
“สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ประชา ก้าวหน้าสู่สากล” พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 ปีที่ 50 ฉบับที่ 4
TUNEWS

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 



วิสัยทัศน์ : สร้างผู้น�า ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก

Vision : Leadership through World-Class Education and Research

25-31
May
2017 

2
June
2017 

7-9
June
2017 

27
June
2017 

21
July
2017 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 
ต่อ 1117-8 

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6

Coming up
TU SPORT NIGHTS 

พบกับตลาดนัดกีฬาและสันทนาการ 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เวลา 16.30-24.00 น. ณ ยิมเนเซียม 7 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานแถลงข่าว 
“THAMMASAT ADMISSIONS'61”

ณ ห้อง LA 107-108 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์
และสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2560
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

(อาคารปิยชาติ 2)

ครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์

งานประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2560 
“Built Environment Research Associates 

Conference, BERAC 8, 2017”
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

T U 



04 TU Today
 •	ธรรมศาสตร์	คว้ารางวัลเวทีวิจัยโลก	
	 	 ดึง	18	ผลงานวิจัยเมดอินไทยแลนด์

08 TU Today
 •	คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีมธ.	
	 	 คว้ามาตรฐาน	AACSB

11 TU News
 •	ศูนย์อาเซียนศึกษา	มธ.
	 	 จัดงาน	“TU	ASEAN	EXPO	2017”	
 

12 TU News
	 •	มธ.	จัดงานเชิดชูเกียรติ	
	 	 ศาสตราจารย์สัญญา	ธรรมศักดิ์

16 TU News 
	 •	มธ.	ร่วมกบั	4	หน่วยงานภาครฐั	เปิดตวัแอปฯ	 
	 	 “THAI	Alert”	เฝ้าระวงัภยัออนไลน์	24	ชม.

20 TU News
	 •	มธ.	เปิดตวั	“Solar	Bus”	
	 	 รถบสัไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

CONTENT
“สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ประชา ก้าวหน้าสู่สากล” พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 ปีท่ี 50 ฉบับท่ี 4
TUNEWS

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

20

04 08



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�างานวิจัยจ�านวน 18 ชิ้น คว้ารางวัล

จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 45 (45th International 

Exhibition of Inventions of Geneva) จ�านวนสูงสุดรวม 24 รางวลั 

ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ�านวน 3 รางวัล รางวัล

เหรียญทอง จ�านวน 4 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 7 รางวัล 

รางวัลเหรียญทองแดงจ�านวน 3 รางวัล รางวัล Special Award 

จ�านวน 6 รางวัล และอีก 1 รางวัลกับ รางวัล Grand Prix ซึ่ง 

ถือเป็นครั้งแรกของแวดวงการวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  

กับผลงานวิจัยชื่อ “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตา

อย่างอตัโนมตัจิากภาพถ่ายจอตาในรปูแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

(Automated Diabetic Retinopathy Screening Using Fundus 

ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเวทีประกวด 
นวัตกรรมนานาชาติ กรุงเจนีวา 
โชว์ 18 ผลงานวิจัยเมดอินไทยแลนด์
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Image on Mobile Application)” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่าง

นกัวจิยัคณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มธ. โดยผลงาน

ดังกล่าวสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจในเวทีประกวด ท้ังนี้ผลงาน

ทัง้หมดจะถกูส่งเข้าระบบบญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย โดยสภาวจิยัแห่งชาติ  

(วช.) แบบ Fast Track เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตและจ�าหน่าย 

เชิงพาณิชย์เป็นล�าดับต่อไป อย่างไรก็ดี งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงาน จ�านวน 

18 ชิ้น จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

ในเวทปีระกวดนวตักรรมนานาชาต ิครัง้ที ่45 หรอื 45th International 

Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรงุเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ 

ซึง่ในปีนีค้ณะวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวลัสูงสุด

โดยได้ถึง 25 รางวัล ได้แก่ 

 รางวัล Grand Prix จ�านวน 1 รางวัล

1. การตรวจคดักรองผูป่้วยโรคเบาหวานขึน้จอตาอย่างอตัโนมัติ 

จากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟน (Automated 

Diabetic Retinopathy Screening Using Fundus Image 

on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต,  

ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ , นางสาวปิยะรัตน์ กิ่งโกศล,  

นพ.ทยากร คปุกาญจนา, ศ.ดร.สนอง เอกสทิธิ,์ ผศ.ดร.ฑฆีพนัธุ ์เจรญิพงษ์,  

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

คณะแพทยศาสตร์

 รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ�านวน 3 รางวัล

1. การตรวจคดักรองผูป่้วยโรคประสาทตาเสือ่มอย่างอตัโนมตั ิ

จากภาพถ่ายจอตาในรปูแบบแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟน (Automated 

Age-Related Macular Degenetation Screening Using Fundus 

Image on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต,  

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, นายพัทธพล กันอ�าพล, นายวชิรวิทย์  

อ�าไพพันธุ ์, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, ผศ.ดร.ฑีฆพันธุ ์ เจริญพงษ์, 

นพ.ทยากร คุปกาญจนา, ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ จาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

2. การตรวจคดักรองผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์และความรูค้ดิบกพร่อง

เล็กน้อยอย่างอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์เสียงพูดในรูปแบบ 

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Automated Screening of 

Alzheimer's Disease and Mikd Cognitive Impairment Using 

Speech Analysis on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ 

ตนัตบิณัฑติ, พญ.โสฬพทัธ์ เหมรญัช์โรจน์, อ.ดร.จฑุามณ ีอ่อนสวุรรณ, 

ดร.กฤษณ์ โกสวสัดิ,์ นายกนัตภณ พรประเสรฐิสกลุ, นางสาวญาณศิา 

โง้วจงุด,ี นายคณนิ ปฐมวฒันานรุกัษ์, นางสาวธนภรณ์ อนนัต์สริภิิญโญ 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

3. ระบบติดตามและการคิดค�านวณค่าโดยสารแบบมาตรฐาน

ส�าหรับจักรยานยนต์รับจ้างและรถตุ ๊กๆ ส�าหรับประเทศไทย 

(Vehicle Tracking System and Standard Fare Calculation 

for Motorcycle Taxi and Tuk Tuk Taxi in Thailand) โดย 

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ จาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 รางวัลเหรียญทอง จ�านวน 4 รางวัล

