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วันสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําป 2558

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี
โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต และ
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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เนื่ อ งในวั น สถาปนาของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ศู น ย์ รั ง สิ ต ได้ จั ด พิ ธี เ ป ด ศู น ย์ ไ ตเที ย ม
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปดหอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยกรรม 1, 2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทสามัญ ชั้น 4 อาคาร
กิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต เมื่อวันศุกร์
ที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมี ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง ศู น ย์ แ ห่ ง นี้ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของงานการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยโรคไตและ
ไตเทียม โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศภุ ชัย ฐิตอิ าชากุล อดีตผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจ�านวนมากที่ต้องการ
เข้ารับการรักษา โดยจ�านวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โรงพยาบาลจึงเล็งเห็น
ความส�าคัญในการขยายการบริการ และพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม และ
ทันสมัยให้ทัดเทียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบริการผู้ป่วยโรคไต
และผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไตอย่างครบวงจร ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบ
Acute hemodialysis, แบบ Chronic hemodialysis การล้างไตผ่านทางช่องท้อง, การ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต และให้บริการท�า Plasmapheresis พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
โรคไต และผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาภาวะแทรกซ้อนทางด้านไต ร่วมกับแผนกอืน่ ๆ อีกทัง้ เพือ่ สนับสนุน
การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล แพทย์ประจ�า และคณะต่างๆ
ในศูนย์สุขศาสตร์อีกด้วย
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ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้ามีพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ณ บริเวณข้างหอประชุมใหญ่ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ เวทีหอประชุมใหญ่ โดยมี
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ในเวลาต่อมา ณ หอประชุมศรีบรู พา จัดพิธมี อบเหรียญจักรพรรดิมาลาซึง่ เป็นเหรียญส�ำหรับ
พระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบในราชการให้แก่ผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
ครบ 25 ปี และในปีนี้เป็นการมอบให้แก่ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน เนื่องในโอกาส

ขอขอบคุณภาพประกอบและข้อมูล: ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต
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ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 รางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและ
ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โล่เกียรติคุณ รางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครูดีเด่น รางวัลบุคลากรและลูกจ้างดีเด่น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดปาฐกถาทางวิชาการของกีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2557 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลมี กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ปาฐกถาเรือ่ ง “ชีวติ มืดของโรฮิงญา ผูค้ นทีไ่ ร้ทางออก” และศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชยั
ขุนทองแก้ว กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปาฐกถาเรื่อง
“สอนอย่างไรให้สนุกและมีความสุขกับการวิจัย” โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาทาง
วิชาการในครั้งนี้เป็นจ�ำนวนมาก
ในช่วงเย็นมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยที่ ท่าพระจันทร์ มีการแข่งขันกีฬา
รักบี้ฟุตบอลโดมหนุ่ม-โดมชรา ณ สนามฟุตบอล และที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี
การแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ศิษย์เก่า-นักศึกษาปัจจุบัน ณ สนาม
ฟุตบอล ศูนย์รงั สิต, การแข่งขันวอลเลย์บอล ศิษย์เก่า-นักศึกษาปัจจุบนั , การแข่งขันบาสเกตบอล
ศิษย์เก่า-นักศึกษาปัจจุบนั ณ โรงยิมเนเซียม 7 ศูนย์รงั สิต จบด้วยกิจกรรมงานเลีย้ งสังสรรค์พบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่น้องของแต่ละชุมนุมกีฬา
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กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําป 2557
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกจากประเทศอินเดีย
ศึ ก ษาทางด้ า นภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง ได้ เ รี ย นรู ้
ภาษาฮินดี อุรดู อาหรับ และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ
กัน จากนั้น ท�างานเป็นนักวิจัยที่สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ ก็ตัดสินใจเบนเข็ม
การท�างาน ก็คือ การเป็นนักวิจัยนั้นมุ่งเน้นไปที่การท�า
วิจัย ในขณะที่ความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กของศาสตราจารย์
ดร.จรัญ คือ อยากเป็นครูสอนหนังสือ ให้ความรูแ้ ก่ผอู้ นื่
อีกทั้งการเป็นอาจารย์ยังเอื้อต่อการท�างานในบทบาท
อื่นอย่างเป็นอิสระมากกว่า จึงตัดสินใจสอบเข้าคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าการสอบเข้าที่นี่นั้นยากเพียงใด ศาสตราจารย์
ดร.จรัญ จึงรู้สึกดีใจที่สอบผ่าน และยิ่งดีใจที่ได้สอน
วิชาตะวันออกกลางศึกษาที่ได้เรียนมา ศาสตราจารย์
ดร.จรัญ เข้ามาในฐานะอาจารย์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้า
ภาควิชาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังได้ร่วมงานกับวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยเป็นหัวหน้าภาคอินเดีย
ศึกษา และเป็นผู้สอนหลักวิชา Islam in Thailand
ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนวิชาไทยศึกษา (Thai
Studies)

