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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชด�าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 

2557 เมื่อวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 2558 ในภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิแ์ด่ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป ซ.ีเซอลิโล่ (Professor Dr. Philip C. Zerrillo) บรหิารธรุกจิ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายธนากร เสรีบุรี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(สาขาวิชาอาเซียนจีนศึกษา) ศาสตราจารย์ ดร.สุชิต กุมาร์โฆษ (Professor Dr. Sujit K. Ghosh) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(สาขาวิชาสถิติ) ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจานิล (Professor Dr. Melanie Sadono Djamil) ทันตแพทยศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์) และศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา

วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร)

ส�าหรบัในปีการศกึษา 2557 มผีูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ�านวนทัง้สิน้ 6,565 คน แบ่งเป็นจ�านวน 2 วนั  

แยกเป็นคณะดังนี้

วนัจนัทร์ที ่16 พฤศจกิายน 2558 ภาคเช้า คณะนติศิาสตร์ 823 คน คณะศลิปกรรมศาสตร์ 74 คน คณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี 671 คน คณะแพทยศาสตร์ 202 คน ภาคบ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 629 คน  

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 437 คน คณะศิลปศาสตร์ 702 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 คน

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า คณะรัฐศาสตร์ 371 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 176 คน  

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 361 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 556 คน วทิยาลยัสหวทิยาการ 143 คน คณะสหเวชศาสตร์ 

165 คน ภาคบ่าย คณะเศรษฐศาสตร์ 447 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 83 คน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

269 คน วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 84 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 201 คน คณะพยาบาลศาสตร์  

83 คน 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2557 รวมจ�านวน 

ทั้งสิ้น 2,291 คน และนักศึกษาที่เข้ารับรางวัลทุนภูมิพลจ�านวน 95 คน เข้าพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล 

จากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2557
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นางสาวภัทราวรรณ พานิชชา (ชมพู่) บัณฑิตสาวจากคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ดีกรีดาวคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และผู ้ชนะเลิศจากเวทีประกวด 

Miss Wheelchair Thailand ประจ�าปี 2012 เธอสูญเสียขาจากอุบัติเหตุเมื่ออายุ 

17 ปี นับเป็นฝันร้ายของเด็กสาวในขณะนั้น แต่ต่อมาเธอก็ยอมรับได้และไม่มองว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต แต่เธอกลับมองว่าส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายเธอยังใช้งานได ้

ตามปกตเิหมอืนคนอืน่ ดงันัน้ ในช่วงก่อนสอบเข้ามหาวทิยาลยั 

เธอจงึค้นหาข้อมลูสาขาวชิาและสถาบนัการศกึษาทีเ่หมาะสม 

คือ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยให้เหตุผลว่า หากจบไปแล้วจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลือผู้อ่ืนท่ีล�าบากกว่าได้ นอกจากนี้ เธอยัง 

มีความตั้งใจที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วย เพราะอยากช่วยทีมแพทย์ รักษาและ 

ฟ้ืนฟจูติใจของผูป่้วย อย่างไรกต็าม ขณะนีช้มพูไ่ด้ก้าวเข้าใกล้ความฝันอีกหนึง่ขัน้แล้ว จากการท�าหน้าทีเ่ป็นพิธกีร

ร่วมในรายการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รายการที่สะท้อนสังคมในแง่มุมต่างๆ 

พร้อมเป็นสือ่กลางประสานความช่วยเหลอืกบัเจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงานภาครฐั ซึง่ตลอดเวลากว่า 1 เดอืนท่ีได้ท�า

ตรงนี้ เธอบอกว่ารู้สึกมีความสุข และมีความตั้งใจจะท�าเพื่อสังคมแบบนี้ต่อไป 

นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง (น้องปุ๊กปิ๊ก) บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัช ีสญูเสยีขาจากอบุตัเิหตเุช่นกนั แต่นัน่กไ็ม่ได้เป็นอปุสรรคในการเรยีนทีม่หาวทิยาลยั

ส�าหรับปุ๊กปิ๊ก เธอสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปเรียนได้ตามปกติ ด้วยการนั่งรถวีลแชร์

ไฟฟ้าจากหอพักไปยังอาคารเรียนต่างๆ ซึ่งในตอนนี้ ปุ๊กปิ๊ก ได้งานท�าในต�าแหน่งผู้ดูแลและ 

จัดท�าบัญชี ท่ีบริษัท อโกดา ประเทศไทย จ�ากัด มาเป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้ว โดยเธอ 

เล่าว่า เริ่มท�างานนี้มาตั้งแต่เรียนจบ และรู้สึกโชคดีที่ได้ท�างานตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา 

เรียกได้ว่าคุ้มค่า

นายวฒุพิงษ์ อธมิตชิยักลุ (นก) บณัฑติจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ถึงแม้จะประสบปัญหาการได้ยินไม่ชัดเจน ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่พอ

มีเครื่องช่วยฟัง ท�าให้สะดวกขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน 

ชวีติประจ�าวนั ตอนนีว้ฒุพิงษ์ท�างานในต�าแหน่งผูว้างระบบคอมพวิเตอร์

หรือ IT Support มากว่า 1 เดือนแล้วที่บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์

แห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวชอบงานในสายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และรู้สึก

เป็นตัวเองดี 

นายอรรถพล พวงขาว (เอ) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน แม้ร่างกายจะประสบปัญหาในเรื่องของการ

เคลื่อนไหว แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการท�างานของเอ ที่ตอนนี้มุ่งมั่น

กับการรับท�างานแบบ Freelance ในสาขาวิชาที่ตนชื่นชอบอย่าง

งาน Production House โดยท�างานตรงนี้มากว่า 2 ปีแล้ว ตั้งแต่

ก่อนเรียนจบ ได้ลองจับงานในหลายๆ รูปแบบ ทั้งผู้ช่วยผู้ก�ากับบ้าง  

ตัดต่อบ้าง ซึ่งค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาคือ วิทยุและ

โทรทัศน์ และรู้สึกรักในสายงานนี้มาก 

ความส�าเรจ็ของบณัฑติทกุคนพสิจูน์ว่า ความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการมองเห็น  

การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือการรับรู้ต่างๆ ซึ่งใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยากล�าบากและเป็นอุปสรรค 

ในการด�าเนินชีวิต ทั้งด้านการเรียน และการท�างาน หาใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมไปถึงพัฒนา

และต่อยอดตนเองจากสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูข้องกลุ่มคนทีม่คีวามพเิศษเหล่านีไ้ด้ โดยทกุคนเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

ในวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มารู้จัก

เรื่องราวของบัณฑิตผู้พิการบางส่วนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

มธ. ผลิตบัณฑิตพิการ 

ประจ�าปีการศึกษา 2557 จ�านวน 14 คน

จากหลากหลายสาขาทัง้สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สะท้อนอุดมการณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

มอบโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้สอดคล้องกับปณิธานของ“มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์” ที่ยึดมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชนที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียม 
โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายเปิดรับนักศึกษาพิการมา 12 ปีแล้ว สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพออก
สู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับในปีนี้ มีบัณฑิตพิการส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 14 คน ได้แก่

  

  1. นางสาวภัทราวรรณ พานิชชา (ชมพู่) บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  2. นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง (ปุ๊กปิ๊ก) บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  3. นายอรรถพล พวงขาว (เอ) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

  4. นางสาวธนธรณ์ วันพิมาย (นิด) บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  5. นายเอกภาพ ล�าดวน (เอก) บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย

  6. นางสาวปนัดดา ศรประสิทธิ์ (เอ) บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ 

  7. นายไชยพจน์ จันทร์แสน (เจ้ย) บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  8. นายวุฒิพงษ์ อธิมติชัยกุล (นก) บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  9. นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม (ลูกโซ่) บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์

  10. นายบุญรอด อารีย์วงษ์ (รอด) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

  11. นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช (ลัคกี้) บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  12. นายสุนทร สุขชา บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ 

  13. นางสาวชนม์นิกานต์ ปันวารี บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  14. นางสาวดุจเดือน จันดาวรรณ บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ชมรมจักรยานแห่ง 

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติวันพ่อและกิจกรรม

เทิดพระเกียรติโครงการ Bike for Dad โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์  

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิด

กจิกรรมเมือ่วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 ณ บรเิวณหน้าลานพญานาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

กันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ชมรมจักรยานแห่งจังหวัด

ปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษาส�าหรบักิจกรรมแปรอักษรนัน้ เมือ่ผู้ร่วมงาน 

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รหัสส�าหรับการแปรอักษร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ชุมนุมเชียร์

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดรูปแบบอักษรเป็นค�าว่า “Pathumthani Love King, 

Thammasat Love Dad” และทางชมรมจกัรยานแห่งจงัหวดัปทมุธานไีด้น�าอากาศยานไร้คนขบั

หรือโดรน (Drone) มาบันทึกและเก็บภาพมุมสูง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแปรอักษรแล้วนั้น 

อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ร่วมงานทุกคนได้ตั้งขบวนจักรยานเพื่อปั่นจักรยานรอบ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ โดยเส้นทางการป่ันจกัรยานเริม่ต้นจากลานพญานาค ผ่าน

แยกอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. เลี้ยวผ่านหอพักนักศึกษาแพทย์ และปั่นผ่านไปทางหน้าตึก 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เพื่อกลับเข้าสู่ลานพญานาค ซึ่งมีระยะทางรวม

ทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร

ส�าหรบัการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตเินือ่งในวนัพ่อ ท�าให้รูส้กึได้ถงึความรกั ความสามคัคี

ที่ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มเบิกบาน ทุกคนมาด้วย 

ความรกั วนันีท้้องฟ้าแจ่มใส ในขณะเดยีวกนัอากาศกร้็อนมาก แต่อากาศร้อนกไ็ม่สามารถท�าลาย

ก�าลังใจของทุกคนลงไปได้ เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจรวมพลังเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ท�าให้

กจิกรรมท่ีจดัขึน้ประสบผลส�าเรจ็และผ่านไปได้ด้วยด ีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ีกล่าวท้ิงท้าย

TU Newsนอกจากนี ้ยงัมบีณัฑติพกิารอกีหลายคนทีม่ศีกัยภาพทีโ่ดดเด่นไม่แพ้กนั อาท ินายเอกภาพ 

ล�าดวน (เอก) บัณฑิตผู้พิการทางสายตาจากคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันท�างานด้านกฎหมาย อยู่ที่ 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ นายสุนทร สุขชา บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์  

ทีต่อนนีท้�างานด้านกฎหมายอยูท่ี ่สภาคนพกิารแห่งประเทศไทย นางสาวปนัดดา ศรประสทิธิ ์(เอ) 

บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท�างานเป็นคุณครูอนุบาล ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดและ

พิการซ�้าซ้อน จ.ลพบุรี เนื่องจากเธอชอบท�างานเพื่อสังคมอยู่แล้ว ประกอบกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักชักชวน

เธอไปท�างานด้วยและ นายไชยพจน์ จนัทร์แสน (เจ้ย) บณัฑติหนุม่หวัใจไอทจีากคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรอเรียกตัวเพื่อท�าสัญญาจ้างงานกับ

บริษัทออกแบบเว็บไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง รวมไปถึง นางสาวธนธรณ์ วันพิมาย (นิด) บัณฑิตจาก 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีป่ระสบปัญหาเรือ่งการเคลือ่นไหว โดยตอนนีท้�างานอยูใ่นส่วนของ  

Supply Chain อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชด�าริ ส�านักงานใหญ่ 

นายบุญรอด อารีย์วงษ์ (รอด) 
บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

นายบญุรอด อารย์ีวงษ์ (รอด) บณัฑิตจากคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนพกิาร

ด้านสูญเสียการทรงตัว แม้ในตอนนี้ยังไม่ได้ท�างานในทันที แต่ก็มองหาลู่ทางเพิ่มพูนความรู้

ในสาขาวชิาทีส่นใจอย่างด้านส่ือสารมวลชน เนือ่งจากเป็นส่ิงทีส่นใจและเรยีนแล้วมคีวามสขุ 

