ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ

¼ÅÔμºÑ³±Ôμ¾Ô¡ÒÃ
ÃØ‹¹·Õè 7

2

กรกฎาคม 2556 ปที่ 46 ฉบับที่ 6

“สรางสรรคงานวิจัย รับใชประชา กาวหนาสูสากล”

¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556

4

ÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ
ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 79 »‚

6

TU Today

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ ¼ÅÔμºÑ³±Ôμ¾Ô¡ÒÃ

ÃØ‹¹·Õè 7 à¾×èÍÃÑºãªŒÊÑ§¤Áà¾ÔèÁÍÕ¡ 9 ÃÒÂ
ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ

2

กําหนดประกอบพิธีพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2555 ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2556
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีนกั ศึกษา
ผูพิการที่สําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 9 ราย
ซึ่งนับวาเปนบัณฑิตพิการรุนที่ 7 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะ
นําความรูค วามสามารถและประสบการณไปทําประโยชนและรับใชสงั คม
ตรงตามเจตนารมณในการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” และเสริม
สรางความเทาเทียมกันในสังคม
แม ว  า มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จั ด การเรี ย นการสอนให แ ก
นักศึกษาผูพิการ ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษา ผูมีรางกายปกติ
พร อ มจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให นั ก ศึ ก ษาผู  พิ ก ารสามารถเข า ถึ ง
การเรียนรู และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด แตในความเปนผูพิการยอม
ตองใชความอดทน ความเพียรพยายาม อีกทั้งตองมีกําลังใจที่เขมแข็ง
ที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่ออนาคตของตนเอง
ส ว นหนึ่ ง ของบั ณ ฑิ ต ผู  พิ ก ารได ส ะท อ นความรู  สึ ก และความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่ตนเอง
ใฝฝนไว
นายวิทยา ศิริพร บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร พิการทางการ
เคลือ่ นไหว หนึง่ ในบัณฑิตพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพอั น ดั บ ต น ๆ
ของประเทศ ในการสรางบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถมีคณ
ุ ธรรมและคุณภาพ
ออกสูสังคม และไดเปดโอกาสใหผูพิการอีกหลายคนไดมีโอกาสเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ระหวางทีศ่ กึ ษาอยูท นี่ ไี่ ดรบั การชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส
จากทางมหาวิทยาลัยเปนอยางดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา
ผูพิการ อาทิ ทางลาด หองนํ้าสําหรับผูพิการ และที่สําคัญมีศูนยบริการนักศึกษาพิการ ที่คอยชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการเรียน
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาพิการ นับวา โชคดีมากที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับตนๆ
ของประเทศอยางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีโครงการแบบนี้ใหผูพิการ ซึ่งนอกจากจะเปดโอกาสใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้แลว
ก็ยังใหการชวยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาพิการอีกดวย
ในฐานะผูพ กิ าร นองวิทยาไดฝากไปถึงสังคมวา อยากใหสงั คมปรับเรือ่ งทัศนคติเกีย่ วกับผูพ กิ ารใหมคี วามคิดเชิงบวก ใหมองผูพ กิ าร
เหมือนคนปกติ และอยากใหสังคมไดเปดโอกาส สงเสริม และพัฒนาศักยภาพใหกับผูพิการมากกวาการใหความชวยเหลือ พรอมทั้ง
การติดตามประเมินผล และในฐานะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปดกวางรับผูพิการใหเขามาเรียนไดก็อยากฝากนองรุนหลังวา เมื่อ
เรามีโอกาสที่จะเขามาศึกษา ก็อยากจะใหใชโอกาสที่ไดเขามาศึกษาไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ตาม อยากใหใชโอกาสอยางเต็มที่
ไมตองคิดวาจะทําไดหรือไม เพียงแตขอใหทุมเทและทําสิ่งนั้น อยางเต็มที่ อยางตั้งใจ และการเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยไมใชเขามา
เรียนแลวจะเปนเพียงผูรับอยางเดียว ขณะเดียวกันควรที่จะเปนผูใหบางตามสมควรและโอกาส และเชื่อวาความสําเร็จก็จะมาสูความ
มุงหมายที่ตั้งใจไวอยางแนนอน
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มีบัณฑิตพิการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํานวน 9 คน จาก 6 คณะ ดังนี้ คณะเศรษฐศาสตร 1 ราย คือ นางสาวนิธนิ นั ท
มีนสุข (พิการทางการไดยิน) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 2 ราย คือ นายภานุพงศ
กอนกาศ (พิการทางการมองเห็น) นางสาวจุฑารัตน ปราบไกรศรี (พิการทางการมองเห็น)
คณะศิลปศาสตร 1 ราย คือ นางสาวณัฐรดา บุญยืน (พิการทางการเคลื่อนไหว)
คณะวารสารศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน 1 ราย คื อ นางสาวหทั ย รั ต น รั ต นจงกล
(พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร 3 ราย คื อ นางสาวสุ ช าดา
เหลาศรีวิจิตร (พิการทางการเคลื่อนไหว) นางสาวพรศรี ลีลาพัฒนาวงศ (พิการทาง
การไดยิน) นายวิทยา ศิริพร (พิการทางการเคลื่อนไหว) และคณะศิลปกรรมศาสตร
1 ราย คือ นางสาวธนพรรณ พุทธานุภาพ (พิการทางการไดยิน) นอกจากนี้ ผลสําเร็จ
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2546 ซึง่ เปนปแรกของโครงการจนถึงปการศึกษา 2555 พบวา นักศึกษา
ผูพิการที่สําเร็จการศึกษาทุกคนสามารถประกอบอาชีพตามวุฒิและศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาคิดอัตราสวนรอยละ 100 จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งนับเปนความ
พึงพอใจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกในประเทศไทย
ที่ใหโควตาแกผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนสถาบันอุดมศึกษานํารอง
นายวิทยา ศิริพร
ดานการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพ กิ าร โดยเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในการจัดการ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
ศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพ กิ ารใหสามารถเรียนรวมกับนักศึกษาผูม รี า งกายปกติ และไดรบั