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ความเป็ น ครู ท� า ให้ ยิ่ ง เห็ น ความส� า คั ญ ของค� า ว่ า
ความรัก ความผูกพันที่ครูมีต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์ได้ดี มีชีวิตการงานก้าวหน้า
และเพราะครูคือผู้ให้ จึงต้องถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็มความสามารถ
หากความเป็นครูใช่จะค�านึงถึงแต่การมอบความรู้โดยไม่ให้ความส�าคัญกับ
กลยุทธ์ในการสอน โดยเน้นวิธีการสอนแบบ Fun Studying คือสอนให้สนุก
ตั้งค�าถามอย่างไรให้รู้สึกไม่เคร่งเครียด โดยสาระยังคงอยู่ หากตอบผิดก็ไม่
ได้แปลว่าจะต้องอับอายหรือถูกลงโทษ การศึกษาสมัยใหม่ยังต้องค�านึงถึง

วิชาความรู้ที่ให้แก่นักศึกษา ซึ่งต้องเอื้อต่อการออก
ไปประกอบอาชี พ ในอนาคต ด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง
ความเป็นครูผู้ทุ่มเทให้กับศิษย์และส่วนรวมอย่างยิ่ง
เสมอมา กี ร ตยาจารย์ จึ ง เป็ น ดั่ ง ค� า ประกาศความ
ส�าเร็จ เป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของ ศาสตราจารย์
ดร.จรัญ มะลูลีม อันเหมาะสมโดยแท้
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ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชยั ขุนทองแก้ว
จบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาเอกอายุรศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัย
มหิดล และในปี 2544 ได้เริ่มท�ำงานที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในเวลานั้นมีหลายสถาบัน
ให้ เ ลื อ ก หากที่ เ ลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก็
เพราะสถาบันแห่งนี้ให้เสรีภาพมากในการสอนและ
การท�ำงานระหว่างคณะท�ำให้สามารถร่วมงานกันอย่าง
ที่เรียกได้ว่าไม่มีก�ำแพงกั้นในด้านวิชาการ
การท�ำวิจัยเป็นงานที่ท�ำมาโดยตลอด ส�ำหรับ
งานวิจัยที่น่าสนใจเริ่มด้วยงานวิจัยมะเร็งช่องปาก
แต่ที่ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือการวิจัยเพื่อพัฒนา
สมุนไพรไทย ได้แก่ งานวิจัยเรื่องบัวบกสมานแผลและ
สารสกัดจากลูกยอ หากงานวิจัยซึ่งนับว่าโดดเด่นมาก
ก็คืองานวิจัยเรื่องไพลเพื่อรักษาโรคหอบหืด ซึ่งได้ทุน
วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นทุนวิจัยขนาด
ใหญ่ โดยเป็นการท�ำงานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร และ นักวิทยาศาสตร์มากกว่า
10 ท่าน เมื่อโครงการนี้ส�ำเร็จลงในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
เราจะได้ยาช่วยในการรักษาโรคหอบหืด ซึ่งอาจเรียก
ได้ว่า เป็นยาขนานแรกที่น�ำองค์ความรู้ที่ได้จากต�ำรับ
ยาไทยมาวิจัยต่อยอดให้ได้รูปแบบยาสมัยใหม่
นอกจากมี ค วามสนใจด้ า นการวิ จั ย แล้ ว
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ยังได้จัดตั้ง
Thammasat- International Center for Advanced

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.สิทธิชัย ได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดวิธีคิดเช่นนี้
เรียกว่า Problem Based Learning หมายถึงรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก อาจารย์ไม่มหี น้าทีส่ อน แต่มหี น้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
แนะน�ำ เป็นผูช้ ว่ ยนักศึกษาในการตัง้ โจทย์คำ� ถาม ให้นกั ศึกษาถกหา
ประเด็น ตัง้ สมมุตฐิ าน เกิด Learning Need กระตุน้ ให้นกั ศึกษาออก
ไปแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนจะน�ำมาแลกเปลีย่ นกันในระหว่าง
นักศึกษาและกับอาจารย์ต่อไป
เมื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หน้าที่คือต้องสอนหนังสือ
ท�ำวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการบริการสังคม และเชื่อว่า
หากอาจารย์วางตัวเป็นอาจารย์ที่ดี มีจริยธรรม เป็นตัวอย่างให้ดีแก่
ลูกศิษย์ นั่นก็คือการจรรโลงสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

