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การประเมินมาตรฐานสากลของคิวเอส
สถาบันระดับโลก
ตอกยํา้ ความสําเร็จนโยบายความเปนนานาชาติ
และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

คิ ว เอส สถาบั น จั ด อั น ดั บ และประเมิ น มาตรฐานด้ า น
การศึ ก ษาระดั บ โลก มอบคะแนนประเมิ น คุ ณ ภาพ 5 ดาว
แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 5 ด้าน ความเป็นนานาชาติ
ความพร้อมในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การมีส่วนร่วมของทุกฝาย และการจ้างงานบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย สะท้อนความส�าเร็จนโยบายด้านความเป็น
นานาชาติและด้านมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พร้อมมุ่งสู่การ
เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นน�าอาเซียน
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า จาก
การที่คิวเอส (Quacquarelli Symonds: QS) สถาบันจัดอันดับ
และประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก ได้ตรวจประเมิน
เพือ่ ท�าการรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยการให้คะแนนระดับ 1-5 ดาว (QS Stars) นั้น ผลการประเมิน
พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ระดับ 5 ดาวซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดใน 5 ด้าน คือ ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
ความพร้อมในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (Facilities) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) การมีส่วนร่วม
ของทุ ก ฝ่ า ย (Inclusiveness) และการจ้ า งงานบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัย (Employability) ดังนี้

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ความเป น นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี

ความร่วมมือเชิงวิชาการตลอดจนการท�าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ มีจ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากต่างประเทศและ
ไปต่างประเทศสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล และมีนกั ศึกษาต่างชาติ
จ�านวนกว่า 50 ประเทศ
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ความพรอมในดานสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มีศูนย์กีฬาที่มี

ความพร้อมและทันสมัยในระดับเอเชีย มีสถานที่เหมาะส�าหรับการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน และมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการศึกษาและพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และหอพักนักศึกษา

ความรับผิดชอบตอสังคม ทัง้ ในด้านกิจกรรมเพือ่ ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และการลงทุนของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการบริการสังคมต่างๆ
อาทิ โครงการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับประชาชนทั่วไป การให้ความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ และความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ
และการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

การมีสวนรวมของทุกฝาย เช่น การมอบทุนการศึกษาส�าหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและนักเรียนในชนบท การวางผังและจัดการด้านสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ อือ้ อ�านวยต่อผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีสัดส่วนการมอบทุนการศึกษาและการจัดการที่อ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการ
ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่คิวเอสก�าหนดไว้ตามมาตรฐานสากล

การจางงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

“การประเมินผลดังกลาวทําใหเรารูสถานะของตัวเองตามหลักเกณฑสากล รูจุดแข็งจุดออนของมหาวิทยาลัย มีภาพที่ชัดเจนถึง
สิง่ ทีต่ อ งพัฒนา สิง่ ทีต่ อ งทบทวนและสิง่ ทีจ่ ะตองปรับปรุง เชน ดานวิจยั ทีต่ อ งเพิม่ จํานวนผลงานวิจยั ทัง้ ดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
ใหมากขึ้นตามสัดสวนของอาจารย ขณะที่ดานความเปนนานาชาติ ดานความพรอมของสถานที่ แมจะไดรับการประเมินดีแลวแตเราก็จะ
พัฒนาใหดีและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความ
ยินดีต่อผลการประเมินครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล และ
สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและได้รบั การยอมรับจากผูจ้ า้ งงาน ความส�าเร็จนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า การทีม่ หาวิทยาลัยมุง่ เน้นการด�าเนิน
นโยบายหลักในด้านความเป็นนานาชาติและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องเพราะสากลก็ให้ความส�าคัญใน
มิตดิ งั กล่าว ซึง่ สร้างความมัน่ ใจในการด�าเนินนโยบายและขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยต่อไป ซึง่ มหาวิทยาลัยมีความมุง่ มัน่ ด�าเนินตามเป้าหมาย
การเป็น Top 5 ของอาเซียน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจ้างงานและมีงานท�าสูงถึง 98% ซึ่งเป็น
อัตราที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีที่
ปรึกษาด้านอาชีพคอยให้คา� แนะน�าและค�าปรึกษาด้านอาชีพ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบและสมัครงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
มากกว่า 300 องค์กรในแต่ละปี
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มธ. เปิดยุคใหม่การศึกษาไทยแบบ Active Learning
“มธ.ประกาศปีการศึกษา 2558 พัฒนา
หลักสูตร ปรับโฉมใหม่การศึกษาไทยสู่ Active
Learning พร้อมคลอดศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
การันตีนักศึกษา มธ. เป็นผู้น�ำแห่งการเรียนรู้
ยุคใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558 นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ ปรั บหลั ก สู ต รวิ ช าการศึกษาทั่วไป
ใหม่ทั้งหมด โดยจะเริ่มใช้กับทุกคณะ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร ทีจ่ ะด�ำเนินการควบคูก่ นั ไป
ก่อน เนือ่ งจากเป็นหลักสูตรทีม่ สี ภาวิชาชีพก�ำกับ และคาดว่าจะเริม่
ใช้พร้อมกันได้ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 นี้
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“ในอนาคตนักศึกษาที่จะส�ำเร็จการ
ศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบ Qualities
of Thammasat Graduates 6 ด้าน หรือ
GREATS ซึ่งย่อมาจาก G-Global Mindset
ทันโลกทันสังคม R-Responsibility ส�ำนึก
รับผิดชอบอย่างยัง่ ยืน E-Eloquence สือ่ สาร
อย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง A-Aesthetic
appreciation มี สุ น ทรี ย ะในหั ว ใจ
T-Team leader เป็นผู้น�ำท�ำงานเป็นทีม
และ S-Spirit of Thammasat มี จิ ต
วิญญาณธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้รบั
ใบรับรองแสดงผลสมรรถนะ (Thammasat
Skills Set Transcript) ควบคู ่ กั บ ใบ
แสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นการ
รั บ ประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ กั บ บริ ษั ท
ขั้ น ต้ น หากต้ อ งการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
เข้ า ท� ำ งาน ว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์นอกจากมีความรูต้ ามหลักสูตร
ที่ก�ำหนดแล้วยังรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มี ทั ก ษะในการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง มี อ งค์ ค วามรู ้ แ บบ
บู ร ณาการในศาสตร์ ต ่ า งๆ มี บุ ค ลิ ก ภาพ
ที่ ดี เข้ า กั บ สั ง คมได้ และที่ ส� ำ คั ญ คื อ มี
จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ทงั้ ในด้าน
การยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น การช่วย
เหลือสังคม เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานใน
อนาคตทีเ่ น้นการท�ำงานเป็นทีมและมีทกั ษะ
ด้ า นการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองตลอด
เวลา” รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าว
ทิ้งท้าย

