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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดังานวนัเกีย่วข้าวธรรมศาสตร์ ปีที ่11 

เมือ่วนัพุธที ่8 กมุภาพนัธ์ 2560 ภายใต้โครงการ “ธรรมศาสตร์ท�านา...

เศรษฐกจิพอเพยีง” ณ แปลงนา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

เพือ่น�าข้าวไปเลีย้งต้อนรบันกัศกึษาใหม่ในวนัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีกิจกรรมการ 

ปลกูข้าวให้กบันกัศกึษา โดยน�าไปเลีย้งต้อนรบัให้นกัศกึษาเพือ่นใหม่ 

ได้รับประทานกัน ซึ่งโครงการน้ีเป็นการด�าเนินโครงการตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชทรงชี้แนวทางในการด�าเนินชีวิตให้กับประชาชนมาเป็น

ระยะเวลานาน เพื่อมุ่งเน้นให้ปวงชนชาวไทยได้ด�าเนินชีวิตอยู ่ 

อย่างยั่งยืนและมั่นคง ข้าวท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น�ามาปลูก 

ในครั้งนี้ก็คือ ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นข้าวท่ีนักศึกษาได้ 

ร่วมกนัปลกูไว้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา ในงานด�านาธรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราน้ันจะท�าข้าวนาปี ก็คือ

ปลกูปีละครัง้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์นัน้ได้ปรบัแปลงข้าวหอมมะลิ 

105 มาเป็นข้าวหอมมะลธิรรมศาสตร์ ซึง่ข้าวหอมมะลธิรรมศาสตร์นัน้ 

มีข้อดีหลายประการ เช่น เรื่องของการทนแล้ง สามารถดูดน�้าได้ดี 

สามารถปลกูได้ทกุฤด ูทกุภาคในประเทศไทย อกีทัง้ใช้เวลาปลกูน้อย

ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดี และยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ประเพณกีารด�านาเกีย่วข้าวของชาวธรรมศาสตร์ 

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ต้องการผลผลิตจากเมล็ดข้าว  

ข้าวธรรมศาสตร์ไม่ได้ปลูกเพื่อน�ามาขายเราไม่ได้หวังผลก�าไร แต่เรา

สอนให้นกัศกึษาของเราได้รูถ้งึชวีติประชาชนชาวนา ความยากล�าบาก 

ของชาวนาทีแ่ท้จรงิ ดงัค�ากล่าวทีว่่า ฉนัรกัธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์

สอนให้ฉันรักประชาชน 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรตัน์ รองอธกิารบดี 

ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็น 

วันส�าคัญของชาวธรรมศาสตร์วันนึง ในการที่เรามาร่วมกันเกี่ยวข้าว 

ทีเ่ราได้ปลูกกนัไว้ในเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา จดุประสงค์การเกีย่วข้าว

ในครัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะน�าข้าวทีไ่ด้นีไ้ปเลีย้งนกัศกึษาทีเ่ข้ามาใหม่ ประกอบ

กับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในธรรมศาสตร์นั้น มีจิตวิญญาณ 

ของความเป็นธรรมศาสตร์ที่จะเข้าถึงประชาชน เข้าใจความยาก

ล�าบากของชาวนาในการที่จะปลูกข้าวให้กับพวกเราได้รับประทาน 

นอกจากนี ้ ภายในงานมกีารแสดงจากน้องๆ โรงเรยีนประถมศกึษา

ธรรมศาสตร์เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจก็ว่าได้ ต่อมาอธิการบดี คณบดี 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบเคียวเกี่ยวข้าวแก่

ตวัแทนนกัศกึษาคณะต่างๆ และยงัมกีารสอนเกีย่วข้าวโดยผูเ้ชีย่วชาญ

นกัวชิาการเกษตร นายเอกชัย ราชแสง

 “ธรรมศาสตร์ทำ�น�...
เศรษฐกิจพอเพียง” ปีที่11
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น.ส.จิรญา ทิพยอ�านาจ (แพร) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ปี 1

“ในวันนี้นะคะ เป็นการเกี่ยวข้าว

ครั้งแรกในชีวิตเลยอะค่ะ ก็ท�าให้เรา 

ได้รู้สึกถึงความเหนื่อยยากของชาวนา 

และรู้สึกว่าเวลาเราทานข้าว เราก็นึกถึง

หน้าชาวนาว่าเขาเหนื่อยมากแค่ไหน

หนูจึงต ้องทานให้หมดเพื่อส�านึกถึง 

บุญคุณของชาวนาและรู้ถึงคุณค่ามาก

ขึ้นค่ะ ครั้งที่แล ้วงานวันด�านาหนูก ็

มาร่วมด�านาด้วย หนูรู ้สึกภูมิใจมาก 

ท่ีได้เห็นข้าวของตัวเองโตขึ้นมาและ

สามารถน�าไปต้อนรับน้องใหม่ให้น้องๆ 

ได้รับประทานกันด้วยค่ะ”

น.ส.ภูสุดา ดวงดารา (ฟ่านน์) 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 3 

“รู้สึกว่าเราได้มาท�าอะไรเพื่อคนอื่น 

อะค่ะ เราได้น�าข้าวไปให้น้องนกัศกึษาใหม่ 

ปี 1 ได้กนิกนั กจิกรรมในวนันีเ้ป็นกจิกรรม

ทีด่มีากเลยค่ะ ท�าให้หนไูด้รูถ้งึความสามคัคี 

ของเพือ่นๆ พ่ีๆ น้องๆ ทีม่าช่วยกนัเกีย่วข้าว 

ให้น้องๆ ได้กินกัน หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจ

มากเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดีๆ 

แบบนี้ค่ะ” 

ตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 

“ก็รู ้สึกว่าได้เป็นส่วนหน่ึงที่ได้ช่วยปลูกข้าวและได้ 

น�าข้าวทีเ่ราเกีย่ว ไปเล้ียงน้องปี 1 ในรุน่ต่อไปได้รบัประทาน 

ปีนี้มาเกี่ยวเป็นปีแรกเลยค่ะ และปีที่แล้วด�านาพวกหนูได้ 

มโีอกาสมาด�านาด้วย ได้รูสึ้กถงึความยากล�าบากของชาวนา

เลยค่ะ เพราะกว่าจะด�านา กว่าข้าวจะโต ไหนจะต้องมา 

เกี่ยวข้าวอีก มันท�าให้พวกหนูรู้สึกถึงค�าว่าข้าวนั้นส�าคัญ

เช่นไร”
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานร�าลึก 

ครบรอบ 101 ปี วันอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ประจ�าปี 2560 เพือ่เป็นการร�าลกึถงึคณุปูการ

ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เป็น

บุคคลที่ธรรมศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเป็นบุคคล

ส�าคัญท่านหนึ่ง ผู้ที่เป็นบุคคลต้นแบบของ 

ความกล้าหาญทางจรยิธรรมและความซือ่สตัย์

สุจริต ซึ่งในการนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย ์ รังสิต จึงได ้จัดกิจกรรมเพื่อร� าลึก

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อ 
ทั้งเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเชื่อว่ากองทุนนี้จะไม่ล้มละลาย เพราะ

แหล่งเงินช่วยเหลือไม่ได้กู้ยืมและมีหลักการให้อย่างมีคุณค่าและรับ

อย่างมีศักดิ์ศรี

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวต่อว่า 

กองทุนนี้สามารถต่อยอดท�าอะไรหลายอย่างในอนาคตทั้งการช่วย 

จัดระเบียบสังคมไม่ว่าจะช่วยรัฐสร้างความปรองดอง ส่งเสริมเรื่อง

การค้าระหว่างประเทศ และช่วยภาครฐัเรือ่งสวสัดกิารหรอืสนบัสนนุ

เก็บภาษี ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง จึงเป็นเหตุผลสังคมมากกว่า

เศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ในการช่วยเหลือคนในชุมชนและเป็นการสร้าง

พลังพลเมืองให้พึ่งพาตัวเอง

นอกจากน้ี ภายในงานยังได้มอบรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น 

แห่งปี 2560 ให้แก่ “บริษัทโรม่าอุตสาหกรรม จ�ากัด” ส่วนรางวัล 

ธรรมาภิบาลดีเด่นเฉพาะด้าน ได้มอบรางวัลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติ

ต่อพนักงานดีเด่น ให้แก่บริษัทวู้ดเวอร์ยูไนเต็ด จ�ากัด ด้านการปฏิบัติ

ต่อผู้บริโภคดีเด่น ให้แก่ บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จ�ากัด พร้อมทั้ง 

มอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 ปี 2560 อีก 9 กองทุน

ใน 9 ด้านส�าคัญอีกด้วย 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ชัน้ 4 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย กรงุเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าเริ่มต้นด้วย พิธีท�าบุญตักบาตร 

พระสงฆ์ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ศาสตราจารย์  

ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ณ หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ศนูย์รังสติ ทัง้นีก้จิกรรมช่วงบ่าย วทิยาลยัพฒันาศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดเสวนาหัวข้อ 

“ชัวร์ก่อนแชร์: กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านได้จริงหรือ?” และพธิมีอบรางวลั “ธรรมาภบิาลดเีด่นแห่งปี 2560”

ม.ร.ว.ปรีดยิาธร เทวกลุ ประธานกรรมการสถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 6,016 แห่ง 

สมาชิก 5 ล้านคน มีเงินบริหาร 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนนี้ได้เริ่ม 

ตั้งแต่ปี 2548 เริ่มจากประชาชนบริจาคเงินเข้ากลุ่มให้เป็นสมบัต ิ

ของชุมชน ขึ้นกับข้อตกลงแต่ละกองทุน บางแห่งประชาชนมีการ

บริจาควันละ 1 บาท และในปี 2553 รัฐและองค์กรท้องถิ่นเข้ามา

ช่วยเสรมิ เพือ่ช่วยเหลอืคนในชมุชนให้มคีณุภาพชวีติของคนไทยดขีึน้
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ครบรอบ 101 ปี ... 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์



คณะพยาบาลศาสตร์ คิดค้น “เสื้อไม่อาย” นวัตกรรมช่วย 

ลดปัญหาความไม่มั่นใจในเรือนร่างของหญิงไทย ในขณะเข้ารับ 

การตรวจรังสีเต้านม (Mammogram) โดยนวัตกรรมเสื้อดังกล่าว 

จะเอื้อให้เจ้าหน้าที่รังสีสามารถจัดต�าแหน่งเต้านมของผู้เข้ารับ 

การตรวจทลีะข้างได้ โดยทีผู่เ้ข้ารบัการตรวจไม่จ�าเป็นต้องเผยผวิหนงั

และร่างกายส่วนอื่นๆ อาทิ แผ่นหลัง หน้าท้อง รักแร้ ในขณะที่ 

การตรวจรังสีเต้านมโดยทั่วไป ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องถอดเส้ือ

เปลือยร่างกายส่วนบนท้ังหมด ท้ังน้ีเพื่อสนับสนุนให้หญิงไทยวัย  

35 - 40 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจแมมโมแกรมกันมากข้ึน โดยมุ่ง

ตรวจหาความผดิปกตขิองเต้านมอนัเป็นต้นเหตสุ�าคญัของโรคมะเรง็

ก่อนที่จะสาย

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม อาจารย์ประจ�า 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถิติ 

จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ผู้หญิงไทยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม

รายใหม่มีมากราว 8,000 คนต่อปี และช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ  

กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ขณะเดียวกันกลับพบผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 18 ปี ดังนั้น ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อาทิ คนที่มีประวัติโรคมะเร็ง 

เต้านมในครอบครัว และ คนที่ท�างานเกี่ยวข้องกับรังสี ควรเริ่มตรวจ

เต้านมด้วยตัวเอง เพื่อค้นหาความผิดปกติของเนื้อเยื่ออันเป็นสาเหตุ

ให้เกิดมะเร็งเต้านม ซ่ึงในกรณีท่ี พบความผิดปกติดังกล่าว จึงควร 

เข้ารับการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) เพื่อค้นหาความ 

ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่แม่นย�ามากข้ึน ซ่ึงการตรวจแมมโมแกรมนั้น  

ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องถอดเสื้อพร้อมเปิดเผยร่างกายส่วนบน เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ท�าการจัดต�าแหน่งเต้านมให้เหมาะสมกับการฉายรังสี 

โดยต้องตรวจทลีะข้างและใช้เวลารวมทัง้หมดประมาณ 30 - 60 นาที 

ซึง่การเปลือยร่างกายส่วนบนเป็นเวลานานต่อหน้าบคุคลทีไ่ม่รูจ้กันัน้ 

อาจท�าให้สตรีที่เข้ารับการตรวจรู้สึกอาย ขาดความมั่นใจในผิวหนัง

หรอืเรอืนร่างของตนเอง ตลอดจนอาจส่งผลให้ไม่อยากกลับมาตรวจซ�้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา ได้กล่าวต่อว่า นวัตกรรม  