Dentistry (TU- ICAD) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และรักษา
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ การนอนกรน การสบฟันที่ผิดปกติ
ศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่แพทย์กับทันตแพทย์ที่
เชีย่ วชาญเรือ่ งดังกล่าวท�ำงานร่วมกันเช่นนี้ นีจ่ งึ เป็นอีกภาพทีช่ ดั เจน
ของการร่วมงานกันโดยไม่มีก�ำแพงกั้นภายในรั้วธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชยั ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน อันเป็นดัชนีชวี้ ดั อีกด้าน
ของการผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคม จะเห็นได้จากหลักสูตรต่างๆ
ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
หรือ Oral Health Science ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ
ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของไทยที่มีนักศึกษาจากต่างชาติ
มาเรียน และสิ่งส�ำคัญของการเป็นนักศึกษาด้านการแพทย์คือ ต้อง
รู้จักใช้ความคิด ค้นหาเหตุผลอยู่เสมอ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดตัว Virtual studio
ยกระดับการผลิตสือ่ การเรียนการสอน แบบ Active Learning

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สถาบั น ประมวลผลข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ศึ ก ษาและการพั ฒ นา (สปข.) เป ด ตั ว
ห้อง Virtual studio อย่างเป็นทางการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปด เพื่อให้
เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ การเรี ย นการสอนและ
รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
ทีท่ นั สมัย และเพือ่ ให้เป็นศูนย์จดั ท�าบทเรียน

6

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การ
ถ่าย VDO การสอนในห้องเรียนแบบเต็มวิชา
การบันทึก/การตัดต่อภาพ เสียง และสือ่ การ
สอนของอาจารย์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอนและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เช่น YouTube การจัดท�า e-Book/i-Book
และสนับสนุนการจัดท�า โครงการตลาดวิชา
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ธรรมศาสตร์ และการถ่ายทอดสดกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยออกสูส่ งั คม ผ่าน Website
เพื่อยกระดับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความ
ต้องการของทั้งผู้สอน และผู้เรียนให้มากขึ้น
การจัดท�าห้อง virtual studio เพือ่ ตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
เน้นการจัดการ เรียนการสอนแบบ Active
Learning ทีใ่ ห้ผเู้ รียนสามารถศึกษาหาความ
รู้ได้ด้วยตนเองโดยมอบหมายให้สถาบัน

ประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนา (สปข.) เป็นผู้ดูแล
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “จากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้อง virtual studio
ซึ่งจะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนและส่งเสริม
การศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ที่เรียกว่า Active Learning ที่จะท�าให้การ
เรียนการสอนมีความตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิม
โดยที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนเวลาที่อาจารย์สอนจะไม่ใช่

แค่การบรรยาย แต่จะเสริมรูปภาพ เสียง
ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น การที่ มี
ห้อง virtual studio สามารถท�าให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
อาจารย์สามารถสร้างฉากขึ้นได้เอง และ
สามารถส่งไปเรียนทางไกลได้ด้วย เป็นสิ่งที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามจะท�าให้
เกิดขึ้น ”
ลักษณะของห้อง virtual studio จะ
ใช้เทคนิค Green Screen ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนฉากหลังสามารถ แทรก รูปภาพ
Power Point และ VDO ได้ในระหว่างการ
บรรยาย และสามารถทีจ่ ะท�าการถ่ายทอดสด
ผ่านทาง website ไปพร้อมกันได้ด้วย โดย
ห้องดังกล่าวจะเปดให้บริการแก่คณาจารย์
ในการท� า สื่ อ การเรี ย นการสอน หรื อ
หน่วยงาน นักศึกษาทีเ่ รียนเกีย่ วกับการผลิต
สื่อ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ 02-564-4440 ต่ อ 1971
และสามารถจองห้ อ งผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ด้ ที่
www.booking.ipied.tu.ac.th
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30 ป สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จัดงานเทศกาลเอเชียตะวันออก

