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“วันปรีดี พนมยงค์”
ประจ�ำปี

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2477 เดิมชือ่ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.)
สถานการศึกษาทีส่ ถาปนาขึน้ โดย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์”
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ขณะนั้น
โดยให้การศึกษาในวิชากฎหมายเป็นหลัก เพื่อสร้างให้กฎหมาย
เป็นดัง่ กรอบค�ำ้ จุนสังคมทดแทนการตัดสินใจของผูม้ อี ำ� นาจ และขยาย
ฐานประชาธิปไตยให้กบั ประชาชน ตามแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ของ ศ.ดร.ปรีดี ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ธรรมศาสตร์
จะจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ข้ึน เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงคุณูปการอย่าง
อเนกอนันต์ที่ ศ.ดร.ปรีดี มีต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัย อาทิ
การด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย การด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎรคนแรกของประเทศ และเป็น ผูป้ ระศาสน์การคนแรก
และคนเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นการสืบสาน
เจตนารมณ์ที่ ศ.ดร.ปรีดี ต้องการให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย มีสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวว่า “อาจารย์ปรีดี ที่เรามักเรียกขานกันเช่นนั้น ท่านเป็นรัฐบุรุษ
อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ ด้วยบทบาทต่อบ้านเมืองและประชาชน มีคุณูปการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดเวลาที่รับใช้ประเทศชาติได้
ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์ สุจริต ถือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็น
ทีต่ งั้ ไม่วา่ จะกล่าวถึงคุณปู การในทางใด จะในฐานะผูร้ เิ ริม่ เปลีย่ นแปลง
การปกครอง มันสมองของคณะราษฎร ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย
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ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ นักสันติภาพ นักวิชาการ อาจารย์ นักเขียน และ
ผู้สร้างภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกก็ตาม แต่แก่นแท้ในชีวิตและ
ผลงานของท่าน คือ “ผู้อภิวัฒน์” ถือเป็น สามัญชนผู้อภิวัฒน์ทาง
การเมืองและสังคมคนส�ำคัญของไทย และส�ำหรับการจัดงานปรีดี
พนมยงค์ในปีนี้ ก็จดั ขึน้ เพือ่ เชิดชูเกียรติคณ
ุ ของ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์
และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า คนรุ่นหลังจะน�ำแนวคิด อุดมคติ และ
ปณิธานของท่านก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันเปลีย่ นแปลง
สังคม”
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนา เรื่อง
“อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” โดย
กลุม่ นักการเมืองรุน่ ใหม่ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล จากพรรคเพือ่ ไทย
ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี ด้วยพานพุ่ม
จากอุปกรณ์การศึกษา อาทิ หนังสือและอุปกรณ์การกีฬา จากฝีมอื หน่วยงานและคณะ ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธมี อบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นกั ศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายภาณุวฒ
ั น์ แสนยมาตย์
คณะรัฐศาสตร์ และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” จากการประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง
“ปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาคนและสังคม” รวมทั้งสิ้น 4 ทุน จ�ำนวน 4 ราย ดังนี้

ทุนการศึกษาจ�ำนวนเงิน 7,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
นางสาวจันทิมา นาคอ่อน		
คณะนิติศาสตร์
นายทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์
คณะศิลปศาสตร์


ทุนการศึกษาจ�ำนวนเงิน 4,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน 1 ราย ได้แก่
นายธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา



ทุนการศึกษาจ�ำนวนเงิน 2,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน 1 ราย ได้แก่
นายศิริชัย แสวงทรัพย์		
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พร้อมทัง้ การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัง้ นี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