รวมไปถึง นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช (ลัคกี้) บัณฑิตสาวจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่ตอนนี้ก็มุ่งเรียนต่อในระดับปริญญาโท เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี นางสาว 

ชนม์นกิานต์ ปันวาร ีและ นางสาวดจุเดอืน จนัดาวรรณ บณัฑติจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ที่สูญเสียการมองเห็น แต่ก็สามารถส�าเร็จการศึกษาและใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบนัการศึกษาเพือ่ประชาชน มนีโยบายเปิดกว้าง

แก่เยาวชนผูพ้กิารให้ได้รบัการศกึษาเรยีนรูเ้พือ่ปรบัทศันคตขิองสงัคมทีม่ต่ีอคนพกิาร พร้อม

สร้างส�านึกจิตอาสาให้แก่เยาวชนและนักศึกษา พัฒนาความรู้ด้านการช่วยเหลือคนพิการ 

ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปในสังคม ผ่านอุปกรณ ์

การเรียนการสอน และส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต 

ได้อย่างปกติ อาทิ หนังสืออักษรเบรลล์ เครื่องช่วยฟัง รถไฟฟ้ารับส่งนักศึกษา ลิฟต์ ทางลาด 

ตลอดจนศนูย์บรกิารนกัศึกษาพกิารซึง่ท�าหน้าทีเ่สมอืนพีเ่ล้ียงนกัศึกษา คอยจดัหาสิง่อ�านวย

ความสะดวก ให้ค�าปรึกษาและจัดหางานให้เมื่อจบการศึกษา เป็นต้น

ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มุง่มัน่สูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาเพือ่สงัคมไทย ปลกูฝัง 

จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการยึดม่ันในความเป็นธรรม การมี

จิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มี

คุณสมบัติผู้น�าแห่งศตวรรษที่ 21 

นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม (ลูกโซ่) 
บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

นายไชยพจน์ จันทร์แสน (เจ้ย) 
บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช (ลัคกี้) 
บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน
ในจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมแปรอักษร

และกิจกรรมป่ันเพื่อพ่อ

ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นอกจากบัณฑิตพิการที่ท�างานแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่ง ที่มุ่งมั่นหาความรู ้

ในระดบัทีสู่งขึน้ อาท ินายศริวชิญ์ ฤกษ์งาม (ลกูโซ่) บณัฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

ซึ่งสูญเสียแขนตั้งแต่ก�าเนิด ก�าลังมุ่งเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง

รอผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยตั้งใจท�างานใน

สายงานธนาคาร

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
์ 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

7

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
์ 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

6



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานพิธีเป ิด 

ศนูย์ศกึษารสัเซยีและเครอืรฐัเอกราชแห่งมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 2558  

ทีผ่่านมา ณ ศนูย์ศกึษารสัเซยีและเครอืรฐัเอกราช ชัน้ 1 

อาคารเรียนรวมสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายคีริลล์ 

มีไฮโลวิช บาร์สกี (Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) 

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย

และคณะให้เกยีรตมิาเป็นประธานในพธิเีปิดและเยีย่มชม

ศนูย์ศกึษารสัเซยีและเครอืรฐัเอกราชแห่งมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

ส�าหรับบรรยากาศภายในงานเริ่มด ้วยพิธี 

สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

โดยนายคริีลล์ มไีฮโลวชิ บาร์สกี (Mr. Kirill Mikhailovich 

Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า

ประเทศไทย และในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้น�าคณะเดินทาง 

สูศ่นูย์ศกึษารัสเซยีและเครอืรฐัเอกราชแห่งมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์เพื่อร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ศึกษารัสเซีย

และเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิ ีเอีย่มตระกลู อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์

ไฟฟ้าขนาดเลก็ในประเทศไทย เปิดสถานปีระจไุฟฟ้ารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า บรเิวณ 

สวนหน้าอาคารส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ เพือ่ทดสอบ

และเก็บข้อมูลการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวัน  

ซึ่งจะน�าไปพัฒนาการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล กล่าวว่า ขณะนี้ โครงการ 

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงการเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั ซึง่ข้อมลูดงักล่าว

จะประกอบด้วย อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ระยะเวลาเติมประจุไฟฟ้า ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าทีใ่ช้ต่อการเตมิประจไุฟฟ้าใน 1 ครัง้ ความเรว็เฉลีย่ ระยะเดนิทาง และ 

ความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น โดยจะเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดกระแสและ

แรงดันแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ท�างานร่วมกับเครื่อง GPS บอก

ต�าแหน่งรถ แต่ข้อจ�ากดัของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าทีม่อียูต่อนนีค้อื รถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้าท�าความเร็วไม่ได้มากเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ท่ีใช้น�้ามันเช้ือเพลิง และ 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถขับได้ไกลมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อการเติม

ประจไุฟฟ้าใน 1 ครัง้ ดงันัน้การทดลองนีจ้งึยงัไม่เหมาะทีจ่ะออกไปทดลองภายนอก

พื้นที่มหาวิทยาลัย เพราะหากใช้พาหนะความเร็วต�่าร่วมกับพาหนะขนาดใหญ่ 

ความเร็วสูงก็อาจเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก แต่อาจารย์ก็เชื่อว่าฝ่ายวิศวกรรม

ยานยนต์จะสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับ

การร่วมมือด้านนโยบายสังคมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการลด

ภาษีจากภาครัฐและการลดต้นทุนช้ินส่วนยานยนต์จากภาคอุตสาหกรรม จะเป็น

แรงขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของคนในสังคมได้ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมพัฒนาเรื่องการวางแผนผังเมืองและการจัดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง

ของผู้บริโภคต่อไป

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทยในคร้ังนี้  

เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 

คณะผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูผูใ้ช้งานและประมวลผลทุกด้านเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งข้อมลูและข้อเสนอแนะกลบัไปหาภาครฐัโดยส่งข้อมลูกลบัไป

ทางผู้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ต่อไป      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มมอืกับ 2 สถาบนัการศกึษา
วจิยัความเป็นไปไดใ้นการส่งเสรมิการผลติและใช้จกัรยานยนตไ์ฟฟ้า
และยานยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าว

รายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ศึกษารัสเซียฯ หลังจากนั้นศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับทุกท่านที่

เดนิทางมาร่วมงาน และในโอกาสนีม้หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ยงัได้มโีอกาสต้อนรบั

ศาสตราจารย์ ดร.ชือกาโลฟ บาริส อันเดรเยวิช (Mr. Zhigalov Baric Andree 

Vich) อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์แห่งเมือง Nizhny Novgorod ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย ที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษารัสเซียฯ ในครั้งนี้อีกด้วย

กิจกรรมภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

เอกภาษารสัเซยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่าสร้างความบนัเทงิและสร้างรอยยิม้ 

ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างประทับใจ หลังจากชมการแสดงจากนักศึกษาแล้ว 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีและนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี  

(Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า

ประเทศไทยและคณะได้เดินชมภายในศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ท่ี

เกี่ยวกับรัสเซีย มีหนังสือที่สามารถให้นักศึกษาที่สนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

มากมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในรูปแบบ 

สหวทิยาการ และได้เล็งเหน็ถงึความส�าคัญ จงึได้จดัตัง้ศูนย์ศึกษารสัเซียและเครอืรฐั

เอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ

เข้าใจด้านรัสเซียมากยิ่งขึ้น และในอนาคตศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดสอบวัดระดับภาษารัสเซียให้ส�าหรับ

นกัศกึษาทีส่นใจ เพือ่ทีจ่ะน�าองค์ความรูน้ีไ้ปประกอบอาชพีกบับรษิทัชัน้น�าในเครอื

รัสเซียในประเทศไทยได้อีกด้วย

มธ. เปิดศนูยศ์กึษารสัเซียและเครอืรฐัเอกราช
แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์พรชยั ตระกลูวรานนท์ รองอธิการบดฝ่ีายบรหิารศนูย์ล�าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานการจัดสร้าง “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง” เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) วันที่ 27 มิถุนายน 2558 และเพื่อเป็นกิจกรรมร�าลึก

เนื่องใน “วันธรรมศาสตร์” 10 ธันวาคม 2558  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�าหนด

จัดพิธีเปิด “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง” ในวันพฤหัสบดีที่  

19 พฤศจกิายน 2558 เวลา 08.30 น. โดยมศีาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี 

และนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาชมรม

เพื่อนโดม เป็นประธานในพิธีเปิด

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

เพิ่มเติมว่าสาเหตุท่ีจัดพิธีเปิดในเดือนพฤศจิกายนนั้น เนื่องจากเมื่อปีท่ีแล้ว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีพิธีเปิดประติมากรรม “วันธรรมศาสตร์

สามคัค ี5 พฤศจกิายน” บรเิวณลานโดม โดยจดักจิกรรม “ธรรมศาสตร์ประกาศ

นาม” ซึ่งมีการจ�าลองเหตุการณ์ในอดีต ช่วงหนึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2494 

ซึ่งนักศึกษาในสมัยนั้นจ�านวนกว่า 3 พันคน ได้รวมตัวกันยึดคืนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จากฝ่ายทหาร ภายใต้ค�าขวัญว่า “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย” 

และใช้ค�าขวัญนั้นสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

ดังนั้น การจัดสร้าง “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง” นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์ 

ให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสืบสานปณิธานของรุ่นพ่ีธรรมศาสตร์ และ

ร�าลึกวีรกรรมของรุ่นพี่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยส่วนหนึ่งของ “ลานธรรมจักร” คือ “ประติมากรรมธรรมจักร” ตั้งอยู่บนแท่นรับ

ธรรมจักรที่ประกอบด้วยหินแกรนิตเซาะร่องจ�านวน 81 ร่อง อันบ่งบอกถึงปีที่จัดสร้างเป็นปีที่ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 81 ปี 

ส่วน “ธรรมจกัร” ท�าด้วยวสัดทุองเหลอืง ความหมายเป็นท่ีรูจ้กักนัโดยท่ัวไปว่าเป็นสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ทีข่อบธรรมจกัรมี

อกัษรจารกึว่า “มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” หรอื “มธ.” อยูต่อนบน กบั “THAMMASAT UNIVERSITY” หรอื “TU.” อยูต่อนล่าง และระหว่าง

ค�าว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “มธ.” กับ “THAMMASAT UNIVERSITY” หรือ “TU.” มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่ “ธรรมจักร” บอก

ความหมายว่า สถาบนัแห่งนีย้ดึถอืคตธิรรมของพทุธศาสนา เป็นหลกักล่อมเกลาบณัฑติ สิง่ทีอ่ยูก่ลางธรรมจกัร คอื พานรฐัธรรมนญู หมายถงึ  

การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน 

การแสดงนทิรรศการผลงานจติรกรรม เมือ่วนัที ่9 – 20 พฤศจกิายน 

2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากโครงการ

สร้างสรรค์งานวจิยั สสีนั: มมุมอง สภาวะ ธรรมชาต ิ(การปฏสิมัพนัธ์

ของสีที่แตกต่างน�าไปสู่ความมีเอกภาพ) Interaction of Different 

Colors Creativity โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรดีา บญุยรตัน์ อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ แกลลอรี่ ชั้น 1 อาคาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมรวมทั้งหมด 

8 ชิ้น ในโครงการสร้างสรรค์งานวิจัย สีสัน: มุมมอง สภาวะ 

ธรรมชาติ (การปฏิสัมพันธ์ของสีที่แตกต่างน�าไปสู ่ความมี

เอกภาพ) Interaction of Different Colors Creativity ผลงาน

สร้างสรรค์ตามกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยสร้างสรรค์จิตรกรรม

ร่วมสมัย แบบกึ่งนามธรรม มุ่งเน้นถ่ายทอดเนื้อหาของสีที่แตกต่าง 

สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยความประสานกลมกลืน น�าไปสู่ความ 

