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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอาคาร Siam Motors Group Workshop
และ Bangkok Bank Dormitory
เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และตอบสนอง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่จะผลิตบัณฑิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้
ก่อตั้งโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ระหว่าง 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
ณ ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ ทั้งนี้บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด มอบเงินทุนจ�ำนวน 60 ล้านบาท ให้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 3,000 ตารางเมตร
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Siam
Motors Group Workshop ขึ้น และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินทุนจ�ำนวน 30 ล้านบาท
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ใช้สนับสนุนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และก่อสร้างอาคารหอพัก
Bangkok Bank Dormitory เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดอาคารดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา โดยมีกจิ กรรม Opening Ceremony of Siam Motors
Group Workshop and Bangkok Bank Dormitory Faculty of Engineering, Pattaya
Campus ณ ห้องประชุม 1106 มธ.ศูนย์พทั ยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจ�ำนวน 7 ทุน
จากนั้นเป็นการแนะน�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ศิริศิลป์ กองศิลป์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และพิธีเปิดอาคารเรียน Siam Motors Group Workshop ณ บริเวณ
หน้าอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ และหอพักนักศึกษา Bangkok Bank Dormitory
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด Mr. Kazutaka
Nambu President of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. และพลเรือเอกประเจตน์
ศิริเดช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วม
ในการกล่าวแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
“การจัดตั้งโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษา
อังกฤษ) นั้นเพราะการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยค่อนข้างสูง และ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรจ�ำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ท�ำให้ขาดแคลนบุคลากรระดับวิศวกร และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กอ่ ตัง้ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตดังกล่าวขึน้
ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยาเพือ่ ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”
ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากจะจัดการเรียน
การสอนทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิตแล้ว ยังได้เริม่ จัดการเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิศวกรรม
ซอฟแวร์ โดยมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส�ำคัญ
หลายแห่งได้แก่ บริษัทสยามกลการ ธนาคารกรุงเทพ บริษัทโตโย้ตา บริษัท Bosch บริษัท
โคมัทสุ บริษัทไดกิน และบริษัทอิซูซุ เป็นต้น
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“เลิกใช้ถุงพลาสติก” ครั้งแรกในประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิม่ สะดวกของคนไทย จัดโครงการ
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ชวนเลิกใช้ถงุ พลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในประเทศไทย มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ด้วยการรณรงค์ให้นักศึกษาเลิกใช้ถุงพลาสติก
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้เชิญชวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจ�ำนวนกว่า 10 แห่ง
เข้าร่วม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติกเมื่อใช้บริการ
ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ถุงพลาสติกเป็นขยะที่ใช้เวลาในการ
ย่อยสลายยาวนาน และกระบวนการก�ำจัดพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ภาวะโลกร้อน ซึง่ การลดการใช้ถงุ พลาสติกยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย ท�ำให้
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สวยงามขึ้น และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนดังกล่าว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ดำ� เนิน “โครงการธรรมศาสตร์สีเขียว” เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน มาตั้งแต่ปี 2548 โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ
ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และลดการใช้น�้ำมัน โครงการรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ โครงการ Bicycle
Campus เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในการเดินทางในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัด
พลังงานแล้วยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพ ช่วยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย ท�ำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีขึ้น
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จับมือ เซเว่นอีเลฟเว่น นำ�ร่องชวนนักศึกษา