P.06

Thammasat Global Connections

ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน Celebrating a 20-year
partnership ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of
Nottingham ประเทศอังกฤษ ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP-NU)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยตลอด 20 ปี
เป็นความผูกพันทีเ่ ติบโตขึน้ มาอย่างแข็งแกร่ง ผ่านความไว้วางใจและความเข้าใจซึง่ กันและกัน การจัดตัง้ โครงการ 2 + 2 แห่งแรกในประเทศไทย
เป็นการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยการหาวิศวกรที่มีคุณภาพสามารถท�ำงานได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน
มีนกั ศึกษาเกือบพันคนเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเรียนที่ University of Nottingham และได้สำ� เร็จการศึกษาไปแล้ว พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นคือการมีโอกาสในเส้นทางการท�ำงานที่เพิ่มมากขึ้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP-NU) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 1996 ด้วยความร่วมมือระหว่าง The University of Nottingham
ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีก 2 ปี
ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยเมื่อส�ำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจาก 2 มหาวิทยาลัย เปิดสอนใน 5 สาขา
วิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
สถาบันไทยคดีศึกษา จัดสัมมนา “ฉลองครบรอบ 70 ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา”
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเนื่องใน
โอกาส “ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย –
เมียนมา” (70th Anniversary of Thailand-Myanmar Diplomatic Relations)
มีการปาฐกถาและบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนจากประเทศเมียนมา และนักวิชาการ
จากหลายสาขา อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
รวมไปถึงการจัดนิทรรศการจ�ำลองภาพจิตรกรรมอุโบสถวัดมหาเตงดอจี เมืองสะกาย
เขตมัณฑะเลย์ และการแสดงโขนจากประเทศเมียนมา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการบดี
Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Boris Zhigalev
อธิการบดีจาก Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ณ
ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดย Linguistics
University of Nizhny Novgorod เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำด้านภาษาศาสตร์ของ
รัสเซีย ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556
โดยการหารือครั้งนี้ ได้เห็นพ้องกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน
ภาษาไทยและภาษารัสเซีย รวมถึงการเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ผูบ
้ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ หารือ
กับผูบ
้ ริหาร Guangxi University of Foreign Languages ประเทศจีน
รองศาสตราจารย์ พ รชั ย ตระกู ล วรานนท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
และรองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เข้าเยีย่ มหารือกับผูบ้ ริหาร Guangxi University of Foreign Languages
ประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย วิทยาลัยสหวิทยาการ จะจัดหลักสูตรด้านไทยศึกษา
เป็นเวลา 1 ปี ให้แก่นกั ศึกษาปริญญาตรีของจีนทีเ่ รียนวิชาเอกภาษาไทย โดยให้มาเรียน
ทีป่ ระเทศไทย ตามทีไ่ ด้หารือกับคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของ Guangxi University of Foreign Languages

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
Georgetown University จากประเทศสหรัฐอเมริกา
รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้การต้อนรับและหารือกับ Dr.Thomas Banchoff, Vice President for Global
Engagement จาก Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดย
Georgetown University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
โดดเด่นในสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ School of Foreign Service ซึ่งได้เห็นพ้อง
กันในการสร้างความร่วมมือด้านการสัมมนาและวิจยั ร่วมกัน รวมทัง้ การส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการระยะสั้น (Short Program) ในอนาคต
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“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
จับมือ บ้านปู อินฟิเนอร์จี

“

”

เดินหน้าสร้างคนสร้างความรูเ้ ทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicles)

ปัจจุบนั การใช้พลังงานทดแทนเริม่ เข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้ เป็น
พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตพลังงาน ซึ่งก�ำลังเป็น
ที่สนใจของทั่วโลก โดยในประเทศไทย มีการส่งเสริมให้ใช้พลังงาน
ทดแทนในหลายภาคส่วน เพื่อก้าวสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
รวมถึงรองรับการเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่พร้อม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาครอบคลุมทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เล็งเห็นถึง
การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษทั บ้านปู อินฟิเนอร์จี
จ�ำกัด โดย บ้านปู อินฟิเนอร์จี เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานสะอาด
การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และพลังงานส�ำหรับ
พาหนะไฟฟ้า (Electric Service Provider) โดยการร่วมมือกัน
ในครั้งนี้ จะด�ำเนินโครงการศึกษาพัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้า
ต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รวมถึ ง ระบบการจ่ า ยไฟ
(Charging System) ทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์ใหม่
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าวนั้น ทาง บ้านปู
อินฟิเนอร์จี ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ จะสรรหาวิทยากรผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้
แก่นกั ศึกษาด้วย รวมทัง้ การออกแบบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัย
และรอบๆ มหาวิทยาลัย รองรับการเดินทางของนักศึกษาในปัจจุบัน
และอนาคต
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เผยว่ า การร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี
ยานยนต์นั้น โครงการร่วมมือการพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
นี้ เป็นโครงการแรกที่มีการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งประเด็นการบริหาร

พลั ง งานในปั จ จุ บั น ทั้ ง การพั ฒ นา
และการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมั ย สามารถด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น ใน
การพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย และบริษทั
บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด นอกจากนี้
ยั ง เป็ น โอกาสดี ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะได้เข้าร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษา
กับบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู กล่าวว่า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้
มีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ
(Trial Electric Vehicles) และระบบการจ่ายไฟ (Charging System)
ส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าว โดยจะน�ำรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ
(Trial Electric Vehicles) และ ระบบการจ่ายไฟ (Charging System)
ที่ได้พัฒนา และผ่านการทดสอบแล้วเป็นเวลา 180 วัน มาใช้งาน
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อพัฒนาให้กลายเป็น
ศูนย์การเรียนรูใ้ นด้านดังกล่าวต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ พั ท ยา มี ก ารเรี ย นการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และปีการศึกษาหน้าจะมีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ เพือ่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ยานพาหนะ
ขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) ทีจ่ ะเข้ามาทดแทนยานพาหนะ
ที่ใช้น�้ำมันอย่างแน่นอน โดยเปิดโอกาสรับนักศึกษาจากอาชีวศึกษา
พร้อมพัฒนาให้ศูนย์พัทยา กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์
ในอนาคต ไม่ใช่เพียงรถยนต์เท่านัน้ ยังสามารถสนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาในด้านนี้อีกด้วย สอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และตอบโจทย์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
(อีอซี )ี ตามแผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเครือข่ายทีป่ ระเทศจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ชิงหัว (Tsinghua University) และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang
University) โดยมีแนวความคิดการทดสอบเกี่ยวกับ Electric Tram
และรถโดยสารไฟฟ้าอีกด้วย
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ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ล� ำ ป า ง

ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ร่วมกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จัดท�ำโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ ต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล�ำปาง โดยมีประชาชนต�ำบลวอแก้วมากกว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์วรี ร์ าภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด อาจารย์ประจ�ำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในการจัดโครงการครัง้ นี้ มีเป้าประสงค์หลัก
เพื่อการให้บริการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมให้มกี ารบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจยั และนวัตกรรม
แก่ชมุ ชน และสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ เนือ่ ง
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำ� หนดกลยุทธ์เชิงรุก “Community
Based” และกลยุทธ์ “ส่งเสริมให้มกี ารบูรณาการการให้บริการวิชาการ
วิจัย และนวัตกรรม แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ” ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง มีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยรอบที่ตั้งเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อันส่งเสริมให้
คุณภาพของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย
อาจารย์วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ได้ส�ำรวจข้อมูลและความต้องการพื้นฐาน
ของชุมชนเป้าหมาย คือ ต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
พบว่าชุมชนต้องการให้แก้ปัญหา “ขยะ” เนื่องจากมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ�ำนวนมาก ในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในชุมชน

การจัดการขยะรีไซเคิล
อ�ำเภอห้างฉัตร

โดยในครั้งนีไ้ ด้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ ห้องประชุมบ้านหล่ายทุ่ง
หมู่ที่ 4 ต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง โดยได้รับเกียรติ
จาก นายวาทิต ปัญญาคม นายอ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม และอาจารย์วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด
พร้ อ มด้ ว ยอาจารย์ ดร.จิ ร ภั ท ร หลงกุ ล อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีประชาชน
ต�ำบลวอแก้ว จ�ำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ายที่สุดจะมี
ระบบการบริหารจัดการธนาคารขยะหมูบ่ า้ น 1 ระบบ มีธนาคารขยะ
หมู่บ้านวอแก้ว จนกระทั่งมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการ
ขยะรีไซเคิล 1 ศูนย์ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะท�ำการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล ต�ำบล
วอแก้ว จ�ำนวน 2 ครั้ง จะท�ำให้ทราบถึงความพร้อมของชุมชน ระดับ
การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะ และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วม อันจะส่งผลให้ตำ� บลวอแก้ว
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง สามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างยั่งยืนต่อไป
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ธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ ใหม่
ผู้นำ�ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

ตัง้ เป้ารองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ของไทย พร้อมเปิดรับ ปีการศึกษา 61
ธรรมศาสตร์ ชูไอเดียการเรียนหลักสูตรแนวใหม่ อาทิ เรียนใน
สถานประกอบการจริงกว่า 1 ปีการศึกษา เลือกเรียนอิสระตามความสนใจ ลด
การเรียนในห้อง เพิม่ การเรียนรูอ้ อนไลน์ ฯลฯ โดยตัง้ เป้าผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ต้องพร้อมท�ำงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2562
ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรม
เทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร และ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการจัดรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่
อาทิ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง สามารถเลือกเรียน
อย่างอิสระจากความสนใจของนักศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน
ฯลฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการท�ำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพทันทีเมื่อส�ำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี

News

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า รั ฐ บาลมี น โยบายก�ำ หนด
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ หรือที่เรียกว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น และเพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เพื่อ
เป็นการชักจูงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 มีความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ธรรมศาสตร์จึงสร้างความร่วมมือระหว่างคณะภายใน
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนชัน้ น�ำของประเทศไทย อาทิ บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด บริษัทในเครือเอสซีจี
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ฯลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5 หลักสูตร อันประกอบด้วย
1. หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล เรียนรู้ข้อมูล
ทางดิ จิทั ล อาทิ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากวิทยาลัยนวัตกรรม
2. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี ย านยนต์ ตอบโจทย์ ภ าค
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ยาพาหนะขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี พ ลั ง งานชี ว ภาพและการแปรรู ป เคมี
ชีวภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ในอนาคต จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมทางอาหาร ผลิ ต
นักนวัตกรรมอาหาร พร้อมท�ำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมข้ อ มู ล หลั ก สู ต รที่
บูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและลูกค้า จากความร่วมมือของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนวัตกรรม
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วผู ้ เ รี ย นจะได้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารและรู ป แบบ
การเรียนรูแ้ นวใหม่ โดยผูเ้ รียนจะต้อง เรียนรูใ้ นสถานประกอบการจริง
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง และสามารถ
เลือกเรียนวิชาโทจากต่างคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มี
การจ�ำกัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน รวมถึงการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชา
ศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียน
แบบออนไลน์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้แนวทาง
ดังกล่าว เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
วิชาเรียนที่ตนสนใจได้มากขึ้นและสามารถขยายองค์ความรู้ให้มี
ความหลากหลาย และเป็นแนวทางการสร้างประสบการณ์ เพือ่ พัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหาที่อาจพบเจอในการท�ำงาน ทั้งนี้หลักสูตร
ดังกล่าวก�ำหนดรับนักศึกษา ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 4 และ 5 รศ.ดร.ชาลี
กล่าวทิ้งท้าย
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ธรรมศาสตร์ เสนอ 5 มาตรการ
ลดการใช้พลาสติกจากร้านค้า
			
ในศูนย์รังสิตเป็น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชนด้านค้าปลีกยักษ์
ใหญ่ เดินหน้าโครงการยกเลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO
MORE SINGLE USE PLASTIC) พร้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” ผ่าน 5 มาตรการ อาทิ
ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติก จ�ำกัดการให้ช้อน ส้อม และหลอด
พลาสติก ยกเลิกจ�ำหน่ายน�้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด ยกเลิกการให้
บริการหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้ม ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงาน
ไม่ให้ถงุ พลาสติก เพือ่ ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
เต็มรูปแบบ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหา
ปริมาณขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องควรให้การใส่ใจและร่วมมือกัน
คลี่คลายปัญหานี้ เพราะในแต่ละปีมนุษย์ทั่วโลกสร้างขยะมูลฝอย

มากกว่า 1,200 ล้านตัน และจากสถิติปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมราว 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งจาก
ปริมาณดังกล่าวเพียงร้อยละ 31 ถูกก�ำจัดอย่างถูกต้องและมีเพียง
ร้อยละ 19 เท่านั้นที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสถานที่ก�ำจัดขยะ
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มี 2,810 แห่ง แต่มีเพียง 330 แห่ง
เท่านั้นที่ท�ำการก�ำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี
นั้นมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 600,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณ
ทีม่ ากเกินความสามารถในการรองรับของสถานทีก่ ำ� จัดขยะในจังหวัด
ปทุมธานี จึงต้องส่งก�ำจัดในจังหวัดใกล้เคียง ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีประชากรโดยประมาณ 40,000 คน มีการ
สร้างขยะราว 2,400 ตันต่อปี แต่สามารถคัดแยกเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการ
รีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ โดยเฉพาะอัตราการใช้ถงุ พลาสติก
จากร้านสะดวกซื้อที่สูงถึง 6,500,000 ใบ ต่อปี

News

ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธรรมศาสตร์ได้ด�ำเนินโครงการลดการใช้พลาสติก
แบบครั้งเดียว (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) เพื่อการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero
Waste Campus) จากความร่วมมือของภาคเอกชนทีป่ ระกอบกิจการค้าปลีกในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เจ้าของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัท สหลอว์สัน
จ�ำกัด เจ้าของร้าน ลอว์สัน 108 และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด เจ้าของร้าน ท็อปส์
เดลี่ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต ในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรในธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้มี
การใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” และลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
โดยในความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น�ำเสนอ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ยกเลิก
การให้บริการถุงพลาสติกในทุกสาขาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เว้นเฉพาะ
ถุงส�ำหรับใส่ของร้อนพร้อมทานเท่านัน้ ยกเว้นสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จะยังมีถุงพลาสติกให้บริการ ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม เนื่องจากมีบุคคล
ภายนอกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 2. จ�ำกัดการให้ชอ้ น ส้อม และหลอดพลาสติก โดยให้บริการ
เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น 3. ยกเลิกจ�ำหน่ายน�้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด 4. ยกเลิกการ
ให้บริการหลอดทีม่ ถี งุ พลาสติกหุม้ 5. ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถงุ พลาสติก
ทีม่ าจากการใช้บริการร้านสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้ความเป็นธรรม
กับพนักงานของร้านที่ถูกร้องเรียน เพราะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงั ได้ทำ� ความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่าง ๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัย
ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 90,000 ใบต่อเดือน
ที่ผ่านมา ธรรมศาสตร์ได้ด�ำเนินโครงการลดใช้พลาสติกในหลากรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 และในปี พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการลดใช้ช้อน-ส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก และ

