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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

TU Coming up
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
กจิกรรมการบรรยายวชิาการ PCT สญัจร เรือ่ง " ท�าอย่างไร
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
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏอยูใ่นฐานข้อมลู 
ISI และ Scopus" 
เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้อง Salon A โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภเิษก 

วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2559 
กิจกรรมเดินตามรอย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อังกฤษ 7 วัน 5 คืน 
“ครัง้หนึง่ในชวีติ เทีย่วองักฤษ บนเส้นทางประวัตศิาสตร์
ของอาจารย์ป๋วย”
ร่วมเดินทางกับ รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ 
และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
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ธรรมศาสตร์ เดินหน้าสานความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ
ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

การพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ 

ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้าน

ความเป็นนานาชาติ รวมไปถึงเพิ่มความเข้มแข็งในด้านการวิจัย 

และวิชาการ โดยความคืบหน้าล่าสุดของมหาวิทยาลัยคือการลง

นามบันทึกความร่วมมือกับ University of Edinburgh และการ

เดินทางไปเยือน University of Westminster สหราชอาณาจักร  

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมา เพื่อร่วมหารือความคืบ

หน้าด้านการแลกเปลีย่นนกัศกึษา คณาจารย์ และโครงการหลกัสตูร 

ความร่วมมือสองสถาบันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

พธิลีงนามในบนัทกึความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กับ University of Edinburgh มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

ณ University of Edinburgh ซ่ึงตั้งอยู่ที่เมืองเอดินเบอระ โดย 

คณะผู ้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ประกอบด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา มธ. ศนูย์ล�าปาง ส่วนผู้บรหิารของ University 

of Edinburgh ที่ร ่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือได้แก่ 

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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เป็นมหาวทิยาลยัแรกของไทยทีม่กีารบนัทกึความร่วมมอืในระดบั

มหาวิทยาลัยกับ University of Edinburgh 

University of Edinburgh เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งใน 

ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1583 มศีษิย์เก่า 

และคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจ�านวนมาก ในปี 2015 ได้รับ

การจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 

6 ของสหราชอาณาจักร และอันดับ 21  

ของโลก โดย QS International และยัง

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย

อันดับ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 24 ของ

โลก จากการจัดอันดับของ Times Higher 

Educational World University Rankings 

อีกด้วย ทั้งนี้ University of Edinburgh 

ประกอบด้วยคณะวิชาหลากหลายสาขา 

ทั้งด ้านมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ภายหลังท่ีได้มีการลงนามความร่วมมือ

แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้เดิน

หน้าโครงการต่างๆ ร่วมกับ University 

of Edinburgh อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา คณาจารย์ การวิจัยร่วมระหว่าง

สถาบัน อันจะเป็นการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป โดย 

หนึง่ในความร่วมมอืล่าสดุระหว่างสองสถาบนั

ได้แก่ การที่ Professor Dr. Jake Ansell 

จาก University of Edinburgh, United 

Kingdom ได้ตอบรับค�าเชิญจากคณบดี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.  

เช่น การแลกเปลีย่นนกัศกึษา การจดัหลกัสตูร 

ระยะสั้นส�าหรับนักศึกษา คณาจารย์และ 

เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนโครงการความร่วมมือ

ด้านหลกัสตูรสองสถาบนัในระดบัปรญิญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา

 University of Westminster ประกอบ

ไปด้วย 4 วทิยาเขต ได้แก่ Regent Campus 

เป็นที่ตั้งของคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ Marylebone Campus เป็น

ที่ตั้งของคณะวิชาด้านสถาปัตยกรรมและ

บริหารธุรกิจคือ Westminster Business 

School รวมทั้ง Cavendish Campus ที่

ตัง้ของคณะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และ Harrow Campus ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

คณะ Media, Arts and Design

 คณะ Media, Arts and Design ของ 

University of Westminster ประกอบ 

ไปด้วยสาขาวชิาด้านวารสารศาสตร์ ภาพยนตร์ 

และภาพถ่าย ออกแบบแฟชัน่ และการสือ่สาร 

ทั้งนี้ ภาควิชา Journalism and Mass 

Communication ของคณะฯ ติด 1 ใน 3  

ภาควชิาทีส่อนด้านสือ่และการสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ 

ของสหราชอาณาจักร และติดอันดับที่ 

40 ของสาขาวิชาด้านการสื่อสารที่ดีที่สุด

ของโลกโดยการจัดอันดับของ QS World 

Rankings ในปี 2014 อีกด้วย

ในการเยอืนคร้ังนี ้ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ

การวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สตูดิโอ 

ถ่ายภาพ โรงถ่ายท�าภาพยนตร์ ห้องปฏิบัติ

การออกแบบแฟชั่นและพัสตราภรณ์ ห้อง

ปฏบิตักิารออกแบบสิง่พมิพ์ และกราฟิกดไีซน์  

ในพื้นท่ีท่ีกว้างขวางและมีอุปกรณ์ทันสมัย

ครบครันของวิทยาเขตแห่งนี้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 

คูส่ญัญาในต่างประเทศ ในระดบัมหาวทิยาลยั

จ�านวน 250 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัย 

คู่สัญญาในสหราชอาณาจักร จ�านวนหลาย

มหาวิทยาลัย เช่น University of Glasgow, 

University of Nottingham, University of 

Leeds, University of Briston, University 

of Reading เป็นต้น

มาเป็นอาจารย์พิเศษในระบบ Research 

Track ของคณะฯ โดย Professor Dr. Jake 

Ansell ได้มีการท�าวิจัยร่วมกันกับอาจารย์ 

ดร.จุฑามน รักธรรม อาจารย์ประจ�าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในหัวข ้อ 

Enterprise Risk Management and Firm 

Performance อีกทั้ง Professor Dr. Jake 

Ansell มีความสนใจที่จะมาท�าวิจัยเพิ่มเติม

กับอาจารย์และนักวิจัยท่านอ่ืนๆ จากคณะ

พาณชิยศาสตร์และการบญัชต่ีอไปในอนาคต

อีกด้วย

นอกจากการลงนามความร่วมมือกับ 

University of Edinburgh แล้ว คณะ 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ยงัได้เดนิ

ทางต่อเพื่อไปเยือน Faculty of Media, 

Arts and Design แห่ง University of 

Westminster ซึง่ตัง้อยูท่ี ่Harrow Campus 

ในกรุงลอนดอน โดย ผศ.ดร.นิธินันท ์  

วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ผศ. ดร.อัจฉรา ปัณฑรานวุงศ์ ผูช่้วยอธกิารบดี  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พิมพ์ฉัตร  

รสสธุรรม ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการนกัศกึษา 

มธ. ศูนย์ล�าปาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย  

เดินทางไปเพื่อเจรจาแนวทางความร่วมมือ 

และเยี่ยมชมคณะ Media, Arts and 

Design โดยผู้บริหารของ University of 

Westminster ที่ให้การต้อนรับและน�าเยี่ยม

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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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยกองบรหิาร 

การวิจัย ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จ� ากัด  (มหาชน) เตรียมขยายศักยภาพ 

ด้านงานวิจัยและพัฒนา ตั้งเป้าสร้างความ

มั่นคงด ้านพลังงานของชาติ และพัฒนา

บุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน

การค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทน ซ่ึงได ้

จัดท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและพัฒนา 

โดยมคีวามร่วมมอืในการศกึษาวจิยัและพฒันา 

เกีย่วกบัเทคโนโลยพีลงังานต่างๆ และนวตักรรม

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 3 ปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได ้ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของความร่วมมือกับ

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่วจิยัและพฒันา นกัศึกษา 

บุคลากร ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู ้

อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันจะน�าไปสู่การถ่ายทอด  

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และ

เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

ศูนย์กลางความรู้ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี

ด้านพลังงานและอื่นๆ รวมทั้งมีความพร้อม

ด้านบุคลากร เครื่องมือ มีห้องปฏิบัติการ

ท่ีทันสมัยในการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนา

บุคลากร และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้าน

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในส่วนของ

ภาคอุตสาหกรรม บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น 

ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่าง

มูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

และสังคม โดยได้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร 

“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม

และสังคม” เพื่อผลักดันและพัฒนาบุคลากร

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บางจากฯ 
ขยายศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา 

ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ

ให้มคีวามเป็นเลิศทางวชิาการให้เกดิประโยชน์

สูงสุดกับประเทศและเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จงึท�าให้ 

เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็น

ยุทธศาสตร์หลักที่จะมุ่งมั่นเป็นสถาบันทาง

วิชาการที่ได้มาตรฐานสากลชั้นน�าของเอเชีย 

ด้วยการสร้างความเป็นเลศิและความแขง็แกร่ง

ทางวิชาการ รวมทั้ง การสร้างงานวิจัยที่มี

คณุภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ

และเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนในการท�า

วิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สูงมากในแต่ละปี อีกทั้ง 

ยังส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการร่วมมือเพื่อต่อยอดงาน

วิจัยเชิงพาณิชย์กับบริษัทเอกชนนั้น นับเป็น

อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถผลักดันงานวิจัย 

ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา

ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท

บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ 

จะเป็นจดุเริม่ต้นความร่วมมอืทีด่ใีนการผลกัดนั 

ให้นักวิจัยที่มีผลงานสร้างสรรค์ก้าวเข้าสู่การ 

เพิ่มประสบการณ์ด้านธุรกิจ รวมถึงประโยชน์

ในงานวจิยัท่ีผูว้จิยัจะได้สมัผสัถงึความต้องการ

และปัญหาท่ีแท้จริงจากกลุ่มผู ้ใช้งาน และ

สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดงานวิจัย 

ให้ดยีิง่ขึน้ รวมท้ังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์

ให้กับนักศึกษาได้มีมุมมองใหม่ๆ นอกเหนือ

จากต�าราเรียน ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุด 

ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชยัศรี  

รองอธกิารบดฝ่ีายวิจยั มธ. กล่าวว่า มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น

น�าของประเทศที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ

สามารถสูงรองรับตลาดแรงงานตลอดมา 

และมหาวิทยาลัยยังเป็น 1 ใน 9 แห่งของ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอีกทั้ง 

ยังมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานสอนและวิจัยด้าน

ต่างๆ รวมท้ังด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี อาทิ ด้านตัวเร ่งปฏิกิริยา  

ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

อยู ่หลายหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  

เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร เป็นต้น ซึ่งมีความพร้อม 

ในการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยี 

ร ่วมกับภาคอุตสาหกรรม และตอบโจทย์ 

ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ

จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ

ด้านงานวจิยัและพฒันา นัน้เพือ่ ศกึษาวจิยั และ

พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ และ

นวตักรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จดัฝึกอบรม สมัมนา 

ทดสอบและตรวจสอบ และให้ค�าปรึกษา 

แก่ภาคอตุสาหกรรม และหน่วยงานอืน่ๆพฒันา 

ห้องปฏิบัติการ ทดสอบและตรวจสอบด้าน

พลังงานตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร

และเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา

รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อทัง้ 2 หน่วยงานและต่อสงัคม 

ประเทศชาติต่อไป

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั 

(มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม  

จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทน�้ามันของคนไทย

ที่ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานมาเป็นระยะเวลา 

32 ปี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ “พัฒนาธุรกิจ

อย่างยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม” โดยม ี

ส่วนร่วมในการพฒันาชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ี

ขึน้ของสงัคมไทย มุง่สร้างความสมดลุระหว่าง

มูลค่าทางธุรกิจ และ คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความ 

มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาบคุลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย ในด้านพลังงาน

ทดแทน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับประเทศ และเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรในการเข้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

ส�าหรับความร่วมมือนี้ บริษัท บางจากฯ 

จะสนบัสนนุ วสัดอุปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ใน

งานวจิยั ฝึกอบรม ทดสอบและตรวจสอบ เช่น 

น�า้มนัปิโตรเลยีม และจะสนบัสนนุให้นกัศกึษา 

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานในบริษัท 

บางจากฯ รวมทัง้ให้ความร่วมมอืด้านวชิาการ

ในการปฏิบัติจริง รับรองการอบรม สนับสนุน

ด้านวิทยากร และประสานงานด้านการเยี่ยม

ชมสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมผลิตบัณฑิต 

ในระดบัปริญญาตรี และบณัฑติศกึษาในสาขา

ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดระยะเวลา 3 ปี นายชยัวฒัน์ 

กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและ 

พฒันาแล้ว ภายในงานยงัมกีารสาธติชดุเครือ่งมอื  

“วสัดกุกัเกบ็น�า้มนั นวตักรรมจากน�า้ยางพารา” 

และผลงานวจิยัด้านพลงังานอืน่ของมหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์อีกด้วย
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เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จดังานวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 82 ปี  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ มากมาย  

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การแสดงปาฐกถาของ 

กรีตยาจารย์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ�าปี 2558 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์

ผู้อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน และเพื่อ

บรกิารความรูสู้ส่งัคมตามเจตนารมณ์แห่งการ 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ กีรตยาจารย์ 

แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์คอื ศาสตราจารย์ 

ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร ์ 

งานวจิยัต่างๆตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 

มกีารกล่าวถงึยทุธศาสตร์การบรหิารองค์การ

ภาครัฐไว้ในทฤษฎีต่างๆ เช่น การปฏิรูป

โครงสร้าง การรื้อกระบวนงาน และการใช้ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออ�านวยความสะดวก 

รวดเรว็ แต่สิง่เหล่านีจ้ะไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ 

อย่างใดทั้งส้ิน หากไม่มี “คน” ผู้ซึ่งเข้าไป

ขับเคลื่อนโครงสร้างที่ตั้งขึ้น ไปท�างานตาม

กระบวนการงานใหม่ และไปใช้เทคโนโลยี

ราคาแพงทีภ่าครฐัได้ลงทนุไป ดงันัน้ องค์การ

ภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญกับคนเป็น 

อย่างยิ่ง โดยองค์การต้องหาคนที่มีคุณภาพ 

มีสมรรถนะสูง ทันต่อโลกาภิวัตน์ และต้อง

พยายามรักษาคนให้อยู่กับองค์การให้นาน

ทีส่ดุ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะหาคนท�างาน 

ตามลักษณะที่ว่านี้ได้

จากประเดน็ปัญหาข้างต้น ศาสตราจารย์ 

ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ ยงักล่าวเสนอต่อไปว่า 

องค์การภาครัฐยังมีปัญหาต่างๆ มากมายที่

เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมา ส�าหรับปัญหาแรกๆ 

เราสามารถเห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที ่

ต้องการลดขนาดจ�านวนผูท้�างานลงในห้วงเวลา

ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ต�าแหน่งที่ใช้

คุณวุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในการ

ท�างานระดับปฏิบัติการมีจ�านวนน้อยลง แต่

กลับไปเพิ่มต�าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท

และปริญญาเอกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นระดับ

หวัหน้างาน ดังนัน้ จงึขาดผู้ปฏบิติังานในระดับต้น 

ส่งผลให้คนท�างานในองค์การภาครฐัขาดการ 

เรียนรู้ในการท�างานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่

แรก และเกิดช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันสูง

นอกจากนี ้ต�าแหน่งงานทีใ่ช้คณุวฒุ ิปวช. 