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย
กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำ� เนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง เรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การตอบรับจากสังคมอย่างดีมาก
คือการรณรงค์เชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ที่ได้ด�ำเนินการมากว่า 8 ปี
ดังนัน้ เมือ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เปิดโครงการใหม่ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น”
เพือ่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบเลิกใช้ถงุ พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ภายในรัว้ มหาวิทยาลัย
โครงการแรกของประเทศไทย บริษทั ฯ จึงมีความยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน
เต็มที่ เพราะมีเจตนารมณ์เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรี่ ว่ มกันเดินหน้าผลักดัน
การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ในกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นการรวมพลังกันในการสร้างพฤติกรรมใหม่ สร้างค่า
นิยมใหม่ ให้รู้คิด รู้จักใช้ ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เสริมสร้าง
วินัยเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่น่าอยู่ซึ่งบริษัทถือเป็น
โครงการต้นแบบที่จะน�ำแนวคิด นี้ไปเชิญชวนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ตั้งอยู่ต่อไป” นายสุวิทย์กล่าว
โครงการ “มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต ชวนเลิ ก ใช้
ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” เป็นหนึง่ ในโครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ของเซเว่น อีเลฟเว่น ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th และ
www.facebook/ คิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
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บริษัทที่ปรึกษาจากซิ ลิคอนแวลลีย์
สร้างโอกาสนักวิจัยและสตาร์ทอัพไทย
ต่อยอดแนวคิดสู่ตลาดโลก
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หนึง่ ในเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น
‘มหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจยั ’ เพือ่ สร้างผลงานวิจยั ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่จะ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคม และเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ ร้ อ มสนั บ สนุ น การน� ำ ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง
ในประเทศและทั่วโลก ทั้งในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
หรือเชิงสุนทรียภาพ ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ บริษทั สปินตา
โกลบอล แอ็คเซเลอเรเตอร์ จ�ำกัด จากสหรัฐอเมริกา จัดท�ำโครงการ
“เบิ ก น่ า นฟ้ า จากความคิ ด สู ่ ต ลาดโลก” เพื่ อ สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย
ผู้ประกอบการขนาดย่อม และสตาร์ทอัพไทย ในการต่อยอดผลงานวิจัย
หรือแนวความคิดที่สร้างสรรค์ของตนเองไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม
“ความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถน�ำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดเวทีต่างๆ และได้รับการยอมรับในระดับโลก
มาพัฒนาในเชิงธุรกิจเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและทั่วโลก ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย” ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว

ส�ำหรับสปินตา โกลบอล แอ็คเซเลอเรเตอร์ เป็นบริษัท
ที่ปรึกษาด้านสตาร์ทอัพ ก่อตั้งขึ้นในซิลิคอนแวลลีย์ สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบนั มีการด�ำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา อินเดีย ไทย และสิงคโปร์
นายประชันต์ ปาเรคห์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ
บริษทั สปินตา โกลบอล แอ็คเซเลอเรเตอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “สปินตา
จะใช้ โ มเดล ‘Katalyst’ ในการสนั บ สนุ น สตาร์ ท อั พ ทั้ ง ด้ า น
องค์ความรู้และแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ
ทัว่ โลกในการพัฒนาความคิดและผลงานเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของตนเองไปสู่ตลาดโลก สปินตามีโมเดลที่แตกต่างจากบริษัท
แอ็คเซเลอเรเตอร์อื่นๆ ที่มีขั้นตอนการท�ำงานตามโครงสร้างอย่าง
เคร่งครัดจึงท�ำให้มชี อ่ งว่างทีส่ ปินตาจะเข้ามาแข่งขัน โดยสปินตาจะ
สนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
โดยคณะท�ำงานของสปินตาทีม่ อี ยูท่ วั่ โลก รวมทัง้ การส่งเสริมสตาร์ทอัพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบด่วน หรือ MVP (Minimum Viable
Product)”

ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร
ออนไลน์ที่ http://www.spintaccel.com โดยกรอกข้อมูลเกีย่ วกับ
แนวความคิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรมและสร้ า งสรรค์ บ ริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยย่อ และประวัติของผู้สมัคร เพื่อให้สปินตา
พิ จ ารณาและประเมิ น ศั ก ยภาพในการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ และ
การพัฒนาแผนธุรกิจ โดยสปินตาจะคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติ
เพื่อการสนับสนุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.เจริญ อาทิตยา โทรศัพท์
084-937-1881 อีเมล: jaroen.atitya@spintaccel.com หรือ
นางสาวชนกนาถ เจนซือ่ ตรง ผูป้ ระสานงาน โทรศัพท์ 02-613-3141
จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และ สปิ นตา โกลบอล แอ็คเซเลอเรเตอร์ พันธมิตรจากซิ ลิคอนแวลลีย์ สหรัฐอเมริกา
น�ำโมเดลการสนับสนุนสตาร์ทอัพแบบซิ ลิคอนแวลลีย์มาสู่ไทย เพื่ อส่งเสริมนักวิจัยและ
ผู ้ ป ระกอบการไทย พั ฒ นาผลงานวิ จั ย หรื อ แนวความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ปสู่ เ ชิ งพาณิ ช ย์
ในตลาดโลก
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3 รางวัล

