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งานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย
เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to R: 
Data visualization and Meta - analysis รุ่นที่ 1 
จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องกิจกรรม 1 ชั้น 1 อาคารราชสุดา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

L’ARTS TU CHARITY Mini Marathon
งานเดิน-วิ่ง โดย สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระ

อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

ประเภท 5 และ 10 กิโลเมตร เวลา 05.30 น. 

ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เม่ือวันที่  

28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

ซึ่งมีพระสงฆ์และสามเณร จ�านวน 67 รูป โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด 

กรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู นอกจากนี้ 

ยังมีอธิการบดี คณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี 

เป็นจ�านวนมาก ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยยังจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต

“ธรรมศาสตร์” จัดพิธีท�าบุญตักบาตร 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนื 

และบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลและหน่วยงานในก�ากับ 

ของรฐัทกุภาคส่วนได้ร่วมใจกันจดักจิกรรมเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนม- 

พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

66 พรรษาในวนัที ่28 กรกฎาคม 2561 นัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ได้ก�าหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงาน

มหาวทิยาลยัทีด่ ีซึง่จะเป็นพลงัของแผ่นดินในการพฒันาประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีอธิการบดีเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ตัวแทนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 

จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมพลังตั้งสัตยาธิษฐาน  

ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวค�าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการและพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินสืบไป
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รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กล่าวว่า ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ล้วนส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสดุมไิด้ ทีใ่ต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรง

ปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์

อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และ

เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกร

ชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

ณ มหามงคลสมัยนี ้ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชานุญาต เชญิชวน 

ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  

และอ�านาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล 

ประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรง

สมบูรณ์ ทรงพระเกษมส�าราญ พระเดชานุภาพไพศาล สถิตสถาพร 

ในไอศรูย์สริริาชสมบตั ิเป็นพระมิง่ขวญัร่มฉตัรปกเกล้า เหล่าพสกนกิร 

ตลอดจิรัฐิติกาล

จากน้ันจึงเข้าสู่พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี โดยมีใจความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตน

เป็นข้าราชการทีด่ ีมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ มุง่มัน่แน่วแน่แก้ไขปัญหาของ

ประเทศชาตแิละประชาชน สร้างสรรค์คณุประโยชน์แก่แผ่นดนิ และ

ด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนแห่งศาสนา ตามแนวทาง

ในพระราโชวาทต่อไป” และปิดท้ายด้วยพิธีร้องเพลงสรรเสริญ 

พระบารมีและถวายความเคารพ โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเป็น

จ�านวนมาก
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หารือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วทิยาลยันานาชาติปรดี ีพนมยงค์ จดัสมัมนาเรือ่ง “India and the IMF”

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หารอืกบั Osaka City University ประเทศญีปุ่น่ เตรยีมจดัโครงการฝึกงานระยะสัน้

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หารอืกบั National Chung Cheng  University ประเทศไต้หวนั

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์

และนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การศกึษา เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา โดยม ีศ.ดร.อดุม รฐัอมฤต  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน น�าโดย Associate 

Professor Viengvilay Thiengchanhxay, Mr.Vixay sihapanya Head of 

Civil Law Department, Mr.Sengthavy Inthavong Head of Criminal 

Law Department และ Mr.Soubinh Sengsavang Vice Head of 

Graduate Studies Division.

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หารอืกบั Dr. Hseik-Wen Soong, Dean, 

Institute of Strategy and International Affairs และผู้แทนจาก 

National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เรื่องการ 

จัดประชุม 3 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ National 

Chung Cheng University และ National University Singapore 

ในหัวข้อด้านนโยบายและด้านเทคโนโลยี โดยจะจัดข้ึนช่วงต้นปี 

2562 ณ ประเทศไต้หวัน

รศ.ดร.กติต ิประเสรฐิสขุ รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ หารือกับ Dr.Masaharu Ota, Graduate School of 

Business จาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการ 

จัดโครงการฝึกงานระยะสั้น (Short-Term Internship) ระหว่าง

นกัศกึษาสองสถาบนัเพือ่ไปศกึษาดงูานเป็นเวลา 8-10 วนั ณ บรษิทัญีปุ่น่ 

ทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น โดยนักศึกษาจะได้ประสบการณ์

ท�างานจากบริษัทชั้นน�า รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กนัของทัง้สองประเทศ โดยจะเริม่ต้นโครงการในเดอืนตลุาคม 2561 และ

โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนจาก JASSO ด้วย

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย จัดงาน

สัมมนาวิชาการ PBIC Lecture Series เรื่อง “India and the IMF” 

โดยได้รบัเกียรตจิาก Shri V. Srinivas, IAS, ประธานคณะกรรมาธกิาร

การคลงัแห่งรฐัราชสถาน สาธารณรฐัอนิเดยี เป็นผูบ้รรยาย เมือ่วนัที่ 

17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย

และพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ส�านักงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีช้ันสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างความร่วมมือ

กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในด้านการวิจัยและ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์และผลติภัณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบับรรจภุณัฑ์ในรปูแบบ 

ต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยของทั้งสองฝ่าย 

เพื่อการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

บรรจุภัณฑ์ตามโครงการ และแผนงานความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับ

การรักษาคุณภาพความสดและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

รศ.ดร.วรภทัร ลคันทนิวงศ์ ผูอํ้านวยการ สาํนกังานวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บริษัท  

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะมาพัฒนา

บรรจภุณัฑ์ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้าน “Active Packaging” 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งส�านักงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีช้ันสูง ก็มีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะท�า 

Active Packaging ในส่วนของเราเป็นส่วนของการท�าวิจัย แต่

การวิจัยนี้จะไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ต้องมีความร่วมมือกับบริษัท

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และเมื่อได้ท�าการวิจัยร่วมกันจะเกิด

ประโยชน์กับประเทศชาติ มีนวัตกรรมนี้ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางด้าน

การเกษตร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวประเทศไทยยังขาดอยู่มาก ถึงแม้ 

จะมีของดี แต่ไม่สามารถไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ ในขณะที่ 

สินค้าบางอย่างจากต่างประเทศมาพร้อมกับนวัตกรรม แล้วเข้ามา 

ตีตลาดกับทั่วโลกได้ เพราะฉะนั้น “เราต้องพานวัตกรรมเหล่าน้ี  

ไปสู่ภาคการเกษตร แล้วพาสินค้าเกษตรไปสู่สากล” นอกจากนี ้ 

ยังมีการพัฒนาบุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก 

ร่วมกับนักวิจัยจาก บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  

ในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

ด้าน นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เชื่อว่า ความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะท�าให้สามารถน�าเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้น

มาน�าไปท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริง ๆ ท�าให้ประเทศเราที่เป็น

ประเทศเกษตรกรรมมีศักยภาพในการกระจายสินค้าเกษตรกรรม 

ให้มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว การแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ การพัฒนาคน ระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย ก็จะเป็น

ส่วนส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง

การวจัิยและพฒันาในคร้ังนี ้จะช่วยต่อยอดความรู ้และการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย อันน�าไปสู่นวัตกรรมสินค้า 

นวตักรรมการผลติ รวมไปถงึเชือ่มโยงเครอืข่าย และผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดัน 

ให้เกิดการน�าผลการวิจัยไปใช้งานได้จริง

“ธรรมศาสตร์” ร่วมกับ “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง”
ต่อยอดงานวิจัยบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

(มหาชน) จดังาน “พลาสตกิ ไรท์” (Plastic Rights) น�าขบวนจติอาสา

รวมกว่า 100 ชีวิต ร่วมพายเรือกว่า 40 ล�า เก็บขยะตามริมฝั่งและ 

เกาะกลางในแม่น�้าระยอง เพื่อสานต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม และปลกูจติส�านกึให้คนในชมุชนมจีติใจอนรุกัษ์ธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามธรรมศาสตร์ยังคงตั้งเป้าขยายพื้นที่ด�าเนิน

การจดักจิกรรมเชงิอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมยัง่ยนืให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ  

สวนสาธารณะโขดปอ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนักศึกษาและบุคลากร

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชาวระยองและผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

เป็นจ�านวนมาก

ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนื

และบริหารศนูย์รงัสติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตลอด 2 ปี 

ทีผ่่านมา ธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

(Sustainable University) มาโดยตลอด แต่ธรรมศาสตร์ไม่ได้ให ้

ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืเพยีงในมหาวทิยาลยั

เท่านั้น แต่ยังคงด�าเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนภายนอก 

อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือสถาบันอุดมศึกษา 

แห่งแรกของประเทศไทยทีร่เิริม่กจิกรรมพายเรอืเพือ่อนรุกัษ์แหล่งน�า้

ในพื้นที่ต่าง ๆ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 ธรรมศาสตร์ร่วมมือกับชุมชน 

ในพืน้ทีจ่ดักจิกรรม “ท่าลาด คายกักิง้ เฟสตวิลั” กจิกรรมอนรุกัษ์และ

พลกิฟ้ืนคลองท่าลาด ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา โดยการก�าจัด

ผกัตบชวาทีห่นาแน่นในคลอง และอนรุกัษ์แม่น�า้ล�าคลองให้ใสสะอาด  

รวมท้ังปลูกจิตส�านกึให้ชมุชนส�านกึรกัสิง่แวดล้อม และในปี พ.ศ. 2560 

ได้ร่วมมอืกบัชมุชนท่ากลอย อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา จดักจิกรรม 

“พายเรือคายัคคลองสียัด” น�าขบวนเรือคายัคกว่า 60 ล�า ล่องตลอด

แนวล�าคลอง 12 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักษาแม่น�้าและ

อนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังคงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อีกด้วย รวมถึงการส่งนักศึกษาจ�านวน 20 คน ร่วมภายเรือคายัค

