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TU Today
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉลองครบรอบ 80 ปอยางยิ่งใหญ
ขอเชิญประชาชนรวมกิจกรรมพิเศษ
หลากหลายตลอดเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ครบเครื่อง
ทั้งสาระเชิงวิชาการ สีสันความบันเทิง และกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิดหลัก “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
13 มิถุนายน 2557
09.00-12.00 น.

15 มิถุนายน 2557
08.00 น.
14.00 น.

สถานที่
ศูนย์ศกึ ษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “Industrial Policy Choice During the Crisis ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
Era and Beyond” โดย ศ.วิโนด อักกราวาล (Professor Vinod Aggarwal) อาจารย์ประจ�าภาควิชารัฐศาสตร์ อาคารโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และผู้อ�านวยการศูนย์เอเปคศึกษา (BASC) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มธ. ท่าพระจันทร์
เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การแข่งขัน “ร�ามวยไทเก๊ก”
การแสดงโขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ” โดย ชุมนุมโขนธรรมศาสตร์

สถานที่
ยิมเนเซี่ยม 5 มธ. ศูนย์รังสิต
หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

17-18 มิถุนายน 2557
สถานที่
8.30-18.00 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม International Consultative Workshop on Development of Student โรงแรม อมารีแอร์พอร์ต
Centered Learning Modules for Public Health (focus on health promotion, environmental ดอนเมือง
health and occupational health วิทยากร โดยนายแพทย์ ส�าลี เปลี่ยนบางช้าง ดร.ชัยยุทธ์ ชวลิตนิธิกุล และ
Prof.Dr.Marc Van der Putten
20-22 มิถุนายน 2557
สถานที่
19.00 น.
การแสดงละครเวที เรื่อง “คา – ไล – โด – สะ – โคป” โดย ชุมนุมศิลปะและการแสดง มธ. ก�ากับโดย หอประชุมศรีบูรพา
คุณประดิษฐ์ ปราสาททอง ศิลปนศิลปาธรคนแรกของประเทศไทย แนวคิดของเรื่องเป็นการตั้งค�าถามกับ มธ. ท่าพระจันทร์
ความจริง และสิ่งที่ไม่แน่นอนซึ่งเปลี่ยนไปตามคนที่รับรู้ว่าอยากจะรับรู้สิ่งนั้นแบบใด ฉะนั้นแล้วสิ่งใดคือ
ความจริง สิ่งที่แท้จริงนั้นคืออะไร?
24 มิถุนายน 2557
09.00-12.00 น.

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

13.00-15.00 น.

2

26 มิถุนายน 2557
10.30 น.

14.30 น.
15.00 น.
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สถานที่
ศูนย์อินเดียศึกษา มธ. และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย จัดสัมมนา “India-Thailand
Partnership for Promotion of Peace and Prosperity”
การบรรยายหัวข้อ “In Pursuit of Balanced Well-Being” โดย พระอาจารย์อารยะวังโส (พระครูปลัดวิริยวัฒน์ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์ หริภุญไชย จ.ล�าพูน) ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษา
อาคารโดม ชั้น 2
การบรรยายหัวข้อ “India: Today and Tomorrow” โดย มร.นาราซิมฮาน ราจาเช็คคาราน ผู้จัดการใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
สายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ การอภิปราย หัวข้อ “India and ASEAN”
การบรรยายธรรม หัวข้อ “Mind Development towards Equilibrium of Life” โดย พระอาจารย์อารยะวังโส ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มธ. ท่าพระจันทร์
สถานที่
พิ ธี ม อบรางวั ล กี ร ตยาจารย์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจ� า ปี 2556 และการแสดงปาฐกถาทาง ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
วิชาการของกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2556 หัวข้อ “บทบาทของนักวิจัยไทย อาคารโดม ชั้น 2
และอาเซียนในการแก้ปัญหาโรคเขตร้อน” โดย ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง และ หัวข้อ “การปฏิวัติ 2475: มธ. ท่าพระจันทร์
ความรู้ ความไม่รู้ และความไม่ยอมรู้” โดย ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
พิธีเปดห้องสมุดดิจิทัล และพิธีลงนามในสัญญาการจัดท�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ณ ส�านักหอสมุด บริเวณโถงกลาง
ของส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้นใต้ดิน U1 มธ. ท่าพระจันทร์
พิธีเปดศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
6/12/57 BE 8:56 AM

08.45 น.
09.30 น.
13.30 น.
17.00 น.
17.15 น.
18.00 น.
19.00 น.
28 มิถุนายน 2557
10.15 น.
11.00 น.
13.30 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

วันครบรอบ 80 ป แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเถระผู้ใหญ่จ�านวน 10 รูป
1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน�้าภาษีเจริญ 6. พระธรรมสุภี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
2. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 7. พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
3. พระพรหมดิลก วัดสามพระยาวรวิหาร
8. พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม
4. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
9. พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิตารามวรวิหาร
5. พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร
10. พระเทพวิมลมุนี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พิธีอ�านวยพรธรรมศาสตร์ โดยผู้น�าศาสนา
พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ
โล่เกียรติคุณ และเข็มโดมทองค�า
เสวนา หัวข้อ “สู่ 10 ทศวรรษ ธรรมศาสตร์” โดยอดีตอธิการบดี มธ. ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
พิธีเปดประติมากรรม “วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน”
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์ประกาศนาม”
การแสดงดนตรีวง Old TU Band
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล : ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
การแสดงคอนเสิรต์ “ธรรมศาสตร์ 80 ปีเพือ่ เสรีชาวประชา : จากผืนดินสูย่ อดโดม” โดย ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมดนตรี
สากล ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง ชุมนุมขับร้องประสานเสียง และชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วย จ�าอวดธรรมศาสตร์

สถานที่
ถนนเดือนตุลา มธ. ท่าพระจันทร์
โถงหน้าหอประชุมใหญ่
มธ.ท่าพระจันทร์

โถงหน้าหอประชุมใหญ่
หอประชุมศรีบูรพา
มธ. ท่าพระจันทร์
ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
อาคารโดม ชัน้ 2 มธ. ท่าพระจันทร์
ลานโดม มธ. ท่าพระจันทร์
โรงยิมเนเซียม
มธ. ท่าพระจันทร์
หอประชุมใหญ่
มธ. ท่าพระจันทร์