“เสือ้ไม่อาย” เป็นเสือ้ส�าหรบัใส่ตรวจรงัสเีต้านมทีจ่ะเปิดเผยร่างกาย

ของผู้เข้ารับการตรวจ เฉพาะบริเวณเต้านมที่จะต้องเอกซเรย์เท่านั้น 

โดยนวัตกรรมเสื้อดังกล่าวถูกตัดเย็บให้มีช่องสี่เหลี่ยมขนาด 15 x 15 

เซนติเมตร จ�านวน 2 ช่อง ครอบบริเวณเต้านมของผู้เข้ารับการตรวจ 

โดยในแต่ละช่องจะมผ้ีาคลมุเยบ็กระดมุตดิอกีชัน้หนึง่ ลกัษณะคล้าย

กระเป๋าเสือ้ เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการตรวจสามารถปลดกระดมุให้เจ้าหน้าท่ี

รงัสจีดัต�าแหน่งเต้านมทลีะข้างได้ โดยไม่ต้องเผยผวิหนงัและร่างกาย

ส่วนอืน่ๆ อาท ิแผ่นหลงั หน้าท้อง รกัแร้ อนัจะเป็นการช่วยลดปัญหา

ความไม่ม่ันใจในเรือนร่างได้ นอกจากน้ีนวัตกรรมดังกล่าว ยังได้รับ

การดัดแปลงมาจากเสื้อยืดแบบผ้าคอตตอน ซึ่งจะไม่เป็นอันตราย

ต่อผู้สวมใส่ในขณะเข้าเอกซเรย์รงัสี อกีทัง้ยงัมหีลากหลายขนาด เพือ่

รองรับสรีระของผู้เข้ารับการตรวจที่แตกต่างกัน ในส่วนนี้จะช่วยให้

คุณผู้หญิงมีความมั่นใจในการที่จะมาตรวจมากขึ้น และสนับสนุน 

ให้คุณผู้หญิงมาเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย

ซึ่งนวัตกรรม “เสื้อไม่อาย” นี้ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์ และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง 

Seoul International Invention Fair 2014 ทั้งนี้ยังเดินหน้า 

ร่วมมือกับหน่วยงานวัสดุศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม “เส้ือไม่อาย” 

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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นักวิจัย มธ. โชว์นวัตกรรม 
ส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

“เสื้อไม่อาย” 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ

องค์การยูเนสโก (ส�านักงานกรุงเทพฯ) จัดงานเปิดตัวรายงานการ

ตดิตามผลการศกึษาทัว่โลก ประจ�าปี 2559 เรือ่งการศกึษาเพือ่มนษุย์

และโลกของเรา: สร้างสรรค์อนาคตให้ยัง่ยนืเพือ่ปวงชน (Education 

for People and Planet: Creating Sustainable Future for All) 

เพื่อน�าเสนอแนวโน้มการศึกษาของโลกต่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 ที่จะสร้าง

หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมกับ	กระทรวงศึกษาธิการ	และองค์การยูเนสโก

เปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาท่ัวโลก ประจำาปี 2559
“การศึกษาเพ่ือมนุษย์และโลกของเรา:	สร้างสรรค์อนาคตให้ย่ังยืนเพ่ือปวงชน”

หม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

ได้กล่าวบรรยายสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ในหวัข้อ “การสบืสาน

พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ด้านการพฒันาการศกึษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบั

การน้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
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นายควาง-โจ คมิ ผูอ้�านวยการองค์การยูเนสโก ส�านกังานกรงุเทพฯ 

กล่าวในช่วงพิธีเปิดโดยเน้นถึงความส�าคัญของการมีพันธสัญญา 

ร่วมกันของรัฐบาล หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ธนาคาร 

เพือ่การพฒันาต่างๆ และกลุม่องค์กรภาคประชาสงัคม ในการท�างาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบท่ีวางไว้ 17  

เป้าหมาย ในวาระการศกึษาปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป้าหมาย 

ส�าคัญล�าดับที่ 4 ที่เป็นเรื่องการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวม

อย่างเท่าเทยีมและการส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติส�าหรบั

ทกุคน ทัง้นี ้การพฒันาจะต้องมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างเป็นองค์รวม

และครอบคลุมในวงกว้าง ระบบการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องตอบสนอง

ต่อความคาดหวังและความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ สังคม และ

โลกของเรา

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นประเด็นส�าคัญ 

ทีท่ัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยให้ความใส่ใจในการพฒันา เนือ่งด้วยการ

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้จะเป็นรากฐานในการยกระดบั 

คณุภาพชวีติและสงัคมต่อไป โดยในส่วนของประเทศไทยนัน้ ภาครัฐ 

ควรเข้าไปมบีทบาทในการปฏริปูระบบการศกึษาในเชงินโยบาย อาทิ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ 

มีคุณภาพ การศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ

ศกึษาแบบการเรยีนรวม (Inclusive Education) ตลอดจนการพฒันา

ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพขั้นสูงที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ

และสังคม การติดตามผลและประเมินหลักสูตรการสอน ตลอดจน 

ประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอนเพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาทาง 

การศกึษาให้เด่นชดั การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมถงึ 

ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค เพื่อสร้าง

เครือข่ายภาคีความร่วมมือทางวิชาการในการด�าเนินงานตามภารกิจ

ของรัฐ อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

และจ�านวนบัณฑิตที่จบสูงขึ้นแต่ไม่มีศักยภาพจริงในการท�างานใน

วิชาชีพ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ กล่าวต่อเพิม่เตมิว่า ปัจจบุนัมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ตัง้เป้าในการพฒันาบณัฑติให้มคีณุภาพ ผ่าน 5 ยทุธศาสตร์

บริหารมหาวิทยาลัยปี 2560-2564 โดยมุ่งมั่นในการผลิตบุคลากร

รุ่นใหม่ให้ครบเครื่องด้วยพื้นฐานความเชี่ยวชาญ เพื่อสอดรับกับ

การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยี และบรรลุ 

เป้าหมายตามพนัธกจิพฒันาการศกึษาระดบัโลกภายในปี ค.ศ. 2030 

โดย 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิต ให้มี

ความรู้ศาสตร์การประกอบการและธุรกิจ เข้าใจบริบทโลก (Global 

Mindset) ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์งานวิจัย โดยมุ่งสร้างสรรค์ 

และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล  

อย่างบรูณาการและยัง่ยนื ยทุธศาสตร์การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ผ่านเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ การสร้างงานวจิยัและนวตักรรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ความมั่นคง

และยัง่ยนื โดยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์มคีวามเชือ่มัน่ว่ายทุธศาสตร์

การบริหารสถาบันดังกล่าว เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ 

ระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนอันตอบโจทย์ความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมในทุกระดับ

ทั้งน้ี การงานเปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 

ประจ�าปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  

ณ ห้องกมลทิพย์ ช้ัน 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี 

ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษา ผู้แทน

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน 

เข้าร่วมงานอย่างมากมาย
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เมือ่กล่าวถงึวงการภาพยนตร์ไทย “สารคด”ี ดจูะเป็นประเภทของ 

ภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก หรืออาจถูกเรียกได้ว่าเป็น 

