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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อ
ประชาชนและความยั่งยืน” (Thammasat Academic Expo & 
Open House 2018) ภายใต้แนวคดิ “จิตวญิญาณเพือ่ประชาชนและ
ความยั่งยืน” (Infinity of Spirit : for People & Sustainability)  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคาร
ยิมเนเซียม1) เมื่อวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ศ.คลินิก
นพ.อดุม คชนิทร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กจิกรรมดังกล่าวได้รบัความสนใจ จากนกัเรยีน นกัศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวนมาก 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ว่า “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืนเป็นงานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานจากการท�าโครงงานในวิชาเรียน 
ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม หรือที่เรียกว่า 
Service Learning ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการสอนแบบบรรยายท่องจ�า
ให้เป็นลงมอืท�า และแสดงผลงานในเรือ่งความยัง่ยนืของมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์และของคณะต่าง ๆ  ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หรือ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ ซึ่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้น�ามาเป็นเป้าหมายของมหาวทิยาลยั เพือ่
ให้เกดิการเรยีนการสอนและการวจิยั รวมถงึการพฒันามหาวทิยาลยั 
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศและ
โลกของเราต่อไป”

รศ.เกศินี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในท่ามกลางยุคสมัยที่มหาวิทยาลัย
จะต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็ ยคุสมยัทีมี่จ�านวนทีเ่รียนมากกว่าจ�านวน
ผู้เรยีน ยคุสมยัทีท่กัษะในการหาความรูแ้ละการแก้ปัญหา ส�าคญักว่า
ตัวความรู้ ยุคสมัยที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่บัณฑิตจาก
มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยทุกแห่งจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นตวัเอง และ
การปรับเปล่ียนตนเอง หรือ Transformation ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ส�าคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
ให้เป็น Active Learning การเรียนข้ามศาสตร์ข้ามสาขา และการ
ปรับตัวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ใช้ดิจิตอลไวร์เลสเทคโนโลยี 
แต่ส�าหรบัเป้าหมายการเป็นมหาวทิยาลัยเพือ่ประชาชน และส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะยืนหยัดตลอดไป โดยมุ่งหมายในเรื่อง
ใหม่คือ เรื่องความยั่งยืนด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
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จึงมิได้สอนนักศึกษาเพียงให้รักประชาชน แต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ในการท�าให้โลกนี้เป็นบ้าน
ของมนษุยชาตอิย่างยัง่ยนืตลอดไป และนีค่อืทีม่าของชือ่งาน ‘ธรรมศาสตร์วชิาการเพือ่ประชาชน และความ
ยั่งยืน’ ในปีนี้นั่นเอง”

ศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชนิทร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวว่า “งานธรรมศาสตร์วชิาการ
เพื่อประชาชนและความย่ังยืนในปีนี้ นับว่ามีความน่าสนใจตั้งแต่ช่ืองานแล้ว เพราะไม่ได้เป็นแค่งานวิชาการ
เท่านั้น แต่ใช้ค�าว่า ‘วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน’ ค�าว่า ‘เพื่อประชาชน’ นั้นเข้าใจได้ เพราะเป็น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ที่มีค�าว่า ‘เพื่อความย่ังยืน’ เข้ามาด้วยน้ี ผมเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมี
ประโยชน์อย่างยิง่ เพราะ ‘การพฒันาอย่างยัง่ยนื’ เป็นเรือ่งทีจ่ะต้องเข้ามาแทนทีก่ารพฒันาแบบเดมิทีท่�าลาย
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ แล้วก็ใช้ทรัพยากรมากเกินไป จนเกิดสภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศอย่างรุนแรงในขณะนี้ จนกระทั่งสหประชาชาติต้องชวน
รัฐบาลทั่วโลกมาร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนากันเสียใหม่ 
แล้วก็เกิดเป็น ‘เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ หรือ Sustainable 
Development Goals ซ่ึงรัฐบาลไทยก็ได้ร่วมลงนาม และท�าให้
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประเทศ
อื่น ๆ ทั่วโลกด้วย”

“ดังนั้น การท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้มาท�า
เรื่องความยั่งยืนด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะ
วัตต์ ที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย หรือการเลิกการใช้ถุง
พลาสติกหูหิ้วในร้านสะดวกซื้อเป็นที่แรกในประเทศไทย แล้วก็รับ
รางวัล Smart City จากกระทรวงพลังงานในปีที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่อง
ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซ่ึงมี 
17 ข้อนั้น ข้อที่ส�าคัญที่สุดที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
โดยตรงคือ ข้อที่ 4 เรื่อง Quality Education หรือ การศึกษาอย่าง
มคีณุภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืจงึเป็น
หน้าที่ของทุกมหาวิทยาลัยและบุคลากรในวงการศึกษาทุกคน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยท่ีมหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ 
ให้สอดคล้องกับ Aging Society ที่คนเกิดน้อยลง และมหาวิทยาลัย

