


TU Today

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดงาน “TU OPEN HOUSE 2015” มหกรรมแนะแนว

การศึกษาหลักสูตรการศึกษา การแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดงจากชุมนุมและคณะต่างๆ  

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา  

ด้วย Concept ในการจัดงานคือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” 

รูปแบบกิจกรรมภายในงานได้น�าเสนอพร้อมแนะน�าหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภายในงานยังเน้นบรรยากาศแบบธรรมชาติ 

เพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการแนะน�าหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติจากรุ่นพี่ 

คณาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ากคณะ/ส�านกั/สถาบนั/วทิยาลัยต่างๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กว่า 84 บธู 

พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมคณะต่างๆ มีการแสดงผลงานเด่นๆ  

ของนักศึกษาจากคณะต่างๆ การแสดงจากชุมนุม ที่ตื่นเต้นตระการตา และบรรยากาศสุดธรรมชาติและ

เป็นกันเองของรุ่นพี่ที่ต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานว่า “ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยึดมั่นในการเป็นสถาบัน 

อุดมศึกษาที่ เน ้นการผลิตบัณฑิตและบ่มเพาะคนที่มีคุณภาพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้มุง่สอนนกัศึกษาให้มคีวามรู ้มคุีณธรรม 

จริยธรรม การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาไปสู่

กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่เรียน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน

การสอนมากขึ้น งานเปิดบ้าน “TU OPEN HOUSE 2015” จัดขึ้น

ในแนวคิด GREEN & SUSTAINABILITY มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้องการทีจ่ะแสดงให้สงัคมเหน็ถงึความมุง่มัน่ของมหาวทิยาลยัทีจ่ะ

นอกจากนี ้ยงัมไีฮไลท์ทีน่กัเรยีนตลอดจนผูร่้วมงานให้ความสนใจอย่างมากคอื สมัภาษณ์

พิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ”  

โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต 

และรองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และภายในงานยังได ้

จดัเสวนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ “ธรรมศาสตร์ สอนให้ฉนัรักประชาชนและยัง่ยนื” 

“ธรรมศาสตร์ GREEN & SUSTAINABILITY” และ “ธรรมศาสตร์ Green Campus Life” 

โดยนายธวัช ปาละคะมาน นักศึกษาปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ประธานชมรมจักรยานธรรมศาสตร์ 

(TUCC) นายวิชยะ ภาคินธนภิญโญ นักศึกษาปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

ส�าหรับผู้ท่ีพลาดกิจกรรมงาน TU OPEN HOUSE 2015 ในปีน้ี สามารถชมภาพ

บรรยากาศภายในงานย้อนหลังได้ท่ี www.tuopenhouse2015.tu.ac.th/ หรือทาง  

www.facebook.com/TUOPENHOUSE2015

 

ให้ความรู้ท่ีดีท่ีสุด พร้อมกับให้นักศึกษาดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการที่จะเป็นผู้น�า 

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ ่งเน้นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อความผาสุกของประชาคมธรรมศาสตร์ ผมขอชื่นชม

ในความร่วมมือของทุกฝ่ายส�าหรับการร่วมแรงร่วมใจ ในการจัดงาน 

“TU OPEN HOUSE 2015 : GREEN & SUSTAINABILITY” และ

ขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  

ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะนักเรียนที่ก�าลังจะ 

เข้ามหาวิทยาลัย ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนทุกท่าน 

สู่รั้วแม่โดมด้วยความยินดียิ่ง”

“เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558”
  TU OPEN HOUSE 2015
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2. รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver Medal) ประเภทเคร่ืองใช้ 

ประจ�าวัน ได้แก่ ผลงาน “เตาอเนกประสงค์” คิดค้นและ

พัฒนาโดยโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลก

ไปด้วยกัน โดยผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคณะนักเรียนโรงเรียน

ปลาบากวิทยา อ.ปลาบาก จ.นครพนม เตาอเนกประสงค ์

มีคุณสมบัติในการใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ทอด ต้ม นึ่ง-ตุ๋น 

อาหาร ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ความร้อนและไอน�้า ที่เกิดจาก

แหล่งพลงังานเดยีวกนั นอกจากนีท้ัง้ความร้อนและไอน�า้ยงัถกู 

น�ามาหมุนเวียนในระบบท�าให้ประหยัดไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย

3. รางวัลเหรยีญทองแดง (Bronze Medal) ได้แก่ ผลงาน 

“หม้อนึ่งอาหารด้วยไอน�้าประหยัดพลังงาน คิดค้นและพัฒนา

โดย รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พร้อมด้วยนักเรียนและครู ร.ร. ภปรราชวิทยาลัย อ.สามพราน 

จ.นครปฐม แนวคิดเกิดจากการท่ีคณะเห็นว่าทหารกองประจ�า

การของประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 มาจากเหนือและอีสาน  

ซึ่งปกติบริโภคข้าวเหนียว เมื่อทหารเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ใน 

ภาคสนาม ไม่สามารถหุงข้าวเหนยีวรบัประทานได้ด้วยหม้อสนาม 

ปกติหุงได้แต่เฉพาะข้าวเจ้า หากยังไม่ช�านาญในการหุงข้าวจะ

ไหม้ตดิหม้อสนาม โครงงานนีไ้ด้ มุง่ปรบัปรงุให้หม้อสนามสามารถ

หงุข้าวเหนยีว อกีทัง้ประหยดัพลงังานและเวลาในการหงุ สะดวก

ต่อการพกพา สามารถนึ่งข้าวเหนียวได้ใช้เวลาเพียง 15 นาที 

โดยไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวก่อน ประหยัดเวลา และพลังงาน 
อ่านต่อหน้า 6 

