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มธ.ศูนย์รังสิต กับการรับมือน�้ำท่วม’ 55
จากเวลาไม่ กี่ ชั่ ว โมง ของวั น ที่ 22
ตุ ล าคม 2554 ที่ ม หาอุ ท กภั ย ได้
สร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท�ำให้
ธรรมศาสตร์ ในฐานะ “ศูนย์พักพิง
ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ” ในขณะนั้ น ไม่
สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนที่
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมนับพันได้อีกต่อ
ไป ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของการรักษา “พื้นที่แห้ง” ให้เป็น
ศู น ย์ ก ลางการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
ประชาชนผู ้ ป ระสบภั ย โดยรอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
และจังหวัดใกล้เคียง เป็นอย่างยิ่ง

2  |  จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45  ฉบับที่ 9  |  กันยายน 2555

แ ล ะ ใ น วั น นี้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ได้มีการฟื้นฟู และสร้างระบบ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยภายในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาคมธรรมศาสตร์ ใน
การด�ำเนินการดังกล่าว เพื่อที่ธรรมศาสตร์
จะท�ำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลาง” ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย
ภิบัติได้อย่างถาวรต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร. ก� ำ พล
รุ จิ วิ ช ชญ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร
ศูนย์รงั สิต ให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับการด�ำเนิน
การในภาพรวมด้ า นการรั บ มื อ อุ ท กภั ย ปี
2555 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า จาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 มหาวิทยาลัย
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คันดินบริเวณริมถนนพหลโยธิน

พนังกันน�้ำชนิดชีสพายคอนกรีต

ได้ถอดบทเรียน โดยได้วิเคราะห์จุดอ่อน ซึ่ง
พบว่ามี 2 จุด คือ จุดที่ 1 แนวพนังกัน้ น�ำ้ ทาง
ทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย ด้านที่ขนาน
กับทางรถไฟ เป็นแนวพนังที่สร้างด้วยดิน
นั้น ไม่แข็งแรงเพียงพอส�ำหรับการเป็นแนว
ปะทะกับน�้ำที่หลากเข้ามาอย่างรุนแรง
ดั ง นั้ น การแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายในการก่อสร้าง
พนั ง กั้ น น�้ ำ ชนิ ด ชี ส พายคอนกรี ต ซึ่ ง เป็ น
แบบเดี ย วกั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร
และโรจนะ ให้ เ ป็ น พนั ง กั้ น น�้ ำ คอนกรี ต
ที่ มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน และสามารถ
ต้านทานแรงกดและแรงกระแทกของน�้ำ
ได้ โดยชีสพายคอนกรีตจะฝังลงใต้ดินลึก
7 เมตร แล้วมีความสูงจากระดับน�้ำทะเล
ปานกลาง 5.4 เมตร ซึ่งในระดับความสูงดัง
กล่าวนั้น สูงกว่าระดับน�้ำปี 2554 อีก 1.2
เมตร เพื่อการป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัย

คันดินทางด้าน สวทช. ที่ติดกับ AIT

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะ
ยาว
ส�ำหรับจุดอ่อนที่ 2 คือ รอยต่อ
ระหว่างส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งปี 2554 นั้น น�้ำได้หลากเข้า
มาทาง AIT ทะลักเข้า สวทช. และเข้ามา
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในแนวดั ง กล่ า ว
นี้ ธรรมศาสตร์มีนโยบายที่จะยกระดับคัน
ดินทางด้าน สวทช. ที่ติดกับ AIT ให้สูง
ขึ้นอยู่ในระดับเดียวกับน�้ำที่ท่วมสูงเมื่อปี
2554 ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคันดินในแนว
ดังกล่าวนี้ ด�ำเนินการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์
แล้ว สามารถป้องกันน�้ำได้อย่างแน่นอน
แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ การ
ป้องกันทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึน้ มหาวิทยาลัย
ยั ง ได้ ก ่ อ สร้ า งคั น ดิ น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก

บริ เวณริ ม ถนนพหลโยธิ น โดยจั ด ท� ำ คั น
ดินเหนือระดับน�้ำทะเลปานกลาง 3 เมตร
ซึ่ ง เป็ น แนวที่ สู ง กว่ า ระดั บ น�้ ำ ที่ ท ่ ว มในปี
2554 ถึง 40 เซนติเมตร ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
(ณ 6 กันยายน 2555) ได้ดำ� เนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จไปร้อยละ 80
ส� ำ หรั บ แนวกั้ น น�้ ำ อี ก แห่ ง หนึ่ ง
คื อ ทางทิ ศ เหนื อ ขนานกั บ ถนนเชี ย ง
ราก โดยแนวดังกล่าวนี้มีการก่อสร้างคัน
ดิน เหนือจากระดับน�้ำทะเล 3 เมตร เช่น
กัน ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90 ซึ่ง
ในปีที่ผ่านมาน�้ำที่ทะลักเข้ามหาวิทยาลัย
ทางด้านนี้หลักๆ มาจากการเกิดคลื่นจาก
รถขนาดใหญ่ ที่ วิ่ ง ผ่ า นไปมาบริ เวณถนน
ใหญ่ ส่ ง ผลให้ น�้ ำ กระทบกั บ แนวคั น ดิ น
และล้ น เข้ า มาในมหาวิ ท ยาลั ย และยั ง
ท�ำให้เกิดการพังทลายของแนวคันดินด้วย
ดังนั้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีการก่อสร้าง
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พนังกันน�้ำชนิดชีสพายคอนกรีต

วางระบบท่อระบายน�้ำลอดใต้ถนน

คันดินผสมคอนกรีต

คันดินขนานกับถนนเชียงราก

แนวปะทะ เป็นแนวคอนกรีตเสริมจากรั้ว
มหาวิทยาลัย ซึง่ การหล่อคอนกรีตนี้ ด�ำเนิน
การไปแล้ว ร้อยละ 20 ทั้งนี้ จุดนี้เป็น
จุดที่คาดว่าไม่เป็นปัญหา จึงได้ด�ำเนินการ
หลังจากก่อสร้างคันดินป้องกันจุดหลักที่
น�้ำท่วมเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และประกอบ
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังต้องรองบ
ประมาณจากรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่ง
อนุมัติเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จ�ำนวน 176
ล้ า นบาท ในการก่ อ สร้ า งคั น กั้ น น�้ ำ ของ
มหาวิทยาลัย สวทช.และ AIT
ส� ำ ห รั บ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น�้ ำ นั้ น
รองศาสตราจารย์ ดร. ก�ำพล กล่าวเพิ่ม
เติ ม ว่ า ในกรณี ป ริ ม าณน�้ ำ ฝนมาก และ
อาจท่วมขังภายในมหาวิทยาลัย นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินนโยบายในการสร้าง
อุโมงค์ส่งน�้ำโดยการลอดถนนพหลโยธิน ซึ่ง
ใช้ท่อส่งน�้ำขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2
เมตร จ�ำนวน 2 ท่อ ขนานกันไป โดยวาง
ระบบท่อระบายน�ำ้ ลอดใต้ถนน เพือ่ ผลักดัน
น�ำ้ ไปออกทีค่ ลองหนึง่ ตรงข้าม AIT นอกจาก
นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารขุ ด ลอกขยาย
คูคลองทุกสาย และได้ท�ำแก้มลิงเพื่อรับน�้ำ
2 จุด โดยแก้มลิงจุดที่ 1 มหาวิทยาลัยได้
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ขยายคูคลองทางทิศเหนือด้าน สวทช. ซึ่ง
เป็นบึงสวนป่าของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ลึก และกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน�ำ้ และดันน�ำ้ ออกทางทิศตะวันออกผ่าน
อุโมงค์ที่กล่าวมา
ส่วนบริเวณแก้มลิงจุดที่ 2 คือ แนว
ทิศใต้ บริเวณแปลงนา ซึ่งมีบึงขนาดใหญ่
นั้น มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการขุดลอก และ
ท�ำให้จดุ นีเ้ ป็นแก้มลิงเพือ่ ต่อเชือ่ มกับคูคลอง
ต่างๆ ได้
โดยคูคลองต่างๆ นอกจากมีการ
ปรับขยายและขุดให้ลกึ แล้ว ยังได้มนี โยบาย
ให้กันแนวตลิ่งด้วยหิน เพื่อเสริมความแข็ง
แรง ป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังทลายด้วย ทั้งนี้
ส�ำหรับระบบระบายน�้ำนี้ มหาวิทยาลัยได้
รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน 68
ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งด�ำเนิน
งาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2555 โดยปัจจุบัน มีความ
คืบหน้าไปประมาณร้อยละ 70 เนื่องจาก
แนวอุ โ มงค์ นั้ น เร่ ง ด� ำ เนิ น การทั น ที ไ ม่ ไ ด้
จ�ำเป็นต้องขออนุญาตจากหลายภาคส่วน
เช่น ในการขุดลอดถนน ต้องขออนุญาต
กรมทางหลวง การขอใช้พื้นที่ริมไหล่ทาง