ในแบบเดมิ ๆ  ดจูะมคีวามจ�าเป็นน้อยลงไปทกุขณะ มหาวทิยาลยัไทย
ในยคุ Thailand 4.0 จงึต้องปรบัตวั ทัง้การเรยีนการสอนทีต้่องสร้าง
คนที่คิดเป็นและหาความรู้เป็น และสร้างงานวิชาการและการวิจัยที่
ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นนักเรียน
ทัง้หลายจากทัว่ประเทศทีม่าร่วมงานนีก้ต้็องปรบัตวัเช่นกนั” ศ.คลนิกิ 
นพ.อุดม กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 
งานเสวนาเรื่อง “จิตวิญญาณเพื่อประชาชนและความยั่งยืน” โดย 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและ
บริหารศูนย์รังสิต กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้มีชื่อเสียง อาทิ  
คณุนลนิ โฮเลอร์ (ซาร่า) นกัร้องและนกัแสดง ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรม
ศาสตร์ คุณวิลาสิณี จันทร์วุฒิวงศ์ (อี้) นางสาวไทย 2557 ศิษย์เก่า
วทิยาลัยนวตักรรม กิจกรรม Workshop และการแสดงจากคณะและ
ชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ คือ “การปราศรัยนโยบาย
เพื่อประชาชนและความยั่งยืน Thammasat Resolution Talk 
2018” โดยเปิดเวทีให้ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายได้น�าเสนอแนวคิด “หากคุณได้เป็นนายก
รัฐมนตรี นโยบายใดที่คุณจะใช้พัฒนาประเทศเป็นนโยบายแรก” 
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พร้อมมีตัวแทนนักการเมืองรุ่นใหม่จาก 4 พรรคการเมืองมาร่วมให้ความเห็นด้วย อาทิ 
คุณขัตติยา สวัสดิผล ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนจากพรรค
ประชาธปัิตย์ คณุเขตรฐั เหล่าธรรมทศัน์ ตัวแทนจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยและ
คุณพรรณิการ์ วานิช ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ 

โดยนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ 

1. นายเศวตโชติ วิชาชัย กับนโยบายการต่างประเทศ “TRUST THAI ทัดเทียม
โลก” ยกระดับประเทศไทยในเวทีโลก 

2. นายณฐนภ ศรัทธาธรรม กบันโยบาย “Smart City Decentralize Thailand” 
76 จังหวัด 76 อัตลักษณ์ สู่การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 

3. นายกรวิชญ์ อินทางษ์ กับนโยบาย “Zero Waste” 

4. นายศุภณัฐ กิ่งแก้ว กับนโยบาย “ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่” เชื่อมอนาคต
ไทยให้ใกล้ขึ้น ปูทางสู่รัฐสวัสดิการ

5. น.ส.ตตยิา ปัฐยาวตั กบันโยบาย “กองก�าลงัพทิกัษ์ประชาธปิไตย” เพื่อลดการ
เกิดรัฐประหาร

โดยผูส้มคัรทีไ่ด้รบัคะแนนโหวตสงูสดุ คอื ผูส้มคัรหมายเลข 4 นายศภุณฐั กิง่แก้ว 
กับนโยบาย “ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่” เชื่อมอนาคตไทยให้ใกล้ขึ้น ปูทางสู่
รฐัสวสัดกิาร ซึง่ได้ให้สมัภาษณ์ถงึความรูส้กึทีช่นะการเลอืกตัง้ว่า “ผมตืน่เต้นมากและ
กไ็ม่ได้คาดว่าจะชนะด้วยซ�า้ เพราะผมคดิว่ามนัยงัมอีกีหลายนโยบายทีน่่าสนใจและน�า
เสนอได้ดี ทั้งแปลกใจและดีใจมากครับ ส่วนรากฐานที่ท�านโยบายนี้มาจากภาคนิพนธ์
ของผม เรือ่ง การบ�าเพญ็ทกุขพลกรยิาของคนไทย ภายใต้กระแสเสรนียิมใหม่ เนือ่งจาก
ผมมข้ีอมลูเรือ่งความเลือ่มล�า้ ความไม่พอใจของประชาชนทีไ่ม่ต้องการอยูใ่นกรงุเทพฯ 
แต่ต้องจ�าใจอยูเ่พราะทีน่ีม่นัเป็นแหล่งรวมความเจรญิ ในขณะทีบ้่านเกดิเขามนัไม่เจรญิ 
ซึ่งปัญหาเริ่มต้นมันมาจากการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซ่ึงผมเช่ือว่า ปัจจัย
ทางเศรษฐกจิจะเปลีย่นแปลงทกุอย่างได้ นัน่จงึน�ามาสูค่วามคิดทีว่่า หากสามารถขยาย 
เส้นทางการคมนาคมทุกอย่างออกไปยังท้องถิ่นได้ ความเจริญก็จะขยายไปสู่ท้องถิ่น 
ด้วยเช่นกัน ผมจึงใช้ฐานคิดนี้ในการน�าเสนอนโยบายครับ”

นับว่า ปีนี้ก็เป็นอีก 1 ปี ที่งานธรรมศาสตร์วิชาการได้รับการตอบรับที่ดีจาก 
ทั้งนักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ ด้วยแนวคิดการจัดงานที่ 
คงอตัลกัษณ์เพ่ือประชาชนของธรรมศาสตร์ ประกอบกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เพือ่ให้ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัทีย่ัง่ยนืทัง้ในด้านคณุภาพการศึกษาและคุณภาพชีวติ

นายเศวตโชติ วิชาชัย 
นโยบาย “TRUST THAI  ทัดเทียมโลก”