ผลงาน มธ. โดดเด่นบนเวทีนานาชาติอีกครัง้
คว้ารางวัลสูงสุดระดับแพลทตินัม 
พร้อมด้วยเหรียญเงิน ทองแดง และสเปเชียลไพรซ์ 
ในงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ประเทศไต้หวัน

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ศักยภาพในเวทีระดับโลก คว้า 5 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากเวทีประกวด

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “The Taipei International Invention Show & Technomart: INST 2015” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  

1-3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ตอกย�้าศักยภาพความพร้อมของนักวิจัยธรรมศาสตร์ในระดับโลก โดยผลงาน“เครื่องวัด 

และกระตุ้นการหายใจในทารกและเด็กเล็ก” (Baby Breath Safe: BBS) คิดค้นและพัฒนาโดย อ.สุภาวดี ทับกล�่า คณะพยาบาลศาสตร์  

ได้รับรางวัลแพลทตินัมซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของเวที INST ขณะเดียวกันผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อีก 4 ชิ้น ได้แก่  

“เตาอเนกประสงค์” “หม้อนึง่อาหารด้วยไอน�า้ประหยดัพลงังาน” “เมีย่งค�าอบกรอบปรงุรส” และ “เครือ่งด�านามอืหมนุ” ต่างกไ็ด้รบัรางวลั

ร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงของนักวิจัยไทยด้วยเช่นเดียวกัน 

1. รางวัลแพลทตินัม (Platinum Award) ซึ่งถือเป็นรางวัล

สูงสุดของงาน ได้แก่ ผลงาน “เคร่ืองวัดและกระตุ ้นการหายใจ 

ในทารกและเด็กเล็ก” (Baby Breath Safe: BBS) คิดค้นและพัฒนา

โดย อ.สุภาวดี ทับกล�่า คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้ส�าหรับวัดอัตรา 

การหายใจของทารก ทั้งในภาวะที่มีสุขภาพดีหรือในภาวะเจ็บป่วย  

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดภาวะเสี่ยงการเสียชีวิต

ในทารกและเด็กเล็ก โดยการท�างานของเครื่อง BBS จะตรวจวัดอัตรา

การหายใจ โดยแสดงผลการตรวจวัดแบบ real-time ในรูปแบบกราฟ 

ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเคลื่อนที่ทั้งใน 

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ในกรณีท่ีเครื่องตรวจพบว่ามีการหยุดหายใจ

ภายในระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ ตัวเครื่องจะท�าการส่งสัญญาณไปยัง 

อุปกรณ์กระตุ้นการหายใจ เพื่อให้ทารกกลับมาหายใจอีกครั้งอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการท�างานของเครื่อง BBS นอกจากจะสามารถ

ตั้งโปรแกรมให้ท�างานโดยอัตโนมัติ ยังสามารถตั้งค่าควบคุมได้จาก

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้อีกด้วย ท้ังนี้ นอกจาก

เครื่อง BBS จะได้รับรางวัลแพลทตินัม (Platinum Award) ซึ่งถือเป็น 

รางวัลสูงสุดของงานนี้แล้ว ยังได้รับรางวัล Special Award from 

Taiwan Invention Association และรางวัล Special Award from 

Associazione Nazionale Deglilnventori จากประเทศอิตาลีด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เปิดเผยว่า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “The Taipei International Invention 

Show & Technomart: INST 2015” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป 

ประเทศไต้หวัน ในปีนี้ประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 39 ผลงานจากนักวิจัย

มหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ทัง้ประเทศ ซึง่ในส่วนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์นัน้ ในครัง้นีถ้อืว่า

ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างสงู เพราะสามารถคว้ารางวลัได้ครบทัง้ 5 ชิน้งานทีส่่งเข้าประกวด 

จึงถือเป็นการตอกย�้าศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู้ของประเทศไทย  

ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอาเซียน 

ในอนาคต โดยผลความส�าเร็จเหล่านี้เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งส่งเสริม

นโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านการวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู ้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อันจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลจากการด�าเนิน

นโยบายดงักล่าวท�าให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัรางวลัจากเวทรีะดบัโลก 

และระดับประเทศปีละกว่า 100 รางวัล อีกทั้งมีผลงานที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นถึง 100% และยังถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุด 

จากการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ อาทิ ประเทศ

เกาหลีใต้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไต้หวัน

 ส�าหรับผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมส่งเข้าประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงาน ซ่ึงได้รับรางวัลทุกช้ินงานในเวทีประกวดนวัตกรรม 

สิง่ประดษิฐ์ “The Taipei International Invention Show & Technomart: INST 2015” 

ประกอบไปด้วย 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้ายุทธศาสตร์ เปิดหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา “MAPS” 

เตรียมก�าลังคนพร้อมสร้างองค์ความรู้ รองรับการขยายตัวด้าน

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นดินแดน

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 

ศตวรรษแห่งเอเชยีแปซฟิิก หรอื Pacific Century เป็นศตวรรษ

ที่ท�าให้ภูมิภาคนี้มีความส�าคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองของโลก ที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออก 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เอเชยีใต้ ออสเตรเลยี รวมไปถงึสหรฐัอเมรกิา

ตลอดจนกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีถูกวางให้เป็นดินแดน

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของโลกในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเหตุผลท่ีส�าคัญ 

ในการจัดตั้งโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เอเชียแปซิฟิกศึกษา (Master of Arts Program in Asia Pacific 

Studies) หรอื MAPS ของสถาบนัศกึษาความร่วมมอืระหว่างประเทศ

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ Thammasat Institute for Study of 

International Cooperation : TISIC ในการเตรยีมและผลติก�าลงัคน 

ที่มีความรู้ความเชียวชาญด้านเอเชียแปซิฟิกออกไปรับใช้ประเทศ 

และนับว่าเป็นสถาบันที่ได้จัดตั้งให้เป็นหน่วยประสานงานวิชาการ

 4. รางวัลพิเศษ Special Prize มีจ�านวน 2 ผลงานดังนี้

● จาก International Intellectual Property Network 

Forum: IIPNF ได้แก่ ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงค�า 

อบกรอบปรุงรส” คิดค้นและพัฒนาโดย อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล 

และอาจารย์ ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฎ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทัง้นีเ้กดิจาก 

แนวคิดว่าเมี่ยงค�าเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งของไทยที่มีคุณค่าทาง

สมุนไพรสูง เพราะมีคุณสมบัติในการบ�ารุงรักษาธาตุท้ัง 4 เพื่อให้

สมดุลกัน แต่เนื่องจากการที่มีเครื่องเคียงจ�านวนมากอีกทั้งการ 

รบัประทานกค่็อนข้างยุง่ยาก จงึไม่เหมาะกับการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 

ของคนในปัจจุบัน ท่ีมีความเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย 

จึงท�าให้การรับประทาน ดังนั้นเมี่ยงค�าจึงได้รับความนิยมน้อยลง 

คณะผู ้วิจัยในการพัฒนาเม่ียงค�าแผ่นอบกรอบปรุงรสที่

สามารถพกพาสะดวกสามารถรับประทานได้ทุกท่ีทุกเวลาเเละ 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผลติภณัฑ์ OTOP ท�าให้เมีย่งค�าเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในระดบัสากล

● ผลงาน “เครื่องด�านามือหมุน” คิดค้นและพัฒนาโดย

โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน โดย 

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ และคณะนักเรียนโรงเรียนปลาบากวิทยา อ.ปลาบาก 

จ.นครพนม แนวคิดของเครื่องด�านามือหมุนคือเป็นเคร่ืองด�านา

ที่ประดิษฐ์และออกแบบให้สอดคล้องกับต้นกล้าและวิธีการด�านา

แบบดั้งเดิมของชาวไทย ท�างานโดยใช้พลังงานจากมือหมุนเพิ่ม

ประสทิธภิาพการด�านาโดยไม่ใช้เชือ้เพลงิใดๆ และใช้ต้นกล้าจากการ

ถอนแบบเดิมของชาวนาไทย ลดขั้นตอนการจัดเรียงกล้าลงเครื่อง 

และขั้นตอนการเพาะกล้าลงกระบะปลูก โดยสามารถด�านาได้สี่แถว 

พร้อมกัน มีน�้าหนักเบา และกลไกที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการซ่อมแซม 

บ�ารุงรักษา ท�างานสะดวกรวดเร็ว (ผลงานเครื่องด�านามือหมุน 

ได้รับรวม 3 รางวัลพิเศษ ได้แก่ Honorable Mention จาก 

INST2015 รางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma, Award for  

the Excellent Invention จาก Taiwan Invention and 

Innovation Industry Association (TIIA) และ 3) รางวัลพิเศษ 

Leading Innovation Award จาก International Intellectual 

Property Network Forum: IIPNF

ระดับชาติภายใต้ก�ากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการด�าเนิน

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภมูภิาคต่างๆ มากขึน้ทัง้ด้านวชิาการ การศกึษา 

ค้นคว้า วจิยั การฝึกอบรม และการสร้างความร่วมมอืทางด้านวชิาการ 

กับหน่วยงานในประเทศและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ 

ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยได้รับสนับสนุนจากกระทรวงการ 

ต่างประเทศ ล่าสุดได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 

พร้อมด้วยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และผูบ้ริหารหน่วยงาน

ที่สนับสนุน คุณปราณี พรสุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร 

เพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.นธินินัท์ วศิเวศวร 

รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ มธ., คณุน�าพร ยมนา รองผูอ้�านวยการ 

ธนาคารออมสนิ, ดร.ปานปรย์ี พหทิธานกุร ประธานทีป่รกึษาโครงการฯ 

และ ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อ�านวยการโครงการฯ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยสถาบนัศกึษาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เปิดหลกัสตูรวชิาเอเชียแปซิฟิกศกึษา 
รองรับการขยายตัว ด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในศตวรรษที่ 21
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คร้ังที่ 9/2558 

มีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงาน

วัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ยังได้มอบปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ 

ศาสตราจารย ์ดร.ฟิลปิ ซี.เซอรลิโล ่(Professor Dr.Philip C.Zerrillo) 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ซี.เซอริลโล่  

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเกียรติคุณและชื่อเสียง ตลอดผลงานด้านการศึกษา

