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จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี การศึกษา 2557
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา
2557 เมื่อวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 2558 ในภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิแ์ ด่ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฟิลปิ ซี.เซอลิโล่ (Professor Dr. Philip C. Zerrillo) บริหารธุรกิจ
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�ำหรับในปีการศึกษา 2557 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,565 คน แบ่งเป็นจ�ำนวน 2 วัน
แยกเป็นคณะดังนี้
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า คณะนิตศิ าสตร์ 823 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 74 คน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบั ญ ชี 671 คน คณะแพทยศาสตร์ 202 คน ภาคบ่ า ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 629 คน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 437 คน คณะศิลปศาสตร์ 702 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 คน
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า คณะรัฐศาสตร์ 371 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 176 คน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 361 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 556 คน วิทยาลัยสหวิทยาการ 143 คน คณะสหเวชศาสตร์
165 คน ภาคบ่าย คณะเศรษฐศาสตร์ 447 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 83 คน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
269 คน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 84 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 201 คน คณะพยาบาลศาสตร์
83 คน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2557 รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 2,291 คน และนักศึกษาที่เข้ารับรางวัลทุนภูมิพลจ�ำนวน 95 คน เข้าพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล
จากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
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สะท้อนอุ ดมการณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
มอบโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึ ก ษาเป็ น สิ ท ธิ ท่ ีค นทุ ก คนพึ งได้ ส อดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ านของ“มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์” ที่ยึดมั่นในการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายเปิ ดรับนักศึกษาพิการมา 12 ปี แล้ว สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพออก
สู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับในปีนี้ มีบัณฑิตพิการส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 14 คน ได้แก่
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Thammasat University
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1. นางสาวภัทราวรรณ พานิชชา (ชมพู่) บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง (ปุ๊กปิ๊ก) บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. นายอรรถพล พวงขาว (เอ) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
4. นางสาวธนธรณ์ วันพิมาย (นิด) บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายเอกภาพ ล�ำดวน (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

ความส�ำเร็จของบัณฑิตทุกคนพิสจู น์วา่ ความบกพร่องทางร่างกาย ไม่วา่ จะเป็นความบกพร่องทางการมองเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือการรับรู้ต่างๆ ซึ่งใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยากล� ำบากและเป็นอุปสรรค
ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้านการเรียน และการท�ำงาน หาใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมไปถึงพัฒนา
และต่อยอดตนเองจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูข้ องกลุม่ คนทีม่ คี วามพิเศษเหล่านีไ้ ด้ โดยทุกคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มารู้จัก
เรื่องราวของบัณฑิตผู้พิการบางส่วนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง (น้องปุ๊กปิ๊ก) บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สูญเสียขาจากอุบตั เิ หตุเช่นกัน แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ส�ำหรับปุ๊กปิ๊ก เธอสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปเรียนได้ตามปกติ ด้วยการนั่งรถวีลแชร์
ไฟฟ้าจากหอพักไปยังอาคารเรียนต่างๆ ซึ่งในตอนนี้ ปุ๊กปิ๊ก ได้งานท�ำในต�ำแหน่งผู้ดูแลและ
จัดท�ำบัญชี ที่บริษัท อโกดา ประเทศไทย จ�ำกัด มาเป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้ว โดยเธอ
เล่าว่า เริ่มท�ำงานนี้มาตั้งแต่เรียนจบ และรู้สึกโชคดีที่ได้ท�ำงานตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา
เรียกได้ว่าคุ้มค่า
นายวุฒพิ งษ์ อธิมติชยั กุล (นก) บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถึงแม้จะประสบปัญหาการได้ยินไม่ชัดเจน ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่พอ
มีเครื่องช่วยฟัง ท�ำให้สะดวกขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ชีวติ ประจ�ำวัน ตอนนีว้ ฒ
ุ พิ งษ์ทำ� งานในต�ำแหน่งผูว้ างระบบคอมพิวเตอร์
หรือ IT Support มากว่า 1 เดือนแล้วที่บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์
แห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวชอบงานในสายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และรู้สึก
เป็นตัวเองดี