ต้องขออนุญาตจากที่ราชพัสดุ การก่อสร้าง
ต่างๆ ต้องขออนุญาตจังหวัดปทุมธานี ส่วน
การปล่อยน�ำ้ จ�ำเป็นต้องขออนุญาตเทศบาล
ท่าโขลง และการระบายน�ำ้ ลงคลองหนึง่ ต้อง
ขออนุญาตกรมชลประทาน ขั้นตอนเหล่า
นี้ก�ำลังประสานงานกับหลายหน่วยงาน ซึ่ง
ขณะนีห้ น่วยงานเหล่านีก้ ำ� ลังตอบรับในการ
อนุมัติการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น
รองศาสตราจารย์ ดร. ก� ำ พล
กล่าวทิ้งท้าย เกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำ และ
ศั ก ยภาพในการช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนและ
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในกรณีเกิด
อุทกภัย ว่า ส�ำหรับสถานการณ์ในปีนี้ ตัวแปร
ที่ส�ำคัญ คือ พายุฝนที่ตกใต้เขื่อน หากมี
ปริมาณน�ำ้ มาก จนเกิดน�ำ้ ท่วม มหาวิทยาลัย
ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู ้
ประสบภั ย เช่ น เดิ ม ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และ
มีโอกาสช่วยเหลือสังคม ชุมชนโดยรอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นับจากนี้ไป
มหาวิทยาลัย ยืนยันได้ว่าจะสามารถเป็น
ศูนย์กลางความช่วยเหลือ และเป็นที่พักพิง
แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างถาวร และปลอดภัย
ในกรณีเกิดอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์นำ�้ จะ
เข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอน
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นักวิจย
ั ธรรมศาสตร์ ออกแบบ
โครงสร้างอาคารอพยพ
เพื่อต้านสึนามิรับมือภัยพิบัติ
หากมีการจัดอันดับเหตุการณ์ภยั พิบต
ั ิ
ที่รุนแรงและสร้างความสะเทือนใจที่สุดในหน้า
ประวัติศาสตร์ของคนไทยในยุคนี้ หลายคน
คงยกให้ เ หตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปี 2547 เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุด
เหตุการณ์หนึ่ง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่าง
มหาศาล อาจมาจากเหตุผลที่คนไทยเองไม่
เคยประสบกับภัยพิบต
ั ลิ ก
ั ษณะนีม
้ าก่อน ไม่มี
โอกาสระมัดระวังป้องกันล่วงหน้า ไม่มีเวลาให้
ตั้งตัว จนเป็นที่มาของการสูญเสียชีวิตของ
คนไทยและคนต่ า งชาติ ใ นแผ่ น ดิ น ไทย กว่ า
8,000 ชีวต
ิ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สน
ิ
และความรูส
้ ก
ึ ของคนทัง้ ประเทศอย่างประเมิน
ค่าไม่ได้

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นท�ำให้รู้ว่า ในพื้นที่เสี่ยงมีความ
จ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างอาคารหลบภัยสึนามิขึ้นไว้ใช้งานเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่ง รองศาสตราจารย์  ดร.อมร  พิมานมาศ  
นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ผู้ซึ่งท�ำงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อต้านภัยพิบัติทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
ส�ำหรับพื้นที่แผ่นดินไหว อาคารรองรับแรงระเบิด อาคารป้องกันไฟ
ไหม้ รวมไปถึงอาคารเพือ่ ต้านสึนามิ ได้ให้ความเห็นว่า “จากเหตุการณ์
ภัยพิบตั สิ นึ ามิทเี่ กิดขึน้ ในปี 2547 ท�ำให้รวู้ า่ ประเทศเรายังขาดงานวิจยั
ในด้านนี้อยู่ ซึ่งหากมีงานวิจัยและน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อน�ำไปใช้จริง
ย่อมจะไม่ท�ำให้เกิดความสูญเสียมากอย่างที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งอาคารหลบ
ภัยต้องมีความแข็งแรง รองรับแรงปะทะน�้ำหนักของคลื่น และสิ่งที่มา
กับคลื่น เช่น เรือประมง ซากอาคารบ้านเรือนได้”
โครงสร้างอาคารอพยพเพื่อต้านสึนามิที่ดี
ควรเป็นอย่างไร

รองศาสตราจารย์  ดร.อมร  พิมานมาศ
นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

อาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบให้ตา้ นภัยพิบตั แิ ต่ให้รองรับการ
ใช้งานปกติ ซึ่งถ้าภัยธรรมชาติไม่รุนแรงมากโครงสร้างธรรมดาก็รับได้
แต่หากเป็นภัยที่รุนแรงอย่างสึนามิ โครงสร้างทั่วไปย่อมต้านทานแรง
ไม่อยู่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร ได้น�ำเสนอแนวทางการ
ออกแบบอาคารหลบภัยสึนามิในแบบที่ไม่เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆ
ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยลักษณะเด่นของโครงสร้างอาคาร
หลบภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. โครงสร้างหลัก เป็นตัวอาคาร 5 ชั้นยกสูง ชั้นล่างเปิด
โล่ง ใช้เป็นพื้นที่หลบภัย รองรับประชาชนได้ประมาณ 2,000 คน ซึ่ง
จะมีความแข็งแรงกว่าอาคารปกติ
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2. โครงสร้างป้องกันด้านนอก มีลักษณะเป็นเสาขนาดใหญ่
เรียงรายอยู่รอบๆ ตัวอาคาร มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร ท�ำหน้าที่คล้าย
ตาข่ายกันแรงกระแทกจากสิ่งของที่ลอยมากับน�้ำ อาทิ เรือประมง ซาก
ปรักหักพัง เพื่อไม่ให้ปะทะโครงสร้างอาคารหลักส่วนใน
โครงสร้างหลักและโครงสร้างป้องกันควรห่างกันไม่เกิน 2
เมตร โดยมีโช๊คอัพซึ่งท�ำมาจากยางสังเคราะห์พิเศษที่มีความยืดหยุ่น
เชือ่ มระหว่างโครงสร้างทัง้ สอง โดยมีหลักการออกแบบอยูว่ า่ “โครงสร้าง
ป้องกันด้านนอกเป็นส่วนทีเ่ สียหายได้แต่จะต้องป้องกันโครงสร้างหลักไม่
ให้เสียหาย”
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร กล่าวต่อไปว่า “ในพื้นที่เสี่ยงภัย
สึนามิ ไม่จำ� เป็นต้องปรับปรุงบ้านทุกหลังให้มโี ครงสร้างแบบนี้ เพียงแค่
ชุมชนหนึง่ ควรมีสกั หลังเพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกัน ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่
ก็อาจสร้าง 2 แห่ง หรือหากเป็นชุมชนขนาดเล็กทีม่ ปี ระชากรไม่ถงึ 2,000
คน ก็ให้ลดขนาดของอาคารลงมา ถึงแม้อาคารอพยพนีจ้ ะใช้งบประมาณ
เพิ่มขึ้น 30% – 40% ถ้าเทียบกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ใช้สอย
ขนาดเท่ากันแต่มีความคุ้มค่ามากกว่า ในด้านความปลอดภัย และการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ”
“แนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพเพื่อต้าน
สึนามิ” คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ประจ�ำปี 2554
“งานวิจยั ในหัวข้อนีถ้ อื ได้วา่ มีความเกีย่ วข้องกับทุกๆ คน เพราะ
เป็นเรือ่ งของชีวติ หากมีการน�ำงานวิจยั นีไ้ ปใช้ประโยชน์จะช่วยเพิม่ ความ
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เชื่อมั่นและลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลงได้หากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง
หลังจากที่งานวิจัยได้มีการตีพิมพ์ลงใน International Journal of
Earthquake and Tsunami ทางฝ่ายบรรณาธิการได้เห็นว่าเป็นงานวิจยั
ทีส่ ำ� คัญ จึงได้เปิดให้ฟรีดาวน์โหลดเพือ่ กระจายความรูจ้ ากทีโ่ ดยปกติการ
ดาวน์โหลดเอกสารจะต้องเสียเงิน นั่นเพราะหลายภาคส่วนเห็นว่าเรื่อง
ของภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ควรตื่นตัว”
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการคัด
เลือกผลงานวิจยั ดีเด่นได้พจิ ารณาคัดเลือกผลงานของ รองศาสตราจารย์
ดร.อมร พิมานมาศ ให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ประจ�ำปี 2554 อีกด้วย
แล้วในพื้นที่เสี่ยงต่อน�้ำท่วมควรสร้างบ้านแบบใด
นอกจากภัยทางธรรมชาติอย่างสึนามิแล้ว อีกหนึง่ ภัยธรรมชาติ
ทีม่ องข้ามไปไม่ได้คอื ภัยน�ำ้ ท่วมซึง่ สร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือน
ได้ไม่แพ้กัน รองศาสตราจารย์ ดร.อมร กล่าวว่า “แม้ภัยสึนามิกับภัย
น�้ำท่วมจะเป็นภัยพิบัติทางน�้ำเหมือนกัน แต่ความเร็วและความแรงของ
น�ำ้ จะต่างกัน ภัยน�ำ้ ท่วมมีหลายรูปแบบ ทัง้ แบบทีน่ ำ�้ ไหลแรงและแบบที่
ค่อยๆ เอ่อขึน้ มา การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วมถึงจึงแตก
ต่างกันกับพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิตรงที่ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างโครงสร้างป้องกัน
ด้านนอก แต่ควรสร้างบ้านในพื้นที่ถมสูงหรือยกสูงเหนือน�้ำ 1.5 – 2.0
เมตร โดยให้ชั้นล่างของบ้านเปิดโล่งไม่มีก�ำแพงขวางทางน�้ำ เพื่อให้น�้ำ
ไหลสะดวก ซึง่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านโดยเฉพาะคนโบราณก็รหู้ ลักการนีก้ นั ดี
อยู่แล้ว เพียงแต่การออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในสมัยใหม่มักจะ
ไม่ได้ค�ำนึงถึงปัญหาน�้ำท่วมเท่าใดนัก”
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สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
แทนพระองค์ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 11
ท่าน ดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
นายบุญชู ตรีทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหาร
สังคม) นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ พระไพศาล วิสาโล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ สมศักดิ์
โล่ห์เลขา แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประยงค์ ระดมยศ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคนิค
การแพทย์) ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมธี เอ เดอรูเอน ทันตแพทยศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ นายก�ำพล ศรธนะรัตน์ วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารเทคโนโลยี) นายอุดร ตันติสุนทร ป รั ช ญ า
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสหวิทยาการ)
ส�ำหรับในปีการศึกษา 2554 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ�ำนวน 5,904 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 2,063 คน ระดับปริญญา
เอก จ�ำนวน 50 คน และประกาศนียบัตร จ�ำนวน 182 คน รวมทั้งสิ้น
8,199 คน
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และอาจารย์
ดีเด่น ปอมท. ประจ�ำปี พ.ศ.2554

