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ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนธันวาคม-มกราคม
ในโอกาสครบรอบ 80 ปี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการประวัติมหาวิทยาลัย
อัลบัม้ เพลงธรรมศาสตร์ชดุ พิเศษ เหรียญและของทีร่ ะลึกในโอกาส 80 ปี และกิจกรรมบริการสังคม
ในปี 2557 ทีจ่ ะถึงนีเ้ ป็นปีทมี่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบัน
การศึกษาหลักชั้นน�ำของประเทศที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาครบ
80 ปี ซึ่งเมื่อ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดงานเปิด
กิจกรรมพิเศษ ตลอดเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 เพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้
ส�ำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่ง
การสถาปนามหาวิทยาลัยนัน้ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ จัดกิจกรรม
“เวทีเสวนาชุด 80 ปี อภิวัฒน์สังคมไทย” เป็น Forum Series
หลากหลายสาขา รวม 8 ครัง้ โดยเวทีเสวนา ครัง้ ที่ 1 หัวข้อ “Future
of Social Network Technology” โดย นายคริสโตเฟอร์ คอกซ์
รองประธานกรรมการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเฟซบุ๊ก (ผู้บริหารระดับ
สูง รองจาก นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก) รับเชิญกล่าว
ปาฐกถาพิเศษในเดือนมกราคม 2557
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ด้านนิทรรศการ จัดนิทรรศการ “ก�ำแพงและกาลเวลา 80
ปี ธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2557)” โดยแสดงภาพจดหมายเหตุ
82 ชิ้นงาน ประกอบด้วย รูปภาพเหตุการณ์ส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
ในรอบ 80 ปี ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงตลอดแนวก�ำแพง
ด้านถนนพระจันทร์ ความยาว 85 เมตร รวมทั้ง การน�ำเสนอ
Augmented Reality/QR Code จ�ำนวน 12 จุด ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพือ่ แสดงเรือ่ งราวเหตุการณ์สำ� คัญต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การจัดนิทรรศการออนไลน์ E-book
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และผลงานที่ส�ำคัญ
ของธรรมศาสตร์กับสังคม โดยน�ำเสนอในรูปแบบของสื่อออนไลน์
มัลติมีเดีย 2 มิติ ทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา
ดาวน์โหลดได้ที่ http://thammasat80.tu.ac.th

ด้านบริการสังคม จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ยก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาถึงบ้านท่าน” เพื่อให้บริการตรวจรักษา
และดู แ ลสุ ข ภาพที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ประชาชนและการบรรยาย
วิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านยาแก่ประชาชนและการให้ค�ำปรึกษา
ด้านกฎหมาย โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้งใหญ่ ที่ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์พัทยา ซึ่งได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง และ
ก�ำหนดจัดอีก 2 ครั้ง คือวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองพัทยา
ด้านของที่ระลึก จัดท�ำ
เหรียญกษาปณ์ และเหรียญ
ที่ระลึก ประกอบด้วย เหรียญ
กษาปณ์ ราคาหน้าเหรียญ 20 บาท
และเหรียญทีร่ ะลึก 3 บูรพาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเป็ น
เนื้ อ เงิ น และเนื้ อ ทองแดง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร รวมทัง้ การจัดท�ำดวงตราไปรษณียากร
ชุดพิเศษครบรอบ 80 ปี ธรรมศาสตร์ (เริม่ จ�ำหน่ายวันที่ 15 มกราคม
2557) ไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง
พิ เ ศษ! การจั ด ท� ำ อั ล บั้ ม เพลง
ธรรมศาสตร์ 80 ปี “เฉิดฉาย
โดม” โดยน�ำเพลงธรรมศาสตร์
ที่ได้รับความนิยมในอดีตและ
ปั จ จุ บั น มาเรี ย บเรี ย ง และ
ขับร้องใหม่แบบประสานเสียง
โดยนักร้องคอรัส จาก 4 สถาบัน
อัลบั้มเพลงธรรมศาสตร์ ชุดพิเศษ>>
คือ มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ และธรรมศาสตร์
อ่านต่อหน้า 3>>