นายอรรถพล พวงขาว (เอ) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน แม้ร่างกายจะประสบปัญหาในเรื่องของการ
เคลื่อนไหว แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการท�ำงานของเอ ที่ตอนนี้มุ่งมั่น
กับการรับท�ำงานแบบ Freelance ในสาขาวิชาที่ตนชื่นชอบอย่าง
งาน Production House โดยท�ำงานตรงนี้มากว่า 2 ปีแล้ว ตั้งแต่
ก่อนเรียนจบ ได้ลองจับงานในหลายๆ รูปแบบ ทั้งผู้ช่วยผู้ก�ำกับบ้าง
ตัดต่อบ้าง ซึ่งค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาคือ วิทยุและ
โทรทัศน์ และรู้สึกรักในสายงานนี้มาก
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มธ. ผลิตบัณฑิตพิการ
ประจ�ำปี การศึกษา 2557 จ�ำนวน 14 คน
จากหลากหลายสาขาทัง้ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทราวรรณ พานิชชา (ชมพู่) บัณฑิตสาวจากคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ดี ก รี ด าวคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ และผู ้ ช นะเลิ ศ จากเวที ป ระกวด
Miss Wheelchair Thailand ประจ�ำปี 2012 เธอสูญเสียขาจากอุบัติเหตุเมื่ออายุ
17 ปี นับเป็นฝันร้ายของเด็กสาวในขณะนั้น แต่ต่อมาเธอก็ยอมรับได้และไม่มองว่า
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต แต่เธอกลับมองว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกายเธอยังใช้งานได้
ตามปกติเหมือนคนอืน่ ดังนัน้ ในช่วงก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เธอจึงค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาทีเ่ หมาะสม
คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยให้เหตุผลว่า หากจบไปแล้วจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ล�ำบากกว่าได้ นอกจากนี้ เธอยัง
มีความตั้งใจที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วย เพราะอยากช่วยทีมแพทย์ รักษาและ
ฟืน้ ฟูจติ ใจของผูป้ ว่ ย อย่างไรก็ตาม ขณะนีช้ มพูไ่ ด้กา้ วเข้าใกล้ความฝันอีกหนึง่ ขัน้ แล้ว จากการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพิธกี ร
ร่วมในรายการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รายการที่สะท้อนสังคมในแง่มุมต่างๆ
พร้อมเป็นสือ่ กลางประสานความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ตลอดเวลากว่า 1 เดือนทีไ่ ด้ทำ�
ตรงนี้ เธอบอกว่ารู้สึกมีความสุข และมีความตั้งใจจะท�ำเพื่อสังคมแบบนี้ต่อไป
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นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม (ลูกโซ่)
บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

นายบุญรอด อารีย์วงษ์ (รอด)
บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
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นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช (ลัคกี้)
บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากบัณฑิตพิการที่ท�ำงานแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่ง ที่มุ่งมั่นหาความรู้
ในระดับทีส่ งู ขึน้ อาทิ นายศิรวิชญ์ ฤกษ์งาม (ลูกโซ่) บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์
ซึ่งสูญเสียแขนตั้งแต่ก�ำเนิด ก�ำลังมุ่งเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง
รอผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยตั้งใจท�ำงานใน
สายงานธนาคาร

นายบุญรอด อารียว์ งษ์ (รอด) บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชนพิการ
ด้านสูญเสียการทรงตัว แม้ในตอนนี้ยังไม่ได้ท�ำงานในทันที แต่ก็มองหาลู่ทางเพิ่มพูนความรู้
ในสาขาวิชาทีส่ นใจอย่างด้านสือ่ สารมวลชน เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีส่ นใจและเรียนแล้วมีความสุข
รวมไปถึง นางสาวธัญรัชต์ อธิจารุเดช (ลัคกี้) บัณฑิตสาวจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ตอนนี้ก็มุ่งเรียนต่อในระดับปริญญาโท เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี นางสาว
ชนม์นกิ านต์ ปันวารี และ นางสาวดุจเดือน จันดาวรรณ บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่สูญเสียการมองเห็น แต่ก็สามารถส�ำเร็จการศึกษาและใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาเพือ่ ประชาชน มีนโยบายเปิดกว้าง
แก่เยาวชนผูพ้ กิ ารให้ได้รบั การศึกษาเรียนรูเ้ พือ่ ปรับทัศนคติของสังคมทีม่ ตี อ่ คนพิการ พร้อม
สร้างส�ำนึกจิตอาสาให้แก่เยาวชนและนักศึกษา พัฒนาความรู้ด้านการช่วยเหลือคนพิการ
ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปในสังคม ผ่านอุปกรณ์
การเรียนการสอน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติ อาทิ หนังสืออักษรเบรลล์ เครื่องช่วยฟัง รถไฟฟ้ารับส่งนักศึกษา ลิฟต์ ทางลาด
ตลอดจนศูนย์บริการนักศึกษาพิการซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ สมือนพีเ่ ลีย้ งนักศึกษา คอยจัดหาสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก ให้ค�ำปรึกษาและจัดหางานให้เมื่อจบการศึกษา เป็นต้น
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นสถาบันการศึกษาเพือ่ สังคมไทย ปลูกฝัง
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความเป็นธรรม การมี
จิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มี
คุณสมบัติผู้น�ำแห่งศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน

TU News

ในจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมแปรอักษร
และกิจกรรมปั่ นเพื่อพ่อ
ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ชมรมจักรยานแห่ง
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติวันพ่อและกิจกรรม
เทิดพระเกียรติโครงการ Bike for Dad โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรมเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
กันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. ชมรมจักรยานแห่งจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษาส�ำหรับกิจกรรมแปรอักษรนัน้ เมือ่ ผู้ร่วมงาน
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รหัสส�ำหรับการแปรอักษร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ชุมนุมเชียร์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดรูปแบบอักษรเป็นค�ำว่า “Pathumthani Love King,
Thammasat Love Dad” และทางชมรมจักรยานแห่งจังหวัดปทุมธานีได้นำ� อากาศยานไร้คนขับ
หรือโดรน (Drone) มาบันทึกและเก็บภาพมุมสูง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแปรอักษรแล้วนั้น
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ร่วมงานทุกคนได้ตั้งขบวนจักรยานเพื่อปั่นจักรยานรอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยเส้นทางการปัน่ จักรยานเริม่ ต้นจากลานพญานาค ผ่าน
แยกอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. เลี้ยวผ่านหอพักนักศึกษาแพทย์ และปั่นผ่านไปทางหน้าตึก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เพื่อกลับเข้าสู่ลานพญานาค ซึ่งมีระยะทางรวม
ทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันพ่อ ท�ำให้รสู้ กึ ได้ถงึ ความรัก ความสามัคคี
ที่ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มเบิกบาน ทุกคนมาด้วย
ความรัก วันนีท้ อ้ งฟ้าแจ่มใส ในขณะเดียวกันอากาศก็รอ้ นมาก แต่อากาศร้อนก็ไม่สามารถท�ำลาย
ก�ำลังใจของทุกคนลงไปได้ เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจรวมพลังเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท�ำให้
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ประสบผลส�ำเร็จและผ่านไปได้ดว้ ยดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี กล่าวทิง้ ท้าย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

นายไชยพจน์ จันทร์แสน (เจ้ย)
บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังมีบณ
ั ฑิตพิการอีกหลายคนทีม่ ศี กั ยภาพทีโ่ ดดเด่นไม่แพ้กนั อาทิ นายเอกภาพ
ล�ำดวน (เอก) บัณฑิตผู้พิการทางสายตาจากคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันท�ำงานด้านกฎหมาย อยู่ที่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ นายสุนทร สุขชา บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์
ทีต่ อนนีท้ ำ� งานด้านกฎหมายอยูท่ ี่ สภาคนพิการแห่งประเทศไทย นางสาวปนัดดา ศรประสิทธิ์ (เอ)
บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท�ำงานเป็นคุณครูอนุบาล ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดและ
พิการซ�้ำซ้อน จ.ลพบุรี เนื่องจากเธอชอบท�ำงานเพื่อสังคมอยู่แล้ว ประกอบกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักชักชวน
เธอไปท�ำงานด้วยและ นายไชยพจน์ จันทร์แสน (เจ้ย) บัณฑิตหนุม่ หัวใจไอทีจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรอเรียกตัวเพื่อท�ำสัญญาจ้างงานกับ
บริษัทออกแบบเว็บไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง รวมไปถึง นางสาวธนธรณ์ วันพิมาย (นิด) บัณฑิตจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีป่ ระสบปัญหาเรือ่ งการเคลือ่ นไหว โดยตอนนีท้ ำ� งานอยูใ่ นส่วนของ
Supply Chain อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชด�ำริ ส�ำนักงานใหญ่
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คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มธ. เปิ ดศูนย์ศกึ ษารัสเซี ยและเครือรัฐเอกราช
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด งานพิ ธี เ ปิ ด
ศูนย์ศกึ ษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์ศกึ ษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช ชัน้ 1
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายคีริลล์
มีไฮโลวิช บาร์สกี (Mr. Kirill Mikhailovich Barsky)
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย
และคณะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธเี ปิดและเยีย่ มชม
ศูนย์ศกึ ษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ส� ำ หรั บ บรรยากาศภายในงานเริ่ ม ด้ ว ยพิ ธี
สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โดยนายคีรลิ ล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (Mr. Kirill Mikhailovich
Barsky) เอกอั ค รราชทู ต สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ประจ� ำ
ประเทศไทย และในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้น�ำคณะเดินทาง
สูศ่ นู ย์ศกึ ษารัสเซียและเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เ พื่ อ ร่ ว มงานพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ศึ ก ษารั ส เซี ย
และเครือรัฐเอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ศึกษารัสเซียฯ หลังจากนั้นศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับทุกท่านที่
เดินทางมาร่วมงาน และในโอกาสนีม้ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้มโี อกาสต้อนรับ
ศาสตราจารย์ ดร.ชือกาโลฟ บาริส อันเดรเยวิช (Mr. Zhigalov Baric Andree
Vich) อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์แห่งเมือง Nizhny Novgorod ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย ที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษารัสเซียฯ ในครั้งนี้อีกด้วย
กิ จ กรรมภายในงานยั ง ได้ มี ก ารแสดงจากนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์
เอกภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่ าสร้างความบันเทิงและสร้างรอยยิม้
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างประทับใจ หลังจากชมการแสดงจากนักศึกษาแล้ว
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีและนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี
(Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำ
ประเทศไทยและคณะได้เดินชมภายในศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับรัสเซีย มีหนังสือที่สามารถให้นักศึกษาที่สนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
มากมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในรูปแบบ
สหวิทยาการ และได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษารัสเซียและเครือรัฐ
เอกราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านรัสเซียมากยิ่งขึ้น และในอนาคตศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดสอบวัดระดับภาษารัสเซียให้ส�ำหรับ
นักศึกษาทีส่ นใจ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำองค์ความรูน้ ไี้ ปประกอบอาชีพกับบริษทั ชัน้ น�ำในเครือ
รัสเซียในประเทศไทยได้อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอีย่ มตระกูล อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย เปิดสถานีประจุไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริเวณ
สวนหน้าอาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ทดสอบ
และเก็บข้อมูลการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งจะน�ำไปพัฒนาการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคตต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล กล่าวว่า ขณะนี้ โครงการ
ดังกล่าวอยูใ่ นช่วงการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นภายในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
จะประกอบด้วย อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ระยะเวลาเติมประจุไฟฟ้า ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ตอ่ การเติมประจุไฟฟ้าใน 1 ครัง้ ความเร็วเฉลีย่ ระยะเดินทาง และ
ความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น โดยจะเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดกระแสและ
แรงดันแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ท�ำงานร่วมกับเครื่อง GPS บอก
ต�ำแหน่งรถ แต่ขอ้ จ�ำกัดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทีม่ อี ยูต่ อนนีค้ อื รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าท�ำความเร็วไม่ได้มากเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถขับได้ไกลมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อการเติม
ประจุไฟฟ้าใน 1 ครัง้ ดังนัน้ การทดลองนีจ้ งึ ยังไม่เหมาะทีจ่ ะออกไปทดลองภายนอก
พื้นที่มหาวิทยาลัย เพราะหากใช้พาหนะความเร็วต�่ำร่วมกับพาหนะขนาดใหญ่
ความเร็วสูงก็อาจเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก แต่อาจารย์ก็เชื่อว่าฝ่ายวิศวกรรม
ยานยนต์จะสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับ
การร่วมมือด้านนโยบายสังคมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการลด
ภาษีจากภาครัฐและการลดต้นทุนชิ้นส่วนยานยนต์จากภาคอุตสาหกรรม จะเป็น
แรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของคนในสังคมได้ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมพัฒนาเรื่องการวางแผนผังเมืองและการจัดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง
ของผู้บริโภคต่อไป
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทยในครั้งนี้
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
คณะผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานและประมวลผลทุกด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลและข้อเสนอแนะกลับไปหาภาครัฐโดยส่งข้อมูลกลับไป
ทางผู้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ต่อไป 					