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาในโครงการนักศึกษาผูพิการ ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา มีหลักเกณฑในการ
รับผูพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาไมตํ่ากวา 2.00 และสําหรับผูพิการทาง
การมองเห็นจะตองมีความสามารถทางการใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องขยายจอภาพ โดยมีระบบการสอบแขงขันระหวางผูพิการเทานั้น
ซึ่งในแตละปจัดสรรโควตาแกผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 56 คน เขาศึกษาในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 15 คณะ ประกอบดวย คณะนิตศิ าสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะทันตแพทยศาสตร
และคณะสาธารณสุขศาสตร
ตอมาในป 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายใหนักศึกษาผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จึงจัดตั้ง “ศูนยบริการนักศึกษาพิการ” ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานกลางสําหรับนักศึกษาผูพิการ อาทิ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก อบรม
ใหคําปรึกษา จัดหางานใหแกนักศึกษาผูพิการ และใหบริการดานตางๆ อยางครบวงจร ตลอดจนเสริมสรางองคความรูใหม ๆ ดานผูพิการ
ดวยการจัดทํางานวิจัย โดยปจจุบันในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาผูพิการระดับปริญญาตรี จํานวน 73 คน (พิการทางการมองเห็น
36 คน พิการทางการเคลื่อนไหว 27 คน พิการทางการไดยิน 9 คน ออทิสติกส 1 คน) ระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯถวายปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศั มิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดผูทรงคุณวุฒิในภาคเชา จํานวน 14 ทาน ไดแก คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหวางประเทศ) ศาสตราจารย
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาปรัชญา) ผูชวยศาสตราจารย บัณฑร ออนดํา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาสังคมวิทยา) นายแพทย ธนู ชาติธนานนท แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาจิตเวชศาสตร) ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.นายแพทย ทาคาชิ ทาจิริ แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาศัลยศาสตร) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ Professor Dr.John Borkowski ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาสถิต)ิ
ศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี) นายแพทย สําลี
เปลี่ยนบางชาง สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof.Christopher O’Brien,OBE
วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหกรรม) นายพิ เ ศษ เลิ ศ วิ ไ ล
วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (สาขาวิ ศ วกรรมเคมี ) และนายประที ป ตั้ ง มติ ธ รรม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)
สําหรับในปการศึกษา 2555 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ทั้งสิ้น 5,966 คน
แยกเปนดังนี้ ภาคเชา คณะนิติศาสตร 800 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 184 คน
คณะรัฐศาสตร 359 คน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 583 คน คณะสาธารณสุขศาสตร 94 คน
คณะแพทยศาสตร 168 คน คณะทั น ตแพทยศาสตร 69 คน คณะเศรษฐศาสตร 437 คน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 265 คน คณะศิลปกรรมศาสตร 67 คน ภาคบาย คณะศิลปศาสตร
640 คน คณะสหเวชศาสตร 115 คน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 252 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร 424 คน คณะพยาบาลศาสตร 84 คน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 426 คน
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 147 คน วิทยาลัยสหวิทยาการ 115 คน วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค 78 คน และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 661 คน และศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขารับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท 1,972 ระดับปริญญาเอก 61 คน
และประกาศนียบัตร 165 คน รวมทั้งสิ้น 2,198 คน จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพาน
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาส
ครบรอบ 79 ป เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร โดยกิจกรรมชวงเชามีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 80 รูป
จากนั้น เขาสูพิธีการในหอประชุมศรีบูรพา โดย ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เ ป น ประธานในพิ ธี เริ่ ม ด ว ยพิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา แกอาจารยและขาราชการ
และมอบเข็มเกียรติยศ ประจําป 2556 แก ธรรมศาสตราภิชาน ดร. สุรินทร
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน โลเกียรติยศแด ศิษยเกาดีเดน จํานวน 6 ทาน
โลเกียรติยศแด ผูทําคุณประโยชน จํานวน 9 ทาน กีรตยาจารย จํานวน 1 ทาน
ครูดีเดน จํานวน 3 ทาน บุคลากรดีเดน จํานวน 3 ทาน พิธีมอบรางวัลแก
นักศึกษาที่ไดรับทุน ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ และทุนรางวัลเรียนดี และ
พิธีเปดอาคารกิจกรรมนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม
จากนั้ น มี ป าฐกถาทางวิ ช าการของกี ร ตยาจารย แ ห ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ประจําป 2555 เรื่อง “โจทยการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ใน 2 ทศวรรษ จากพฤษภาคม 2535 ถึงปจจุบัน” โดย ศาสตราจารย ดร.เกษียร
เตชะพีระ กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร ณ
หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ในชวงบาย มีพิธีเปดอาคารและหนวยบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ
สนิทวงศ และปดทายดวยพิธีเปดอาคารสมาคมธรรมศาสตร 2554 ณ อาคาร
สมาคมธรรมศาสตร 2554 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต

¾Ô¸ÕÁÍºÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹

TTF AWARD »ÃÐ¨íÒ»‚ 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับมูลนิธโิ ตโยตาประเทศไทย กําหนดจัดงานประกาศเกียรติคณ
ุ
เพือ่ มอบรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจําป 2555 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม
ณ หหองราชดาเนน
องราชดําเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
ผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD เปนรางวัลที่จัดใหมีขึ้น เพื่อเปนการประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ผลงานทางวิ ช าการดี เ ด น ในสาขาวิ ช าต า งๆ และสนั บ สนุ น นั ก วิ ช าการไทย
ใหสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่ทรงคุณคาเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้ง
เอือ้ ประโยชนทางภูมปิ ญ
 ญาแกสงั คมไทยใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน สําหรับผลงาน
ทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจําปงบประมาณ 2555 มีผลงานที่ไดรับรางวัลดังนี้

ÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔÂÈ
รองศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร

หนังสือเรื่อง “ภาษากับการเมือง/ความเปนการเมือง”
ผูแตง
รองศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ
¼Å

หนังสือเรื่อง “การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ
: ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ การเมือง และประชาชน”
ผูแตง
รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹Á¹ØÉÂÈÒÊμÃ
¼Å
ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร

หนังสือเรื่อง “โบราณคดีเครองถวยในสยาม
เครื่องถวยในสยาม แหลงเตาลานนาและสุ
แหลงเตาลานนาและสุพรรณบุร”ี
ผูแตง
ศาสตราจารย
รยสายันต ไพรชาญจิตร
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสังคมสงเคราะห

หนังสือเรื่อง “ปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ และการปองกัน”
ผูแตง
ศาสตราจารย นายแพทยประเสริฐ อัสสันตชัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃà·¤â¹âÅÂÕ
หนังสือเรื่อง “วิศวกรรมโปรตีน นวัตกรรมการพัฒนาชีวโมเลกุลแหงยุค”
ผูแตง
ศาสตราจารย ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล

จุลสารธร
สารธรรมศาสตร
รรมศาสตร
Thammasat University
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¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ©ºÑº¹Õé ¢ÍàÊ¹Íº·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ â´Â¼ÙªŒ Ç‹ ÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã. ÃÑª®Ò
¤§¤Ð¨Ñ¹·Ã ¼ÙªŒ Ç‹ ÂÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ½Ò† Â¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ·Õäè ´Œáº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ä»´Ù§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒàÁ×èÍ»ÅÒÂà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á·Õè¼‹Ò¹ÁÒã¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ (Thammasat University Development Program-TU-EDP) ÃØ‹¹·Õè 1

¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ Á¸.
´Ù§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªÑé¹¹íÒ¢Í§âÅ¡
Stanford University áÅÐ
University of California, Berkeley

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา คงคะจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูเขียนไดมีโอกาสไดรวมเดินทางไปดูงานที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกลุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ภายใต
โครงการ “Thammasat University Executive Development Program” ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556
การไปดูงานในครั้งนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย กับทั้งตัวผูเขียนเอง และเพื่อนๆ ที่รวมเดินทาง คณะของพวกเรา
ซึ่งมีศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย อาจารยมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี เปนผูนําคณะเดินทาง ไดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ที่อยูในกลุมสูงสุด 5 อันดับแรกตลอดกาล
ของโลก นั่นคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด รวมทั้งดูงานบริษัทชั้นนํา 3 แหงคือ Cisco Systems,
Google และ Facebook ที่ Silicon Valley ศูนยกลางเทคโนโลยีดานไอทีของโลก

