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วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการบรรยายวิชาการ PCT สัญจร เรือ่ ง " ท�ำอย่างไร
ให้ทารกมีสุขภาพดี เมื่อมารดา มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์ "
โดย รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
อาจารย์แพทย์สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 11-12
สถานวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24- 26 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced Sports
Science with Elastic Resistance Concepts and
Sports Injury Management in Physiotherapy”
ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 31 สิงหาคม 2559
งานประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 กันยายน 2559
งานเสวนา หัวข้อ "แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
ISI และ Scopus"
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง Salon A โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก

วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2559
กิจกรรมเดินตามรอย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อังกฤษ 7 วัน 5 คืน
“ครัง้ หนึง่ ในชีวติ เทีย่ วอังกฤษ บนเส้นทางประวัตศิ าสตร์
ของอาจารย์ป๋วย”
ร่วมเดินทางกับ รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
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จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
และกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา
และผู ้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
อัจฉรา จินดารัตน์
กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุ ฒิ นวลนุกุล
พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล
เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
ศุภณา เย็นเป็นสุข
วชิ ร พลบุ ญ
นภพรรณ วรสิทธิ์

“สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ประชา ก้าวหน้าสู่สากล”

สิงหาคม 2559 ปีที่ 49 ฉบับที่ 6
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่
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ส�ำนักงานอธิการบดี
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้ น�ำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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• มธ. สานความร่วมมือลงนามบันทึก
กับ University of Edinburgh

• มธ. ร่วมกับ บริษัท บางจากฯ
ขยายศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา

• เปิดตัว "รายการ ม.ทีวี
ผ่าน 5 ช่องดิจิตอล"

• มธ.เปิดรันเวย์คนรุ่นใหม่
คลุกวงในวิสาหกิจชุมชน

• ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ อพท. เปิดตัว
11 กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์รนุ่ ที่ 2

• มารู้จักกับ ISCN และ
UI GreenMetric Ranking
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ธรรมศาสตร์ เดินหน้าสานความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ

ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

การพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ
ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้าน
ความเป็นนานาชาติ รวมไปถึงเพิ่มความเข้มแข็งในด้านการวิจัย
และวิชาการ โดยความคืบหน้าล่าสุดของมหาวิทยาลัยคือการลง
นามบันทึกความร่วมมือกับ University of Edinburgh และการ
เดินทางไปเยือน University of Westminster สหราชอาณาจักร
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมหารือความคืบ
หน้าด้านการแลกเปลีย่ นนักศึกษา คณาจารย์ และโครงการหลักสูตร
ความร่วมมือสองสถาบันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

พิธลี งนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับ University of Edinburgh มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ University of Edinburgh ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอดินเบอระ โดย
คณะผู ้ บ ริ ห ารจากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นิ ธิ นั น ท์ วิ ศ เวศวร รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
วิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มธ. ศูนย์ลำ� ปาง ส่วนผูบ้ ริหารของ University
of Edinburgh ที่ ร ่ ว มในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
Professor James Smith, Vice Principal International
ร่วมด้วย Dr. Dorothy Watson,Head of International Strategy
and Partnerships และ Jenny Thacker, International
Officer –South East Asia ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยทีม่ กี ารบันทึกความร่วมมือในระดับ
มหาวิทยาลัยกับ University of Edinburgh
University of Edinburgh เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1583 มีศษิ ย์เก่า
และคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจ�ำนวนมาก ในปี 2015 ได้รับ
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การจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
6 ของสหราชอาณาจั ก ร และอั น ดั บ 21
ของโลก โดย QS International และยัง
ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
อันดับ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 24 ของ
โลก จากการจัดอันดับของ Times Higher
Educational World University Rankings
อีกด้วย ทั้งนี้ University of Edinburgh
ประกอบด้ ว ยคณะวิ ช าหลากหลายสาขา
ทั้ ง ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ และ
วิศวกรรมศาสตร์
ภายหลังที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ
แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้เดิน
หน้าโครงการต่างๆ ร่วมกับ University
of Edinburgh อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา คณาจารย์ การวิจัยร่วมระหว่าง
สถาบั น อั น จะเป็ น การเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป โดย
หนึง่ ในความร่วมมือล่าสุดระหว่างสองสถาบัน
ได้แก่ การที่ Professor Dr. Jake Ansell
จาก University of Edinburgh, United
Kingdom ได้ ต อบรั บ ค� ำ เชิ ญ จากคณบดี
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มธ.

มาเป็นอาจารย์พิเศษในระบบ Research
Track ของคณะฯ โดย Professor Dr. Jake
Ansell ได้มีการท�ำวิจัยร่วมกันกับอาจารย์
ดร.จุฑามน รักธรรม อาจารย์ประจ�ำคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ในหั ว ข้ อ
Enterprise Risk Management and Firm
Performance อีกทั้ง Professor Dr. Jake
Ansell มีความสนใจที่จะมาท�ำวิจัยเพิ่มเติม
กับอาจารย์และนักวิจัยท่านอื่นๆ จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีตอ่ ไปในอนาคต
อีกด้วย
นอกจากการลงนามความร่ ว มมื อ กั บ
University of Edinburgh แล้ว คณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้เดิน
ทางต่อเพื่อไปเยือน Faculty of Media,
Arts and Design แห่ง University of
Westminster ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ Harrow Campus
ในกรุ ง ลอนดอน โดย ผศ.ดร.นิ ธิ นั น ท์
วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ. ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พิมพ์ฉัตร
รสสุธรรม ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการนักศึกษา
มธ. ศูนย์ล�ำปาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
เดินทางไปเพื่อเจรจาแนวทางความร่วมมือ
และเยี่ ย มชมคณะ Media, Arts and
Design โดยผู้บริหารของ University of
Westminster ที่ให้การต้อนรับและน�ำเยี่ยม
ชมได้แก่ Professor Geoffrey Davies
International Director of Faculty of
Media, Arts and Design, Professor Jon Pike,
Director of Interantionalisation of
Westminster Business School และ
Victoria Rose, International Partnership
Manager เพื่อเจรจาแนวทางความร่วมมือ
ที่จะมีขึ้นระหว่างสองสถาบันต่อไปเร็วๆ นี้
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เช่น การแลกเปลีย่ นนักศึกษา การจัดหลักสูตร
ระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษา คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนโครงการความร่วมมือ
ด้านหลักสูตรสองสถาบันในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
University of Westminster ประกอบ
ไปด้วย 4 วิทยาเขต ได้แก่ Regent Campus
เป็นที่ตั้งของคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ Marylebone Campus เป็น
ที่ตั้งของคณะวิชาด้านสถาปัตยกรรมและ
บริหารธุรกิจคือ Westminster Business
School รวมทั้ง Cavendish Campus ที่
ตัง้ ของคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ Harrow Campus ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
คณะ Media, Arts and Design
คณะ Media, Arts and Design ของ
University of Westminster ประกอบ
ไปด้วยสาขาวิชาด้านวารสารศาสตร์ ภาพยนตร์
และภาพถ่าย ออกแบบแฟชัน่ และการสือ่ สาร
ทั้งนี้ ภาควิชา Journalism and Mass
Communication ของคณะฯ ติด 1 ใน 3
ภาควิชาทีส่ อนด้านสือ่ และการสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ
ของสหราชอาณาจั ก ร และติ ด อั น ดั บ ที่
40 ของสาขาวิชาด้านการสื่อสารที่ดีที่สุด
ของโลกโดยการจัดอันดับของ QS World
Rankings ในปี 2014 อีกด้วย
ในการเยือนครัง้ นี้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น์ สตู ดิ โ อ
ถ่ายภาพ โรงถ่ายท�ำภาพยนตร์ ห้องปฏิบัติ
การออกแบบแฟชั่นและพัสตราภรณ์ ห้อง
ปฏิบตั กิ ารออกแบบสิง่ พิมพ์ และกราฟิกดีไซน์
ในพื้นที่ที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ทันสมัย
ครบครันของวิทยาเขตแห่งนี้
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
คูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ ในระดับมหาวิทยาลัย
จ� ำ นวน 250 แห่ ง โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย
คู่สัญญาในสหราชอาณาจักร จ�ำนวนหลาย
มหาวิทยาลัย เช่น University of Glasgow,
University of Nottingham, University of
Leeds, University of Briston, University
of Reading เป็นต้น
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ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บางจากฯ
ขยายศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา
ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกองบริหาร
การวิจัย ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จ� ำ กั ด (มหาชน)เตรี ย มขยายศั ก ยภาพ
ด้านงานวิจัยและพัฒนา ตั้งเป้าสร้างความ
มั่ น คงด้ า นพลั ง งานของชาติ และพั ฒ นา
บุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
การค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทน ซึ่งได้
จัดท�ำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและพัฒนา
โดยมีความร่วมมือในการศึกษาวิจยั และพัฒนา
เกีย่ วกับเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ และนวัตกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 3 ปี