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เปิดหลักสูตรตรีควบโท
“การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี”
ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน

<<ต่อจากหน้า 2

ร่วมกับวงดนตรีออเคสตร้า 45 ชิ้น โดยมี คุณจิรพรรณ อังศวานนท์
หนึ่งในคนดนตรีฝีมือชั้นครูของประเทศไทย เป็นผู้อ�ำนวยการเพลง
พร้อมจัดจ�ำหน่ายในวันที่ 25 ธันวาคม ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ด้านศาสนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “อ�ำนวยพรธรรมศาสตร์”
ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา โดยผู้น�ำทางพุทธศาสนา
อิสลาม และคริสต์ ในวันที่ 18 มกราคม 2557 นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรม
อื่ น ๆ อี ก หลากหลาย อาทิ การจั ด แสดงที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง

ธรรมศาสตร์ คือ โขน และงิ้วธรรมศาสตร์
การจัดกิจกรรมทั้งหมดนับเป็นการผนึกก�ำลังความร่วมมือ
ของคน “ธรรมศาสตร์” หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิชา ส�ำนัก สถาบัน
ศิษย์ปัจจุบัน และเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อเฉลิมฉลองในวาระส�ำคัญนี้
ซึง่ ศิษย์เก่า-ปัจจุบนั และประชาชนผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8, 1121 หรือ
www.tu.ac.th
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จับมือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. Faculty of
Engineering & Environment, North Umbria University ธนาคารกสิกรไทย และสถาบันส่งเสริมการออกแบบ
และนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือพร้อมแถลง
เปิดหลักสูตรใหม่ ตรีควบโท “การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี” ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ มธ. ศูนย์รังสิต
โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงที่มาของการเปิด
หลักสูตรดังกล่าวว่า ปัจจุบันมีการก้าวสู่สังคมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน จึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจอย่างมีองค์รวมและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงเปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท “การจัดการออกแบบธุรกิจ
และเทคโนโลยี” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน โดยร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย 4 องค์กร ทั้งสถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการออกแบบที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ธุรกิจและองค์กรยุคใหม่ ซึ่งคาดว่าบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาออกไป จะสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ผสมผสานร่วมกับ
รูปแบบทางธุรกิจ สามารถท�ำงานในองค์กรที่ส�ำคัญในด้านกลยุทธ์การออกแบบ หรือสร้างธุรกิจของตัวเองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ คณะฯ จะเปิดรับนักศึกษารุน่ แรกในปี 2557 จ�ำนวน 60 คน ผ่านระบบรับตรงของคณะ ผูส้ นใจ สามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ap.tu.ac.th
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“เวทีแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของลูกแม่โดม”