มเีอกภาพ ให้อารมณ์สนุทรยีภาพ สะท้อนทศันะในความสมัพนัธ์การ

อยูร่่วมกนัของบคุคลกบับคุคลและกบัสิง่แวดล้อม ได้แก่ ชิน้ที ่1 ผล

งานจิตรกรรม ดอกหางนกยูง ชิ้นที่ 2 ผลงานจิตรกรรม บัว ชิ้นที่ 3  

ผลงานจิตรกรรม อินทนิลกับปรีดียาธร ชิ้นที่ 4 ผลงานจิตรกรรม 

ท้องทุ่งนา ชิ้นที่ 5 และ 6 ผลงานจิตรกรรมอ่างแก้ว ชิ้นที่ 7 และ 8  

นิทรรศการผลงานจิตรกรรม  
สีสัน: มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ
Interaction of Different Colors Creativity

ผลงานจิตรกรรมดอยสุเทพ ภาพผลงานจิตรกรรมทั้งหมดน้ีเป็น 

ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ ที่น�ามาแสดงโดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการ พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ ในเวลาต่อมาพลอากาศโท 

ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และ ภรรยาคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน ให้เกียรติ

ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานภายในแกลลอรี่อีกด้วย

นอกจากน้ียังมีผลงานอื่นๆ ที่สร้างสรรค์จากส่ิงดลใจน�า

สู ่ผลงานวิจัยดังกล่าว ในการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้  

ซ่ึงเป็นการใช้จินตนาการน�าไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยเหตุการณ์  

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นสื่อสะท้อนความคิดเพื่อท�าหน้าที่ปลูก

ฝังจินตนาการที่ท�าให้ผู้ชมเกิดแง่คิดที่งอกงาม อีกทั้งเป็นตัวเชื่อม 

ไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และเพื่อเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ต่อ

ชีวิตที่มีสุขและยั่งยืน ทั้งนี้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้ความส�าคัญและสนับสนุนงานวิจัย

และการแสดงผลงานครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ

การรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่ 

แตกต่างอย่างมคีวามสขุ และเกดิประโยชน์ต่อแนวทางด้านการเรยีน

การสอนแก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่รักศิลปะ กับการเชื่อมโยงไปใช้

ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ตามความถนัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบ 81 ปี จัดพิธีเปิด 

“ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง” 
ในเดือนร�าลึกวีรกรรมนักศึกษา
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เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา ณ ห้อง F407 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะวารสารศาสตร์ 
และสื่อสารมวลชน จัดเสวนาวิชาการ “Media and Communication: Learning from Others”  
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 61 โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร อาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การศึกษาด้านสื่อสาร
มวลชนของไทย” โดยมีใจความส�าคัญตอนหนึ่ง ว่า “แม้ว่าโลกเราจะเจริญขึ้นแต่การศึกษาวารสารศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ก็ไม่แตกต่างจาก 30 ปีที่แล้ว ยังคงย�่าอยู่กับที่ สิ่งที่ควรต้องท�าคือ ท�าไม 
เราต้องเป็นผู้สื่อข่าวไปตลอด นี่คือวารสารศาสตร์ที่มองเด็กตัวเองว่าได้แค่น้ี แต่ที่ถูกคือต้องผลิตลูกศิษย์
ตัวเองให้ไปสู่จุดสูงสุดขององค์กร เขาต้องปรับตัวต้องเรียนรู้เรื่องการบริหาร เพื่อให้อยู่เป็น ไม่ใช่แค่สอน
การเป็นผู้สื่อข่าว” 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกวันนี้นักศึกษาที่เรียนด้านนี้ก็ต้อง 
ปรับตัวเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หรือสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ  
ต้องทนัตรงนีใ้ห้ได้ ถ้าเป็นสือ่อาชพีกต้็องหลอมรวมส่ือต้องเป็นอย่างนีท้�าได้ทกุอย่างในตวั แล้วส่งข่าวต่อให้
องค์กร แต่วนัหนึง่สือ่เหล่านีก้ต้็องพฒันาขึน้ไปเพือ่บรหิาร ไม่ใช่อยูจ่ดุนีต้ลอดชวีติ และต้องมเีดก็มาทดแทน 
หมุนเวียนกันไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนวิธีการตั้งค�าถามที่สื่อไทยไม่ท�าการบ้าน 
ในการจะไปซกัถามแหล่งข่าว ชอบถามส่ิงทีน่กึได้ทนัท ีควรจะรูว่้าเจอเขาในประเดน็ไหน ยงิค�าถามให้ด ีแต่
ค�าถามนั้นควรจะไม่ไล่เขา ต้องถามเป็น และต้องศึกษาค้นคว้าก่อนถามให้มากกว่านี้”

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแชร์มุมมองจาก 3 มุมโลก: Sharing Academic Experiences โดย 
นักวิชาการไทยด้านสื่อสารมวลชนที่สอนอยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  
พงศาพทิกัษ์สนัต ิUniversity of Nagasaki ประเทศญีปุ่น่ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สวุชิติ ชยัดรณุ University 
of Westminster สหราชอาณาจักร และ 3. ดร.วรพร จันทพันธ์ Stamford International University 
ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และสะท้อนมุมมองหลักสูตรการศึกษา 
ด้านสื่อสารมวลชนของไทยและต่างประเทศ

ส่วนกิจกรรมทางวิชาการในภาคบ่ายคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เปิดเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยใน 6 หัวข้อ 
ด้าน ASEAN Media Move ประกอบด้วย พัฒนาการและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์
แอนนา จุมพลเสถียร, ไทยในสายตาของสื่อลาว ศึกษากรณีศึกษา
หนังสือพิมพ์ "ปะซาซน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร, 
การน�าเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัประเทศไทยทีป่รากฏในหนงัสอืพมิพ์
รายวันภาษาองักฤษ กรณีศึกษาหนงัสอืพมิพ์สงิคโปร์ โดยอาจารย์
เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา, การน�าเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนในรายการสารคดีของไทย โดย อาจารย ์
พรชยั ฉันต์วเิศษลกัษณ์, นาฏศิลป์: สือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน โดย อาจารย์ 
ญาณิศา บุญประสิทธิ์ และการวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นชาติ
และความเป็นภมูภิาคของกลุม่ประเทศอาเซยีน ศกึษากรณเีฟซบุก๊
แฟนเพจ ASEAN Community โดย อาจารย์มนต์ศกัดิ ์ชยัวรีะเดช