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพือ่ วิจยั และพัฒนา นักศึกษา
บุ ค ลากร ตลอดจนการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะน�ำไปสู่การถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ
เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
ศูนย์กลางความรู้ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
ด้านพลังงานและอื่นๆ รวมทั้งมีความพร้อม
ด้ า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ที่ ทั น สมั ย ในการค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่าง
มูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยได้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร
“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม” เพื่อผลักดันและพัฒนาบุคลากร

ให้มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศและเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงท�ำให้
เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักที่จะมุ่งมั่นเป็นสถาบันทาง
วิชาการที่ได้มาตรฐานสากลชั้นน�ำของเอเชีย
ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ รวมทั้ง การสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ
และเห็ น ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวมเป็ น ส� ำ คั ญ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น ในการท� ำ
วิ จั ย แก่ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สูงมากในแต่ละปี อีกทั้ง
ยังส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการร่วมมือเพื่อต่อยอดงาน
วิจัยเชิงพาณิชย์กับบริษัทเอกชนนั้น นับเป็น

อีกแนวทางหนึ่งที่ส ามารถผลักดันงานวิจัย
ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
โดยพิ ธี ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท
บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้
จะเป็นจุดเริม่ ต้นความร่วมมือทีด่ ใี นการผลักดัน
ให้นักวิจัยที่มีผลงานสร้างสรรค์ก้าวเข้าสู่การ
เพิ่มประสบการณ์ด้านธุรกิจ รวมถึงประโยชน์
ในงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั จะได้สมั ผัสถึงความต้องการ
และปัญหาที่แท้จริงจากกลุ่มผู้ใช้งาน และ
สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดงานวิจัย
ให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาได้มีมุมมองใหม่ๆ นอกเหนือ
จากต�ำราเรียน ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั มธ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
น�ำของประเทศที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถสู ง รองรั บ ตลาดแรงงานตลอดมา
และมหาวิทยาลัยยังเป็น 1 ใน 9 แห่งของ
โครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอีกทั้ง
ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานสอนและวิจัยด้าน
ต่างๆ รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิ โ ตรเคมี อาทิ ด้ า นตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อยู ่ ห ลายหน่ ว ยงาน ภายในมหาวิ ท ยาลั ย

เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และสถาบั น เทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร เป็นต้น ซึ่งมีความพร้อม
ในการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละพัฒนาเทคโนโลยี
ร่ ว มกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม และตอบโจทย์
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านงานวิจยั และพัฒนา นัน้ เพือ่ ศึกษาวิจยั และ
พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ และ
นวัตกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จัดฝึกอบรม สัมมนา
ทดสอบและตรวจสอบ และให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
แก่ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอืน่ ๆพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ทดสอบและตรวจสอบด้าน
พลังงานตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร
และเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา
รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อทัง้ 2 หน่วยงานและต่อสังคม
ประเทศชาติต่อไป
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน�้ำมันของคนไทย
ที่ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานมาเป็นระยะเวลา
32 ปี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ “พัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนไปกับสิง่ แวดล้อมและสังคม” โดยมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ขึน้ ของสังคมไทย มุง่ สร้างความสมดุลระหว่าง
มูลค่าทางธุรกิจ และ คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
และสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง มี ค วาม
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

ตลอดจนการค้ น คว้ า วิ จั ย ในด้ า นพลั ง งาน
ทดแทน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศ และเตรียมความ
พร้ อ มของบุ ค ลากรในการเข้ า สู ่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ส�ำหรับความร่วมมือนี้ บริษัท บางจากฯ
จะสนับสนุน วัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ใน
งานวิจยั ฝึกอบรม ทดสอบและตรวจสอบ เช่น
น�ำ้ มันปิโตรเลียม และจะสนับสนุนให้นกั ศึกษา
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานในบริษัท
บางจากฯ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ
ในการปฏิบัติจริง รับรองการอบรม สนับสนุน
ด้านวิทยากร และประสานงานด้านการเยี่ยม
ชมสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมผลิตบัณฑิต
ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในสาขา
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดระยะเวลา 3 ปี นายชัยวัฒน์
กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและ
พัฒนาแล้ว ภายในงานยังมีการสาธิตชุดเครือ่ งมือ
“วัสดุกกั เก็บน�ำ้ มัน นวัตกรรมจากน�ำ้ ยางพารา”
และผลงานวิจยั ด้านพลังงานอืน่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย
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กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะราชการจะเกิดปัญหาขาดแคลนกำ�ลังคนทำ�งาน
ควรปฏิรูประบบโครงสร้างองค์การ พร้อมเร่งสร้างการจัดการความรู้
และความเชื่อพื้นฐานร่วมกันของคน
เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั งานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 82 ปี
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ มากมาย
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การแสดงปาฐกถาของ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ�ำปี 2558 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์
ผู้อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน และเพื่อ
บริการความรูส้ สู่ งั คมตามเจตนารมณ์แห่งการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ กีรตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คอื ศาสตราจารย์
ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์

โดยที่อาจารย์ได้กล่าวปาฐกถาที่น่าสนใจ
และมี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมเป็ น อย่ า งยิ่ ง ใน
หัวข้อ “การปฏิรูประบบราชการ: วิกฤติการ
วางแผนก�ำลังคนภาครัฐไทย”
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทยก�ำลังเผชิญ
ปัญหาและความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ
ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละสิ่งก็ล้วนส่ง
ผลกระทบต่อสังคมทัง้ ในแง่การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ไม่มากก็น้อย ไม่เว้นแม้แต่การท�ำงาน
ของระบบราชการเช่นกัน เนื่องจากมีปัจจัย
ต่างๆมากมายที่เข้ามากระทบผลิตภาพของ
การท�ำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ “คน”

งานวิจยั ต่างๆตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์การบริหารองค์การ
ภาครัฐไว้ในทฤษฎีต่างๆ เช่น การปฏิรูป
โครงสร้าง การรื้อกระบวนงาน และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
รวดเร็ว แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
อย่างใดทั้งสิ้น หากไม่มี “คน” ผู้ซึ่งเข้าไป
ขับเคลื่อนโครงสร้างที่ตั้งขึ้น ไปท�ำงานตาม
กระบวนการงานใหม่ และไปใช้เทคโนโลยี
ราคาแพงทีภ่ าครัฐได้ลงทุนไป ดังนัน้ องค์การ
ภาครั ฐ จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คนเป็ น
อย่างยิ่ง โดยองค์การต้องหาคนที่มีคุณภาพ
มีสมรรถนะสูง ทันต่อโลกาภิวัตน์ และต้อง
พยายามรักษาคนให้อยู่กับองค์การให้นาน