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา
วิจยั ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จกั รยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบ 81 ปี จัดพิธีเปิ ด

สีสัน: มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

Interaction of Different Colors Creativity
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรม เมือ่ วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน
2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากโครงการ
สร้างสรรค์งานวิจยั สีสนั : มุมมอง สภาวะ ธรรมชาติ (การปฏิสมั พันธ์
ของสีที่แตกต่างน�ำไปสู่ความมีเอกภาพ) Interaction of Different
Colors Creativity โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ แกลลอรี่ ชั้น 1 อาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภายในงานมี ก ารจั ด แสดงผลงานจิ ต รกรรมรวมทั้ ง หมด
8 ชิ้น ในโครงการสร้างสรรค์งานวิจัย สีสัน: มุมมอง สภาวะ
ธรรมชาติ (การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องสี ที่ แ ตกต่ า งน� ำ ไปสู ่ ค วามมี
เอกภาพ) Interaction of Different Colors Creativity ผลงาน
สร้างสรรค์ตามกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยสร้างสรรค์จิตรกรรม
ร่วมสมัย แบบกึ่งนามธรรม มุ่งเน้นถ่ายทอดเนื้อหาของสีที่แตกต่าง
สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยความประสานกลมกลืน น�ำไปสู่ความ
มีเอกภาพ ให้อารมณ์สนุ ทรียภาพ สะท้อนทัศนะในความสัมพันธ์การ
อยูร่ ว่ มกันของบุคคลกับบุคคลและกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ชิน้ ที่ 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

ผลงานจิตรกรรมดอยสุเทพ ภาพผลงานจิตรกรรมทั้งหมดนี้เป็น
ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ ที่น�ำมาแสดงโดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ฉั น ทนา เอี่ ย มสกุ ล ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ ในเวลาต่อมาพลอากาศโท
ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และ ภรรยาคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน ให้เกียรติ
ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานภายในแกลลอรี่อีกด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลงานอื่ น ๆ ที่ ส ร้ า งสรรค์ จ ากสิ่ งดลใจน�ำ
สู่ผลงานวิจัยดังกล่าว ในการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้
ซึ่งเป็นการใช้จินตนาการน�ำไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยเหตุการณ์
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นสื่อสะท้อนความคิดเพื่อท�ำหน้าที่ปลูก
ฝังจินตนาการที่ท�ำให้ผู้ชมเกิดแง่คิดที่งอกงาม อีกทั้งเป็นตัวเชื่อม
ไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และเพื่อเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ต่อ
ชีวิตที่มีสุขและยั่งยืน ทั้งนี้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนงานวิจัย
และการแสดงผลงานครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่
แตกต่างอย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์ตอ่ แนวทางด้านการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่รักศิลปะ กับการเชื่อมโยงไปใช้
ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ตามความถนัด

