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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา
2559 ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทลู เกล้าฯ
ถวายปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ได้มอบปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิแ์ ด่ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่านได้แก่ นายทรงเดช
ประดิษฐสมานนท์ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์
ฮิโรชิ คิดะ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนายสุลักษณ์
ศิวรักษ์ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
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ส�ำหรับในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 8,402 คน แบ่งเป็นจ�ำนวน 2 วัน แยกเป็นคณะดังนี้
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มที่ 1 คณะนิติศาสตร์ 774 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 68 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 497 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ 473 คน กลุ่มที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 637 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 คน คณะแพทยศาสตร์ 185 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 95 คน คณะรัฐศาสตร์ 338 คน วิทยาลัยสหวิทยาการ 171 คน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 321 คน
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 กลุม่ ที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ 708 คน คณะสหเวชศาสตร์ 142 คน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร 556 คน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 233 คน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 107 คน กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
608 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 169 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 72 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง 191 คน
และบัณฑิตพิการที่ส�ำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 คน ได้แก่ 1. นายณัฐพงษ์ ดาศรี คณะรัฐศาสตร์
2. นางสาวกรณิกา พงษ์ศิริชัย คณะรัฐศาสตร์ 3. นางสาวกรรณิกา แก้วงาม คณะรัฐศาสตร์ 4. นางสาวชมพูนุท บุษราค�ำ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 5. นางสาวกัลยา ทองอุดม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6. นายบุญรอด แสงล�ำ้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7. นางสาวกัลยา
ถ�ำ้ พุดซา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 8. นางสาวศุภนุช บทเจริญ คณะศิลปศาสตร์ 9. นายอรรถกานต์ อรรถกานต์รตั น์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นายวุฒินันต์ หลงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 11. นายณัฐดนัย แซ่เอี้ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 5 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,992 คน
เข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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มธ. จัดงานเลีย้ งแสดงความยินดีแด่

ผูท้ ไ่ี ด้รบ
ั พระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2559 และผูไ้ ด้รบ
ั เข็มเกียรติยศ ประจำ�ปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 และผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจ�ำปี 2560
โดยในปี นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ พร้ อ มด้ ว ยความรู ้
ความสามารถทีโ่ ดดเด่น และประสบความส�ำเร็จทัง้ ในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ โดยผูไ้ ด้รบั
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
 นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์ ฮิโรชิ คิดะ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 นายสุลก
ั ษณ์ ศิวรักษ์ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับผู้ได้รับเข็มเกียรติยศจ�ำนวน 1 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ
เข็มเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติยศ ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยมหาวิทยาลัย
คัดเลือกผู้มีเกียรติประวัติมีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและ
สังคม โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการให้การสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอมา
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นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์
บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์ ฮิโรชิ คิดะ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

“ผมในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความ
ชื่นชมยินดีและชื่นชมต่อเกียรติประวัติและความส�ำเร็จของ
ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 รวมทัง้ ผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติยศ ประจ�ำปี
2560 ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงสุด” ศาสตราจารย์
พิเศษ นรนิติ กล่าวเพิ่มเติม
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559 และ
วั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 83
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดส�ำหรับผู้ที่
มีคณ
ุ วุฒิ พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถทีโ่ ดดเด่น และประสบ
ความส�ำเร็จทั้งในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ และมีคุณูปการสูงต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล อีกทั้งได้ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นเกียรติประวัติให้เป็นที่ประจักษ์
สื บ ไป ในปี นี้ ม หาวิ ท ยาลัยได้ด�ำเนิน การพิจารณาคัด เลื อ ก
อย่างรอบคอบ โดยมีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ�ำนวน 4 ท่าน และผู้ได้รับเข็มเกียรติยศจ�ำนวน
1 ท่าน มหาวิทยาลัยได้จดั งานเลีย้ งแสดงความยินดีแด่ผทู้ ไี่ ด้รบั
พระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติยศ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายในงานนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบ
ของที่ระลึกและช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติยศ
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณบดีคณะผู้บริหาร และ
ครอบครัวของผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
และเข็มเกียรติยศร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีเป็นจ�ำนวนมาก
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นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายมนู เลียวไพโรจน์
ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศประจ�ำปี 2560
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มธ.ผลิตบัณฑิตพิการ ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 11 คน
จากหลากหลายสาขาเพือ่ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประชาชน
มอบโอกาสทางการศึกษาให้กบั ทุกคนอย่างเท่าเทียม
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และหลักการที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกภาค ในสังคม
เพื่อปิดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ให้ได้มากที่สุด โดยพยายาม
ให้ความบกพร่องของร่างกายเป็นอุปสรรคน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่ม
“โครงการนักศึกษาพิการ” และเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสทางการศึกษาในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ความเสมอภาค
และโอกาสทางการศึกษาเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยึดมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชนที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบัณฑิตพิการที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 11 คน ดังนี้
1. นายณัฐพงษ์ ดาศรี บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์
2. นางสาวกรณิกา พงษ์ศิริชัย บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์
3. นางสาวกรรณิกา แก้วงาม บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์
4. นางสาวชมพูนุท บุษราค�ำ บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. นางสาวกัลยา ทองอุดม บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. นายบุญรอด แสงล�้ำ บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7. นางสาวกัลยา ถ�ำ้ พุดซา บัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8. นางสาวศุภนุช บทเจริญ บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์
9. นายอรรถกานต์ อรรถกานต์รตั น์ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

10. นายวุฒินันต์ หลงเจริญ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
11. นายณัฐดนัย แซ่เอีย้ ว บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ มี ก� ำ หนดพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560
ทีผ่ า่ นมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มารู้จักเรื่องราวของบัณฑิตผู้พิการบางส่วนที่ได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปีนี้