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

งานประกวดทูตกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัย
Thammasat University Ambassador 2014 ธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2557
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ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับรอบสุดท้ายของการคัดเลือกทูตกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2557
(Thammasat University Ambassador 2014) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคม
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการประกวดเพื่อค้นหาทูตกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการน�ำขบวน
อัญเชิญธรรมจักร ถ้วยพระราชทาน และดรัมเมเยอร์ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬา ครัง้ ที่ 70 ตลอดจนการเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบ�ำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี 2557 นับว่าเป็น “เวทีแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของลูกแม่โดม” ที่จะได้
เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ โดยผลการประกวดทูตกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2557
มีรายนามดังนี้
ประเภท ผู้อัญเชิญฯ (ฝ่ายชาย)
1. นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย์ (ปี)
คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
2. นายภควรรษ พิทักษ์ชุติเดช (เกริก)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
3. นายสิรภพ นาถวิริยกุล (เอเคอร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
4. นายสิรภพ พงษ์กฤษกร (เจ็ม)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 3
5. นายสุขสันติภพ จันทร์ชุม (ต้น)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
การประกวดทู ต กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประเภท ผู้อัญเชิญฯ (ฝ่ายหญิง)
ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้
1. นางสาวชุดา ชุ่มชื่น (แป้ง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2
นับเป็นปีที่ 13 หลังจากที่มีการฟื้นฟูประเพณี
2. นางสาวดวงใจ วิจิตรโกเมน (ใจ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4
ในการคัดเลือกผู้น�ำขบวนอัญเชิญธรรมจักร
3. นางสาวมินทร์ลดา เจริญฐานุพงษ์ (เบล) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
และดรัมเมเยอร์ขนึ้ มาอีกครัง้ ตลอดระยะเวลา
4. นางสาววิชชา โสภณพัฒนา (พีช)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4
5. นางสาวสุชานันท์ ครุธามาศ (แป้ง)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 ทีผ่ า่ นมา คณะทูตกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ฯ
ได้ เ สี ย สละเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ
ประเภท ดรัมเมเยอร์
มหาวิทยาลัยในหลายโอกาสทั้งงานเบื้องหน้า
1. นางสาวชนานันท์ สุวรรณโชติ (ดาว)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4
และเบื้องหลัง โดยยึดถือวัตถุประสงค์เมื่อครั้ง
2. นางสาวทิพย์วดี อิงค์อนันต์นาท (อ๋อ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3
เริ่มก่อตั้งเสมอมา คือ เป็นตัวแทนนักศึกษา
3. นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ (จุ๊บจิ๊บ)
คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ที่ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ชาว
4. นางสาวศศิภรณ์ ไชยทา (เจ้น)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 3
ธรรมศาสตร์และสังคมส่วนร่วม
5. นางสาวสโรชา คงคา (แอล)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรม
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานสัมมนา
หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวไทย และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Tourism Competitiveness
within the AEC: A Future Directions for Thailand’s Tourism
Industry) เมื่อในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนภาลัย
บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้มีจ�ำนวนกว่า 250 คน โดยกลุ่ม
เป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริษัท
น�ำเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง
ได้รบั ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ และมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อ
เรื่อง การพัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกและ

ระดับภูมิภาคอาเซียนกับวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมากกว่า 30 ปี อาทิ Prof. Dr.
Harold Goodwin ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการสาขา
ท่องเที่ยว และ Prof. Dr. Walter Jamieson ผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ท�ำงานวิจยั ให้กบั องค์กรต่างประเทศหลายหน่วยงานในภูมภิ าคเอเชีย
เช่น ADB, UNESCO, UNESCAP, UNEP, UNWTO เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
กับวิทยากรจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม ร้านอาหาร บริษัท
น�ำเทีย่ ว) ถึงความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย อาทิ มุมมองของภาคเอกชน โดยรอง
ประธานฝ่ายการตลาด สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย,
แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่
แตกต่าง โดย Mr. Daniel Fraser ผู้จัดการบริษัท Smiling Abino,
นวัตกรรรมธุรกิจร้านอาหาร โดยคุณดวงพร ทรงวิศวะ กรรมการ
ผู้จัดการ ร้านอาหารโบ-ลาน, และ ความสร้างสรรค์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดย General Manager โรงแรม Plaza Athenee
งานสัมมนานี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา
บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วภายใต้ ก ารเปิ ด เสรี บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา ซึง่ ผูท้ พี่ ลาดโอกาสในการเข้า
ร่วมงานนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th หรือ www.tourismkmasean.org และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ด เสรี ใ นภาค
บริการท่องเทีย่ ว ทางกรมการท่องเทีย่ วได้จดั ตัง้
ศูนย์บริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge Management
Center) ขึ้น เพื่อท�ำการศึกษา วิจัยประเด็นต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็น
การเกาะติดสถานการณ์ความเป็นไปของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
วิเคราะห์แนวโน้มที่เปลี่ยนไป และสรุปข้อมูลส�ำคัญเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.tourismkm-asean.org

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดสัมมนา “ทิศทางการท่องเทีย่ วไทย การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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การท่องเที่ยวมาเลเซีย
ภายใต้
Vision 2020

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

<<นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TU ASEAN DELEGATION ครั้งที่ 1
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<<แหล่ง Shopping ย่าน Bukit Bintang