นายณฐนภ ศรัทธาธรรม 
นโยบาย “Smart City  Decentralize Thailand”

นายกรวิชญ์ อินทางษ์  
นโยบาย “Zero Waste”  

นายศุภณัฐ กิ่งแก้ว  
กับนโยบาย “ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่”
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 

P.06 Cover Story



นายศุภณัฐ กิ่งแก้ว  
กับนโยบาย “ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่”
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 

น.ส.ตติยา ปัฐยาวัต  
กับนโยบาย “กองก�าลังพิทักษ์ ประชาธิปไตย” 
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วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจ�าประเทศไทย จดัพธิลีงนามข้อตกลงทางวชิาการ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลาง) 

และ ผศ.ดร.นธินินัท์ วศิเวศวร คณบดวีทิยาลยันานาชาตปิรดีี พนมยงค์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ที ่2 จากซ้าย) ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตู

อนิเดยีประจ�าประเทศไทย Mr. Abbagani Ramu, Charge d'Affaires, 

Embassy of India, Bangkok (ที่ 4 จากซ้าย) จัดพิธีลงนามข้อตกลง

ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Indian Council 

for Relations (ICCR) เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ณ ห้องคอมมอนรูม ชั้น 1 วิทยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Agon Shu แก่นักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 6  

จากซ้ายแถวกลาง) เป็นประธานในพธิมีอบทนุการศกึษามลูนธิ ิAgon 

Shu แก่นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจ�าปี

การศึกษา 2561 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย

มี Ms.Kazuko Maki, Director of Agon Shu International 

Department ประเทศญ่ีปุ่น (ท่ี 5 จากซ้ายแถวกลาง) ร่วมมอบ

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 20 ราย ทั้งน้ี 

คณุผาณติ พูนศริิวงศ์ อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ ใน

ฐานะผูป้ระสานงานมลูนธิฯิ ผศ.ดร.สปุราณ ีลสิวสัดิ ์ผูช่้วยอธกิารบดี 

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ผศ.ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ คณบดคีณะวารสาร-

ศาสตร์ฯ และ ผศ.ญาณศิา บญุประสทิธิ ์รองคณบดฝ่ีายการนกัศกึษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จดังานประชมุวชิาการ
นานาชาติด ้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
ในหัวข้อ “Human Resources Management in 
Higher Education”

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12 ประเทศ ทั้งในยุโรป

และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในนามโครงการ Strategic Human 

Resources Management for Southeast Asian University 

(HR4ASIA) ภายใต้การสนับสนุนของ Eramus+ Program จัด 

การประชุมภายใต้หัวข้อ “Human Resources Management 

in Higher Education” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยงานประชุมวิชาการ

นานาชาติในครั้งนี้ มีเป ้าหมายเพื่อสนับสนุนและยกระดับ 

การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ประกอบด้วย ประเทศกัมพชูา 

ลาว เวียดนาม และไทย
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โครงการศึกษาดูงาน 2 ประเทศระหว ่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Osaka City 
University

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 8 จากซ้ายแถวบน) เปิดโครงการ

ศึกษาดูงาน 2 ประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 

Osaka City University เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ณ สถาบนัเอเชยีตะวนัออก 

ศึกษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต ในการนี ้รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยาย Thai Affairs ให้แก่นักศึกษาที่ 

ร่วมโครงการฯ โดยจะมกีารศึกษาดงูานบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย

และประเทศญีปุ่่น รวมทัง้การท�า Project ร่วมกนั ทัง้นีน้กัศกึษา

ธรรมศาสตร์มกี�าหนดการเดนิทางเข้าร่วมโครงการฯ ในลกัษณะ

เดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคม 2562 
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สมัมนาวชิาการนานาชาต ิ“2018 Southeast Asia Disaster Risk Governance Academic Seminar”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาพันธ์กาชาดสากล
และสมาคมเสี้ยววงเดือนแดง และ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน 
จัดงาน สัมมนาวิชาการนานาชาติ “2018 Southeast Asia Disaster Risk 
Governance Academic Seminar” ปาฐกถาเรื่อง “Some Key Issues of 
Disaster Risk Reduction in Asia” โดย ศ.ดร.เป็นหนึง่ วานชิชยั (กลาง) Head 
of Department of Civil & Infrastructure Engineering, Asian Institute 
of Technology เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการฝึกอบรม “Water Purification for Hemodialysis Therapies” 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) พร้อมด้วย The Association for Overseas 
Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญีปุ่น่ 
และสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Water 
Purification for Hemodialysis Therapies” เพื่อให้บุคลากรในสายอาชีพ 
ทีเ่กีย่วข้องได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบผลิตน�า้บรสุิทธิส์�าหรบัการฟอกไต
ทีม่คุีณภาพและได้มาตรฐาน อกีทัง้ได้เรยีนรูเ้ทคนคิจากผู้เชีย่วชาญในด้านดงักล่าว 
โดยมี ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
(กลาง) เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติไทย-ญี่ปุ่น  
ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Thammasat Face up

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตร ีผูแ้ทน
พระองค์ ออกรับบัณฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รุน่ที ่50

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี (กลาง) เป็นผู้แทนพระองค์ 
ออกรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 
ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับพระราชทาน พระราโชวาท ก่อนออกปฏิบัติงานใน
ชนบท เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั โดยม ีรศ.เกศินี  
วฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ที ่6 จากซ้ายแถวบน) เป็นผู้น�าคณะ 
เข้าพบผู้แทนพระองค์