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์ลำ� ปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานการจัดสร้าง “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง” เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) วันที่ 27 มิถุนายน 2558 และเพื่อเป็นกิจกรรมร�ำลึก
เนื่องใน “วันธรรมศาสตร์” 10 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�ำหนด
จัดพิธีเปิด “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง” ในวันพฤหัสบดีที่
19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
และนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาชมรม
เพื่อนโดม เป็นประธานในพิธีเปิด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�ำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
เพิ่มเติมว่าสาเหตุที่จัดพิธีเปิดในเดือนพฤศจิกายนนั้น เนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีพิธีเปิดประติมากรรม “วันธรรมศาสตร์
สามัคคี 5 พฤศจิกายน” บริเวณลานโดม โดยจัดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์ประกาศ
นาม” ซึ่งมีการจ�ำลองเหตุการณ์ในอดีต ช่วงหนึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2494
ซึ่งนักศึกษาในสมัยนั้นจ�ำนวนกว่า 3 พันคน ได้รวมตัวกันยึดคืนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จากฝ่ายทหาร ภายใต้ค�ำขวัญว่า “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย”
และใช้ค�ำขวัญนั้นสืบมาจนถึงทุกวันนี้
ดังนั้น การจัดสร้าง “ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง” นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์
ให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสืบสานปณิธานของรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ และ
ร�ำลึกวีรกรรมของรุ่นพี่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยส่วนหนึ่งของ “ลานธรรมจักร” คือ “ประติมากรรมธรรมจักร” ตั้งอยู่บนแท่นรับ
ธรรมจักรที่ประกอบด้วยหินแกรนิตเซาะร่องจ�ำนวน 81 ร่อง อันบ่งบอกถึงปีที่จัดสร้างเป็นปีที่ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 81 ปี
ส่วน “ธรรมจักร” ท�ำด้วยวัสดุทองเหลือง ความหมายเป็นทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไปว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทีข่ อบธรรมจักรมี
อักษรจารึกว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “มธ.” อยูต่ อนบน กับ “THAMMASAT UNIVERSITY” หรือ “TU.” อยูต่ อนล่าง และระหว่าง
ค�ำว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “มธ.” กับ “THAMMASAT UNIVERSITY” หรือ “TU.” มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่ “ธรรมจักร” บอก
ความหมายว่า สถาบันแห่งนีย้ ดึ ถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิง่ ทีอ่ ยูก่ ลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง
การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

นิทรรศการผลงานจิตรกรรม 

“ลานธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง”
ในเดือนร�ำลึกวีรกรรมนักศึกษา
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เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้อง F407 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน จัดเสวนาวิชาการ “Media and Communication: Learning from Others”
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 61 โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์
โสธนะเสถียร อาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การศึกษาด้านสื่อสาร
มวลชนของไทย” โดยมีใจความส�ำคัญตอนหนึ่ง ว่า “แม้ว่าโลกเราจะเจริญขึ้นแต่การศึกษาวารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ก็ไม่แตกต่างจาก 30 ปีที่แล้ว ยังคงย�่ำอยู่กับที่ สิ่งที่ควรต้องท�ำคือ ท�ำไม
เราต้องเป็นผู้สื่อข่าวไปตลอด นี่คือวารสารศาสตร์ที่มองเด็กตัวเองว่าได้แค่นี้ แต่ที่ถูกคือต้องผลิตลูกศิษย์
ตัวเองให้ไปสู่จุดสูงสุดขององค์กร เขาต้องปรับตัวต้องเรียนรู้เรื่องการบริหาร เพื่อให้อยู่เป็น ไม่ใช่แค่สอน
การเป็นผู้สื่อข่าว”
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกวันนี้นักศึกษาที่เรียนด้านนี้ก็ต้อง
ปรับตัวเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หรือสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ
ต้องทันตรงนีใ้ ห้ได้ ถ้าเป็นสือ่ อาชีพก็ตอ้ งหลอมรวมสือ่ ต้องเป็นอย่างนีท้ ำ� ได้ทกุ อย่างในตัว แล้วส่งข่าวต่อให้
องค์กร แต่วนั หนึง่ สือ่ เหล่านีก้ ต็ อ้ งพัฒนาขึน้ ไปเพือ่ บริหาร ไม่ใช่อยูจ่ ดุ นีต้ ลอดชีวติ และต้องมีเด็กมาทดแทน
หมุนเวียนกันไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนวิธีการตั้งค�ำถามที่สื่อไทยไม่ท�ำการบ้าน
ในการจะไปซักถามแหล่งข่าว ชอบถามสิง่ ทีน่ กึ ได้ทนั ที ควรจะรูว้ า่ เจอเขาในประเด็นไหน ยิงค�ำถามให้ดี แต่
ค�ำถามนั้นควรจะไม่ไล่เขา ต้องถามเป็น และต้องศึกษาค้นคว้าก่อนถามให้มากกว่านี้”
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแชร์มุมมองจาก 3 มุมโลก: Sharing Academic Experiences โดย
นักวิชาการไทยด้านสื่อสารมวลชนที่สอนอยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
พงศาพิทกั ษ์สนั ติ University of Nagasaki ประเทศญีป่ นุ่ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวชิ ติ ชัยดรุณ University
of Westminster สหราชอาณาจักร และ 3. ดร.วรพร จันทพันธ์ Stamford International University
ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และสะท้อนมุมมองหลักสูตรการศึกษา
ด้านสื่อสารมวลชนของไทยและต่างประเทศ