P.13

ถุงพลาสติก พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกลงได้กว่า 30% จากปี 2559 หรือ
ราว 1,800,000 ใบ ตลอดจนยังได้ดำ� เนินการ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มุง่ เน้นเรือ่ ง
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมี
การพัฒนาในเรือ่ งการยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable
University) โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ การด�ำเนินการเปิดตัว
“โซลาร์ไรด์” (SOLARYDE) โครงการรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า
และแสงอาทิ ต ย์ และสถานี ช าร์ จ ไฟจาก
พลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการการลดการปล่อยคาร์บอนให้
เป็นศูนย์จากบริการขนส่งสาธารณะ (Zero
Carbon Transportation) โดยการใช้พลังงาน
สะอาดทดแทน เพื่อเป็นการลดมลพิษให้กับ
มหาวิทยาลัย และเป็นการประหยัดการใช้
พลังงานให้กับประเทศชาติ ผศ.ดร.ปริญญา
กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากนี้ ภายในงานยั ง มี กิ จ กรรม
เสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้ง
เดียวทิ้งของผู้บริโภค” โดย ผศ.ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความ
ยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รองอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุวรรณา เตียรถ์สวุ รรณ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคุณธารา
บัวค�ำศรี ผู้อ�ำนวยการประจ�ำประเทศไทย
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ
Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นด้านกฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงินในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ และกองทุนศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ จัดงานสัมมนาวิชาการ
ทางกฎหมายเรือ่ ง “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement”
เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา โดยตระหนักถึงผลกระทบอันอาจจะเกิด
ขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่า
ในเรื่องของ DIGITAL MONEY CRYPTO CURRENCY และอื่น ๆ และเพื่อ
ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ในภาพรวมของเศรษฐกิจ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบนั ในทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเตรียมการเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีกลไก
ส� ำ คั ญ ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบ และทุกรัฐบาลได้ออกกฎหมาย
บั ง คั บ ใช้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง ในด้ า น
งานเอกชนกับธุรกิจ เอกชนกับราชการ และธุรกิจกับ
ราชการ ซึ่งมีผลส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น และ
เปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางธุรกิจไปอย่างมากมาย โดย
การสัมมนาในครัง้ นีจ้ ะเป็นต้นแบบของการวางกรอบความคิด
ในการพัฒนาการศึกษาวิชานิตศิ าสตร์และปรับปรุงตัวบท
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทีม่ อี ยูร่ อบตัวในปัจจุบนั โดย
เฉพาะจะเป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษากฎหมายและนักศึกษา
ICT ในรุ ่ น ต่ อ ไปที่ จ ะก้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมดิ จิ ทั ล อย่ า งเป็ น
ผู้มีความรู้ทางกฎหมายที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในทุกรูปแบบ อันจะเป็นผลให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดรับกับแนวทาง
ของการพัฒนากฎหมายสากลทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
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โดย งานสัมมนาวิชาการทางกฎหมายเรือ่ ง Fintech & Cryptocurrency
vs. Law Enforcement ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ได้กล่าว
ว่า CRYPTO CURRENCY (สกุลเงินดิจิทัล) มีข้อดีคือ ความรวดเร็ว ทันใจ
ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของทางการ และอัตราดอกเบี้ย เมื่อ
มีการยอมรับจากผู้เล่น แต่มีข้อเสียคือ เมื่อผู้เล่นเข้าสู่ธุรกรรมของ 4
คริปโตเคอเรนซี อาจถูกหลอกลวงได้ง่าย เกิดการทุจริต และน�ำไปสู่
การโจรกรรมหรือแฮ็กข้อมูล