เก็บผักตบชวาตามริมคลองน�้าอ้อม อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในปีเดียวกัน

และในปีนี้ เพื่อต่อยอดความส�าเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยนื มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จงึร่วมมอืกบั บรษิทั ไออาร์พซีี 

จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “พลาสติก ไรท์” (Plastic Rights) น�าขบวน

เรือจ�านวนกว่า 40 ล�า โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ชาวบ้านระยองและผู้ที่สนใจกว่า 100 คน ร่วมพายเรือ

เก็บขยะตามริมฝั่งและเกาะกลางในแม่น�้าระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

ระยะทางรวม 3.5 ก.ม. เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นเมืองเศรษฐกิจ

ธรรมศาสตร์ สานต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

น�าขบวนเรือกว่า 40 ล�า เก็บขยะในแม่น�้าระยอง 
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ที่โดดเด่นของไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่ที่สมควรแก่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้ดีขึน้ ซึง่ธรรมศาสตร์ ตัง้เป้าหมายว่าในอนาคต จะขยายพืน้ท่ีด�าเนนิ

การจดักจิกรรมเชิงอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนืให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตส�านึกให้กับคนในชุมชน 

มีจิตใจอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

ด้าน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  

ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า IRPC ในฐานะผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นได้ผลิตและสร้างสรรค์

นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ 

การรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่า 

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น IRPC จึงร่วมกับ ธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบ

เขตประกอบการไออาร์พีซี จังหวัดระยอง จัดท�าโครงการ “Plastic 

Rights” โดยมุง่เน้นการด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการใช้พลาสตกิ

ด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตส�านึกในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า 

และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองประชาชนทัว่ไปว่า “พลาสตกิไม่ใช่ผูร้้าย  

รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น” โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย 

หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้

และกจิกรรมต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจ อาท ิกจิกรรมพายเรือเกบ็ขยะอนรุกัษ์

แม่น�า้ระยอง ตลาด 3R Reduce Reuse Recycle การให้ความรูเ้รือ่ง

การใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่า การทิ้งและแยกขยะอย่างถูกวิธี 

เพราะการจัดการทรัพยากรพลาสติกเหลือใช้ ต้องอาศัยการ 

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเท่าน้ัน ดังน้ัน

จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันสร้างจิตส�านึก สร้าง 

การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก เพื่อให้มีการใช้พลาสติก

อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการขยะ

พลาสติกอย่างยั่งยืน
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News

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือภาคีเครือข่ายด้านการเรียนรู้

เปิดตัว “โรงเรียนอนาคต” ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อสร้าง

ผู้น�ารุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ พร้อมรับมือกับ

ความท้าทายในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้

หลากหลายรูปแบบ อาทิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกทักษะระดับ 

ปฏิบัติการ ระดมความคิด และเดินทางร่วมกับวิทยากรช้ันน�า 

จากหลากหลายวงการกว่า 50 คน เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมทีกัษะ 6 ด้าน  

ที่ผู้น�ารุ่นใหม่ควรมี ได้แก่ รู้เท่าทันโลกและสังคม มีความรับผิดชอบ 

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง มีสุนทรียะในจิตใจ เป็นผู้น�าทีม 

และมีจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคม ท้ังนี้ งานเปิดตัว 

“โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) เกิดขึ้นภายใต้ความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

ประจ�าประเทศไทย, คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ�ากัด กิจกรรม 

ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวรรณไวทยากร 

ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

โลกยุคดิจิทัลเปลี่ยนแรงและเร็ว ทุกส่วนของโลกเชื่อมโยงกัน

ผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

เปลีย่นแปลงไปในรปูแบบทีค่าดการณ์ได้ยาก สงัคมไทยจะก้าวต่อไป 

อย่างประสบความส�าเร็จในสังคมโลกได้ ก็ต้องมีผู้น�ารุ่นใหม่ที่พร้อม 

จัดการกับโลกแห่งความไม่แน่นอนในอนาคต และนี่จึงเป็นที่มา

ของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะ “สร้างผู้น�ารุ่นใหม ่

ให้สังคมไทยและนานาชาติ” และตั้งเป้าหมายในการปลูกฝังบัณฑิต 

ของธรรมศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะ 6 ข้อ ที่เหมาะกับการเป็น 

“ผูน้�าแห่งศตวรรษที ่21” หรอื GREATS อนัประกอบไปด้วย รู้เท่าทันโลก 

และสังคม (Global Mindset) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Eloquence) มีสุนทรียะใน

จติใจ (Aesthetic Appreciation) เป็นผูน้�าทมี (Team Leader) และ 

มจีติวญิญาณเพ่ือรบัใช้ประชาชนและสังคม (Spirit of Thammasat) 

รศ.เกศนิ ีกล่าวเสรมิว่า โครงการ “โรงเรยีนอนาคต” จะท�าหน้าที ่

เสมือนแปลงต้นกล้าที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้น�ารุ่นใหม่ในตัวของ 