จากการประกวด นวัตกรรมส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF
Award ประจ�ำปี 2557

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติเนคเทค/สวทช. ร่วมกับ Singapore Therapeutic,
Assistive & Rehabilitative Technology (START)
Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิง่ อาํ นวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (International
Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive
Technology : i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัย
นันยาง เทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นวิ ศ วกรรมการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช
กรุณาเสด็จพระราชดําเนินเปิดงานและทอดพระเนตร
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของ
นักศึกษา
การประกวดโครงงานนวั ต กรรมส� ำ หรั บ คน
พิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาเป็นกิจกรรมเด่นของ
การประชุมวิชาการฯ ในปีนี้ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยห้องปฏิบตั กิ ารออกแบบ
และพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 3
ผลงาน และผลการประกวดทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล คือ

รางวัล Merit Awards
1. ผลงาน “I-Walk – อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�ำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
โดย 1. นางสาวฐิติวรดา เขียวประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   2. นายกษิดิ์เดช เกษมณี 		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   3. นางสาวมณิศณัฐกาญจน์ ทองเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี - TEPE)
   4. นายโชติวัฒน์ เกิดในมงคล 		
คณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบ�ำบัด)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
   ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   อ. ดร.พัชรี คุณค�้ำชู		
คณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบ�ำบัด)
2. ผลงาน “CP-Stepper v 2.0 – อุปกรณ์ชว่ ยก้าวขาส�ำหรับฝึกเดินในเด็กพิการทางสมอง”
โดย 1. นายพงษ์สิทธิ์ มิสา 		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
   2. นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   3. นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ
   ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   ผศ. ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
รางวัล Peer’s Choice Awards
1. ผลงาน “Electric Repositioning Bed – เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า”
โดย 1. นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   2. นายอภิสิทธิ์ แก้วหนู		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   3. นางสาวปูชิตา วังศ์ด่าน		
คณะพยาบาลศาสตร์
   4. นางสาวศิริประภา โพธิ์สุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
   อ. ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาสา		
   ผศ. ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม		
คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award ประจ�ำปี 2557 ขึ้น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการรางวัล TTF Award เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยได้มีการเริ่มมอบรางวัลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพวงวิชาการไทยด้วยการคัดเลือกยกย่องงานศึกษาวิจัยที่มีความหนักแน่น ละเอียด และทรงคุณค่า
ในทางวิชาการ โดยการมอบรางวัล TTF Award ได้แบ่งผลงานทางวิชาการดีเด่นออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส�ำหรับรางวัลผลงานที่ทรงคุณค่าทางวิชาการที่ได้รับรางวัล
ในด้านต่างๆในปีนี้ ได้แก่

ด้านสังคมศาสตร์

ผลงานเรื่อง “โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ด้านมนุษยศาสตร์

ผลงานเรื่อง “รามเกียรติ์ค�ำกลอน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลงานเรื่อง “โรคเบาจืดในเด็ก”
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ

ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ผลงานเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน�้ำมัน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
รางวัล TTF Award เป็นรางวัลที่มุ่งส่งเสริมให้ก�ำลังใจแก่นักวิชาการที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ
และเพิ่มจ�ำนวนต�ำราวิชาการให้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้น ดังเช่นผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับการมอบรางวัลและจัดพิมพ์
เผยแพร่ไปแล้วกว่า 50 เล่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเภท งานดี หายากแทบทั้งสิ้น

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า
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เพื่อบู รณาการองค์ความรู้การเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) เอาใจวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดประกวด Sticker ในการสร้าง application “MyCampus@TU”
บนอุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นที่ ชิงรางวัล ผูช้ นะการประกวดได้รบั รางวัล
Ipad Mini และเงินรางวัลมูลค่า 10000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ
ผลงานจะถูกน�ำไปดาวน์โหลดบน application MyCampus@TU
application MyCampus@TU เป็นแอพพลิเคชั่นสังคม
ออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device: เช่น smart
phone/tablet) ด้านการศึกษาระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารแนวใหม่ไปยังเพื่อนในกลุ่มทางด้านการศึกษาด้วยกัน
อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งความรู้ และช่องทางการรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ application
MyCampus@TU ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีกหนึ่งช่องทางด้วย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การใช้งานแอพลิเคชั่น MyCampus TU จึงให้มีการจัดประกวด
Sticker ของ “MyCampus@TU” ที่มีแนวความคิดสอดคล้อง