“คริ ป โตเคอเรนซี ” ถือเป็น ระบบการลงทุน ที่
สร้างสรรค์และเหมาะส�ำหรับผู้ลงทุนกลุ่มสตาร์ทอัพ
ส่วนโทษต้องรู้เท่าทันความเสี่ยง โดยที่ผ่านมาได้รับ
รายงานจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เตือนว่าให้ระวังเรือ่ ง
การท�ำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี เพราะอาจส่งผลให้
เกิดปัญหาการฟอกเงิน การเอาเงินที่ผิดกฎหมายจาก
การค้ายาเสพติดและต่าง ๆ มาฟอกเงินผ่านการลงทุน
ในคริปโตเคอเรนซีได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยทีใ่ กล้จะมีการเลือกตัง้ อาจจะมีการน�ำเงินเข้าใช้ในการซือ้ เสียงผ่านรูปแบบของบิตคอยน์ และ
อีกหลายประเทศมีการแจ้งเตือนว่าคือการก่อการร้ายข้ามประเทศ ส่วนตัวมองว่าคริปโตเคอเรนซีจะมีการพัฒนาอีกเยอะในอนาคต ซึ่งไทย
จะต้องมีความพยายามในการรู้กลไกต่าง ๆ ที่เติบโตมากขึ้น เพื่อน�ำมาพัฒนากฎหมายที่ก�ำกับดูแลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
และไม่ให้เป็นอุปสรรคในการท�ำธุรกรรมชนิดนี้ นายวิษณุ กล่าว
ทัง้ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ออก พ.ร.ก.ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2561 โดยได้มีการศึกษาโมเดลจากหลาย
ประเทศ และพิจารณาอย่างเหมาะสม
นโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะน�ำพาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้กา้ วเข้าสูค่ วามเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักการ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยั่งยืน” นั้น จ�ำเป็นต้องสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ของสังคมดิจิทัลที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่แต่เฉพาะการรับมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียว การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นความจ�ำเป็นอย่างมากที่ทุกประเทศรวมถึง
ประเทศไทยจะต้องสามารถบริหารเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ภายใต้ระบบของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบ Telecommunication
สมัยใหม่ต้องประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในทุกระบบของการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

P.16

Thammasat Show Case

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์
จัดงาน “Senior Project #4”
ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4
โชว์ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านงานวิจัยกว่า 400 ชิ้น
การแสดงออกของว่าทีน่ กั วิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ ผ่านการพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและโอกาสในการ
ต่อยอดเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน “Senior Project #4” ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือ
นวัตกรพันธุใ์ หม่ ครัง้ ที่ 4 โชว์ศกั ยภาพนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ทถี่ กู บ่มเพาะจากคณะฯ เพือ่ มุง่ แก้ปญ
ั หาสังคม
และต่อยอดทางธุรกิจกว่า 400 ชิน้ งาน โดยมีตวั อย่างผลงานไฮไลท์ เช่น Rubber Tree Bark for Steelmaking
เหล็กกล้าจากขีเ้ ส้นยางพารา เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แก่ชาวสวนยาง และลดการน�ำเข้าคาร์บอนจากต่างประเทศ,
TU Care Giver แอปพลิเคชัน แมชชิ่งบุรุษพยาบาล ให้พร้อมบริการผู้ป่วย-ผู้สูงอายุถึงเตียงนอน, Triage
System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และ Nano
Gel Cosmetic by Banana Blossom เจลจากสารสกัดปลีกล้วย เวชภัณฑ์ที่ซึมเข้าผิวได้ดีไม่มีเหนอะหนะ
ซึ่งผลงานวิจัยแต่ละชิ้นสามารถน�ำไปต่อยอดได้จริงในเชิงธุรกิจ โดยมีการจ�ำแนกงานวิจัยออกเป็นกลุ่ม ๆ
เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ง่ายขึ้น
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รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั งาน
“Senior Project #4” หรือตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือ
นวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงออก
ซึ่งศักยภาพของว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนา
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สดุ สร้างสรรค์กว่า
400 รายการ ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้ 1. ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 2. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. ด้านชีววิทยาศาสตร์ 4. ด้านดิจทิ ลั และระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล 5. ด้านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และ 6. ด้านเทคโนโลยี

หนึง่ ในผลงานไฮไลท์อย่าง “เหล็กกล้าจากขีเ้ ส้นยางพารา” โดย นางสาว
ธมิกา ชะนะสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทน
ที ม ผู ้ พั ฒ นางานวิ จั ย เล่ า ว่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาและพั ฒ นา
“ขีเ้ ส้นยางพารา” วัสดุเหลือทิง้ จากยางธรรมชาติ ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอน
คุณภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ
สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ให้ กั บ เกษตรกร และสนั บ สนุ น ภาครั ฐ ลดมู ล ค่ า การ
น�ำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ เนื่องจากการกรีดยางในแต่ละวัน จะได้
ขี้เส้นยางพาราถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อสวนยางพารา 10 ไร่ เมื่อรวม
สวนยางพาราทั้งประเทศกว่า 18 ล้านไร่ ก็จะได้ขี้เส้นยางพาราสูงถึง
2.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น 2,700 ตันต่อวัน และหากค�ำนวณการ
กรีดยางพาราทั้งปีจะได้ขี้เส้นยางพาราเป็นปริมาณมหาศาล ทั้งนี้ จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ขี้เส้นยางพารา เป็นชีวมวลที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ
มีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน (Carbon based material) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ส�ำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า ซึ่งเมื่อเปลี่ยนขี้เส้นยางพาราเป็น
ถ่านคาร์บอนจะสามารถใช้ทดแทนถ่านหินในการผลิตเหล็กกล้าได้มากกว่า
50% อย่างไรก็ดี งานวิจัยดังกล่าว อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการละลายของคาร์บอนและการท�ำปฏิกริ ยิ ากับตะกรัน
ในเตาหลอม และการน�ำไปทดลองใช้กับโรงงานผลิตเหล็กเพื่อทดแทน
การใช้ถ่านหินเป็นล�ำดับต่อไป
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คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ

โชว์นวัตกรรมทางสังคมเด็กปี 2
ช่วยพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

ฉีกกรอบหลักสูตรแบบเดิม! คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมทาง
สังคมของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 โดยให้นกั ศึกษาลงพืน้ ทีฝ่ กึ ประสบการณ์
เรียนรูใ้ นพืน้ ทีจ่ ริง 4 แห่ง และช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างยัง่ ยืน
มุมมองใหม่ของการศึกษาไม่ใช่เพียงการเรียนรูภ้ ายในห้องสีเ่ หลีย่ ม
ทีม่ เี พียงครูและนักเรียนเท่านัน้ แต่การได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ได้ประสบการณ์
เรียนรู้ที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ จะเป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยพัฒนาให้เกิดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ โดยคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการและเวทีเสวนาในหัวข้อ “งอกงาม
เติบโต ผลิบาน: ชุมชนคือต้นทาง สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่ง
สังคม” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อน�ำเสนอ
ผลงานนวัตกรรมทางสังคมจากนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ของคณะวิทยาการ
เรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ ทีไ่ ด้เรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานตลอด 1 ปี
การศึกษา โดยนักศึกษาได้ฝกึ ประสบการณ์เรียนรูใ้ นพืน้ ทีจ่ ริง 4 แห่ง
ด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนตะโหนด จ.สิงห์บรุ ี ชุมชนบางกะเจ้า
จ.สมุทรปราการ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ และชุมชนตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ท�ำความเข้าใจและศึกษาประเด็นปัญหาในพืน้ ที่