จุลสารธรรมศาสตร์
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ทั้งนี้ เพื่อการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น
ผู้น�ำแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้น�ำของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมี
คุณภาพ ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ Global mindset เปิดโลกทัศน์
ส�ำหรับบริบทพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก Soft Skills เน้น
การเตรียมพร้อมทักษะการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงการเข้าสังคม
เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน และสุดท้ายคือ Spirit
of Thammasat การท�ำประโยชน์ให้สังคม ด้วยการผนวก 4 วิชา
พื้นฐาน ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารให้เป็นวิชาใหม่ๆ เช่น วิชาชีวิต
กับความยั่งยืน ทักษะชีวิตทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าวอีกว่า เป้าหมายส�ำคัญ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
เป็นผู้น�ำแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เป็นความ
ร่วมมือจากคณาจารย์แทบทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงาน
สนับสนุนที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองบริการการศึกษา ส�ำนักหอสมุด
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาและการพัฒนา เพือ่ เตรียมความพร้อมในด้านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ไป
พร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นให้ผสู้ อนหรืออาจารย์
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ท�ำหน้าที่ป้อนความรู้แต่อย่างเดียว
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการศึกษา
ภาคปฏิบัติมากขึ้น และผสมผสานการเรียนในหลายรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าในปีการศึกษา 2558 นี้ ทุกคน
ต้องสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ
สมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยด�ำเนิน
การผ่านศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test
Center: TCTC) ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ มีบทบาท
ส�ำคัญในการให้บริการด้านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้าน
การศึกษาของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนส�ำเร็จศึกษา
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ. ศูนย์รังสิต
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�าปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิ จ กรรมเริ่ ม ด้ ว ย พิ ธี ส งฆ์ โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธ านิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร
องคมนตรี เป็ น ประธานในพิ ธี ต่ อ ด้ ว ยพิ ธี สั ก การะอนุ ส าวรี ย ์ ศาสตราจารย์ สั ญ ญา
ธรรมศั ก ดิ์ ณ บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย ์ ศาสตราจารย์ สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ จากนั้ น
ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนักกฎหมายดีเด่นในปีนี้ ได้แก่ นายสรวิศ วงศ์บุญสิน ส�าเร็จการศึกษา
นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และพิ ธี ม อบรางวั ล เรี ย นดี
“ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ปิดท้ายด้วยการปาฐกถาในหัวข้อ “หลักนิติธรรม
ของการบริหารบานเมืองกับการลดความขัดแยงทางอุดมการณ” โดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่ส�าคัญของนักนิติศาสตร์
ซึ่งประกอบคุณงามความดี รับใช้ประเทศชาติและสังคมไว้มากมาย อาทิ เคยด�ารงต�าแหน่ง
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี 2545 สิริอายุได้ 94 ปี
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นักศึกษากฎหมายดีเดน
รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําป 2558

“รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์” เป็นรางวัลที่ทางกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ใน
มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นจาก
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพือ่ รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�าปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์
ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการฯ คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ โดยผลการคัดเลือก
นักกฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ในปีนี้ได้แก่ นายสรวิศ วงศ์บุญสิน เกียรตินิยมอันดับ 1
ปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสรวิศ วงศ์บุญสิน ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอบได้เป็นล�าดับที่ 1 ของผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2556 และได้รับพระราชทานรางวัล
เรียนดี “ทุนภูมิพล” ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2556 นายสรวิศ เป็นผู้ที่มีความขยัน
หมั่นเพียรในการเรียนอย่างสม�่าเสมอ จนประสบความส�าเร็จในผลการเรียนที่โดดเด่น เป็นผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้รักความสามัคคี แม้ในหมู่ผู้คนที่มี
ความเห็นแตกต่างในบรรยากาศทางการเมืองที่มีความขัดแย้ง ร่วมท�ากิจกรรมทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ยอมรับความคิดเห็น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น�านักศึกษา และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการงานให้ส�าเร็จ
ลุล่วง อีกทั้งยังเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการประสานงาน การท�ากิจกรรมและการมีจิตสาธารณะ
และบุคลิกที่ควรเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษารุ่นใหม่ทั้งความสามารถในการเรียนและการท�ากิจกรรม
ความสุภาพอ่อนน้อม การจัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่นโดยสรุปค�าบรรยายและ
การติวหนังสือให้แก่เพือ่ นๆ ก่อนสอบ และด้วยความสามารถจึงท�าให้ทางคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษแนะน�าวิธีการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2557 และในกิจกรรมอื่นๆ ตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา และ
ได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายผ่านเฟสบุคส์ในชื่อ “นิติอาสา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นกฎหมาย ทัง้ ยังเป็นการเผยแพร่ชอื่ เสียง
แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย
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Thammasat University

นายสรวิศ วงศ์บุญสิน
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วั น ปรี ดี

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ประจํ า ป 2558
ในวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ถือเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันปรีดี
พนมยงค์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ท่านเป็น
ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง และในปีนมี้ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ก�าหนดจัดงานวันปรีดี ประจ�า
ปี 2558 เพือ่ เป็นการระลึกถึงคุณปู การ ศาสตราจารย์
ดร.ปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมช่วงเช้า ณ บริเวณลานปรีดี เริ่มด้วย
พิธีสงฆ์ โดยมีศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายก
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ต่อ
จากนัน้ เป็นพิธวี างพานพุม่ โดยมีทายาทศาสตราจารย์
ดร. ปรีดี พนมยงค์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะ
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จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ร่วมวางพานพุ่มเพื่อเป็นการสักการะอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา
“ทุนปาล พนมยงค์” ให้แก่นักศึกษา จ�ำนวน 3 รางวัล ซึ่งในปีนี้หัวข้อในการเขียนบทความ
คือ “เหลียวหลัง แลหน้า 70 ปี วันประกาศสันติภาพไทย” ส�ำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายวัชรภัทร ด่านคงรักษ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รางวัลที่ 3 ได้แก่
นายฐาปนพงศ์ ยีขุน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2 และรางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวพรภัทรา ภาณุนันทน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 โดยคุณสุดา
พนมยงค์ ทายาทศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้มอบรางวัล ต่อด้วยพิธีมอบเงินทุน
สนับสนุนแก่มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ปิดท้ายด้วยการ
เสวนาในหัวข้อเรือ่ ง “ธรรมศาสตร์กบั ขบวนการเสรีไทย” โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.ฐาปนันท์
นิพิฏฐกุล อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มธ. และนายสันติสุข โสภณสิริ กรรมการสถาบัน
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ร่วมเสวนา ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มธ.
รับหน้าที่ผู้ด�ำเนินรายการ
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มธ. ศูนยลําปาง

จัดพิธียกเสาเอก “อาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง
จัดพิธียกเสาเอก “อาคารเรียนรวม ความสูง
5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง”
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารศู น ย์ ล� า ปางและ
ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ก่อสร้าง
อาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สถานที่ จั ด การศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
คณะหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลา� ปาง โดยได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างจากท่านบุญชู ตรีทอง
จ�านวน 100,000,000 บาท และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สมทบ 50,000,000 บาท รวมเป็น