กั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั้ ง นี้
เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ
จริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผา่ นกิจกรรมการประกวด
ออกแบบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้แอพพลิเคชัน่
MyCampus@TU และเมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2558 ทีมผูไ้ ด้รบั รางวัล
ผลการโครงการประกวด Sticker MyCampus@tu ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ทมี CS นางสาวชฎาภา ศักดิช์ ชั วาล คณะนิตศิ าสตร์
ได้รับรางวัล Mini ipad จาก TRUE พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้แก่ทีม ISARA นางสาวชนาภา กิจนิเทศ คณะวิทยาลัย
สหวิทยาการ
ได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลยอดนิยม ได้แก่ทีม Tayetatus นายเตวิช ผดุงนานนท์ คณะ
วารสารและสื่อสารมวลชน
ได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(นับจากผลการดาวน์โหลดผลงาน TU Campus Application)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานร�ำลึกในโอกาสครบรอบ 39 ปี
6 ตุลา 2519 ณ บริเวณสวนประติมากรรมประวัตศิ าสตร์ กับการต่อสู้
เพือ่ ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยช่วงเช้า
มีพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 19 รูป จากนั้น ศาสตราจารย์
ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
เป็นประธานวางพวงมาลา หน้าประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519
พร้อมผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา เพื่ออุทิศบุญกุศล
แก่วีรชนและผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ASEAN UNIVERSITY
STUDENT ASSEMBLY (AUSA)
สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษา มธ.-จุ ฬาฯ
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในประเทศผู ้ ก ่ อ ตั้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN เมื่อปี 1963 ซึ่งในปี 2015 สมาคมอาเซียนจะ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจการค้าทีส่ มบูรณ์ ระบบเศรษฐกิจเสรี เอือ้ ต่อการ
ลงทุนทางการค้าซึ่งจะน�ำมาซึ่งความเจริญในอนาคต กอปรกับโลกในยุคปัจจุบัน
เป็นโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ท�ำให้สิ่งต่างๆเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้นักศึกษาไทย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านภาษา ศักยภาพบุคลากร และ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการปรับมุมมองทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนจึงน�ำมาสู่โครงการ ASEAN University Student Assembly
(AUSA) ซึง่ เป็นแนวคิดในการสร้างภาคีเครือข่ายนักศึกษาภายในประเทศไทย และ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
อย่างยั่งยืน
นักศึกษาในโครงการ ASEAN University Student Assembly (AUSA)
น�ำโดย นางสาวกรวรรณ ชัยสง่าพงษ์ กรรมการวิเทศสัมพันธ์ นักศึกษาโครงการ
ASEAN University Student Assembly (AUSA) กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ASEAN University Student Assembly (AUSA) เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้นักศึกษาจากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์มีโ อกาสในการเดินทางไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ต่อประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนท�ำให้เกิดการกระตุ้นและตื่นตัวกับการพัฒนาไป
ของยุคโลกาภิวัฒน์นี้ อีกทั้งจะได้น�ำความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาประยุกต์ให้เกิดเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสูงสุด ดังนั้นโครงการ ASEAN
University Student Assembly (AUSA) เป็นโครงการที่นักศึกษาธรรมศาสตร์
ได้มีบทบาทส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ต่อการเกิดประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้”
One of the most beautiful qualities of true friendship is to
understand and to be understood.
“Lucius Annaeus Seneca”
สิง่ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ส�ำหรับเพือ่ นแท้นนั้ คือการเข้าใจ และการถูกเข้าใจซึง่ กันและกัน