ของขม เพราะมีค�าว่า ‘สาระ’ ที่ได้ยินแล้วชวนง่วงในความรู้สึกของ

ใครหลายๆ คน แต่ส�าหรบัอาจารย์อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ อาจารย์ประจ�า 

กลุม่วชิาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับมองเห็นถึงเสน่ห์ของ ‘หนังสารคดี’ 

ที่มีหน้าตาไม่ต่างจากหนังเล่าเรื่องทั่วๆ ไป แม้จะไม่ได้หวือหวาด้วย

เทคนิคพิเศษ หรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่ตระการตา แต่รสชาติของ

มันคือ ‘ความจริง’ ที่ท�าให้คนดู ‘เชื่อ’ และสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ 

ของสิ่งที่ต้องการน�าเสนอ ทั้งยังประณีตในด้านภาพ และบางครั้ง

ภาษาของหนงัสารคดยีงัมพีลงัเหนอืกว่าหนงัประเภทอืน่ๆ เสียอกี ซึง่ 

อ.อรุพุงศ์ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วด้วย 5 รางวลัจากเวทสีพุรรณหงส์ อาทิ 

ภาพยนตร์เร่ืองสวรรค์บ้านนา (Agrarian Utopia) รางวลัภาพยนตร์

แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 20 สาขาผู้ก�ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

และถ่ายภาพยอดเยี่ยม เพลงของข้าว (The Songs of Rice) 

สาขาภาพยนตร์สารคดยีอดเยีย่มและถ่ายภาพยอดเยีย่ม และล่าสุดกบั 

เสน่ห์ของ	“หนังสารคดี” 
ในสไตล์ อ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

ธดุงควตัร (Wandering) ผลงานก�ากบัภาพทีค่ว้ารางวลัสาขาถ่ายภาพ 

ยอดเยี่ยมมาได้ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลจากเวทีนานาชาติอีกมากมาย

ที่การันตีความสามารถและตอกย�้าเสน่ห์ของหนังสารคดีในสไตล ์

ของอาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ได้อย่างชัดเจน
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อาจารย์อุรุพงศ์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการท�าหนังสารคดีว่า 

“เมื่อก่อนผมก็เคยท�าโปรดักชั่นหนังใหญ่ เคยเป็นตากล้อง 2 เคยท�า

ตัดต่อ แต่ลึกๆคือเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องของเราท่ีอยากจะเล่า แต่เรา 

ท�าไม่ได้ในสเกลทีม่นัใหญ่ขนาดนัน้ และกค็ดิว่าเรามลีกัษณะธรรมชาติ 

อะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะกับหนังใหญ่ เราเลยออกมาท�าเอง ตั้งกลุ่ม

อิสระที่ชื่อปลาเป็นว่ายทวนน�้า ออกมาท�าหนังอิสระ ท�าหนังที่มัน 

เล็กลงไป ใช้ทุนน้อยแต่ได้ท�าในสิ่งที่เราอยากจะท�าจริงๆ อาจจะ 

ใช้เวลาหน่อย ถ่ายนานหน่อย แต่นัน่แหละคอื สิง่ทีห่ลอมตวัตนบคุลกิ

ของเราเป็นอันเดียวกับหนัง คือเราจะสนุกกับงานที่เราท�า พอท�าไป

เรื่อยๆ สิ่งที่เรารัก เราท�าก็เกิดเป็นสไตล์เฉพาะขึ้น” 

เสน่ห์ของการท�าหนงัสารคด ีส�าหรบัอาจารย์อรุพุงศ์คอื “การได้ 

เข้าไปคลกุคล ีท�าความรูจ้กักบัชาวบ้านจนเขาสนทิใจ เขากจ็ะให้ข้อมลู

กับเรา ท�าให้เราเล่าเร่ืองได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถที่จะ 

เจาะเข้าไปในเรื่องลึกๆของเขาได้ การท่ีมีเงินทุนมากมันสามารถ 

ท�าอะไรที่วิจิตรตระการตาได้ก็จริง แต่หนังบางสไตล์ไม่ได้ต้องการ

แบบนั้น มันต้องการความจริงที่เข้าถึงจิตใจของผู้ชม (touching) 

ซึ่งถือว่าเป็นสไตล์ที่ผมถนัด หนังทุกเรื่องต้องการความเชื่อ ซึ่งข้อดี

ของการท�าหนังสารคดีคือ ตัวละครของเราคือคนในพื้นที่นั้นจริงๆ 

คนดกูจ็ะเชือ่เราไปประมาณหนึง่แล้ว แต่ว่าความเชือ่อย่างเดยีวไม่พอ  

เพราะมนัจะเป็นความจรงิทีไ่ม่สนกุ ดงันัน้เราจงึใส่ความสนกุเข้าไปด้วย

การก�ากับ ที่เหลือก็คือการเชื่อจากภาพ จากองค์ประกอบอย่างอื่น 

ที่ปรากฏขึ้นในหนัง อย่างเช่นผลงานล่าสุด ‘ธุดงควัตร’ นอกจาก 

มพีระจริงๆ มาร่วมแสดงแล้ว เรากพ็ยายามสือ่สารภาพในสไตล์นิง่ คือ 

เลือกมุมถ่ายดีๆ ตั้งกล้องนิ่งๆ และอาศัยการเคลื่อนไหวจังหวะ 

จากตัวละคร จากการบล็อคกิ้ง (blocking) จะไม่มีการเคลื่อนกล้อง 

แบบทวิท์  (Tilt) แพน (Pan) หรอืตดัสลบัแบบเยอะๆ เพราะเราต้องการ 

ให้ภาพส่ือถึงการรักษาความสงบทางจิตใจ ในขณะที่มีกิเลสตัณหา 

มายัว่ เหมอืนเป็นการสะท้อนการควบคมุจติใจตนเองผ่านการน�าเสนอ

ภาพแบบนิ่งๆ นั่นเอง”

“สไตล์สารคดีที่ผมท�าคือ ผมจะลงพื้นที่จริงและเริ่มถ่ายอะไร

ที่ชอบก่อน ชอบอะไรก็ปรับกัน ณ ตอนนั้น ค่อยๆ ปรับก่อเป็นรูป

เป็นร่างขึ้นมา แล้วมันก็จะชัดขึ้น พอเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะ

พัฒนาต่อไปได้ ท้ายที่สุดเราก็จะมานั่งดูโครงสร้างกันอีกที เรียกว่า 

การท�างานแบบด้นสด (improvise) หรือสารคดีในรูปแบบ 

non-preconception ซึ่งข้อดีคือ มันจะคาดเดาได้ยาก ไม่มีรูปแบบ

ตายตัว ถ้าเป็นหนังตลาดหนังตามกระแสมันจะมีสูตรของมัน บางที

คนดูจะเดาได้ ส�าหรับผม เป็นการท�าให้สารคดีหายใจได้ด้วยตัวของ

มันเอง ราวกับว่าเราไม่ได้แต่งมันขึ้นมา ทว่าเราแค่บันทึกชีวิตที่มีอยู่

ของมันมากกว่า ผมมองว่ามันเป็นศิลปะ และพยายามท�าให้งานมัน 

มีชีวิต นั่นแหละที่มันยาก” 