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลมากมายเช่น ได้รับโล่เกียรติคุณ 

จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2545 

เนื่องจากเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ได้

รับโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ท�า 

คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง Executive 

Chairman of the Board ของโครงการปรญิญาโททางการตลาด หลกัสตูรนานาชาติ 

(MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันโดยเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 

ของโครงการฯ ตลอดจนการแนะน�าอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เป็นพเิศษจากวทิยาลยัชัน้น�าของโลกมาสอนทีโ่ครงการฯ เป็นทีป่รกึษาวทิยานพินธ์

ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทางการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับ Singapore Management 

University ประเทศสิงคโปร์ อาทิเช่น การจัดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส�าหรับคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบันและการจัด Case Writing 

Workshop ให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นอย่างดียิ่ง 

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ บัญชีดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นศิษย์เก่า

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่านเป็นบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ 

ในหน้าที่การงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ

หมายได้ผลส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง เป็นผู ้ต่อสู ้

เพือ่ความเป็นธรรมในสังคมอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความประพฤติ

อันดีงาม เป็นที่รักใคร่ชื่นชมในหมู ่เพื่อนร่วมงาน  

ผู้ใต้บังคับบัญชา และคนรู้จักทั่วไป 

นายธนากร เสรีบุรี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชา
อาเซียนจีนศึกษา) นายธนากร เสรีบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการวิเทศคดีศึกษา 

(อาเซยีน – จนี) คณะศลิปศาสตร์ และกรรมการอ�านวยการวทิยาลยันานาชาตปิรีดี 

พนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บทบาททีส่�าคญัอีกประการหนึง่ คอื การท�าหน้าที่ 

ทตูสนัถวไมตร ีและสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างผูน้�ารฐับาลไทย – จนี ในระดบัต่างๆ 

และสร้างโอกาสแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์ด้านการลงทนุระหว่าง

สองประเทศด้วยการน�าคณะนักธุรกิจไปเชื่อมความสัมพันธไมตรีทางเศรษฐกิจ

ไทย – จีน ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ มีส่วนร่วมส�าคัญ 

ในการผลักดันให้เปิดเขตการค้าเสรีสินค้าผักและผลไม้จนส�าเร็จ ส่งเสริมให้คนจีน 

ได้ศกึษาเรยีนรูภ้าษาไทย โดยสนบัสนนุการก่อตัง้ภาควชิาภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยั

นานาชาตศิกึษานครเซีย่งไฮ้ โดยได้จดัสรรงบประมาณให้ปีละกว่าล้านบาทต่อเนือ่ง

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน เพื่อจัดการเรียนการสอน การสร้างต�ารา และ 

การแลกเปลีย่นคณาจารย์และนกัศกึษา ระหว่างภาควชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษานครเซี่ยงไฮ้ สนับสนุน

ด้านหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งสนับสนุน 

งบประมาณในการเดินทางไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และน�าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาท้ัง 2 สถาบัน ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ทั้งทางวิชาการและทางศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ก่อให้เกิดไมตรีมิตรภาพอันจะ

เป็นพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน ให้งอกงามยั่งยืนสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุชิต กุมาร์ โฆษ (Professor Dr.Sujit K.Ghosh) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาสถิติ) ศาสตราจารย์ ดร.สุชิต  

กมุาร์ โฆษ ปฏบิตังิานร่วมกบัภาควชิาคณติศาสตร์และสถติ ิคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สชุติ กมุาร์ โฆษ เป็นผูห้นึง่ 

ท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์สูตร เป็นผู้สอน ผู้ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์ ให้ข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนปริญญาเอกโดยเฉพาะ 

การสอบวัดคุณสมบัติซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียน 

การสอนบัณฑิตศึกษาในทุกๆ สาขาวิชา เป็นผู้ที่มีความสื่อสัตย์ ประพฤติตรง  

ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมและเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล�าเอียง

หรืออคติ ซึ่งสังเกตได้จากการวางตนต่อผู้ร่วมงานขณะที่ท่านมาปฏิบัติงานที่

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ การร่วมงานกับท่านในการเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และ

การปฏิบัติต่อนักศึกษาที่ท่านสอนไม่ว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ North 

Carolina State University 

อ่านต่อหน้า 10 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ ประจ�าปีการศกึษา 2557
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ศาสตราจารย ์ดร.เมลาน ีสาโดโน ดจีานลิ (Professor Dr.Melanie 
Sadono Djamil) ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์) ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิล เป็นตัวอย่าง

ของผูท้รงเกยีรตคิณุและทรงคณุธรรมในวงการวชิาชีพทนัตแพทยศาสตร์ในระดบั

นานาชาต ิโดยท่านประสบความส�าเรจ็ทัง้ในฐานะทนัตแพทย์ อาจารย์ นกัวชิาการ 

และนักวิจัย ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ จนได้รับเลือกเป็น President 

Elect ของ International Association for Dental Research Southeast 

Asia Division ในปี พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิลได้ 

อทุศิตนให้กบัการเรยีนการสอน เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาให้กบัการเขยีนวทิยานพินธ์

ของนักศึกษา Universitas Trisakti มากกว่า 50 คน และยังได้สละเวลามาเป็น

อาจารย์ ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.เมลาน ีสาโดโน ดจีานลิ ได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์และIADR/SEA เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิจัยนานาชาติที่บาหลีในปี 2008 และในปี 2015 จะได้มีการประชุมอีกครั้งเนื่องจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิลได้ด�ารงต�าแหน่ง President IADR/SEA ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิล ได้ร่วมมือ 