เยาวชน ผ่านประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะเปิดโลกทัศน์ 

ให้กว้างไกล และปลูกฝังวิธีคิดที่จะติดตัวเขาเหล่านั้นไปในอนาคต 

รวมถึงจะมีโครงงานเข้มข้นท่ีจะช่วยเยาวชนให้ดึงศักยภาพในตัว

ออกมาให้เบ่งบานและงอกงาม พวกเขาเหล่านี้ จะเป็นเครอืข่ายของ 

ขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนสังคมไทยและนานาชาติในอนาคตต่อไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอปักธงในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่าง 

ต่อเนื่องเพ่ือให้เยาวชนต้นกล้าเหล่านี้ไปเติบโตและขยายผล 

ในทุกแวดวง ทุกส่วนของสังคมไทย และสังคมโลกต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เราต้องฝากโลกอนาคตไว้ในมือ 

ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มักเรียกกันว่า Gen Z และ Gen Alpha  

คน เจเนอเรชันใหม่เหล่านี้มีวิธีคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรม

ที่แตกต่างจากคนในรุ ่นก่อน ๆ อย่างสิ้นเชิง ซ่ึงก็สอดรับไปกับ 

สังคมโลกที่ถูกขับเคลื่อนไปในรูปแบบที่โอกาสมีไม่จ�ากัด ในขณะที ่

สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่ิงที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะล้าหลังและ 

พ้นสมัยไปตลอดเวลาเช่นกัน ค�าถามคือเราจะเตรียมคนให้พร้อม

ส�าหรับโลกใหม่ในอนาคตได้อย่างไร ในเม่ือเราเองก็ยังไม่ชัดเจนว่า

โลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร สิ่งที่แน่นอนก็คือ การสร้างคน

เพื่อรับมือกับโลกอนาคตไม่อาจใช้วิธีการเดิม ๆ ได้อีกต่อไป ความรู้

ธรรมศาสตร์ จับมือภาคีเครือข่ายด้านการเรียนรู้เปิดตัว 

“โรงเรียนอนาคต” ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม ่

เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้น�าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
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News

ไม่ส�าคัญเท่าความคิด ทักษะส�าคัญกว่าเนื้อหา และ 3 ทักษะส�าคัญ

คือ “คิด วิเคราะห์ ค้น” คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของ DNA คนรุ่นใหม่ เพราะถ้ามี 3 ทักษะนี้ เขาเหล่านั้นจะสามารถ

ปรับตวัรบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  ทีไ่ม่เคยพบเจอได้ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งใด ๆ  

รศ.ดร.พิภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนอนาคต” ท�าหน้าที่เป็น 

เสมอืนกรีนเฮ้าส์ทีจ่ะบ่มเพาะ และเร่งอัตราการเตบิโตทางวธิคีดิ มุมมอง 

และทกัษะทีผู่น้�าพงึมเีพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ในอนาคต เปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้รอบด้านในท่ามกลางความ

แตกต่างหลากหลาย ได้ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง และ

คิดเรื่องใหม่ ๆ ที่ใหญ่กว่าเรื่องของตนเอง ได้คิดและพัฒนาโครงการ

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกไปสู่สิ่งที่ 

ดขีึน้ และเราโชคดทีีม่พีาร์ตเนอร์ทีเ่ชีย่วชาญในเรือ่งเหล่านีม้าช่วยกนั

ขบัเคลือ่นโครงการทีจ่ะเป็นอนาคตของการสร้างผูน้�ารุน่ใหม่ให้สังคม

ไทยและนานาชาติตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป

ด้าน ผศ.ปกป้อง จนัวทิย์ ประธานกรรมการบรหิารและบรรณาธิการ

บริหารสื่อความรู้สร้างสรรค์ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จํากัด 

กล่าวว่า เสน่ห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของ “โรงเรียนอนาคต” คือ 1) ความ

หลากหลายของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม ทีม่ทีัง้นกัเรยีนมธัยม และนกัศกึษา 

จากหลากลายคณะ มาเรียนรู้ กิน นอนร่วมกันกันสองสัปดาห์เต็ม  

ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกและเปิดพื้นท่ีในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ข้าม 

ความสนใจของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง และ 2) กระบวนการ