ส่วนกิจกรรมทางวิชาการในภาคบ่ายคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน เปิ ด เวที น� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ใน 6 หั ว ข้ อ
ด้าน ASEAN Media Move ประกอบด้วย พัฒนาการและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์
แอนนา จุมพลเสถียร, ไทยในสายตาของสื่อลาว ศึกษากรณีศึกษา
หนังสือพิมพ์ "ปะซาซน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร,
การน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับประเทศไทยทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาอังกฤษ กรณีศกึ ษาหนังสือพิมพ์สงิ คโปร์ โดยอาจารย์
เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา, การน�ำเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนในรายการสารคดีของไทย โดย อาจารย์
พรชัย ฉันต์วเิ ศษลักษณ์, นาฏศิลป์: สือ่ เพือ่ การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน โดย อาจารย์
ญาณิศา บุญประสิทธิ์ และการวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นชาติ
และความเป็นภูมภิ าคของกลุม่ ประเทศอาเซียน ศึกษากรณีเฟซบุก๊
แฟนเพจ ASEAN Community โดย อาจารย์มนต์ศกั ดิ์ ชัยวีระเดช

รองศาสตราจารย์ พ รทิ พ ย์ สั ม ปั ต ตะวนิ ช คณบดี ค ณะ
วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน กล่าวถึงการจัดเสวนาด้าน ASEAN
Media Move ในครัง้ นีว้ า่ “เราจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 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�ำให้
เราปรับวิธีการมองของตัวเอง ในขณะที่เขามาเรียนรู้เรามากมาย
เราต้องไปเรียนรู้เขาบ้าง การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการที่
เราจะออกไปสูป่ ระชาคมอาเซียนแบบไม่มปี ญ
ั หา" รองศาสตราจารย์
พรทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. จัดเสวนาวิชาการ
“Media & Communication : Learning from others”
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปี ท่ี 61
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ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 11 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Brussels Innova
2015” ครั้งที่ 64 ซึ่งจัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงบรัซเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ตอกย�้ำศักยภาพความพร้อมของ
นักวิจัยธรรมศาสตร์ในระดับโลก โดยผลงาน “นวัตกรรมการกู้คืนพลังงานจากอากาศและน�้ำ” และ “ระบบจัดการน�้ำอัจฉริยะ” 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
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ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชั ย ศรี รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย
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�ำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
● ผลงาน “นวัตกรรมการกู้คืนพลังงานจากอากาศและน�้ำ” คิดค้นและ
พัฒนาโดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายประหยัด บุญค�ำ นวัตกรรมการ
น�ำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ด้วยเครื่องอัดอากาศกับน�้ำโดยการใช้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จุดประสงค์หลักที่ส�ำคัญมีสองประการคือช่วย
ลดต้นทุนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยค�ำนึงถึงลูกค้า
และสังคมเป็นหลัก
● ผลงาน “ระบบจัดการน�้ำอัจฉริยะ” คิดค้นและพัฒนาโดย ผศ.ดร.นพพร
ลีปรีชานนท์ และ นายณัฐพล วัฒนวิสทุ ธิ์ ระบบควบคุมและแสดงผลแบบฐานเวลา
จริงส�ำหรับการจัดการทรัพยากรน�้ำของระบบประปาผ่านการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กลุม่ เมฆด้วยอินเตอร์เน็ต เพือ่ ลดความสูญเสียของน�ำ้ ทีร่ วั่ ไหลเนือ่ งจากปัจจัยต่าง ๆ
ทัง้ ก่อนและหลังมาตรวัดน�ำ้ มุง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการในการบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้น�้ำแบบ real-time เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ขยายระบบ บริหารต้นทุน ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้ำประปาที่จะใช้
เป็นเครื่องมือติดตามการใช้น�้ำ นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าว ยังได้รับรางวัลพิเศษอีก
2 รางวัลจาก ประเทศโรมาเนีย และประเทศรัสเซีย

2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medals) ได้แก่ “DIY
SHARE 4 U เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋” คิดค้นและพัฒนา โดย
ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผั ง เมื อ ง ที่ ไ ด้ แรงบั น ดาลใจจากภู มิ ป ั ญ ญาเชิ ง ช่ า งทาง
สถาปัตยกรรมไทยในอดีต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้
จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์นี้ คือ จัดเก็บในแนวราบ ถอดประกอบได้
รวดเร็วในทุกสภาพพืน้ ที่ ประหยัดค่าใช้จา่ ย รวมถึงใช้วสั ดุประเภท
รีไซเคิล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โดยผลงานดังกล่าว ได้รับ
เหรียญเงินรวม 3 รางวัล) Brussels Eureka Brussels Eureka