ทางวชิาการกบัคณะทนัตแพทยศาสตร์โดยได้เชญิอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีศูนย์สุขศาสตร์ ร่วมในการท�า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Trisakti 

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้อาจารย์จาก University of Trisakti 3 ทุน ท�าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ

เป็นแบบอย่างในการจัดท�า MOU ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนั้น 

ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิล ยังได้มีส่วนสนับสนุนวิชาการของคณะฯโดยเป็น External Examiner นักศึกษาปริญญาเอก 

ของคณะฯ รวมทั้งการรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการของคณะเสมอมา
งานประชุมวิชาการประจ�าปี 2558 ของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย สกว. ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อปรากฎการณ์ถ่ายโอนในวัสดุพรุน 

(วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องวศ 702  

ชัน้ 7 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมประชมุ

วิชาการในครั้งนี้อย่างมากมาย

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน คณะ และนักวิชาการต่างๆ โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 

กล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และมีศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี  

รองอธิบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ต่อมาศาสตราจารย์ 

ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย ์ดร.สวสัดิ์ ตนัตระรตัน์ 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ (สาขาวชิา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร) 
ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นผู ้

ที่มีความรู ้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และ 

มีผลงานในด้านวิศวกรรมการส่ือสาร และการ

บริหารจัดการเทคโนโลยี จนเป็นที่ยอมรับใน

วงการวชิาการในระดบันานาชาต ิศาสตราจารย์ 

ดร.สวสัดิ ์ตนัตระรตัน์ เป็นผูท้ีม่คีณุธรรม จรยิธรรม

สูงส ่ง ประพฤติปฏิบัติตนอย ่างเหมาะสม 

เสียสละและทุ่มเทก�าลังกายใจต่อการท�างาน 

โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

จึงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาและผู้ร่วมงาน 

นอกจากน้ี ท่านยังได้ท�าประโยชน์ต่อสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ประเทศชาติ และสังคม มาอย่าง

ต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมธีวิจัยอาวุโส กล่าวสรุปภาพรวมของโครงการที่ได้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสและแนะน�าหัวข้อบรรยายทั้งหมด  

โดยหัวข้อบรรยายเรื่องที่ 1. คือ Investigation of 3D microwave thawing for Thai frozen foods: Part I effect of dielectric and 

thermal properties (การศึกษาการอุ่นอาหารไทยแช่แข็งด้วยพลังงานไมโครเวฟใน 3 มิติ ส่วนที่ 1 สมบัติเคอิเล็กตริกและสมบัติทาง 

ความร้อน) ผู้น�าเสนอ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์

หัวข้อบรรยายเรื่องที่ 2. คือ Flow and Heat Transfer in Biological Tissue due to Electromagnetic Near-Field Exposure 

Effects (การไหลและการถ่ายเทความร้อนในเนือ้เยือ่จากการสมัผสัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าระยะใกล้) ผูน้�าเสนอ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีพจน์ 

เวศพันธุ์ สังกัดคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หัวข้อบรรยายเรื่องที่ 3. คือ A comparison of the temperature distribution in the biological tissues using multi-heat 

transfer models (การเปรยีบเทยีบการกระจายตวัอณุหภมูใินเนือ้เยื่อชวีภาพโดยใช้แบบจ�าลองการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ) ผูน้�าเสนอ 

ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อบรรยายเรื่องที่ 4. คือ Nanoparticle Material Charge Detector (ตัวตรวจจับวัสดุอนุภาคนาโนโดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้า)  

ผู้น�าเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

TU News

ประชมุวชิาการประจ�าปี 2558
โครงการเมธวีจิยัอาวโุส 
ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั สกว..
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ว่าด้วย

รฐัธรรมนญูและอดุมคต”ิ ในโอกาสครบรอบ 42 ปี เหตกุารณ์ 14 ตลุา 

2516 เพื่อสะท้อนมุมมองอันหลากหลายท่ีมีรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ประวัติศาสตร์

การเข้ามามีบทบาทของนักศึกษา ในประเด็นการเมืองการปกครอง

จากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านมุมมองหลากหลายสาขา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 42 ปี 

เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการ

เสวนาวชิาการ หวัข้อ “ว่าด้วยรฐัธรรมนญูและอดุมคต”ิ เพือ่สะท้อน

มุมมองอันหลากหลายท่ีมีรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาและเพิ่มพูนความรู้จากประวัติศาสตร์การเข้ามามีบทบาท 

ของนักศึกษาในประเด็นการเมืองการปกครองในอดีตสู่คนรุ่นหลัง ผ่านมุมมองนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ได้แก่ ดร.ภูริ  

ฟวูงศ์เจริญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดร.พรสนัต์ เลีย้งบญุเลศิชยั คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดร.บณัฑรู เศรษฐศิโรตม์  

ผู้อ�านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ นายไพโรจน์ พลเพชร อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

“ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประเทศไทยในปัจจุบัน การจะก้าวข้ามปัญหา

ที่เป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศชาติได้นั้น จะอาศัยเฉพาะความสามารถและความรอบรู้ของตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จ�าเป็น 