<<Jalan Alor ถนนแหล่งอาหาร

ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศ AEC ที่มี
นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจรายได้ที่มาจากการ
ท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายในปี 2563 (Vision 2020) ตามที่อดีตนายกรัฐมนตรี ตุน
ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ โดยใช้นโยบายการเมือง
น�ำเศรษฐกิจเพื่อน�ำมาซึ่งผลประโยชน์และโอกาสทางการค้าแก่
ประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการสภาพ
แวดล้อมได้ดี ประกอบกับมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
และเชือ้ ชาติ จึงเป็นสิง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว และทีส่ ำ� คัญของมาเลเซีย
มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (เช่นที่รัฐซาบาห์ และเกาะลังกาวี)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เมืองปีนังและเมืองมะละกา) กรุง
กัวลาลัมเปอร์และเมืองราชการปุตราจายา จุลสารธรรมศาสตร์
ฉบับนี้ จึงขอน�ำบทสรุปของ 2 นักศึกษา คือ นายจิระ ไวศยศิริกุล
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (siit) และ นายภีระ
พิชญเวคิน นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ TU ASEAN DELEGATION ครั้งที่ 1 เล่าประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
ภายใต้ Vision 2020 ดังนี้
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างทัว่ ถึง
ในภูมิภาคเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
และมีชื่อเสียงเช่นกันนั่นคือ “ประเทศมาเลเซีย” มาเลเซียเป็น

ประเทศ ในล�ำดับที่ 9 ทีม่ ผี คู้ นเยีย่ มชมสูงสุดในโลก ความพยายามที่
จะกระจายความเสีย่ งทางเศรษฐกิจ และท�ำให้เศรษฐกิจของมาเลเซีย
ไม่ได้ขึ้นอยู่แต่กับการส่งออกเท่านั้น รัฐบาลจึงผลักดันด้านการ
ท่องเทีย่ ว ส่งผลให้การท่องเทีย่ วของมาเลเซียเป็นรายได้หลักล�ำดับที่
3 ของประเทศ ในปี ค.ศ. 1999 มาเลเซียได้เปิดตัวแคมเปญทางการ
ตลาดซึ่งรู้จักกันในนาม “Malaysia, Truly Asia” ซึ่งประสบความ
ส�ำเร็จและโด่งดังไปทั่วโลก แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดง
ความภาคภูมิใจในความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ในปี 2012 กัวลาลัมเปอร์กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป
อันดับที่ 4 ของโลกซึ่งถูกจัดอันดับโดย CNN ซึ่งพิจารณาจากปัจจัย
4 ประการคื อ ความสะดวกสบายในการเดิ น ทาง-การคมนาคม
ราคาของสินค้า ซึ่งรวมไปถึงโปรโมชั่นและการลดราคาประจ�ำปี
ต่างๆ ความหลากหลายของร้านค้าและสินค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าแบรนด์เนม ร้านค้าตามท้องถนน ร้านค้าแผงลอย และ
ยังดูจากประสบการณ์ของนักช้อปซึ่งประกอบไปด้วยความสวยงาม
ของเมือง การตกแต่งร้าน การบริการ ความ เป็นมิตรรวมไปถึงร้าน
อาหารและที่พัก ท�ำให้การช้อปปิ้งเป็นส่วนส�ำคัญในภาคเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญในส่วนของการท่องเที่ยว จึงส่งผลให้เกิด
ร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้า outlet ขนาดใหญ่ขึ้น อีก 3 แห่ง
ท�ำให้ KLCC และ Bukit Bin tang เป็นจุดหมายของบรรดานักช้อป
ทั่วโลก