สถานที่
การแสดงดนตรีเพื่อชีวิต โดย วงบินหลา
หอประชุมศรีบรู พา มธ. ท่าพระจันทร์
ปาฐกถา “เหลียวหลังแลหน้าการอภิวฒั น์สงั คมไทย” โดย ศ.ดร.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสหวิทยาการ
เสวนา “เหลียวหลังแลหน้าการอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม” โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
การแสดงดนตรีเพื่อชีวิต โดย วงสี่ลานโพธิ์ และคณะ (6 ตุลาคม)
เปดตัวสถาบันต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเสวนา หัวข้อ “ก�าจัดคอร์รปั ชัน่ ให้สนิ้ แผ่นดินไทย: ท�าอย่างไรให้ตรงจุด” โดยนายกล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการ
ป.ป.ช. และนางสาวสุภา ปยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.
การแข่งขันฟุตบอล : ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
สนามเมนสเตเดียม มธ. ศูนย์รังสิต
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล : ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
สนามมินิสเตเดียม มธ.ศูนย์รังสิต
การแสดงดนตรีเพื่อชีวิต โดย วงคาราวาน
หอประชุมศรีบรู พา มธ. ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3030, 02-564-4440 ต่อ 1117-8 www.thammasat80.tu.ac.th
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

27 มิถุนายน 2557
06.30 น.
08.15 น.

3
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ธรรมศาสตร สร า งชื่ อ นั ก ประดิ ษ ฐ ไทยบนเวที ส ากล
ควา 13 รางวัลจากการประกวดผลงานการประดิษฐ
นานาชาติ ที่กรุงเจนีวา

4

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร แสดง
ศักยภาพของนักประดิษฐไทยในเวทีสากล
ควา 13 รางวัล จากการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd
International Exhibition of Inventions
of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ป 2556 หนึ่งในทีมนักวิจัยที่นําผลงาน
เขารวมประกวดครั้งนี้ กลาววา “ในงาน
ประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติครั้งนี้ ทีม
นั ก วิ จั ย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไ ด
สงผลงานเขาประกวดทั้งสิ้น 12 ผลงาน
สามารถควารางวัลมาได 13 รางวัล แบง
เปน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญ
ทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ ซึ่งมาจาก
การลงคะแนนของประเทศตางๆ ที่เขารวม
งาน ทัง้ นี้ งานประกวดสิง่ ประดิษฐนานาชาติ
ครั้งที่ 42 มีนักวิจัยจํานวน 900 คน จาก
45 ประเทศทัว่ โลกเขารวมงาน โดยมีผลงาน
สงเขาประกวดกวา 1,000 ผลงาน ซึ่งจาก
ทีมไทยตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด ผลงาน
จากนักวิจัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลรวม
มากที่สุดคือจํานวน 13 รางวัล นับเปน
ความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด ส ร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ
ประเทศไทยบนเวทีที่มีความสําคัญระดับ
โลก”
การประกวดผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ
นานาชาติแหงเจนีวา เปนการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐที่สําคัญงานหนึ่งของโลก ใน
แตละป มีนักประดิษฐจากนานาประเทศ
ทั่วโลก สงผลงานเขารวมการประกวดเปน
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จํานวนมาก และมีการมอบรางวัลแยกตาม
ประเภทกลุมผลงาน (class) ทั้งนี้ การเขา
รวมการประกวดของทีมนักประดิษฐไทย
ดําเนินการผานทางสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

ผลงานที่ไดรับเหรียญทอง ไดแก

1. บรรจุภณ
ั ฑฉลาด สําหรับดูดซับ
กลิ่นทุเรียน โดย รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี การเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไดรับ
รางวัลในประเภทการประกวด Class T:
Publicity-Printing-Packaging)
ภาชนะดูดซับกลิ่นทุเรียน คิดคนเพื่อ
รองรับทุเรียนสดตัดแตงพรอมบริโภคเพื่อ
การสงออก โดยใชเทคโนโลยี modified
atmosphere packaging ประกอบดวย
2 ระบบ ไดแก ระบบ active package
ทําหนาที่ดูดซับกลิ่นไมพึงประสงค ทําดวย
แผ น ดู ด ซั บ ที่ ส ามารถย อ ยสลายได และ
ระบบ intelligent package มีเครื่องมือ
วั ด ตรวจสอบคุ ณ ภาพและความสดของ
ทุเรียน เพื่อบอกใหผูบริโภคทราบวาทุเรียน
สดภายในภาชนะยังคงมีคุณภาพและควร
จะซื้อไปหรือไม
2. แผนทําความสะอาดนํา้ มันแบบ
ใชซาํ้ โดย อ.ดร.สุวดี กองพารากุล และคณะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไดรับ
รางวัลในประเภทการประกวด Class V:
Protection of the environmentEnergy)
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นี้ ไ ด คิ ด ค น เพื่ อ พั ฒ นา
ตั ว ดู ด ซั บ นํ้ า มั น ซึ่ ง ปกติ ใ ช เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว

และนําไปกําจัดทิ้งโดยการเผาเพื่อใชเปน
พลังงาน แผนยางดูดซับนํา้ มันทีค่ ดิ คนขึน้ มา
นีส้ ามารถดูดซับนํา้ มันปโตรเลียมไดมากกวา
18 เทาภายในระยะเวลา 1-2 นาที รวมทั้ง
สามารถนํากลับมาใชใหมไดมากกวา 30 ครัง้
ไดงายๆ โดยการบีบออกโดยที่แผนยางไม
เสื่อมสภาพ รวมทั้งสามารถนํานํ้ามันที่ถูก
ดูดซับในแผนยางกลับมาใหมได
3. Home-Auto Lifting System
(HALS) (เหรียญทองและรางวัลพิเศษจาก
จีน) โดย ผศ.ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
นายจักรพันธุ ชวนอาสา และคณะ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
(ไดรับรางวัลในประเภทการประกวด Class
M: Medicine-Surgery-Orthopaedics
Material for the handicapped)
อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อชวยเคลื่อน
ยายผูปวย คนพิการ และผูสูงอายุ ไดรับ
การออกแบบใหงา ยตอการขนยาย ประกอบ
และติ ด ตั้ ง โดยไม ต  อ งดั ด แปลงรถยนต
ประกอบดวย 2 ฐาน คือ ฐานทีใ่ ชภายในบาน
และฐานทีใ่ ชในรถยนต ชุดยกสามารถนําไป
ใชไดทั้งกับรถยนต และในบาน สามารถรับ
นํ้าหนักไดถึง 120 ก.ก.