(East Asian Festival) ความรูคูความสนุกสนาน

TU Journal-58.indd 7

วัฒนธรรม ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอ่ นข้างมากอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ ยังจะต้องใส่ใจ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด อย่างเช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ บรูไน ยังต้องสนใจประเทศทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ซึง่ เข้ามามีบทบาทต่างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนด้วย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ว่า
เพื่ อ ต้ อ งการเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เอเชี ย ตะวั น ออกคื อ ประเทศจี น เกาหลี ญี่ ปุ ่ น
ในด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมให้ กั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมโดยเฉพาะเขตปทุ ม ธานี แ ละในเขต
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ท�าให้เด็กเหล่านี้ได้รู้จักวัฒนธรรมของแต่ละชาติ
มากยิ่งขึ้นตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น ภายใต้ชื่องาน เทศกาล
เอเชียตะวันออก (East Asian Festival) ความรู้คู่ความสนุกสนาน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออกศึ ก ษาใน
พระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จั ด งานเทศกาลเอเชี ย
ตะวั น ออก (East Asian Festival)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 60 พรรษา และ วันคล้าย
วันสถาปนาวันครบรอบ 30 ปี สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝายบริหารศูนย์
ล� า ปางและศู น ย์ พั ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปดงาน
ครบรอบ 30 ปี สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใน
งานมีกิจกรรม อาทิ ฐานการเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีนและเกาหลี มีการสาธิต
วิธีชงชาของญี่ปุ่น การสาธิตการประกอบ
อาหารทั้ ง จี น เกาหลี และญี่ ปุ ่ น มี ก าร

ประกวดคอสเพลย์ การสาธิตกีฬาของแต่ละชาติ เช่น เคนโด เทควันโด มวยจีนวูซู
รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรม แต่ละฐาน อาทิ การสอนถ่ายรูป การใส่ชดุ ประจ�าชาติตา่ งๆ
ซึง่ จะมีการสอดแทรกภาษาและวัฒนธรรม ร่วมด้วย นอกจากนี้ สถาบันยังได้มกี ารจัด
นิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ ผู้คน ชีวิต แผนดิน และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งภาพ
ที่น�ามาจัดในนิทรรศการได้มาจากพิพิธภัณฑ์ Art in paradise ของประเทศเกาหลี
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งหวัง ในด้านการเรียนการสอนที่มีบทบาทต่ออาเซียน
ว่า “เวลาทีน่ กึ ถึงอาเซียนเราจะนึกถึงประเทศเพือ่ นบ้านเท่านัน้ แต่ประเทศส�าคัญใน
เอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุน มีบทบาททั้งด้านการลงทุน การศึกษาและ
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“ปากนํ้าประแส”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

จากโมเดลการพลิกฟนชุมชนทองถิ่นสูการพัฒนาแหลงทองเที่ยวยั่งยืน
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จากโมเดลการศึ ก ษาชุ ม ชนที่ มี ต ้ น ทุ น ทางภู มิ ทั ศ น์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ สู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โดยความร่ ว มมือ จากส�านัก ทรัพย์สิน ทางปญ ญาและบ่ มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอกย�้าการเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชน ในบทบาทร่วมพลิกฟนชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ณ เทศบาลต�าบลปากน�า้ ประแส อ�าเภอแกลง
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558
ชุมชนชาวปากน�้าประแสเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองเก่ามีความ
เจริ ญ และเป็ น ชุ ม ชนทางเรื อ อาชี พ หลั ก ชุ ม ชนคื อ การประมง
หลังจากทีภ่ าวะราคาน�า้ มันแพงท�าให้การประมงซบเซาลง ประชาชน
ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ
ความเป็นชุมชนจึงเริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากชุมชนเหลือคนไม่มาก
และภายหลังจากที่ส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้ามาให้ความรู้ทางวิชาการและได้น�า
องค์ความรู้ที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเพณีรวมทั้งอาชีพ เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจชุมชน
ปากน�้าประแสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าโกงกาง
ที่มีพื้นที่หลายพันไร่ซึ่งมากกว่าที่อื่นๆ มีชายทะเลที่สวยงาม มีพื้นที่
ภูมิทัศน์ที่เป็นเส้นทางปันจักรยานซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก
ส�าหรับนักปันจักรยาน จึงท�าให้ประแสเป็นที่รู้จักส�าหรับนักปัน
ขณะเดียวกันที่ประแสก็มีสะพานประแสสินเชื่อมจากชุมชนปากน�้า
ประแสไปยังอนุสาวรีย์สุนทรภู่ และแหลมแม่พิมพ์ จึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวในเส้นทางชายทะเลเรียกว่า เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศ จึง
ท�าให้การท่องเทีย่ วเป็นทีน่ ยิ มติดตลาด ขณะเดียวกันเทศบาลปากน�า้
ประแสร่วมกับส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กไ็ ด้ศกึ ษาการปรับปรุงสภาพชุมชนให้เป็น
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โครงการ และส�ำรวจความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีความ
ต้องการเทคโนโลยีดา้ นการอาหาร มหาวิทยาลัยจึงได้เริม่ ด�ำเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การอาหารให้กับชุมชนโดยการ
จัดอบรมทัง้ ด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ โดยคณาจารย์จากภาควิชา
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ด้านบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการอบรมเรื่องการปรับปรุงโฮมสเตย์ การตกแต่งภายใน
โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมืองรวมถึงการอบรมความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจให้กับกลุ่ม
โฮมสเตย์ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยได้จัด
ท�ำแผนที่ท่องเที่ยว เพื่อรวบรวมสถานที่และข้อมูลการท่องเที่ยว
ตลอดจนการจัดท�ำเว็บไซต์และสือ่ สิง่ พิมพ์สำ� หรับประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท�ำการส�ำรวจอาคารเก่าที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ เพื่อจัดท�ำแผนที่มรดก ทางวัฒนธรรมของชุมชน
เพื่อก�ำหนดเป็นแผนการพัฒนาและแนวทางการออกแบบและการ
อนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะคอย
เป็นพี่เลี้ยงให้ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นในการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ ท�ำงานเป็นระบบต่อไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