ส�าหรับนักศึกษาที่เรียนภาพยนตร์รวมไปถึงคนที่สนใจอยากท�า

หนงันัน้ อาจารย์อรุพุงศ์ได้ให้ข้อคดิเหน็ไว้ว่า “ในฐานะทีผ่มเป็นท้ังคน

ท�างานและอาจารย์ ผมพยายามบอกเด็กๆ ว่า มันมีประตูหลายบาน 

ให้คุณเปิดเข้าไป บางครั้งผมไม่อยากสอนให้คุณเปิดบานแรกก่อน 

ค่อยเปิดบานสอง สาม ส่ีตามล�าดบั ไม่อยากให้ยดึตดิกบักรอบ แบบแผน  

หรอืวธิกีารเดมิๆ อยากให้ลองลมืมนัไปก่อน แล้วค้นหาตวัตนของคณุ

ให้เจอ ว่าทางของคุณมันเป็นอย่างไร โดยมองหาจากสิ่งรอบตัว หรือ

สิ่งที่คุณชอบก็ได้ แล้วเริ่มมันจากตรงนั้น พัฒนาต่อยอดจนท้ายที่สุด 

มันก็จะสมบูรณ์เอง แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่เรียน เราต้องเรียน

อย่างหนัก เพื่อที่เราจะได้เห็นความเป็นไปได้ของชีวิตในแบบฉบับ 

ของเรา ผมอยากให้เขาสนุก ค้นหาตัวตนของเขา มีตัวเขาอยู่ในงาน 

อย่างไม่ฝืนเท่านั้นเอง” อาจารย์อุรุพงศ์กล่าวทิ้งท้าย
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หากพูดถึง แก็ดเจ็ตเทคโนโลยีแบบ

ดัง้เดมินัน้ คงหนไีม่พ้น สมาร์ทโฟน ทีม่เีพยีง 

เครื่องเดียวแต่ท�าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 

แชทข้อความ ดูทีวี เล่นอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่  

อ่านหนังสือบนหน้าจอมือถือ เป็นต้น แต่พอเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21  

สมาร์ทโฟนที่ว่า กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไปซะแล้ว 

เพราะมนุษย์เราเริ่มมีการคิดค้น Smart Item หรือนวัตกรรม 

ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ล�้ากว่าเก่ามากยิ่งขึ้น 

เหมือนอย่าง 4 ไอเดียนวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีคิ่ดค้น

เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคน Gen z ในอนาคต

 ส�าหรบัไอเทม แรก กบั “SWAP&GRAP” ซึง่เป็น แอปพลเิคชนั 

Fashion Community ที่จะช่วยให้สาวๆ Gen z สามารถ 

หารายได้จากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพราะแอปนี้คิดค้นมาให้สาวเจ้าได ้

น�าเสือ้ผ้ากองโตในตูม้าปล่อยให้คนอืน่เช่าต่อนัน่เอง โดย SWAP&GRAP 

ที่ว่าจะเป็นตลาดเช่า-ยืมบนมือถือ ให้ผู้สนใจได้ตกลงเจรจาราคากัน 

ซึง่ไอเดยีนวตักรรมดงักล่าว เกดิมาจาก ลกัษณะนสิยัของสาว Gen z  

ที่นิยมซื้อสินค้าผ่าน E-commerce แถมยังรักการชอปปิ้งเป็นชีวิต

จิตใจ โดยบางครั้ง เสื้อผ้าบางตัวที่ซื้อมาก็ไม่ได้ใส่ จนต้องน�าไปทิ้ง 

ซึ่ง SWAP&GRAP จะเข้ามาช่วยให้สาวๆ ไม่ต้องน�าเสื้อผ้าเก่าไปทิ้ง 

อีกต่อไป แถมยังสร้างเม็ดเงินให้ด้วย 

ส�าหรับไอเทมที่สอง คือ “SWOP” นวัตกรรมรองเท้าคู่เดียว 

ใช้ได้ทุกอย่าง ด้วยวิถีชีวิตที่เร ่งรีบอยู ่เสมอของชาว Gen z 

จงึไม่แปลกทีพ่วกเขาจะช่ืนชอบ สินค้าอเนกประสงค์ ( Multifunction) 

แบบชิ้นเดียวท�าได้ทุกอย่าง และนี่จึงเป็นที่มาของไอเดียนวัตกรรม 

SWOP นั่นเอง SWOP เป็นรองเท้ากีฬาที่สามารถเปลี่ยนพื้นรองเท้า

และแผ่นรองเท้าตามแต่ชนิดของกีฬาที่เล่นได้ โดยมีเทคโนโลย ี

เซนเซอร์ตรวจจบัการลงน�า้หนกัเท้าระหว่างการเล่นกฬีาทีเ่ชือ่มต่อกบั 

แอปพลิเคชันมือถือ โดยแสดงผลการลงน�้าหนักเท้าของผู้ใช้งาน  

บนหน้าจอมือถือนั่นแหละ เพียงเท่านี้ สาวกคนรักกีฬา ก็ไม่จ�าเป็น

ต้องมรีองเท้ากฬีาหลายคูใ่ห้เปลอืงเงนิในกระเป๋า เพราะเจ้านวตักรรม 

SWOP เป็นรองเท้าที่ใส่เล่นได้กับกีฬาทุกชนิด 

นศ.ธรรมศ�สตร์ โชว์ 4 ไอเดีย สุดเจ๋ง!
นวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน GEN Z ในอนาคต

P.12 TU News



ส�าหรับ ไอเทมที่สาม คือ “Find My Hob” ศูนย์กลางทาง 

การเรยีนรูข้องชาว Gen z ผ่านแอปพลเิคชนั ซึง่แอปนีจ้ะเปิดพืน้ทีใ่ห้  

ผู้ที่อยากสร้างรายได้จากงานอดิเรก และผู้ท่ีอยากมีความสามารถ

พิเศษเพิ่มเติม ได้มารู้จักกัน ตลอดจนให้พวกเขาได้นัดหมาย เปิด

คอร์สเรียนเพื่อเสริมทักษะความสามารถใหม่ๆ โดยผู้เรียนสามารถ

เลอืกหมวดหมูว่ชิาทีต่นอยากเรยีนเองได้ ขณะที ่ผูส้อนกจ็ะได้รบัเงนิ

จากการสอนด้วยเช่นกนั นวตักรรมดงักล่าว มทีีม่าจาก พฤตกิรรมของ 

ชาว Gen z ทีม่แีนวโน้มเป็นมนษุย์หลายงาน และชอบใช้อนิเตอร์เนต็

หาความรู้ ดังนั้น ไอเดีย Find My Hob จึงช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิต

ที่รักอิสระของชาว Gen z ซึ่งจะท�าให้พวกเขาหาเงินจากอาชีพเสริม

ได้มากทีเดียว 

ส�าหรับไอเทมสุดท้ายคือ ปลอกคอ “Mind pet” ท่ามกลาง

กระแสน้องหมาน้องแมวตัวโปรด ที่เหล่าเซเลปน้อยใหญ่ ต้องมีเลี้ยง

เป็นเพื่อนประจ�ากาย ก็ได้ถ่ายทอดมาสู่เหล่า Gen z แต่เขาเหล่านั้น 

จะเลี้ยงแบบธรรมดาคงได้สิ่งที่เขาต้องการคือนวัตกรรมที่จะช่วยให้

คุณเข้าใจ อารมณ์ สุขภาพ และ ความต้องการของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น 

โดยปลอกคอดังกล่าวจะแสดงข้อมูลของสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชัน

สมาร์ทโฟนทีป่รากฏบนหน้าจอมอืถอืของผูใ้ช้ และเพือ่ป้องกนัปัญหา 

น้องสุนัข หรือ น้องแมวหายออกจากบ้าน ปลอกคอ Mind pet 

กย็งัมรีะบบ GPS เอาไว้ระบตุ�าแหน่งของสตัว์เลีย้งด้วยเช่นกัน ไอเดยี

นวตักรรมดงักล่าว ถอืเป็นการหยบิเอา เทคโนโลย ีมารวมกบัความสนใจ 

เฉพาะกลุ่มได้อย่างลงตัว เนื่องจาก ชาว Gen z ส่วนใหญ่ชอบสินค้า

ที่แสดงถึงความเป็นตัวเอง ประกอบกับพวกเขาชอบความทันสมัยที่

ช่วยเอือ้ต่อการด�ารงชวีติ ด้วยเหตนุีเ้อง ปลอกคออจัฉรยิะ Mind pet 

จึงคิดค้นมาเพื่อ ชาว Gen z ที่รักสัตว์โดยเฉพาะ โดยหวังว่า Mind 

pet จะท�าให้การเลี้ยงสัตว์ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ทั้งนี้ 4 ไอเดียนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งจาก 

เวที “InnovBiz 2017: Better Life Better Society” ที่เปิดโอกาส 

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและ 

น�าเสนอไอเดีย นวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจุดประกายให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาสังคมในอนาคต โดยงานดังกล่าว  

จดัขึน้เมือ่เรว็ๆ นี ้ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร ปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 

P.13TU News



งานเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2559
การท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีน้ัน นอกจากองค์กรจะต้องมี

ความพร้อมในปัจจัยหลายๆ ส่วนแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ

มองข้ามไม่ได้ นัน้คอื ความพร้อมในทรพัยากรบคุคล เพราะ “บคุคล” 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การท�างานเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงาน

ก�าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความส�าคัญกับทรัพยากร

บคุคลเป็นอย่างยิง่เสมอ จงึได้ก�าหนดจดังานเชดิชูเกียรตบิคุลากรดเีด่น  

ประจ�าปี 2559 ขึน้ ในวนัองัคารที ่14 มนีาคม 2560 ณ ห้องประชมุสญัญา 

ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติ

และเผยแพร่แบบอย่างของบุคลากรที่ดี รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและ 

ก�าลงัใจในการท�างานแก่บคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดย 

ในปีนี้ มีบุคลากรได้รับรางวัลดังกล่าว จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 บุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ

นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายฉตัรชยั สรุวฒันบรูณ์ เริม่ท�างานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในต�าแหน่ง “ครู” ด้วยประสบการณ์เดิม 

จากการสอนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคก็ท�าให้นายฉัตรชัยสามารถ

ปฏิบัติงานสอนในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบัน นายฉัตรชัยด�ารงต�าแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” 

แต่ภาระหน้าที่ของนายฉัตรชัยก็ยังคงคล้ายเดิม และนอกจากที ่

นายฉัตรชัยจะสอนในส่วนของการปฏิบัติการแล้ว นายฉัตรชัยยัง

ได้ออกไปช่วยจัดอบรมให้แก่หน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างนอก 

ในนามของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

“ส�าหรบัการท�างาน ถ้าใจไม่ชอบ เรากม็กัจะท�างานออกมาได้ไม่ดี  

ผมคิดว่าผมอยากมาท�างานให้มีความสุข ท�าให้มีความสนุก เวลา 

สอนนักศึกษาท�า Lab ก็อยากสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาไม่เครียด 

ไม่บังคับ นักศึกษาก็อยากเรียนมากขึ้น ส่ิงเหล่านี้เริ่มต้นจากใจ 

ของคนท�างาน”

ส�าหรับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจ�าปี 2559 ที่ได้รับในครั้งน้ี  

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดแก่ตนเอง 

ครอบครัว และชีวิตข้าราชการ ความส�าเร็จในครั้งน้ีเกิดจากความ

ร่วมมือกันของทุกคนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลนี้จึงเป็น 

ความส�าเร็จของทุกคน
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	บุคลากรดเีด่นกลุม่พนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนนุวชิาการ

พันจ่าเอกณรงค์ ระดมเล็ก

พยาบาลช�านาญการพเิศษ หวัหน้างานการพยาบาลตรวจโรค

ศัลยกรรมกระดกูและข้อ/เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ

พันจ่าเอก ณรงค์ ระดมเล็ก เริ่มต้นการท�างานในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยการย้ายโอนมาจากต�าแหน่ง

พยาบาล ประจ�ากรมแพทย์ทหารเรือ มาบรรจุในโรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเริ่มต้นท�างานในโรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร์ฯ พันจ่าเอก ณรงค์ ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉิน ก่อนจะ 

ค่อยๆ เตบิโตขึน้มาจนถงึปัจจบุนัทีเ่ป็นหวัหน้างานการพยาบาล ประจ�า 

อยู่ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมี 

ภาระหน้าที่ทั้งการพยาบาลผู้ป่วย และการบริหารจัดการบุคลากร

ภายใน บรหิารเครือ่งมอืของใช้ และพฒันาระบบการให้บรกิารผูป่้วย 

ให้สามารถท�างานอย่างรวดเร็วและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