ต้องอาศยัการมจีติส�านกึของพลเมอืงในการท�าเพือ่ส่วนรวมควบคูก่นัไป มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบนัการศกึษาทีม่ปีระวตัศิาสตร์

เกีย่วโยงกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั จงึยดึมัน่ในบทบาทการเป็นสถาบนัการศกึษาเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงและการพฒันา

สังคมไทย ผ่านการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในการ 

ท�าเพื่อส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานส�าหรับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ในวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Education) รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตสาธารณะผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน 

และกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิดการบริการสังคม (Service learning) เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดการมีความรับผิดชอบต่อสังคมกับวิชาชีพ 

และวิชาการในทุกคณะของมหาวิทยาลัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริม

ด้าน ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 นับเป็น

หมุดหมายส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์โดยตรง  

จนท�าให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ตั้งแต่

ระดับนักศึกษาไปจนถึงระดับผู ้บริหารดังนั้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเวียน 

มาบรรจบอีกครั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงควรร�าลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

ไม่ปล่อยให้วันที่ 14 ตุลาคม ผ่านพ้นไปอย่างเงียบเชียบประดุจวันธรรมดา

สามัญอีกวันบนปฏิทิน และในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาคงเป็นเรื่อง

เหมาะสมอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะร�าลึกถึงเหตุการณ์น้ีในทาง

วิชาการ ด้วยการเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยเฉพาะในประเด็นที่

เป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่งในปีนี้ได้มีการหยิบยกหัวข้อ “ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ

และอุดมคติ” ขึ้นมาน�าเสนอ เพราะนอกจากจะเหมาะสมกับสถานการณ์

ของประเทศไทยแล้วยังมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 อีกด้วย 

“เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 มีต้นตอส�าคัญมาจากแรงปรารถนา  

ที่ต้องการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญในอุดมคติของนักศึกษาประชาชนจ�านวนมาก 

จนน�าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2517 ซึ่งได้รับการชื่นชมว่าเป็นกฎหมาย

สูงสุดที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย ขณะที่ปัจจุบันการเดินทางแสวงหารัฐธรรมนูญในอุดมคติของประเทศไทยก็ยังคง 

ไม่ถงึจดุหมายปลายทาง แต่การเดนิทางทีว่่าน่าจะมคีวามมัน่คงและความราบรืน่ยิง่ขึน้ หากเราตัง้หลกัก้าวเดนิบนฐานแห่งความรูค้วามเข้าใจ  

ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ามาอุทิศก�าลังช่วยเหลือ สะท้อนผ่านองค์ความรู้วิชาการและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

ด้านรัฐศาสตร์ การเมือง และการปกครอง สอดคล้องตามเจตนารมณ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ดร.ภูริ กล่าวทิ้งท้าย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ 

“ว่าด้วยรัฐธรรมนูญและอุดมคติ” 
ครบรอบ 42 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 
เปิดเวทีความคิดมุมมองต่อรัฐธรรมนูญไทย

จากอดีตสู่ปัจจุบัน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป ิดเวทีเชิญนักวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดมความเห็นถกแนวทางร่าง

รัฐธรรมนูญ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหาทางออกให้ประเทศ 

ตอกย�้าบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงข้างประชาชนและ

สังคมไทยในทุกห้วงเวลาของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลีย่นผ่านทางสงัคม การเมอืง 

และการปกครองของประเทศ ขณะนี้ถือเป็นห้วงเวลาส�าคัญที่ 

เป็นรอยต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

อย่างมั่นคง ท�าให้ประเด็นการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ได้รับ

ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากรัฐธรรมนูญน้ัน 

ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของการจัดท�า

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงอยู่ท่ีการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะมหาวทิยาลยัทีอ่ยูเ่คยีงข้าง 

สังคมไทยในการเปลี่ยนผ่านมาทุกยุคสมัย จึงจัดงานเสวนาวิชาการ

หัวข้อ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ ธรรมศาสตราภชิานวทิยาลยั 

นานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ 

ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและความยัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณกิ  

นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เพือ่รวบรวมความคิดเห็นอันหลากหลาย 

และข้อเสนอแนะในการจดัท�ารฐัธรรมนญูฉบบัเพ่ือเป็นหนึง่ในหนทาง

สูก่ารร่างรฐัธรรมนญูทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่าย 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุสวสัดิ ์ชชัวาล คณบดคีณะรฐัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รฐัธรรมนญูนบัเป็นกฎเกณฑ์และ

กติกาที่ส�าคัญ ในการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ

สถาบนัการเมอืงต่างๆ ภายในระบบการเมอืง ซึง่การปฏริปูการเมอืง 

จะส�าเร็จได้หรือไม่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญย่อม

เป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญ โดยรัฐธรรมนูญท่ีดีหรือเป็นท่ีคาดหวังส�าหรับ

สังคมประชาธิปไตยนั้น ควรมีเนื้อหาที่มุ ่งเน้นให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง โดยต้องมุ่งเน้นในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน กระบวนการการใช้อ�านาจรัฐก็ต้องได้รับการก�ากับ

และตรวจสอบให้เป็นการใช้อ�านาจ ทีม่คีวามเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์

ของประชาชนเป็นส�าคัญ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญยังอาจต้องมี 

ส่วนช่วยให้การเมอืงมคีวามโปร่งใส นกัการเมอืงมคีณุธรรมและจรยิธรรม

ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วย ดังนั้นกระบวนการจัดท�ารัฐธรรมนูญ จึง 