84 ปี ศรีธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  
จัดงานแสดงมุทิตาจิต 84 ปี ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี  
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าทมีผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
และศิษย์เก่า ร่วมงาน ณ ลานปรดี ี พนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ เมือ่เรว็ ๆ นี้ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ผ่านการคัดเลือกและรับ

โล่ประกาศเกียรติคุณจากส�านักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อแสดง

ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

เป็นต้นแบบในการจัดท�าหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานอาชวีศกึษาและอดุมศึกษา รวมถึงลงนามความร่วมมอื (MOU) 

กับส�านักงานศึกษาธิการภาค 9 ในหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกซ่ึง

ได้แก่ หลกัสตูรวศิวกรรมเทคโนโลยยีานยนต์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ณ ส�านักงานศึกษาธิการ 

ภาค 9 จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ตามที่ ส�านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนให้มีทางเลือกในการ

เข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย จึงได้ก�าหนดให้มีโครงการส่งเสริม

เวทีและประชาคม เพ่ือการจัดท�ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา

หลกัสตูรต่อเนือ่งเชือ่มโยงการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัอาชวีศกึษาและ 

อุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเช่ือมโยงระหว่างการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา รวมทัง้เป็นการพฒันา

ทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษา

ในแต่ละสาขาวิชาชีพ อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถ

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาแล้วยังมีอีก 3 หลักสูตรที่ได้รับ

การคัดเลือกเช่นเดียวกัน อาทิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ต่อเนือ่ง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 

สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี

ฐานวทิยาศาสตร์ (ชลบรุ)ี หลกัสตูรการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน

การสอนเชือ่มโยงการจดัการอาชวีศกึษาแบบทววิฒุ ิระบบขนส่งทาง

รางรองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยั

เทคโนโลยีชลบุรี และหลักสูตรเทคนิคเครื่องกลเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยี

เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

ต้นแบบการจัดท�าหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา



P.11Thammasat Lampang

 ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง คว้ารางวัลห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย ดีเด่น จากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจ�าปี 2561 ขึ้น เม่ือวันที่ 21 
กันยายน 2561 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยนายวุฒิชัย ขอทะเสน นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติ ประจ�าห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

อ.ดร.ปรยีาภรณ์ เรยีนแพง ผูช่้วยคณบดฝ่ีายบรหิาร ศนูย์ล�าปาง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศนูย์ล�าปาง และเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาในโครงการดงักล่าว กล่าวว่า  
ขอแสดงยนิดกีบันกัวทิยาศาสตร์ (หวัหน้าห้องปฏบิตักิารเคมีพืน้ฐาน) 
ทีไ่ด้รบัรางวลัการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร 
เคมพ้ืีนฐานและเป็นห้องปฏบิตักิารน�าร่อง ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล�าปาง ทั้งน้ีต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด ในอนาคตจะพัฒนา
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น 

อ.ดร.ปรียาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ห้องปฏิบัติการของทางคณะ
ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่และยังไม่มีระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการ 
ที่ดีมารองรับ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้มีแนวคิดให้ห้องปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขทะเบียนห้อง
ปฏิบัติการ 2-0093-0001-7 (นายวุฒิชัย ขอทะเสน เป็นผู้ดูแลฯ) 
ท�าความร่วมมอืในโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยในห้อง
ปฏบิตักิารในภาคเหนอืตอนบน ภายใต้โครงการมหาวทิยาลยัแม่ข่าย
ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยการสนับสนุนจากส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 
โดยมี ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหาร  
ศูนย์ล�าปาง เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว 

ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

คว้ารางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น
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ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า

ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ถึง 12 ครั้ง โดยครั้งที่ส�าคัญที่จดจารึกแนบแน่นในดวงใจชาวธรรมศาสตร์ก็คือ เมื่อ

ครั้งเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงดนตรีและโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาได ้

เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ทรงปลูกต้นยูงทองที่บริเวณหอประชุมใหญ่ และได้พระราชทานเพลง 

พระราชนพินธ์ยงูทองให้เป็นเพลงประจ�ามหาวทิยาลยั สองสิง่ส�าคญัทีเ่ป็นดัง่มิง่ขวญัของชาวโดม

อีกด้วย 

และในโอกาสเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ

ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยมศีาสตราจารย์พเิศษ นรนติ ิเศรษฐบตุร นายกสภามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี คณะ 

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่ 10 

ตลุาคม 2561 ณ บรเิวณหลังตกึโดม (ด้านสนามฟตุบอล) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวน้อม

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใจความว่า “ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์

เกศินี วิฑูรชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอด

จนนักศึกษา ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

จะน้อมน�าแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชด�ารสั และพระราชด�ารทิีท่รงพระราชทาน

ไว้ เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัและ

ประเทศชาติสืบไป”

ทั้งนี้ ชาวธรรมศาสตร์จักน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และจักด�าเนินตาม

รอยพระบาท สบืสานพระราชปณธิานเพือ่การท�าประโยชน์สบืต่อไป ทัง้ในด้านการปฏิบตังิาน 

เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการท�าประโยชน์เพื่อสังคมไทยโดยรวม