ทีส่ ดุ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะหาคนท�ำงาน
ตามลักษณะที่ว่านี้ได้
จากประเด็นปัญหาข้างต้น ศาสตราจารย์
ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ ยังกล่าวเสนอต่อไปว่า
องค์การภาครัฐยังมีปัญหาต่างๆ มากมายที่
เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมา ส�ำหรับปัญหาแรกๆ
เราสามารถเห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที่
ต้องการลดขนาดจ�ำนวนผูท้ ำ� งานลงในห้วงเวลา
ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ต�ำแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในการ
ท�ำงานระดับปฏิบัติการมีจ�ำนวนน้อยลง แต่
กลับไปเพิ่มต�ำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท
และปริญญาเอกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นระดับ
หัวหน้างาน ดังนัน้ จึงขาดผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับต้น
ส่งผลให้คนท�ำงานในองค์การภาครัฐขาดการ
เรียนรู้ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
แรก และเกิดช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันสูง
นอกจากนี้ ต�ำแหน่งงานทีใ่ ช้คณ
ุ วุฒิ ปวช.
ปวส. และปริญญาตรี ในปัจจุบัน แม้จะมี
เงินเดือนโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น แต่ลักษณะงาน
ไม่ทา้ ทายความสามารถ อีกทัง้ ยังมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับมากมาย และผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ได้เป็น
พนักงานราชการ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ท�ำงาน
ได้ไม่นาน และไม่อยากเข้าท�ำงานในองค์การ
ภาครัฐ เนื่องจากคนรุ่นใหม่โดยส่วนมาก
มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค ่ อ นข้ า งเร่ ง รี บ อยากเติ บ โต
ในสายงานอย่างรวดเร็ว และอยากใช้ชีวิต
อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่น
ด้ ว ยปั ญ หาและข้ อ จ� ำ กั ด ดั ง กล่ า วนี้
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ ได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขไว้ว่า สิ่งส�ำคัญอันดับแรก
คือ การปฏิรปู ระบบโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ

องค์ ก ารของภาครั ฐ ต้ อ งมี ข นาดที่ ไ ม่ เ ล็ ก
หรือใหญ่เกินไปตามลักษณะของงาน และ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ
หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนที่เหมาะสมนี้อาจวัด
โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนในต�ำแหน่ง
งานเดียวกันทั้งของภายในองค์การภาครัฐ
และเอกชน อีกทั้งยังต้องวางคนให้ถูกต้อง
ตามต�ำแหน่งงานและศักยภาพทีเ่ ขามี เพือ่ ให้
คนๆ นัน้ สามารถใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเอง
ได้อย่างสูงสุด
ถั ด มา คื อ การบริ ห ารจั ด การความรู ้
(Knowledge Management) ซึง่ จะสามารถ
ช่วยให้การปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้ ๆ ด�ำเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น กล่าวคือ นโยบาย
การลดจ�ำนวนผู้ท�ำงานในระดับปฏิบัติการ
และเพิ่มผู้ท�ำงานในระดับหัวหน้างาน ส่งผล
ให้ความรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั งิ านขาดหายไป
และกลายเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถเติมเต็ม
ได้ คนที่เข้ามาท�ำงานระดับสูงไม่ได้เติบโต
มาจากการปฏิบัติงานในองค์การนั้นจริง จึง
ไม่ ส ามารถสอนงานให้ กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ระดับล่างได้ ดังนัน้ การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management) จึ ง เป็ น
สิ่งส�ำคัญที่จะสามารถท�ำให้งานขององค์การ
ด�ำเนินต่อไปได้ แม้จะมีช่องว่างในโครงสร้าง
องค์การมากน้อยเพียงใด
และประการสุดท้าย คือ การสร้างความ
เชื่อพื้นฐานร่วมกันของคนในองค์การที่จะ
รักษาคนให้อยู่กับองค์การได้นานมากที่สุด
กล่าวคือ ในปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่ๆ มักมีรปู แบบ
การด�ำเนินชีวิตที่ค่อนข้างเร็ว มีเป้าหมาย
ในเส้ น ทางอาชี พ ชั ด เจนและอยากเติ บ โต
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ในสายงานอย่างรวดเร็ว อยากใช้ชีวิตอย่าง
อิสระ มีความยืดหยุ่น และไม่อยากท�ำงานที่
องค์การเดิมไปจนเกษียณ คนรุน่ ใหม่ๆ มักอยู่
เพือ่ เรียนรูแ้ ละหลังจากนัน้ จึงเปลีย่ นสถานที่
ท�ำงานไปเรื่อย ดังนั้น องค์การภาครัฐจึงควร
สร้างวัฒนธรรม เป้าหมาย และความเชื่อ
พื้นฐานร่วมกัน เพื่อน�ำพาไปสู่การร่วมกัน
ช่วยขับเคลื่อนองค์การต่อไป
กล่าวโดยรวม คือ เพื่อให้การบริการ
สาธารณะของรัฐด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
และต่อเนื่อง สิ่งที่จะต้องรีบด�ำเนินการ คือ
การวางแผนก�ำลังคนภาครัฐที่สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงและเติบโตของทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศ และยุ ท ธศาสตร์
ของชาติ ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าวนีจ้ ะท�ำได้
ด้วยฐานก�ำลังคนของภาครัฐทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
และสมบู ร ณ์ ทั้ ง ระบบที่ ส ามารถน� ำ มาใช้
ในการก�ำหนดถึงความจ�ำเป็นของบุคลากร
ที่ต้องการตามความจ�ำเป็นของงานในแต่ละ
สายอาชีพในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า
ข้อเสนอแนะจากศาสตราจารย์ ดร.อัมพร
ธ�ำรงลักษณ์ ทั้ง 3 ข้อนี้ที่ได้กล่าวไปข้าง
ต้น เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านก�ำลังคน
ภาครัฐที่ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ในฐานะ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ได้ศึกษาไว้ หลังจากนี้อีกไม่นาน เรา
ทุกคนคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านก�ำลัง
คนครั้งส�ำคัญที่จะเกิดขึ้นกับองค์การภาครัฐ
ในทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน
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เปิดตัว “รายการ ม.ทีวี ผ่าน 5 ช่องดิจิตอล”
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนอธิการบดีเข้าร่วม
งานและลงนามความร่วมมือในงานแถลงข่าว
และพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่
รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพือ่ บริการ
สาธารณะในช่องทีวดี จิ ติ อล ซึง่ กิจกรรมจัดขึน้
ณ ลานกิจกรรม SIAM SQUARE ONE
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึง่ ในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเพือ่ บริการสาธารณะ และอีก 31
สถาบัน ร่วมกับผู้แทนจากทีวีดิจิตอล 5 ช่อง
ได้แก่ Bright TV, Nation TV, NEW TV,
TRUE4U และ Thai PBS จัดงานแถลงข่าว
และพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่
รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพือ่ บริการ
สาธารณะในช่ อ งที วิ ดิ จิ ต อลโดยเปิ ด ตั ว
11 รายการ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชิ น ทร อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง นอกจากจะต้อง
ให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องเผยแพร่องค์
ความรู ้ ต ่ า งๆ ที่ มี ป ระโยชน์ และเกิ ด ขึ้ น
ในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม
สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ ปี 2556 ทปอ. ซึ่ ง
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ  27 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง ได้บนั ทึกข้อตกลง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
เตรี ย มการยื่ น ขอใบอนุ ญ าตที วี ดิ จิ ต อล
ช่ อ งบริ ก ารสาธารณะ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
ความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อช่อง ม.ทีวี หรือ
MORE TV เพื่ อ ผลิ ต และออกอากาศ
รายการที่เป็นองค์ความรู้และงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม โดยมุ่งหวังสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่คนไทย
ทั่วประเทศ
ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา
ได้มกี ารเตรียมยืน่ ขอเปิดช่องจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ยังไม่เปิดโอกาส
ให้ยื่นค�ำขอ ในขณะที่ได้มีการจัดท�ำรายการ