1. การใช้เทคนคิคลืน่อลัตราซาวด์ส�าหรบัการรกัษาก้อนมะเรง็ 

เต้านมในผูห้ญิง : การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์ (Focused Ultrasound 

Ablation for the Treatment of Female with Localized 

Breast Cancer Computer Simulation) โดย นางสาวพัชราภรณ์  

วงศ์ชาดากุล, นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ 

รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. หุ ่นจ�าลองเพื่อการท�ากายภาพบ�าบัดทรวงอกในเด็ก  

(ST-Pediatric Chest Physiotherapy Simulator) โดย อาจารย์

สุภาวดี ทับกล�่า จากคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน (Double-Axis 

Solar Tracking Conrtoller) โดย ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ ่งชัยกุล  

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เซนเซอร์วดัแสงแบบมลัตเิพือ่การตรวจวดัพารามเิตอร์ต่างๆ

แบบพร้อมกนั (Multi-optical sensor for simultaneous analysis of  

some parameters) โดย รศ.ดร.นภาพร ยงัวเิศษ, นางสาวกฤตกิาญจน์ 

สุวรรณสโรช, นายจักรพงษ์ สุวรรณบริบูรณ์, นายวันชัย มีศิริ จาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 7 รางวัล

1. การตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกาหรูในรูปแบบ 

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Authentic and Counterfeit 

Detector of Luxury Watch on Mobile Application) โดย  

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต, นายวีระ ศรีสงวนสัตย์, ดร.ปราโมทย์ 

เหรียญเจริญสุข, นางสาวปิยะพร เองใช่รัตน์, นายกันตภณ  

พรประเสริฐสกุล, นางสาวสุธัญญา พืชพันธ์ไพศาล, นายพงศ์พันธ์ 

เพียรพานิชย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนล่วงหน้าส�าหรับ

การก�าจัดขนด้วยเลเซอร์ (Computerred Pre-Planning for 

Laser Hair Removal (Dermatology Application) โดย นางสาว

พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

3. ระบบตรวจวัดการปนเปื้อนและวิธีตรวจจับการรั่วของน�้า 

(Water Supply Contamination Monitoring and Searching 

Method for Water Leakage Detection) โดย ผศ.ดร.นพพร  

ลีปรีชานนท์ และ นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. การใช้คลืน่อลัตร้าโซนคิในการพมิพ์วสัดผุง 3 มติโิดยวธิกีาร

หลอมด้วยแสงเลเซอร์ (Ultrasonic Assisted Selective Laser 

Melting 3D Printing) โดย อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
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5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant 

Elicitor) โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์, นายพงศธร ปรโลกานนท์,  

นางสาววรรณพร เทพบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร)ี จากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. ซีรั่มเมือกเห็ดนาโน ส�าหรับมาร์กหน้าลดริ้วรอย (Nano 

Mushroom Mucilage Serum for Anti-Aging Facial Treatment 

Mask) โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และ นายกฤติเดช อนันต์  

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. เครื่องวัดฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ : ไอซี-50 (Antioxidant 

Activity Analyzer : IC50 Reader) โดย รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ, 

นางสาวธนัชชา ชัยดา, นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว, Mr.Hau Van 

Nguyen, นายจักรพงษ์ สุวรรณบริบูรณ์, นายวันชัย มีศิริ จาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 3 รางวัล

1. การออกแบบและพัฒนาชุดต้นก�าลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

รถเข็นผัก (Designing for enhancement of Vegetable Cart) 

โดย ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ ่งเรืองด้วยบุญ,  

ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี, นายวรดิส อยู่ดี, นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เตียงเอียงที่ปรับเคลื่อนที่ได้หลายทางส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง 

(Design of Lateral Bed with Multi-directional Adjustment 

for Bedridden) โดย ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา, ผศ.ดร.บรรยงค์  

รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร, นายปฏิภาณ ภู่ขาว  

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการพยุงน�้าหนักบางส่วน (The TU  

gait trainer) โดย ผศ.ดร.พัชรี คุณค�้าชู, นายธนพล ลัคนาวัฒน์,  

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, รศ.ณรงค์ บวบทอง จากคณะ 

สหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 รางวัล Special Award จ�านวน 6 รางวัล

ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ในฐานะผูน้�าทมีนกัวจิยั มธ. เข้าร่วมงานประกวดในครัง้นี ้กล่าวเสรมิ 

ว่า ส�าหรบัผลงาน การตรวจคดักรองผูป่้วยโรคเบาหวานขึน้จอตาอย่าง

อัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

(Automated Diabetes Retinopathy Screening Using Fundus 

Image on Mobile Application) ที่ได้รับรางวัล Grand Prix นั้น 

ถือเป็นครั้งแรกของแวดวงการวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะแพทยศาสตร์ มธ. โดยผลงานดังกล่าวสามารถสร้างความ 

ตื่นตาตื่นใจในเวทีประกวด ที่มีผลงานมากกว่า 700 ผลงานที่เข้าร่วม

แข่งขัน จาก 50 กว่าประเทศ ทั่วโลก อย่างไรก็ตามผลงานทั้งหมด 

จะถูกส่งเข้าระบบบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

แบบ Fast Track เพือ่เข้าสูก่ระบวนการผลติและจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์

เป็นล�าดับต่อไปอย่างไรก็ดี การเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ได้รับ 

การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�าให้ผลงานของนักวิจัยไทย 

ได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คว้ามาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate 

Schools of Business) ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจช้ันน�า 

ของโลก ทั้งทางด้านวิชาการ ระบบการจัดการ งานวิจัย และ 

การพฒันานวตักรรมสถาบนั โดยผ่านเกณฑ์ในการประเมนิมาตรฐาน

ถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน ด้านระบบการ

จัดการหลักสูตรเชิงนวัตกรรม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ทั้งนี้ คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นสถาบันการศึกษา 

ด้านการบรหิารจดัการทางธรุกจิแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ครบทุกระดับการศึกษา 

ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เดินหน้าพัฒนาบุคลากรยุคใหม่  

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้น�าแห่งนวัตกรรมการศึกษาด้านการบัญชีและ

การจัดการธุรกิจ” ที่มุ่งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในด้านการบรหิาร และมสีมรรถนะของผูป้ระกอบการยคุใหม่ ผ่านการ 

ปรับหลักสูตรและปรับบรรยากาศการเรียนการสอนในทุกระดับ 

ให้เป็น Active Learning สอดรับกับทักษะผู้น�าในศตวรรษที่ 21 

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มธ. 