เส้นทางถนนคนเดิน “อุยตะประแส” ไทยแลนด์ขึ้น เพื่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ให้สัมภาษณ์ว่า ทิศทางการพัฒนาชุมชนปากน�้ำประแสในอนาคต
ยังคงต้องอนุรักษ์ความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมไว้ โดยเฉพาะลักษณะ
ของอาคารบ้านเรือนที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์และมีอายุเป็น
ร้อยปีที่คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เพื่อยกระดับให้ปากน�้ำประแส
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการศึกษาเรียนรู้
ทางนิเวศน์วทิ ยา ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษา ประชาชนใน
ด้านการให้ความรู้ และส�ำคัญสุดชุมชนจะต้องรักษาสภาพความเป็น
ชุมชนเอาไว้ให้ยงั่ ยืนโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการอาหารตลอดจนการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการให้
สามารถพัฒนาชุมชนได้
รองศาสตราจารย์ ดร. เจียรนัย เล็กอุทยั ผูอ้ �ำนวยการส�ำนัก
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ สั ม ภาษณ์ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า การด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนปากน�้ ำ
ประแสสูช่ มุ ชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ด�ำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 37
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TU Show Case

L’Arts ASEAN Seeds Camp
เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ AEC ในศตวรรษที่ 21