ต้นแบบไปล่วงหน้า จ�ำนวน 11 รายการ
รายการละ 11 - 20 ตอน รวมกันกว่า 150
ตอน แล้วเสร็จไปกว่า 90% คณะกรรมการ
นโยบายเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
สาธารณะ จึงได้พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะ
น�ำรายการทีไ่ ด้ผลิตแล้วเผยแพร่สสู่ าธารณะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเพื่อ
ให้ สั ง คมได้ เ ห็ น ความตั้ ง ใจมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะท� ำ
ช่ อ งที วี เ พื่ อ สร้ า งสั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารของเครื อ ข่ า ยฯ
ประสานขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์
ในระบบดิ จิ ต อลต่ า งๆ และได้ รั บ ความ
ร่วมมือจาก 5 สถานี ได้แก่ Bright TV ,
Nation TV, NEW TV, TRUE4U และ Thai
PBS  รวมถึ ง เคเบิ ล ที วี ท ้ อ งถิ่ น ครอบคลุม
ทุ ก ภู มิภ าค ร่ ว มกั น เผยแพร่ ส าระความรู้
ความบันเทิง ที่ผลิตโดยผู้ผลิตสมาชิกเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆของสถาบันการศึกษา
ที่มีความเป็นมืออาชีพ ในระดับที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณกว่า 17
ล้านบาท
ทัง้ นี้ ส�ำหรับเนือ้ หาสาระทัง้ 11 รายการ
จะเหมาะส�ำหรับผู้ชมอายุตั้งแต่ 3 - 60 ปี
ขึ้ น ไป เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ
ประโยชน์จากการชมรายการ ซึ่งมีดังนี้
ช่ อ ง Bright TV  ได้ แ ก่ รายการ
“คนไทยใจเอื้อ” รายการที่จะท�ำให้ผู้พิการ
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสอยู ่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
สร้างก�ำลังใจ ให้โอกาสในการยืนหยัดอยู่ใน
สังคมได้อย่างเท่าเทียม ออกอากาศทุกวัน
เสาร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. เริม่ ออกอากาศ
6 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559  
ช่ อ ง Nation TV ได้ แ ก่ รายการ
“พร้ อ มก่ อ นภั ย ” สารคดี ที่ จ ะให้ ค วามรู ้

สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และ
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ต ่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ได้ ทุ ก เมื่ อ
ออกอากาศทุกวันนักขัตฤกษ์ เวลา 16.00 16.30 น. เริ่ม 12 สิงหาคม 2559 และ
รายการ “เล็กสร้างโลก” เป็นรายการทีส่ ร้าง
แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม
เยาวชน แต่มีความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ ออกอากาศ
ทุกวันนักขัตฤกษ์ เวลา 16.00 - 16.30 น.
เริ่มปี 2560
ช่อง NEW TV ได้แก่ รายการ “On My
Way” รายการที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยว
เพราะทุกการเดินทาง ทุกย่างก้าวคือความรู้
ออกอากาศทุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เวลา
05.30 - 06.00 น. และรายการ “คิดอยูไ่ ด้”
สารคดีน� ำเสนองานวิจัยสู่สังคม สามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง และท�ำให้ชมุ ชนสามารถอยูไ่ ด้
อย่างยั่งยืน (อยู่ระหว่างรอสรุปผังรายการ)
ช่อง True4U ได้แก่  รายการ “ถึงรส
ถึงชาติ” สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
โดยน� ำ เสนอวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค นในอาเซี ย น

ผ่านศิลปะการปรุงและการประดิษฐ์อาหาร
รวมถึ ง รสชาติ ข องอาหาร ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.30 - 07.00 น. เริ่ม
7 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2559 รายการ
“ยังไหวไปต่อ” น�ำพาไปพบกับผู้สูงอายุ
วัยเกษียณ ที่ยังมีความฝัน มีไฟที่จะท�ำสิ่งที่
ยังไม่ได้เคยท�ำได้ส�ำเร็จมาก่อนในชีวิต  หรือ
ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข ท�ำประโยชน์ตอ่ สังคม
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม และผู้สูง
อายุรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ไทย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 06.30 น. เริ่ม 23 ตุลาคม – 25 ธันวาคม
2559 (ออกอากาศต่ อ จากรายการถึ ง รส
ถึงชาติ) และ รายการ “ฟาร์มสนุก” น�ำเสนอ
การเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของสัตว์ในฟาร์ม
สัตว์เลี้ยงที่มีแต่ความสนุก และมีกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี อาทิ
นิทาน ภาพวาด พับกระดาษ ปั้นดินน�้ำมัน
เพื่อให้เด็กมีความสนใจ จดจ�ำและเกิดการ
เรียน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
ช่อง Thai PBS ได้แก่ รายการ “The
Researcher เปิดโลกงานวิจัย” เวทีใหม่
บันไดสู่ฝัน ส�ำหรับนักวิจัย ในการเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ จาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจะออกอากาศ
ในปี 2560
นอกจากนี้ ยั ง มี ช ่ อ งเคเบิ ล ที วี ต ่ า งๆที่
ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม คือ ช่อง Smart

SME True Vision 49 รายการ “TRENDY
BE GEN” รายการธุรกิจของคน Gen ใหม่
เรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างธุรกิจใหม่
ในสไตล์ใหม่ในกระแส โลกาภิวตั น์ ออกอากาศ
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.
เคเบิลท้องถิน่ น�ำโดย บริษทั เจริญเคเบิล
ทีวี จ�ำกัด บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จ�ำกัด
และบริ ษั ท เคเบิ ล ที วี ท ้ อ งถิ่ น ที่ มี โ ครงข่ า ย
รวมกันครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ที่พร้อมน�ำ
เสนอรายการต้นแบบทัง้ 11 รายการ รวมทัง้
รายการ “Rich Family” จะพาคุณผู้ชม
ไปเจาะลึ ก แวดวงเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ น�ำเสนอการวางแผนทางการ
เงินทั้งในระดับครอบครัวและระดับธุรกิจ
ไปออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ครบทุกตอน
ต่ อ จากสถานี โ ทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อล
5 สถานี
ทั้ ง หมดนี้ คื อ รายการต้ น แบบที่ พ ร้ อ ม
ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะเพื่อการศึกษาที่ให้
ทั้งคุณค่าสาระเพื่อการเรียนรู้ ความบันเทิง
ความงามทางศิ ล ปะ และความถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการทุกแขนง ติดตามชมรายการ
เหล่ า นี้ ไ ด้ ต ามวั น และเวลาในทุ ก สถานี
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อล และทางช่องเคเบิล
ทีวี ที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่ MORE TV
เพราะทุกสถานีโทรทัศน์นเี้ ชือ่ มัน่ ว่า “ทัง้ ชีวติ
คือการเรียนรู้ Learning Never Ends”
เริ่มต้นสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
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ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ อพท. เปิดตัว
“11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”
และเดินหน้าสร้างรากฐานการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. เดินหน้าเฟ้นหาชุมชนช้างเผือก
“กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
รุน่ ที่ 2” จนส�ำเร็จจึงได้จดั พิธมี อบตราสัญลักษณ์
“Creative Tourism Thailand” แก่
เจ้าของกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรม เพื่อเป็น
เกียรติประวัติ และสานต่อการพัฒนาเพื่อ
สร้ า งรากฐานการท่ อ งเที่ ย วไทยให้ ยั่ ง ยื น
พร้อมเปิดเวทีสนทนาในหัวข้อ “การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ : เรียนรู้โลกด้วยการลงมือ
ท�ำกับนักเดินทางรุ่นใหม่” โดยนักเดินทาง
รุน่ ใหม่ชอื่ ดัง อาทิ บล็อกเกอร์ชอื่ ดังเจ้าของเพจ

“I roam alone” นักเดินทางและพิธีกร
รายการ “Journal Journey with Korakot”
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ อพท. น�ำโดยประธานในพิธี
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง
เทีย่ วอย่างยัง่ ยืน และ พันเอก ดร.นาฬิกอติภคั
แสงสนิท ผูอ้ ำ� นวยการ และนายสุเทพ เกือ้ สังข์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
และรั ก ษาการรองผู ้ อ� ำ นวยการร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำโดย ศาสตราจารย์
ดร.ประมวญ เทพชั ย ศรี รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิจัย จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ รุ ่ น ที่ 2” เพื่ อ
เปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ปีลา่ สุด ทีผ่ า่ นการคัดเลือก และการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยในปี นี้ มี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือก และการ
ประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ทั้ ง สิ้ น 11