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. จัดเสวนาวิชาการ 
“Media & Communication : Learning from others” 

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 61

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะ
วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน กล่าวถงึการจดัเสวนาด้าน ASEAN 
Media Move ในครัง้นีว่้า “เราจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน เราจะต้อง
รู้ความเคลื่อนไหวเพื่อนบ้าน หลักสูตร และแนวโน้มในการพัฒนา
คณะด้านสื่อสารมวลชนที่มีมาตรฐานให้ไปสู่สากล เลยเป็นที่มาของ 
เสวนาวิชาการ "Media and Communication: Learning from 
Other" คือต้องเรียนรู้จากคนอื่นด้วย เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่
ให้สังคมได้รับรู้ถึงแง่ลึกของสื่อในอาเซียน ตลอดจนมุมมองของสื่อ
ในประเทศต่างๆ ที่มีต่อประเทศไทย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ 
สื่อโฆษณาและสื่อมวลชนอื่นๆ”

"สิ่งที่เรารู้คือเราชอบเข้าใจจากตัวเราเอง เราชอบคิดเอาเอง
ว่าเขาคิดแบบนั้น แต่งานวิจัยเป็นงานที่เป็นกลาง เป็นสิ่งที่ท�าให้
เราปรับวิธีการมองของตัวเอง ในขณะที่เขามาเรียนรู้เรามากมาย  
เราต้องไปเรียนรู้เขาบ้าง การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการที่
เราจะออกไปสูป่ระชาคมอาเซยีนแบบไม่มปัีญหา" รองศาสตราจารย์ 
พรทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 11 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Brussels Innova 
2015” ครั้งที่ 64 ซึ่งจัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงบรัซเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ตอกย�้าศักยภาพความพร้อมของ 
นักวิจัยธรรมศาสตร์ในระดับโลก โดยผลงาน “นวัตกรรมการกู้คืนพลังงานจากอากาศและน�้า” และ “ระบบจัดการน�้าอัจฉริยะ” ของ  
ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 2 รางวัล รางวัลระดับสูงสุดของเวที Brussels Innova 2015 
ขณะเดียวกันผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อีก 3 ชิ้น ของ ผศ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้แก่ 
“พระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง SMART PAGODA” “โคมไฟ LIGHT 4 LIFE” และ “เฟอร์นิเจอร์ DIY SHARE 4 U” สามารถคว้ารางวัล 
ได้ทั้งหมด นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “The 64th 
Brussels Eureka: The World Exhibition on Inventions, Research and 
New Technologies: Brussels Innova 2015” จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน  
ที่ผ่านมา ณ กรุงบรัซเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 11 รางวัล จากนวัตกรรม 5 ชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medals) จ�านวน 2 ผลงาน ดังนี้
● ผลงาน “นวัตกรรมการกู้คืนพลังงานจากอากาศและน�้า” คิดค้นและ

พัฒนาโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายประหยัด บุญค�า นวัตกรรมการ 
น�าพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ด้วยเครื่องอัดอากาศกับน�้าโดยการใช้อุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่น จุดประสงค์หลักที่ส�าคัญมีสองประการคือช่วย 
ลดต้นทนุเพือ่ทีจ่ะสามารถแข่งขนัได้และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดยค�านงึถงึลกูค้า
และสังคมเป็นหลัก

● ผลงาน “ระบบจัดการน�้าอัจฉริยะ” คิดค้นและพัฒนาโดย ผศ.ดร.นพพร 
ลปีรชีานนท์ และ นายณฐัพล วฒันวสิทุธิ ์ระบบควบคมุและแสดงผลแบบฐานเวลา
จริงส�าหรับการจัดการทรัพยากรน�้าของระบบประปาผ่านการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กลุม่เมฆด้วยอนิเตอร์เนต็ เพือ่ลดความสญูเสยีของน�า้ทีร่ัว่ไหลเนือ่งจากปัจจยัต่าง ๆ  
ทัง้ก่อนและหลงัมาตรวดัน�า้ มุง่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในการบรหิาร
จัดการข้อมูลการใช้น�้าแบบ real-time เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ขยายระบบ บริหารต้นทุน ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้าประปาท่ีจะใช้
เป็นเครื่องมือติดตามการใช้น�้า นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าว ยังได้รับรางวัลพิเศษอีก  
2 รางวัลจาก ประเทศโรมาเนีย และประเทศรัสเซีย

2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medals) ได้แก่ “DIY 
SHARE 4 U เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋” คิดค้นและพัฒนา โดย 
ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การผังเมือง ท่ีได ้แรงบันดาลใจจากภูมิป ัญญาเชิงช ่างทาง
สถาปัตยกรรมไทยในอดีต ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้
จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์นี้ คือ จัดเก็บในแนวราบ ถอดประกอบได้
รวดเรว็ในทกุสภาพพืน้ที ่ประหยดัค่าใช้จ่าย รวมถงึใช้วสัดปุระเภท
รีไซเคิล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โดยผลงานดังกล่าว ได้รับ
เหรียญเงินรวม 3 รางวัล) Brussels Eureka Brussels Eureka

3. รางวัลพิเศษ Special Prize Special Prize จากเวที 
“Brussels Innova 2015” มีจ�านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

● ผลงาน “พระมหาธาตเุจดย์ีพอเพยีง SMART PAGODA” 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี คิดค้นและพัฒนา
โดย ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง เป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 
ที่ค�านึงถึงการใช้สอย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยผลงานดังกล่าว ได้รับรวม 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัล Special 
Prize: Creative Awards (on stage) Prize of Taiwan Prominent 
Inventor Association และ Special Prize: Prize of President of 
Euro business-Haller and Haller Pro Invention Foundation