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ประจ�ำปี พ.ศ.2554

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
สาขาสังคมศาสตร์
อาจารย์ดีเด่น ปอมท.
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ปอมท.และอาจารย์ดีเด่น ปอมท. ประจ�ำปี
พ.ศ.2554 จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์
ดร.อัญญา ขันธวิทย์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่ง
ชาติ ปอมท. สาขาสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์
ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล อาจารย์ ดี เ ด่ น ปอมท. สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตราจารย์
ดร.เกศรา ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล อาจารย์ ดี เ ด่ น ปอมท. สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2555 ณ หอประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพพร
ลี ป รี ช านนท์ ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์
ว่ า ตามที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์
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มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เห็น
สมควรให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ ความ
สามารถในเชิ ง วิ ช าการและการถ่ า ยทอด
มี ง านวิ จั ย ที่ ดี เ ด่ น มี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม
มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ให้เป็น “อาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ”
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยมี
ทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
สังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาละ 1 ท่าน
ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ของ ปอมท. ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 ซึง่ เป็นผูแ้ ทน
จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ได้มี
การพิจารณาคัดเลือก ผลปรากฏ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง
คณะสหเวชศาสตร์
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
“ครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพ
ไทย” เพื่อร�ำลึกวีรกรรมของเหล่าเสรีไทย พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“การปรองดองของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2” และการ
เสวนาวิชาการเรื่อง “การหลอมความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ของขบวนการเสรีไทย” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีเปิดงานครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย โดยมี ศาสตราจารย์
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นวาง
ช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สวนประติมากรรม
ก�ำแพงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นอกจากนี้ภายในงานยังมี
นิทรรศการ เรื่อง “ขบวนการเสรีไทยเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติ” ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การ
ปรองดองของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2” โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร และ
การเสวนาวิชาการเรื่อง “การหลอมความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของขบวนการ
เสรีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ศาสตราจารย์ภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต และนาย กษิดิศ อานันทนธร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ด�ำเนินรายการ คือ อาจารย์วิภา ดาวมณี
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“

แท้จริงแล้ว ‘ความเป็นนานาชาติ’ คือ
การที่ เ ราต้ อ งปรั บ ตั ว ปรั บ ทั ศ นคติ
ท�ำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการ
ใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และการใช้
ชีวิตในสังคมอนาคตที่จะมีเพื่อนบ้าน
ต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม
มาอยู่ร่วมกันมากขึ้น