แน่นอนว่าประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึงนี้
ได้สร้างความตื่นตัวให้กับนักศึกษาหลายๆ คนให้ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และเตรียมพร้อม แต่ตระหนัก
และเตรียมพร้อมอย่างเดียวจะได้หรือ สิ่งส�ำคัญที่จะ
ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จสิ่งใดๆ ได้ คือการท�ำงาน
เป็นทีม และในหลายๆ ครั้งการท�ำงานเป็นทีม มี
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์มาจากความเป็นเพื่อน และ
ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ฉั น ท์ เ พื่ อ นนี้ เ องที่ จ ะผลั ก ดั น ให้
เราประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง ASEAN
University Student Assembly จึงถือก�ำเนิดขึ้น จะ
เป็นอย่างไร หากเรารวมกลุ่มนักศึกษาที่จะเป็นพลัง
ของชาติอาเซียนได้มาท�ำความรู้จัก และสานสัมพันธ์
กันเพื่อผลักดันประชาคมอาเซียนต่อไป
นางสาวกรวรรณ ยั ง เล่ า ถึ ง ประสบการณ์
ในการท�ำงานครั้งนี้อีกว่า หลังจากได้เข้าร่วม ASEAN
International Youth Leader Assembly ที่
ยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้มีโอกาส
ชักชวนประธานฝ่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาเข้าร่วมเป็นประธานในการจัดงานครัง้ นี้ จึงตัดสินใจ
ว่ า จะไม่ เ พี ย งแค่ ก ารร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งองค์ ก าร
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น แต่จะขยายรวมถึงชุมนุม
ชมรมฝ่ายต่างประเทศของเราทัง้ สองมหาวิทยาลัยด้วย
เพื่อสานสัมพันธ์ไม่เพียงแต่กับนักศึกษาต่างประเทศ
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ทัง้ สองมหาวิทยาลัย เหตุนเี้ องจึงเป็นครัง้ แรกทีอ่ งค์การ
นักศึกษาร่วมกันกับชุมนุม AIESEC และ TU MUN
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง โดย ส�ำนักทรัพย์สินทาง
ปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม
เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการเจรจาธุรกิจ ณ 2301
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คุณเมธา จารัตนากร วิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ล�ำปาง มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
และการเจรจาในเชิงพาณิชย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา เมื่อเร็วๆ นี้

อสังหาริมทรัพย์กับการตลาดยุคดิจิตอล

นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุน่ ที่ 14 คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภาควิชาอสังหาริมทรัพย์
ก�ำหนดจัดงานสัมมนา MRE Seminar ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “THE NEW
ERA OF DIGITAL MARKETING AND INNOVATION DEVELOPMENT”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
คุณสุธาทร สุทธิสนธิ์ (Marketing Executive 2 สายงานคอนโดมิเนียม
1 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) คุณพงศ์ภากรณ์ ธรรมศุภพงษ์
(Senior Marketing Manager บริษัท เอคิว เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) คุณ
อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (Co-founder & CTO (Chief Technology Officer)
บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (Pantip.com)) คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วร
ชาติ (Managing Director บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จ�ำกัด (Contour Retail
Co.,Ltd. under Contour Group of Companies)) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

TU Face Up

ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา ในโครงการ
ทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ประจ�ำปี 2558 (IPIT Court Young Ambassadors 2015)
ทั้งทีมภาษาไทย และทีมภาษาอังกฤษ
● ทีมชนะเลิศภาษาไทย ประกอบด้วย
นายพศินทัศน์ สินโสภณเกษม และนางสาวนุสรา แก้วกัลยา
● ทีมชนะเลิศภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
นางสาวสุขใจ ปานผาสุข และนายธรรม์ บูรพวัฒน์
ทีป่ รึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และอาจารย์
เมษปิติ พูลสวัสดิ์

ภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื่อง “If You’re a bird, I’ll be
your sky” ถ้าเธอเป็นนก ฉันจะเป็นท้องฟ้า โดยนางสาว
วิสุตา สุขถนอม และก�ำกับภาพโดยนายองอาจ วิเศษโชติกุล
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน รหัส 54 ได้
รับรางวัลวิจิตรมาตรา จากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่
19 จัดโดย หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ
หนังไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน ทีมงานกว่า 150 คน ทั้งนี้
ทีมงานจะแบ่งเป็นฝ่ายๆ อาทิเช่น ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ ทั้งนี้
ในทุกๆ ฝ่ายจะมีทีมงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพราะอยากให้นักศึกษาทั้งสองฝ่าย
ท�ำงานร่วมกัน และไม่เกิดการแบ่งฝ่ายนัน่ เอง ปัญหาแรกทีต่ อ้ งเจอเลยคือ “ระยะทาง”
ระยะทางเป็นปัญหาต่อการท�ำงาน และสานสัมพันธ์มาก ด้วยความไกลกัน ประชุมกัน
แต่ละทีจึงยากมาก และยิ่งจ�ำนวนทีมงานที่มีกว่าร้อยชีวิต หาเวลาลงตัวกันยาก
มาก สุดท้ายจึงต้องแบ่งให้ไปประชุมฝ่ายย่อยของแต่ละฝ่ายกันเอง โดยที่จะต้องมี
ฝ่ายประสานงานกลาง และคอยเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆ ร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจาก
ปัญหาเรื่องระยะทางที่เราต้องเจอแล้ว อีกปัญหาหนึ่งคือระบบการท�ำงาน ส่งผลให้
เราต้องปรับตัวเข้าหากันมากขึ้น จนกระทั่งถึงวันงานที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกว่าระยะ
เวลาทั้งหมด 5 คืน 6 วัน สถานที่จัดงานหมุนเวียนจัดทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยการตะลุย
พานักศึกษาจากกลุม่ ประเทศอาเซียนไปยังทีต่ า่ งๆ นัน้ แน่นอนว่ามักจะมีอปุ สรรคเล็กๆ
น้อยๆ เกิดขึ้นเสมอ ฉะนั้นทุกๆ วันหลังจบงาน จะมีการประชุมสรุปงานในแต่ละวัน
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบเจอ และเตรียมงานในวันถัดๆ ไป ถึงแม้ว่าในช่วงจัดงานทีมงาน
ทุกคนจะหัวหมุนแค่ไหน แต่เราก็ยังยิ้มสู้เสมอ จากก�ำลังใจที่มีให้กันนั่นเอง
ระยะเวลาเตรียมงานกว่าสองเดือน และช่วงระยะเวลาจัดงานกว่าสัปดาห์
เปลี่ยนความคิดในการท�ำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากจบงานนอกจากจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทจี่ ะสานสัมพันธ์ให้กบั นักศึกษาในอาเซียนในการท�ำงาน ผลักดันประชาคม
อาเซียนแล้วนั้น สิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทีมงานของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย เพราะว่าต่อแต่นไี้ ปจะไม่ใช่แค่งานของฉัน งานของเธอ อีกต่อไป แต่มนั คือ
“งานของเรา” ต่างหาก
“ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ที่ปรึกษาโครงการที่ให้การสนับสนุน
โครงการมาตลอดจนประสบความส�ำเร็จได้ดว้ ยดี ได้รบั ผลตอบรับจากนักศึกษาอาเซียน
ที่ดีมาก รวมถึงอาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ที่กรุณา
ให้ค�ำปรึกษาตลอดในทุกเรื่อง อาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลย” นางสาวกรวรรณ
กล่าวทิ้งท้าย
โครงการ ASEAN University Student Assembly (AUSA) จัดขึ้นเป็นปีแรก
โดยเป็นการจัดร่วมกับสโมสรนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 130 คนจากประเทศอาเซียน และจากผลการด�ำเนินงานมีเสียงตอบรับ
เป็นที่น่าพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนให้จัดต่อไปในภายภาคหน้า
อีกด้วย
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กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โครงการอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี
โครงการอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มีเป้าประสงค์เพื่อเป็นสวนสาธารณะส�ำหรับประชาคมธรรมศาสตร์
และชุมชนเมืองโดยเป็นสวนสาธารณะระดับเมืองทีต่ อบสนองการใช้งานทีห่ ลากหลายเฉกเช่นสวนลุมแห่งย่านรังสิต
และยังเป็นสถานที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการประชาชนทั้งองค์ความรู้
ด้านสังคมและวิทยาศาสตร์และทีส่ ำ� คัญยังเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการเชิดชูสามัญชนในหลากหลายสาขาวิชาชีพและความถนัด
ผู้ประกอบคุณูปการเพื่อแผ่นดินไทยผ่านทางเดินแห่งวีรชนที่ประสานเข้าไปในทางสัญจรของสวนสาธารณะ
นอกจากนี้สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สะท้อนความเป็นมาทางนิเวศวิทยาแห่งทุ่งรังสิต
เป็นพืน้ ทีซ่ บั น�ำ้ ให้กบั วิทยาเขตและเมืองรวมทัง้ เป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมประวัตชิ วี ติ ผลงาน แนวคิด และบทบาทหน้าที่
อันซื่อสัตย์ สุจริตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