จจุลุ สสารธรรมศาสตร
ารธรรมศาสตร
Thammasat University
University
Thammasat

คณะผูบริหารเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย
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มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรก ลียเ ปนมหาวิทยาลัยของรัฐ สวนมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดเปนมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย มีมากกวาของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เปน 3 เทา แตในทางกลับกัน คาเลาเรียนของ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด กลับแพงกวา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย เปน 3 เทา บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็ดูแตกตางกัน
ภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย คลายๆ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ผูคนสามารถเดินผานเขาออก
มหาวิทยาลัยไดโดยสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สวนมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด จะดูสงางามหรูหรา

จจุลุ สสารธรรมศาสตร
ารธรรมศาสตร
Thammasat University
University
Thammasat

แตสงิ่ ทีม่ หาวิทยาลัยทัง้ สองมีเหมือนกัน คือ
คณะผูบริหารเขาเยี่ยมชม
ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
ทั้งสองมหาวิทยาลัยใหความสําคัญอยางมากกับ
การวิจัย โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเบิรกลีย
จัดสรรงบประมาณรอยละ 64 จากทั้งหมดใหกับ
งานวิจัย รอยละ 34 ใหกับการเรียนการสอน
และ อีกรอยละ 2 ใหกับการดําเนินการตางๆ
คณาจารย แ ต ล ะท า นได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ป ล ะ
1,000,000 เหรียญสหรัฐในการทําวิจัย สําหรับ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดจัดสรรงบวิจัยจํานวน
มากให กั บ คณาจารย โดยแหล ง ที่ ม าของเงิ น
วิ จั ย มาจาก 3 ส ว นด ว ยกั น ส ว นแรกมาจาก
คาเลาเรียน ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมมากเทาใดนัก
สวนที่สองมาจากศิษยเกาบริจาค โดยสวนใหญ
ศิษยเกาจะบริจาคใหเปนอาคารเรียน โดยสังเกต
ไดจากชื่ออาคารตางๆ จะเปนชื่อหรือสกุลของ
ผูบริจาค ในสวนนี้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นาจะไดเปรียบเพราะมีศิษยเกาจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จทางการประกอบธุรกิจและ
ไดกลับมาใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัย เชน Google Yahoo และ Hewlett Packard เปนตน สวนแหลงทีส่ ามของเงินวิจยั มาจากความรวมมือ
กับภาคเอกชนขนาดใหญ
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ทําใหมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงอยูในระดับโลกไดนั้น มิใชแคเพียงเงินทุนที่มากเทานั้น แตยังอยูที่มุมมองในการ
ทําวิจัยที่โดดเดน ปญหาวิจัยที่มหาวิทยาลัยทั้งสองใหความสนใจจะเปนระดับโลกมีแนวคิดวาจะตอง “Think Big” โดยตั้งโจทยวิจัยจากปญหา
ทีเ่ ปนสากลมากกวาปญหาระดับทองถิน่ เปนสหวิทยาการหรือ Multidisciplinary โดยเปนการรวมมือกันของนักวิจยั ทีม่ าจากหลากหลายสาขา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทัง้ สองแหงยังใหความสําคัญกับการเผยแพรผลงานออกสูส งั คม มีหลักสูตรทีส่ อนใหนกั ศึกษารูจ กั คิดและพัฒนาผลงาน
วิจยั ทีไ่ ดใหเปนสินคา เชน College of Engineering ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเบิรก ลีย มีหลักสูตร Entrepreneurship สวนทีม่ หาวิทยาลัย
สแตนฟอรดมี “Stanford Technology Venture Program” สําหรับฝกอบรมเชิงปฏิบัติใหกับนักศึกษา ผลงานที่สําคัญของโครงการนี้
ที่เรารูจักกันดีคือ “Instragram” นั่นเอง
ทีม่ หาวิทยาลัยสแตนฟอรด คณะดูงานไดมโี อกาสเขาพบ ศาสตราจารย เบอรนยี  รอธ
ผูอํานวยการสถาบันออกแบบความคิด (D-School: Institute of Design Thinking)
ที่นี้ไดเห็นบรรยากาศหองเรียนที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับที่พวกเราเคยเห็น โตะ เกาอี้
ของนักศึกษาอยูใ นสภาพทีพ่ รอมจะเคลือ่ นยายไดทกุ เวลา สามารถเปลีย่ นรูปรางตามการ
ใชงาน ในหองเต็มไปดวยไวทบอรดและกระดาษโนตที่แปะเต็มไปหมด ใครคิดอะไรได
ก็จะเขียนแลวมาแปะไวกอน อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษสีตางๆ ที่จําเปนในการ
ออกแบบมีใหใชอยางไมจํากัด และไมคิดเงิน ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดคิด และ
ใหอิสระแกผูเรียนในการออกแบบ มีการสาธิตใหดูมากกวาจะมานั่งบรรยาย นักศึกษา
ดูตื่นตัว เต็มไปดวยพลังที่จะคิดสิ่งใหมๆ ออกมา ซึ่งความสําเร็จของสถาบันนี้ สามารถ
พิสูจนไดดวยผลงานตางๆ ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
ผูเขียนคิดวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลก นั่นคือ ความพรอมทางดานการเงิน ความแข็งแรงทางวิชาการ การทําวิจัย
ที่ตอบโจทยสากล กระบวนการในการเผยแพรผลงาน และ การสรางบัณฑิตคุณภาพ
สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเรานั้น ผูเขียนเชื่อวาก็มีโอกาสที่จะกาวไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในระดับโลกไดเชนกัน หากเราจะไดนําแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ไปปรับใช ไมวาจะเปนดานการวิจัย
การเรียนการสอน การบริหาร ผูเขียนและคณาจารยที่ไดรวมเดินทางไปในครั้งนี้
ตางเห็นพองกันวา พวกเราไดรบั ประสบการณและมุมมองใหมๆ ทีจ่ ะเปนประโยชน
บรรยากาศภายใน D-School
ที่ Stanford Uiniversity
ยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหกาวไปสูความสําเร็จในระดับสากล
ในอนาคตตอไป
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¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞ
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äÁ‹à»ÅÕèÂ¹á»Å§

คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มี ม ติ ใ ห ใ ช ชื่ อ เดิ ม “มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ”
เปนชือ่ มหาวิทยาลัยเชนเดิม โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎร และ
ผูแทนองคกรตางๆ

จจุลุ สสารธรรมศาสตร
ารธรรมศาสตร
Thammasat University
University
Thammasat

คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร พ.ศ...ได เ ชิ ญ องค ก รผู  แ ทนประชาคม
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ประกอบด ว ย สมาคมนิ ติ ศ าสตร
สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสภาอาจารย
ประธานสภาข า ราชการ ประธานสภานั ก ศึ ก ษา และนายก
องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมแถลงขอเท็จจริง
และแสดงความคิ ด เห็ น ต อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 ที่ ผ  า นมา เพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งการเปลี่ ย นชื่ อ จาก
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เปน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมือง” เปนไปดวยความรอบคอบ และมีการรับฟง
ความคิ ด เห็ น จากประชาคมธรรมศาสตร ซึ่ ง ผู  แ ทนทุ ก คน
ไดแสดงความเห็นประกอบดวยเหตุและผลรวมทั้งความเห็น
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ส ว นใหญ ข องประชาคมที่ ยั ง คงเห็ น ชอบให ใ ช ชื่ อ เดิ ม มากกว า
เนื่องจากหลายสาเหตุสําคัญ อาทิ ชื่อที่ใชในปจจุบันยังคงความเปน
ธรรมศาสตรในอดีตไวเชนเดิม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ยังคง
ความหมายเดิมอยูในชื่อนี้ครบถวนและเปนชื่อที่คนทั่วไปเปนที่รูจัก
และยอมรั บ ทั้ ง ในและต า งประเทศ นอกจากนี้ “มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร”เปนชื่อที่ใชทําขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัยทั่วโลกและไดสรางชื่อเสียงและมีตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกและระดับเอเชียในดานตางๆ มาแลว
เปนตน ซึ่งคาดวาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ และจะเขาสูร ะเบียบวาระการประชุมของสภาผูแทนราษฎรที่
จะเปดสมัยประชุมสามัญในเดือนสิงหาคม 2556 นี้
ทั้ ง นี้ บ รรยากาศในการประชุ ม ร า งแถลงข อ เท็ จ จริ ง และ
แสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งนี้เปนไปดวย
ความเรียบรอย คณะกรรมการหลายทานไดใหความเห็นสนับสนุน
การคงชื่อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เดิมไว ทั้งนี้กรรมการผูเสนอ
ขอใหเปลี่ยนชื่อไดแสดงถึงเจตนารมณที่ดีในการใชชื่อที่ผูประศาสน
การสถาปนามหาวิทยาลัยเปนผูมอบให คือ “วิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง” เพื่อตั้งใจสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีความเปน
ประชาธิปไตย นอกจากนี้กรรมการยังไดทิ้งทายขอใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข ม แข็ ง ในการปลู ก ฝ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข นักศึกษามีความเขาใจ
และสนใจในเรื่องการเมือง เพื่อรวมพัฒนาประเทศชาติตอไป

ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨íÒ¹Ç¹ 500,000 ºÒ·
ãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á¸. ÈÙ¹ÂÅíÒ»Ò§
ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

อาจารยพิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ศูนยลําปาง กลาววา ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน 2556 นับเปน
ปที่ 9 แลว ที่มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปุน ไดมามอบทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ทุนที่ไดรับ
ในแตละป จํานวน 500,000 บาท ไดจัดสรรให แตละคณะตาม
สัดสวนจํานวนนักศึกษา ไดแก คณะสังคมสงเคราะห 6 ทุน วิทยาลัยสหวิทยาการ 7 ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร 3 ทุน และคณะนิติศาสตร
9 ทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ
การรั บ ทุ น จากมู ล นิ ธิ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐานของ
นักศึกษาเปนหลัก ถึงแมวาจะมีนักศึกษาที่มีฐานะยากจนจํานวนมาก
แตกระบวนการคัดเลือกนั้นเปนไปดวยความเที่ยงธรรม และโปรงใส

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

โดย คุณคาซูโกะ มากิ
ผูอํานวยการมูลนิธิอากอนชู ไดเดินทางมามอบทุนการศึกษา ประจํา
ปการศึกษา 2556 พรอมมอบเกียรติบตั ร ใหแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง จํานวน 25 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
เปนเงินรวม 500,000 บาท ณ หอง 3308 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหเกียรติเปนประธานกลาวตอนรับและกลาวขอบคุณ
พรอมดวย รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยลําปาง อาจารยพิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา ศูนยลาํ ปาง และผูบ ริหารคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง พรอมคณาจารยและเจาหนาที่ รวมตอนรับ
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TU FaceUp

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ¢ŒÍμ¡Å§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ศาสตราจารย ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายบุญชู
ตรีทอง รวมลงนามบันทึกขอตกลงการสนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษาที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ศูนยลาํ ปาง เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÊÑÁÁ¹Ò TU-ASEAN Forum ¤ÃÑ§é ·Õè 5
ธรรมศาสตราภิ ช าน ดร.สุ ริ น ทร พิ ศ สุ ว รรณ
ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ความคืบหนา “การเตรียมความพรอม
สูป ระชาชาคมอาเซีย่ นของไทย” จัดโดยศูนยอาเซีย่ นศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àÇªªÒªÕÇÐ
»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ PPE àÃÕÂ¹ÍÐäÃ ? àÃÕÃÕÂ¹·íÒäÁ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
ตรี
และหัวหนาพรรคประชาธิปต ย ผูส าํ เร็จการศึกษา
ในสาขาวิชา PPE จากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง PPE เรียนอะไร..? เรียนทําไม..? ในโอกาสที่วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดตัวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมศรีบรู พา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

μŒÍ¹ÃÑº¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà»ÃÙ
â¤ÅÍÁàºÕÂáÅÐàÍ¡ÇÒ´ÍÃ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ ตอนรับ คณะผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยเปรู โคลอมเบียและเอกวาดอร เพื่อ
ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนเกี่ยวกับลาติน
อเมริกนั ศึกษา คณะศิลปศาสตร เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน
2556 ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

Á¸. Å§¹ÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº GROUP T – International
University College Leuven »ÃÐà·ÈàºÅàÂÕèÂÁ

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. นิธนิ นั ท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ รองศาสตราจารย
ดร.ประภัสสร วังศกาญจน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ธีระ เจียศิริพงษกุล ผูอํานวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันฯ
(TEP&TEPE) รวมพิธีลงนามใน LETTER OF INTENT FOR THE 2 + 2 BACHELOR
DEGREE PROGRAM BETWEEN GROUP T - INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE
LEUVEN AND THAMMASAT UNIVERSITY ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
GROUP T – International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

â¤Ã§¡ÒÃ TEP áÅÐ TEPE ¨Ñ´§Ò¹ Pre Departure Orientation »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดงาน Pre Departure Orientation ประจําปการศึกษา
2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ Impact Forum เมืองทองธานี
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาที่จะไปศึกษาตออีก 2 ปสุดทาย
ที่มหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษ และ มหาวิทยาลัย
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในงานนี้มีตัวแทนจาก
ทัง้ สองมหาวิทยาลัย ตัวแทนจาก British Council ตัวแทนจาก UNSW
Thailand Office และ รุนพี่ศิษยเกามาใหความรูแกนักศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมใหแกนกั ศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะไปศึกษาตอยังสองประเทศนี้

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ Á¸. Ã‹ÇÁ¡Ñº EBARA
¨Ñ´ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “APPLICATIONS OF PUMPING
EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING,
DESIGN & APPLICATIONS”