คว้ามาตรฐาน AACSB 
จากสถาบันช้ันนำา

ของโลกด้านการเรียน

บริหารธุรกิจ โดยรองรับ

ครบทุกหลักสูตรตรี โท เอก

อาทิ การจัดกิจกรรม “CEO Luncheon Talk with TBS Talents”  

ที่น�านักศึกษาไปพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู ้บริหารองค์กรชั้นน�า  

เพื่อกระตุ ้นความตื่นตัวและความเท่าทันต่อสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ การยกระดบัห้องเรยีนสู ่“Creative Learning 

Spaces” ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนในระดับ

แถวหน้าของโลก รวมถึงการจัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการท�างานเป็นทีม  

การจัดตั้ง “Career Startup Center” เพื่อเป็นศูนย์ให้ค�าปรึกษา

เส้นทางอาชีพแก่นักศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่ต ้องการ 

เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Startup) และการจัด “TBS Annual 

Showcase” เพื่อน�าผลงานดีๆ ของนักศึกษาออกสู่ความสนใจ 

ของนักลงทุนและสาธารณชนในวงกว้าง
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นอกจากการด�าเนินงานข้างต้นแล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังมุ่งสร้าง 

เครือข่ายกับองค์กรภายนอก ทั้งในภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่า 

จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเรียนการสอน  

การวจิยั การฝึกงาน การผลิตกรณศึีกษา การจดัแข่งขนั และการประกวดต่างๆ ขณะเดยีวกนั 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการผลิตกรณี

ศกึษาของภาคธรุกจิ เพือ่ขยายเครอืข่ายและแลกเปล่ียนองค์ความรูด้้านการบรหิารธรุกจิ ทัง้นี้ 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้าง Eco system ทางธุรกิจอย่าง 

ครบวงจรดังกล่าว ส่งผลให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับการรองรับมาตรฐาน 

AACSB ครบทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าวต่อว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ถือเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระดับโลกครบทุกระดับ 

โดยการได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษานับเป็นความส�าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ 

คณะ เนือ่งจาก ปัจจบุนัมเีพยีง 4 มหาวทิยาลยัในภมูภิาคอาเซยีนเท่านัน้ทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน

จากสถาบัน AACSB ในทุกระดับชั้น โดยมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งเป็น มหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในประเทศสิงคโปร์ อาทิ Nanyang Technological University, National University of 

Singapore และ Singapore Management University เป็นต้น โดยการได้รบัรองมาตรฐาน

ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและฝึกงานจาก 

เครอืข่ายพันธมติรดงักล่าวเช่นกนั ซึง่เป็นอกีหนึง่เครือ่งรบัรองคุณภาพว่าคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ 

จากมาตรฐานระดับโลก

นอกจากนโยบายในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี ก็ได้เดินหน้าผลักดันนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นให้กับธุรกิจไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืนแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ตามรูปแบบ “ธรรมศาสตร์โมเดล” ผ่านการ

จัดโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มอบหมายให้นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู ้ยกระดบัศกัยภาพด้านการบรหิารจดัการทางธรุกจิ ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้า 

และบริการในจังหวัดต่างๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 

มาบข่า-มาบใน-มาบศิลป์ วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านในจังหวัด

ระยอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพบ้านปานต์ และวิสาหกิจชุมชนจอมบึง 

ในจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังคงมุ่งมั่น

ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา และความเป็น

นานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพทางวิชา 

กับให้เทียบเท่ากับระดับสากล รวมไปถึงการน�าองค์ความรู้และงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

ทางธรุกิจไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ชมุชน เพือ่ตอกย�า้พนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัในการเป็น

ที่พึ่งพิงแก่สังคมและประชาชนต่อไป
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วนัจนัทร์ที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2560 ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแด่ผู ้ได้รับพระราชทานปริญญา

กติตมิศกัดิฯ์ ประจ�าปี 2558 และเข็มเกียรติยศ ประจ�าปี 2559 

โดยในงานดังกล่าว มีศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิรีวมทัง้ให้เกยีรติ 

กล่าวแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ และมอบของท่ีระลึกให้แก ่

ผู้ได้รับเกียรติและความส�าเร็จในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตามมตสิภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ครัง้ที ่7/2559 

เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม ได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบให้มอบปรญิญา

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์และปรญิญามหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ให้กบัผูท้รง

คุณวุฒิที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และเป็นผู้ประสบความส�าเร็จ 

อย่างยิง่ในการประกอบอาชพี รวมทัง้เป็นผูบ้�าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม

ทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง 

แก่บคุคลโดยทัว่ไป โดยในปีการศกึษา 2558 ทีผ่่านมานี ้มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 

ดังกล่าว ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จ�านวน 6 ท่าน และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 1 ท่าน 

 นอกจากนี้ ในปี 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้พิจารณา

มอบเข็มเกียรติยศเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า  

อกีจ�านวน 1 ท่าน ซึง่เป็นผูท้�าคณุประโยชน์แก่สงัคมจนเป็นทีป่ระจกัษ์

โดยทั่วกัน ทั้งยังเป็นผู้มีจริยธรรมอันปรากฏเด่นชัด

ด้าน ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวเสรมิว่า การพจิารณาคดัเลอืกบคุคลผูท้�าประโยชน์

แก่สังคมเพื่อการเชิดชูเกียรติดังกล่าวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นั้น ได้ด�าเนินการมาด้วยความละเอียดรอบคอบผ่านกระบวนการ

พิจารณาตามล�าดับเป็นอย่างดียิ่ง ฉะนั้น ผู้ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ จึง

ล้วนแต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ความส�าเร็จทั้งในวงวิชาชีพและวงวิชาการ อีกทั้งยังได้ด�าเนินชีวิต 

อย่างมคีณุธรรมและจริยธรรมทีค่วรค่าแก่ความภาคภมูใิจของครอบครวั

และญาติมิตร จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต ่อทุกท่านที่ได ้รับ

พระราชทานปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์และปรญิญามหาบณัฑติ

กิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ 

ประจ�าปี 2559 ซึ่งถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงสุด

ส�าหรับผู ้ที่ ได ้รับเข็มเกียรติยศ ประจ� าป ี  2559 ได ้แก ่  

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ และส�าหรับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้

 นายอาสา สารสิน

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ

 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา

 นางจันทวิภา อภิสุข

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สังคมวิทยา

 พระปพนพัชร์ ภิบาลภักดิ์นิธี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ดร.คาสุทากา โคกิ

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 นางเตือนใจ ดีเทศน์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษาและ

การพัฒนา

ทั้งนี้ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา

กติตมิศกัดิฯ์ ประจ�าปี 2558 และเขม็เกยีรตยิศ ประจ�าปี 2559 ดงักล่าว 

จัดขึ้นที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ซอยรางน�้า โดยมี 

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีจากคณะต่างๆ  

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ และ

คณะผู้ติดตามอีกมากมาย เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดแีด่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักด์ิฯ ประจำาปี 2558 และเข็มเกียรติยศ ประจำาปี 2559
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ฯพณฯ ดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “TU ASEAN Expo 2017” ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานมหกรรมอาเซียนครั้ง 

ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน และ 

เพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นผ่านเข้ายคุสงัคมอาเซยีน 4.0 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ศูนย์

อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “TU ASEAN 

Expo 2017” ขึน้ครัง้นี ้เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง

รชักาลที ่9 ทีท่รงมแีก่ประเทศไทยและเพือ่นบ้านในเอเชยีตะวนัออก 

เฉยีงใต้ โดยได้ริเริม่เสดจ็พระราชด�าเนนิเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศ 

เพื่อนบ้านก่อนการก่อตั้งอาเซียนพร้อมทั้งได้พระราชทานโครงการ

พระราชด�าริจ�านวนมากเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและ

ประเทศในอาเซียน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ “TU-ASEAN 

Forum” และ “TU-ASEAN International Conference 2017” 

ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั่วภูมิภาคอาเซียน 

มาระดมให้ความรู้ความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปีอาเซียน และอาเซียน 

4.0 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่ออนาคตของประเทศไทยและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างยิ่งรวมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซยีนด้านอืน่ๆ อกีมากมาย รวมทัง้มอีาหารอาเซียน สนิค้าอาเซยีน 

และการท่องเที่ยวอาเซียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก 

สถานทูตประเทศอาเซียน งานจัดข้ึนภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในชีวิตของคนในประชาคมอาเซียน

วัฒนธรรมอันดีงามและความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ยาวนาน น้อมน�า

ศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จัดงาน “TU	ASEAN	EXPO	2017”

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมสิง่แวดล้อม 

และวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ในการท�าให้ประเทศไทยและทุกประเทศ 

ในอาเซียนเป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง มีความสุข ความสามัคคี และเพื่อ

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปสู่สาธารณชน เตรียม

ความพร้อมการเปลีย่นผ่านเข้าสูย่คุสงัคมอาเซยีน 4.0 ในอนาคต โดย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�าปี  

2560 เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู ้เป็น

ปูชนียบุคคลด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

ประเทศไทย โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การ 

วางพานพุ ่มที่ประดิษฐ์จากหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญาฯ การมอบรางวัลแก่

นักศึกษาด้านนิติศาสตร์ การปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายชาตินิยม

ของสหรัฐกับอาเซียนและประเทศไทย” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  

ธรรมศาสตราภิชาน และการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทย 

ภายหลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่” โดยคณะผูท้รงคณุวฒุิ

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธ. จัดงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ
ผ่านพิธีสักการะอนุสาวรีย์ การมอบรางวัลแก่นักศึกษา 

พร้อมการปาฐกถาและการเสวนาให้ความรู้
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในแง่ของการเรียนการสอนด้าน
กฎหมาย มีบุคคลต้นแบบอย่าง “ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” 
ปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าของนักนิติศาสตร์ ที่ได้อุทิศตนเพื่อ 
การศึกษาวิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและ
วิชาชีพกฎหมาย จนท�าให้ผลงานของศาสตราจารย์สัญญาฯ เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สัญญาฯ 
ได้ท�างานเพือ่ประเทศชาตไิว้หลากหลายบทบาททัง้ในแง่ของการเมอืง
และการศึกษา อาทิ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธาน
ศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ล�าดับที่ 10 และคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น 
เพือ่เป็นการร่วมร�าลกึและเชดิชเูกยีรตศิาสตราจารย์สญัญา ธรรมศักดิ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายจัดงาน  
“วนัสญัญา ธรรมศกัดิ”์ ขึน้ เพือ่เป็นการเผยแพร่และประกาศเกยีรตคิณุ 
รวมทั้งเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 110 ปีชาตกาลของท่าน

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ เริ่มต้นกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยพิธี 
วางพานพุ่มที่ประดิษฐ์จากหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อ 
สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญาฯ ต่อด้วยการมอบรางวัล 
เรยีนด ี“ธรรมศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ”์ ซึง่ในปีนี ้คอื นางสาว
สุขใจ ปานผาสุข นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น “รางวัลสัญญา 
ธรรมศักดิ์” ประจ�าปี 2560 ซึ่งได้แก่ นางสาวอติภา จันทร์วีระเสถียร  
นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถัดมาจึงเป็นการ
แสดงปาฐกถาในหวัข้อ “นโยบายชาตนิยิมของสหรฐักบัอาเซยีนและ
ประเทศไทย” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน กล่าวสาระส�าคัญ 
ในการปาฐกถาว่า อาจารย์สัญญาได้เคยกล่าวไว้ว่า ท่านยึดถือ 
คตปิระจ�าใจทีใ่ช้ส�าหรับการท�างาน “After all, you have to deal with  
people” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ไม่ว่าจะท�าหน้าที่การงานอะไร 
โดยสดุท้าย ท่านต้องท�างานร่วมกบัผูค้น แนวคดินี้จงึเปน็เหตุพืน้ฐาน
ที่สามารถใช้อธิบายการเกิดขึ้นของกลุ่มชาติภาคีต่างๆ ทั่วโลกได้  
เช่น กลุม่สมาชกิ EU กลุม่สมาชกิ UN และกลุม่สมาชกิ ASEAN เป็นต้น  
แต่ในปัจจบุนั ปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคมได้เปลีย่นแปลงไป  
ท�าให้ประเทศมหาอ�านาจเปลี่ยนนโยบายด้านการต่างประเทศ 