กิจกรรม ได้แก่ 1.วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน :
ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด 2.ทอผ้าจกไทยพวน:
สุนทรีผ้าไทย จ.สุโขทัย 3.ปั้นและเขียนลาย
สังคโลก : กะเณชาสังคโลก จ.สุโขทัย 4.ปั้น
และเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก จ.สุโขทัย
5.ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก
จ.สุโขทัย 6.อาหารนครชุม : ชุมชนนครชุม
จ.ก�ำแพงเพชร 7.เขียนลวดลายหน้ากาก
ผีตาโขน : ศรศักดิ์ เจริญทรัพย์ (ช่างจุก)
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 8.วิถีชีวิตไทด�ำบ้านนา
ป่าหนาด : ศูนย์วัฒนธรรมคนไทด�ำ จ.เลย
9.ท�ำผาสาดลอยเคราะห์ : อมร ณรงค์ศักดิ์
(ป้านาง) อ.เชียงคาน จ.เลย 10. ปักผ้า
หน้าหมอนโบราณเมืองน่าน : โฮงเจ้าฟองค�ำ
จ.น่าน 11.หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง :
โรงหล่อวิเชียร จ.สุพรรณบุรี
นายวี ร ะศั ก ดิ์ โควสุ รั ต น์ ประธาน
กรรมการบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น กล่ า วว่ า
ทั้ง 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นัน้ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ทัง้ ในเชิงพืน้ ที่ และ

กระบวนการทีจ่ ะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วได้เรียนรู้
ในจิ ต วิ ญ ญาณของพื้ น ที่ ผ่ า นการลงมื อ
ท�ำร่วมกันกับเจ้าของกิจกรรม ซึ่งจะท�ำให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ตามความสนใจ ทางด้าเจ้าของกิจกรรมเอง
ก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ความจริงแท้ในพื้นที่ ผ่านการปฏิบัติจริง
รวมถึง เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม
ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วที่
เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่ง
จะน�ำไปสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ยัง
ต้องให้ความส�ำคัญกับกระบวนการที่น�ำไปสู่
ความส� ำ เร็ จ ของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นแต่ ล พื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒ นา
แหล่งท่องเทีย่ วหรือกิจกรรมในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ให้
เกิดเป็น “กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์”
ได้นั่นเอง
พั น เอก ดร.นาฬิ ก อติ ภั ค แสงสนิ ท
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษ เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. มุ่งมั่น
ทีจ่ ะค้นหากิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
จากชุ ม ชนน้ อ ยใหญ่ ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ พิ เ ศษ
ทุกแห่ง เพื่อน�ำมาผลักดัน ส่งเสริมให้ชุมชน
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาให้เติบโต ก่อนส่งต่อไป
ยังหน่วยงานใหญ่ในอนาคต เพื่อส่งเสริม

ให้แข็งแกร่ง และเป็นการสร้างการท่องเทีย่ ว
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั มธ. กล่าวว่า สืบเนือ่ ง
จากภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง
อพท. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นส่วนขยายความร่วมมือ
ต่อเนื่องจากเมื่อ 4 ปีก่อน นับเป็นอีกความ
ร่วมมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการ
ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ก่ อ ให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
ผ่านการศึกษาวิจยั เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูแ้ ละ
น�ำผลงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารนีไ้ ปใช้ประโยชน์
โดยผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เรียก
ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งหัวใจ
ส�ำคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้ า มวั ฒ นธรรม
การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว
การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่
และการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเองอย่ า งไม่ สิ้ น สุ ด ภายใต้ ก าร
เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ “เข้าใจ”
“เข้าถึง” ผ่านการ “สัมผัส” และ “ลงมือท�ำ”
โดยมีเป้าหมายการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
ที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และมรดก
วัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ
ภายในงาน นอกจากพิธมี อบตราสัญลักษณ์
“Creative Tourism Thailand” แก่เจ้าของ
กิจกรรมรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่
เจ้าของกิจกรรม และคนในชุมชนได้ตระหนัก
ถึง “คุณค่า” ของมรดกวัฒนธรรมของตน และ
สามารถสื่อสารความหมายและคุณค่านั้น
ต่อนักท่องเทีย่ ว พร้อมยกระดับกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ให้เป็น
เป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยวนานาชาติ
แล้ว ยังมีการสนทนาในหัวข้อ“การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ : เรียนรู้โลกด้วยการลงมือ
ท�ำกับนักเดินทางรุ่นใหม่” โดยนักเดินทาง
รุ่นใหม่ชื่อดัง อาทิ มณฑล กสานติกุล (มินท์)
บล็อกเกอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจ “I roam
alone” กรกฎ พัลลภรักษา นักเดินทาง
และพิ ธีก รรายการ “Journal Journey
with Korakot” ร่วมสนทนาโดย พิศาล
แสงจันทร์ และทายาท เดชเสถียร พิธีกร
รายการ “หนังพาไป” ทางช่องไทยพีบีเอส
(ThaiPBS) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด แสดง
ผลงานพร้อมสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ทั้ง 11 กิจกรรมให้แก่แขกผู้มี
เกียรติภายในงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ “การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์” อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด "ศูนย์ประสานงานโซกะ"
ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

ความขยัน

ในความหมายของผมคือ

ความสมํ่าเสมอ

รวิน ถกลวิโรจน์

ลำ�ดับที่ 1 เกียรตินิยม | เนติบัณฑิต สมัยที่ 68
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิด
ศู น ย์ ป ระสานงานระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย โซกะ
และร่ ว มลงนามข้ อ ตกลงการใช้ ห ้ อ ง
ศู น ย์ ป ระสานงาน ณ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมี ศ าสตราจารย์ น รนิ ติ เศรษฐบุ ต ร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ น� ำ โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางดารณี วัธนเวคิน
นายกสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ
อาจารย์ จิ ร าพร พรประภา รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยโซกะ Prof. Dr. Yoshihisa
Baba และคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ นายอิจิโร ทาคาฮาชิ
และแขกผู ้ มี เ กี ย รติ ข องทั้ ง สองฝ่ า ยกว่ า
50 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ

นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�ำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี
ในพิธีอีกด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิ กุ ล คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ มธ.
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
โดยได้ จั ด การเรี ย นการสอนภาษาญี่ ปุ ่ น
ตั้งแต่พ.ศ.2508 เป็นต้นมา ในเบื้องต้นได้
รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ทั้งใน
ด้านผู้สอน ต�ำราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน ต่อมา พ.ศ.2515
ได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ได้
ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นปีละ 50 คน
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์นั้นมีบทบาทส�ำคัญในการ
ท�ำงานให้แก่องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ การท� ำ
ความตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญีป่ นุ่ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำ� หรับนักศึกษา
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ แต่ยงั มีนกั ศึกษาในสาขา

วิ ช าอื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ได้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาต่ อ ยั ง มหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยโซกะได้ร่วมกันท�ำบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ พ.ศ.2528 และ
นับแต่นั้นมาก็ได้มีความร่วมมือในกิจกรรม
ทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ.
2551 มีจ�ำนวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นระหว่าง
สองสถาบัน 20 คน และใน พ.ศ. 2554
ถึง พ.ศ. 2558 มีจำ� นวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น
อีก 20 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกันมาโดยตลอด
ดังนั้น "ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยโซกะ" จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงาน ให้
ข้อมูล ดูแลติดตาม เพื่อประโยชน์ในการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาของทัง้ สองสถาบันและ
การจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ร่วมกันต่อไป