150,000,000 บาท โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ระหว่างนายบุญชู ตรีทอง กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การก่อสร้างอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้นฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างจ�านวน 600 วัน
(20 เดือน) คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น จ�านวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยรวมภายในอาคาร 9,194
ตารางเมตร เป็นพื้นที่ถนนและลานจอดรถยนต์ 3,100 ตารางเมตร โดยมีทั้งห้องเรียน
ห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องส�านักงาน ห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จึงจัดพิธียกเสาเอกอาคารเรียนรวม
ความสูง 5 ชั้นฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่
ก่อสร้าง ให้การสร้างอาคารดังกล่าวด�าเนินไปอย่างราบรื่น อยู่อย่างมั่นคงแข็งแรง
และเป็นสุขตามขนบธรรมเนียมของไทย โดยท่านบุญชู ตรีทอง เป็นประธานในพิธียก
เสาเอกฯ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัดล�าปาง มาเจิมเสาเอกอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้นฯ และประพรม
น�้าพระพุทธมนต์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉัตรชัย ปินเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์
กองพระราชพิธี ส�านักพระราชวัง พราหมณ์ มาประกอบพิธยี กเสาเอกฯ ตลอดจนได้รบั
เกียรติจาก นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธี ร่วมจับสายสูตร และโปรยข้าวตอกดอกไม้
ณ บริเวณกระโจมพิธียกเสาเอก อาคารเรียนรวมความสูง 5 ชั้น ด้วย

10
TU Journal-May 58.indd 10

6/18/2558 BE 21:25

ครูดเี ดน

ประจําป 2557

ครูดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์

ผูชวยศาสตราจารยจิตตาภรณ ศรีบุญจิตต
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จติ ตาภรณ์ ศรีบญ
ุ จิตต์ เริม่ รับราชการในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 รวมระยะเวลา 14 ปี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ เป็นครูที่ดีมีความขยัน อดทน และตั้งใจถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโทเพื่อให้ได้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ มีความทุ่มเท เอาใจใส่
นักศึกษา คอยเป็นที่ปรึกษา แนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของวิชาการ
และการท� างานตลอดเวลา ไม่เฉพาะในเวลาเรียนเท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมไปถึ ง
การให้ค�าแนะน�านอกเวลาเรียนอีกด้วย มีความเป็นครูอยู่ตลอดเวลา มีความ
รับผิดชอบในการท�างานเป็นอย่างสูง ทั้งในส่วนของงานสอนและงานวิชาการ
ตลอดจนการบริหารต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีของ
ลูกศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติในกรอบที่ดี ใฝ่หาความรู้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีผลงาน
ด้านบริการสังคมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ท�าวิจัย โครงการ Sustainable Greater
Pattaya องค์กรพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บํารุงสุข
คณะศิลปศาสตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บ�ารุงสุข
เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2526 รวมระยะเวลา 31 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เป็นครูผู้ให้เป็น
ผู้ที่มีความทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้ ทุ่มเทใน
การท�างานเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ จัดเวลาให้
กับนักศึกษาเข้าพบอย่างสม�่าเสมอ ดูแลนักศึกษา
อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นผู้ที่ด�ารงตนด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการเป็นครู ให้ความ
เป็นธรรมกับนักศึกษาประเมินผลงานของนักศึกษา
ด้วยความยุติธรรม อีกทั้งยังมีเมตตาต่อลูกศิษย์
ตลอดครูอาจารย์ท่านอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับและ
ยกย่องในทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบัน อีกทั้ง
ยังมีผลงานทางวิชาการ อาทิ วารสารศิลปศาสตร์
ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 1 (มกราคม-มิ ถุ น ายน 2557)
ผูว้ จิ ารณ์ “Ashoka the Search for Undia’s Lost
Emperor” รายงานวิจัยเรื่อง “พระราชประวัติ
และพระกรณี ย กิ จ ในสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนร่วม นามานุกรม
พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา, 2554 เป็นต้น

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิษณุ ตูจินดา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา เริ่มรับราชการใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2546 รวม
ระยะเวลา 11 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ เป็นอาจารย์
ที่ มี ค วามทุ ่ ม เทในเรื่ อ งการเรี ย นการสอน การอบรมนั ก ศึ ก ษา
การท�างานวิจัย และการท�างานด้านอื่นๆ ดีมากเสมอมา ดูแล
นักศึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม มีความรอบรู้
ทั้งเรื่องของโครงสร้างหลักสูตร และให้ค�าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
อีกทั้งมักจะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาโดยยึดถือคุณธรรม
จริยธรรม เป็นหลัก และมีความรับผิดชอบสูงต่อการวิจัย เพื่อ
ให้นักศึกษาส�าเร็จการศึกษาได้ตามก�าหนดเวลา นอกจากนี้ยังมี
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ อาทิ Gold Media From 41st
International Exhibition of Inventions of Geneva (2013)
ประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
เป็นผู้ที่มีผลงานในการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
เป็นต้น งานด้านบริการสังคม อาทิ คณะท�างานศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องมือในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิศวกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อ พิจารณาโครงการ
วิจัยของบริษัทต่างๆ ส�าหรับลดหย่อนภาษีให้กับส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

ครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย
คณะสหเวชศาสตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย เริ่มรับ
ราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2541 รวมระยะเวลา 16 ปี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
พรพิ ม ล เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามตั้ ง ใจและมุ ่ ง มั่ น ในการสอนอุ ทิ ศ
ตนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะ
สหเวชศาสตร์ อ ย่ า งสม�่ า เสมอ มี ผ ลงานทางวิ ช าการเป็ น
ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ศึ ก ษาหาความรู ้
จากแหล่งต่างๆ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการเรียนการสอน
การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ ทั้ ง นี้ ง านด้ า นบริ ก ารสั ง คม
ที่ น อกเหนื อ จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ในและ
นอกมหาวิ ท ยาลั ย อาทิ เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลงานวิ จั ย ทาง
วิชาการระดับนานาชาติวารสาร Asian Pacific Journal
of Allergy and Immunology ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน,
บริ ก ารสอนรายวิ ช า Molecular Immunology และ
Advanced Immunology ให้แก่ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริการการตรวจ
ธาลัสซีเมีย คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น
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ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาภาพจัดประชุม
1st Annual Conference on the Network of ASEAN Studies (NAS)
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แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของการด�าเนินงานของ
หน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ด้านอาเซียน รวมทั้งมีการวาง
ขอบข่ายการรับสมาชิกซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานวิชาการหรือด้าน
การวิจัยที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้
หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท�าร่วมกันในอนาคต เช่น บทความ งาน
วิจยั ในอาณาบริเวณศึกษา (area studies) ทีส่ นใจร่วมกัน และร่วม
ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการด้านอาเซียนที่แต่ละหน่วยงานสมาชิก
ก�าลังด�าเนินการอยู่ การจัดท�าเอกสารเสนอแนะด้านนโยบาย แก่
รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2015 รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook การท�าฐานข้อมูลนักวิชาการ
อาเซียน และการสร้างเครือข่ายกับส�านักงานเลขาธิการอาเซียน
ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานระหว่าง Track one และ Track
three ด้านอาเซียน และ ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปว่า S. Rajaratnam
School of International Studies Nanyang Technological
University จากประเทศสิงคโปร์ จะเป็นเจ้าภาพของการประชุม
Annual Conference on the Network of ASEAN Studies
(NAS) ในครั้งต่อไปนับเป็นอีกก้าวส�าคัญของศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแสดงบทบาทผู้น�าด้านอาเซียนใน
ระดับนานาชาติ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั ประชุม The
1 Annual Conference of the Network of ASEAN Studies
(NAS) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นการประชุมเครือข่ายอาเซียน
ศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสถาบันและศูนย์ศึกษาด้านอาเซียน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ The Institute of Asian Studies
University Brunei Darussalam ประเทศบรูไน Cambodia
Institute of Startegic Studies International Relations
Institute, The Royal Academy of Cambodia ประเทศกัมพูชา
ASEAN STUDIES Center, Universitas of Indonesia ประเทศ
อินโดนีเซีย Institute of ASEAN Studies and Global Affairs
(INSPAG), Universiti Teknologi MARA (UiTM) และ Centre
for ASEAN Regionalism or Humanities Research Cluster,
University of Malaya จากประเทศมาเลเซีย Department
of Political Science, University of the Philippines และ
International Studies Department, De La Salle University
และ Institute for Strategic and Development Studies,
University of the Philippines-Diliman จากประเทศฟิลิปปินส์
ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies
(ISEAS) และ Institute of Defence and Strategic Studies,
S. Rajaratnam School of International Studies Nanyang
Technological University จากประเทศสิงคโปร์ Institute for
Southeast Asian Studies, Vietnam Academy of Social
Sciences (VASS) และ Center for Vietnamese and Southeast
Asian Studies, Vietnam National University, Ho Chi Minh
City จากประเทศเวียดนาม
จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุม NAS ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การร่างกฎบัตร (Charter) เพื่อเป็นข้อก�าหนดในการท�ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างกัน รวมทั้ง
st
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สงตอนํ้าใจชาวธรรมศาสตรชวยผูประสบภัยในเนปาล

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.นิ ธิ นั น ท์ วิ ศ เวศวร รองอธิการบดีฝ ่ายวิเทศสัมพั นธ์
มอบเงินบริจาคโดยประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชน
ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
โดยมี นายขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาล ประจ�า
ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล
ประจ�าประเทศไทย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดเตรียม “อุปกรณ์ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์” จ�านวน
91 ชุด จัดท�าโดยนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มธ. และอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อมอบ
ให้กบั สถานทูตเนปาลเพือ่ ส่งต่อให้กบั ผูป้ ระสบภัยชาวเนปาล
ต่อไป