ควรท�าให้รัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับประชาชน  

เช่น อาจต้องมกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็และการท�าประชามติ

ด้วย โดยเฉพาะการย้อนไปพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ฉบับเก่าๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและมีความ

ก้าวหน้า โดยน�าเอาเนื้อหาเหล่านั้นมาปรับใช้ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที ่

เสียหายและสามารถกระท�าได้

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง อาจารย์ประจ�า 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ 

ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าฟังบรรยายถึง 400 คน 

ผู้อ�านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล�าปาง) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นประเด็น

ที่ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน นอกจากทุนแล้ว  

แรงงานถอืเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นตวัก�าหนดประสทิธภิาพ ในการผลติ 

ซึง่ส่งต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทวปีเอเชยีได้รบัการจดัอนัดบั

ว่ามจี�านวนการอพยพมากเป็นอนัดบั 2 ซึง่สะท้อนให้เหน็การขยายตวั

ของความต้องการปัจจัยในการผลิต และเป็นพื้นที่เป้าหมายส�าหรับ 

ผู้อพยพ เนื่องด้วยประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

อกีทัง้การรวมตวัของเศรษฐกจิในกลุม่พืน้ที ่ทีก่�าลงัเกดิขึน้ในปี 2015 

ประเด็นเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างอิสระนั้นก�าลังเป็นที่สนใจ ไม่ว่า 

จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ในรูปแบบที่ต่างกัน

มธ.ศูนย์ล�าปาง จัดการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ
และแรงงานไร้ฝีมือในบริบทการรวมตัวของอาเซียน

ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 115 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถือโอกาสจัดงาน “สัปดาห์เทิดพระ
เกียรติสมเด็จย่า” ประจ�าปี 2558 ข้ึน ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิเป็นโอกาสอนัดทีีป่ระชาชนชาวไทยจะได้ร่วมส�านกึใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และในวันนี้ยังถือโอกาสเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติอีกด้วย เนื่องจากสมเด็จย่าท่านทรงให้
ความส�าคัญทางด้านสาธารณสุขไทยเป็นอย่างมาก 

กิจกรรมภายในงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งน้ี ล�าดับต่อไป  
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต ประธาน
ในพิธี กล่าวเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก 
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมกนัวางพานพุม่ถวายราชสกัการะแด่สมเดจ็พระศรนีครนิทรา- 
บรมราชชนนี 

นอกจากนีท้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตร่ิวมกบัคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดบริการทันตกรรมฟรีจ�านวน 500 ท่าน โดยแบ่งเป็นผู้ใหญ่ จ�านวน 350 ท่าน โดยให้บริการในเรื่องของ อุดฟัน  
ถอนฟัน ขดูหนิปนู และในส่วนของทนัตกรรมเดก็จ�านวน 150 ท่าน ให้บรกิารในเรือ่งของเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ณ อาคารราชสดุา 
ชั้น 1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง โดยโครงการ

ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล�าปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

ที่มีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือในบริบทการรวมตัว

ของอาเซียน A Special Topic in High-and  

Low-Skilled Labour Mobility in the Context 

of ASEAN Regional Integration เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 

2558 ณ ห้อง 3501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส ผู้อ�านวยการ 

โครงการศกึษาศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง 

 และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล�าปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า การบรรยายพเิศษครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง และ

ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในเรื่องการเคลื่อนย้าย

แรงงานที่มีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือในบริบทการรวมตัวของอาเซียน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเวทีระดมนักวิชาการในเสวนา

“รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า”

พิธีวางพานพุ่ม “สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า” ประจ�าปี 2558 
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงจาก Shanghai 

International Studies University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเพื่อเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่วนัท่ี  2 พฤศจกิายน 

2558 ณ ห้องประชมุ LA307 ชัน้ 2 คณะศลิปศาสตร์ 

มธ. ท่าพระจันทร์ 

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน International 

Night โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดี ฤทธิรงค์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เม่ือ 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ต่างชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทาง

วัฒนธรรม อันจะท�าให้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาต่างชาติกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ บริเวณลานปรีดี  มธ. ท่าพระจันทร์   

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (มธ.) พร้อมด้วย นายคริีลล์ มไีฮโลวชิ บาร์สกี เอกอคัรราชทูต

สหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์ศึกษารัสเซียและ 

เครือรัฐเอกราช แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Russian & CIS Studies 

Centre of Thammasat University) ศูนย์ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ

ประเทศรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องศูนย์ศึกษารัสเซีย

และเครือรัฐเอกราชฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th 
International Symposium on Engineering, 
Energy and Environment (4th ISEEE)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั มหาวทิยาลยั 

6 แห่งในประเทศญีปุ่น่ ได้แก่ Nagaoka University of Technology (NUT), 

Saitama University (SU), Tokyo Institute of Technology (TIT), 

Hiroshima University (HU), Yokohama National University (YNU) 

และ Toyohashi University of Technology พร้อมด้วย คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และ สถาบันนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International 

Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) 

ในหวัข้อ “Engineering for Sustainable Society: a Move Toward 

a Better World” เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558  ณ  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  

เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

และมี ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย และ Mr. Yoshinori FURUKAWA, Chief 