ที่จะตามมาด้วย เห็นได้จากการที่รัฐบาลหันมาด�ำเนินโครงการ
สีเขียวหลายโครงการ ทัง้ ป้องกันและอนุรกั ษ์ผนื ป่า, ควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ, สนับสนุนเกษตรแบบยั่งยืน และป้องกันระบบชีวภาพ
นอกจากนี้ยังเน้นการก่อสร้างและพัฒนาอาคารให้เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นการวางมาตรฐานการก่อสร้างอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็น
ส่วนสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมามาเลเซียต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ของเสียนับพันตันซึ่งส่วนใหญ่มาจากอาคารบ้านเรือน อีกทั้งอาคาร
เหล่านี้ใช้พลังงานและน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก
โครงการข้างต้นนี้สนับสนุนให้มาเลเซียมีพื้นที่สีเขียวกว่า
4 ล้าน 6 แสนตารางเมตร โดยรัฐบาลมาเลเซีย ระบุว่า ป่าไม้ใน
<< อาคาร Petronas Twin Towers กับพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และเมืองที่สวยงามแล้ว
มาเลเซียยังมีอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารอินเดีย จีน มาเลย์ และ
อาหารที่เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งสามอย่าง
แหล่งอาหารทีข่ นึ้ ชือ่ ในกัวลาลัมเปอร์กค็ อื China Town และ Jalan
Alor สถานที่สองแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็นที่ได้รับ
ความนิยมของคนท�ำงาน แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียจะ
เป็นชาวมุสลิม แต่ในตอนกลางคืนของเมืองใหญ่ ตามท้องถนนยังคง
ครึกครืน้ ไปด้วยผับ บาร์ และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทอี่ อกมาท่อง

<<ข้าวสีรุ้งกับแกงไก่ อาหารขึ้นชื่อของมาเลเซีย

<<China town มาเลเซีย

ราตรี และส�ำหรับผูท้ รี่ กั การผจญภัยนัน้ เขาคินาบาลู ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็น
ภูเขาที่ สูงทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เป็นอีกสถานทีห่ นึง่ ทีไ่ ม่
ควรพลาด เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลมาเลเซีย ได้เริ่มรณรงค์นโยบาย
“1 Malaysia Green, 1 Malaysia Clean” เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการปกป้องรักษาธรรมชาติ
ในขณะที่ ป ระเทศมาเลเซี ย ก� ำ ลั ง มุ ่ ง พั ฒ นาประเทศเพื่ อ
เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนมาเลเซี ย ให้ ดี ขึ้ น นั้ น
ปัญหาทีต่ ามควบคูก่ นั มาจะเป็นปัญหาอืน่ ใดไปไม่ได้นอกจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้มาเลเซียจะค�ำนึงถึงการพัฒนาประเทศแต่เพียง
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาถึงผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อม

ประเทศหลายๆ แห่ง มีสดั ส่วนถึง 70% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศ
และยังเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมไปถึงสัตว์ป่า
นานาพันธ์ุ อาทิเช่น พืชและต้นไม้ 14,500 สายพันธุ์ สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 210 ชนิด นกอีกกว่า 600 ชนิด กบอีก 150 สายพันธุ์
จิ้งจกอีกไม่น้อยกว่า 80 สายพันธุ์ และแมลงอีกนับหลายพันชนิด
สอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัยเยลซึ่งจัดอันดับให้มาเลเซียอยู่ล�ำดับ
ที่ 3 ของดัชนี EPI (Environmental Performance Index) ใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ โดยดัชนีดงั กล่าวเป็นการวัดถึงประสิทธิภาพ
ของโครงการสีเขียวของแต่ละประเทศ และที่น่าสนใจคือมาเลเซีย
ตามหลังนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมาเลเซียยังได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ อันดับที่ 25 จาก
132 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

<<ห้างสรรพสินค้า Pavilion
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TU Show Case

ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลนวัตกรรมยานยนต์ 2 ปีซ้อน ใน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