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้สนับสนุน M District, วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก,
ช่อง 8 ทีวีดิจิตอล, Google Thailand, LinkedIn, Kimberly-clark จัดโครงการ L’Arts ASEAN Seeds
Camp เมื่อวันที่ 1-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งส่วนการจัดโครงการดังนี้ 1-6 มิ.ย. 58 จัด
กิจกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปน เกล้า กรุงเทพฯ และวันที่ 8-13 มิ.ย. 58 จัดกิจกรรม ณ โรงแรมมณีนาราคร
เชียงใหม่ ทัง้ นีไ้ ด้เยีย่ มชมโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ เก๊าไม้ลา้ นนา โรงแรมทีพ่ ฒ
ั นาโรงบ่มใบยาเป็นโรงแรม
สุดชิค และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 และสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีหน้านี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายท่าน ในกิจกรรม
นี้ ยั ง ได้ มี อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม
เป็นผู้ด�าเนินรายการ โดยใช้ชุดเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st
century skills) ที่หลายประเทศ ใช้จน
ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุ ษ ย์ ม าใช้ การพั ฒ นาทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 โดยแบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ทั ก ษะ
จ�านวน 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1. ความรู้เท่าทันกระแสโลก โดย
มี วิทยากร คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อ
ตั้งสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) และ
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ (บล.) ซี แ อลเอสเอ
(ประเทศไทย)
2. ทักษะทางด้านการเรียนรู้ การ
คิดอย่างมีประสิทธิผล โดยมี วิทยากร ศ.ดร.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
3. ทักษะทางการสื่อสาร
- การผลิตสื่อเพื่อสื่อสารทางความ
คิ ด วิ ท ยากร ดร.องอาจ สิ ง ห์ ล� า พอง
กรรมการผู้อ�านวยการบริหารช่อง 8 ทีวี
ดิจิตอล
- การพั ฒ นาความสามารถในการ
สื่ อ สารด้ ว ยทั ก ษะภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี
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วิทยากรทัง้ หมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพือ่ น�ำเสนอโครงการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ชนะเลิศ คือ
ทีมสีชมพู ชนะใจกรรมการด้วยโครงงาน “บรรจุภัณฑ์ ปั้นใจ” ที่
นอกจากบรรจุภัณฑ์จะสวยงามสะดุดตา ช่วยถนอมอาหารแล้ว บน
บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีขอ้ ความภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ขอ้ มูลสินค้า
ผสานกับความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของคนในท้องถิน่
ด้วย โดยมี รศ.ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ดร.องอาจ สิงห์ล�ำพอง กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8 เป็นคณะกรรมการการตัดสิน
โครงงาน นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลแก่ทูตคณะศิลปศาสตร์
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวศุภกร มนตรี นักศึกษาภาควิชา
ภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 2. นายพลภัทร สาริมาน นักศึกษาภาควิชา
ภาษาศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 3 3. นางสาวมนั ส วรรณ น้ อ มกล่ อ ม
นักศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 4. นางสาวจุฑามาศ
เชิดชูเจริญวงศ์ นักศึกษาภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ชั้นปี
ที่ 4 และ 5. นายธนกฤต เฮ่าสกุล นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 4 หลังการด�ำเนินโครงการจะมีการประเมินโครงการใน
ด้านต่างๆ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่
การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษผ่านสื่อเพื่อเกิดสัมฤทธิผล ทักษะในการท�ำงาน
ร่วมกันกับบุุคคลที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (global literacy) ตลอดจนทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและเหมาะสม และสามารถน�ำมาพัฒนาเป็น
หลักสูตรต้นแบบส�ำหรับการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 และสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ประสิทธิภาพ วิทยากรคุณสุผจญ กลิน่ สุวรรณ จากรายการ English
Breakfast
- การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิผล วิทยากร
อ.ศรุ พ งษ์ สุ ด ประเสริ ฐ อ.สุ วิ ม ล อภั ย วงศ์ และ อ.วั น ชนะ
คงอ่อน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ทั ก ษะการจั ด การข้ อ มู ล การใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี
อย่างฉลาด วิทยากร ดร.เมธวิน กิติคุณ Google Educator และ
Mr.Phillip Dunne, relationship manager จาก LinkedIn,
Singapore
5. ทักษะชีวิตและทักษะการงาน (Life & career skill)
วิทยากร อ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ดร.ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์
หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ แล้ว นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ�ำนวน 20 คน และ
นักศึกษาต่างชาติ จ�ำนวน 20 คน จากหลากหลายประเทศ อาทิ
เมียนร์มาร์ กัมพูชา เวียดนาม เนปาล บังคลาเทศ มอสวานา ยัง
ได้ เ หิ น ฟ้ า ไปชมกิ จ การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด
เชียงใหม่ โครงการหลวง โรงแรมเก๊าไม้ลา้ นนา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ถนนนิมมานเหมินทร์ ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เสริม
ทักษะและพัฒนาตนเองแล้ว ยังได้ Social Entrepreneurship
ซึ่งเป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพที่จรรโลงสังคม จากคุณจักร
เชิดสถิรกุล เจ้าของธุรกิจเก๊าไม้ ล้านนา อันลือเลื่องในจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาดึงความรู้ต่างๆ ที่ได้จากวิทยากรน�ำ
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงท้ายของค่ายนีไ้ ด้ให้นกั ศึกษาแบ่งออก
เป็น 5 ทีม เพื่อผลิตงานน�ำเสนอ ในห้วข้อ “valued added” และ
ได้มีจัดประกวดโครงงานโดยเน้นให้นักศึกษาน�ำความรู้ที่ได้รับจาก
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มธ.สานสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสุขภาพ สปป.ลาว

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ส� า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ส นใจร่ ว มบริ จ าค
หนังสือ/ต�าราทางการแพทย์เพือ่ น�าไปมอบให้แก่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพลาว
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว
และขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศด้านวิชาการร่วมกัน โดยเบื้องต้นได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้วยการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ Book Fair
(วางแสดงป้ม) เป็นประจ�าทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต�าราวิชาการ
ส�าหรับแผนในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ ประจ�าปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของ สปป.ลาวจึงได้เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษด้วยการระดมหนังสือ ต�ารา ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ น�าไปมอบให้แก่มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพลาวในช่วงเดือนธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นต�าราประกอบเรียนการ
สอนและการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ สปป.ลาวในอนาคต
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันบริจาคหนังสือ ต�ารา
เอกสารวิชาการ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถติดต่อ
เพื่อบริจาคหนังสือ ต�ารา เอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-3544 หอสมุดป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ โทร. 02-564-4440 ต่อ 1305 และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี โทร. 02-926-9999
ต่อ 7502-7504
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ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
สยามพิวรรธน์ จ�ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเปดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่สาธารณะ
(Public Assembly Facility Management) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มธ. ท่าพระจันทร์
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
(BBA) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The 2015 CIMA
Global Business Challenge Thailand Final และรางวัลการน�าเสนอ
ยอดเยี่ยม Best Presenter Award จัดโดย Chartered Institute of
Management Accountants ภายใต้การสนับสนุนของ Barclays และได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ กรุงวอร์ซอ
ประเทศโปแลนด์ ทีมประกอบด้วย นายสราวุฒิ สัณห์จินดา นายภูมิรัฐ
หวังปรีดาเลิศกุล นายศิววงศ์ วงษ์โสพนากุล และนางสาวรวิสรา โกเวล