3. รางวัลพิเศษ Special Prize Special Prize จากเวที
“Brussels Innova 2015” มีจ�ำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
● ผลงาน “พระมหาธาตุเจดียพ
์ อเพียง SMART PAGODA”
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี คิดค้นและพัฒนา
โดย ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง เป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ
ที่ค�ำนึงถึงการใช้สอย 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 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จากนวัตกรรมวัสดุธรรมชาติ คือ ใบตอง และ
กาบกล้วย ชิ้นแรกของโลก ที่บูรณาการการผลิตวัสดุและออกแบบ
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�ำแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับตามแนวคิด
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่าง
แท้จริง”

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ธรรมศาสตร์ คว้า 11 รางวัล
นวัตกรรมนานาชาติ - Brussels Innova 2015
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จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานธรรมศาสตร์ดำ� นา ครัง้ ที่ 10
บริเวณแปลงนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธกี ล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์
ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการใน
ครั้งนี้
งานธรรมศาสตร์ดำ� นา ครัง้ ที่ 10 เริม่ ต้นด้วยการแสดงประกอบ
เพลงพืน้ บ้านจากโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การแสดงจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จากนั้น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น�ำโดย นายกษาปณ์ ถิระจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวอธิบายรายละเอียดโครงการ Farm Studio
ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่จะท�ำให้ทุกคนได้บริโภค
ผักปลอดสารเคมีและได้เรียนรู้การปลูกผักร่วมกัน ซึ่งนายกษาปณ์
เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบได้ จึงคิดพัฒนา
พืน้ ทีใ่ นมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นแหล่งการเรียนรูก้ ารปลูกผักร่วมกัน ซึง่
ในอนาคตโครงการนีอ้ าจพัฒนาไปถึงการเปิดร้านจ�ำหน่ายผักปลอด

16

สารเคมีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ชมุ ชมโดยรอบร่วมกันจัดการกับผลผลิตทีป่ ลูกได้
หลังจากนั้นนายวารินทร์ ศรีถัด เจ้าพนักงานการเกษตรช�ำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ได้กล่าวอธิบายพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าวให้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงานว่าการปลูกใน
ครั้งนี้จะใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญหงษ์ จงคิด อาจารย์
จากภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาสายพันธุข์ นึ้ ส่วนวิธกี ารปลูกท�ำโดยการเพาะเมล็ดให้แตกกอ ซึง่ ใช้
เวลาประมาณ 15-20 วัน หลังจากนั้นจึงโยนต้นกล้าให้ทั่วแปลงนา เมื่อนายวารินทร์อธิบาย
ข้อมูลและวิธีการปลูกข้าวแล้วนั้นอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงมอบต้นกล้า
ข้าวส�ำหรับด�ำนาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อน�ำไปหว่านต้นกล้าต่อไป
งานธรรมศาสตร์ด�ำนา ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ นอกจากนีย้ งั มีนกั เรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีเข้าร่วมการด�ำนา
ในครั้งนี้อีกด้วย
สันติสุข รุจิระพงศ์ไพศาล นักศึกษา SIIT ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการจัดการ
กล่าวว่า “รู้สึกสนุกที่ได้มางานนี้ เพราะเมื่อปีที่แล้วตนมางานเกี่ยวข้าว คราวนี้จึงอยากลอง
มาด�ำนา ท�ำให้พบว่างานทั้งสองมีความสนุกคนละแบบกัน”
Fabio Murgia นักศึกษา SIIT ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการจัดการ เพื่อนของ
สันติสขุ ยังเล่าเสริมอีกว่าตนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นจากประเทศอิตาลีมาเรียนทีโ่ รงเรียน
ในจังหวัดลพบุรีตอนม.5 ในสมัยนั้นตนได้อยู่กับครอบครัวที่ท�ำนา งานธรรมศาสตร์ด�ำนา
ในครั้งนี้ท�ำให้ตนนึกถึงบรรยากาศสมัยตอนที่อยู่จังหวัดลพบุรี
“ก่อนอืน่ ขอเล่าว่าผมเคยเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นทีล่ พบุรตี อนม.5 อยูก่ บั ครอบครัวที่
มีอาชีพท�ำนาแบบงานในวันนี้ ผมรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ เพราะมันแตกต่าง
จากอิตาลี คนมีความคิดคนละแบบ ผมก็อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆ ผมจึงเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยต่อในไทยครับ พอมาเรียนที่ SIIT ก็ได้รจู้ กั สังคมทีม่ คี วามเป็นนานาชาติมากกว่าที่
ลพบุรี ดีทไี่ ด้รจู้ กั ทัง้ สองแบบครับ ส่วนความรูส้ กึ ในวันนี้ ผมรูส้ กึ ว่าเป็นแนวลพบุรมี ากกว่าครับ
สนุกดี”
ข้าวที่ปลูกในงานธรรมศาสตร์ด�ำนาจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือนจึงจะเก็บเกี่ยวได้
ซึ่งผลผลิตข้าวในครั้งนี้จะน�ำไปเลี้ยงต้อนรับในวันรับเพื่อนใหม่ปีการศึกษาถัดไป