ต่อไป 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ ้าภาพจัดประชุมเครือข ่าย

มหาวทิยาลัยยัง่ยนืแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 (Sustainable 

University Network of Thailand Conference 2018) หัวข้อ 

ปฏิบัติการความยั่งยืน: Action for the Goals เมื่อวันที่ 25-26 

ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการประชุม

ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนื

และบรหิารศนูย์รงัสติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 เปิด

เผยว่า ปัจจบัุนทกุภาคใีห้ความส�าคญัต่อ “เป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ 

โดยเฉพาะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงตลอดปีที่

ผ่านมา ปรากฏการณ์คล่ืนสึนามิถี่ขึ้น น�้าท่วมในหลายประเทศ ดิน

ถล่ม แผ่นดินไหว ไฟป่า ฯลฯ แนวโน้มเช่นนี้สหประชาชาตินิยามว่า 

Climate Catastrophe หรือหายนะทางภูมิอากาศ และเตือนว่า

อีกไม่ถึง 12 ปี โลกจะร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจถึงจุด

ธรรมศาสตร์ และเครือข่าย 30 มหาวิทยาลัยยั่งยืน

ขับเคลื่อนปฏิบัติการหยุดสภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 แห่งร่วมเดินหน้าพันธกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมาย SDGs 

ของสหประชาชาติ เน้นหัวใจสำาคัญลดการบริโภคที่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติก 

ที่ไม่มีทางเยียวยาแก้ไขได้

“เป ้าหมายของการประชุมเครือข ่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

แห่งประเทศไทยในปีนี้ จึงต้องการให้เกิดปฏิบัติการอย่างจริงจังและ

เร่งด่วน เพราะสภาวะโลกร้อนและปัญหาความเปล่ียนแปลงสภาพภมิู

อากาศ ไม่อาจรอช้าได้อกีแล้ว ถงึเวลาทีส่ถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่ง จะ

เป็นต้นแบบในภารกจิสร้างความยัง่ยนืให้กบัสังคมไทยและโลกใบนี”้

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable 

University Network of Thailand) เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นความ

ร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ยกระดับบทบาท ภารกิจ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนโยบายความยั่งยืนและ 

เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 มหาวิทยาลัย 

และอยู่ภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

โดยปี 2561 มุ่งเน้นเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ ข้อที่ 

12 เรือ่งการบรโิภคอย่างรบัผดิชอบ (Responsible Consumption) 

โดยเครือข่ายฯ ได้ริเริ่มมาตรการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้ง

เดียวทิ้ง (SINGLE USE PLASTIC) ในร้านสะดวกซื้อ โรงอาหารและ
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ร้านค้าต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับผู้ประกอบการต่าง ๆ โดย

เฉพาะอย่างยิง่กบับรษิทั ซีพ ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) โดยขยะพลาสตกิ

ทีเ่ป็นเป้าหมายในการลดและเลกิ คอื ถุงพลาสตกิหหูิว้ แก้วเคร่ืองดืม่

พลาสติก ช้อนส้อมและหลอดพลาสติก ซึ่งผลในการด�าเนินการใน

ปี 2561 จนถึงเดือนตุลาคม คือ ทั้ง 30 มหาวิทยาลัยสามารถลดถุง

พลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 41 ล้านใบ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า 

นอกจากการยกเลกิการใช้ถงุพลาสตกิหหูิว้ตัง้แต่เดอืนมถินุายนทีผ่่าน

มา โดยเหลอืเฉพาะแต่ของร้อน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ยงัได้มกีาร

ด�าเนินการลดช้อนพลาสติกต้ังแต่เริ่มด�าเนินการในเดือนพฤษภาคม

จนถึงปัจจุบันได้กว่า 50,000 คัน ส้อมพลาสติกได้กว่า 30,000 ชิ้น 

(ช้อนส้อมลดลง 37%) และลดการใช้หลอดพลาสตกิได้กว่า 250,000 

หลอด (ลดลง 34%) นอกจากนี้ ด้วยมาตรการเปลี่ยนแก้วพลาสติก

แบบคร้ังเดยีวทัว่ไปเป็นแก้วล้างกรณดีืม่ในโรงอาหารหรอืในบ้าน และ

มาตรการลดราคาถ้าเอาแก้วมาเอง ท�าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถลดแก้วพลาสติกได้ถึงเดือนละ 120,000 ใบ ซึ่งการลดช้อน

ส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกยังได้มีการด�าเนิน

การในอีกหลายมหาวิทยาลัย และจะได้มีการด�าเนินการทั้ง 30 

มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

“ความส�าเร็จของการด�าเนินการเกิดข้ึนจากความมุ ่งมั่นของ

ทุกมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร รวมทั้งมียุทธศาสตร์การสื่อสารและแอปพลิเคชัน 

ที่ เข ้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเน่ือง 

เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ทกุคนมุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลัยทีม่คีวามยัง่ยนื” 

 ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

กิจกรรมในการประชุม “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” ยังมี

กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การปาฐกถาโดย H.E. Mr.Staffan 

Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจ�าประเทศไทย การจัดเวที

เสวนาและการอภปิรายโดยมวีทิยากรชัน้น�า ภาครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสงัคม รวมถงึผูบ้รหิาร โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) กจิกรรม สถานสีนทนา (Conversation) น�าเสนอปฏบัิติการ