ผลงานที่ไดรับเหรียญเงิน ไดแก

1. การชั ก นํ า พั น ธุ  ข  า วขาวดอก
มะลิ 105 ใหไมมีความไวตอชวงแสงใน
การออกดอก มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและทน
แลงโดยใชรงั สีแกมมา โดย รศ.ดร.บุญหงษ
จงคิด อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ไดรับรางวัลในประเภท
การประกวด Class K: AgricultureHorticulture-Gardening)
เป น ข า วสายพั น ธุ  ใ หม ที่ ป รั บ ปรุ ง
พั น ธุ  จ ากเมล็ ด พั น ธุ  ข  า วขาวดอกมะลิ
105 โดยใช เ ทคนิ ค การฉายรั ง สี แ กมมา
ในสายพั น ธุ  เ ดิ ม และทํ า การคั ด เลื อ ก
สายพั น ธุ  จ นได ส ายพั น ธุ  ข  า วกลายพั น ธุ 
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ผลงานที่ได้รับเหรียญทองแดง ได้แก่

1. จมูกอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับควบคุมคุณภาพอาหาร และ
เครื่องตรวจวัดชนิดของข้าวไทยแบบสกรีนนิ่ง โดย ดร.เรวัตร
ใจสุทธิ อาจารย์ประจ�ำอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ได้รบั รางวัลในประเภทการประกวด Class Q: Foodstuffs-DrinksCosmetics-Paramedical-Health Hygiene)
เครื่องควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มด้วยการทดสอบ
กลิน่ เป็นระบบการดมกลิน่ เทียมทีพ่ ฒ
ั นาโดยเลียน แบบการท�ำงาน
ของจมูกมนุษย์ คือ มีการเรียนรู้ จดจ�ำ และจ�ำแนกชนิดของกลิ่น
ตามฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่ เครือ่ งมือสามารถทดสอบกลิน่ จากสารตัวอย่าง
ได้ทั้งในรูปของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยมีอากาศเป็นตัวน�ำ
พากลิ่นไปยังกลุ่มของเซนเซอร์รับกลิ่น ซึ่งท�ำงานโดยอัตโนมัติ
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้งานสามารถสร้างฐานข้อมูลทีเ่ หมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง เครือ่ งมือนีส้ ามารถน�ำมาใช้ควบคุมคุณภาพ
อาหารและเครื่องดื่มได้ทั้งในกระบวนการผลิตจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค
เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นในการส่งออก
2. สูงกินได้ โดย ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง (ได้รับรางวัล
ในประเภทการประกวด Class D: Building-Architecture-Civil
Engineering Construction-Materials-Woodwork)
เป็นนวัตกรรมชิน้ แรกของโลก ในการออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางสถาปัตยกรรม ส�ำหรับอาคารประเภทตึกสูง ที่ค�ำนึงถึงการใช้
ประโยชน์ในการออกแบบ ที่บูรณาการศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม
เกษตรกรรม แพทยศาสตร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการ
ออกแบบอย่างยั่งยืน ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ
ภูมิอากาศ
3. การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไมโครเวฟ
ก�ำลังต�่ำที่ป้อนคลื่นสองต�ำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ โดย
ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนาย
วิโรจน์ จินดารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ได้รับรางวัลในประเภท
การประกวด Class A: Mechanics-Engines-Machinery-Tools
Industrial Processes-Metallurgy)
เป็นระบบไมโครเวฟก�ำลังต�่ำที่ป้อนคลื่นสองต�ำแหน่งร่วมกับ
ระบบสุญญากาศ (CUMV) สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เช่น ใบมะกรูด ใบหอมซอย เห็ดหูหนูขาวและด�ำ และพืชสมุนไพร
บางชนิด สามารถน�ำมาอบแห้งและได้ผลเป็นที่สนใจ สามารถลด
ระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ถึง 5-6 เท่าเมื่อเทียบกับการอบแห้ง
แบบดัง้ เดิม และคุณภาพ สีของผลิตภัณฑ์นนั้ ยังคงมีคณ
ุ ภาพดีอกี ด้วย
4. Solar UAV โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ อาจารย์
ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด
Class A: Mechanics-Engines-Machinery-Tools Industrial
Processes-Metallurgy)
เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ solar
power เพื่อให้สามารถบินท�ำภารกิจได้นานขึ้น

ผลงานที่ได้รับรางวัลพิเศษ (Special Prize) ได้แก่

1. Home-Auto Lifting System (HALS) ผศ.ดร.บรรยงค์
รุ่งเรืองด้วยบุญ
2. ซีเมนต์โปร่งแสง โดย รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ได้รบั รางวัล
พิเศษ จากประเทศอิหร่าน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

KDML 105’ 10GR-TU-70-10 (หอมมะลิธรรมศาสตร์) ที่ยัง
คงมี ลั ก ษณะคุ ณ ภาพการหุ ง ต้ ม และรั บ ประทานดี เ ที ย บเท่ า กั บ
พั น ธุ ์ ข ้ า วขาวดอกมะลิ 105 แต่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น กว่ า
คื อ เป็ น ข้ า วเจ้ า ที่ ไ ม่ ไ วต่ อ แสงในการออกดอก ด้ ว ยลั ก ษณะ
เด่ น ที่ มี ล� ำ ต้ น เตี้ ย สู ง ไม่ เ กิ น 100 เซนติ เ มตร ล� ำ ต้ น ไม่ หั ก ล้ ม
ง่ า ย มี ค วามทนทานต่ อ สภาพแล้ ง สามารถต้ า นทานต่ อ โรค
และแมลงรบกวนข้ า วได้ ดี ก ว่ า ส่ ง ผลให้ มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ที่
ต�่ำกว่า ท�ำให้ “ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์” จึงเป็น ข้าวหอมที่
สามารถเพาะปลูกได้ปลี ะหลายๆ ครัง้ ทัง้ ในฤดูนาปีและนาปรัง เพือ่
ช่วยเพิ่มระดับความสามารถของการผลิตข้าวหอมต่อปีได้มากขึ้น
2. ถ้ ว ยกาแฟฉลาดรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย รศ.วรภั ท ร
ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด
Class Q: Foodstuffs-Drinks-Cosmetics-Paramedical-Health
Hygiene)
เป็นถ้วยกาแฟผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้จากพืช สามารถ
ย่อยสลายได้ ลดการตัดไม้ท�ำลายป่า มี indicator บอกอุณหภูมิว่า
เครื่องดื่มร้อนหรือเย็น
3. Floating Retreat (Futuristic Hospitality) โดย
ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง (ได้ รั บ รางวั ล ในประเภทการประกวด
Class D: Building-Architecture-Civil Engineering ConstructionMaterials-Woodwork)
เป็ น นวั ต กรรมในการออกแบบสภาพแวดล้ อ ม ทาง
สถาปัตยกรรม ประเภทรีสอร์ททางเลือก ทีค่ ำ� นึงถึงการใช้ประโยชน์
ในการออกแบบ ทีบ่ รู ณาการศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบอย่างยั่งยืน ในบริบทของความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ
4. ซอฟท์แวร์เชิงจ�ำลองเพื่อท�ำนายค่าอัตราการดูดกลืน
คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และการถ่ า ยเทความร้ อ นในศี ร ษะมนุ ษ ย์
ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดร.สมศักดิ์
วงษ์ประดับไชย และ ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวชพันธุ์ (ได้รับรางวัลใน
ประเภทการประกวด Class C: Computer sciences-Software
-Electronics Electricity-Methods of communication)
เป็นซอฟท์แวร์ทใี่ ช้ในการค�ำนวณ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า อัตราการดูดกลืนพลังงานจ�ำเพาะ และการกระจายตัวเชิง
อุณหภูมิภายในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งซอฟท์แวร์นี้
สามารถท�ำนายปรากฏการณ์ถ่ายโอนที่เกิดขึ้นภายในศีรษะมนุษย์
ที่อยู่ภายใต้พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือได้
อย่างแม่นย�ำ ผลการจ�ำลองการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิที่ได้จาก
การค�ำนวณจากซอฟท์แวร์มีค่าใกล้เคียงกับค่าการกระจายตัวเชิง
อุณหภูมิบริเวณร่างกายมนุษย์ที่ได้จากการวัดขณะท�ำการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลงานนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ
สื่อสาร เช่น การออกแบบเสาอากาศและการออกแบบโทรศัพท์
มือถือ เป็นต้น
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นายสวัสดิ์ โชติพานิช

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 10)
ไดรับเข็มเกียรติยศ ประจําป 2557
ในโอกาสครบรอบ 80 ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ พิ จ ารณามอบเข็ ม เกี ย รติ ย ศ ประจ� า ปี 2557 แด่ น ายสวั ส ดิ์
โชติพานิช เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ นับว่านายสวัสดิ์
เป็นผูท้ า� คุณประโยชน์แก่สงั คมเป็นอย่างมาก โดยก�าหนดจัดพิธมี อบ
เข็มเกียรติยศในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
นายสวัสดิ์ โชติพานิช เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2474
ณ จังหวัดพัทลุง การศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่
จังหวัดพัทลุง จากนั้นได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นได้ศึกษาต่อ
ที่ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24
นายสวัสดิ์ โชติพานิช ได้เข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม
และได้ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการเป็นผูพ้ พิ ากษา และมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อเนื่องมา และได้ด�ารงต�าแหน่ง
ที่ส�าคัญๆ เช่น อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และเมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
ประธานศาลฎีกา อันเป็นหน้าทีท่ สี่ า� คัญยิง่ ของกระบวนการยุตธิ รรม
ของประเทศไทย ซึง่ ท่านได้ประกอบคุณงามความดีในหน้าทีต่ ลุ าการ
ตลอดชีวิตการรับราชการ นอกจากนี้ นายสวัสดิ์ โชติพานิช ยังได้
ปฏิบัติราชการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งอีก
หลายด้านที่ส�าคัญได้แก่ การเป็นประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
ที่ 10) เป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรก
ของประเทศไทย นายสวัสดิ์ โชติพานิช จึงเป็นศิษย์เก่าผู้ส�าเร็จ
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การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่รับผิดชอบงานส�าคัญ
ในระดับประเทศ และได้สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยไว้เป็นอันมาก
จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในฐานะนักกฎหมาย
นายสวัสดิ์ โชติพานิช มีความเป็นนักกฎหมายอาชีพที่ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดมา
ในงานด้านสังคม นอกเหนือจากชีวิตรับราชการ นายสวัสดิ์
โชติพานิช ได้ประกอบคุณงามความดี โดยการบ�าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ในการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ในประการที่ส�าคัญ ได้แก่
การท� า หน้ า ที่ ป ระธานในการระดมทุ น เพื่ อ การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์
พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ ภั ก ดี ป ระกาศ ณ เขาธงชั ย (วั ด ทางสาย)
อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการเป็นประธาน
มูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม
ในส่วนของการให้ความสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายสวัสดิ์ โชติพานิช ได้อุทิศตนเพื่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายด้านอย่างต่อเนื่องมา เช่น เมื่อ
ปี พ.ศ. 2530 นายสวัสดิ์ โชติพานิช เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งเป็น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ท�าหน้าที่เป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และเป็ น ประธาน
ด�าเนินการจัดสร้างรูปหล่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวัดบวรนิเวศวรวิหาร
ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมเงินรายได้จากการนี้มอบให้มูลนิธิเพื่อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ น�าไปสนับสนุนกิจการ
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
สนับสนุนด้านวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การจัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และการก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วย ซึ่งนับตั้งแต่นั้น
เป็ น ต้ น มา ท่ า นได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ การของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
ด้ ว ยเกี ย รติ ป ระวั ติ และผลงานดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรมอบเข็มเกียรติยศ ประจ�าปี พ.ศ. 2557
แก่ นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้สืบไป
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ครูดีเดน ประจําป 2556
ครูดีเดนสาขาสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอบรม เชาวนเลิศ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบรม เชาวน์เลิศ เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 รวมระยะเวลา 21 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อบรม เชาวน์เลิศ เป็นผู้ที่ทุ่มเทตนให้กับการสอนจนได้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้าน
การสอน ประจ�าปีการศึกษา 2555 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ
ยังให้เวลาแก่นักศึกษาเพื่อประสาทวิชาความรู้พร้อมกับการปลูกฝังให้เป็นศิษย์ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้เตรียมการสอนทุกครั้ง ทั้งที่เป็นการเตรียมเนื้อหา
การเตรียมแบบฝกหัด การตรวจแบบฝกหัด การออกข้อสอบที่เน้นคุณภาพใช้เป็น
มาตรฐานแยกนักศึกษาตามความสามารถ อาจารย์เป็นผูม้ คี วามสามารถอย่างยิง่ ใน
การบริหารเวลา แม้ในการเตรียมตัวสอน ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักศึกษาว่าอาจารย์ได้ทุ่มเททั้งเวลา ก�าลังกาย ก�าลังใจ
เสียสละอุทิศเวลาในการท�างานเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีผลงานด้าน
บริการสังคม ทีน่ อกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัย
อาทิ โครงการบริการทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรือ่ ง “การปรับปรุงระบบบริหาร
ความเสีย่ งองค์กรเภสัชกรรม”, โครงการบริการทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรือ่ ง
“การศึกษาเพื่อออกแบบกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม” เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกลุ เริม่ รับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2532 รวมระยะเวลา 24 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกลุ
เป็นผู้อุทิศตนให้แก่งานด้านการเรียนการสอนด้วยดีเสมอมา เตรียมพร้อมในการเตรียม
ตัวสอน วางแผนการสอน การจัดท�าและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งยัง
มีการจัดกิจกรรมจัดท�าเอกสารประกอบบทเรียน การบรรยาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นผู้ที่มีเทคนิคการสอนเป็นเลิศ
เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในหมู่คณาจารย์ ของสถาบันภาษาและนักศึกษาว่าเป็น
ครูที่ดูแลเอาใจใส่ ให้ความเอื้อเฟอ ห่วงใย และกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกศิษย์เสมอมา อีกทัง้ ยังปลูกฝังให้นกั ศึกษามีจติ อาสาท�างานเพือ่ สังคม โดยน�านักศึกษา
จัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาจารย์ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและอาจารย์รุ่นน้อง ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิควิธี
การสอนและการวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน และยังมีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย อาทิ
บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความประหม่าในการสื่อสารของคนไทยใน
กรุงเทพฯ”, ผลงานวิจัย เรื่อง “A Study of Motivation Factors in Selecting the
Graduate Diploma in English for Careers,Thammasat University” ผลงานวิชาการ
เรื่อง “A Combination of a Textbook and E-Learning in an ESP classroom”
เป็นต้น
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ครูดีเดนสาขามนุษยศาสตร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รองศาสตราจารย ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล
สถาบันภาษา
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ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ เจียศิริพงษกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 รวมระยะเวลา 17 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็น
อย่ า งดี ม าโดยตลอด อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ช ่ ว ยเหลื อ งานคณะเป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง มาตลอด
อาจารย์ท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบสูง เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อนักศึกษา อีกทั้งยังมีผลงานทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอ ผลงานทางด้านบริการ
สังคม ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
อาทิ กรรมการวิจยั และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ การประปานครหลวง
อนุ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
Reviewer วารสารวิชาการ เช่น IJVSS, EJ, SJST เป็นต้น

ครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รองศาสตราจารย วิ ไลลักษณ วงศอาษา
คณะพยาบาลศาสตร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 รวมระยะเวลา 16 ปี รองศาสตราจารย์
วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา เป็นผู้มีความตั้งใจในการสอนนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ให้ความเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นครู มีความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนัก
ในหน้าที่ต้องรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังมีผลงานทางวิชาการ/งาน
วิจัย อาทิ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษา
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้การ
ฝากครรภ์รปู แบบใหม่โดยโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกก�าลังกาย
กับการฝากครรภ์มาตรฐานต่อการเพิ่มน�้าหนักตัวในหญิงตั้งครรภ์และผลลัพธ์ของ
การตั้งครรภ์ โครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาสูติฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น
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วันปรีดี ประจ�ำปี 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันปรีดี ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2557 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง คุ ณ งามความดี ข อง
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง ซึ่งนอกจาก พิธวี างพานพุม่ สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู ้ ป ระศาสน์ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร์ แ ละการเมื อ ง แล้ ว ยั ง มี พิ ธี ม อบรางวั ล
ทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ 80 ปีธรรมศาสตร์กับสังคมไทย โดยในปีนี้มีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จ�ำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
นายชุ ติ พ นธ์ ตั้ ง วงษ์ เ กษตร และนายวี ร วรรธน์ สมนึ ก รางวั ล ชมเชย ประกอบด้ ว ย
นายพรนภัส ยืนนาน และนายศรัณย์ ฉุยฉาย โดย คุณสุดา พนมยงค์ เป็นผู้มอบรางวัลทุน
การศึกษา จากนัน้ มีการเสวนา เรือ่ ง “ปรีดี พนมยงค์ กับ 80 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง” โดย นายสุโข สุวรรณศิริ (ตมธก. รุน่ 6) นายสัมผัส พึง่ ประดิษฐ์ (ตมธก. รุน่ 7)
อาจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ และศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินรายการ
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ธรรมศาสตรจับมือ เจพีมอรแกนระดมผูเชี่ยวชาญ
สนับสนุนยกระดับ 300 ผูประกอบการชุมชน
พรอมสราง 100 ยุวชนผูประกอบการเพื่อสังคม