จดัการเรยีนรู้ทีห่ลากหลายมาก ทัง้เรยีนวชิาการเรือ่งการเปลีย่นแปลง

ของโลกด้านต่าง ๆ  ผ่านการแลกเปลีย่นถกเถียงกับนักวิชาการชั้นน�า ฝึก

ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี 

21 ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง

กับตัวจริงในวงการต่างๆ ทั้งนักคิด 

นักเขียน ผู ้ก�ากับ นักออกแบบ  

นักแสดง นักพูด นักเคลื่อนไหว 

ทางสงัคม เปิดวงเสวนาเรือ่งอนาคต

ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย 

กับตัวละครส�าคัญในวงการต่าง ๆ 

ของประเทศ ทั้งนักการเมือง นัก

วชิาการ เอน็จโีอ เดินทางเพือ่เรยีนรู้  

ทัง้เร่ืองประวติัศาสตร์การเมอืงไทย และเรือ่งสตาร์ทอพัและนวตักรรม

ทางธรุกจิ รวมถงึการตัง้วงสนทนาแบบไม่เป็นทางการหลังอาหารเยน็

กบัวทิยากรทีจ่ะมาสร้างแรงบนัดาลใจทางความคดิ ท้ังหมดนีภ้ายใต้

การอ�านวยการเรียนรู้ของวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ 

ในส่วนของ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย 

ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

“โรงเรียนอนาคต” ออกแบบมาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่

รวดเรว็ของโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน โรงเรียนนี้เชื่อมโยงร้อยรัด

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน เห็นที่มาที่ไป เข้าใจสภาวะที่ 

ด�ารงอยู่ และร่วมกันส�ารวจหนทางใหม่ ๆ  ส�าหรับอนาคต ผ่านแง่มุม 

ความรูแ้ละทกัษะทีห่ลากหลาย ตัง้แต่เศรษฐกจิ การเมอืง ประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีศิลปะ ภาพยนตร์ สารคดี การเขยีน

เชิงสร้างสรรค์ ที่ส�าคัญห้องเรียนนี้มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ทีเ่ปิดกว้างและเสร ี กระตกุและกระตุน้ความคดิมมุมองใหม่ ๆ เป็น

พืน้ทีท่ีท่กุคนได้เรยีนรูจ้ากกนัและกัน เพือ่สรรค์สร้างวนัพรุง่นีท้ีด่กีว่า

นอกจากนี้ คุณสตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อํานวยการมูลนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย กล่าวว่า FES ตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เป็น

ส่วนหนึง่ของ “โรงเรยีนอนาคต” ตัง้แต่ FES ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1925 

เป้าหมายหลกัของเราคอืการส่งเสรมิคนรุน่ใหม่ในด้านการศกึษาและ

การมส่ีวนร่วมทางสงัคม เราเชือ่มัน่ว่าทกุประเทศต้องการคนรุน่ใหม่

ทีมุ่ง่มัน่และปรารถนาในการแบกรับความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม  

และโลก เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีกล้าน�าเสนอความคิดใหม่ ๆ และใส่ใจ

ส่วนรวม ไม่ได้สนใจเพียงแค่อนาคตของตัวเองเท่านั้น โดยเรา 

หวงัว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัเลือกให้เข้าร่วม “โรงเรยีนอนาคต” ในปีแรกนี้

จะมส่ีวนร่วมในการปลกูอนาคตสงัคมไทยให้งอกงามขึน้ ประสบการณ์

สองสัปดาห์ใน “โรงเรียนอนาคต” คงเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและ 

หาที่ไหนไม่ได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้กับวิทยากรจากวงการต่าง ๆ  

ทั้งในและนอกแวดวงวิชาการ มีโอกาสได้สะท้อนคิดและคิดวิพากษ์

องค์ความรูต่้าง ๆ  และได้สร้างเครอืข่ายในกลุม่ผูน้�าการเปลีย่นแปลง

รุ่นใหม่จากหลากหลายสาขา 

คุณสตีเน่อ คลัพเพอร์ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รศ.ดร.พิภพ อุดร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดห้องเรียน “โรงเรียนผู้สูงอายุ” 

กจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายรุอบด้าน ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ

และสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ใน 3 มิติ ได้แก่  

ความรูท้ีผู่ส้งูอายตุ้องรู ้ ความรูท้ีผู่ส้งูอายคุวรรู ้ และความรูท่ี้ผู้สงูอายุ

อยากรู ้ เพ่ือรองรบัสภาพสงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) ในปัจจบุนั 

และเตรยีมเปิดหลกัสตูรรีเทรนนิง่ (Re-training) หลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว เรียนซ�้าในกลุ่มหลักสูตรที่มีความต้องการ 

ของภาคแรงงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อํานวยการสถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เพ่ือรองรับ

จ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยและพัฒนาศักยภาพ

ของผูส้งูอาย ุ สถาบันเสรมิศึกษาและทรพัยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ จึงได้จดัตัง้ “โรงเรยีนผูส้งูอาย”ุ ข้ึน เพือ่พฒันาคณุภาพ

ชวีติผูส้งูอายรุอบด้าน โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้น�าวิชาความรู้ 

ไปพฒันาคณุภาพชวีติของตนเองและเป็นการลดปัญหาทัง้ด้านร่างกาย 

จิตใจและสังคม จากการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ในศาสตร์ต่าง ๆ ทัง้จากธรรมศาสตร์และวทิยากรรบัเชิญจากภายนอก 

ผ่านการเรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็นความรูใ้น 3 มติิ 

ได้แก่ 

1) มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ โดยเน้นความรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมีรายวิชา อาทิ 

โภชนาการที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพฟันและ 

การฝึกกายภาพบ�าบดัในทุกเช้า 

2) มิติความรู้ท่ีผู ้สูงอายุควรรู้ โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ 