● ผลงาน “LIGHT 4 LIFE ผลิตภัณฑ์โคมไฟ” คิดค้นและ
พัฒนาโดย ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากคณะสถาปัตยกรรม- 
ศาสตร์และการผงัเมอืง จากนวตักรรมวสัดธุรรมชาต ิคอื ใบตอง และ 
กาบกล้วย ชิ้นแรกของโลก ท่ีบูรณาการการผลิตวัสดุและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว สวยงาม ให้บรรยากาศของแสงที่ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมภายในได้เป็นอย่างดี โดยผลงานดังกล่าว ได้รับรวม 
2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัล Special Prize (on stage) Prize 
of Celine Fremault, Minister of Housing, Quality of Life, 
Environment and Energy และ Special Prize (on stage) Prize 
of Bosnia-Herzegovina-MG ELECTROSTATIC

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อสังคมไทย ผ่านการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากร
และนักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความเป็นธรรม การมีจิตสาธารณะ 
และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิต
ยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้น�าแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดรับตามแนวคิด 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่าง
แท้จริง”

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
์ 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

15

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
์ 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

14

ธรรมศาสตร์ คว้า 11 รางวัล
นวัตกรรมนานาชาติ - Brussels Innova 2015

ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์



มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดังานธรรมศาสตร์ด�านา ครัง้ท่ี 10 

บริเวณแปลงนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพธิกีล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ 

ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการใน

ครั้งนี้

งานธรรมศาสตร์ด�านา ครัง้ที ่10 เริม่ต้นด้วยการแสดงประกอบ

เพลงพืน้บ้านจากโรงเรยีนอนบุาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ

การแสดงจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จากนั้น คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

น�าโดย นายกษาปณ์ ถิระจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ กล่าวอธิบายรายละเอียดโครงการ Farm Studio 

ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่จะท�าให้ทุกคนได้บริโภค

ผักปลอดสารเคมีและได้เรียนรู้การปลูกผักร่วมกัน ซึ่งนายกษาปณ์ 

เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียน

รู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบได้ จึงคิดพัฒนา

พืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัเพือ่เป็นแหล่งการเรยีนรูก้ารปลกูผักร่วมกนั ซึง่ 

ในอนาคตโครงการนีอ้าจพฒันาไปถงึการเปิดร้านจ�าหน่ายผกัปลอด

สารเคมใีนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยให้ชมุชมโดยรอบร่วมกนัจดัการกบัผลผลติท่ีปลกูได้ 

หลังจากนั้นนายวารินทร์ ศรีถัด เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 

ได้กล่าวอธิบายพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าวให้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงานว่าการปลูกใน 

ครั้งนี้จะใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญหงษ์ จงคิด อาจารย์ 

จากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นผูพ้ฒันาสายพนัธุข์ึน้ ส่วนวธิกีารปลกูท�าโดยการเพาะเมลด็ให้แตกกอ ซึง่ใช้

เวลาประมาณ 15-20 วัน หลังจากนั้นจึงโยนต้นกล้าให้ทั่วแปลงนา เมื่อนายวารินทร์อธิบาย

ข้อมูลและวิธีการปลูกข้าวแล้วนั้นอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงมอบต้นกล้า

ข้าวส�าหรับด�านาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อน�าไปหว่านต้นกล้าต่อไป

งานธรรมศาสตร์ด�านา ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ประกอบด้วยคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา 

ต่างชาต ินอกจากนีย้งัมนีกัเรยีนจากโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัปทมุธานเีข้าร่วมการด�านา

ในครั้งนี้อีกด้วย

สันติสุข รุจิระพงศ์ไพศาล นักศึกษา SIIT ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการจัดการ 

กล่าวว่า “รู้สึกสนุกที่ได้มางานนี้ เพราะเมื่อปีที่แล้วตนมางานเกี่ยวข้าว คราวนี้จึงอยากลอง

มาด�านา ท�าให้พบว่างานทั้งสองมีความสนุกคนละแบบกัน”

Fabio Murgia นักศึกษา SIIT ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการจัดการ เพื่อนของ

สนัตสิขุ ยงัเล่าเสรมิอกีว่าตนเคยเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นจากประเทศอติาลมีาเรยีนทีโ่รงเรยีน

ในจังหวัดลพบุรีตอนม.5 ในสมัยนั้นตนได้อยู่กับครอบครัวที่ท�านา งานธรรมศาสตร์ด�านา 

ในครั้งนี้ท�าให้ตนนึกถึงบรรยากาศสมัยตอนที่อยู่จังหวัดลพบุรี

“ก่อนอืน่ขอเล่าว่าผมเคยเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นทีล่พบรุตีอนม.5 อยูก่บัครอบครวัที่

มีอาชีพท�านาแบบงานในวันนี้ ผมรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ เพราะมันแตกต่าง 

จากอิตาลี คนมีความคิดคนละแบบ ผมก็อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆ ผมจึงเลือกเรียน

มหาวทิยาลยัต่อในไทยครบั พอมาเรยีนที ่SIIT กไ็ด้รูจ้กัสงัคมทีม่คีวามเป็นนานาชาตมิากกว่าที่

ลพบรุ ีดทีีไ่ด้รูจ้กัทัง้สองแบบครบั ส่วนความรูส้กึในวนันี ้ผมรูส้กึว่าเป็นแนวลพบรุมีากกว่าครบั  

สนุกดี”

ข้าวที่ปลูกในงานธรรมศาสตร์ด�านาจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือนจึงจะเก็บเกี่ยวได้ 

ซึ่งผลผลิตข้าวในครั้งนี้จะน�าไปเลี้ยงต้อนรับในวันรับเพื่อนใหม่ปีการศึกษาถัดไป

งานธรรมศาสตร์ด�านา ครัง้ที่ 10  สานต่อประเพณีปลูกข้าว
ต้อนรับเพื่อนใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

เปิดโครงการ Farm Studio
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นายชาญวทิย์ เขยีวนาวาวงศ์ษา ผูด้�ารงต�าแหน่ง Marketing 

and PR Director บริษัทยูนิโคล่ ประเทศไทย จ�ากัด และหนึ่งใน

คณะกรรมการที่ตัดสินการแข่งขัน UNIQLO IMC CONTEST 2015 

กล่าวว่า การแข่งขนัการประกวดแผนธรุกิจของยนูโิคล่ในปีนี ้จดัท�าขึน้ 

เพือ่ให้ตราสนิค้ายนูโิคล่เข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภควยัรุน่ได้มากข้ึน และเพือ่