ปวส. และปริญญาตรี ในปัจจุบัน แม้จะมี 

เงินเดือนโดยเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น แต่ลักษณะงาน 

ไม่ท้าทายความสามารถ อีกทัง้ยงัมกีฎระเบยีบ

ข้อบงัคับมากมาย และผูป้ฏิบตังิานไม่ได้เป็น

พนักงานราชการ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ท�างาน

ได้ไม่นาน และไม่อยากเข้าท�างานในองค์การ

ภาครัฐ เนื่องจากคนรุ่นใหม่โดยส่วนมาก 

มีวิถีชีวิตท่ีค่อนข้างเร ่งรีบ อยากเติบโต 

ในสายงานอย่างรวดเร็ว และอยากใช้ชีวิต

อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่น

ด ้วยป ัญหาและข ้อจ�ากัดดังกล ่าวนี้

ศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ธ�ารงลกัษณ์ ได้เสนอ

แนวทางการแก้ไขไว้ว่า สิ่งส�าคัญอันดับแรก 

คือ การปฏริปูระบบโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ  

องค์การของภาครัฐต้องมีขนาดท่ีไม่เล็ก 

หรือใหญ่เกินไปตามลักษณะของงาน และ

ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ

หน้าท่ี ซึ่งค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมนี้อาจวัด

โดยการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในต�าแหน่ง

งานเดียวกันท้ังของภายในองค์การภาครัฐ

และเอกชน อีกทั้งยังต้องวางคนให้ถูกต้อง

ตามต�าแหน่งงานและศกัยภาพทีเ่ขาม ีเพือ่ให้

คนๆ นัน้ สามารถใช้ศกัยภาพท่ีมอียูใ่นตนเอง 

ได้อย่างสูงสุด

ถัดมา คือ การบริหารจัดการความรู ้ 

(Knowledge Management) ซึง่จะสามารถ

ช่วยให้การปฏบิตังิานในองค์การนัน้ๆ ด�าเนนิ

ต่อไปได้อย่างราบรื่น กล่าวคือ นโยบาย 

การลดจ�านวนผู้ท�างานในระดับปฏิบัติการ

และเพิ่มผู้ท�างานในระดับหัวหน้างาน ส่งผล

ให้ความรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตังิานขาดหายไป

และกลายเป็นช่องว่างท่ีไม่สามารถเติมเต็ม

ได้ คนที่เข้ามาท�างานระดับสูงไม่ได้เติบโต

มาจากการปฏิบัติงานในองค์การนั้นจริง จึง

ไม่สามารถสอนงานให้กับผู ้ปฏิบัติงานใน

ระดบัล่างได้ ดงันัน้ การบรหิารจดัการความรู้  

(Knowledge Management) จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญที่จะสามารถท�าให้งานขององค์การ

ด�าเนินต่อไปได้ แม้จะมีช่องว่างในโครงสร้าง

องค์การมากน้อยเพียงใด

และประการสุดท้าย คือ การสร้างความ

เชื่อพื้นฐานร่วมกันของคนในองค์การที่จะ

รักษาคนให้อยู่กับองค์การได้นานมากที่สุด 

กล่าวคอื ในปัจจบุนัคนรุน่ใหม่ๆ มกัมรีปูแบบ

การด�าเนินชีวิตท่ีค่อนข้างเร็ว มีเป้าหมาย 

ในเส้นทางอาชีพชัดเจนและอยากเติบโต

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนะราชการจะเกิดปัญหาขาดแคลนกำาลังคนทำางาน 

ควรปฏิรูประบบโครงสร้างองค์การ พร้อมเร่งสร้างการจัดการความรู้
และความเชื่อพื้นฐานร่วมกันของคน

โดยท่ีอาจารย์ได้กล่าวปาฐกถาที่น่าสนใจ

และมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งใน

หัวข้อ “การปฏิรูประบบราชการ: วิกฤติการ

วางแผนก�าลังคนภาครัฐไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์ 

กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทยก�าลังเผชิญ

ปัญหาและความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละสิ่งก็ล้วนส่ง 

ผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในแง่การเมอืง เศรษฐกจิ 

สังคม ไม่มากก็น้อย ไม่เว้นแม้แต่การท�างาน

ของระบบราชการเช่นกัน เนื่องจากมีปัจจัย

ต่างๆมากมายที่เข้ามากระทบผลิตภาพของ

การท�างานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ “คน”

ในสายงานอย่างรวดเร็ว อยากใช้ชีวิตอย่าง

อิสระ มีความยืดหยุ่น และไม่อยากท�างานที่

องค์การเดมิไปจนเกษยีณ คนรุ่นใหม่ๆ มกัอยู่

เพือ่เรยีนรูแ้ละหลงัจากนัน้จงึเปลีย่นสถานที่

ท�างานไปเรื่อย ดังนั้น องค์การภาครัฐจึงควร

สร้างวัฒนธรรม เป้าหมาย และความเชื่อ 

พื้นฐานร่วมกัน เพื่อน�าพาไปสู่การร่วมกัน

ช่วยขับเคลื่อนองค์การต่อไป

กล่าวโดยรวม คือ เพ่ือให้การบริการ

สาธารณะของรัฐด�าเนินไปได้อย่างราบร่ืน

และต่อเนื่อง สิ่งที่จะต้องรีบด�าเนินการ คือ 

การวางแผนก�าลังคนภาครัฐที่สอดคล้องกับ 

การเปลีย่นแปลงและเตบิโตของทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ 

ของชาต ิซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวนีจ้ะท�าได้

ด้วยฐานก�าลงัคนของภาครัฐทีค่รบถ้วน ถกูต้อง  

และสมบูรณ์ท้ังระบบท่ีสามารถน�ามาใช ้

ในการก�าหนดถึงความจ�าเป็นของบุคลากร

ที่ต้องการตามความจ�าเป็นของงานในแต่ละ

สายอาชีพในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า 

ข้อเสนอแนะจากศาสตราจารย์ ดร.อมัพร 

ธ�ารงลักษณ์ ทั้ง 3 ข้อนี้ที่ได้กล่าวไปข้าง

ต้น เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านก�าลังคน

ภาครัฐที่ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ในฐานะ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) ได้ศึกษาไว้ หลังจากนี้อีกไม่นาน เรา

ทุกคนคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านก�าลัง

คนครั้งส�าคัญที่จะเกิดขึ้นกับองค์การภาครัฐ

ในทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน
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เปิดตัว “รายการ ม.ทีวี ผ่าน  5 ช่องดิจิตอล” 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์  

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนอธิการบดีเข้าร่วม

งานและลงนามความร่วมมอืในงานแถลงข่าว 

และพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่

รายการของเครือข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่บรกิาร

สาธารณะในช่องทวีดิีจติอล ซึง่กิจกรรมจดัข้ึน  

ณ ลานกิจกรรม SIAM SQUARE ONE

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หนึง่ในเครอืข่าย

มหาวทิยาลยัเพ่ือบริการสาธารณะ และอกี 31  

สถาบัน ร่วมกับผู้แทนจากทีวีดิจิตอล 5 ช่อง 

ได้แก่ Bright TV, Nation TV, NEW TV, 

TRUE4U และ Thai PBS จัดงานแถลงข่าว 

และพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่

รายการของเครือข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่บรกิาร

สาธารณะในช่องทีวิดิจิตอลโดยเปิดตัว  

11 รายการ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม 

คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง นอกจากจะต้อง

ให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

แล้ว ยังมีความจ�าเป็นที่ต้องเผยแพร่องค์

ความรู ้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ และเกิดขึ้น 

ในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม  

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2556 ทปอ. ซึ่ง

ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ  27 แห่ง และ

มหาวทิยาลยัเอกชน 5 แห่ง ได้บนัทกึข้อตกลง

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ 

เตรียมการยื่นขอใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

ช่องบริการสาธารณะ ด้านการส่งเสริม

ความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อช่อง ม.ทีวี หรือ 

MORE TV เพื่ อผลิตและออกอากาศ 

รายการที่เป็นองค์ความรู้และงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม โดยมุ่งหวังสร้าง

สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติให้แก่คนไทย

ทั่วประเทศ

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา 

ได้มกีารเตรยีมยืน่ขอเปิดช่องจากคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  แต่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ยังไม่เปิดโอกาส

ให้ยื่นค�าขอ ในขณะที่ได้มีการจัดท�ารายการ

ต้นแบบไปล่วงหน้า จ�านวน 11 รายการ 

รายการละ 11 - 20 ตอน รวมกันกว่า 150 

ตอน แล้วเสร็จไปกว่า 90% คณะกรรมการ

นโยบายเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ

สาธารณะ จึงได้พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะ

น�ารายการทีไ่ด้ผลติแล้วเผยแพร่สูส่าธารณะ

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเพื่อ

ให้สังคมได้เห็นความตั้งใจมุ ่งมั่นท่ีจะท�า 

ช่องทีวีเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารของเครือข่ายฯ 

ประสานขอความร่วมมอืไปยงัสถานโีทรทศัน์

ในระบบดิจิตอลต่างๆ  และได้รับความ

ร่วมมือจาก 5 สถานี ได้แก่ Bright TV , 

Nation TV, NEW TV, TRUE4U และ Thai 

PBS  รวมถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่นครอบคลุม 

ทุกภูมิภาค ร่วมกันเผยแพร่สาระความรู ้ 

ความบันเทิง ที่ผลิตโดยผู้ผลิตสมาชิกเครือ

ข่ายมหาวทิยาลยัต่างๆของสถาบนัการศกึษา 

ที่มีความเป็นมืออาชีพ ในระดับที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณกว่า 17  