Representative for Asian Region, Asian Representative 

Office in Bangkok, New Energy and Industrial Technology 

Development Organisation (NEDO) เป็น Keynote Speakers และ 

มี Prof. Dr. P. S. Bhatnagar เป็น Invited Speaker

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยง

แสดงความยนิดแีด่ผูท้ีไ่ด้รบัพระราชทานปรญิญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ผู ้ได้รับโล่เกียรติยศ

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ท�าคุณประโยชน์

ให้กับมหาวิทยาลัย ผู ้บริหารท่ีปฏิบัติงานจน

ครบวาระ กีรตยาจารย์ ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น  

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 58 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี  

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรลัพลาซาลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 
ท�าบุญหอพักนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู ้ช ่วยอธิการบดี 

ฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาหอพัก

นกัศกึษา โดม 1 และโดม 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง ร่วมงาน 

ท�าบุญหอพักนักศึกษา ถวายเครื่องบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่ ตักบาตร 

พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณ

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เพื่อเป็นสิริมงคล 

แก่ผู้ที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาฯ 

TU Face Up
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เป็นทีน่่ายนิดอีย่างยิง่ ในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ลง

มติเห็นชอบให้ประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก เป็นผลการประชุมสดๆร้อนๆ จากที่

ประชมุส�านกังานใหญ่ องค์การสหประชาชาต ิณ กรงุปารสี เมือ่วนัท่ี  

18 พฤศจิกายน 58 ท่ีผ่านมา หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ร่วมกับมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากณ์ ยื่นเรื่องผ่านทางรัฐบาลไทย เพื่อเสนอ 

ต่อองค์การสหประชาชาต ิหรอื UNESCO เพือ่เสนอชือ่ ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลก

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เผยยเูนสโก ลงมตยิกย่อง 

ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลส�าคัญของโลกแล้ว ในโอกาส 100 ปี 

ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งครบสมบูรณ์ ในวันที่ 

9 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยประเทศสมาชิกที่ลงเสียงสนับสนุน 

คือ  ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ผ่านกระบวนการ 

เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลกในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเมื่อวันที่  

18 พฤศจิกายน 2558 ณ ส�านักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นับเป็นคนไทย คนที่ 26  

ที่ UNESCO ได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลก และนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาว

ธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ท่านคือ บุคคลส�าคัญ และมีชื่อเสียงเป็นที่ 

ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผู้เคยเป็นอดีตนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2477  

ต่อมาเข้ารับต�าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2507-2515 และรับต�าแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2518–2519 นอกจากนี้ท่าน

คือ บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ม ี

ชื่อเสียงของประเทศไทย ขณะด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าการธนาคาร 

แห่งประเทศไทย  เคยปกป้องประเทศไทยในฐานะสมาชกิขบวนการ

เสรีไทย และเคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี  

พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าของงานเขยีน “คณุภาพชวีติ ปฏทินิแห่งความหวงั 

จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นงานเขียน 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักประกันสังคม และคุณภาพชีวิตพื้นฐานที ่

ทุกคนพึงมี และท่านให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาชนบท เป็นที่ 

มาของงานพัฒนาชนบทมากมายในเวลาต่อมา และร่วมก่อตั้ง 

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ที่ จ.ชัยนาทในปี พ.ศ. 2510

ช่วงปี 2519 หลังเกิดรัฐประหาร พลเรือเอก สงัด ชลออยู่  

เป็นหวัหน้าคณะปฎวิตั ิ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้เดนิทาง 

ลี้ภัยออกนอกประเทศ ก่อนจะเดินทางกลับมาประเทศไทย เมื่อ  

ปี พ.ศ. 2530 และกลับไปใช้ชีวิตในต่างแดน ก่อนจะถึงแก่กรรม  

เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 วัย 83 ปี ที่กรุงลอนดอน

ด้วยคณุปูการในด้านการศกึษา การเมอืง และหลกัเศรษฐศาสตร์ 

ในบทบาทหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ อาจารย์ นักบริหาร 

ข้าราชการ และนกัพฒันาชนบท ท่านจะให้ความส�าคญัเสมอ ในเรือ่ง 

ของความซือ่สตัย์และตรงไปตรงมา ต่อต้านการคอรปัชัน่ การด�ารงตน 

อย่างสมถะและพอเพียง และความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์  

ดังนั้นในโอกาสที่จะถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวัน 

คล้ายวนัเกดิ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และครบรอบ 100 ปี 

ชาตกาล ทุกภาคส่วนที่ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย รวมทั้ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันเฉลิมฉลอง และเชิดชูคุณูปการ

ด้านต่างๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ 

มากมาย เพื่อให้ทั้งชาวธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกัน 

สบืสานปณธิานอนัยิง่ใหญ่ เพือ่ร่วมจรรโลงสงัคมอนัดใีห้แก่ประเทศไทย
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องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่อง 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก
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กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�า

ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้

และการแก้ปัญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชน์ของประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

วันคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง 
เนื่องใน “วันธรรมศาสตร์ 10 ธันวา” 

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์ 

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครัง้ที่ 9 

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 

น.หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย” 

โดย ศ. ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

16 ธันวาคม 2558
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาหอพัก มธ. ร่วมกิจกรรมตักบาตร ไถ่ชีวิตโค

ณ ลานอินเตอร์โซน มธ. ศูนย์รังสิต