ของตนเอง จากเดิมที่เน้นความเป็นพหุภาคี (Multilateralism) 
กลายเป็นเน้นความเป็นทวิภาคี (Bilateralism) มากขึ้น อีกทั้ง 
ชาติมหาอ�านาจต่างพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 
ตามแนวทางชาตินิยมมากกว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันของ
ชาติสมาชิก จึงท�าให้ประเทศก�าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยและ 
อีกหลายประเทศในภูมิภาค ASEAN ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาท�าโดยการป้อน
แรงงานราคาถูกเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตตามค�าส่ังจ้างจาก
ประเทศมหาอ�านาจ โดยใช้เทคโนโลยีและระบบการบริหารจาก
ประเทศมหาอ�านาจ จึงไม่มีสิ่งใดเลยที่กลุ่มประเทศ ASEAN เป็น
เจ้าของด้วยตนเอง อย่างไรกต็ามแนวโน้มการจ้างผลิตมภีาวะถดถอย
และโรงงานหลายแห่งได้ย้ายฐานการผลิตไป จงึท�าให้ไทยและ ASEAN 
ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมได้อีก ดังนั้น สิ่งที่ไทยและ
ประเทศสมาชิก ASEAN จะท�าได้คือ การอยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่น 
เนือ่งจากหากรวมกนั ประเทศแต่ละประเทศจะมอี�านาจในการต่อรอง
มากกว่า และสิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือการสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองตนเอง สร้างฐานการผลติของตนเอง และยกระดบั
มาตรฐานการท�างานของตนเอง เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

เมื่อเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการ
เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร
และความยัง่ยนื มธ. รองศาสตราจารย์ ดร.กติต ิประเสรฐิสขุ ผูอ้�านวย
การสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มธ. อาจารย์ ดร.ธร ปิตดิล อาจารย์
ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ซ่ึงด�าเนินการ
เสวนาโดย อาจารย์ชาลินี สนพลาย อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ 
มธ. กิจกรรมการเสวนาในครั้งน้ีได้พูดคุยถึงผลกระทบในด้านต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2560  
ซึง่กม็ทีัง้ข้อดแีละส่ิงทีอ่าจท�าให้เสียประโยชน์ในแง่มมุต่างๆ รวมๆ กนัอยู่

ทั้งนี้ งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน  
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู ้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมือง กลุ่มญาติของศาสตราจารย์สัญญาฯ 
คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป เข้าร่วมงาน
อย่างมากมาย
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ในวันที่ 5 เมษายน ของทุกๆ ปี นอกจากจะเป็นวันส�าคัญ 

ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกแล้ว ส�าหรับ 

ในประเทศไทยเอง ก็ถือเป็นวันส�าคัญด้วยเช่นกัน เนื่องจากในวันที่  

5 เมษายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  

ศาสตราจารย์ผู้ซึ่งมีคุณูปการยิ่งแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

สังคมไทยโดยรวม เน่ืองด้วยศาสตราจารย์สัญญา ได้ทุ ่มเทอุทิศ

ตัวให้กับการท�างานในด้านกฎหมายของประเทศ ผ่านการด�ารง

ต�าแหน่งต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น คณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานศาลฎกีา ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

ประธานองคมนตรี และที่ส�าคัญคือ ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

ที่ช่วยน�าพาชาติไทยให้ก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองไปได้  

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติ 

ของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และในแต่ละปี กองทุน

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จะคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น

เพื่อรับ “รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์” เป็นประจ�าอยู่เสมอ

รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นรางวัลที่ทางกองทุนศาสตราจารย ์

สญัญาฯ จดัให้มกีารคดัเลือกนกัศกึษากฎหมายทีด่เีด่นในแต่ละรอบปี 

จากคณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดยผลการคัดเลือกในปีน้ี ได้แก่ นางสาวอติภา จันทร์วีระเสถียร  

นติศิาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบั 1 (รางวลัพระราชทานเรียนด ี

ทุนภูมิพล) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอตภิา จนัทร์วรีะเสถยีร ส�าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศกึษา

จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้น จึงได้

เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยในระหว่างศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ นางสาวอติภา  

ได้รบัรางวลัและประกาศนยีบตัรนกัศึกษาทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นตัง้แต่

ชั้นปีที่ 1 – 4 มาโดยเสมอ นอกจากนี้ นางสาวอติภา ยังมีความสนใจ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง โดยระหว่างศึกษา ได้ท�าโครงงาน 

ในวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

นางสาวอติภา จันทร์วีระเสถียร 
นักศึกษากฏหมายดีเด่น
รางวัลสัญญา ธรรมศักด์ิ ประจำาปี 2560

“การบรรลุจุดมุ่งหมายน้ัน

ไม่ใช่รอแต่บุญวาสนา

ต้องลงมือทำาโดยมีหลักในชีวิต
หรือ way of life”
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2558 เรื่องต้นแบบการพัฒนาสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ กรณี

ศึกษานายวิษณุ บุญชา ผู้เป็นบุตรของบุพการีที่ไม่ได้สัญชาติไทย 

ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 และได้รับสัญชาติไทยตาม 

พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นโครงงานที่ได้

รับรางวัลชนะเลิศจากคณะนิติศาสตร์ และหลังจากจบการศึกษา 

จากคณะนิติศาสตร์แล้วน้ัน นางสาวอติภาได้เข้ารับการอบรม 

จากส�านกัฝึกอบรมวชิาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์ 

รุน่ที ่45 (พ.ศ. 2560) ซึง่นางสาวอตภิากเ็ป็นผูท้�าคะแนนสงูสดุในการ

ทดสอบความรู้อบรมวิชาว่าความ ดังกล่าวอีกด้วย

นอกเหนือจากความสามารถท่ีโดดเด่นในด้านกฎหมายแล้วนั้น 

นางสาวอติภา ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน 

เนื่องจากนางสาวอติภา ช่ืนชอบในเสียงดนตรีและการท�ากิจกรรม

อาสาสมัครเป็นอย่างมาก โดยส�าหรับความสามารถทางด้านดนตรี

นั้น นางสาวอติภาได้รับ ประกาศนียบัตรการทดสอบความสามารถ 

ในการแสดงดนตร ี(เปียโน) Trinity Guildhall Intermediate Level 

Graded Examination in Music Performance Grade 5 (Piano) 