ความยั่งยืนที่ดีที่สุด (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ พลังงาน

หมนุเวยีนและอนรัุกษ์พลงังาน การสญัจรอย่างยัง่ยนื การจดัการขยะ

ครบวงจร การวางแผนและบริหารจดัการอาคารสถานท่ี การเรยีนการ

สอนด้านความยั่งยืน การประกวดโครงงานนักศึกษา เรื่องการลดใช้

พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และ E-Poster เป็นต้น

 นอกจากนั้น ยังมีการเชิญทุกภาคส่วนร่วมดูงานการพัฒนาที่

ยั่งยืน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาทิ โครงการ  

โซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะวัตต์ โซลาร์บัส โซลาร์ไรด์ โซลาร์คาเฟ่

โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีและชีวิตท้าทาย การจัดการต้นไม้

ใหญ่ด้วยการอบรมรุกขกร แปลงผักออร์แกนิค และการผลิตถ่าน  

ไบโอชาร์โคล (Bio-charcoal) เป็นต้น
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การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ในต�าราเรียนเท่านั้น แต่

สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งอื่นอีกมากมาย ซึ่ง “บอร์ดเกม” ก็เป็นอีก

หนึ่งตัวอย่างที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ต้องใช้แนวคิด

ในการออกแบบ (Design Thinking) โดย คณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดมหกรรมเกมเพื่อการ

เรียนรู้ (Games & Learn Festival) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน

มา เพือ่ช่วยพฒันาและส่งเสรมิเยาวชนทัว่ประเทศ รวมถงึบ่มเพาะและ

สร้างนวตักรเพือ่สงัคมในอนาคต ซ่ึงใช้การเชือ่มโยงการออกแบบเกม

และการออกแบบสงัคมเข้าด้วยกนั โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.นพ.ปรชีา 

สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รศ.เกศิน ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รศ.ดร.อนชุาติ 

คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ จัดมหกรรม Games & Learn 

พื้นที่สร้างการเรียนรู้ผ่าน “บอร์ดเกม”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) จัดมหกรรม Games & Learn 

พื้นที่สร้างการเรียนรู้ผ่าน “บอร์ดเกม” อย่างสร้างสรรค์ 

พวงส�าล ีคณบดคีณะวิทยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และคุณสมฤด ีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั 

บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงการ

สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรยีนรู ้ตลอดจนการพฒันาคนและนวตักรรม 

ตามที่ได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ซึ่งทักษะการคิด

เชิงออกแบบสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของโครงการออกแบบเกม 

ออกแบบสังคม ยังได้ปลูกฝังเยาวชนให้มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ

สร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน และเชื่อว่าเยาวชนท่ีผลิตนวัตกรรม

ในโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงสงัคมได้
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สอดคล้องกับแนวคิด และนโยบายของบริษัท ว่าด้วยการด�าเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “พลังความรู้ 

คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” โดยให้การสนับสนุน

เพื่อเสริมสร้างรากฐานการท�างานแบบเป็นทีม และเป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถในเรื่องของนวัตกรรม และเชื่อว่าจะน�าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมกีารเปิดตวั “บอร์ดเกม” จากทมีนกัเรยีนผูพ้ฒันา

เกมทั้ง 20 ทีมสุดท้าย จากโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม 

(Thammasat - Banpu Innovative Learning Program)” ซึ่งจัด

โดยคณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ภายใต้การสนับสนุนโครงการของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

เกมทัง้หมดจากโครงการฯ เป็นเกมทีถ่กูพฒันามาเพือ่เน้นการสือ่สาร 

สร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่หลากหลาย อาทิ 

เศรษฐกิจ วิถีพลเมือง สิ่งแวดล้อม และโลกของเด็กมัธยม ทั้งนี้ ได้

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นเกมเป็นคร้ังแรก พร้อมทั้ง

มีเวทีเสวนาในประเด็นด้านการเรียนรู้ที่ได้จาก “บอร์ดเกม” รวมถึง

การจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ด้านการออกแบบ และการ

สร้างการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมด้วย

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย: นายพฤฒินันท์ สุดประเสริฐ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการฯ นี ้ถอืเป็นหนึง่โครงการทีม่คีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ

สร้างผู้น�าด้วยการศึกษาและวิจัยในระดับโลก ซึ่งผู ้น�าที่จะน�าพา

ประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ต้องมีคุณสมบัติคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจโลกเข้าใจประเทศ มีความ

คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยโครงการฯ เป็น

กิจกรรมท่ีจะท�าให้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเรื่อง

ที่สามารถปฏิบัติและสร้างผลที่เป็นรูปธรรมได้ โดยการบ่มเพาะผู้น�า

ที่มีคุณสมบัติเป็นนวัตกร ต้องมีทักษะและกระบวนการคิด สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตระหนักรู้หน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีใน

การขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้แก่

เยาวชน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพในอนาคต

ด้าน รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการฯ ว่า การ

จะออกแบบบอร์ดเกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

นั้น เด็ก ๆ จ�าเป็นต้องเข้าไปศึกษาถึงปัญหาและถอดบทเรียน เพื่อ

สร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู 

จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็น

ว่า ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด�าเนินภารกิจความเป็นนานาชาติ 

ให้สอดรับกบัภารกิจมหาวทิยาลยั ทีมุ่ง่สร้างความเป็นนานาชาต ิและ

งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในระดับนานาชาติ คณะฯ 

มีภาคีความร่วมมือกับสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์อาเซียนและ

เอเชยีแปซิฟิก (Asia Pacific Association Social Work Education : 

APASWE) เพื่อยกระดับมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์สู่สากล ซ่ึง

ในแต่ละปีคณะฯ มีภาคีความร่วมมือกับนานาชาติในหลายลักษณะ 

ทั้งความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตร การแลกเปล่ียน

อาจารย์ นักศึกษา และการฝึกอบรมในฐานะเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ

อาเซียน (Asian Social Work Training Centre)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภาคีความร่วมมือของเครือข่าย

ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ทั้งด้าน 

การศึกษา ด้านวิชาการ และสัมมนาการชี้น�าสังคมเพื่อลดช่องว่าง 

ของการพัฒนาและความเหล่ือมล�้าทางสังคม ทั้งในระดับอาเซียน 

และเอเชยี-แปซฟิิก โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ จนี เกาหล ีญีปุ่น่ และ

อินเดีย รวมทั้งยุโรปและอเมริกาในบางประเทศ 

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2560-2561 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้

ด�าเนินกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะกับต่างประเทศ ดังนี้

News

University of Yangon ประเทศพม่า

เป็นระดบัความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาสังคมสงเคราะห์อาเซียนทีจ่ะต้องจดัการความร่วมมอื เรือ่ง การศึกษาด้านสงัคมสงเคราะห์ 

ทัง้ในรปูแบบของการจดัฝึกอบรม การจดัท�าหลกัสตูรการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และการประชุมสัมมนาทางวชิาการด้านสงัคมสงเคราะห์ 

ในระดับ ASEAN ดังนี้

 ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน

สงัคมสงเคราะห์ (Social Work) ให้กบัมหาวทิยาลยัย่างกุง้ ประเทศ

พม่า โดยมีผู้บริหารของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไปร่วมจัดท�า

หลกัสตูรผ่านการประชมุเชงิปฏบิตักิารการเรือ่ง “Development of 

Social Work Education in Myanmar” ที่มีทั้งคณาจารย์ฝ่ายไทย

และคณาจารย์ นกัวชิาการฝ่ายประเทศพม่าเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิติั

การหลายครั้ง ที่ย่างกุ้งและกรุงเนปิดอ และสามารถด�าเนินการท�า

หลักสูตรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์จนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับ

มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เพื่อให้กระทรวงศึกษาพม่าได้ด�าเนินการต่อไป

 ความร่วมมือในการด�าเนินการโครงการฝึก

อบรม หลักสูตร Intensive Capacity Building 

Workshop for Myanmar – Social Work 

Educators/Practitioners ให้กับคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ 

ด้านสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาชุมชนของประเทศ

พม่า
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University of Thu Dau Mot University ประเทศเวียดนาม
 ความร่วมมือในการด�าเนินการฝึกอบรมให้กับหลักสูตร 

“Capacity Building Workshop For MSW Students 

Training Course For Master of Social Work Program” Thu 

Dau Mot University, Vietnam ให้กบันกัศกึษาปริญญาโทสาขา

สังคมสงเคราะห์และคณาจารย์ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏบิติังานด้านสงัคมสงเคราะห์ ซ่ึง 

การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติความร่วมมือ 

ของภาคเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน จากที่ประชุมทาง

วิชาการครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Social Work Consortium 

Conference Solo , 23rd - 27th to August, 2016)

 ความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวิทยาลยั 

University of Tha Dau Mot ประเทศเวียดนาม กับ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วม

มือทางวิชาการด้านการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยน 

ทางวชิาการด้าน Social Work ระหว่าง Prof. Dr. Nguyen 

Van Hiep อธิการบดีของ Thu Dau Mot University 

กับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ความร ่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานให ้กับ

นักศึกษา San Diego State University, School of 

Social Work College of Health San Diego State 

University ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกประชุมในวิชา 

HHS 350 Applied international Health & Human  

Service ในหลักสูตรปริญญาตรีของ San Diego State 

University มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ Professor  

Dr. Laring Jones และ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ถือเป็น 

การจัดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง

ปัจจุบัน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน

News P.19



News

University of Bath ประเทศอังกฤษ
 การแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัย University of Bath 

การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Visiting Professor) ในหลักสูตร

นโยบายสงัคมและพฒันา (Social Policy and Development: 

SPD) ได้แก่ Dr. Justin Roger อาจารย์ประจ�าภาควิชา

สังคมศาสตร์และนโยบาย มหาวิทยาลัยบาธ (University of 

Bath) ประเทศอังกฤษ และยังด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่าการ (การ

ป้องกัน) Batheaston Primary School และได้ท�าวิจัย เรื่อง 

The Child Welfare System in Thailand : Exploring the 

perceptions of Practitioners and Policy actor. (ระบบ

สวัสดิการเด็กในประเทศไทย : มุมมองของผู้ปฏิบัติและผู้สร้าง

นโยบาย) และ Dr. Justin Rogers ได้ถ่ายทอดงานวิจัยให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