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ EBARA
Hatakeyama Memorial Fund (EHMF) ซึ่งเปนกลุมบริษัทผูผลิตปมนํ้า
ทีใ่ หญเปนอันดับ 1 ของประเทศญีป่ นุ จัดการอบรมหลักสูตร “APPLICATIONS
OF PUMPING EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING, DESIGN &
APPLICATIONS” และ “APPLICATIONS OF REFRIGERATION EQUIPMENT
– FOCUSED ON PLANNING, DESIGN & APPLICATIONS” เมื่อวันที่
28-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Miracle Grand หลักสี่ กรุงเทพฯ

¾Ô¸ÕËÅ‹Íà·ÕÂ¹¨íÒ¹íÒ¾ÃÃÉÒ

สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีหลอเทียนจํานํา
พรรษา เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม
2556 ณ บริเวณฟุตบอลดานหนา
ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จัดเสวนา หัวขอ
“แนวทางการจัดทําหนังสือวิชาการในระบบ e-book
เพื่อจําหนาย” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ
ห อ งปรี ดี พนมยงค อาคารโดมบริ ห ารชั้ น 3
ÁÙÅ¹Ô¸ÍÔ Ò¡Í¹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹†Ø ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย รั ง สิ ต โดยมี
คุณคาซูโกะ มากิ ผูอ าํ นวยการมูลนิธอิ ากอนชู ประเทศญีป่ นุ มอบทุนการศึกษา ผูชวยศาสตรจารยชุลีพรเกษโกวิท รองอธิการบดี
ใหแกนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฝายกิจการพิเศษและประธานกรรมการสํานักพิมพ
เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ 2 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

àÊÇ¹Ò ËÑÇ¢ŒÍ “á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒË¹Ñ§Ê×Í
ÇÔªÒ¡ÒÃã¹ÃÐºº e-book à¾×èÍ¨íÒË¹‹ÒÂ”
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TU Show Case

¸ÃÃÁÈÒÊμÃ ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ
“ÅÍÃÕÍÑÅ áºÃ¹´ÊμÍÃÁ 2013”
·ÕÁ Woo Hoo

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการแขงขัน จากเวทีการเฟนหานักการตลาดหนาใหม
สูสายงานการตลาดของประเทศไทย “ลอรีอัล แบรนดสตอรม 2013” พรอมเงินรางวัล
75,000 บาท และเปนตัวแทนไปขันแขงในระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในปนี้แบรนด
ที่ ล อรี อั ล นํ า มาเป น โจทย ใ ห เ หล า นั ก ศึ ก ษาได ส วมบทบาทเป น แบรนด เ มเนเจอร
คือ ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ลอรีอัล ปารีส (L’Oreal Paris) โดยผูเขาแขงขันตองใช
ความคิดสรางสรรคในการคิดคนและนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับเสนผมที่ไมเคยมีมากอนใหกับ ลอรีอัล ปารีส ที่สะทอนตัวตนของแบรนดได
อยางดี ซึง่ ในการแขงขันนักศึกษาตองลงมือวิจยั และวิเคราะหตลาด ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
ใหม กําหนดชองทางการจัดจําหนาย รวมทั้ง วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
ดวยตัวเอง เพื่อใหประสบความสําเร็จในตลาดอาเซียน ซึ่งประกอบไปดวย 10 ประเทศ
สําหรับประเทศไทย มีนกั ศึกษาเขารวมการแขงขัน ทัง้ สิน้ 47 ทีม จากมหาวิทยาลัยชัน้ นํา
ของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากวงการสื่อโฆษณาและการตลาด
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สําหรับ ทีม Woo Hoo ประกอบไปดวย นางสาวพนัญญา ชุณหวงศ นายวีรวิทย ภูววีรานินทร และนางสาวศริดา
หันนาคินทร นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนําเสนอผลิตภัณฑสําหรับ
บํารุงเสนผม และ หนังศรีษะของสุภาพบุรษุ ซึง่ ถือวา สินคากลุม นี้ ยังมีคแู ขงในตลาดอยูน อ ย ในมุมมองดานการลาดแลว
ก็ถอื วา ยังมีชอ งวางทีส่ ามารถมาเติมเต็มได นอกจากการนําเสนอผลิตภัณฑใหมแลว กลยุทธการใชสอื่ ของทีม Woohoo
ใหความสําคัญทั้งสื่อบนเว็บไซต, Facebook และ youtube นอกจากใหขอมูลผานสื่อออนไลนและ Social network
ชองทางสือ่ สารสําคัญแลว ยังเสนอ content แบบ interactive ไดแก meet expert สําหรับใหสภุ าพบุรษุ ไดสอบถาม
ปญหา ผานออนไลน นอกจากนี้ยังใชสื่อทุกชองทาง สรางการมีสวนรวมระหวางผูบริโภค กับผลิตภัณฑ ตามแนวคิด
Attract – Education - Engage

¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË»˜ÞËÒàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒÂàÅ×Í´ “BBA ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ”
¤ÇŒÒ 3 ÃÒ§ÇÑÅº¹àÇ·Õ The CIMA Global Business Challenge 2013

เพราะชีวิตนักศึกษาไมไดถูกกําหนดใหศึกษาหาความรูจากตําราในหองเรียนเทานั้น แตยังมีเวทีที่เปดกวางใหคนรุนใหมไดมีโอกาส
แสดงความคิดและความสามารถอยางสรางสรรค เฉกเชนเวทีการแขงขันวิเคราะหปญหาเชิงธุรกิจระดับนานาชาติ The CIMA Global
Business Challenge 2013 ภายใตการสนับสนุนของ Barclays เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนคนรุนใหม ไดมีพื้นที่ใหการแสดงความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาเชิงธุรกิจ
ในปนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันสงผลงานเขารวมการแขงขัน โดยทีมที่เขารวมการแขงขันจะตองสงผลงานการวิเคราะห
กรณีศกึ ษาใหคณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการจะคัดเลือกใหเหลือเพียง 5 ทีมสุดทาย เพือ่ นําเสนอผลงานตอหนาคณะกรรมการตัดสิน
ซึ่งในการคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทย 5 ทีมที่ผานเขาสูรอบสุดทาย เปนทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4 ทีม และทีมจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 1 ทีม โดยทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 4 ทีมนั้น เปนทีมจากภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี 1 ทีม และทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ BBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 3 ทีม
ผลการแขงขันปรากฏวาทีมนักศึกษา BBA สามารถกวาดทั้ง 3 รางวัลจากเวที The CIMA Global Business Challenge 2013
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม “Panorama” สมาชิกใน
ทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)
1. นางสาวศศกร พานิชสมบัติ
2. นางสาวชนากานต เพาะบุญ
3. นางสาวปุญญาพร สกุลนิยมพร
4. นางสาวนิวัจนา ขันติพงษ

1

2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม “Ascensure” สมาชิก
ในทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)
1. นางสาวณิชมน อัศวรักษ
ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแขงขันในรอบประเทศไทย
2. นางสาวปภาวี เชิดชูบัณฑิต
(Thailand Final) นี้ จะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการ
3. นางสาวอลินพิมพ กิริยาพงษ
แขงขัน The CIMA Global Business Challenge ในรอบ
4. นางสาวอรจิรา แซกัง
Global Business Challenge – Global Final 2013 ซึ่งมี
กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556 ณ The
Maslow, Johannesburg, South Africa ซึ่งในรอบ Global
Final นี้จะมีทีมนักศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งหมด 100 ทีม
จาก 24 ประเทศทั่วโลก

3
จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม “Bluefin” สมาชิกใน
ทีมประกอบดวย (เรียงตามชื่อจากซายไปขวา)
1. นายธาม ชมปรีดา
2. นางสาวสโรชา เกษสาคร
3. นางสาววรรษชล อุดมศิลป
4. นายทัศนพล ดิเรกวัฒนานุกุล
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»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁ
แถลงขาวเปดตัว
โครงการครบรอบ 80 ป
แหงการสถาปนา มธ.

ÇÑ¹/àÇÅÒ/Ê¶Ò¹·Õè
วันที่ 28 สิงหาคม 2556
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
และลานปรีดี พนมยงค
มธ. ทาพระจันทร

อบรมเรื่อง “การใชโปรแกรม
Microsoft Word 2010
อยางมืออาชีพ สําหรับนักศึกษา”

วันที่ 2 กันยายน 2556
เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอง 109
อาคารวิทยบริการ มธ. ศูนยรังสิต

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11

วันที่ 27 กันยายน 2556
เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มธ. ศูนยรังสิต

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2556

วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2556
ณ วัดแจงแสงอรุณ อ.เมือง
จ.สกลนคร

μÔ´μ‹ÍÊÍº¶ÒÁ
งานประชาสัมพันธ
มธ. ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-3030

สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและพัฒนา มธ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ.
โทร. 0-2546-4490

งานประชุม กองกลาง มธ. ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-3015-6

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
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ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
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ศุภณา เย็นเปนสุข
¢Í§àÍàªÕÂ·Õèä´ŒÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต
ã¹¡ÒÃ¼ÅÔμºÑ³±Ôμ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§»ÃÐà·È
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
â´ÂÂÖ´ÁÑè¹¤Ø³¸ÃÃÁ
โทรสาร 0-2564-4493
áÅÐ»ÃÐâÂª¹¢Í§»ÃÐªÒª¹
E-mail : pr.tu@hotmail.com
Website : www.pr.tu.ac.th
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11