ล้านบาท 

ทัง้นี ้ส�าหรบัเนือ้หาสาระทัง้ 11  รายการ 

จะเหมาะส�าหรับผู้ชมอายุตั้งแต่ 3 - 60 ปี

ขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับ

ประโยชน์จากการชมรายการ ซึ่งมีดังนี้  

ช่อง Bright TV  ได ้แก ่ รายการ 

“คนไทยใจเอื้อ” รายการที่จะท�าให้ผู้พิการ  

ผู ้ด้อยโอกาสอยู ่ในสังคมอย่างมีความสุข 

สร้างก�าลังใจ ให้โอกาสในการยืนหยัดอยู่ใน

สังคมได้อย่างเท่าเทียม ออกอากาศทุกวัน

เสาร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. เริม่ออกอากาศ 

6 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559  

ช่อง Nation TV  ได้แก่ รายการ 

“พร้อมก่อนภัย” สารคดีที่จะให้ความรู ้

สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และ

วิกฤติการณ์ต ่างๆ ที่อาจเกิดได ้ทุกเมื่อ  

ออกอากาศทุกวันนักขัตฤกษ์ เวลา 16.00 - 

16.30 น. เริ่ม 12 สิงหาคม 2559 และ 

รายการ “เลก็สร้างโลก” เป็นรายการทีส่ร้าง

แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม

เยาวชน แต่มีความมุ่งมั่นท่ียิ่งใหญ่ น�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ ออกอากาศ

ทุกวันนักขัตฤกษ์ เวลา 16.00 - 16.30 น.

เริ่มปี 2560

ช่อง NEW TV ได้แก่ รายการ “On My 

Way” รายการที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยว 

เพราะทุกการเดนิทาง ทุกย่างก้าวคือความรู้  

ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 

05.30 - 06.00 น. และรายการ “คิดอยูไ่ด้”  

สารคดีน�าเสนองานวิจัยสู ่สังคม สามารถ 

น�าไปใช้ได้จรงิ และท�าให้ชมุชนสามารถอยูไ่ด้

อย่างยั่งยืน  (อยู่ระหว่างรอสรุปผังรายการ)

ช่อง True4U ได้แก่  รายการ “ถึงรส 

ถึงชาติ” สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

โดยน�าเสนอวิถีชีวิตของผู ้คนในอาเซียน

ผ่านศิลปะการปรุงและการประดิษฐ์อาหาร 

รวมถึงรสชาติของอาหาร ออกอากาศ 

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.30 - 07.00 น. เริ่ม  

7 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2559 รายการ 

“ยังไหวไปต่อ” น�าพาไปพบกับผู้สูงอาย ุ

วัยเกษียณ ที่ยังมีความฝัน มีไฟที่จะท�าสิ่งที่

ยังไม่ได้เคยท�าได้ส�าเร็จมาก่อนในชีวิต  หรือ

ใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ ท�าประโยชน์ต่อสงัคม 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม และผู้สูง

อายุรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ

ไทย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 

06.30 น. เริ่ม 23 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 

2559 (ออกอากาศต่อจากรายการถึงรส 

ถงึชาต)ิ และ รายการ “ฟาร์มสนกุ” น�าเสนอ 

การเรียนรู ้ผ่านเรื่องราวของสัตว์ในฟาร์ม

สัตว์เลี้ยงที่มีแต่ความสนุก และมีกิจกรรม

ที่เหมาะสมกับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี อาทิ 

นิทาน ภาพวาด พับกระดาษ ปั้นดินน�้ามัน 

เพื่อให้เด็กมีความสนใจ จดจ�าและเกิดการ

เรียน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 

ช่อง Thai PBS ได้แก่ รายการ “The 

Researcher เปิดโลกงานวิจัย” เวทีใหม่ 

บันไดสู่ฝัน ส�าหรับนักวิจัย ในการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยที่ประสบความส�า เร็จจาก

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ซึ่งจะออกอากาศ

ในปี 2560  

นอกจากนี้ยังมีช่องเคเบิลทีวีต่างๆที่

ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม คือ ช่อง Smart 

SME True Vision 49 รายการ “TRENDY 

BE GEN” รายการธุรกิจของคน Gen ใหม่ 

เรียนรู ้การสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างธุรกิจใหม่ 

ในสไตล์ใหม่ในกระแส โลกาภวิตัน์ ออกอากาศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น. 

เคเบลิท้องถิน่น�าโดย บริษทั เจริญเคเบลิ

ทีวี จ�ากัด บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จ�ากัด 

และบริษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีโครงข่าย

รวมกันครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ที่พร้อมน�า

เสนอรายการต้นแบบท้ัง 11 รายการ รวมท้ัง 

รายการ “Rich Family” จะพาคุณผู้ชม 

ไปเจาะลึกแวดวงเศรษฐกิจทั้ ง ในและ 

ต่างประเทศ น�าเสนอการวางแผนทางการ 

เงินทั้งในระดับครอบครัวและระดับธุรกิจ  

ไปออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ครบทุกตอน 

ต ่อจากสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

5 สถานี  

ท้ังหมดนี้คือรายการต้นแบบที่พร้อม

ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะเพ่ือการศึกษาที่ให้

ทั้งคุณค่าสาระเพื่อการเรียนรู้ ความบันเทิง 

ความงามทางศิลปะ และความถูกต้อง 

ตามหลกัวชิาการทกุแขนง ตดิตามชมรายการ

เหล ่านี้ ได ้ตามวันและเวลาในทุกสถานี 

โทรทัศน์ในระบบดจิติอล และทางช่องเคเบลิ

ทีวี ที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่ MORE TV 

เพราะทกุสถานโีทรทศัน์นีเ้ชือ่มัน่ว่า “ทัง้ชวีติ 

คือการเรียนรู้ Learning Never Ends” 

เริ่มต้นสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร ่วมกับ 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

หรือ อพท. เดินหน้าเฟ้นหาชุมชนช้างเผือก  

“กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค ์

รุน่ที ่2” จนส�าเร็จจงึได้จดัพธิมีอบตราสญัลกัษณ์ 

“Creative Tourism Thailand” แก่

เจ้าของกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรม เพื่อเป็น

เกียรติประวัติ และสานต่อการพัฒนาเพื่อ

สร้างรากฐานการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน 

พร้อมเปิดเวทสีนทนาในหวัข้อ “การท่องเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์ : เรียนรู้โลกด้วยการลงมือ

ท�ากับนักเดินทางรุ่นใหม่” โดยนักเดินทาง 

รุน่ใหม่ชือ่ดงั อาท ิบลอ็กเกอร์ชือ่ดงัเจ้าของเพจ  

“I roam alone” นักเดินทางและพิธีกร

รายการ “Journal Journey with Korakot” 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) หรือ อพท. น�าโดยประธานในพิธี 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง

เทีย่วอย่างยัง่ยนื และ พนัเอก ดร.นาฬิกอตภิคั 

แสงสนทิ ผูอ้�านวยการ และนายสเุทพ เกือ้สงัข์  

ผู ้อ�านวยการส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน

และรักษาการรองผู ้อ�านวยการร ่วมกับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าโดย ศาสตราจารย์ 

ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิจัย จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รุ ่นที่ 2” เพื่อ 

เปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ปีล่าสดุ ทีผ่่านการคดัเลอืก และการประเมนิ

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

โดยในป ี น้ี มีกิจกรรมการท ่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือก และการ

ประเมินตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งสิ้น 11 

กิจกรรม ได้แก่ 1.วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน :  

ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด 2.ทอผ้าจกไทยพวน: 

สุนทรีผ้าไทย จ.สุโขทัย 3.ปั้นและเขียนลาย

สังคโลก : กะเณชาสังคโลก จ.สุโขทัย 4.ปั้น

และเขยีนลายสังคโลก : อษุาสังคโลก จ.สโุขทยั 

5.ปั้นและเขียนลายสังคโลก : บัวสังคโลก 

จ.สุโขทัย 6.อาหารนครชุม : ชุมชนนครชุม 

จ.ก�าแพงเพชร 7.เขียนลวดลายหน้ากาก

ผีตาโขน : ศรศักดิ์ เจริญทรัพย์ (ช่างจุก) 