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

งานธรรมศาสตร์ด�ำนา ครัง้ ที่ 10 สานต่อประเพณีปลูกข้าว
ต้อนรับเพื่อนใหม่ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เปิ ดโครงการ Farm Studio
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TU Face Up

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

กลุ่ม JC Synergy คว้ารางวัลชมเชยงานประกวดแผนธุรกิจ
UNIQLO IMC CONTEST 2015
นักศึกษา BBA เข้ารอบ 11 กลุ่มสุดท้าย
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นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง Marketing
and PR Director บริษัทยูนิโคล่ ประเทศไทย จ�ำกัด และหนึ่งใน
คณะกรรมการที่ตัดสินการแข่งขัน UNIQLO IMC CONTEST 2015
กล่าวว่า การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจของยูนโิ คล่ในปีนี้ จัดท�ำขึน้
เพือ่ ให้ตราสินค้ายูนโิ คล่เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภควัยรุน่ ได้มากขึน้ และเพือ่
ช่วยให้นกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพได้ฝกึ กระบวนการคิดและฝึกวิธคี ดิ แผน
ธุรกิจให้มีความเป็นไปได้ที่จะน�ำมาใช้จริง ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมัครเข้ามา
เกือบ 600 กว่ากลุ่มจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หลังจากนั้นทาง
คณะกรรมการจึงช่วยกันคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 กลุ่มสุดท้าย แต่
เนื่องจากมีกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากัน ในปีนี้จึงมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ด้วยกันถึง 11 กลุ่ม จาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรังสิต
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้
ทัง้ หมด 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน ภาคภาษาไทย และกลุม่ UNO จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ
การแข่งขันในรอบสุดท้ายเริ่มต้นด้วยการน�ำเสนอผลงาน
แผนธุรกิจของทุกกลุ่ม กลุ่ม JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน น�ำเสนอผลงานในแนวคิด Be Consumer’s
Best Friend ซึง่ แนวคิดนีไ้ ด้มาจากการท�ำวิจยั เพือ่ หาข้อมูลทางการ
ตลาดว่าอะไรคือปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ กลุม่ JC Synergy
ค้นพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั้นก็คือเพื่อน
ทางกลุม่ จึงคิดแผนการตลาดตามแนวคิดนีโ้ ดยมีกจิ กรรมทีส่ อดคล้อง

ตอบรั บ กั บ แนวคิ ด ดั ง
กล่าว ได้แก่ การปรับ
ภาพลั ก ษณ์ ข องตรา
สิ น ค้ า ยู นิ โ คล่ ใ นฐานะ
เพื่อนเก่าให้ดูใหม่ การ เพิ่มความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า และ
การเป็ น แรงสนั บ สนุ น แบบเพื่ อ นให้ กั บ ทุ ก กิ จ กรรมในชี วิ ต ของ
ผู้บริโภค เป็นต้น
ด้ า นกลุ ่ ม UNO จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
น�ำเสนอผลงานในแนวคิดการน�ำเสนอช่องทางการขายแบบใหม่ๆ
ให้สินค้ายูนิโคล่ โดยกลุ่มนี้มองว่าสินค้ายูนิโคล่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้ตั้งแต่สินค้าเสื้อผ้านักศึกษา การท�ำตราสินค้าร่วมกัน
(Co-branding) กับสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย และการขายเสือ้ ผ้า
ผ่านตู้จ�ำหน่ายสินค้า (Vending Machine) เป็นต้น
เมื่ อ ทุ ก กลุ ่ ม น� ำ เสนอผลงานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว 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�ำ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ธรู เดอะ ไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งผลการตัดสินการ
แข่งขันประกวดแผนธุรกิจ UNIQLO IMC CONTEST 2015 กลุ่ม
JC Synergy จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถ
คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันครั้งนี้ไปครอง

BOSCH มอบทุนการศึกษาวิศวะอินเตอร์
เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั โรเบิรต์ บ๊อช
จ�ำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร
นานาชาติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ โดยนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ได้รบั ทุนการศึกษาทัง้ หมด 4 คน จากสถาบันเทคโนโลยี
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
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา การวิจัย และการฝึกงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณวิภา ศิรวิ ฒ
ั น์เวชกุล ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายรับเข้าศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ และ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อ�ำนวยการโครงการ
TEP-TEPE ร่วมลงนาม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับ Dr. Leehter Yao,
President of National Taipei University of Technology
และคณะผูบ้ ริหารทีเ่ ดินทางมาเยีย่ มเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ ห้ อ งรั บ รอง ตึ ก โดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�ำปาง
จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การด�ำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง
จัดสัมมนาวิชาการเรือ่ ง การด�ำเนินงานอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
โดยได้รบั เกียรติจากวิทยาผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ด้วยกัน ได้แก่
คุณพิษณุ แสนประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย ดร.กิตติภูมิ
นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครล�ำปาง และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล
นันทพงษ์ อาจารย์ประจ�ำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 1208 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยง
อาหารค�่ำให้แก่เอกอัครราชทูตจากนานาประเทศเพื่อแสดง
ความขอบคุณเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ และผลักดันไปสู่ความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University
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เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
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