“การได้ท�างานตรงจดุนี ้เราต้องเป็นตวัอย่างทีด่ ีรกัษากฎระเบยีบ

ต่างๆ และบรหิารงานโดยยดึหลกัความเป็นกลาง ไม่ตงึไป ไม่หย่อนไป 

รวมถึงเปิดใจกับทุกคน ทุกคนก็ไว้วางใจซึ่งกันและกัน”

พันจ่าเอก ณรงค์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้ รางวัลน้ี 

ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความเสียสละ ความอดทน และความทุ่มเท 

ของบุคลากรทุกคน

	บุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจ�า

นายพชิยั ด้วงนลิ พนกังานบรกิาร 2 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

นายพิชัย ด้วงนิล เริ่มเข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

จากนั้น 3 ปีต่อมา จึงสอบเข้าเป็นนักการภารโรง ประจ�าคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีหน้าที่หลักคือการอ�านวยความสะดวก

ให้แก่อาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา ให้ใช้ห้องเรียน อุปกรณ ์

การเรียนได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ หน้าที่ของนายพิชัยยังรวมถึง 

การให้บริการในเรื่องอาหารและน�้าดื่มแก่อาจารย์ผู ้บรรยายใน 

ชั้นเรียน การดูแลความสะอาด การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ 

ในเบือ้งต้นเมือ่เกดิปัญหาขึน้ ซึง่นายพชิยักร็กัและภาคภมูใิจในอาชพีนี ้

เป็นอย่างมาก

“ผมภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ คอยดูแลความเรียบร้อย 

และบริการทุกสิ่งทุกอย่างให้ ผมพยายามตื่นเช้ามาถึงคณะก่อนผู้อื่น 

เสมอ เพราะผมต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนเริ่มใช้งาน อยาก 

ท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด”

ส�าหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นอันทรงเกียรตินี้  

นายพิชัยเปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อผล 

การคัดเลือกประกาศออกมา เจ้าหน้าที่ในคณะต่างก็มาร่วมแสดง

ความยินดีด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งท�าให้มีก�าลังใจในการท�างานเพิ่ม 

มากขึ้น
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	บคุลากรดเีด่นกลุม่พนกังานเงนิรายได้ สายสนบัสนนุวชิาการ

นายสมนึก เขยกลาง พนักงานสถานที่ กองบริหารศูนย์รังสิต

นายสมนกึ เขยกลาง เริม่เข้ามาท�างานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ในต�าแหน่งนักการภารโรง ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาได้โยกย้ายมา 

ท�างานสวน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การดแูลต้นไม้และการตกแต่งสถานทีท่กุประเภทภายในมหาวทิยาลยั 

โดยมีรายละเอียดการท�างานแบ่งเป็นการดูแลต้นไม้ รดน�้า หมักปุ๋ย 

เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และการจัดต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งหาก 

มีกิจกรรมพิเศษ เช่น งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ และงาน Open 

house เป็นต้น

“ผมภูมิใจมากที่ได ้ท�างานในธรรมศาสตร์ ผมทุ ่มเทให้กับ 

การท�างาน เพือ่นร่วมงานกร็กัและไว้ใจ เพราะผมท�างานไม่เอาเปรยีบ

ใคร และแม้ว่างานจะเยอะและหนัก แต่งานในภาพรวมก็ออกมาดี 

เพราะทกุคนในงานช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และตัง้ใจท�างานให้ดทีีสุ่ด

ให้สมกับที่ผู้บังคับบัญชาได้ไว้วางใจมอบหมายงานให้เราท�า”

ส�าหรับข้อคิดและก�าลังใจนายสมนึกอยากส่งต่อไปถึงบุคลากร

คนอื่นๆ ในธรรมศาสตร์ นายสมนึก กล่าวว่า อยากให้ทุกคนท�างาน

เหมือนธรรมศาสตร์เป็นบ้านของตนเอง ดังน้ันเราจึงควรท�างาน 

อย่างเต็มที่ ทุ่มเทท�างานเพื่อธรรมศาสตร์อันเป็นบ้านที่รักของทุกคน 

และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีบุคลากรที่ขยันขันแข็งและเพียบพร้อมด้วยทัศนคติท่ีดีต่อการ 

ใช้ชีวิตในแง่การครองตน ครองคน และครองงาน แต่นอกเหนือ 

จากบุคลากรดีเด่นทั้ง 4 ท่านท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ที่ได้รับ

การยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจ�าปี 2559 

อีก 7 ท่านด้วย ซึ่งได้แก่

 กลุ่มส�านักงานอธิการบดี/ส�านัก/สถาบัน

1. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหอสมุดแห่งมธ. หอสมุด 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นางสมพิศ บุญแก้ว บุคลากรช�านาญการพิเศษ หัวหน้า 

งานทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์

3. นายเอือ้น สุนทร พนกังานขบัรถ กองบรหิารศูนย์ท่าพระจนัทร์

 กลุ่มคณะฯ

4. นายวรพล วแิหลม นกัวชิาการศึกษาช�านาญการพเิศษ หวัหน้า

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

5. นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะ

รัฐศาสตร์

 กลุ่มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

6. นางวิไลลักษณ์ วิภาดาวุฒิกุล ผู้ช่วยพยาบาลอาวุโส

7. นายบุญมี เที่ยงธรรม พนักงานทั่วไป
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งานธรรมิกถาบูชาธรรม บูชาครู เนือ่งในวันครู
กองบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์  

พญ.อรพรรณ โพชนกุลู  ผู้ช่วยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ จดังานธรรมกิถาบชูาธรรม 

บูชาครู เนื่องในวันครู หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อชีวิต...ความรู้ หรือ 

ปัญญา?!” โดยมพีระอาจารย์อารยวงัโส เจ้าอาวาสวดัป่าพทุธพจน์หรภิญุไชย 

จ.ล�าพูน เป็นองค์ปาฐกถาธรรม เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2560 ณ ห้อง  

บร.1-206 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TU – ASEAN Special Lecture
ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตูสหรฐั 

อเมริกาประจ�าประเทศไทย และสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย จัดงาน 

การบรรยายพิเศษ TU – ASEAN Special Lecture โดย Dr. David Shambaugh 

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัย George Washington University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เรือ่ง “The United States and China in Southeast Asia: 

Complementary or Competitive?” เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน หลงัจากประเทศมหาอ�านาจทัง้จนีและสหรฐัฯ เข้ามาสร้างอิทธพิล

และขยายบทบาทเหนือชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง  

ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

TU Face Up

มธ. ศูนย์ลำาปาง รับมอบรถจักรยานจากสมาคม
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง น�าโดย รองศาสตราจารย์ 

สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผูแ้ทนรบัมอบจกัรยาน จ�านวน 60 คนั  

เพื่อใช้ในกิจการของนักศึกษา จากคุณจ�ากัด ศิริพูลทรัพย์ ผู้แทน 

คณะกรรมการเดนิว่ิงการกุศลฯ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ณ บริเวณ ชัน้ 1 อาคารสรินิธรารตัน์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