อ.ด่านซ้าย จ.เลย 8.วิถีชีวิตไทด�าบ้านนา

ป่าหนาด : ศูนย์วัฒนธรรมคนไทด�า จ.เลย  

9.ท�าผาสาดลอยเคราะห์ : อมร ณรงค์ศักดิ์ 

(ป้านาง) อ.เชียงคาน จ.เลย 10. ปักผ้า

หน้าหมอนโบราณเมอืงน่าน : โฮงเจ้าฟองค�า 

จ.น่าน 11.หล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง : 

โรงหล่อวิเชียร จ.สุพรรณบุรี 

นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ ประธาน

กรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า  

ทั้ง 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นัน้ มคีณุสมบตัคิรบถ้วน ทัง้ในเชงิพ้ืนท่ี และ

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ อพท. เปิดตัว 
“11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2” 

และเดินหน้าสร้างรากฐานการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน

กระบวนการทีจ่ะท�าให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรู้ 

ในจิตวิญญาณของพื้นที่ ผ ่านการลงมือ

ท�าร่วมกันกับเจ้าของกิจกรรม ซึ่งจะท�าให ้

นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ

ตามความสนใจ ทางด้าเจ้าของกิจกรรมเอง 

ก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ

ความจริงแท้ในพื้นท่ี ผ่านการปฏิบัติจริง  

รวมถงึ เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้ามวฒันธรรม 

ซึ่งเป ็นหัวใจส�าคัญของการท่องเท่ียวท่ี 

เรียกว่า “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่ง

จะน�าไปสูก่ารท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื อีกท้ังยงั 

ต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่น�าไปสู ่

ความส�าเร็จของกิจกรรมการท่องเท่ียว 

เชิงสร ้างสรรค์ในแต่ลพื้นท่ี เพื่อพัฒนา 

แหล่งท่องเทีย่วหรอืกจิกรรมในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ให้ 

เกดิเป็น “กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์” 

ได้นั่นเอง

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท  

ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ี 

พเิศษ เพือ่การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื (องค์การ

มหาชน) หรอื อพท. กล่าวว่า อพท. มุ่งมั่น 

ท่ีจะค้นหากจิกรรมการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์

จากชุมชนน้อยใหญ่ซึ่งอยู ่ในพื้นท่ีพิเศษ 

ทุกแห่ง เพื่อน�ามาผลักดัน ส่งเสริมให้ชุมชน

ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งท่ีเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และพัฒนาให้เติบโต ก่อนส่งต่อไป

ยังหน่วยงานใหญ่ในอนาคต เพื่อส่งเสริม 

ให้แขง็แกร่ง และเป็นการสร้างการท่องเทีย่ว

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี 

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั มธ. กล่าวว่า สบืเนือ่ง 

จากภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ระหว่าง 

อพท. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน 

พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นส่วนขยายความร่วมมือ

ต่อเนื่องจากเมื่อ 4 ปีก่อน นับเป็นอีกความ

ร่วมมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการ

ท�าบันทึกข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม ก่อให้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม  

ผ่านการศกึษาวจิยัเพือ่ให้เกดิองค์ความรูแ้ละ

น�าผลงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารนีไ้ปใช้ประโยชน์ 

โดยผ่านการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ท่ีเรียก

ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งหัวใจ

ส�าคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ข ้ ามวัฒนธรรม  

การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว 

การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่ 

และการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

ของตนเองอย ่างไม ่สิ้นสุด ภายใต ้การ 

เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ “เข้าใจ” 

“เข้าถงึ” ผ่านการ “สมัผสั” และ “ลงมอืท�า”  

โดยมีเป้าหมายการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่

ที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และมรดก

วัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ

ภายในงาน นอกจากพธิมีอบตราสญัลกัษณ์ 

“Creative Tourism Thailand” แก่เจ้าของ

กิจกรรมรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่

เจ้าของกจิกรรม และคนในชมุชนได้ตระหนกั

ถงึ “คณุค่า” ของมรดกวฒันธรรมของตน และ

สามารถสื่อสารความหมายและคุณค่าน้ัน 

ต่อนกัท่องเทีย่ว พร้อมยกระดบักจิกรรมการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ในพ้ืนทีพิ่เศษ ให้เป็น

เป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยวนานาชาติ

แล้ว ยงัมกีารสนทนาในหวัข้อ“การท่องเทีย่ว 

เชิงสร้างสรรค์ : เรียนรู้โลกด้วยการลงมือ

ท�ากับนักเดินทางรุ่นใหม่” โดยนักเดินทาง 

รุ่นใหม่ชื่อดัง อาทิ มณฑล กสานติกุล (มินท์) 

บล็อกเกอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจ “I roam 

alone” กรกฎ พัลลภรักษา นักเดินทาง

และพิธีกรรายการ “Journal Journey 

with Korakot” ร่วมสนทนาโดย พิศาล 

แสงจันทร์ และทายาท เดชเสถียร พิธีกร

รายการ “หนังพาไป” ทางช่องไทยพีบีเอส 

(ThaiPBS) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง

ผลงานพร้อมสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ทั้ง 11 กิจกรรมให้แก่แขกผู้มี

เกียรติภายในงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ “การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์” อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิด

ศูนย์ประสานงานระหว่าง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์  และมหาวิทยาลัยโซกะ  

และร ่ วมลงนามข ้อตกลงการใช ้ห ้อง

ศูนย์ประสานงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โดยมีศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 

นายกสภามหา วิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รอง

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าโดย รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล  

คณบดคีณะศลิปศาสตร์ นางดารณ ีวธันเวคนิ 

นายกสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ

อาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดี 

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ได้ให้การต้อนรบัอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยโซกะ Prof. Dr. Yoshihisa 

Baba  และคณบดีคณะศิ ลปศาสตร  ์

หลักสูตรนานาชาติ นายอิจิโร ทาคาฮาช ิ 

และแขกผู ้มี เกียรติของทั้งสองฝ่ายกว ่า  

50 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดง 

ความยินดีกับ นายรวิน ถกลวิโรจน์ ศิษย์

เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รุ่นเข้า ปี 2554 ที่

สามารถสอบผ่านเนติบัณฑิต สมัยท่ี 68  

ได้ล�าดับที่ 1 เกียรตินิยม ซึ่งถือว่าเป็น 

คนที่ 4 ที่ได้รับเกียรตินิยมเนติบัณฑิตนี้  

โดยนายรวินได้เปิดเผยถึงความรู้สึก และ

เคลด็ลบัวธิใีนการเรยีน การอ่านหนงัสอื การ

ท�าข้อสอบอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

นายรวนิ ถกลวโิรจน์ ได้เล่าถงึความรูส้กึ

หลังได้รับเกียรตินิยมเนติบัณฑิตว่า ตนเอง 

ได้เริม่ต้นเส้นทางในการเดนิทางสายกฎหมาย

ช้ากว่าคนอ่ืนอยู่มาก ด้วยความท่ีไม่ใช่เด็ก

เรียนเก่ง หรือมีความจ�าที่ดีกว่าคนอื่น จึง 

ไม่เคยคิดหรือตั้งจุดหมายในอนาคตนอก

เหนือจากวิ่งเล่นหรือไปเรียนตามปกติ ซึ่ง

แน่นอนว่า การท่ีเด็กเรียนปานกลางคน

หนึ่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้น  

ย่อมต้องมจีดุเปลีย่น เมือ่ได้มโีอกาสได้เข้ารบั 

การศึกษาท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในช่วงปีแรกของการเรียนก็ 

เหมือนหลายๆ คนท่ียังไม่รู ้วิธีการเรียน 

ท่ีเหมาะกับตัวเอง มีเกเรไปบ้างในช่วงแรก

ของชีวิตนักศึกษา แต่สุดท้ายเพราะตนน้ัน

รู้ว่า ไม่ใช่คนเก่ง สิ่งที่จะท�าได้คือ การขยัน 

(โดยก็เชื่อว่ายังมีคนขยันกว่าตนอยู่อีกมาก) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด "ศูนย์ประสานงานโซกะ" 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินด ี

ในพิธีอีกด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลย-

ฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ. 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับเป็น

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น 

โดยได้จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น  

ตั้งแต่พ.ศ.2508 เป็นต้นมา ในเบื้องต้นได้

รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกระทรวง

การต่างประเทศของประเทศญี่ปุ ่น ทั้งใน

ด้านผู้สอน ต�าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน ต่อมา พ.ศ.2515 