with Merit จากสถาบัน Trinity College, London ในปี พ.ศ. 2553 

และประกาศนียบัตรการทดสอบความสามารถในการแสดงดนตรี 

(เปียโน) Yamaha Fundamentals Grade 5 (Piano) จากสถาบัน 

Yamaha Music Foundation, Tokyo Japan ในปี พ.ศ. 2554  

ส่วนในด้านการท�ากิจกรรมอาสาสมัคร นางสาวอติภา ได้เป็น 

อาสาสมัครจัดกิจกรรมและดูแลเด็กในสถานสงเคราะห ์ ณ  

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร,  

ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดป่าชายเลน ณ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี, ร่วมกิจกรรมกับโครงการชุมชนปลอด 

ยาเสพติดบ้านหนองตาเข้ม ณ อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, และ

ร่วมกจิกรรมจติอาสา ณ วดัป่าทรพัย์ทวธีรรมาราม อ�าเภอวงัน�า้เขยีว 

จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย ซึ่งถือเป็นความสามารถที่รอบด้านที่

น�าพาให้นางสาวอติภา ประสบความส�าเร็จ สมกับนักศึกษากฎหมาย

ดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�าปีนี้

แม้ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จะล่วงลับไปแล้วนั้น แต่ 

ในฐานะที่เป็นบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ก็ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนหน่ึงของศาสตราจารย์สัญญา ด้วยเช่นกัน 

นางสาวอติภากล่าวแสดงความคิดที่มีต่อศาสตราจารย์สัญญาว่า 

“ศาสตราจารย์สญัญาเคยกล่าวไว้ว่า หากมุง่ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ 

คนเราทกุคนต้องมคีวามมุง่หมายทีแ่จ่มใสชดัเจนและต้องมเีหตผุล 

ทีเ่ป็นไปได้ การจะบรรลจุดุมุง่หมายนัน้ ไม่ใช่รอเพยีงแต่บญุวาสนา 

บญุวาสนานัน้มจีรงิ แต่ต้องไม่มาท�าให้เรางอมอืงอเท้า เราจะต้อง

ลงมอืท�าโดยมหีลกัในชวีติ หรอื way of life ซึง่ท่านอาจารย์สญัญา 

ได้ให้แนวคดิเกีย่วกบัการน�าหลกัธรรมทางพทุธศาสนามาเป็นหลกั 

ในการด�าเนนิชวีติ เพราะพทุธศาสนาไม่ใช่เป็นสิง่ลกึลบัซบัซ้อน ไม่ใช่

เป็นสิง่เฉพาะแก่นักปราชญ์เท่าน้ัน แต่เป็นความจรงิทีเ่หมาะส�าหรบั 

คนทุกชั้นทุกวัยให้ยึดถือปฏิบัติ และตนเองก็ได้น�าหลักค�าสอน 

ของอาจารย์สญัญามาปฏบิตัใิช้ในชวีติของตนเองด้วยเช่นกนั”

ส่วนชีวิตหลังจากส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนั้น 

นางสาวอตภิา ตัง้ใจจะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ โดยมคีวามสนใจ

ในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนและกฎหมายเยาวชน

และครอบครัว และจะน�าวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเป็นเครื่องมือ 

ในการประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยมีความใฝ่ฝัน 

อยากประกอบอาชพีผู้พพิากษาและอยากเป็นอาจารย์สอนวชิากฎหมาย

ในอนาคต
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยวทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

พร ้อมด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร และศนูย์คณุธรรม (องค์การ

มหาชน) ร่วมเปิดตัว “THAI Alert” แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตส�านึก

อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ทีเ่ปดิโอกาสให้ประชาชนรว่มแจง้เหตุดว่นเหตุ

ร้ายผ่านสมาร์ทโฟน ตลอด 24 ชม. เพื่อเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่อาจ

เกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะท�าหน้าที่ส่งข้อมูลที่

ได้รับการแจ้งจากประชาชนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และให้การ 

ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตลอดจนแอปพลิเคชันน้ียังสามารถบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาไว้ภายในระบบ และรายงานไปยังหน่วยงาน

ต้นสังกัดทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถพมิพ์ข้อมลูมาใช้ประกอบเป็นผลงานในการท�างานจติอาสาได้  

นอกจากนี้ มธ.ยังเตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม วิทยาลัย 

พฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ขึน้เพือ่เป็นศนูย์กลางรบัเรือ่งเหตดุ่วน-

เหตุร้าย 24 ชั่วโมง และท�าหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภาคี ทั้งนี้ 

“Thai Alert” เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทัง้ในระบบ Android และ iOS 

มธ. ร่วมกับ 4 หน่วยงานภาครัฐ เปิดตัวแอปฯ  
“THAI Alert” เฝ้าระวังภัยออนไลน์ 24 ชั่วโมง พร้อมดัน  
“Digital Portfolio” ของคนดีเพ่ือใช้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มธ. โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ร่วมกับ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การ

พฒันาเครอืข่ายจติอาสาโดยใช้โปรแกรมประยกุต์ในโทรศพัท์มือถอื” 

ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร  

ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. กล่าวว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจ

สังคม และเทคโนโลยีที่เติบโตสวนทางกับจิตส�านึกด้านสังคมไทยใน

ปัจจุบัน ท�าให้เราพบเห็นข่าวภัยทางสังคมมากขึ้น มธ. โดยวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทในการ

ส่งเสริมงานอาสาสมัครของประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี ได้

ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน�าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกด้านอาสาสมัครเพื่อการเฝ้าระวังภัย
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ทางสังคมจึงได้เปิดตัว “THAI Alert” แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตส�านึก

อาสาสมคัรคนรุน่ใหม่ ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแจ้งเหตดุ่วนเหตุ

ร้ายผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในการขยายผลการใช้

งานของแอปพลเิคชนัภายใต้โครงการ “การพฒันาเครอืข่ายจติอาสา

โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์มือถือ” เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับ

การแจ้งจากประชาชนถูกส่งไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และให้การ 

ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ อาจารย์ประจ�า

วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มธ. ในฐานะหวัหน้าทมีพฒันา

แอปพลิเคชัน “THAI Alert” กล่าวเสริมว่า “THAI Alert” เป็น 

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซ่ึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการท�าความดีและประกอบ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติทาง

สังคมเกิดขึ้น ก็สามารถแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยการเลือก

ประเภทการเกดิเหต ุใส่ข้อความรายละเอยีดเหตกุารณ์ และส่งรปูภาพ

ประกอบเหตุการณ์ เพียง 3 ขั้นตอนสั้นๆ ก็ถือเป็นการช่วยเฝ้าระวัง

ภัยสังคมง่ายๆ ผ่านการใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสอีกทั้ง “THAI Alert” 

ยังมีบทบาทกระตุ้นจิตส�านึกอาสาสมัครเพื่อประกอบกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ซ่ึงได้ร่วมมือกับ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน�ารายงานการเข้าร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมความดี 

และการบ�าเพ็ญประโยชน์ มาใช้ประกอบเป็นผลงานในการท�างาน

จิตอาสาได้ 

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และน�ามาสู่การต่อยอดการบริการวิชาการแก่สังคม  

ทางวิทยาลัยฯ จึงเตรียมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม วิทยาลัย

พฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ขึน้ โดยมบีทบาท อาท ิการเป็นศูนย์กลาง

ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือ 

ทางสังคม กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส�านักคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และศนูย์คณุธรรม (องค์การ

มหาชน) และเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ทั่วประเทศ ติดตามเหตุการณ์ภัยทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง  

บนโปรแกรมประยกุต์ในโทรศพัท์มอืถอื เกบ็ข้อมลูการด�าเนนิกจิกรรม

โครงการ ตลอดจนเป็นตัวเชื่อมในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ 

ประเมินผล และส่งมอบข้อมูลตามค�าร้องขอขององค์กรภาคี

P.17TU News



P.18 TU News



P.19TU News



P.20

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
รถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) และรถบัส
พลังงานไฟฟ้า (EV) สนองยุทธศาสตร์ SMART CITY  
ชูรถบัสต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และการใช้รถสว่นตวัของนกัศกึษา การนัตี 
สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดปี้ละกวา่ 1.8 ลา้นคน (Sub head)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าโดย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความ

ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการให้

บริการรถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) และรถบัส

พลังงานไฟฟ้า (EV) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ 

ณ บริเวณหน้าอาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีนายยรรยง 

อัครจินดานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรตัน์  

รองอธกิารบดฝ่ีายการนกัศกึษาและการเรยีนรู ้นางสาวอสัมา หลเียาว์  

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดง 

วิสัยทัศน์และทัศนะในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบการอนุรักษ์

พลังงานและการจัดการอย่างชาญฉลาด โดยสอดแทรกค่านิยม 

ดังกล่าวให้เป็นไลฟ์สไตล์ของประชาคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งการ 

เปิดตวันีเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์ SMART CITY Sustainable Campus 

และนโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งของ มธ. ท่ีต้องการ 

ลดการใช้รถส่วนตัวในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบริการรถบัสไฟฟ้า 

ขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 ที่นั่ง  

จ�านวน 1 คนั และรถบสัไฟฟ้าขบัเคลือ่นด้วยพลงัไฟฟ้า จ�านวน 5 คัน 

โดยในอนาคตวางแผนที่จะเปลี่ยนรถให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 

และระหว่างศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วย

พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด

มธ. เปิดตัว “Solar Bus” 
รถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รองรับผู้โดยสารปีละกว่า 1.8 ล้านคน
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวว่า การเปิดให้บริการขนส่ง

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นไปในแนวทางเดยีวกบันโยบายและ

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของกระทรวงพลังงาน ที่ขับเคลื่อน

การบริหารจัดการภาคพลังงานของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยที่ 

ส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่ง

การเปิดให้บริการรถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) ที่ 

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปลงมาเป็นไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ถือเป็น 

ต้นแบบทีจ่ะเป็นแนวคดิให้สงัคมได้เรยีนรูแ้ละน�าไปปรบัใช้อย่างยัง่ยนื 

สอดรบักบัแผนของกระทรวงพลงังานทีก่�าหนดสดัส่วนการใช้พลังงาน

ทางเลือกเพื่อลดต้นทุนภายในปี 2579

 ขณะที่นายยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน

บริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

ความตระหนกัและให้ความส�าคญัด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ SMART CITY Sustainable 

Campus โดยนอกจากให้บริการรถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นแบบจ�านวน 1 คัน และรถบัสไฟฟ้าจ�านวน 5 คันแล้ว ในส่วน

ของพื้นที่ที่ส�านักงานรับผิดชอบเช่น หอพักนักศึกษาและบุคลากรที่

มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 10,000 คน นอกจากติดตั้งแหล่งพลังงานทาง

เลือกแล้ว ก็ยังได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่าง

ประหยดัพลงังาน และรกัษาสิง่แวดล้อม (Smart life in Smart City) 

โดยสอดแทรกค่านยิมดงักล่าวผ่านกจิกรรมต่างๆ จนเกดิเป็นไลฟ์สไตล์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดี

ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มธ.และนางสาวอัสมา หลีเยาว์ 

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวตรงกันว่า 

วิชา TU 100 เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้สร้างจิตส�านึกคิดถึงส่วนรวม

ไม่เฉพาะเพียงปัญหาการเมือง ความเท่าเทียม สิทธิพลเมืองเท่านั้น 

แต่ยงัสร้างส�านกึส่วนรวมด้านการใช้พลงังานและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

อันเป็นการรักษาโลกของเราด้วย

ทั้งนี้ รถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) จ�านวน 1 คัน  

ที่น�ามาให้บริการสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 800 คน 

ต่อวัน หรือ 292,000 คนต่อปี และรถบัสพลังงานไฟฟ้า (EV) จ�านวน 

5 คัน รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ต่อวัน หรือ 

1,460,000 คนต่อปี มีการให้บริการ 1 สาย ระยะทางไปกลับ 10 

กิโลเมตร โดยรถบัสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Bus) จะติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1860 kWp (แผงโซลาร์เซลล์