นายอรรถกานต์ อรรถกานต์ รั ต น์ (เอ็ ม )
บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตผูพ้ กิ าร
ทางการรั บ ฟั ง ดี ก รี นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลของ
มหาวิทยาลัย และนักกีฬาบาสเกตบอล จ.ชลบุรี
เอ็มเล่าว่า “ผมต้องใส่เครือ่ งช่วยฟังสองข้าง เวลาผม
ไม่ได้ใส่เครือ่ งช่วยฟัง ผมจะไม่ได้ยนิ อะไรเลย การฟัง
ตอนเรียน ถ้าอาจารย์พดู เบาหรือเร็ว ผมจะไม่คอ่ ย
รู้เรื่อง หรือจดไม่ทัน ส่วนการเล่นบาสผมมีปัญหา
ในการฟัง ช่วงแรก ๆ ก็ถอดเครือ่ งช่วยฟัง เพราะเครือ่ งช่วยฟังของผม นัน้ ไม่กนั น�ำ้
ห้ามโดนเหงื่อ ไม่งั้นเครื่องจะเป็นสนิมจะพัง ส่วนการคุยโทรศัพท์ ผมจะคุยได้
ก็ต่อเมื่อ ผมอยู่ในที่เงียบมาก ๆ จะคุยได้ ผมไม่สามารถคุยได้ถ้าเสียงรอบข้าง
ของตัวผมเสียงดังมันจะรบกวนการฟังของผมมาก” แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับ
น้องเอ็ม เพราะน้องก็สามารถศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีควบคู่กับการเป็น
นั กกี ฬ าบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย และนัก กีฬ าบาสเกตบอลระดั บจั ง หวั ด
อีกด้วย เอ็มเป็นเด็กทีช่ อบในด้านฟิสกิ ส์กบั คณิตศาสตร์ตงั้ แต่มธั ยมปลาย น้องจึง
เลือกที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รวมไปถึงอนาคตน้องเอ็มอยากจะเป็นวิศวกรอีกด้วย จึงท�ำให้เอ็ม
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนและไม่ทงิ้ สิง่ ทีต่ วั เองรัก ถึงแม้จะเป็นผูพ้ กิ ารทางการฟัง
ก็ตาม

นายบุ ญ รอด แสงล�้ ำ (จ่ อ ย) บั ณ ฑิ ต จากคณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต ผู ้ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว มีภาวะตาสั่น ภาพซ้อน และสายตาเอียง
ปัจจุบันจ่อยใส่ขาเทียมอยู่ เพื่อช่วยเรื่องการเคลื่อนไหว
ในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการ
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยส�ำหรับจ่อย จ่อยสามารถใช้ชวี ติ และ
เดินทางไปเรียนไปท�ำงานได้ตามปกติ เหมือนคนปกติ
ทั่วไป จ่อยเล่าให้ฟังว่า “ตอนจ่อยเรียนจบใหม่ ๆ จ่อย
ได้ ท� ำ งานช่ ว ยรองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ย า นรามาศ
อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มธ.
ในต�ำแหน่งผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั เป็นเวลา 3 เดือน
หลังจากนั้นก็ได้ท�ำงานกับที่ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา มธ. ในต�ำแหน่งฝ่ายบริหารทีพ่ กั จนถึงปัจจุบนั ”
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นายณัฐดนัย แซ่เอี้ยว (แม็ก) บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง บัณฑิตผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว สูญเสียขาจากอุบัติเหตุรถคว�่ำเมื่อตอนขวบกว่า ๆ จนท�ำให้แม็กเสียขาข้างซ้ายไป จึง
ท�ำให้ต้องใส่ขาเทียมเพื่อช่วยเรื่องการเคลื่อนไหว แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ ในเรื่องของการเรียน การท�ำงาน
และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน น้องแม็ก บอกว่า “อนาคตอยากท�ำงานเกี่ยวกับเรื่องการท�ำแผนเมือง แผนที่ และ
การออกแบบโครงสร้างอาคารและตึก ปัจจุบนั แม็กเป็นผูช้ ว่ ยโครงการวิจยั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สุวดี ทองสุกปลัง่
หรรษาสิน อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. โดยน�ำวิชาความรู้ความสามารถ
จากที่เรียน มาประยุกต์ใช้ในการงานได้เป็นอย่างดี”
นายวุฒินันต์ หลงเจริญ (ยอด) บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ยอดเล่าว่า “การที่ตัวเขานั้นพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่ได้เป็นอุปสรรค
ในการใช้ชวี ติ เลย ทัง้ เรือ่ งของการเรียนและการท�ำงาน ต้องอดทดและมีความพยายามในการเรียน
มาก ๆ ไม่เคยคิดยอมแพ้ตอ่ อุปสรรคใด ๆ” ซึง่ ปัจจุบนั ยอดท�ำงานในต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านวิจยั
ทีศ่ นู ย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยอดได้น�ำความรู้ความสามารถจากการเรียน มาประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
นอกจากนีย้ งั มีบณ
ั ฑิตพิการอีกหลายคน
ที่ มี ศั ก ยภาพความสามารถที่ โ ดดเด่ น
ไม่แพ้กัน อาทิ นางสาวกรรณิกา แก้วงาม
(ลู ก ปลา) บั ณ ฑิ ต จากคณะรั ฐ ศาสตร์
บัณฑิตผู้พิการทางสายตา ซึ่งลูกปลาพิการ
ทางสายตาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา
และอุปสรรคแต่อย่างใดต่อลูกปลา น้องลูกปลา
เล่าว่า “ในอนาคต 2-3 ปี จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท ส่วนตัวแล้วตัวเองชอบ
ท�ำงานด้าน HR หรือฝ่ายบุคคล ฝ่ายประสานงานในหน่วยงานเอกชน
การจัดการองค์กร งานคลัง และเทคนิคบริหาร ปัจจุบันได้มีบริษัท
เอกชนหลายแห่ ง ติ ด ต่ อ ให้ ลู ก ปลาไปท� ำ งานด้ ว ย ซึ่ ง งานเหล่ า นี้
ล้วนเป็นวิชาความรู้ที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมา และสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ต่อการท�ำงานในอนาคตได้” เช่นเดียวกับนายณัฐพงษ์
ดาศรี (เสือ) บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ บัณฑิตผู้พิการทางสายตา
เช่นเดียวกับลูกปลา ซึ่งพิการทางสายตาตั้งแต่เกิด แต่ก็ไม่ได้เป็น
อุปสรรคแต่อย่างใดต่อน้องเสือเพราะน้องใช้ชวี ติ ปกติเหมือนคนทัว่ ไป
บัณฑิตผู้ที่มีความฝันอยากท�ำงานด้าน HR ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และผู้ให้ค�ำแนะน�ำทางด้านวิชาการ ซึ่งในตอนนี้ได้
สมัครงานตามบริษัทเอกชนไว้หลายแห่ง เพื่อที่จะน�ำเอาวิชาความรู้
ของตั ว เองที่ ศึ ก ษามา น� ำ มา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
ความส�ำเร็จของบัณฑิตพิการ
ทุก คนพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความ
บกพร่องทางร่างกาย ไม่วา่ จะเป็น

ความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือ
การรับรู้ต่าง ๆ ซึ่งใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยากล�ำบาก
และเป็นอุปสรรค ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้านการเรียน และ
การท� ำ งาน ไม่ ส ามารถเป็ น อุปสรรคที่จะขัดขวางการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ของบัณฑิตผู้พิการได้รวมไปถึงพัฒนา และต่อยอด
ตนเองจากสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ไ ด้ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อประชาชน มีนโยบายเปิดกว้าง
แก่เยาวชนผู้พิการให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับทัศนคติของ
สังคมที่มีต่อคนพิการ พร้อมสร้างส�ำนึกจิตอาสาให้แก่เยาวชน
และนักศึกษา พัฒนาความรูด้ า้ นการช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจน
ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้ทดั เทียมกับคนทัว่ ไปในสังคม
ผ่านอุปกรณ์ การเรียนการสอน และสิ่งอ� ำนวยความสะดวก
ครบครัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างปกติ อาทิ
หนังสืออักษรเบรลล์ เครื่องช่วยฟัง รถไฟฟ้า รับส่งนักศึกษา
ลิฟต์ ทางลาด ตลอดจนศูนย์บริการนักศึกษาพิการซึง่ ท�ำหน้าที่
เสมื อ นพี่ เ ลี้ ย งนั ก ศึ ก ษา คอยจั ด หาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ให้ค�ำปรึกษาและจัดหางานให้เมื่อจบการศึกษา เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข อแสดงความยิ น ดี แ ก่
บัณฑิตทุก ๆ ท่าน ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพัฒนา
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิต
ยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้น�ำแห่งศตวรรษที่ 21 และทันสมัย
ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป
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มธ. ปักหมุดสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งผูป้ ระกอบการ” และ “สตาร์ทอัพดิสทริก”
เผยโฉม 33 สตาร์ทอัพหน้าใหม่ ก้าวสูเ่ วทีระดับประเทศ
พร้อมเปิด “ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ”
เอือ้ สร้างธุรกิจ เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบกลางปี 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการธรรมศาสตร์สตาร์ทอัพ
ไทยแลนด์ลกี (Thammasat Startup Thailand League) พร้อมโชว์
ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมสตาร์ทอัพเยาวชนรุน่ ใหม่ 33 ชิน้ ครอบคลุม
ผลงานหลากหลายอุตสาหกรรมธุรกิจ จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเปิดตัว “ธรรมศาสตร์ครีเอทีฟสเปซ” (TCS Thammasat Creative Space) โคเวิรค์ กิง้ สเปซครบวงจรด้วย 3 โซน
เพื่อก�ำเนิดธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดย
ตัง้ เป้าเดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยแห่งผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial
University) และสตาร์ทอัพดิสทริก (Startup District)
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อเป็นการปรับตัวถึงบทบาทของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ตั้งเป้าท� ำหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
และน�ำองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้ง