”
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ธรรมศาสตร์เปิดบ้าน

พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด
งาน “TU Open House 2012”
งานแนะแนวการศึ ก ษา และการ
แสดงผลงานของนั ก ศึ ก ษา ที่
ศู น ย์ ป ระชุ ม ธรรมศาสตร์ รั ง สิ ต
ชู แ น ว คิ ด “ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสูส
่ ากล”
น�ำเสนอด้านวิชาการทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนระดับสากล เพื่อรองรับ
นั ก ศึ ก ษาไทย และนั ก ศึ ก ษาต่ า งประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ซึ่งในปีนี้ รั้วแม่โดมต้อนรับนักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วม
งานคึกคักกว่า 22,000 คน ภายในงาน มี
การแนะน�ำหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ ของคณะ/ ส�ำนัก/สถาบัน/ วิทยาลัย
กว่า 65 บูธ การแสดงผลงานเด่นของนักศึกษา
จากคณะต่าง ๆ การเสวนาจากศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน และการเยี่ยมชมบรรยากาศการ

เรียนการสอนและกิจกรรมที่คณะ
นอกจากนี้ ยั ง มี ไ ฮไลต์ ที่ นั ก เรี ย น
ตลอดจนผู ้ ร ่ ว มงานให้ ค วามสนใจอย่ า ง
มาก คือ การเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สู ่ ส ากล” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มธ. มา
ถ่ายทอดในประเด็นการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ในการใช้ชีวิต 4 ปีในมหาวิทยาลัย
และความพร้ อ มของธรรมศาสตร์ ใ นการ
ผลิต บัณฑิต รุ ่ น แรก ที่ ต ้ อ งรองรั บกั บตลาด
แรงงานของการรวมเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยจะมุ่งสร้างสิ่ง
แวดล้อม บรรยากาศ ในภาพรวมทั้งหมดให้
นักศึกษาได้อยู่และใช้ชีวิตในสังคมนานาชาติ
จริงๆ ไม่วา่ จะเป็นหลักสูตรการศึกษา เอกสาร
การเรียนการสอน หรือการร่วมท�ำกิจกรรม
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ต่างชาติ
“ส�ำหรับธรรมศาสตร์ ความเป็น
นานาชาติ ไม่ได้หมายถึงเพียงการส่งนักศึกษา
ไปเรี ย นในต่ า งประเทศ หรื อ รั บ นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติเข้ามาเรียนในธรรมศาสตร์เท่านั้น
ปัจจัยส�ำคัญอยู่ที่ ‘ความเป็นนานาชาติ’ คือ
รู้เข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติหรือไม่ ซึ่ง
ได้แก่ วัฒนธรรมการตรงต่อเวลา การรับความ
แตกต่างในชุมชนนานาชาติ ซึ่งแม้จะเรียนใน
หลักสูตรภาษาไทย ก็เรียนรู้ได้ เช่น วิชา TU
100 ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี ก็จะรองรับจุดนี้ เพราะการเป็น
พลเมืองที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น เรา
ต้องฟัง และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น
ดังนั้น “ความเป็น” นานาชาติจะไม่ได้จ�ำกัด
อยูใ่ นกรอบของด้านภาษาเท่านัน้ แท้จริงแล้ว
‘ความเป็นนานาชาติ’ คือ การทีเ่ ราต้องปรับ
ตัว ปรับทัศนคติ ท�ำความเข้าใจ และเตรียม
พร้อมในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย
และการใช้ชีวิตในสังคมอนาคตที่จะมีเพื่อน
บ้านต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม

มาอยู่ร่วมกันมากขึ้น และเมื่อจบการศึกษา
บัณฑิตต้องไปใช้ชีวิตทั้งในชีวิตประจ�ำวัน
และในการท�ำงานกับผู้คนที่หลากหลายจาก
อาเซียน ซึ่งตลาดแรงงานจะเปิดเสรีตั้งแต่
ปี 2558 เป็นต้นไป ธรรมศาสตร์ จะเป็น
แหล่งหล่อหลอมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
อย่างครบวงจร เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่
มีความพร้อม มีความรู้รอบ และรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสมดุล
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
และสังคมโลก”
ส่ ว นผลตอบรั บ ของงานในปี นี้
รองศาสตราจารย์ ดร. ก�ำพล รุจิวิชชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ศูนย์รังสิต ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
จั ด งาน ฯ กล่ า วว่ า ถื อ ว่ า ธรรมศาสตร์
บรรลุเป้ามหายในการจัดงาน “TU Open
House 2012” ในการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง ได้เห็นถึง
การพัฒนาและการเติบโตทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลด้าน
การศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทั้ง
ในด้านวิชาการ ด้านการนักศึกษา และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กับสถาบัน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกภูมิภาคของ
โลกไม่ต�่ำกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงร่วม
กันมากกว่า 350 ข้อตกลง และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใช้ชีวิต การ
เรียนการสอน ในเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนีจ้ ริงๆ
ส�ำหรับผู้ที่พลาดงาน TU Open
House ในปี นี้ สามารถชมเทปบั น ทึ ก
ภาพการเสวนาและกิ จ กรรมย้ อ นหลั ง ได้ ที่
www.tu.ac.th
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
เลี้ยงแสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับ
พระราชทานปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจ�ำปีการศึกษา 2554 ผู้ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปี
ที่ 78
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สมาคมธรรมศาสตร์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ในเครื อ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จั ด งานเลี้ ย งแสดงความยิ น ดี
แด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2554 และผูไ้ ด้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่
78 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง
ศกุ ณ ตลา เอ โรงแรมแพนนิ น ซู ล ่ า ถนน
เจริญนคร เขตคลองสาน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มพิ ธี ถ วายผ้ า
พระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2555
วั น พฤหั ส บดี ที่ 15 พฤศจิ ก ายน
2555 เวลา 10.00 น. ณ วัดจองค�ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จะน� ำ
ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปถวายพระสงฆ์
ที่ จ� ำ พรรษา ณ วั ด จองค� ำ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 15
พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ขอเชิญศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนร่วมงานถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ
ชวนศิษย์เก่ า ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บัน และประชาชน
ทัว่ ไป ร่วมสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินในครัง้
นี้ ซึง่ ทางวัดต้องการไปบ�ำรุงศาลาการเปรียญที่
ช�ำรุดทรุดโทรม และบ�ำรุงศาสนสถานภายในวัด
ผูป้ ระสงค์จะบริจาคเงินสมทบ กรุณาติดต่อได้ที่
งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ หรืองานการเงิน กองคลัง ศูนย์
รังสิต หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท
สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าเตียน

บั ญ ชี ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (กฐิ น
พระราชทาน) บัญชีเลขที่ 136-089542-7
ส� ำ หรั บ กรณี บ ริ จ าคเป็ น เช็ ค สั่ ง จ่ า ยในนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กฐินพระราชทาน)
ส�ำหรับผูท้ ำ� บุญตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป และจัดส่ง
เงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จะน�ำชือ่ พร้อมจ�ำนวนเงินทีท่ ำ� บุญ
พิมพ์ลงในหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้ทา่ น
ละ 1 เล่ม ด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จึ ง ขอ
เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป
และผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ประจ�ำปี 2555 โดยพร้อมเพรียง
กัน

TU Face Up
ต้อนรับและหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะ
ผู้บริหาร UMDS ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Yoshiharu Mataga Vice President,
University of Marketing and Distribution Sciences (UMDS)
ประเทศญีป่ นุ่ และคณะ เพือ่ หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ เมือ่ วัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

มธ. ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สวทช.
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ ดร.ทวี ศั ก ดิ์
กออนันตกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2
ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มธ. รับมอบเงินปรับปรุงห้องสารนิเทศเรวัต พุทธินน
ั ทน์
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงินจ�ำนวน 8 ล้านบาท จากบริษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิเรวัต พุทธินันทน์ โดย
นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) นางอรุยา พุทธินันทน์ ประธานกรรมการ
มูลนิธิเรวัต พุทธินันทน์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสารนิเทศเรวัต
พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส กรุงเทพฯ

อธิการบดี มธ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร EU
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Mr. Josef WEIDENHOLZER,
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats
in the European Parliament (EU) ในโอกาสนี้ได้เข้าพบอธิการบดี
และผู้บริหาร รวมถึงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ EU เมื่อวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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TU Face Up
มธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Kanagawa
University ประเทศญี่ปุ่น
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Prof. Michlo NAKAJIMA, President,
Kanagawa University ประเทศญีป่ นุ่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นักศึกษา มธ. รับมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ มอบทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมทั้งสิน 400,000 บาท เมื่อวัน
ที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มธ. มอบรถราง NGV โฉมใหม่ 5 คัน
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รับมอบรถรางเชื้อเพลิงก๊าช NGV จ�ำนวน 5 คัน จาก
คุณจรินทร์ ผิวงาม ผู้ตรวจการส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณโถงด้านหน้า อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมลงนามความร่วมมือกับ NECTEC
เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท   ชาญวิทยาพงศ์   คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรม และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ลงนามความร่วม
มือในการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555
ณ. ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพัฒนาการวิจย
ั กับ Hochiminh
City University of Industry ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้มีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึก
ความเข้าใจระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กับ Hochiminh City University of Industry กรุงโฮ
จิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย รองศาสตราจารย์
ภาวดี สมภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง และ Dr. Nguyen
Manh Huan เป็นตัวแทนของหน่วยงานทั้งสอง ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้
จะน�ำไปสู่ความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านงานวิจัย
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นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล
จากการแข่ ง ขั น International Convention
for Rehabilitation Engineering & Assistive
Technology (iCREATe) 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์

นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เข้ า
ร่วมการแข่งขัน Student Design
C h a l l e ng e 2 0 1 2 ใ น ง า น
International Convention for
Rehabilitation Engineering &
Assistive Technology (iCREATe)
2012 มี ป ระเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น
ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และไทย
เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2555
ณ ประเทศสิงคโปร์
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน 2 ทีม
ได้แก่ ทีม Cp-steper และ ทีม IWalk ผล
ปรากฎว่า ทัง้ สองทีมสามารถคว้ารางวัล Best
poster Merit รางวัลชมเชย และรางวัล
Peer’s choice award มาครอง การแข่งขัน
ในครัง้ นี้ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และ Singapore Therapeutic,
Assistive & Rehabilitative Technology
(START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่ง

โครงการนีไ้ ด้จดั ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้นสิ ติ นักศึกษา
ระดับนานาชาติได้มีโอกาสแสดงศักยภาพใน
การน�ำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทจี่ ะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการรวมถึงการเป็นเวที
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการสนับสนุนให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานต่างๆ น�ำผลงานการวิจัยที่มีไปต่อย
อดเพื่อสร้างประโยชน์แก่คนพิการต่อไป

ทีม IWalk
ส� ำ หรั บ ที ม IWalk ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล
Best poster นั้ น มี ส มาชิ ก ในที ม ได้ แ ก่
นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นักศึกษาปริญญาโท
ภาควิชาเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว

พัสตาภรณ์ เสือสา นักศึกษาปริญญาตรี ภาค
วิชาเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว
ฐิ ติ ภ า สุ ว รรณชาศรี นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี

TU Show Case
ภาควิ ช าเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
นายชัยพร นันทกิจ นักศึกษาปริญญาตรี
ภาควิชาเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
มีอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
และมีอาจารย์ ดร.พัชรี คุณค�้ำชู อาจารย์
ภาควิชากายภาพบ�ำบัด คณะสหเวชศาสตร์
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การกายภาพบ�ำบัดและผู้ป่วย รางวัล Best
poster เป็นการน�ำเสนอผลงานในรูปแบบ
ของ poster ที่สามารถสื่อถึงผลงานได้อย่าง
ชัดเจนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด
ของการออกแบบ หรือหลักการและที่มาของ
ตัวสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงในด้านการตกแต่งให้
สวยงามอีกด้วย

ทีม Cp-steper
ส่วนทีมทีส่ องคือ “ทีม Cp-steper”
ได้รับรางวัล Merit รางวัลชมเชย และรางวัล
Peer’s choice award ซึ่งเป็นรางวัลที่
บุคคลภายนอกและทีมผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันลง
คะแนนเลือกผลงานที่ตนเองชื่นชอบ สมาชิก
ในทีม Cp-steper ประกอบด้วย นายเมวลี
จิโรจนนุกลู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว
กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษาปริญญาตรี
ภาควิ ช าเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
นายเชาว์วุฒิ จักรเพชร นักศึกษาปริญญาตรี
ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บรรยงค์ รุง่ เรืองด้วยบุญ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
เรื่องเขียนระบบควบคุมเครื่อง
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45  ฉบับที่ 9  |  กันยายน 2555  |  15

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม

วัน/เวลา/สถานที่

สัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์
ประจำ�ปี 2555

วันที่ 28 กันยายน 2555
เวลา 8.30-16.20 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
(ศศ. 301) คณะศิลปศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์

คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 กันยายน 2555
เวลา 13.00-16.00
ณ หอประชุมศรีบูรพา
มธ. ท่าพระจันทร์

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0-2613-2437-8, 0-2623-5144

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
อาคารราชสุดา ชั้ น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7362
www.nurse.tu.ac.th

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ณ วัดจองคำ� อำ�เภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานประชุม
กองบริหารท่าพระจันทร์ มธ.
โทร. 02-613-3015-6

B.E. Thammasat Open House 2013

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ควบคุมน�้ำหนักอย่างไร ในวัยท�ำงาน”
รุ่นที่ 1

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2555

ติดต่อสอบถาม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�ำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุลสารธรรมศาสตร์
			
ที่ปรึกษา			
บรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการ		
			
จัดท�ำโดย		
			
พิมพ์ที่			

: http://www.tu.ac.th
: เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต
: ศิริศักดิ์ สรานุกูล
: นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส ปฐมา ศรีสังข์ นวพรรณ อิ่มดวง
ประภาพันธ์ ว่องไว ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข
: งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร. 0-2564-4493
: หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