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ขอแสดง
ความยินดีกับ นายรวิน ถกลวิโรจน์ ศิษย์
เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รุ่นเข้า ปี 2554 ที่
สามารถสอบผ่ า นเนติ บั ณ ฑิ ต สมั ย ที่ 68
ได้ ล� ำ ดั บ ที่ 1 เกี ย รติ นิ ย ม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
คนที่ 4 ที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย มเนติ บั ณ ฑิ ต นี้
โดยนายรวินได้เปิดเผยถึงความรู้สึก และ
เคล็ดลับวิธใี นการเรียน การอ่านหนังสือ การ
ท�ำข้อสอบอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ
นายรวิน ถกลวิโรจน์ ได้เล่าถึงความรูส้ กึ
หลังได้รับเกียรตินิยมเนติบัณฑิตว่า ตนเอง
ได้เริม่ ต้นเส้นทางในการเดินทางสายกฎหมาย
ช้ากว่าคนอื่นอยู่มาก ด้วยความที่ไม่ใช่เด็ก
เรียนเก่ง หรือมีความจ�ำที่ดีกว่าคนอื่น จึง
ไม่ เ คยคิ ด หรื อ ตั้ ง จุ ด หมายในอนาคตนอก
เหนือจากวิ่งเล่นหรือไปเรียนตามปกติ ซึ่ง
แน่ น อนว่ า การที่ เ ด็ ก เรี ย นปานกลางคน
หนึ่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้น
ย่อมต้องมีจดุ เปลีย่ น เมือ่ ได้มโี อกาสได้เข้ารับ
การศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในช่วงปีแรกของการเรียนก็
เหมื อ นหลายๆ คนที่ ยั ง ไม่ รู ้ วิ ธี ก ารเรี ย น
ที่เหมาะกับตัวเอง มีเกเรไปบ้างในช่วงแรก
ของชีวิตนักศึกษา แต่สุดท้ายเพราะตนนั้น
รู้ว่า ไม่ใช่คนเก่ง สิ่งที่จะท�ำได้คือ การขยัน
(โดยก็เชื่อว่ายังมีคนขยันกว่าตนอยู่อีกมาก)

ขยันเท่าทีต่ นยังมีโอกาส หลายคนอาจมองว่า
ความขยันของผมคือการอ่านหนังสือเยอะๆ
อ่านตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง หรืออ่านทุกทีห่ รือ
เปล่า ผมขอยืนยันได้ว่า ผมไม่ได้อ่านหนังสือ
หนักไปกว่าทุกคนเลย แต่ ความขยันใน
ความหมายของผมคือความสมํา่ เสมอ และ
เต็มที่ในเวลาอ่านหนังสือ ไม่เคยนั่งร้องไห้
เพราะอ่านหนังสือไม่ทัน เพราะตลอดเวลา
จะคิดเสมอว่า “อ่านหนังสือไม่ทนั ” จึงให้เวลา
กับการอ่านหนังสืออย่างสมํา่ เสมอ อ่านเท่าที่
จะท�ำได้และท�ำให้ดีที่สุด สิ่งส�ำคัญคือ ต้องมี
ความตั้งใจจริงและต่อสู้กับตัวเอง อย่าคิดว่า
พรุง่ นีก้ ย็ งั มี พรุง่ นีค้ อ่ ยอ่านก็ได้ เพราะเวลาที่
เสียไปเท่ากับโอกาสที่จะไม่มีวันย้อนกลับมา
เช่นกัน ดังนั้น คติที่ใช้เตือนตัวเองเสมอ คือ
อย่าเกียจคร้านที่จะอ่านหนังสือเพราะเมื่อ
เราเกียจคร้าน ความสบายที่ได้รับ มานั้น
จะเป็ น อาวุ ธ มาท� ำ ลายชี วิ ต ของผมต่ อ ไป
ในวันข้างหน้าได้
ส�ำหรับการเรียนเนติบัณฑิตของผมนั้น
เลือกที่จะเรียนต่อเลย โดยที่ไม่ได้ท�ำงานไป
ด้วย จึงท�ำให้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องเรียน
ให้จบภายใน 1 ปี ส่วนการเตรียมตัวก่อน
เรียนเนติบัณฑิตนั้น เนื่องจากในปีการศึกษา
สุ ด ท้ า ยของชั้ น ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ มี ก ารเลื่ อ น
ก�ำหนดการเรียนการสอน ท�ำให้เวลาปิด
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ภาคเรียนเกือบจะชนกับการเปิดเรียนของ
เนติบัณฑิต จึงไม่มีโอกาสเตรียมตัวมาก่อน
ที่จะเปิดภาคเรียนเนติบัณฑิต เพียงแต่ได้สั่ง
จองค�ำบรรยายของสมัยที่ 67 ไว้ล่วงหน้า
ซึง่ เป็นหนังสือทีจ่ ะอ่านเป็นหลัก และจะอ่าน
ค�ำบรรยายของสมัยปัจจุบันเฉพาะส่วนที่
เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อนเท่านั้น โดยหนังสือ
ที่ ใช้ ใ นการเรี ย นชั้ น เนติ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า น
สามารถเลือกอ่านหนังสือรวมค�ำบรรยายของ
เนติบัณฑิตซึ่งจะออกสัปดาห์ละ 1 เล่ม หรือ
จะเลือกอ่านเป็นวิชาๆไปก็ได้ โดยส่วนตัวนัน้
ชอบที่จะอ่านให้จบเป็นวิชาๆ ไป และเข้าฟัง
การบรรยายเพราะการฟังบรรยายจะท�ำให้
เข้าใจหลักกฎหมาย ตลอดจนค�ำพิพากษา
ฎีกาได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งจะทราบว่าส่วนไหน
ท่านอาจารย์ท่านใดเน้นเป็นพิเศษบ้าง และ
การท�ำข้อสอบเก่า ส�ำหรับผมนั้นท�ำข้อสอบ
เก่าย้อนหลังทุกปีทที่ างเนติบณ
ั ฑิตมีจำ� หน่าย
ในหนังสือรวมข้อสอบเก่า เพราะจะช่วย
ให้เราจับประเด็นของข้อสอบได้ดีและได้รู้
แนวข้อสอบ โดยผมจะท�ำข้อสอบเก่าเพื่อดู
ธงค�ำตอบและดูว่าเราพลาดประเด็นใดไป
บ้างและหลังจากอ่านวิชาใดจบ ผมจะตะลุย
ท�ำข้อสอบเฉพาะวิชานั้นก่อนเพื่อเป็นการ
ทดสอบว่าที่อ่านมานั้น เราอ่านแล้วเข้าใจ
เพียงใดโดยจะท�ำประมาณ 7 ปียอ้ นหลัง ส่วน
ที่เหลือหลังจากอ่านหนังสือทวนครั้งสุดท้าย
เสร็จแล้วจะลุยท�ำทั้งหมดเป็นการทดสอบ
ตัวเองรอบสุดท้าย
“ผมเชือ่ ว่า ความตัง้ ใจแน่วแน่และเด็ดขาด
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก ในเวลาที่ผมเหนื่อยหรือ
ท้อ ผมมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าอยาก
สอบผ่านในปีนหี้ รืออยากจะเรียนอีกปี อยาก
เรียนจบหรือไม่ มันท�ำให้ผมมีแรงที่จะอ่าน
หนังสือได้ เพราะผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้อง
จบให้ได้ภายใน 1 ปี สุดท้ายก็ท�ำส�ำเร็จจนได้
ฉะนั้ น ในเวลาที่ ท ่ า นเหนื่ อ ยไม่ อ ยากอ่ า น
หนังสือ อยากให้ท่านลองถามตัวเองว่าท่าน
อยากจะสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทยจริงๆ
หรือไม่ ดังนั้นการเรียนเนติฯ ให้ส�ำเร็จนั้น
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีความมานะอดทน
เท่านี้ ก็เพียงพอแล้ว” นายรวิน กล่าวทิง้ ท้าย
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มธ.เปิดรันเวย์คนรุ่นใหม่ คลุกวงในวิสาหกิจชุมชน
ระยะทางเกื อ บ 200 กม.ระหว่ า ง
กรุงเทพฯกับระยองไม่ไกลเกินกว่าแรงกาย
และใจของหนุ่มสาว 8 ทีมเกือบ 60 ชีวิต
ที่ วิ่ ง ขึ้ น ร่ อ งตลอดเกื อ บ 5 เดื อ นด้ ว ย
จุดหมายเดียวกันคือการเข้าไปฝังตัวร่วม
ท� ำ งานอย่ า งเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ วิ ส าหกิ จ
ชุมชน 8 แห่งในจังหวัดระยอง วันนีด้ อกผล
จากการท�ำงานร่วมกันปรากฏชัดจากผลิตภัณฑ์
ของทุกชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างหน้า
มือเป็นหลังมือ ยอดขายและก�ำไรเพิ่มขึ้น
จนชุมชนตะลึง ที่ส�ำคัญทุกวิสาหกิจได้
ตระหนักถึงการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
รู้ต้นทุนก�ำไร และการท�ำธุรกิจสมัยใหม่
ทั้งยังพร้อมจะก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน
ได้แม้วันที่ปราศจากความช่วยเหลือของ
หนุ่มสาวเหล่านี้
ความส�ำเร็จนี้คือผลพวงจากโครงการ
ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
บริหารควบตรี-โท ทางบัญชีและบริหารธุรกิจ
ของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ก� ำ หนดให้
นักศึกษาปี 3-4 ทุกคนต้องเข้าไปท�ำงาน
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ความรู้ที่เรียน
มาช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ให้วิสาหกิจชุมชนต่างๆ พร้อมไปกับการ
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ เป็นการแบ่งปัน
และเปลี่ยนความรู้เป็นการปฏิบัติจริง
รศ.ดร. พิ ภ พ อุ ด ร รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เผยรายละเอียดโครงการนี้ว่า “โครงการนี้
ท�ำมาเกือบ 10 ปีแล้วในหลายจังหวัดเช่น
บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม มีนบุรี ราชบุรี ฯลฯ
ปี นี้ ม าที่ ร ะยอง ก็ มี พั น ธมิ ต รเข้ า มาร่ ว ม
ด้วยจากสมาคมเพื่อนชุมชน และบรรดา
บริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ มี ฐ านการผลิ ต อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด มาร่ ว มกั น เป็ น