แนวความคิดในการออกแบบอาคารอุ ทยานเรียนรูป้ ๋ วย 100 ปี
แม้ ว ่ า ศ.ดร.ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ จ ะเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของท่า นก็ตาม
แต่ ค วามส� ำ คั ญ ในบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรู ้ ค วามสามารถนั้ น
ไม่ได้ท�ำให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เกียรติผู้คนและการมีชีวิต
ที่เรียบง่ายของท่านลดน้อยลงแต่อย่างใด ดังนั้นอาคารดังกล่าว
จะเป็นอนุสรณ์ส�ำหรับอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะเป็นตัวแทนและ
แสดงให้ชนรุ่นหลัง ยึดเป็นแบบอย่างในคุณสมบัติความอ่อนน้อม
4. ศูนย์อาหารและร้านขายของที่ระลึก
ถ่อมตน และความเรียบง่ายของท่าน
บริการอาหารที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พืน้ ทีภ่ ายในอาคารจะได้รบั การจัดวางให้สอดคล้องกับวิถกี าร
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของประชาคม ธรรมศาสตร์และออกแบบให้อาคาร ประชาชนและประชาคมธรรมศาสตร์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ของธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อประชาชนอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น 5. พิพธิ ภัณฑ์ประชาธิปไตยและธรรมศาสตร์กบั การเมืองไทย
การที่สังคมจะพัฒนาไปได้นั้นรากและประวัติศาสตร์ของ
โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้
สั ง คมเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งมี ก ารรั ก ษาศึ ก ษาและถ่ า ยทอดให้ กั บ
ชนรุ่นหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาท
1. ศูนย์บริการการศึกษาและวิชาการ
ประกอบด้วยพื้นที่นิทรรศการชั่วคราวหอศิลป์พื้นที่จัดเลี้ยง ส�ำคัญในพัฒนาการประชาธิปไตยและการเมืองไทยรวมทั้งเป็น
ขนาด 300 คนห้องสมุดชุมชนและห้องสัมมนา–ด้วยหน้าที่และ สถานที่ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล และเอกสารส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯดังที่ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ประชาธิปไตยและการเมืองไทยที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งควรมีการจัดเก็บ
ธรรมศาสตร์อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวไว้ว่า“มหาวิทยาลัย รักษาและเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล
เปรียบเสมือนบ่อน�้ำบ�ำบัดความกระหายของราษฎร”
6. ศูนย์บริการการศึกษาและวิชาการ
เป็นพืน้ ทีใ่ ห้บคุ คลทัว่ ไปเข้ามาใช้คน้ คว้าความรูแ้ ละนวัตกรรม
2. Concert Hall
รองรั บ ผู ้ เข้ า ชมได้ 5 00ที่ นั่ ง เป็ น พื้ น ที่ จั ด แสดงดนตรี แ ละ ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรของ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
การแสดงทั้งของนักศึกษาประชาคมฯและบุคคลทั่วไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

7. หอจดหมายเหตุ
3. พื้นที่นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Museum)
เป็ น พื้ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมเอกสารส� ำ คั ญ ของทั้ ง อาจารย์ ป ๋ ว ย
เป็นพืน้ ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวความคิดและคุณปู การของอาจารย์
อึ๊งภากรณ์และเอกสารส�ำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ที่ท�ำเพื่อประชาชนตลอดมา
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ปฏิทินกิจกรรม

LOREM IPSUM

มหกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
TU Open House 2015
“เปิ ดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558”
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
(อาคารยิมเนเซียม 1) มธ. ศูนย์รังสิต

พิธีทอดกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
จุลสารธรรมศาสตร์ :
			
ที่ปรึกษา :
กองบรรณาธิการ :
			
			
			
จัดทำ�โดย :
			
			
			
E-mail :
Website :
พิมพ์ที่ :
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�ำปี การศึกษา 2557
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558
ณ มธ. ท่าพระจันทร์

http://www.tu.ac.th
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อัจฉรา จินดารัตน์
ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ประภาพันธ์ ว่องไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�ำ
ศุภณา เย็นเป็นสุข
ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน
ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้
สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการแก้ปัญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8
และประโยชน์ของประชาชน
โทรสาร 0-2564-4493
pr.tu@hotmail.com
www.pr.tu.ac.th
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3105-6, 0-2564-3108-10