รศ.ภญ.ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ
การสนับสนุนการผลิตและจัดจ�าหน่าย “ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ” ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลงานวิจัยสู่การผลิตขั้นอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จ�ากัด โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.เภสัชกร
จอมจิน จันทรสกุล คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกฤษณ์วัช นพนาคีพงษ์
รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะผู้ร่วมวิจัย ร่วมในงาน ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

นางสาวอคิราภ์ วีระนิตินันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และ
สิง่ พิมพ์ เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคณ
ุ ชมเชย บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดเี ด่น ประจ�า
ปี 2557 ประเภทหนังสือพิมพ์ฝกปฏิบัติมหาวิทยาลัย จากเรื่อง “ธรรมศาสตร์ กับ
ความไม่พร้อมในการรองรับนักศึกษาผูพ้ กิ าร” ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
ฉบับวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 จากนายพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร ทีป่ รึกษาสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี รศ.มาลี บุญศิรพิ นั ธ์ อนุกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอิศรา
อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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กิจกรรม 100 ปชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เป็นต้นแบบ
ของความกล้าหาญทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การด�ารงชีวิตและการท�างาน ที่แม้เวลาล่วงเลยผ่านไปแต่
แนวคิดยังคงความทันสมัย สามารถน�ามาพัฒนาและสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่ฝังแน่นมานาน ท่านประกอบคุณงาม
ความดีรับใช้ชาติและสังคมนานัปการ ไม่เพียงท่านเคย
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆ ในกระทรวงการคลังเท่านั้น ท่าน
ได้วางโครงสร้างทางเศรษฐกิจการคลังหลายประการให้แก่
ประเทศ อาทิ ระบบงบประมาณแผ่นดิน การรักษาระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรอบการสร้างหนี้สาธารณะที่
เหมาะสม ฯลฯ ด�ารงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ยาวนานที่ สุ ด ถึ ง 12 ปี ด� า รงต� า แหน่ ง คณบดี ค ณะ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

100 ป ชาตกาล อาจารยปวย อึ๊งภากรณ
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานความแข็งแกร่งมากมายให้แก่
มหาวิทยาลัย ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังร่วมขบวนเสรีไทยในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้หนึ่งอีกด้วย
แม้หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ดร.ป๋วย จะไม่สามารถ
อยู่ในประเทศไทยได้ แต่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความ
เรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดีย่ ว ความยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
ของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้
แก่คนรุ่นหลังตลอดจนลูกศิษย์และผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านเสมอมา
และมิใช่มเี พียงคนไทยเท่านัน้ ทีใ่ ห้การยอมรับท่าน ยังรวมถึงประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคนี้ด้วย เช่น มูลนิธิแมกไซไซ ได้มอบรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการสาธารณะให้ท่าน ในปี 2508 และท่านยังได้รับเชิญ
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ไปแสดงปาฐกถาอีกมากมายหลายครั้งในเวทีส�าคัญๆ ระดับภูมิภาค
รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
ในวาระ 100 ปีชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งจะตรงกับ
วันที่ 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดตัง้ คณะท�างาน
เตรียมงานเฉลิมฉลองเพื่อเชิดชูเกียรติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี
แนวคิดหลักคือ “สานพลังสืบสานปณิธานอาจารย์ปวย”
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก� า หนดจั ดโครงการและ
กิจกรรมส�าคัญ ดังนี้
1. จัดสร้างอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ป ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้และพักผ่อน
ขนาดใหญ่ พื้นที่นิทรรศการกลางแจ้ง อาคารขนาดพื้นที่ใช้สอย
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อาจารย์ป๋วย ด้วยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ยึด
แบบอย่างความดีงามของอาจารย์ป๋วย
4. โครงการผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน”คุณตาป๋วย”
จัดท�ำสื่อการ์ตูนและวรรณกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็น
สือ่ สิง่ พิมพ์ในรูปของหนังสือการ์ตนู นิทานหลายเรือ่ งและวรรณกรรม
ส�ำหรับเยาวชน จัดให้เป็นหนังสืออ่านเล่นส�ำหรับห้องสมุดโรงเรียน
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยมีพนั ธมิตรต่างๆ ทีท่ ำ� งานด้านเด็กและเยาวชน
มาช่วยเป็นแรงก�ำลังสนับสนุนครั้งนี้ด้วย เช่น แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นต้น
5. โครงการจัดท�ำสื่อ “สารป๋วยรายเดือน”
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี
ชาตกาลและบั น ทึ ก เรื่ อ งราวส� ำ คั ญของ ดร.ป๋ ว ย โดยแจกจ่า ย
ไปยังองค์กรหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมธรรมศาสตร์ทั้งส่วน
กลางและภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญทั้งหมด ธนาคาร
พาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
6. ยกระดับส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัครเป็นวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ส�ำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดย
อาจารย์ป๋วย ด้วยแนวความคิดที่ว่า “บัณฑิตต้องรู้จักชีวิตชาวบ้าน
เรียนรู้จากชาวบ้านและต้องมีจิตช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าในสังคม”
ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สานต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ในวาระ 100 ปีชาตกาลนี้ จึงมีโครงการยกระดับส�ำนัก
บัณฑิตอาสาสมัครเป็นระดับวิทยาลัยในชื่อ “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วยอึ๊งภากรณ์” เพิ่มการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านการ
พัฒนาชนบทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