มธ. จับมือ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำากัด (มหาชน) 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน Investment Space

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท 

หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) และ คุณบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ

กจิการค้าหลกัทรพัย์ ร่วมกนัลงนามความร่วมมอืด้านวชิาการ และเปิดศนูย์การเรยีนรู ้

ด้านตลาดทุนครบวงจร “Investment Space by Bualuang Securities” เพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการลงทุนให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยกิจกรรมดังกล่าว

จัดขึ้นเม่ือเร็วๆ น้ี ณ ช้ัน 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



จากการทีส่�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน 

โดย สถาบันอาคารเขียวไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบ

เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) ซึ่งหลักเกณฑ์

ประกอบ ด้วย 8 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดพลังงานอัจฉริยะ (Smart 

energy) หมวดการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) หมวดชุมชน

อัจฉริยะ (Smart community) หมวดสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 

environment) หมวดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy)  

หมวดอาคารอัจฉริยะ (Smart building) หมวดการบริหารจัดการ

เมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) และ หมวดนวัตกรรม

อัจฉริยะ (Smart Innovation) น้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

ส่งโครงการ ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต: ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ หรือ Thammasat @ Rangsit: A Leading Model 

of Smart Campus เพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว 

โดยแนวคิดในการเสนอโครงการดังกล่าวได้จากการปรับปรุง 

ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577  

โดยเน้นการปรับโครงหลักของผังให้เหมาะสม เพื่อการเสริมสร้าง 

อตัลกัษณ์และบทบาททีช่ดัเจนของศนูย์รงัสติ ในการเป็น “สังคมแห่ง

การเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อรับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” โดย

มีเป้าหมายเพื่อการเป็น ศูนย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน (Center 

for the People) ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning 

Community) เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ียั่งยืน (Sustainable 

Campus Town)  มหาวทิยาลยัแห่งความสขุ (Joyful Campus) และ  

ศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy 

Campus) 

จะเห็นได ้ว ่าเป ้าหมายดังกล ่าวเป ็นไปเพื่อสร ้างความเป ็น 

“เมืองธรรมศาสตร์” ที่เช่ือมโยงกันด้วย 3 องค์ประกอบส�าคัญ  

คือ ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย และ  

สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ โดยที่ ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ 

จะสะท้อนอัตลักษณ์ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมการใช้งาน 

และปรับลักษณะทางกายภาพของการเป็น “ศูนย์ธรรมศาสตร์ 

เพื่อประชาชน” ในบริเวณ “ด้านหน้า” ทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

โดยให้มีลักษณะเปิดรับต่อชุมชนภายนอกและมีการใช้งานที่

เอื้อต่อการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งบริเวณทิศตะวันออก  

(ถนนพหลโยธิน) ให้เป็นพื้นที่การบริการวิชาการด้านการส่งเสริม 

สขุภาพและรกัษาพยาบาล บรกิารห้องสมดุ พพิธิภณัฑ์และส่งเสริม

ความรู้ด้านธุรกิจ บริเวณทิศตะวันตก (สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง) 

ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริเวณทิศใต้ (ถนนเชียงราก) ให้เป็น

พื้นที่บริการด้านนันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม

ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ส่วนการศึกษาและ

ส่วนพักอาศัย ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใจกลางมหาวิทยาลัยและเป็นหัวใจ

ส�าคัญของสถาบันการศึกษา ซึ่งการปรับพื้นที่จะค�านึงถึงการใช้งาน

ที่ครบถ้วน สะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างความ

สะดวกในการสัญจรในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเดินเท้า การใช้จักรยาน 

และระบบขนส่งสาธารณะ ท�าให้เกิดความใกล้ชิดของคณะและ 

หน่วยงานต่างๆ เกิดเป็น “ศูนย์รวม” ที่ชัดเจนทั้งด้านกิจกรรม การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต รวมทั้ง 

ส่งเสรมิการใช้ถนนตลาดวชิาและถนนยงูทองเพือ่สร้างความเชือ่มโยง

กับสถาบันเพื่อนบ้าน ได้แก่ สวทช. และ เอไอที ก่อให้เกิด “ต้นแบบ

เมืองมหาวิทยาลัย” อย่างแท้จริง

สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ องค์ประกอบทัง้ 2 ส่วน ทีก่ล่าวมาแล้ว 

จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วย “สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ” ได้แก่ 
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ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต:
ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

TU SUSTAINABLE REPORT

Thammasat @ Rangsit:
A Leading Model 
of Smart Campus



พื้นที่ส่วนนันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม และพื้นที่

ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ โดยยึด

แนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวภายในศูนย์รังสิตให้

เกดิประโยชน์สงูสดุก่อให้เกดิโครงข่ายสเีขยีว (Green 

Network) ทีเ่ชือ่มโยงคนทกุกลุม่และสิง่มชีวีติอืน่ๆ ให้

อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

โครงการตามผังแม่บทน้ี และโครงการสนับสนุน

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean 

Energy) ของกระทรวงพลงังาน จะท�าให้เกดิประโยชน์ 

ต่อมหาวทิยาลยัใน 3 ด้านหลกั ได้แก่ ด้านกายภาพ: เกดิ

การแก้ปัญหาและน�าไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นท่ียอมรับ

และได้รับการสนับสนุนจากประชาคม ด้านการ 

บรหิารจดัการ: เกดิการวางแผน ทบทวนระบบบรหิาร 

จัดการด้านระบบกายภาพในมหาวิทยาลัยโดยยึด 

หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื มปีระสทิธภิาพสงูและเป็นมติร 

ต่อสิง่แวดล้อม และ ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาคม 

ธรรมศาสตร์: เกิดความร่วมมือและประสานงาน 

ในทุกระดับและขั้นตอน ของการพัฒนาทางกายภาพ

ท�าให้ลดปัญหาความขดัแย้ง และส่งเสรมิใช้ทรพัยากร

ร่วมกันอย่างคุ้มค่า

ปัจจุบัน ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต: ต้นแบบ

เมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ได้ผ่านการคัดเลือก 

จากคณะกรรมการให้เป็นหนึ่งใน 16 ทีม จาก 36 ทีม 

เข้าสู ่ขั้นตอนที่ 2 โดยได้รับเงินสนับสนุนจ�านวน 

500,000 บาท ส�าหรับการเตรียมการในข้ันตอนท่ี 

1 และขั้นตอนที่ 2 จึงขอให้ประชาคมธรรมศาสตร ์

ร่วมกนัให้การสนบัสนนุผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทางแอปพลิเคชั่น TU SMART CITY ซึ่งจะได้

แจ้งให้รายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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