นัน้ ๆ จนเกิดการคิดค้นพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางสังคมทีต่ อบโจทย์
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�ำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “สิง่ ทีน่ กั ศึกษารุน่ แรก
ได้ลงพืน้ ทีท่ งั้ 4 พืน้ ที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนตะโหนด จ.สิงห์บรุ ี ชุมชน
บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ และชุมชน
ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ นักศึกษาของเราต้องลงพืน้ ที่
ชุมชนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เพราะหลักสูตรของคณะวิทยาการเรียนรู้
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และศึกษาศาสตร์นั้น แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยปกติแล้วอาจารย์มกั จะสอนทฤษฎีกอ่ น และตามด้วย
การลงพืน้ ที่ แต่คณะของเราออกแบบการเรียนการสอนให้กลับกัน ซึง่
เราคิดว่าการเรียนรูโ้ ดยไม่มกี รอบมาบล็อกความคิด จึงท�ำให้นกั ศึกษา
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นจริง และกลับมาเรียนแนวคิดและทฤษฎี
ในช่วงชัน้ ปีที่ 3 - 4 ซึง่ จะท�ำให้นกั ศึกษาสามารถเชือ่ มโยงโลกความเป็นจริง
กับโลกวิชาการได้เข้าใจมากยิง่ ขึน้ ”
ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนเรื่องการท�ำงาน
กับชุมชนและลงพืน้ ทีไ่ ปปฏิบตั งิ านจริง โดยสิง่ ทีเ่ ป็นจุดมุง่ หมายของการ
ท�ำงานในพืน้ ทีค่ อื “การลงไปเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจถึงวิถชี วี ติ ของ
ชุมชนว่าเป็นอย่างไร และอะไรทีจ่ ะเป็นการต่อยอดหรือเป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ช่วยตอบโจทย์ให้กบั ชุมชนในมุมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักสูตรของคณะ และได้เรียนรูจ้ ากสภาพทีเ่ ป็นจริงมากกว่าการเรียน
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว” รศ.ดร.อนุชาติ กล่าวสรุป
การเรียนรูใ้ นชัน้ ปีที่ 2 จะเน้นให้นกั ศึกษามีความรู้ และทักษะแบบ
สหวิทยาการทีจ่ ำ� เป็นในการขับเคลือ่ นการเรียนรูผ้ า่ นศาสตร์ 4 แขนง
ได้แก่ การใช้สอื่ และเทคโนโลยี ศิลปะและละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
การท�ำงานร่วมกับชุมชน และธรรมชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
เปิดมุมมองใหม่ต่อความเข้าใจในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ที่
ไม่จ�ำกัดเฉพาะการศึกษาในระบบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม
ในสังคม ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นสังคม ผ่าน
แนวคิดการออกแบบโดยยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered
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Design) โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบเป็นแกน ซึ่งนักศึกษาจะได้
มีโอกาสเชือ่ มโยง ความเข้าใจประเด็นเกีย่ วกับการศึกษาและการเรียนรู้
เข้ากับประเด็นปัญหาในพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม ขยายกรอบ ความคิด
ไปสูก่ ารมองภาพรวม การคิดเชิงระบบและได้ทำ� งานร่วมกับชุมชนอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้ เกิดแนวทางการจัดการหรือการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืน
การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงจากการท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ริงโดยใช้
ชุมชนเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารนัน้ นางสาวชาลิสา พงศ์พนั ธุ์ หรือ 'น้องบีม'
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการ
เรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ ตัวแทนจาก
กลุม่ นักศึกษาทีไ่ ด้ไปลงพืน้ ที่ “ชุมชน
คลองเตย กรุงเทพฯ” เล่าว่า พื้นที่
ดังกล่าวมีความซับซ้อน และมีปัญหา
มากมายหลายด้าน แต่ทุกปัญหานี้มี
ความเชือ่ มโยงกัน สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
พื้นฐานในชุมชน คือ ปัญหาทางด้าน
การเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย และ
เป็นหนี้นอกระบบ จึงท�ำให้สมาชิก
ในกลุ่มสนใจที่จะแก้ปัญหาด้านระบบการเงินจึงท�ำเป็นโครงการ
“การบริหารจัดการเงิน Financial Literacy” โดยใช้การเล่นบอร์ดเกม
ทีช่ อื่ ว่า “บอร์ดเกมสร้างสรรค์ บริหารการเงิน” ซึง่ พวกเราได้คดิ ค้นและ
ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของคนในชุมชนและไม่ซบั ซ้อน น�ำมาให้
เด็กในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ทดลองเล่น น�ำไปสูก่ ารถอดบทเรียน
เข้าใจและเห็นภาพ สามารถเชือ่ มโยงกับชีวติ จริงได้ บทสุดท้ายเด็กเหล่านี้
ก็ได้เข้าใจการบริหารจัดงานเงินทีด่ ี และสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ จริงได้
“เราได้มองเห็นศักยภาพผ่านการเรียนรูข้ องเด็กๆ เห็นหลายความคิด
ทีส่ ะท้อนออกมาในแบบทีค่ าดไม่ถงึ ท�ำให้เข้าใจความจริงทีว่ า่ ... “คน”
ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ในสภาพแวดล้อมอย่างไร สามารถพัฒนาได้” น้องบีม
กล่าวทิง้ ท้าย
ในการเรียนรู้และลงพื้นที่นั้น แต่ละขั้นตอนนักศึกษาจะสะท้อน
และจดบันทึกประสบการณ์เรียนรูข้ องตนเอง (Learning Portfolio)
เพื่อส�ำรวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง น�ำไปสู่
การรูจ้ กั ตนเองในเชิงลึก และมองเห็นช่องทางการเติบโตทัง้ ในแง่บคุ คล
และวิชาชีพ ได้แก่ การค้นพบแรงบันดาลใจในชีวติ การพัฒนาความรู้
และทักษะต่าง ๆ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการท�ำงานในฐานะ
นักขับเคลือ่ นการเรียนรู้ ตลอดจนเห็นถึงความเป็นไปได้ในการ เป็นผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมผ่านการสรรค์สร้างและพัฒนานวัตกรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “งอกงาม เติบโต ผลิบาน:
ชุมชนคือต้นทาง สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งสังคม” จากตัวแทนพืน้ ที่
4 ชุมชน ทีน่ กั ศึกษาได้ลงพืน้ ทีฝ่ กึ ประสบการณ์เรียนรูด้ งั กล่าว เพือ่
แลกเปลีย่ นมุมมอง และประสบการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน หลังจาก
นักศึกษาได้เข้าไปสร้างนวัตกรรมทางสังคม

เชชญอบรมสัมมนา และ Workshop
ในหัวขอ

“How to publish your articles/books
with Cambridge University Press”
ววทยากรโดย :

Mr. Joe Ng

(Social Sciences Acquisitions Editor)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ หองกิจกรรมเรวัต พุทธธนันทน
ชั้น U2 หอสมุดปรรดี พนมยงค มธ.ทาพระจันทร

จำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่งเทานั้น !

ลงทะเบียนไดที่

หรรอ

>> https://bit.ly/2IK7l5Z

กำหนดการจัดการอบรม

>> https://bit.ly/2s6cCKb
หมายเหตุ : กิ จ กรรมนี ้ ส ามารถ
ลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษา อาจารย
นักววจัย และบุคลากรของมหาววทยาลัย
ธรรมศาสตรเทานั้น