35,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในประกอบด้วย หอจดหมายเหตุ
อาจารย์ป๋วย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์และการเมือง ศูนย์บริการ
วิชาการและห้องสมุดประชาชน คอนเสิรต์ ฮอลล์ขนาดกลาง เป็นต้น
เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งปัญญาและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป ดัง
เจตนารมณ์ ดร.ป๋วยซึ่งท่านให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาและการ
เรียนรู้มากที่สุด
2. โครงการบูรณะฟื้นฟูอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย ที่บ้าน
วังน�้ำขาว จังหวัดชัยนาท
บ้านวังน�้ำขาว ต�ำบลวังตะเคียน อ�ำเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาทคือสถานที่ที่อาจารย์ป๋วยได้กระโดดร่มลงไปในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ให้ขบวนการเสรีไทยเมื่ออดีต แม้ถูกจับเป็นเชลยแต่
ชาวบ้านได้ชว่ ยชีวติ ไว้ กระทัง่ ในเวลาต่อมาอีก 20 กว่าปี อาจารย์ปว๋ ย
ได้กลับไปจัดตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทที่จังหวัดชัยนาทและมีโอกาส
กลับไปเยี่ยมบ้านวังน�้ำขาวเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ชาวบ้าน
หลังจากอาจารย์ป๋วยถึงแก่อสัญกรรม ชุมชนวังน�้ำขาวพร้อมใจ
กันสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ ปัจจุบนั อนุสรณ์สถานแห่งนีท้ รุดโทรมและประโยชน์ใช้สอย
ไม่คุ้มค่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมมือกับท้องถิ่นและจังหวัด
ชัยนาทจัดให้มีการปรับภูมิทัศน์และสร้างอาคารอนุสรณ์สถานใหม่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปณิธานอาจารย์ป๋วยแก่ทุกคนที่ไปเยือนชัยนาท
และเป็นอาคารที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ในวาระส�ำคัญของชุมชน
และในชีวิตประจ�ำวัน
3. โครงการ “ป๋วยเสวนาสัญจรสู่ภูมิภาค”
ก� ำ หนดจั ด 10 ครั้ ง ในภู มิ ภ าค พร้ อ มด้ ว ยวี ดิ ทั ศ น์ แ ละ
นิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดนั้นๆ และ/
หรื อ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งได้ ท ราบเรื่ อ งราวและคุ ณ งามความดี ข อง
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ปฏิทินกิจกรรม

วั น อาทิ ต ย ที่ 2 สิ ง หาคม 2558 งาน
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม จั ด โดยฝ า ยการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ มธ.
ทาพระจันทร

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 งานครบรอบ
๗๐ ป วันสันติภาพไทย ณ มธ. ทาพระจันทร
ดูรายละเอียดกิจกรรมไดที่ www.tu.ac.th

วั น จั น ทร ที่ 17 สิ ง หาคม 2558 การ
ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ ครั้งที่ 5
หัวขอ “จะตอสูก บั คอรรปั ชัน่ อยางไรดี?” โดย
ศ.ดร.ผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต ร ศาสตราภิ ช าน
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 7 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2558 คณะ
พยาบาลศาสตร มธ. จัดโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม ในชื่อ “บุหรี่เลิกไดไมยากอยางที่คิด”
ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพ อาคารราชสุดา ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร มธ. ศูนยรังสิต สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213 ตอ
7362 ในวันและเวลาราชการ
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