University of Bhutan ประเทศภูฏาน

 โครงการฝึกอบรม Training of Teacher (TOT) ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Royal University of Bhutan 

(RUB) 

ด้วยการสนับสนุนจากองค์กร UNICEF แห่ง Bhutan จึง

ได ้ มีการสนับสนุนให ้ เกิดโครงการ Training of Teacher 

(TOT) หนึ่งในโครงการ Social Policy/Social Protection เพื่อ

ฝึกอบรมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Royal University of 

Bhutan (RUB) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะที่จ�าเป็นด้านการ 

วเิคราะห์นโยบายทางสงัคม โดยหลกัสูตรได้ประกอบไปด้วยเนือ้หาด้าน  

1. ทฤษฎีนโยบายทางสังคมขั้นพื้นฐาน 2. ตัวช้ีวัดความยากจน 3. ทฤษฎีและเครื่องมือการวางแผนทางสังคม 4. การวางแผนการคุ้มครอง

ทางสังคม 5. นโยบายการเงินและการคลัง 6. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ 7. การบริหารจัดการภาครัฐและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

Fukushil Bunka Mirai Net Kumamoto Bunanokino kai (NPO) ประเทศญี่ปุ่น

 ความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานระหว่างคณะ

สังคมสงเคราะห์ มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ 

Fukushil Bunka Mirai Net Kumamoto Bunanokino 

kai (NPO) จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) ประเทศ

ญี่ปุ่น ในการรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ฝึกงานด้าน

สังคมสงเคราะห์ เป็นประจ�าทุกๆ ปี
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 Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย
 ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัย (Utara University) คณะ 

Applied Psychology Social Works and Policy ประเทศ

มาเลเซีย เพ่ือหารือในข้อตกลงทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

นักศึกษา การฝึกภาคปฏิบัติ และการท�าวิจัยร่วมระหว่าง

คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบัน 

University of Singapore ประเทศสงิคโปร์
 ร่วมหารอืในด้านการแลกเปลีย่นงานทางวชิาการ

ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กับ Lee Kuan Yew School of Public 

Policy-National University of Singapore

The International Organization of Migration (IOM)

 ความร่วมมือในโครงการหลักสูตรนโยบายสังคม และการพัฒนา (นานาชาติ) (Social Policy and Development : SPD) คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ The International Organization for Migration (IOM) เพื่อร่วมลงนามข้อตกลง

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมมือในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา SPD 
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นางสาวภสัสรา จนัทร์โชตเิสถยีร นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์  สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสรินิธร (SIIT) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ  Maker 

Track การแข่งขัน Line Tracing Robot ด้วย Micro Bit ในงาน 

“Digital Thailand Big Bang 2018” ซึง่จดัขึน้โดย กระทรวงดจิทิลั

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม (ดอี)ี เมือ่วนัที ่19-23 กนัยายน 2561 ทีผ่่านมา 

ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นับว่าเป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีรวมพลังเทคโนโลยีของประเทศและภูมิภาค ทั้ง

จากภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดง เพื่อเปิดโลก และปลุกทุกคน 

เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม  มีผู้เข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ผู้ประกอบการ  

นักลงทุนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนคนไทยและต่างชาติ 

โดยกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่

1. พาวิเล่ียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน�าเสนอ

วิสัยทัศน์กระทรวงดิจิทัลฯ ในการเดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยน

ผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ “SIGMA” 

ซึ่งหมายถึง 

“S” หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

“I” หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน 

“G” หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล 

“M” หรือ Digital Manpower : ก�าลังคน 

“A” หรือ Applications : ธุรกิจและการประยุกต์ 

ซึ่งเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานใน

สังกัด พร้อมบูรณาการ 19 กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การ

เป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างแท้จริง

สุดยอด Maker Track หญิงรุ่นเยาว์ของธรรมศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Line Tracing Robot 

ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018
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2. พาวิเลี่ยน CLOUD คลาวด์คอมพิวติ้ง จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคน

และ เปลี่ยนธุรกิจไปจากเดิม

3. พาวิเลี่ยน BIG DATA องค์ความรู้เรื่อง Big Data ความส�าคัญ

ของการวิเคราะห์ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ในระดับต่าง ๆ

4. พาวิเลีย่น DIGITAL TRANSFORMATION น�าเสนอการเปลีย่น

ผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การยกระดับการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ 

พัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ

5. พาวิเลี่ยน DIGITAL MANPOWER น�าเสนอความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ

สังคม

6. SMART CITY พาวิเลี่ยน น�าเสนอแนวทางในการขับเคล่ือน

เมืองอัจฉริยะตามนโยบายและกรอบการพัฒนาเมือง 6 ด้านของ

ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันโครงการ Coding Thailand 

เพื่อส ่งเสริมการเรียนรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิ ทัลและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอด

ความคิดให้เป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

ก�าลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

ทั้งนี้ นางสาวภัสสรา จันทร์โชติเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

วชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร (SIIT) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Maker 

Track การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ 

ประเภทการแข่งขัน Line Tracing Robot ด้วย Micro Bit ได้รับ 

โล่รางวลัและทนุการศกึษา 30,000 บาท โดยม ีดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรต ิ

มอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
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