ได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดช่ัน 

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ได้

ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นปีละ 50 คน 

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น  

คณะศิลปศาสตร์น้ันมีบทบาทส�าคัญในการ 

ท�างานให้แก่องค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท�า 

ความตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

ญ่ีปุน่ ไม่เพยีงแต่เป็นประโยชน์ส�าหรบันกัศกึษา

ภาควชิาภาษาญีปุ่น่แต่ยงัมนีกัศึกษาในสาขา

ขยนัเท่าทีต่นยงัมโีอกาส หลายคนอาจมองว่า 

ความขยันของผมคือการอ่านหนังสือเยอะๆ 

อ่านตลอดเวลา 24 ชัว่โมง หรอือ่านทุกท่ีหรอื

เปล่า ผมขอยืนยันได้ว่า ผมไม่ได้อ่านหนังสือ

หนักไปกว่าทุกคนเลย แต่ ความขยันใน

ความหมายของผมคอืความสมํา่เสมอ และ

เต็มที่ในเวลาอ่านหนังสือ ไม่เคยนั่งร้องไห้

เพราะอ่านหนังสือไม่ทัน เพราะตลอดเวลา 

จะคดิเสมอว่า “อ่านหนงัสอืไม่ทนั” จงึให้เวลา 

กบัการอ่านหนงัสอือย่างสม�า่เสมอ อ่านเท่าท่ี

จะท�าได้และท�าให้ดีที่สุด สิ่งส�าคัญคือ ต้องมี

ความตั้งใจจริงและต่อสู้กับตัวเอง อย่าคิดว่า 

พรุง่นีก้ย็งัม ีพรุง่นีค่้อยอ่านกไ็ด้ เพราะเวลาที่

เสียไปเท่ากับโอกาสที่จะไม่มีวันย้อนกลับมา

เช่นกัน ดังนั้น คติที่ใช้เตือนตัวเองเสมอ คือ  

อย่าเกียจคร้านท่ีจะอ่านหนังสือเพราะเมื่อ

เราเกียจคร้าน ความสบายท่ีได้รับมานั้น 

จะเป็นอาวุธมาท�าลายชีวิตของผมต่อไป 

ในวันข้างหน้าได้

ส�าหรับการเรียนเนติบัณฑิตของผมนั้น 

เลือกท่ีจะเรียนต่อเลย โดยท่ีไม่ได้ท�างานไป

ด้วย จึงท�าให้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องเรียน

ให้จบภายใน 1 ปี ส่วนการเตรียมตัวก่อน

เรียนเนติบัณฑิตนั้น เนื่องจากในปีการศึกษา 

สุดท้ายของชั้นปริญญาตรีได้มีการเลื่อน

ก�าหนดการเรียนการสอน ท�าให้เวลาปิด

ภาคเรียนเกือบจะชนกับการเปิดเรียนของ

เนติบัณฑิต จึงไม่มีโอกาสเตรียมตัวมาก่อน

ที่จะเปิดภาคเรียนเนติบัณฑิต เพียงแต่ได้สั่ง

จองค�าบรรยายของสมัยที่ 67 ไว้ล่วงหน้า 

ซึง่เป็นหนงัสอืทีจ่ะอ่านเป็นหลกั และจะอ่าน

ค�าบรรยายของสมัยปัจจุบันเฉพาะส่วนที่

เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อนเท่านั้น โดยหนังสือ

ที่ใช ้ในการเรียนชั้นเนติบัณฑิต ทุกท่าน

สามารถเลอืกอ่านหนงัสอืรวมค�าบรรยายของ 

เนติบัณฑิตซึ่งจะออกสัปดาห์ละ 1 เล่ม หรือ

จะเลอืกอ่านเป็นวชิาๆไปก็ได้ โดยส่วนตวันัน้

ชอบที่จะอ่านให้จบเป็นวิชาๆ ไป และเข้าฟัง

การบรรยายเพราะการฟังบรรยายจะท�าให้

เข้าใจหลักกฎหมาย ตลอดจนค�าพิพากษา

ฎีกาได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งจะทราบว่าส่วนไหน

ท่านอาจารย์ท่านใดเน้นเป็นพิเศษบ้าง และ

การท�าข้อสอบเก่า ส�าหรับผมนั้นท�าข้อสอบ

เก่าย้อนหลงัทกุปีทีท่างเนตบิณัฑติมจี�าหน่าย

ในหนังสือรวมข้อสอบเก่า เพราะจะช่วย

ให้เราจับประเด็นของข้อสอบได้ดีและได้รู ้

แนวข้อสอบ โดยผมจะท�าข้อสอบเก่าเพื่อดู

ธงค�าตอบและดูว่าเราพลาดประเด็นใดไป

บ้างและหลังจากอ่านวิชาใดจบ ผมจะตะลุย

ท�าข้อสอบเฉพาะวิชานั้นก่อนเพื่อเป็นการ

ทดสอบว่าที่อ่านมานั้น เราอ่านแล้วเข้าใจ

เพยีงใดโดยจะท�าประมาณ 7 ปีย้อนหลงั ส่วน

ที่เหลือหลังจากอ่านหนังสือทวนคร้ังสุดท้าย

เสร็จแล้วจะลุยท�าทั้งหมดเป็นการทดสอบ

ตัวเองรอบสุดท้าย 

“ผมเชือ่ว่า ความตัง้ใจแน่วแน่และเดด็ขาด

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ในเวลาที่ผมเหนื่อยหรือ

ท้อ ผมมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าอยาก 

สอบผ่านในปีนีห้รืออยากจะเรียนอกีปี อยาก

เรียนจบหรือไม่ มันท�าให้ผมมีแรงที่จะอ่าน

หนังสือได้ เพราะผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้อง

จบให้ได้ภายใน 1 ปี สุดท้ายก็ท�าส�าเร็จจนได้  

ฉะนั้นในเวลาที่ท่านเหนื่อยไม่อยากอ่าน

หนังสือ อยากให้ท่านลองถามตัวเองว่าท่าน

อยากจะสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทยจริงๆ 

หรือไม่ ดังนั้นการเรียนเนติฯ ให้ส�าเร็จนั้น 

ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีความมานะอดทน

เท่านี ้กเ็พยีงพอแล้ว” นายรวนิ กล่าวทิง้ท้าย

ลำาดับที่	1	เกียรตินิยม | เนติบัณฑิต สมัยที่ 68

วิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได ้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย 

ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้ งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ

มหาวิทยาลัยโซกะได้ร่วมกันท�าบันทึกความ

ร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ พ.ศ.2528 และ 

นับแต่น้ันมาก็ได้มีความร่วมมือในกิจกรรม

ทางวชิาการตลอดจนการแลกเปล่ียนนกัศกึษา

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 

2551 มจี�านวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นระหว่าง

สองสถาบัน 20 คน และใน พ.ศ. 2554  

ถงึ พ.ศ. 2558 มจี�านวนนกัศกึษาแลกเปลีย่น

อีก 20 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการร่วมกันมาโดยตลอด 

ดังนั้น "ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยโซกะ" จึงเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานงาน ให้

ข้อมูล ดูแลติดตาม เพื่อประโยชน์ในการ

แลกเปลีย่นนกัศกึษาของทัง้สองสถาบนัและ

การจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ร่วมกันต่อไป

รวิน ถกลวิโรจน์

ความขยัน
ในความหมายของผมคือ 

ความสมำ่าเสมอ
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TU Show case TU Show case

มธ.เปิดรันเวย์คนรุ่นใหม่ คลุกวงในวิสาหกิจชุมชน

ขนมเปี๊ยะจากชุมชนเนินพยอม

ในรูปลักษณ์ใหม่ “ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน”