พี่ เ ลี้ ย งด้ ว ย เช่ น ปตท. เอสซี จี วี นิ ไ ทย
อินโดรามา ฯลฯ เราก็จัดทีมนักศึกษามา
ฝังตัวกับชุมชนเพื่อศึกษาปัญหา แล้วลงมือ
ท�ำจริง ตามแนวทางทีเ่ ราเรียกว่า “ธรรมศาสตร์
โมเดล” คือนักศึกษาต้องเรียนรู้ เอาชุมชน
เป็นตัวตั้ง ชุมชนก็ต้องเปิดใจ และจับมือ
ท�ำงานร่วมกัน ให้เห็นผลในระยะเวลา 4-5
เดือน ตามแนวทางของเราคือ ไม่ใช่การให้
ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่การแบมือรับฝ่ายเดียว
ต้องเรียนรู้และท�ำงานไปด้วยกัน เพื่อให้
วิ ส าหกิ จ ยั่ ง ยื น แม้ โ ครงการจะจบไปแล้ ว
ก็ตาม”
ปัญหาร่วมของวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม
คล้ายกันคือ สินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ขาดการ
พัฒนาให้ชวนซื้อ ทั้งบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ
และรู ป ลั ก ษณ์ ท� ำ ให้ มี ป ั ญ หาการขาย
เพราะผู้ซื้อไม่เชื่อในคุณภาพ ขาดข้อมูล
รายละเอียดสินค้า ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
จ�ำกัด ที่ส�ำคัญกลุ่มขาดการบันทึกต้นทุน
ก�ำไรที่แท้จริง ยิ่งท�ำทุนยิ่งหายก�ำไรยิ่งหด
ในที่สุดจึงท�ำๆหยุดๆ ไป
เพียง 4 เดือนของความร่วมมือจากกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้ามาด้วยมุมมองใหม่ของการ
ท�ำธุรกิจบวกกับความมุ่งมั่นของวิสาหกิจ
เองท�ำให้ปาฏิหาริย์เกิดได้ กลุ่มวิสาหกิจ
ท�ำขนมเปี๊ยะชุมชนเนินพยอม ที่ท�ำขายกัน
ในชุมชน ท�ำเฉพาะที่มีคนสั่ง บรรจุในกล่อง
พาสติกใสที่เห็นกันดาษดื่นตามท้องตลาด
กลับกลายมาเป็น “ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน”
ขนมเปี๊ยะแห่งระยอง จากการรีแบรนด์
ของทีมนักศึกษา บรรจุภัณฑ์ใหม่ทั้งกล่อง
และถุ ง ที่ แ ยกบรรจุ เ ป็ น หน่ ว ยๆ ตลอด
จนการปรั บ รู ป ลั ก ษณ์ ข องขนมให้ น ่ า กิ น
เก็บไว้ได้นานขึน้ เพิม่ รสชาติใหม่ๆ มีเอกสาร
ก�ำกับสินค้าที่สวยงามทันสมัย ยิ่งกว่านั้น
คือการสร้ า งกลุ ่ มลู ก ค้ า ใหม่ ด้ ว ยการน� ำ

เสนอ 8 เซียนสแน็กบ็อกซ์ ที่จับกลุ่มลูกค้า
งานประชุมและอีเว้นท์ทั้งหลาย ยังไม่นับ
การสร้างแฟนเพจเพือ่ การโฆษณาและสัง่ ซือ้
ออนไลน์ เท่านี้ขนมเปี๊ยะบ้านๆ ก็ติดปีกบิน
กลายเป็นของยอดฮิตของระยองไปในบัดดล
ลาวรรณ์ ยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนเนิ น พยอม เล่ า ด้ ว ยความปลื้ ม ว่ า
“ทีแรกน้องเขามาก็ไม่คิดว่าจะช่วยอะไรได้
แต่แค่ 3 เดือนแรกทุกอย่างเปลี่ยนไปเลย
ตอนนี้ขายดีขึ้นมาก มีรายได้และก�ำไรเพิ่ม
เป็นเท่าตัว มีของใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สินค้าสวย
ขึ้นจนลูกค้าทัก บัญชีนี่ไม่เคยท�ำ อาศัยซื้อ
มาท�ำขายไปได้เงินมาหมุนไปมา ก็ไม่รู้ว่า
ต้นทุนก�ำไรแค่ไหน ตอนนี้รู้แล้ว เรื่องการ
รับการจ่าย การเก็บของ ต้องขอบคุณลูกๆ
ที่ท�ำให้ป้าๆ มีก�ำลังใจอีกเยอะ”

แบรนด์ใหม่โดนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พาทิศ วรวัฒน์ หัวหน้าทีมที่น�ำเพื่อนๆ
นักศึกษาชัน้ ปี 4 หลักสูตรบริหารควบตรี-โท
บริหารธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ม า
คลุกวงในกับชุมชนเผยว่างานนี้ส�ำเร็จได้
เพราะพี่ๆ เขาเปิดใจให้เราทดลองร่วมกัน
เลยได้แสดงฝีมือกันเต็มที่ “เราไม่ได้ท�ำงาน
เฉพาะกลุ่มแค่นี้ แต่พยายามสร้างและหา
เครือข่ายออกไปอีกมากเพราะเราไม่รู้ทุก
อย่าง ตั้งแต่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
เพื่อการยืดอายุขนมเรา การออกแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ก็ อ าศั ย ความเห็ น จากหลายฝ่ า ยใช้
เวลาเป็นเดือนกว่าจะลงตัว งานนี้ไม่ใช่แค่
ฝึกสิ่งที่ได้เรียนมาแต่ฝึกทุกอย่างทุกศาสตร์
รวมถึงการหาความร่วมมือ และความอึด
แบบสุดๆ”

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเห็ดคลองทราย

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทวินทร์

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท� ำ ผ้ า บาติ ก อ� ำ เภอ
บ้านฉางเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทีมน้องๆ จาก
ธรรมศาสตร์เข้าไปช่วยกันหาวิธีการให้ผ้า
บาติกเป็นสินค้าขึน้ ชือ่ ของระยองโดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยการรีแบรนด์
ตรายี่ห้อจากเดิม “แตนบาติก” เป็น “Tan
Tie Dye” พร้อมกับจัดคอลเล็กชั่นสินค้า
ใหม่มีการน�ำเอาเอกลักษณ์ของระยองมา
จัดท�ำเป็นสินค้าแต่ละคอลเล็กชัน่ เพิม่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ยังช่วยกลุ่มให้
สามารถคิดต้นทุนก�ำไรด้วยบัญชีแบบง่ายๆ
อี ก กลุ ่ ม ที่ โ ดดเด่ น ไม่ แ พ้ กั น คื อ กลุ ่ ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะกก อ�ำเภอเมืองระยอง