ช่วยให้นกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพได้ฝึกกระบวนการคดิและฝึกวธิคิีดแผน

ธุรกิจให้มีความเป็นไปได้ที่จะน�ามาใช้จริง ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมัครเข้ามา

เกือบ 600 กว่ากลุ่มจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ หลังจากนั้นทาง

คณะกรรมการจึงช่วยกันคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 กลุ่มสุดท้าย แต่

เนื่องจากมีกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากัน ในปีนี้จึงมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ด้วยกันถึง 11 กลุ่ม จาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส�าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้

ทัง้หมด 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์และ

สือ่สารมวลชน ภาคภาษาไทย และกลุม่ UNO จากคณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ

การแข่งขันในรอบสุดท้ายเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอผลงาน 

แผนธุรกิจของทุกกลุ่ม กลุ่ม JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน น�าเสนอผลงานในแนวคิด Be Consumer’s 

Best Friend ซึง่แนวคดินีไ้ด้มาจากการท�าวจิยัเพือ่หาข้อมลูทางการ

ตลาดว่าอะไรคอืปัจจยัทีท่�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ กลุม่ JC Synergy  

ค้นพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั้นก็คือเพื่อน 

ทางกลุม่จงึคดิแผนการตลาดตามแนวคดินีโ้ดยมกีจิกรรมทีส่อดคล้อง

TU Show Case TU Face Up

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์  เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�านวยการ

ส�านักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับ Dr. Leehter Yao, 

President of National Taipei University of Technology 

และคณะผูบ้รหิารท่ีเดนิทางมาเยีย่มเยอืนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

เมื่อวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรอง ตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยง

อาหารค�่าให้แก่เอกอัครราชทูตจากนานาประเทศเพ่ือแสดง

ความขอบคุณเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ท่ีมีบทบาทส�าคัญ

ในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ และผลักดันไปสู่ความ

ร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ 

BOSCH มอบทุนการศึกษาวิศวะอินเตอร์

เมือ่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2558 ท่ีผ่านมา บรษัิท โรเบร์ิต บ๊อช 

จ�ากัด มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร

นานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้รบัทนุการศกึษาทัง้หมด 4 คน จากสถาบนัเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร (SIIT) 3 คน ได้แก่ นายไชยอนันต์ ศรัณย์ภัทร  

นายคุณานนต์ วิหคาภิรมย์ และนายปภพ กัมพลกัญจนา นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(TEP – TEPE) 1 คน ได้แก่ นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายในงานยังมีพิธีลงนาม 

บันทึกข้อตกลงความร ่วมมือ (MOU) ภายใต ้การสนับสนุน 

ทุนการศึกษา การวิจัย และการฝึกงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรรณวภิา ศริวิฒัน์เวชกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายรบัเข้าศกึษาและ

ประชาสัมพันธ์  และ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อ�านวยการโครงการ 

TEP-TEPE ร่วมลงนาม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�าปาง 
จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การด�าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง 

จดัสมัมนาวชิาการเรือ่ง การด�าเนนิงานอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยาผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน ด้วยกัน ได้แก่  

คุณพิษณุ แสนประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย ดร.กิตติภูมิ  

นามวงศ์ นายกเทศมนตรนีครล�าปาง และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล  

นันทพงษ์ อาจารย์ประจ�าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ตอบรับกับแนวคิดดัง

กล่าว ได้แก่ การปรับ

ภาพลักษณ ์ของตรา 

สินค้ายูนิโคล่ในฐานะ

เพื่อนเก่าให้ดูใหม่ การ เพิ่มความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า และ 

การเป็นแรงสนับสนุนแบบเพื่อนให้กับทุกกิจกรรมในชีวิตของ 

ผู้บริโภค เป็นต้น

ด้านกลุ ่ม UNO จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

น�าเสนอผลงานในแนวคิดการน�าเสนอช่องทางการขายแบบใหม่ๆ

ให้สินค้ายูนิโคล่ โดยกลุ่มน้ีมองว่าสินค้ายูนิโคล่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ผู้บริโภคได้ตั้งแต่สินค้าเสื้อผ้านักศึกษา การท�าตราสินค้าร่วมกัน  

(Co-branding) กบัสโมสรฟตุบอลในประเทศไทย และการขายเสือ้ผ้า

ผ่านตู้จ�าหน่ายสินค้า (Vending Machine) เป็นต้น

เม่ือทุกกลุ ่มน�าเสนอผลงานเสร็จเรียบร ้อยแล้ว คณะ

กรรมการจึงร่วมประชุมกันเพื่อหาผลงานที่ตอบโจทย์มากที่สุด โดย 

คณะกรรมการมี 4 ท่าน ประกอบด้วย 1. มร.ทาคาฮิโร นิชิมูระ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ 2. นาย

ชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา Marketing and PR Director บริษัท 

ยูนิโคล่ 3. คุณนิศา มุจจลินทร์กูล Executive Creative Director 

บริษัทเดนท์สุ และ 4. ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค�า ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ธรู เดอะ ไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งผลการตัดสินการ

แข่งขันประกวดแผนธุรกิจ UNIQLO IMC CONTEST 2015 กลุ่ม 

JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน สามารถ

คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันครั้งนี้ไปครอง

กลุ่ม JC Synergy คว้ารางวัลชมเชยงานประกวดแผนธุรกิจ 
UNIQLO IMC CONTEST 2015 
นักศึกษา BBA เข้ารอบ 11 กลุ่มสุดท้าย
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th

 จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อัจฉรา จินดารัตน์

 กองบรรณาธิการ : ณัฐกาญจน์ หันจรัส ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 

   ประภาพันธ์ ว่องไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 

   ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข 

   วชิร พลบุญ นภพรรณ วรสิทธิ์

 จัดท�าโดย : งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

   ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

   โทรสาร 0-2564-4493

 E-mail : pr.tu@hotmail.com

 Website : www.pr.tu.ac.th

 พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3105-6, 0-2564-3108-10

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�า

ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้

และการแก้ปัญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชน์ของประชาชน

สวัสดปีีใหม ่2559

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดี