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการบริการสังคมรู้เท่าทันสื่อ ปีที่ 3
“รวมพลคนชอบจิ้ม” ตอนดราม่ารอบปฐมทัศน์ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ�าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ภายในงานจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้อนิ เทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใกล้ตัววัยรุ่น อาทิ การใช้เฟซบุก, การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกิน
จริงผ่านอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในเรื่องการใช้ภาพหรือสื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
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แชมปแผนธุรกิจโลก

การแข่ ง ขั น Global Venture Labs Investment
Competition (GVLIC) ถือได้ว่าเป็น Super Bowl ของการแข่งขัน
ประกวดแผนธุรกิจระดับโลก เจ้าภาพคือ The University of
Texas at Austin, USA จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 32
โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 มีทีมนักศึกษา
จากทุกทวีปเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้รวม 38 ทีมซึ่งทีมเหล่านี้ต่าง
มีความแข็งแกร่งเพราะผ่านการชนะเลิศมาจากเวทีอื่นๆ มาแล้ว
ทั้งสิ้น
ทีมนักศึกษาปริญญาโททางการตลาด (MIM) ทั้งสองทีม
สามารถฝ่าฝันเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันหลังจากขับเคี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งหลายอย่างหนักหน่วงเพื่อหา 4 ทีมสุดท้าย
ที่ดีที่สุด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยนักธุรกิจและ
ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของสหรัฐในรอบสุดท้ายปรากฏว่า
ที ม ECOGENT ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก 5 คนได้ แ ก่
นางสาวจิตรานุช ชินสุวรรณ นางสาวพลอย ภัตติชาติ นางสาว
วรั ญ พร จั น ทรธาดา นายธนภู มิ ศรี น วกุ ล และนายธิ ติ
กอเจริญพาณิชย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการ
เสนอแผนธุรกิจผลิตสารประสานเนือ้ ไม้ทปี่ ราศจากสารฟอร์มลั ดิไฮด์
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เป็นมิตรกับธรรมชาติและจะสร้างปรากฏการณ์
ใหม่ให้กับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จาก
ไม้ทุกชนิด
อีกทีมจากธรรมศาสตร์คือทีม AEROX
สมาชิกในทีมคือ นายกฤษฏิ์ ใบสิริกุล นางสาว
นี ร นาถ บุ ญ นิ ธิ ก ร นางสาวสิ ริ ก าญจน์
อัศวสุดสาคร นางสาวศิรินภา เปรมกมลมาศ
และนางสาวจุ ฑ ามาศ สิ ริ เ ทวั ญ กุ ล ได้ รั บ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม พร้อมกับคว้า
รางวัลเกียรติยศเพื่อพลังงานสะอาด Wells
Fargo Clean Energy Award มูลค่า 20,000
เหรียญด้วย จากการน�าเสนอแผนผลิตฉนวนกัน
ความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมสีและพื้นผนัง
ความส�าเร็จของทั้งสองทีมเป็นเครื่องชี้
ถึงความสามารถและมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยว่าสามารถแข่งขัน
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� า ของโลกได้ อ ย่ า งน่ า
ภาคภูมิใจ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

GVLIC 2015
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ธรรมศาสตร ควา 2 เหรียญทอง
ในงาน ITEX ประเทศมาเลเซีย

16

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติอีก
คราวนี้ จ ากเวที ป ระกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม ITEX’15
ที่ ม าเลเซี ย โดยได้ รั บ 2 เหรี ย ญทองจากผลงาน “เป้ ยั ง ชี พ ”
ช่วยผู้ประสบภัย และ “เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว” ป้องกัน
แผลกดทับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 1 เหรียญเงินจาก “หวดประหยัด
พลังงาน” ลดเวลาการนึง่ ข้าวเหนียวจากเดิม 30 นาทีเหลือเพียง 15
นาที และ 1 เหรียญทองแดงจาก “แผ่นสเกลปรับสารน�้าทางหลอด
เลือดด�า” พร้อมรางวัลพิเศษอีก 5 รางวัล รวมทั้งหมด 9 รางวัล
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยธรรมศาสตร์
ร่วมงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับ
นานาชาติ ITEX’15 : 26th INTERNATIONAL INVENTION &
TECHNOLOGY EXHIBITION 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมี
นักวิจัยและนักประดิษฐ์จาก 21 ประเทศมาร่วมแสดงผลงานกว่า
1,000 ชิ้น ปรากฏว่า ผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่น�าไป
จัดแสดงและประกวดได้รางวัลรวม 9 รางวัล คือ 2 เหรียญทอง 1
เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 5 รางวัล ดังนี้
1. ผลงาน “เปยงั ชีพ” โดย อาจารย์นภมณี ทรัพย์สนุ ทรกุล
ผศ.ศรา สุขียศ และ อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ และนักศึกษา
ปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ได้รับเหรียญ
ทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน กระเปาเป้ยังชีพถูก
ออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ
น�้าท่วมเฉียบพลันและจ�าเป็นต้องหนีเอาชีวิตรอด โดยกระเปาเป้จะ
มีช่องให้ใส่สิ่งของในการด�ารงชีพเบื้องต้น เช่น มีดพก ไฟฉาย ไม้ขีด
ยากันยุง เสื้อผ้าแปลงสีฟัน ขวดน�้า อาหารกระปอง เป็นต้น ซึ่ง
ผู้ประสบภัยสามารถพกพาได้โดยสะดวก นอกจากนั้น กระเปาเป้ยัง
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเปลนอนหรือที่นั่งชิงช้าโดยการผูกกับเสา
หรือต้นไม้ได้อีกด้วย
2. ผลงาน “เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว” โดย
ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ได้รับเหรียญทอง
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และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว
ออกแบบส�าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วย
สูงอายุทมี่ ขี อ้ จ�ากัดในการเคลือ่ นไหว และมีความเสีย่ งในการเกิดแผล
กดทับสูง ซึง่ กิจกรรมทีช่ ว่ ยป้องกันและจัดการกับแผลกดทับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ การพลิกตะแคงตัวที่ถูกต้องแต่จะมีขั้นตอนที่
ยุ่งยากและต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัวจะ
ช่วยในการพลิกตะแคงตัวผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้อง ลดภาระงานของผูด้ แู ล
ญาติ และพยาบาล ส่งผลให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

3. ผลงาน “หวดประหยัดพลังงาน” (ภาชนะนึ่ง
ข้าวเหนียว) จากโครงการ Move World Together โดย

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อ�านวยการโครงการ และคณะ
ได้รับเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษจากประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย หวดประหยัดพลังงาน เป็นการออกแบบ
และพัฒนาจากหวดนึ่งข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นให้ใช้
สะดวกและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยออกแบบท่อให้อยู่ตรง
กลางของหวดเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของไอน�้าและความร้อน
ท�าให้ลดเวลาการนึง่ ข้าวเหนียวจากเดิม 30 นาทีเหลือเพียง 15 นาที
และลดขั้นตอนของการพลิกกลับข้าวเหนียวแบบดั้งเดิม เนื่องจาก
หวดประหยัดพลังงานสามารถท�าให้ข้าวเหนียวสุก นุ่ม ฟู อย่าง
ทั่วถึงกันโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการพลิกกลับข้าว

4. ผลงาน “แผ่นสเกลปรับสารน�้าทางหลอดเลือด

ด�า” โดย ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม และนักศึกษา

ปี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ได้รับเหรียญทองแดง และ รางวัล
พิเศษจากประเทศฮ่องกง แผ่นสเกลปรับสารน�้าทางหลอดเลือดด�า
ได้รบั การออกแบบเพือ่ อ�านวยความสะดวกในการดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งมี
การให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้ โดยการสร้างเครือ่ งมือในลักษณะแผ่นตารางการปรับจ�านวนหยด
ของสารน�้าทางหลอดเลือดด�าเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พยาบาล
ในการปรับอัตราความเร็วของสารน�้าที่เข้าสู่ร่างกายให้ถูกต้องตาม
แผนการรักษา ป้องกันปัญหาความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปรับ
อัตราความเร็วและปริมาณสารน�า้ เข้าร่างกายผูป้ ว่ ย และป้องกันการ
เกิดภาวะน�้าเกินในร่างกาย
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ทีม MIM ธรรมศาสตรควาแชมปโลกแผนธุรกิจ
The New Venture Championship (NVC)