ในเชิงวิชาการและการน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เอื้อต่อการ
สร้างให้เกิดสตาร์ทอัพ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
จึงท�ำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปักหมุดสู่การเป็น มหาวิทยาลัย
แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และสตาร์ท
อัพดิสทริก (Startup District) เน้นการสร้างทักษะผู้ประกอบการ
แก่นักศึกษา (Entrepreneurial Skils) สร้างระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพ
(Startup Ecosystems) ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)
และบ่มเพาะ (Incubator) พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจเริ่มต้นแก่นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ
ตลอดจนนักลงทุนที่สนใจ
ในการนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยการสนั บ สนุ น จาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จดั ตัง้ พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Co-Working Space) ในชื่อ “TCS – Thammasat Creative
Space” ณ บริเวณชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้วยพื้นที่ใช้สอย
800 ตารางเมตร พร้อมด้วยงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
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สิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ าน รวมมูลค่าทัง้ สิน้ กว่า
6 ล้านบาท โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ 1. โซนพื้นที่ท�ำงาน
อ�ำนวยความสะดวกด้วยพืน้ ทีท่ ำ� งานขนาดใหญ่ เพือ่ ให้เกิดบรรยากาศ
ของการสร้างสรรค์ และพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
ผูใ้ ช้งาน 2. โซนเมกเกอร์สเปซ (Maker Space) พืน้ ทีส่ ำ� หรับการสร้าง
ต้นแบบผลงาน ที่มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ
เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cut) ฯลฯ
และ 3. โซนอเนกประสงค์ พื้นที่กว้างที่ถูกออกแบบให้สามารถปรับ
เปลี่ยนได้โดยง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
เล่าเรื่องราวของผู้ที่ประสบความส�ำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (TED
Talk), การประกวดแผนธุรกิจ (Pitching), การจัดอบรม เวิร์กช็อป
ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ฯลฯ ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ภายในกลางปี 2561
“ความคิดใหม่ ๆ ของเด็กเป็นเรื่องส�ำคัญ ถ้าเราอยากเป็น 4.0
เราเป็นไม่ได้ ถ้าไม่มีครีเอทีฟ และครีเอทีฟก็สัมพันธ์กับหลายเรื่อง
คนที่คิดค้นอะไรใหม่ ๆ ก็ต้องมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้น
หากสามารถน�ำไปท�ำเป็นสตาร์ทอัพได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็จะกลายเป็นผู้น�ำ 4.0 ที่อยู่บนพื้นฐานของการมีนวัตกรรมอย่าง
แท้จริง” ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อ�ำนวยการศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนา
ผูบ้ ริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ด�ำเนินโครงการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพระดับประเทศ
(Startup Thailand League) เพื่อให้ความรู้และสร้างความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาสู่ธุรกิจเข้าประกวดแข่งขันในงานระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศต่อไป โดยล่าสุดได้ท�ำการคัดเลือกผลงานทีมนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 33 ทีม ครอบคลุมผลงานหลากหลาย
อุตสาหกรรมธุรกิจ จากนักศึกษาหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อาทิ ผลงาน “Foster” แอปพลิเคชันผู้ช่วยหาจุด
ฝากกระเป๋าสัมภาระในพื้นที่ท้องถิ่นส�ำหรับนักท่องเที่ยว, ผลงาน
“Phoenix AgriDrone” โดรนตรวจเช็กสุขภาพพืชไร่ พืชสวน เพื่อ
การดูแลและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน
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และผลงาน “Happy Ending” ธุรกิจบริการเตรียมความพร้อมในการ
จัดงานศพ โดยแต่ละทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลทีมละ
100,000 บาทในการพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การประกวดในเวทีระดับประเทศ Startup Thailand 2017 ต่อไป”
ด้าน นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
เศรษฐศาสตร์ มธ. เจ้าของผลงาน “Foster” แอปฯ หาจุด Drop
กระเป๋าแบบทันใจ กล่าวว่า “ส�ำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว มีแนวคิด
มาจากปัญหาเรือ่ งการดูแลสัมภาระของนักท่องเทีย่ วอิสระ (Backpacker)
ที่ต้องพกติดตัวจ�ำนวนมาก และเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมตลอด
การเดินทาง โดยแอปฯ จะท�ำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการ
ช่วยค้นหาร้านค้าพาร์ตเนอร์ที่รับฝากสัมภาระ ในจุดที่นักท่องเที่ยว
ต้องการเดินทาง พร้อมแสดงรายละเอียดร้านค้า และจ�ำนวนสัมภาระ
ที่ฝากได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหาย เนื่องจากทางร้านค้า
จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน ขณะทีท่ มี Foster จะเป็นผูร้ บั ประกัน
สัมภาระ ทั้งนี้ ตลอดการเข้าร่วมโครงการธรรมศาสตร์สตาร์ทอัพ
ไทยแลนด์ลกี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้รบั ความรูด้ า้ นการตลาดทีช่ ดั เจน
ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง การพั ฒ นาฟั ง ก์ ชั น ของแอปฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อก�ำหนดทางด้านความแตกต่าง
ของสกุลเงิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทางทีมผู้พัฒนามีความมุ่งหวังว่า
หากแอปฯ Foster ได้รับการพัฒนาและใช้งานจริง จะสามารถ
ช่วยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ วได้มากยิง่ ขึน้ ”
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับ
กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กพิ จ ารณา โดย ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 33 ทีม
เพื่อน�ำไปพัฒนาชิ้นงานต้นแบบและต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ
เพื่อเข้าร่วมในงาน Startup Thailand 2017 และกิจกรรมเสวนา
ในหัวข้อ “จากนักศึกษาสู่ Startup 100 ล้าน” โดยศิษย์เก่าจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Globish Academic เว็บไซต์
สอนภาษาออนไลน์ ร่วมเล่าสู่กันฟัง และบอกกล่าวเคล็ดลับในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย น
อย่างหลากหลายได้รวดเร็ว
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณ

ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำ�ปี 2560
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล TTF Award (Toyota Thailand
Foundation Award) เพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนผลงาน
ของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องราชด�ำเนิน ชัน้ 1 โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
การประกาศเกียรติคณ
ุ ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลมูลนิธโิ ตโยต้า
ประเทศไทย (TTF Award) เริ่มด�ำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538
ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนให้
นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ
ของไทย โดยมุง่ หวังทีจ่ ะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู”้
ด้วยการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ
พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่
สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นสิ ติ นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รางวัล TTF Award จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมผลงานวิชาการ
อันทรงคุณค่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปี 2560 แล้วทั้งสิ้น 59 เล่ม
ซึ่งในปีนี้ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
(TTF Award) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้ ประเภท รางวัลเกียรติยศ
ได้แก่ ผลงานเรือ่ ง “ชมช่อมาลตี” โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
 รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award) ผลงาน
เรื่อง “ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่น
ยุคสูงวัยระดับสุดยอด” โดย ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศภักดิ์ (ยาบูชติ ะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award) ผลงาน
เรื่อง “อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (เล่มที่ 1 - 4)” โดย
รศ.สมคิด จิระทัศนกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)
ผลงานเรื่อง “การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน�้ำดี”
โดย รศ.แพทย์หญิง พรพิมพ์ ก่อแพร่พงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวั ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
(Environment & Technological Science Award) ผลงานเรื่อง
“สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม” โดย ศ.กิตติคณ
ุ
ศักดา ศิริพันธุ์ ราชบัณฑิต ส�ำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์ได้ริเริ่มโครงการ TTF award
ร่วมกับมูลนิธมิ าเป็นเวลานาน เดิมทีรางวัลนีม้ คี นสนใจไม่มากนัก เริม่
จากหนังสือไม่กเี่ ล่มทีส่ ง่ เข้าประกวด วันนีค้ วามร่วมมือระหว่างเอกชน
คือ มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย กับธรรมศาสตร์ภาครัฐได้ฝงั รากลึกใน
วงวิชาการของประเทศไทย มีนกั วิชาการส่งหนังสือจ�ำนวนมากเข้ามา
แข่งขันเพือ่ รับรางวัลนี้ และผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลนีก้ ร็ สู้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่
ที่ได้รับรางวัล ในทุก ๆ ปี กรรมการคัดเลือกรางวัลก็คัดเลือกยากขึ้น
เพราะหนังสือแต่ละเล่มจัดท�ำดีขึ้น ทั้งความละเอียดของเนื้อหา
และภาพประกอบ โดยในปีนี้ได้มีรางวัลเกียรติยศ “ชมช่อมาลตี”
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้กรรมการมูลนิธิ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสนี้ขอ
แสดงความยินดีกับนักวิชาการชั้นน�ำของประเทศทั้ง 4 ท่าน มูลนิธิ
โตโยต้าประเทศไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยที่
ร่วมมือกับธรรมศาสตร์ สนับสนุนธรรมศาสตร์ ท�ำงานดี ๆ ให้แก่
วงวิชาการ สร้างสรรค์ท�ำให้เกิดการแข่งขันในการจัดท�ำหนังสือดี ๆ
ขึ้นในประเทศไทย ขอให้ TTF award เป็นก�ำลังใจแก่ทุกท่านที่ได้
รับรางวัลนี้ตลอดไป”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศภักดิ์ (ยาบูชิตะ) มธ.
ผลงานเรื่อง ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของญี่ปุ่น ยุคสูงวัยระดับสุดยอด

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
กล่าวว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนริเริ่ม
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยผลงานทางวิชาการ ขับเคลื่อนให้สังคม
เป็นสังคมอุดมปัญญา และหวังว่าจะได้ผลงานวิชาการใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับแวดวงการศึกษา เพราะโครงการ TTF award จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในระดับสูง สร้าง
แรงบันดาลให้แก่นกั วิชาการทีไ่ ด้อทุ ศิ ตนค้นคว้าผลงาน เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานงานวิชาการของไทย และเพิม่ จ�ำนวนต�ำราวิชาการเพือ่ เป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษา ส�ำหรับมูลนิธิได้ด�ำเนินกิจการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยใน
ปีนี้เป็นเวลาที่ครบวาระ 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมีแผนการ
ที่จะปรับแนวทางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตามมูลนิธิก็ยังจะรักษาบทบาทที่ส�ำคัญในการส่งเสริม
การศึกษาให้มีความเข้มแข็งขึ้นต่อไป
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศภักดิ์ (ยาบูชติ ะ) มธ.
กล่าวถึงผลงานเรื่อง ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของญี่ปุ่น ยุคสูงวัยระดับสุดยอด ว่า หนังสือเล่มนี้ เนื้อหา
ด้านในแบ่งเป็น 9 บท โดยบทที่ 1-8 เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงาน
และบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแยกเป็นตลาดแรงงานรายกลุ่ม คือ
พนักงานประจ�ำ พนักงานไม่ประจ�ำ แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานหนุ่ม
สาว และแรงงานต่างชาติ รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องไปท�ำงานใน
ต่างประเทศ ส่วนบทที่ 9 นั้นจะเป็นการสรุปว่าประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแบบญี่ปุ่น เป็นสังคมที่เข้มแข็งและอบอุ่น
โดยที่เผชิญกับภาวะสูงวัยระดับสุดยอดต่อไปได้อย่างไร เมื่อพูดถึง
ตลาดแรงงานผู้สูงอายุ คนส่วนใหญ่มักเป็นห่วงผู้สูงอายุว่าจะมีงาน
ท�ำกันหรือไม่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบ
กับแรงงานหนุ่มสาวและแรงงานเด็ก แต่ทว่าในความเป็นจริง สังคม