เดิมท�ำนาผลิตข้าวถุงและลูกประคบสมุนไพร
สด ที่ขายแทบไม่เหลือก�ำไรและต้องเผชิญ
การแข่ ง ขั น มากมาย พอ “ธรรมศาสตร์
โมเดล” เข้ามาจึงเกิดการแปรรูปจากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ ไปเป็นแสน็คบาร์ผสมผลไม้ใน
ชื่อ “ไรซ์ มี” (Rice Me) และผลิตภัณฑ์
ลูกประคบในรูปลักษณ์ใหม่คอื หมอนสมุนไพร
ประคบร้อนพร้อมบรรจุภัณฑ์สวยหรู ซึ่ง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกหลายเท่า
หลังการท�ำงานร่วมกับชุมชนอย่างทุม่ เท
มากว่ า 5 เดื อ นของทุ ก ฝ่ า ย เมื่ อ วั น ที่
21 มิถุนายน 2559 เป็นวันปิดโครงการ
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิ ธี ป ิ ด พร้ อ มการน� ำ เสนอความส� ำ เร็ จ
ของโครงการงานนี้มีข้าราชการของจังหวัด
ตัวแทนของบริษทั พีเ่ ลีย้ งในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมากัน
อย่างคับคั่ง

ขนมเปี๊ยะจากชุมชนเนินพยอม
ในรูปลักษณ์ใหม่ “ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน”

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยองกับคณาจารย์ธรรมศาสตร์ ตัวแทนพันธมิตร ตัวแทนชุมชน
และทีมนักศึกษาในวันน�ำเสนอผลงานของโครงการ
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มารู้จักกับ ISCN และ UI GreenMetric Ranking

ISCN หรือ The International Campus
Network เริ่ ม ต้ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ
ในยุโรปและอเมริกาได้รวมตัวกัน เพื่อแลก
เปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
ในภาพรวมของความยั่งยืน ประกอบด้วยการ
ด�ำเนินการในด้านกายภาพ การเรียนการสอน
และการวิจัย
ปัจจุบัน ISCN มีมหาวิทยาลัยเครือข่าย
มากกว่า 80 มหาวิทยาลัยในแทบทุกภูมิภาค
ของโลก ส�ำหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เป็น
สมาชิกของ ISCN การจัดการประชุมของ ISCN
มีขึ้นครั้งแรกในปี 2550 ที่เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และได้จัดเป็นประจ�ำทุกปี
ครั้งล่าสุดในปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่
10 จัดขึ้นที่เมืองเซียนา ประเทศอิตาลี ซึ่ง
แนวทางการประชุมยังคงอยูใ่ นกรอบหลักการ
ISCN ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักการที่ 1 เป็นเรื่องของอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบกับความยั่งยืน
ได้แก่ การสร้าง อาคารใหม่หรือปรับปรุงอาคารเก่า
ล�ำดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 2 เป็นเรื่องของการวางแผน
และก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินการในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 3 เป็นเรื่องของการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย ปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการแก่สังคม
การด�ำเนินการทั้งสามหลักการ จะด�ำเนิน
ไปพร้ อ มๆ กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การด� ำ เนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ มิใช่เพียงการ
แก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า เกิ ด ความยั่ ง ยื น ตาม
แนวทางของการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ลดและ
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง
โดยใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์
ทรั พ ยากร เช่ น การจั ด ท� ำ ระบบน� ำ น�้ ำ ทิ้ ง
จากอาคารมาบ� ำ บั ด และน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่
การรีไซเคิลขยะ และก�ำจัดขยะแต่ละประเภท
อย่ า งถู ก วิ ธี และ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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Setting and Infrastructure (SI)
Campus Setting
Climate
Type of higher education institution
Number of campus sites
Total campus area (meter square)
Total ground floor area of buildings (meter square)
Number of students
Number of academic and administrative staff
Area on campus covered in vegetation in the form of forest
Area on campus covered in planted vegetation
Area of non-retentive surfaces on campus for water absorption
Percentage of university budget for sustainability effort

โดยร่วมกันป้องกันเหตุที่จะเป็นอันตรายกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการบูรณาการตามหลักการ
ที่สาม จะช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินการดังกล่าวที่เป็นรูป
ธรรมอันหนึ่งก็คือ การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศนั่นเอง
ส�ำหรับ UI Green Metric University
Ranking นั้น เป็นการริเริ่มและด�ำเนินการ
ของ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย โดยได้มีการ
ด�ำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตั้งแต่
ปี 2553 และมีการทบทวนและปรับปรุงวิธกี าร
จัดอันดับสามครั้ง โดยครั้งล่าสุดในปี 2558
เน้ น ถึ ง การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั่ ง ยื น โดย
ได้นำ� การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร
หรื อ Carbon footprint organization
มาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมิน เพื่อจัด
อันดับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ซึ่งในปี 2558
มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมถึง 407 มหาวิทยาลัย
จากทั่ ว โลก ซึ่ ง ประเด็ น การจั ด อั น ดั บ ของ
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียประกอบด้วย 6 กลุ่ม
ได้แก่ 1. ข้อมูลในภาพรวมเชิงกายภาพของ
มหาวิทยาลัย (Setting and Infrastructure)
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change) 3. การ
จัดการของเสีย (Waste) 4. การจัดการน�้ำ
(Water) 5. การขนส่ง (Transportation) และ
6. การศึกษา (Education)
หลักการของ ISCN

หลักการที่ 1
Buildings and Sustainability
Impacts

ล�ำดับ
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2
2.1a
2.1b
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7a
2.7b
2.7c
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1a
5.1b
5.1c
5.1d
5.2a
5.2b
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Energy and Climate Change (EC)
Energy efficient appliances usage are replacing conventional appliances
Smart Building program implementation
Renewable energy usage policy
Electricity usage per year (in kilo watt hour)
Energy conservation program
Elements of green building implementation as reflected in all construction and renovation policy
Climate change adaptation and mitigation program
Greenhouse gas emission reductions policy
Do you calculate your campus yearly carbon emission?
If your answer yea in 2.7b, please provide total carbon footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric tons)
Waste (WS)
Recycling program for university waste
Toxic waste handled
Organic waste treatment
Inorganic waste treatment
Sewerage disposal
Policy to reduce the use of paper and plastic in campus
Water (WR)
Water conservation program (systematic, formalized program)
Water recycling program
Water efficient appliances usage are replacing conventional appliances recycling program
Treated water consumed
Transportation (TR)
Number of campus bus operated in your university
Average passengers of each campus bus
Total trips for campus bus service each day
Number of cars owned by your university
Number of cars entering the university daily
Number of motorcycles entering the university daily
Number of bicycles that are found on campus on an average day
Transportation policy designed to limit the number of motor vehicles used on campus
Transportation policy designed to limit or decrease the parking area on campus
Campus buses service
Bicycle and pedestrian policy on campus
The approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only (in kilometers)
Education (ED)
Number of courses related to environment and sustainability offered
Total number of courses offered
Total research funds dedicated to environmental and sustainability research (in US Dollars)
Total research funds (in US Dollars)
Number of scholarly publications on environment and sustainability published
Number of scholarly events related to environment and sustainability
Number of student organizations related to environment and sustainability
Existence of a university-run sustainability website

P.19
หลักการของ ISCN

หลักการที่ 2
Campus-wide Planning
and Target Settings

หลักการที่ 3
Integration of Research,
Teaching, Facilities, and
Outreach

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของ ISCN และ UI Green Metric University Ranking นั้น เน้นที่การส่งเสริมและสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัย
ที่เป็นเครือข่ายและเข้าร่วมรับการจัดอันดับ ได้มีความตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างของ
ความยั่งยืน ในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คาดหวัง ความร่วมมือจากทุกท่าน ประชาคม
ธรรมศาสตร์ ส�ำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ของประเทศไทย เช่นกัน