“MOTOR EXPO 2013”
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SPEED BUMP ผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลและวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการ
ศึกษามูลค่า 25,000 บาท จากการแข่งขันประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4 ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายกิดานนท์ พรหมวงษ์ นายธนยศ ทิมสุวรรณ นายชยันต์ จันทสาร และนายอรรถพร อัจฉริยชีวิน โดยปีนี้
ไม่มีทีมใดได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
ผลงาน SPEED BUMP หรือลูกระนาดชะลอความเร็วรถ เกิดจากแนวคิดว่าในปัจจุบันมักมีกลุ่มคนที่ขับรถ
เร็วเกินก�ำหนดในสถานที่ต่างๆ ที่มีการจ�ำกัดความเร็วไว้ อาทิ เขตชุมชน บริเวณซอยแคบ ซึ่งต้องท�ำให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องน�ำลูกระนาด (SPEED BUMP) มาใช้เพื่อบังคับให้ผู้ขับรถต่างๆ ต้องชะลอความเร็วของรถยนต์ลง
แต่การสร้างลูกระนาดโดยปราศจากความรู้ ท�ำให้ผู้ขับรถได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน เนื่องจากลูกระนาด
มีขนาดใหญ่เกินไป ถึงแม้จะขับรถด้วยความเร็วต�่ำเพียงใดก็ได้รับแรงสะเทือนตามไปด้วย ท�ำให้ผู้ที่อยู่ในรถ ซึ่งอาจ
เป็นเด็ก คนชรา คนป่วย ได้รับความกระทบกระเทือน อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ เช่น
ลูกหมาก ลูกปืน สปริง ชอคอับ และระบบช่วงล่างต่างๆ ท�ำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้สั้นลง

TU FaceUp

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ APPRA จัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ
“เผชิญหน้าความขัดแย้งในเอเชีย-แปซิฟิคด้วยสันติวิธี”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิจยั นานาชาติเพือ่ การศึกษาและปฏิบตั กิ าร
ด้านสันติภาพระดับภูมิภาค หรือ Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA)
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “เผชิญหน้าความขัดแย้งในเอเชีย-แปซิฟิคด้วยสันติวิธี
(Engaging Violent Conflicts in Asia-Pacific with Nonviolent Alternatives)” เมื่อ
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “องค์กรแห่งความสุข”

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ�ำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบเงินจ�ำนวน 720,000 บาท
จาก บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ�ำกัด เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เรือ่ ง
“องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2556 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอ�ำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน
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ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา จ�ำนวน 40 ทุน

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวนทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40 ทุน เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไต้หวัน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr.Pi-twan
Huang Political Deputy Minister, Ministry of Education, Taiwan และคณะผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา ประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ SINGUM FAIR

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ SINGUM FAIR เพื่อหารายได้สมทบทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติในฟิลิปปินส์ โดยภายในงานมีการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า เกมส์ การแสดง
จากนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Hilight 80 ปี ธรรมศาสตร์

<< ดวงตราไปรษณียากร 80 ปี มธ. จ�ำหน่ายชุดละ 99 บาท
วันแรกจ�ำหน่าย วันที่ 15 มกราคม 2557

โปสการ์ดพร้อมส่ง พิมพ์แสตมป์ในตัว จ�ำหน่ายชุดละ 50 บาท
หาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

i-stamp 1 ชุด ราคา 120 บาท >>
จ�ำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
หาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรม

วัน/เวลา/สถานที่

“วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี 2555-2556”

13 มกราคม 2557
เวลา 17.00-21.00 น.
ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ

เวทีเสวนา ชุด 80 ปี อภิวัฒน์สังคมไทย
ด้านการต่างประเทศ:
“ก้าวย่างไทยในเวทีโลก”

15 มกราคม 2557
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

จ�ำหน่ายแสตมป์ที่ระลึก 80 ปี

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล�ำปาง

แข่งขันร�ำมวยไทเก๊ก

25-26 มกราคม 2557
ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มธ. ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิ์รงค์
โทร. 089-788-3083

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
คุณยรรยง อัครจินดานนท์
โทร. 081-811-4444

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
กองบรรณาธิการ : นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก
ณัฐกาญจน์ หันจรัส นิพิฐพนธ์ เมืองสีนุ่น ประภาพันธ์ ว่องไว
วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุภณา เย็นเป็นสุข
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�ำ
ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล
จัดทำ�โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต
ในการผลิตบัณฑิต
สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสร้
างองค์ความรู้
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8
และการแก้ปัญหาของประเทศ
โทรสาร 0-2564-4493
โดยยึดมั่นคุณธรรม
E-mail : pr.tu@hotmail.com
และประโยชน์ของประชาชน
Website : www.pr.tu.ac.th
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3105-11