สูงวัยระดับสุดยอดทีป่ ระชากรคือ ผูม้ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นสัดส่วน
21 เปอร์เซ็นต์ คนที่ค�้ำจุนสังคมนี้คือ คนหนุ่มสาว เพราะฉะนั้น
ท�ำอย่างไรให้แรงงานหนุม่ สาวมีงานประจ�ำท�ำ และมีความมัน่ คงในชีวติ
เพราะเขาจะเป็นแซนด์วชิ อยูต่ รงกลางทีค่ อยพยุงผูส้ งู อายุขา้ งบน และ
ดูแล Next Generation ต่อไป ดังนัน้ หน้าปกของหนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็น
ภาพที่สะท้อนหลักการคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นสิ่งที่
เรียนรู้ได้จากสังคมญี่ปุ่น ที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามด�ำเนินการอยู่นั้น
ไม่ใช่การดูแลผู้สูงอายุอย่างไร แต่คือการท�ำอย่างไรให้คนหนุ่มสาว
มีงานท�ำและเข้มแข็ง โดยการศึกษาตัวอย่างจากสังคมญี่ปุ่นจะท�ำให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและอบอุ่น พร้อมที่จะรับกับ ‘สึนามิ’
สูงวัยระดับสุดยอดได้
“แรงบันดาลใจในการท�ำหนังสือเล่มนี้คือ อยากให้ประเทศไทย
ตื่นตัวกันมากกว่านี้ เพราะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและเมืองไทย
ไม่เคยเผชิญมาก่อน เพราะเราต้องเผชิญในยุคทีเ่ ราเป็นสังคมแก่และ
จน คือ แก่ก่อนรวย เราไม่เหมือนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเขารวยก่อนที่เขาจะแก่
เพราะฉะนัน้ ตอนทีเ่ ราแก่ เราก็จะจน เราไม่สามารถทีจ่ ะดูแลผูส้ งู อายุ
อย่างมีคณ
ุ ภาพได้ ส่วนค�ำว่าสูงวัยระดับสุดยอด ทีเ่ ลือกใช้คำ� นีเ้ พราะ
อยากจะให้รสู้ กึ ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ทจี่ ะถาโถมเข้ามา ต้องเตรียมตัว
ตัง้ แต่ตอนนี้ ขนาดญีป่ นุ่ เขาเตรียมแล้ว เศรษฐกิจยังตกต�ำ่ เมืองไทยก็
อาจจะย�่ำแย่กว่า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา กล่าวทิ้งท้าย
ส�ำหรับงานการประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) ในปีนมี้ ผี เู้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน
มาก รวมถึงมีการจ�ำหน่ายหนังสือรางวัลเกียรติยศ “ชมช่อมาลตี”
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ช่วย
เหลือการศึกษาส�ำหรับเยาวชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้ทรง
คุณวุฒทิ งั้ 5 ท่านมาแนะน�ำหนังสืออันทรงคุณค่าทีไ่ ด้รบั รางวัลอีกด้วย
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
เปิด "Digital Media Center: The Future of JC"

เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทนั สมัยรองรับระบบดิจทิ ลั สอดคล้องกับ
หลักสูตรใหม่ พร้อมก้าวสูส่ ถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำ�ของประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “Digital Media Center:
The Future of JC” รองรับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สตูดิโอ 1
ชัน้ 1 อาคารปฏิบตั กิ ารสือ่ สารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ประธานในงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ด�ำเนินการพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน
สือ่ “Media Training Center” ปรับปรุงสตูดโิ อผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ชนิดความคมชัดสูง และคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้จดั สรร
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
แบบดิจิทัล ส�ำหรับการเรียนการสอนและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญและความช�ำนาญการปฏิบัติงานใน
ลักษณะของสื่อมวลชนมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในโอกาส
ครบรอบ 63 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนยังคงมุ่งมั่น
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมการวิจัย
ไปสู่นานาชาติ ภายใต้ปณิธาน Intelligent, Imaginative and
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Socially-concerned โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษา
พร้อมลุยโลกดิจิทัล รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการผลิตสือ่ มัลติมเี ดียและรายการรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบตั กิ าร
ตั ด ต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งกราฟิ ก คอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ถ่ายภาพนิง่ ห้องปฏิบตั กิ ารข่าว ห้องจัดฉายผลงานนักศึกษา ตลอดจน
การเรียนการสอนด้านวิทยุกระจายเสียง จากเดิมเป็นระบบอนาล็อก
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล พร้อมทั้งจัดระบบ Resource Center
of Future Media รองรับการเรียนการสอนทีเ่ น้นความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) ความสะดวกสบาย (Convenience) และสร้างเครือข่าย
(Community) สอดคล้องกับการปรับหลักสูตรใหม่ในกลุม่ วิชาต่าง ๆ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั งิ านจริงกับระบบดิจทิ ลั ในระดับมาตรฐาน
สากล และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการผลิต และรังสรรค์ผลงาน
ที่มีคุณค่าต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นสถาบัน
การศึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีชั้นน�ำของประเทศ
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของคณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังอยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะสม
และทันเวลา ไม่ใช่แค่เฉพาะคณะวารสารศาสตร์ฯ ที่อยู่ในกระแส
ของความเปลี่ ย นแปลง แต่ สื่ อ มี เ ดี ย ในทุ ก รู ป แบบอยู ่ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงด้วย เช่น ช่องโทรทัศน์ที่เกิดใหม่ไม่สามารถด�ำเนินการ
ต่อได้ วิทยุเริ่มล้าสมัย งานประชาสัมพันธ์เริ่มมีปัญหา หนังสือพิมพ์
กระดาษคนไม่อา่ น เพราะคนเริม่ ใช้สมาร์ทโฟนมากขึน้ “ถ้าเมืองไทย
บอกว่า 4.0 เป็นสิ่งที่เราอยากไปถึง ผมก็จะเอามีเดียทั้งหลาย
ไป 5.0”
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นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ยังให้สมั ภาษณ์ในช่วง JC Talk
ด�ำเนินรายการสดโดยนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ในประเด็น
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลกับก้าวไปข้างหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่า “โลกดิจิทัลเป็นโลกที่ส�ำคัญและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ที่ทันสมัย จะท�ำให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าสู่โลกของการท�ำงานคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ใช้จริง
แม้คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน จะไม่ใช่ผนู้ ำ� ด้านวารสารศาสตร์
ของโลก แต่เราสามารถเป็นผู้น�ำในประเทศไทยได้ หากสาขาวิชา
ทัง้ หลายแยกกันอยูจ่ ะท�ำงานได้ลำ� บาก เพราะสือ่ ทุกชนิดรวมตัวกันอยู่
บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เราต้องเป็นผู้น�ำ ไม่ใช่แค่ก้าวให้ทันคนอื่น
แต่เราต้องก้าวไปเร็วกว่าคนอื่น”
กิจกรรมภายในงาน ยังได้มกี ารมอบทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์ฯ และมอบรางวัลโครงการประกวดค� ำขวัญ
ประหยัดพลังงาน รวมถึงจัดงานเสวนาวิชาการ “ความท้าทายของ
สังคมไทยในยุคสื่อดิจิทัล” โดยคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้
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นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มธ. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18 ประจำ�ปี 2560