10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างโมเดล
ใหม่หนุนความเข้มแข็งของธุรกิจในชนบท
พร้อมผลักดันยุวชน ในเมืองให้กลายเป็น
ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม โดยมีเจพีมอร์แกน
วาณิชธนกิจชื่อดังระดับโลกสนับสนุน ทั้ง
งบประมาณ และผู ้ เ ชี่ ย วชาญ รวมถึ ง
หน่วยงานพันธมิตรอีกหลากหลายทั้งภาค
รัฐและเอกชน
รองศาสตราจารยวทิ ยา ดานธํารงกูล
รองผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป ด เผยว่ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ท�าข้อตกลง
ร่วมกับ เจพีมอร์แกน วาณิชธนกิจชื่อดัง
ระดับโลกในโครงการความร่วมมือผลักดัน
การยกระดับธุรกิจขนาดย่อมในชนบท และ
การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในกลุ่มเยาวชน ซึ่ง
ถือเป็นโครงการใหม่ที่ร่วมกันจัดท�าขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเจพีมอร์แกน
จะมอบทุ น ด� า เนิ น การในปี แ รกจ� า นวน
ประมาณ 6 ล้านบาทให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ด�าเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุม่
คือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มตั้งกิจการ
มุ่งจะเข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ยกระดับให้สามารถแข่งขันได้ อีกกลุม่ คือผูท้ ี่
มีความคิดอยากตั้งธุรกิจ โครงการจะเข้าไป
สนับสนุนให้คา� แนะน�าจนสามารถก่อตัง้ และ
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ด�าเนินธุรกิจได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม
เยาวชนในเมืองที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
รวมตัวและท�าธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social
Enterprises คือเป็นธุรกิจที่มีนโยบายหลัก
ที่จะสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสังคม มีการคืนกลับให้
สังคมโดยยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะใช้
สถาบันภายในที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
3 แห่งเข้ามาประสานงานผลักดันโครงการ
ได้แก่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยโลก
คดีศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เชื่อว่า
ด้ ว ยประสบการณ์ ข องสามสถาบั น ของ
ธรรมศาสตร์ จะสามารถสร้างผูป้ ระกอบการ
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด และประสบความส� า เร็ จ ได้
จ�านวนอย่างน้อย 400 รายภายในต้นปีหน้า
“โครงการนีน้ อกจากมีหน่วยงานหลัก
ของธรรมศาสตร์ทั้งสามดังกล่าวแล้ว เรา
ยังขยายพันธมิตรออกไปสู่หลายองค์กรเพื่อ
สร้างเครือข่ายและเสริมความเข้มแข็ง โดย
จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ในเรื่ อ งพื้ น ที่
การปฏิบัติงาน การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
และการให้ความรู้จากการเคหะแห่งชาติ
ซึ่ ง มี พื้ น ที่ เ คหะชุ ม ชนและบ้ า นเอื้ อ อาทร
ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนในชุมชน
เหล่านี้มีการรวมตัวกันตั้งธุรกิจขนาดเล็ก
หรื อ มี ค วามคิ ด จะจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ของชุ ม ชน

อยู่ เราก็จะเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้ ทั้ง
ในรูปการให้การอบรม การจัดหาที่ปรึกษา
คอยให้ ค� า ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง
พันธมิตรอย่างเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ที่จะให้ความรู้ในเรื่อง
การจัดหาและการบริหารเงิน ส่วนบริษัท
บางจากปโตรเลียมก็อาจเข้ามาสนับสนุน
เรื่องการตลาดได้ “ รศ.วิทยา ด่านธ�ารงกูล
เปดเผยถึงรายละเอียดของโครงการ
“ดีใจ ที่ได้มาร่วมมือกับธรรมศาสตร์
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชน
และสร้างเยาวชน คนหนุ่มสาวให้หันมาท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ
ของเจพีมอร์แกนทีใ่ ห้การสนับสนุน ลักษณะ
เช่ น นี้ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว โลก” หม อ มหลวง
ชโยทิต กฤดากร กรรมการผูจัดการใหญ
ประเทศไทย เจพีมอรแกน เปดเผย
ส�าหรับเป้าหมายของโครงการนี้ ใน
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ด� า เนิ น การอยู ่ แ ล้ ว ในชนบท
ตั้ ง เป้ า ให้ ส ามารถเจาะตลาดได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
สามารถขยับรายได้และก�าไรเพิ่มอย่างน้อย
10-15% ส่วนกลุม่ ทีย่ งั มีเพียงความคิดธุรกิจ
จะได้รบั การผลักดันให้เกิดสินค้าหรือบริการ
จริง สามารถจัดตั้งกิจการได้ ไม่น้อยกว่า
80% เช่นเดียวกับกลุ่มเยาวชนในเมือง ซึ่ง
รวมทั้งสามกลุ่มแล้วต้องการให้ครอบคลุม
ผู้ประกอบการราว 400 รายในพื้นที่ต่างๆ
โดยจะมีกลุม่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท
รวมถึงนักธุรกิจที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบัน
ลงไปร่วมให้การอบรม เป็นพี่เลี้ยงติดตาม
การด�าเนินงานและให้ความช่วยเหลือเป็น
ระยะเวลาประมาณ 1 ปีนบั จากนี้ ทัง้ นีค้ วาม
ส�าเร็จของธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเหล่านีจ้ ะ
ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การโยกย้าย
เข้ามาหางานท�าในเมืองใหญ่ และลดปัญหา
สังคมในพื้นที่ได้อีกด้วย
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ผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการส� า รวจความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภาพ
บัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ มธ. ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ “ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่ง ก.พ.ร. มอบให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็น
ผู้ส�ารวจข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และก�าหนดระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 1 = ไม่พอใจมาก 2 = ไม่พอใจ 3 =
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 4 = พอใจ 5 = พอใจมาก โดยท�า
การสัมภาษณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
แยกการส�ารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ มธ.
พบว่ า ความพึงพอใจของผู้ป ระกอบการ/นายจ้ า ง และ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดของแตละสวน
มีดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1) อาจารย์ผู้สอน
1.2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
1.3) สถานที่ส�าหรับจัดการเรียนการสอน
1.4) สือ่ /เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ มธ.

ส�ารวจข้อมูลจากนักศึกษาทีก่ า� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระจาย
ตามวิทยาเขต/ศูนย์ ชั้นปี และคณะ รวมทั้งสิ้น 200 ราย และแบ่ง
เป็น 2 ด้านหลัก คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการ
ให้บริการของ มธ. โดยนักศึกษามีความพอใจด้านการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าการให้บริการของ มธ.
รายละเอียดในแตละดาน ล�าดับตามผลความพึงพอใจจาก
มากไปหาน้อย มีดังนี้
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2) ด้านการให้บริการ ของ มธ.
2.1) การให้บริการด้านวิชาการ
2.2) การให้บริการทั่วไป
จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ส�ารวจข้อมูลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี อ่ คุณสมบัตขิ องบัณฑิต ซึง่ มี
ผู้ตอบแบบส�ารวจ 114 ราย ได้แก่ นายจ้าง/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่มีงานท�าตั้งแต่ 3 เดือน
ขึ้นไปหลังส�าเร็จการศึกษา ซึ่งผลส�ารวจอยู่ในระดับพอใจมาก และ
มีความพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของบัณฑิต เป็นเรื่องแรก
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TU Show Case

ธรรมศาสตร ควาแชมป

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ISUZU Marketing Brains Challenge 2013