สภาพสังคมในปัจจุบัน เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทาง 

การด�าเนนิชวิีตในวยัชรา ผ่านรายวิชา อาท ิเทคโนโลยีเพือ่การสือ่สาร

ส�าหรับผูส้งูอายุ กฎหมาย สทิธิและสวสัดิการส�าหรับผูส้งูอายุ สจัธรรม 

ชวีติและความตาย และศาสตร์พระราชา “ชวีติท่ีเป็นสขุ” 

3) มติคิวามรูท่ี้ผูส้งูอายอุยากรู ้ โดยความรูใ้นมตินิี ้ ผู้ร่วมโครงการ 

จะเป็นก�าหนดเอง เพือ่ให้ตรงกบัความสนใจของตนเองมากทีส่ดุ โดย

เน้นไปในแนวทางการส่งเสริมอาชีพ อาทิ กิจกรรมสอนท�าอาหาร 

เพือ่สขุภาพ เช่น ก๋วยเตีย๋วลยุสวน และกิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ  

เพือ่ความผ่อนคลาย อาท ิ กจิกรรมการเต้นลลีาศเพือ่สขุภาพ รวมท้ัง 

การทศันศึกษาภายนอก อาท ิ การศกึษาดงูานโครงการบ้านปลอดภัย

ส�าหรับผู ้สูงวัย และมีการร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสาซึ่งแสดง 

ถึงศักยภาพและความสามารถ ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�า

กจิกรรมเพือ่สงัคม

สงัคมไทยก�าลงัเข้าสูย่คุสงัคมผูส้งูอาย ุ (Aging Society) จากการ 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่

ธรรมศาสตร์ เปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุ” 

พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้านรองรับ AGING SOCIETY

พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร “รีเทรนนิ่ง” รับยุทธศาสตร์ชาติ
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มีจ�านวนเกือบ 10 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากร 

ในประเทศ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับแนวทาง 

การจัดการคณุภาพชีวติ ทัง้ในด้านร่างกาย จิตใจและสงัคมของผู้สูงอาย ุ

ในไทย ทีย่งัคงขาดความพร้อมเพือ่รองรบัสถานการณ์ดังกล่าว เหน็ได้จาก

สงัคมส่วนใหญ่มองว่าผูส้งูอายเุป็นวัยทีไ่ม่เหมาะกบัการกจิกรรมต่าง ๆ 

ได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในที่พักอาศัยเพียงล�าพัง  

ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทางจิตและปัญหาด้านการดูแลตนเอง 

อาทิ โรคซึมเศร้า และการหกล้มในผู้สูงอายุ ซ่ึงแท้จริงแล้วผู้สูงอายุ

และวัยเกษียณยังคงมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง รวม

ทั้งยังเป็นวัยที่มีเวลาว่างและมีภาระหน้าท่ีน้อย เพียงแต่ยังคงขาด 

ความรูส้มยัใหม่ อาท ินวตักรรมและเทคโนโลย ีรวมทัง้ยงัคงขาดความรู้

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนการด�าเนนิชวีติ อาท ิสิทธขิองผูสู้งอายุ

ตามกฎหมาย การวางแผนทางการเงนิให้เหมาะสม ดงันัน้การส่งเสรมิ

ความรูใ้หม่ ๆ ให้กับผูส้งูอาย ุจงึเป็นแนวทางการพฒันาวัยเกษยีณให้มี

คณุภาพ ผศ.ดร.ศุภชยั กล่าว 

ด้าน รศ.ดร.ชาล ี เจรญิลาภนพรตัน์ รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ 

ความส�าคญักบัการเรยีนรูข้องประชาชนทุกวยัและทกุอาชีพ ในทกุเวลา 

เพราะเลง็เห็นถงึการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจบุนั ความรู้

เดมิทีเ่คยมอีาจไม่เพยีงพอต่อการท�างานและการด�ารงชีวติ ธรรมศาสตร์

จึงมีแนวคิดในการเปิดโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (GENEX-

ACADEMY) เพ่ือเปิดโอกาสให้วัยท�างานและวัยเกษียณสามารถ 

เข้าคอร์สเรยีนเพิม่เสรมิทกัษะ (Re-training) เพือ่ทบทวนความรูเ้ดิม  

รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ ตามความต้องการได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด  

เพือ่เพ่ิมพนูความรูใ้ห้เท่าทนัปัจจบุนัและไม่หยดุนิง่ในการพฒันาตนเอง 

โดยหลกัสตูรดงักล่าวจะเป็นหลกัสตูรทีม่คีวามต้องการของภาคแรงงาน 

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวคิด 

ให้ทกุคนสามารถเข้าถงึการเรยีนรูไ้ด้โดยการเรยีนแบบออนไลน์ และ

ไม่จ�ากดัวฒุแิละอายขุองผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัสามารถรบัประกาศนยีบัตร 

อนปุริญญาหรือปริญญาบตัร ตามข้อก�าหนดของแต่ละหลกัสูตรอกีด้วย

 

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน
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โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ของการดำาเนินงานภายในองค์กร

โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จดัพธิรีบัมอบใบรบัรองมาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรองศาสตราจารย์เกศินี 

วฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพธิ ีและ 

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก บริษทั บูโรเวอร์ริทสั 

เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติการจัดตั้งมายาวนาน 

เคียงคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโดยตลอด นับเป็นโอกาสอนัด ี

ทีม่กีารปรบัปรงุพฒันาระบบบรหิารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และเป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยในการจัดท�าการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชม 

ผู้บริหาร และพนักงานของ โรงพิมพ์ฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา

โรงพิมพ์ฯ ให้มีมาตรฐานและเป็นการปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อให้

สามารถรองรับงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ผศ.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

มีภารกิจหลักในการอ�านวยความสะดวก และให้บริการงานพิมพ์ 

แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในปี  

พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์มนีโยบายด้านการประกนัคณุภาพ 

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท อดีตประธานคณะกรรมการ

บริหารโรงพิมพ์ฯ มีนโยบายให้โรงพิมพ์ฯ ด�าเนินการประกันคุณภาพ 

2 ด้าน ดังนี้ 
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การประกนัคณุภาพด้านการบรหิารให้จดัท�าระบบบรหิารคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015 การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้จัดท�า

โครงการ Carbon Footprint และด้านอาชีวอนามัย ด�าเนินการ

ตามโครงการชีวอนามัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการ 

Carbon Footprint โรงพิมพ์ฯ ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ และได้รับ 

การขึ้นทะเบียน Carbon Footprint Service จากองค์กรบริหาร 

ก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ส�าหรับการจัดท�าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ได้เริ่มด�าเนิน

การจัดท�ามาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยเริ่มจากการอบรม

พนักงานให้มีความรู้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

จัดท�าคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ

เอกสารสนับสนุนต่าง ๆ  ในระบบ การอบรม การตรวจติดตามภายใน  

การทบทวนของฝ่ายบรหิาร และการทดลองปฏิบัติตามระบบ จนกระทัง่ 

ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง จากบริษัท บูโรเวอร์ริทัส  

เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมุ ่งม่ันพัฒนาในด้าน 

งานพมิพ์ทีม่คีณุภาพและมมีาตรฐาน รวมทัง้ยงัมบุีคลากรฝ่ายงานพมิพ์

ที่มีความเชี่ยวชาญ ช�านาญ และฝ่ายบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ 

และจะด�าเนินการบริหารโรงพิมพ์ฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลิศทางด้านคณุภาพ และประสทิธภิาพ

ของการด�าเนินงานภายในองค์กร ผศ.โปรดปราน กล่าวทิ้งท้าย

โดยภายในงาน มผีูร่้วมแสดงความยนิดใีนโอกาสนีเ้ป็นจ�านวนมาก 

ทั้งคณะผู้บริหาร อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร 

คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์เอกรนิทร์ ยลระบลิ 

ผู ้อ�านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์ 

พนักงานโรงพิมพ์ และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 
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อกีหนึง่ความภาคภมูใิจของชาวธรรมศาสตร์ เมือ่ทมี Monopoly 
นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
(BBA) คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวิเคราะห์ความเส่ียง 
Risk Intelligence Challenge 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยทีม Monopoly ประกอบด้วย นางสาวภาวินี  
วศิลพฤทธิ ์นางสาวพชิชาภา ถิรมานติ นางสาววรรษพร วรีงักร และ
นายวิชยุตม์ วุฒิการณ์ โดยนางสาวพิชชาภา ถิรมานิต ยังสามารถ
คว้ารางวัล Best Speaker มาครองเพิ่มเติมอีกหนึ่งรางวัล ทั้งนี้  
ก่อนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันรอบ 
ชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซีย ทีม Monopoly ชนะการแข่งขนั
ระดบัประเทศ การแข่งขนั Deloitte Thailand Business Challeng 
2018 ซ่ึงเป็นการแข่งขันด้านภาษี และการบริหารความเส่ียง 
โดยที่นายวิชยุตม์ วุฒิการณ์ ยังได้รับรางวัลพิเศษ Tax Rising Star  
อีกหนึ่งรางวัลอีกด้วย

สุดยอด ! ทีม Monopoly 

คว้ารางวัลชนะเลิศ Risk Intelligence Challenge 2018

 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
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โครงการ Young Financial Star Competition (YES) เป็นความร่วมมือ
ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั เมืองไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ  ในตลาดทุน เพื่อเฟ้นหาสุดยอด
ของผู้เชี่ยวชาญที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยคัดเลือก 
จากนักศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านข้อเขียน 300 คน มาแข่งขันต่ออีกกว่า 3 เดือน  
จนได้ผูช้นะ เมือ่วนัอาทติย์ที ่15 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา โดยการแข่งขนั Young 
Financial Star Competition ในปีน้ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 16 แล้ว ซ่ึงนักศึกษา  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาได้ 
ทุกรายการ ดังนี้
 รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
ชนะเลิศอันดับ 1: นางสาววาริน ชีวกนิษฐ์ นักศึกษาโครงการปริญญาโท 

ทางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
รองชนะเลิศอันดับ 1: นายณัฏฐ์ภณ เรียงโรจน์พิทักษ์ นักศึกษาหลักสูตร 

ควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)
 รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน

ธุรกิจ 
ชนะเลิศอันดับ 1: นายสุกฤษฎิ์ บุญญไกร นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท  

ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)

รองชนะเลิศอันดับ 1: นายชนสรณ์ ศรีรักษา 
นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและ
บริหารธุรกิจ (IBMP)
 รางวัล TFEX Derivatives Star ที่สุดแห่ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์
ชนะเลิศอันดับ 1: นางสาวสุธาสินี วรรณจีระ 

นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโท ทางการบญัชแีละบรหิาร- 
ธุรกิจ (IBMP)

รองชนะเลิศอันดับ 2: นายชนสรณ์ ศรีรักษา 
นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโท ทางการบญัชแีละบรหิาร- 
ธุรกิจ (IBMP)
 รางวัล Muang Thai Life Assurance Star 

ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
ชนะเลศิอนัดบั 1: นางสาวประวีณา มานพ นกัศึกษา

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
(BBA)

รองชนะเลิศอันดับ 2: นางสาวอัจฉรียา ว่องวานิช 
นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโท ทางการบญัชแีละบรหิาร- 
ธุรกิจ (IBMP)
 รางวัล PTT Star Team
ชนะเลิศอันดับ 1: นายชนสรณ์ ศรีรักษา นักศึกษา

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 
(IBMP) 

รองชนะเลิศอันดับ 1: นางสาวนาถชาดา วิมาลา 
นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโท ทางการบญัชแีละบรหิาร- 
ธุรกิจ (IBMP)

รองชนะเลิศอันดับ 2: นางสาวบุญสิตา เอกโพธิ์ 
นกัศกึษาหลกัสตูรควบตร-ีโท ทางการบญัชแีละบรหิาร- 
ธุรกิจ (IBMP)

นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ สุดเจ๋ง!

คว้าอันดับ 1 ทุกประเภทรางวัลในการแข่งขัน YFS 2018

 นายสุกฤษฎิ์ บุญญไกร นายชนสรณ์ ศรีรักษา นางสาวสุธาสินี วรรณจีระ นางสาวประวีณา มานพ นางสาววาริน ชีวกนิษฐ์
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นกัศกึษาสาขาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัจากเวทกีารประกวดออกแบบ

เครื่องแต่งกาย “Saha Group Bangkok Young Designer Awards 

2018” ภายใต้แนวคดิ “Casual Society 4.0” ซึง่มทีมีเข้าร่วมแข่งขนั 

จ�านวน 8 ทีม โดย นางสาวอภิญญา ทรงพลยศ และนางสาวมณีรัตน์  

ฉัตรชูไชยกุล จากทีม 617 ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม โดยมี

แนวคดิการออกแบบมาจากเครือ่งมอืเกีย่วกบัวศิวกร น�ามาออกแบบ

ในสไตล์สปอร์ต (Clean Sport and Cool) เนื้อผ้าในส่วนของโค้ท 

ใช้ผ้าชาแนล ส่วนชุดหมี-ชุดเอี๊ยม ใช้ผ้าดัชเชสซาติน ให้ชุดม ี

ความเงา และเรียบหรู ส่วนเทคนิคพิเศษมีลายปรินต์ที่ออกแบบเอง 

เป็นลายฟันเฟืองทีต้่องการสือ่ถงึวศิวกร และเครือ่งจกัร ใช้การสกรนี 

ลงบนผ้าและเย็บตามรอบขอบปรินต์ให้เกิดความนูน

นอกจากรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมแล้ว นักศึกษาคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ยงัได้รบัรางวลัดเีด่นประเภทเสือ้ผ้าเดก็ และรางวลั The Best 

Make Up Award จากผลงานของ นางสาวณัฐธดิา ปรชีาไว และนาง

สาวชญาภรณ์ จนัทร์ฉาย จากทมี Back to the Future โดยมแีนวคดิ

การออกแบบมาจากการเปล่ียนฐานจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ

ดจิทิลั ทีม่กีารเปลีย่นผ่านค่อนข้างรวดเรว็ แต่ในความรวดเรว็นัน้ก็ยัง 

คงมีรูปแบบเดิมอยู ่ โดยใช้ผ้าซิลค์ ออแกนดีซิลค์ ผ้าเมทัลลิค  

ผ้าแจ็กการ์ด ส่วนเทคนิคพิเศษมีการปรินต์ดิจิทัลลงพลาสติก และ 

ลงซิลค์ออแกนดี เพิ่มเติมด้วยการอัดพลีท

ภาพจาก Facebook: Saha Group Bangkok Young Designer Awards
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