นายธีระวัฒน์ ชูรตั น์ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อดุ มศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 18 ประจ�ำปี 2560 รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับ
ประเทศ ครัง้ ที่ 18 ประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการถวายงานผ่าน
ภาษา ในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร” ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
บรมนาถบพิตร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึง่
ของงานวันภาษาไทยแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 18 เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้นอ้ มน�ำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ประโยชน์
ในการด�ำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างถูกต้องและ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยในรอบชิงชนะเลิศ มีนิสิตนักศึกษา นักเรียนทหารต�ำรวจ ที่
ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดรวม 28 คน
จาก 22 สถาบัน โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงสุนทรพจน์ทั้งในหัวข้อที่
เตรียมตัวมา คือ “โลกและไทยเป็นสุขทุกถิน่ ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่ง
นวมินทราชา” และผ่านการคัดเลือกได้แสดง สุนทรพจน์รอบฉับพลัน
ในหัวข้อ “ความตั้งใจจริงและไม่ประมาท คือโอกาสน�ำสู่ความ
ส�ำเร็จ” จ�ำนวน 27 คน จาก 22 สถาบัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชม
การประกวดกว่า 600 คน โดยผลการประกวด คือ นายธีระวัฒน์
ชูรตั น์ นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ซึ่ งรางวัล นี้
ถือเป็นรางวัลพระราชทานล�ำดับสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 นับเป็นเกียรติ
และสร้างชื่อเสียงแก่ประชาคมธรรมศาสตร์อย่างยิ่ง
นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มธ.
กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “วินาทีที่ประกาศผล
ผมดีใจมาก เพราะเข้าร่วมการประกวดปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว มาพร้อม
ความคาดหวังเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่เข้าประกวด เราน�ำข้อติชม
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ มาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพูด
สุนทรพจน์สิ่งส�ำคัญคือ การฝึกซ้อม ผมเตรียมตัวกับการแข่งขัน
ในครัง้ นี้ โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่การหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทัง้ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท
พระราชด�ำรัส ตลอดจนพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ เพื่อให้เรามี
คลังข้อมูลในตัวเองให้มากที่สุด และต้องท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ก่อนที่จะน�ำมาสร้างเป็นบทสุนทรพจน์ และฝึกถ่ายทอดผ่านการพูด
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สุนทรพจน์นี้เป็นธรรมชาติ ผู้ฟังได้รับรู้ถึง
สิ่งที่เราต้องการสื่อสารมากที่สุด สิ่งส� ำคัญที่ท�ำให้ผมได้รางวัลนี้
ผมคิดว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่น 3 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้เราได้เรียนรู้ว่า
การพูดสุนทรพจน์ในเวทีนี้ให้ส�ำเร็จนั้นต้องท�ำอย่างไร ส่วนสิ่งที่คิด
ว่าท�ำให้เราได้รางวัลในครั้งนี้คือ รอบพูดหัวข้อฉับพลัน ซึ่งผมวาง
เค้าโครงการพูดแตกต่างจากคนอื่น โดยตั้งค�ำถามจากหัวข้อให้ผู้ฟัง
อยากฟังต่อ ว่าค�ำตอบคืออะไร และส�ำนวนโวหารที่เปรียบเทียบ
ให้เข้ากับหัวข้อ ให้ผู้ฟังได้รู้สึกถึงความงามของสุนทรพจน์จริง ๆ
โดยรางวัลนี้จะเป็นเกียรติประวัติแก่ผมและครอบครัว รวมถึงเป็น
สิ่งเตือนใจให้ผมได้สานต่อพระราชกรณียกิจ ด�ำเนินชีวิตตามรอย
พระยุคลบาท น้อมน�ำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทรงคิดและท�ำไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ และจะเป็นผู้ ‘ถวายงาน
ผ่านภาษา’ ต่อไป”
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ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบ
ของที่ระลึกให้แก่ H.E. Mr. Kirill M. Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำ
ประเทศไทย และศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในงานครอบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ภายในงานได้จัด
เสวนาพิเศษเรื่อง Modern Russia and Modern Thailand โดย H.E. Mr. Kirill
M. Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย และศาสตราจารย์พเิ ศษ
นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทัง้ นิทรรศการประวัตศิ าสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย การน�ำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับรัสเซีย การสาธิต
การท�ำอาหารรัสเซียและการแสดงเต้นระบ�ำพื้นเมืองรัสเซีย โดยนักศึกษาโครงการ
รัสเซียศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ เร็ว ๆ นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และความยั่งยืน มธ. และผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดย
ข้อตกลงในการร่วมมือการลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้ กับผูป้ ระกอบการ
ร้านค้า คือ การไม่ใช้โฟม ไม่จำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ บรรจุขวดทีม่ พี ลาสติกห่อหุม้ ฝาขวด
(แคปซีล) ไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หากผู้บริโภคต้องการจะต้องจ่ายในราคา 1 บาท
ลดการใช้ขวดพลาสติก ด้วยการน�ำภาชนะมาเติมน�้ำ ลดราคาขั้นต�่ำ 2 บาท
ต่อแก้ว และผูป้ ระกอบการตกลงว่าจะหลีกเลีย่ งการน�ำพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
มาใช้ในการจัดจ�ำหน่าย โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มธ.
และโรงเรี ย นนาฏศิ ล ป์ ไ ทยนานาชาติ จั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์
วั ฒ นธรรมไทย-ญี่ ปุ ่ น โดยมี ก ารแสดงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น
สื่ อ กลาง ภายใต้ โ ครงการ Japan-Thai Cultural Exchange
Festival 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อเร็ว ๆ นี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง น�ำโดย
ดร.จิรภัทร หลงกุล จัดกิจกรรม “โครงการ Sex Education Tour ละคร
สอนใจวัยมันส์” เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น จังหวัดล�ำปาง ซึ่งได้งบ
สนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดล�ำปาง โดยได้จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตให้เยาวชนในจังหวัดล�ำปาง มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรมที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยอยูบนพื้นฐานของการ
ตระหนักในคุณคาตนเอง และมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร และการแกปัญหาที่จะชวยให
ดําเนินชีวติ ได้อย่างรูเ ทา ทันความต้องการของตนเอง เท่าทันสังคมรอบตัว ตลอดจนเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดผลกระทบในทางลบอันเนือ่ งมาจาก
พฤติกรรมทางเพศ เชน การตั้งครรภที่ไมตั้งใจ การติดเชื้อ HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงสรางเสริมคุณภาพของสัมพันธภาพ
ทั้งในระดับเพื่อน ครอบครัว และสังคมต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ชุมชนอัจฉริยะ : การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทั้งในและนอกศูนย์รังสิต
ตามแนวทางของเมืองอัจฉริยะ