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 3 จาก
การประกวดกลยุทธ์การตลาด โครงการ “อีซูซุ…การตลาดรอบ
ทิศแนวคิดใหม่” (ISUZU Marketing Brains Challenge 2013)
ภายใต้แนวคิด Isuzu Pickup’s Triple-X Project for Young
Generation การสร้างแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
ด้ ว ยการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ รถป ก อั พ อี ซู ซุ ซึ่ ง ให้ คุ ณ ค่ า ครบ
ทุกด้าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคาร
ส�านักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด โดยปีนี้มีทีม
นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งแผนกลยุทธ์การตลาดกว่า 180 ทีม และ
ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกจนเหลือ 13 ทีมสุดท้าย แต่ละทีม
ต้องน�าเสนอแผนกลยุทธ์ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้อ�านวยการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในด้านการขายของกลุ่มอีซูซุ รศ.กิตติ สิริพัลลภ
ทีป่ รึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์
เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณปนัดดา เจณณวาสิน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด และ
มร.ริทซึโอะ ฟูกาซาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ
(ประเทศไทย) จ�ากัด
ผลการแข่งขัน ทีมที่สามารถน�าเสนอแผนกลยุทธ์การตลาด
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ และโดนใจคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมากที่สุด ได้แก่ ทีม “The Backpackers” จาก
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาท พร้อม
โล่ เ กี ย รติ ย ศและประกาศนี ย บั ต ร รวมถึ ง เงิ น สนั บ สนุ น ส� า หรั บ
สถานศึกษาอีก 50,000 บาท สมาชิกทีม The Backpackers
ประกอบด้วย นางสาวชนากานต์ กอประสพสุข นางสาวนรีวัฒน์
คุจารีวณิช นางสาวนิวัจนา ขันติพงษ์ นางสาวเพริศพันธ์ กลับขันธ์
นางสาวศศกร พานิชสมบัติ และทีม “TU Racer” จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
นางสาว ชนากานต์ เพาะบุญ, นางสาวภรภัทร โต๊ะสงวนพันธ์
นางสาวรพีศิริณ์ เรียนพืชน์ นายชินวัฒน์ อัศวชัยโสภณ และนาย
ทิวัตถ์ ชุติภัทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล
70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร รวมถึงเงิน
สนับสนุนส�าหรับสถานศึกษาอีก 30,000 บาทด้วย
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ทีมนักศึกษาจาก BBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ.
ควารางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดวิเคราะหกรณีศึกษาเชิงธุรกิจนานาชาติ

ทีมนักศึกษาจากโครงการ BBA คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิ ศ ในการแข่ ง ขั น McGill
Management International Case
Competition 2014 ณ ประเทศแคนาดา
ทีมนักศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย
นางสาวอลินพิมพ์ กิรยิ าพงษ์ สาวเก่งตัวแทน
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จากธรรมศาสตร์ หนึ่งใน International
Team ที่สามารถคว้าแชมปในรายการนี้
ไปครองได้ส�าเร็จ นอกจากนี้ตัวแทนจาก
BBA ธรรมศาสตร์ ในนามทีม Thammasat
University สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
มาครอง สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาว
กษมา เจตน์จรุงวงศ์ นายนพเดช เตยะราชกุล
นางสาวญาดา ปยะจอมขวัญ และนายวศิน
ศรีอุทัย
ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล ผูอ้ า� นวยการ
โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม กล่าวว่า “การแขงขัน
MMICC 2014 นี้ แตละทีมจะประกอบดวย
นักศึกษา 4 คน ตองวิเคราะหปญหากรณี
ศึกษาที่ทาง MMICC กําหนดมาให ในปนี้
ใหทุก ที มวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษาของบริ ษั ท
Saputo Inc. โดยทุ ก ที มจะมี เ วลาการ
วิเคราะหปญหาหรือโจทยที่ไดรับเพียงทีม
ละ 22 ชั่วโมง แลวหลังจากนั้นจึงนําเสนอ
ผลการวิเคราะหปญหาตอคณะกรรมการ
ผูตัดสินซึ่งเปนผูทรงคุณ วุฒิ จากบริษัท
ชั้นนําของประเทศแคนาดา มีผูเขารวมการ
แขงขันทั้งหมด 10 ทีม จากมหาวิทยาลัย
ชั้นนําทั่วโลก 9 แหง และ International

Team 1 ทีม ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทีช่ นะการแขงขันลําดับที่ 1–3
จากการแขงขันรายการนี้ในป 2013 ทีมละ
1 คน ไดแก The Wharton School of
the University of Pennsylvania, USA.
(ลําดับที่ 1), University of Belgrade
(ลําดับที่ 2) Thammasat University
(ลํ า ดั บ ที่ 3) และ McGill University
(เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น ) ในป นี้ ที ม
Thammasat University สง
นางสาวอลินพิมพ กิริยาพงษ เปนตัวแทน
International Team”
น.ส.อลินพิมพ์ กิริยาพงษ์ กล่าวว่า
“การแขงขันครัง้ นีท้ กุ ทีมตองวิเคราะหปญ
 หา
กรณีศึกษาที่ทาง MMICC กําหนดมาให
การคว า รางวั ล ชนะเลิ ศ ในครั้ ง นี้ มาจาก
ความสามัคคีของทีมพวกเราที่ชวยเหลือกัน
โดยพวกเรามีเวลาวิเคราะหและทําสไลด
เพื่อนําเสนอตอหนาคณะกรรมการเพียง
แค 22 ชั่วโมงเทานั้น จึงอยากจะขอบคุณ
อาจารยทคี่ อยสอนและใหคาํ ปรึกษาพวกเรา
ในทุกๆ เรื่อง รวมถึงเปนกําลังใจใหพวกเรา
ตลอดเวลาเปรียบเสมือนเปนสมาชิกคนที่
5 ของทีมเลย สุดทายอยากใหทางโครงการ
คอยสนับสนุนการแขงขันแบบนี้ตอไป เพื่อ
ที่จะไดแสดงใหคนไทยและตางชาติไดเห็น
ถึ ง ความสามารถของเด็ ก ไทยบนเวทีโ ลก
อีกคะ”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

McGill Management International Case Competition 2014 (MMICC)
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อาจารย มธ. รับโลเกียรติยศพระราชทาน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป 2556”

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เข้ารับโล่เกียรติยศพระราชทาน “เมธีวจิ ยั อาวุโส
สกว. ประจ�าปี 2556” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ศาสนาเสวนา
“หลักธรรมเพื่อสังคมสูสันติ”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดศาสนา
เสวนา เรื่อง “หลักธรรมเพื่อสังคมสู่สันติ”
ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปาฐกถาพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
ความสัมพันธ ไทย–มองโกเลีย

สถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ H.E. Mr.
Damba Gankhuyak, Vice-Minister for
Foreign Affairs of Mongolia และคณะ ที่มา
เยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
ความสัมพันธ์ ไทย–มองโกเลีย หัวข้อ “Mongolia:
Current Affairs, Foreign Policy, and its
Relations with Thailand” เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

พิธีเปดประติมากรรม
ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด พิ ธี เ ป ด
ประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเสวนาวิชาการ ชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒนสังคมไทย
ดานการตางประเทศ ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย เรื่อง
“การตางประเทศไทยบนเวทีโลก: ปฏิรูปหรือไม? อยางไร? เพื่อใคร?” โดยมีวิทยากร ไดแก
ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ศาสตราจารยวิทิต
มันตาภรณ ศาสตราภิชานประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญ
กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
ผูเ ชีย่ วชาญดานการระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินรายการ
โดย ดร.มล.พินิตพันธุ บริพัตร อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ธรรมศาสตราภิชาน สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กลาววา จุดยืน
สําคัญของการตางประเทศไทยในเวทีโลก สิ่งที่สําคัญที่สุดขณะนี้ คือ การหาขอยุติขัดแยง
ภายในประเทศ เพราะปญหาดังกลาวสงผลใหบทบาทสภาวะการเปนผูนําของไทยในทุก
เวทีลดลง และไทยเองยังไมพบจุดสมดุลภายในประเทศ ดังนั้น การหาขอยุติขัดแยงใน
ประเทศจึงเปนสิง่ แรกทีต่ อ งดําเนินการ เพือ่ ใหเกิดความเชือ่ มัน่ ในวิสยั ทัศนของประเทศไทย
ในเวทีตางประเทศ มีเสถียรภาพ ความตอเนื่องดานนโยบาย รวมทั้งมีความจําเปนที่จะตอง
ปฏิรูปและมีทิศทางที่ชัดเจน ในการคัดสรร คัดเลือก และสรางบุคลากรที่เหมาะสม เตรียม
ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อไมใหไทยสูญเสียประโยชนและโอกาสใน
เวทีโลก โดยทุกรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ จะตองมีการรับไมตอ เพื่อใหการดําเนินการ
ในเรื่องตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง
ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ ศาสตราภิชานประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ กลาววา ไทยยังมี
ความจําเปนจะตองปฏิรปู ในเรือ่ งของทัศนคติและมุมมองทางการทูต โดยคํานึงถึงภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นและในการรวมมือกับนานาประเทศใหมากยิ่งขึ้น เชน การเขาไปเปนอาสาสมัคร
การสรางเครือขายประชาชนตอประชาชน รวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการทํา MOU
รวมกัน และเรื่องการคาตางๆ โดยนโยบายที่วางไวจะตองไมขึ้นอยูกับพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง แตจะตองขึ้นอยูกับผลประโยชนมนุษยชาติ ซึ่งในเรื่องนี้ไทยไดรับ
คําชื่นชมจากเวทีโลก ในดานนโยบายที่เปนคุณ ดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ ทาง
การแพทย อีกทั้งกฎหมายและหลักเกณฑในทางปฏิบัติของไทย ยังคงมีขอจํากัด ในการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งหลายครั้งที่การดําเนินการตองพึ่งพาองคกรอิสระตางๆ
นับเปนตัวแปรสําคัญในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ผูเชี่ยวชาญดานการระหวางประเทศ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา การตางประเทศไทย จําเปนตองมี
การปฏิรูป ใน 3 ดาน คือ การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงการตางประเทศ ปฏิรูปวิธี
การทํางาน วิธีคิด การปฏิบัติ และการปฏิรูปบุคลากร ในเรื่องของการทํางาน ใหมีการ
TU Journal-1-cs5.indd 15

ประสานงานกันภายในองคกรมากขึน้ รวมถึง
ประสานงานรวมกันระหวางภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน โดยกระทรวงการตางประเทศ
จะตองมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ที่ ชั ด เจน มี ก ารหารื อ และร ว มกํ า หนด
ยุทธศาสตรกบั หนวยงานอืน่ ๆ เชน หนวยงาน
ความมัน่ คงและหนวยงานทางดานเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย
ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ไดกลาวถึงสถานการณ
ภายในประเทศที่เกิดขึ้นขณะนี้วา ทําใหมี
ความจําเปนที่ประเทศ จะตองมีการปฏิรูป
ใน 5 ดาน คือ ปฏิรูประบบการเมือง ระบบ
ราชการ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา
และ ระบบความคิดของคนไทย พรอมไป
กั บ การเลื อ กตั้ ง โดยมี เ ป า หมายคื อ สั น ติ
ธรรมาประชาธิปไตย โดยการเมืองไทยมี
ความจําเปนในการกําหนดนโยบาย รวมถึง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ควรจั ด ทํ า
แนวทางการปฏิ รู ป ในรู ป แบบ บลู ป ริ๊ น
เสนอแกราชการ เพื่อใหเกิดเปนแนวทางใน
การปฏิรูปประเทศ และการตางประเทศ
ของไทย

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

“การตางประเทศไทยบนเวที โลก: ปฏิรูปหรือไม? อยางไร? เพื่อใคร?”
ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
15 มิถุนายน 2557
เวลา 08.00 น.
ณ อาคารยิมเนเซียม 5
มธ. ศูนย์รังสิต

กิจกรรม
การแข่งขัน “ร�ามวยไทเก๊ก”

15 มิถุนายน 2557
เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่
มธ. ท่าพระจันทร์

กิจกรรม
การแสดงโขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก
หนุมานถวายพล ยกรบ” โดย ชุมนุมโขนธรรมศาสตร์

16 มิถุนายน 2557
ณ สนามเดอะรอยัล กอล์ฟ
แอนด์ คันทรีคลับ ลาดกระบัง

กิจกรรม

ติดตอสอบถาม

คุณนงเยาว์ ศิลปประกอบ
การแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และคุณผกามาศ วันทา ณ ห้องรับบริจาค
สมทบทุนสร้างศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
โทร. 0-2926-9432

20-22 มิถุนายน 2557
เวลา 19.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา
มธ. ท่าพระจันทร์

กิจกรรม
การแสดงละครเวที เรื่อง “คา – ไล – โด – สะ – โคป”
(ภาพลานตา) โดย ชุมนุมศิลปะและการแสดง มธ.

27 มิถุนายน 2557
ณ มธ. ท่าพระจันทร์

กิจกรรม
วันครบรอบ 80 ปี 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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