ณ Embassy Suites Hotel เมืองพอรตแลนด รัฐโอเรกอน

16 ทีมสุดท้ายที่สามารถผ่านเข้ารอบเพื่อน�าเสนอแผนธุรกิจต่อ
หน้าคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้ประกอบการ
ชั้นน�า ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนกว่า 60 คนผลปรากฏว่า
ทีม ECOGENT จากโครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM)
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โดยน�าเสนอแผนธุรกิจสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ประสานเนื้อไม้ที่ปราศจากสารฟอร์มัลดิไฮด์ ที่จะน�า
ไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีท้ มี ชนะเลิศได้รบั รางวัลเป็นเงินจ�านวน
25,000 เหรียญสหรัฐเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการก่อตั้งกิจการนี้ต่อไป
สมาชิ ก ของที ม ECOGENT ประกอบด้ ว ย นายธนภู มิ
ศรีนวกุล นายธิติ กอเจริญพาณิชย นางสาวจิตรานุช ชินสุวรรณ
นางสาวพลอย ภัตติชาติ นางสาววรัญพร จันทรธาดา ทั้งหมด
ก�าลังศึกษาอยู่ในโครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เวทีการแข่งขันแผนธุรกิจ The New Venture
Championship (NVC) นั บ เป็ น เวที แ ข่ ง ขั น แผน
ธุ ร กิ จ นานาชาติ ที่ โ ดดเด่ น มากที่ สุ ด เวที ห นึ่ ง ของโลก
ด�าเนินการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 1992
โดยมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง รั ฐ โอเรกอน สหรั ฐ อเมริ ก า
ทีมจากสถาบันการศึกษาชัน้ น�าของสหรัฐอเมริกาและจาก
ทั่วโลกจะร่วมกันแข่งขันน�าเสนอแผนธุรกิจ เพื่อชิงเงิน
รางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐ ส�าหรับปี 2015
นีม้ มี หาวิทยาลัยชัน้ น�าจากสหรัฐอเมริกาและจากประเทศ
ต่างๆ ร่วมส่งแผนเข้าประกวดเกือบ 60 แห่ง
The New Venture Championship 2015 จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2558 ณ Embassy
Suites Hotel ในเมื อ งพอร์ ต แลนด์ รั ฐ โอเรกอน
หลั ง การขั บ เคี่ ย วกั น อย่ า งหนั ก ตลอด 3 วั น เต็ ม ของ
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TU Face Up
แชมปสามสมัย
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด 2015 L’Oreal Brandstorm Thailand National
Final จั ด โดยบริ ษั ท ลอรี อั ล โปรเฟสชั่ น แนล ประเทศไทย ได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
โดยนักศึกษาธรรมศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นปีที่สาม
ต่อเนื่องกัน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิค
การแสวงหาทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย” ตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม
ให้คณาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและตีพิมพ์บทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน และ ผศ.สมิทธิ์ บุญชุตมิ า อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ. ท่าพระจันทร์

รศ.ดร.ภญ.ปลื้ ม จิ ต ต์ โรจนพั น ธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนา
ยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความ
ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ แ ทนบริ ษั ท มิ ล ลิ เ มด จ� า กั ด
เพื่ อ ต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ จลฟ้ า ทะลายโจร
ใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ สู่การ
ผลิตขั้นอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2558 ณ อาคารอิ ม แพคฟอรั่ ม อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�าปี 2557
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฤ ทธิ์ สมบั ติ ส มภพ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
ตัวแทนจากส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมรับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น ด้านนโยบาย ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่
มาตรฐานสากล” ซึ่งทั้งสองหน่วยงานโดยได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศสู่มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้น
ให้บรรณาธิการวารสารไทยตื่นตัวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วารสารคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “Scholarly Impact and the
Competition for Acclaim in Economics: The
Nobel Prize and John Bates Clark Medal” โดย
Dr.Kamal P. Upadhyaya, University of New Haven
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น
5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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ปฏิทินกิจกรรม
งานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ป
ปวย อึ๊งภากรณ ครั้งที่ 3 ในหัวขอ
“สิ่งแวดลอมไทยกับการกระจายอํานาจ”
โดย ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2558
เวลา 13.30-15.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร
มธ. ทาพระจันทร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีเปด
ศูนยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หอผูปวยพิเศษศัลยกรรม 1
หอผูปวยพิเศษศัลยกรรม 2
และหอผูปวยศัลยกรรมระบบประสาทสามัญ
ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา
วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ

คณะพยาบาลศาสตร
จัดงานวันคลายวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 19 ป
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ตั้งแตเวลา 07.45 น.
ณ อาคารปยชาติ
และสวนขยาย ชั้น 1
มธ. ศูนยรังสิต

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ครบรอบ 81 ป
จัดพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีมอบเหรียญ
จักรพรรดิมาลา โลเกียรติยศ โลเกียรติคุณ
และปาฐกถาทางวิชาการของกีรตยาจารย
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2558
เวลา 06.30-12.00 น.
ณ มธ. ทาพระจันทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา บัณฑรานุวงศ อัจฉรา จินดารัตน
กองบรรณาธิการ : ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน หันจรัส
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประภาพันธ วองไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล พีระวัฒน จันทรสวาง
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ศุภณา เย็นเปนสุข
ของเอเชี
ยที่ไดมาตรฐานสากล
จัดทําโดย : งานสื่อสารองคกร กองแผนงาน
ในการผลิตบัณฑิต
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสรางองคความรู
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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