มธ. ทาพระจันทร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับเกียรติจาก H.E.Mr.Andelfo José
Garcia González เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจําประเทศไทย
บรรยายพิเศษในหัวขอ “Colombia, Country of Opportunities” เมื่อ
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ หองประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ร่วมกับ อําเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
อาจารยพิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาศูนยลําปาง นํานักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลําปาง พรอมใจสวมเสื้อสีมวง รวมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
วันพระราชสมภพ ครบรอบ 60 พรรษา และเดินรณรงคเพื่อปลุกจิตสํานึกแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน กับอําเภอหาง ณ ลานถนน
หนาโรงเรียนหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

สถาบั น สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ เพื่ อ ประชาธิ ป ไตย และหลั ก สู ต ร
นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” จัดปาฐกถาพิเศษในหัวขอ
“การปฏิรูปการเมืองกับการมีสวนรวมของประชาชน” โดยนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ หองยูงทอง 1 สมาคม
ธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้เพื่อสรางกลไกการมีสวนรวม
ของประชาชนในการสรางระบบการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
ใชอํานาจรัฐกระทําการเพื่อประโยชนสวนรวม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จัดพิธียกฉัตร
“พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา” พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง ทําพิธยี กฉัตร “พระพุทธ
ธรรมทิ ฐิ ศ าสดา” พระพุ ท ธรู ป ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 3
เมษายน 2558 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 80 ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยในป 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลําปาง จึงไดจัดทําฉัตรพื้นเมือง ถวายแด พระพุทธธรรมทิฐิ
ศาสดา พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย เพื่อเปนพุทธบูชา และเปน
สิริมงคลแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยมีรองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝา ยบริหารศูนยลาํ ปาง และศูนยพทั ยา
เปนประธาน

H.E.Dr.Peter JAKAB เอกอัครราชทูตฮังการี
ประจําประเทศไทย เขาเยี่ยมคารวะศาสตราจารย
ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และเจรจาหารือความรวมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
รวมกับ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จั ด สั ม มนาประจํ า ป
“เอเชียตะวันออกในป 2015 (East
Asia in 2015) เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม จีน เกาหลี ญีป่ นุ ป 2015”
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกในดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศจีน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต ในป 2015 และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวาง
นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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ปฏิทินกิจกรรม
ปาฐกถา 100 ปี ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ครัง้ ที่ 2
วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558
ปาฐกถาหัวขอ “กําเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตรการเมือง:
จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย”
โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มธ.

งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจําปี 2558

วันจันทรที่ 11 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00-12.00 น.
ณ มธ. ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อัจฉรา จินดารัตน
กองบรรณาธิการ : ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน หันจรัส
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประภาพันธ วองไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล พีระวัฒน จันทรสวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ศุภณา เย็นเปนสุข
ของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
จัดทําโดย : งานสื่อสารองคกร กองแผนงาน
การสร
างองคความรู
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการแกปญหาของประเทศ
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
โดยยึดมั่นคุณธรรม
และประโยชนของประชาชน
โทรสาร 0-2564-4493
E-mail : pr.tu@hotmail.com
Website : www.pr.tu.ac.th
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11
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