ชุมชนอัจฉริยะ ตามแนวทางของเมืองอัจฉริยะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 การมีสว่ นร่วมในชุมชนและการอยูด่ กี นิ ดี ส่วนที่ 2
การศึกษา และ ส่วนที่ 3 การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย ส�ำหรับการมีส่วนร่วมในชุมชนและการอยู่ดีกินดี

ส่วนที่ 1 การมีส่วนร่วมและความผาสุกของชุมชน นั้นเป็น
เป้าหมายหลักของศูนย์รงั สิต โดยจะได้จดั ให้มกี ารรณรงค์เพือ่ ให้เกิด
การมีสว่ นร่วม ซึง่ จะน�ำมาซึง่ การด�ำเนินการต่าง ๆ ในทุกประเด็นของ
การเป็นเมืองอัจฉริยะ ช่องทางที่ใช้ในการมีส่วนร่วมมีหลายช่องทาง
การเสวนาพูดคุยถึงปัญหาและการพัฒนา จะเป็นช่องทางหลักของ
ศูนย์รังสิต นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ผ่านทาง
ระบบสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ในทุกช่องทางอย่างเท่าเทียม
เช่น นักศึกษาและบุคลากรของเมืองและผู้มาติดต่อที่มีความพิการ
จะได้รบั การดูแลโดยหน่วยงานเฉพาะของเมือง จนข้อจ�ำกัดนัน้ ไม่เป็น
อุปสรรคอีกต่อไป ผ่านการด�ำเนินการทางกายภาพที่มีการออกแบบ
เพื่อทุกคน ทั้งการจัดท�ำทางลาด ปรับปรุงทางเท้าและทางสัญจร
ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ ป้ายและสัญลักษณ์ ทั้งนี้ยังรวมถึงลูกจ้าง
ของคู่สัญญากับศูนย์รังสิต และชุมชนรอบศูนย์รังสิตที่จะเข้ามา
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
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ส่วนที่ 2 การศึกษา ประเด็นการศึกษาของ
ชุมชนอัจฉริยะนัน้ จะเน้นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
เพื่อชี้น�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคม
ดังนั้นการวางแผนการศึกษาส�ำหรับศูนย์รังสิต
นั้น จะต้องท�ำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้าง
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ตาม
แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนเพื่อน�ำ
ไปสู่ความส�ำเร็จของ 17 เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติในปี 2573
จึงก�ำหนดแนวคิดด้านการศึกษาและวิจัยออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาและ
การวิจัย กิจกรรมนอกห้องเรียน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพของคน
ในสังคมใหเ กิด ความรู ทักษะ มุมมอง และค่านิยม
ซึง่ เป็นปัจจัยหลักชีน้ ำ� และจูงใจให้บคุ คลแสวงหา
และด�ำเนินชีวติ ของตนในแนวทางของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดยเน้นสอดแทรกแนวทางการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรการศึกษาตามแนวทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บู ร ณาการ
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งานวิจัยร่วมกับงานสอน สร้างเครือข่ายการวิจัยข้ามสาขา ทั้งกับภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาที่มีการจัดร่วมกับชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางหลักในการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส�ำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขณะที่อาคารอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารใหม่ ก็ได้จัดให้มีพื้นที่บริการ
ประชาชนทั่วไปที่สามารถเดินเข้ามาเพื่อขอรับค�ำปรึกษา อาคารนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อเตรียม
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่ 3 การรักษาความปลอดภัยและ
ความปลอดภั ย ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ศูนย์รังสิต โดยในเบื้องต้นมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และ
จุ ด แจ้ ง เหตุ ต ่ า ง ๆ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ชุ ม ชน
เชือ่ มต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทัง้
มีการวางแผนความปลอดภัย และแผนรองรับ
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ต ่ า ง ๆ เช่ น แผนการจั ด การ
ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ โดยแบ่งพื้นที่ระบบ
รักษาความปลอดภัยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ศูนย์รงั สิต ส่วนการศึกษาและบริการ
ประชาชน ส่วนที่ 2 โรงพยาบาล ส่วนที่ 3 ศูนย์
การประชุม และศูนย์บริการการกีฬา และ
ส่วนที่ 4 หอพักบุคลากรและนักศึกษา

อย่างไรก็ตามการเป็นชุมชนอัจฉริยะของ “ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมือง
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” จะส�ำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของประชาคมธรรมศาสตร์ทุกคน
ขอให้ชาวธรรมศาสตร์ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมด�ำเนินการ และร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิด
ความเป็นชุมชนอัจฉริยะที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ในวาระแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ครบ 100 ปี ในปี 2577
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