แบรนด์ใหม่โดนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

ผูว่้าราชการจงัหวดัระยองกบัคณาจารย์ธรรมศาสตร์ ตวัแทนพนัธมติร ตวัแทนชมุชน

 และทีมนักศึกษาในวันน�าเสนอผลงานของโครงการ

ระยะทางเกือบ 200 กม.ระหว่าง

กรงุเทพฯกบัระยองไม่ไกลเกนิกว่าแรงกาย

และใจของหนุ่มสาว 8 ทีมเกือบ 60 ชีวิต 

ที่วิ่งขึ้นร ่องตลอดเกือบ 5 เดือนด้วย 

จุดหมายเดียวกันคือการเข้าไปฝังตัวร่วม

ท�างานอย่างเป็นเนื้อเดียวกับวิสาหกิจ

ชุมชน 8 แห่งในจงัหวดัระยอง วนันีด้อกผล 

จากการท�างานร่วมกนัปรากฏชดัจากผลติภณัฑ์

ของทกุชมุชนทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่างหน้า

มือเป็นหลังมือ ยอดขายและก�าไรเพ่ิมขึ้น

จนชุมชนตะลึง ที่ส�าคัญทุกวิสาหกิจได้

ตระหนกัถงึการบันทกึบญัชรีายรบัรายจ่าย 

รู้ต้นทุนก�าไร และการท�าธุรกิจสมัยใหม่ 

ทั้งยังพร้อมจะก้าวเดินต่อไปอย่างย่ังยืน

ได้แม้วันที่ปราศจากความช่วยเหลือของ

หนุ่มสาวเหล่านี้

ความส�าเร็จนี้คือผลพวงจากโครงการ

ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 

บรหิารควบตรี-โท ทางบญัชีและบรหิารธรุกจิ

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีก�าหนดให้

นักศึกษาปี 3-4 ทุกคนต้องเข้าไปท�างาน

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ความรู้ที่เรียน

มาช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน 

ให้วิสาหกิจชุมชนต่างๆ พร้อมไปกับการ

เรยีนรู้ภมูปัิญญาของท้องถ่ิน เป็นการแบ่งปัน 

และเปลี่ยนความรู้เป็นการปฏิบัติจริง 

รศ.ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เผยรายละเอียดโครงการน้ีว่า “โครงการน้ี 

ท�ามาเกือบ 10 ปีแล้วในหลายจังหวัดเช่น 

บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม มีนบุรี ราชบุรี ฯลฯ 

ปีนี้มาที่ระยอง ก็มีพันธมิตรเข้ามาร่วม

ด้วยจากสมาคมเพื่อนชุมชน และบรรดา

บริษัทต่างๆ ที่มีฐานการผลิตอยู ่ ท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดมาร่วมกันเป็น 

พี่เลี้ยงด้วย เช่น ปตท. เอสซีจี วีนิไทย  

อินโดรามา ฯลฯ เราก็จัดทีมนักศึกษามา 

ฝังตัวกับชุมชนเพื่อศึกษาปัญหา แล้วลงมือ 

ท�าจรงิ ตามแนวทางทีเ่ราเรยีกว่า “ธรรมศาสตร์

โมเดล” คือนักศึกษาต้องเรียนรู้ เอาชุมชน

เป็นตัวตั้ง ชุมชนก็ต้องเปิดใจ และจับมือ

ท�างานร่วมกัน ให้เห็นผลในระยะเวลา 4-5 

เดือน ตามแนวทางของเราคือ ไม่ใช่การให้

ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่การแบมือรับฝ่ายเดียว 

ต้องเรียนรู ้และท�างานไปด้วยกัน เพื่อให้

วิสาหกิจยั่งยืนแม้โครงการจะจบไปแล้ว

ก็ตาม”

ปัญหาร่วมของวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม

คล้ายกนัคอื สนิค้ายงัไม่ได้มาตรฐาน ขาดการ 

พัฒนาให้ชวนซื้อ ทั้งบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ 

และรูปลักษณ์ ท�าให ้มีป ัญหาการขาย 

เพราะผู ้ซื้อไม่เชื่อในคุณภาพ ขาดข้อมูล

รายละเอียดสินค้า ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

จ�ากัด ที่ส�าคัญกลุ่มขาดการบันทึกต้นทุน

ก�าไรที่แท้จริง ยิ่งท�าทุนยิ่งหายก�าไรยิ่งหด 

ในที่สุดจึงท�าๆหยุดๆ ไป

เพียง 4 เดือนของความร่วมมือจากกลุ่ม

นักศึกษาที่เข้ามาด้วยมุมมองใหม่ของการ

ท�าธุรกิจบวกกับความมุ่งม่ันของวิสาหกิจ

เองท�าให้ปาฏิหาริย์เกิดได้ กลุ่มวิสาหกิจ

ท�าขนมเปี๊ยะชุมชนเนินพยอม ที่ท�าขายกัน 

ในชุมชน ท�าเฉพาะที่มีคนสั่ง บรรจุในกล่อง

พาสติกใสที่เห็นกันดาษดื่นตามท้องตลาด 

กลับกลายมาเป็น “ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน” 

ขนมเปี ๊ยะแห่งระยอง จากการรีแบรนด์ 

ของทีมนักศึกษา บรรจุภัณฑ์ใหม่ทั้งกล่อง

และถุงที่แยกบรรจุเป ็นหน่วยๆ ตลอด

จนการปรับรูปลักษณ์ของขนมให้น่ากิน  

เกบ็ไว้ได้นานขึน้ เพิม่รสชาตใิหม่ๆ มเีอกสาร

ก�ากับสินค้าที่สวยงามทันสมัย ยิ่งกว่านั้น 

คือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ด้วยการน�า

เสนอ 8 เซียนสแน็กบ็อกซ์ ที่จับกลุ่มลูกค้า

งานประชุมและอีเว้นท์ทั้งหลาย ยังไม่นับ

การสร้างแฟนเพจเพือ่การโฆษณาและสัง่ซือ้

ออนไลน์ เท่านี้ขนมเปี๊ยะบ้านๆ ก็ติดปีกบิน 

กลายเป็นของยอดฮิตของระยองไปในบดัดล

ลาวรรณ์ ยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนเนินพยอม เล่าด้วยความปลื้มว่า  

“ทีแรกน้องเขามาก็ไม่คิดว่าจะช่วยอะไรได้ 

แต่แค่ 3 เดือนแรกทุกอย่างเปลี่ยนไปเลย 

ตอนนี้ขายดีขึ้นมาก มีรายได้และก�าไรเพิ่ม

เป็นเท่าตัว มีของใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สินค้าสวย

ขึ้นจนลูกค้าทัก บัญชีนี่ไม่เคยท�า อาศัยซื้อ

มาท�าขายไปได้เงินมาหมุนไปมา ก็ไม่รู้ว่า

ต้นทุนก�าไรแค่ไหน ตอนน้ีรู้แล้ว เรื่องการ

รับการจ่าย การเก็บของ ต้องขอบคุณลูกๆ 

ที่ท�าให้ป้าๆ มีก�าลังใจอีกเยอะ”

พาทิศ วรวัฒน์ หัวหน้าทีมที่น�าเพื่อนๆ 

นกัศกึษาชัน้ปี 4 หลกัสตูรบรหิารควบตร-ีโท  

บริหารธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มา 

คลุกวงในกับชุมชนเผยว่างานนี้ส�าเร็จได้

เพราะพี่ๆ เขาเปิดใจให้เราทดลองร่วมกัน 

เลยได้แสดงฝีมือกันเต็มที่ “เราไม่ได้ท�างาน

เฉพาะกลุ่มแค่นี้ แต่พยายามสร้างและหา

เครือข่ายออกไปอีกมากเพราะเราไม่รู ้ทุก

อย่าง ตั้งแต่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

เพื่อการยืดอายุขนมเรา การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ก็อาศัยความเห็นจากหลายฝ่ายใช้

เวลาเป็นเดือนกว่าจะลงตัว งานนี้ไม่ใช่แค่

ฝึกสิ่งที่ได้เรียนมาแต่ฝึกทุกอย่างทุกศาสตร์ 

รวมถึงการหาความร่วมมือ และความอึด

แบบสุดๆ” 

วิสาหกิจชุมชนท�าผ ้าบาติก อ�าเภอ

บ้านฉางเป็นอีกหน่ึงแห่งท่ีทีมน้องๆ จาก

ธรรมศาสตร์เข้าไปช่วยกันหาวิธีการให้ผ้า

บาตกิเป็นสนิค้าขึน้ชือ่ของระยองโดยเฉพาะ

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยการรีแบรนด ์

ตรายี่ห้อจากเดิม “แตนบาติก” เป็น “Tan 

Tie Dye” พร้อมกับจัดคอลเล็กช่ันสินค้า

ใหม่มีการน�าเอาเอกลักษณ์ของระยองมา

จดัท�าเป็นสนิค้าแต่ละคอลเลก็ชัน่ เพิม่ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ยังช่วยกลุ่มให้

สามารถคิดต้นทุนก�าไรด้วยบัญชีแบบง่ายๆ 

อีกกลุ ่มท่ีโดดเด ่นไม่แพ้กันคือกลุ ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก อ�าเภอเมืองระยอง 