รุ่น SP 310 วัตต์ จ�านวน 6 แผง ) บนหลังคารถ ชาร์จไฟฟ้ากระแส

ตรงลงแบตเตอร์รีโ่ดยการทดสอบได้ท�าการชาร์จแบตในตอนกลางคนื 

ให้เต็ม แล้วสลับระบบมาใช้พลังงานกระแสตรงจากชุดผลิตไฟฟ้า 

แสงอาทิตย์ ตั้งแต่ 7.00 น. - 18.00 น. โดยไม่ต้องแวะชาร์จไฟฟ้า 

ใส่แบตเตอร์รี่จากแหล่งพลังงาน (โดยปกติรถนี้สามารถวิ่งได้ 1 รอบ 

ต่อการชาร์จไฟ 1 ครัง้) มโีวลต์อยูท่ีร่ะดบั 76-77 โวลต์ ถอืเป็นต้นแบบ

ให้สงัคมเกดิความตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึประโยชน์ของการใช้

พลงังานทดแทนในภาคขนส่งมากขึน้ ตลอดจนเป็นการน�าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

TU News



P.22

มธ.ศูนย์ลำาปางร่วมโครงการธรรมศาสตร์เพือ่สังคม ปีที ่4
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ศูนย์ล�าปาง พร้อมด้วย อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง เข้าร่วมการเสวนา เรื่องเเนวโน้มเศรษฐกิจ

เเละการลงทุนในภาคเหนือ จัดโดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

"ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม" (นมธ.) รุน่ที ่10 นอกจากการจดัการเสวนาแล้ว นมธ. 

รุ่นที่ 10 ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ล�าปาง ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 12 ทุน เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 

290,000 บาท ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับมือ
ออมสนิ เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำางานได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบด ี

ฝ่ายบรหิารและความยัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และนายน�าพรยมนา 

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ร่วมแถลงข่าว 

เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ท�างานได้” โดยมุ่งฝึกอบรมและ

ฝึกงาน เพื่อส่งเสริมการเข้าท�างานและอาชีพของคนพิการ ทั้งนี้กิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นเม่ือเร็วๆ น้ี ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์อุทยาน

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จับมือ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ 
จำากัด ยกระดับงานวิจัยด้านยานยนต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์ วงัศกาญจน์ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จ�ากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เพือ่วจิยัและพฒันาสถานปีระจไุฟฟ้าไร้สายส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมอบ

รถสามล้อไฟฟ้า SEV ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง มธ. จดันทิรรศการเพือ่พ่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ภายใต้ชือ่ “ธ ผูส้ร้าง

แผ่นดนิ” เพือ่เชดิชพูระอจัฉรยิภาพด้านการพฒันาชุมชน เมอืง และสถาปัตยกรรม 

ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ และเพื่อเป็นการสืบสาน

พระราชปณิธานของพระองค์ที่มีต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนเมือง  

และสถาปัตยกรรม ซึ่งนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานภาพวาดและ

ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ของพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนกัศกึษา 

ปัจจุบันของคณะ ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ5th Annual International 
Conference on New Voices in Global Health and 
Development 2017  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ  

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล Maastricht University 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  Public Health Institute ประเทศซดูาน และ 

Public Health Solutions Limited Consultants in International 

Public Health ด�าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th 

Annual International Conference on New Voices in Global 

Health and Development 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที 

เสนอผลงานวจิยัจากวทิยานพินธ์และค้นคว้าอสิระของนกัศกึษาระดบั 

บัณฑิตศึกษา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็น

เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเครือข่ายด้านการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งในปีนี้ 

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มาปาฐกถาพิเศษ 

ปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 147 คน เป็นผู้ร่วมประชุมชาวไทย  

จ�านวน 60 คน และชาวต่างประเทศ จ�านวน 87 คน มีจ�านวนผลงาน 

วิชาการ/ผลงานวิจัยที่น�าเสนอในการประชุม รวมจ�านวน 36 เรื่อง  

แบ่งเป็น Oral Presentation จ�านวน 13 เรือ่ง และ Poster Presentation 

จ�านวน 23 เรื่อง  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนต้อนรับคณะผู้แทน NHK World ประเทศญีปุ่่น
รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคุณมาริ คิไตซูมิ  

และคณุเซอชิ ิคริูก ิผูแ้ทน NHK World ประเทศญีปุ่น่ ในการเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกนัเนือ่งในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสมัพนัธ์

ทางการทูตระหว่างไทย- ญี่ปุ่น โดยมุ่งความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนสาขาวิทยุและโทรทัศน์เพื่อขยายโอกาสทางวิชาการและส่งเสริม 

ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน

ในการนี้ ผู้แทน NHK World ร่วมเยี่ยมชมการจัดการ 

เรียนการสอนด้านวิทยุและโทรทัศน์ รวมไปถึงการฝึก

ประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดรายการ

วิทยุของนักศึกษา รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการเรียน

การสอนด้านโทรทัศน์ดิจิทัล ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสาร

มวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต

มธ. ศนูย์ลำาปาง จดัพธิเีจรญิพระพทุธมนต์สบืชะตาหลวง 
และพิธีสมโภชองค์พระพุทธไสยาสน์ 
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ศนูย์ล�าปาง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ยิง่ลกัษณ์  

กาญจนฤกษ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการและวจิยั ศนูย์ล�าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ และถวาย

เครือ่งสงัเวย ในพธิเีจรญิพระพทุธมนต์สบืชะตาหลวง และพธิสีมโภช 

องค์พระพทุธไสยาสน์ ณ วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม พระอารามหลวง 

อ.เมอืง จ.ล�าปาง เมือ่วนัที ่9 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนือ่งด้วย 

ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณา

โปรดเกล้าฯ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา

กาลถ้วนไตรมาส ณ วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดารามพระอารามหลวง 

อ.เมือง จ.ล�าปาง ซ่ึงได้น�าปัจจัยส่วนหน่ึงสนับสนุนโครงการบูรณะ

ซ่อมแซมปิดทององค์พระพุทธไสยาสน์ นอกจากประกอบพิธีข้างต้น

แล้ว มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง กไ็ด้ถวายผ้าป่าเพือ่บ�ารงุ

พระอารามด้วย