วสิาหกจิชมุชนเกษตรแปรรปูเหด็คลองทราย

เดมิท�านาผลติข้าวถงุและลกูประคบสมนุไพร

สด ที่ขายแทบไม่เหลือก�าไรและต้องเผชิญ

การแข่งขันมากมาย พอ “ธรรมศาสตร์

โมเดล” เข้ามาจึงเกิดการแปรรูปจากข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ ไปเป็นแสน็คบาร์ผสมผลไม้ใน

ชื่อ “ไรซ์ มี” (Rice Me) และผลิตภัณฑ ์

ลกูประคบในรูปลกัษณ์ใหม่คอืหมอนสมนุไพร

ประคบร้อนพร้อมบรรจุภัณฑ์สวยหรู ซึ่ง

สร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกหลายเท่า 

หลงัการท�างานร่วมกบัชมุชนอย่างทุม่เท 

มากว่า 5 เดือนของทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2559 เป็นวันปิดโครงการ  

ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง นายสมศกัดิ์  

สุวรรณสุจริต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ในพิธีปิดพร้อมการน�าเสนอความส�าเร็จ 

ของโครงการงานนี้มีข้าราชการของจังหวัด 

ตัวแทนของบรษิทัพีเ่ลีย้งในเขตนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมากัน 

อย่างคับคั่ง

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทวินทร์
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ISCN หรือ The International Campus 

Network เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยช้ันน�า

ในยุโรปและอเมริกาได้รวมตัวกัน เพื่อแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู ้ร ่วมกัน 

ในภาพรวมของความยั่งยืน ประกอบด้วยการ

ด�าเนินการในด้านกายภาพ การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

ปัจจุบัน ISCN มีมหาวิทยาลัยเครือข่าย

มากกว่า 80 มหาวิทยาลัยในแทบทุกภูมิภาค

ของโลก ส�าหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เป็น

สมาชกิของ ISCN การจดัการประชุมของ ISCN 

มีขึ้นครั้งแรกในปี 2550 ที่เมืองซูริค ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ และได้จัดเป็นประจ�าทุกปี  

ครั้งล่าสุดในปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่  

10 จัดขึ้นท่ีเมืองเซียนา ประเทศอิตาลี ซึ่ง

แนวทางการประชมุยงัคงอยูใ่นกรอบหลกัการ 

ISCN ซึ่งประกอบไปด้วย

 หลักการที่ 1 เป็นเรื่องของอาคาร หรือ 

สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบกับความยั่งยืน 

ได้แก่ การสร้าง อาคารใหม่หรอืปรบัปรงุอาคารเก่า 

มารู้จักกับ ISCN และ UI GreenMetric Ranking

ให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการที่ 2 เป็นเร่ืองของการวางแผน 

และก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิการในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 3 เป็นเรื่องของการบูรณาการ

การเรียนการสอน การวิจัย ปัจจัยสนับสนุน

ต่างๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู ้การบรกิาร

วิชาการแก่สังคม

การด�าเนินการทั้งสามหลักการ จะด�าเนิน

ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ มิใช่เพียงการ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดความยั่งยืนตาม

แนวทางของการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ลดและ 

ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง 

โดยใช้จากแหล่งพลงังานทดแทน เช่น การผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์

ทรัพยากร เช่น การจัดท�าระบบน�าน�้าทิ้ง 

จากอาคารมาบ�าบัดและน�ากลับมาใช้ใหม่  

การรีไซเคิลขยะ และก�าจัดขยะแต่ละประเภท

อย่างถูกวิธี และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยร่วมกันป้องกันเหตุที่จะเป็นอันตรายกับ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งการบูรณาการตามหลักการ

ที่สาม จะช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ

ส�าเร็จของการด�าเนินการดังกล่าวที่เป็นรูป

ธรรมอันหน่ึงก็คือ การลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศนั่นเอง 

ส�าหรับ UI Green Metric University 

Ranking นั้น เป็นการริเริ่มและด�าเนินการ

ของ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย โดยได้มีการ

ด�าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตั้งแต่

ปี 2553 และมกีารทบทวนและปรบัปรงุวธิกีาร

จัดอันดับสามครั้ง โดยครั้งล่าสุดในปี 2558 

เน้นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดย 

ได้น�าการค�านวณคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร

หรือ Carbon footprint organization  

มาใช้เป็นเกณฑ์หน่ึงในการประเมิน เพื่อจัด

อันดับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ซึ่งในปี 2558 

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมถึง 407 มหาวิทยาลัย

จากทั่วโลก ซึ่งประเด็นการจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียประกอบด้วย 6 กลุ่ม 

ได้แก่ 1. ข้อมูลในภาพรวมเชิงกายภาพของ

มหาวิทยาลัย (Setting and Infrastructure) 

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Energy and Climate Change) 3. การ

จัดการของเสีย (Waste) 4. การจัดการน�้า 

(Water) 5. การขนส่ง (Transportation) และ 

6. การศึกษา (Education)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของ ISCN และ UI Green Metric University Ranking นั้น เน้นที่การส่งเสริมและสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัย 

ที่เป็นเครือข่ายและเข้าร่วมรับการจัดอันดับ ได้มีความตระหนักและมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างของ 

ความยั่งยืน ในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คาดหวัง ความร่วมมือจากทุกท่าน ประชาคม

ธรรมศาสตร์ ส�าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ของประเทศไทย เช่นกัน

ล�าดับ ประเด็นของ UI Green Metric University Ranking หลักการของ ISCN

1 Setting and Infrastructure (SI)

หลักการที่ 1

Buildings and Sustainability 

Impacts

1.1 Campus Setting
1.2 Climate
1.3 Type of higher education institution
1.4 Number of campus sites
1.5 Total campus area (meter square)
1.6 Total ground floor area of buildings (meter square)
1.7 Number of students 
1.8 Number of academic and administrative staff
1.9 Area on campus covered in vegetation in the form of forest 
1.10 Area on campus covered in planted vegetation 
1.11 Area of non-retentive surfaces on campus for water absorption
1.12 Percentage of university budget for sustainability effort

ล�าดับ ประเด็นของ UI Green Metric University Ranking หลักการของ ISCN

2 Energy and Climate Change (EC)

2.1a Energy efficient appliances usage are replacing conventional appliances

หลักการที่ 2 

Campus-wide Planning 

and Target Settings

2.1b Smart Building program implementation
2.2 Renewable energy usage policy 
2.3 Electricity usage per year (in kilo watt hour)
2.4 Energy conservation program
2.5 Elements of green building implementation as reflected in all construction and renovation policy
2.6 Climate change adaptation and mitigation program
2.7a Greenhouse gas emission reductions policy
2.7b Do you calculate your campus yearly carbon emission?
2.7c If your answer yea in 2.7b, please provide total carbon footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric tons)

3 Waste (WS)

3.1 Recycling program for university waste
3.2 Toxic waste handled
3.3 Organic waste treatment
3.4 Inorganic waste treatment
3.5 Sewerage disposal
3.6 Policy to reduce the use of paper and plastic in campus

4 Water (WR)

4.1 Water conservation program (systematic, formalized program)
4.2 Water recycling program
4.3 Water efficient appliances usage are replacing conventional appliances recycling program
4.4 Treated water consumed

5 Transportation (TR)

5.1a Number of campus bus operated in your university
5.1b Average passengers of each campus bus
5.1c Total trips for campus bus service each day
5.1d Number of cars owned by your university
5.2a Number of cars entering the university daily
5.2b Number of motorcycles entering the university daily
5.3 Number of bicycles that are found on campus on an average day
5.4 Transportation policy designed to limit the number of motor vehicles used on campus 
5.5 Transportation policy designed to limit or decrease the parking area on campus
5.6 Campus buses service
5.7 Bicycle and pedestrian policy on campus
5.8 The approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only (in kilometers)

6 Education (ED)

6.1 Number of courses related to environment and sustainability offered

หลักการที่ 3 

Integration of Research, 

Teaching, Facilities, and 

Outreach

6.2 Total number of courses offered
6.3 Total research funds dedicated to environmental and sustainability research (in US Dollars)
6.4 Total research funds (in US Dollars)
6.5 Number of scholarly publications on environment and sustainability published
6.6 Number of scholarly events related to environment and sustainability
6.7 Number of student organizations related to environment and sustainability
6.8 Existence of a university-run sustainability website
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