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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรพบสื่อมวลชน” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หอง
ประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยแถลง
ประเด็นหลัก คือ มิติใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง ศาสตราจารย 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี เปนประธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย เผยถึงทิศทางการดำเนิน
งานหลังจากไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนอธิการบดี 
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ วา นโยบายท่ีสำคัญที่จะดำเนินการภายใน
ระยะเวลา ๓ ปจากนี้นั้น คือตองการใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เปนมหาวิทยาลัยช้ันนำในระดับประเทศ เปนผูนำทางวิชาการ ดังน้ันจึง
ตองมีงานวิชาการที่ดี มีผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
ในตางประเทศมากขึ้น งานวิจัยเปนสิ่งสำคัญ เปนหัวใจของการพัฒนา  
ถาสามารถผลิตหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ งานวิจัยใหมๆ ใหกับสังคมได 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็จะเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณไมใชโรงเรียน 
ตามปณิธานที่ อาจารยปรีดี พนมยงค ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เมื่อป ๒๔๗๗ ที่ไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงนี้เพื่อเปนบอน้ำ
บำบัดความกระหายของราษฎร ธรรมศาสตรถูกกอตั้งเพื่อผลิตคนใหมี
ความรู และนำความรูที่ไดมาชวยพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปจจุบันไดผานมา
แลวถึง ๗๗ ป ธรรมศาสตรไดหางหายไปจากการเปนบอบำบัดความ
กระหายของราษฎรขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองการ
กลับมาเปนมหาวิทยาลัยของคนสวนรวม เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน
อยางแทจริง 

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเพียงแคตองการสรางบัณฑิตที่จบ
ออกไปใหร่ำรวยและหากินในสังคมเทาน้ัน แตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มุงผลติบณัฑติเพือ่รับใชสงัคมและประเทศชาต ิผลติบณัฑติใหมคีวามรู 
คูคุณธรรม เปนมหาวิทยาลัยที่ดูแลคนดอยโอกาสทางสังคม ตองการ
ใหคนธรรมศาสตรมีจิตวิญญาณในความเปนธรรมศาสตร และสราง
ประชาธิปไตยตอสูเพื่อความถูกตองยุติธรรม” 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรประกาศตัวเปนมหาวิทยาลัยสำหรับผูดอยโอกาสทางสังคม 
โดยรับนักศึกษาที่ยากไร ยากจน ในเขตชนบท ในเขตเมืองมากที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีหลายโครงการที่คอยสนับสนุนบุคคลเหลานี้ ไมวา 
จะเปนโครงการชางเผือก โครงการนักศึกษาเรียนดีแตยากจนในชนบท 

เปนตน ทั้งนี้ธรรมศาสตรไมเพียงแตดูแลผูยากไรเทานั้น แตธรรมศาสตร 
ไดคำนึงถึงนักศึกษาผูพิการซึ่งมีจำนวนนักศึกษาผูพิการที่เขามาศึกษาใน
ธรรมศาสตรจำนวนมาก ท้ังนี้ยังไดใหการอำนวยความสะดวกในดาน
เครื่องมือการเรียนการสอนและการเดินทาง อาทิ คอมพิวเตอร เครื่องชวย
ฟง เครื่องขยายภาพ รถวีลแชร ทางลาด หองน้ำ ลิฟท เพื่อความสะดวก
สบายและปลอดภัยแกนักศึกษาผูพิการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตองการเปนมหาวิทยาลัยที่ดูแลคนพิการ คนยากไร ที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย  

นอกจากนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงวิชา 
พื้นฐาน ชื่อวิชา “ความเปนพลเมืองกับการรับผิดชอบตอสังคม” รหัส 
มธ.๑๐๐ โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนตางไปจากเดิมที่นักศึกษาเขา
ฟงการบรรยายในหองเรียนเพียงอยางเดียว แตจะใหนักศึกษาออกไป
สัมผัสและทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง ซึ่งวิชาดังกลาว
เปนวิชาบังคับ ๓ หนวยกิต ๔๘ ชั่วโมง สำหรับกิจกรรมจะเปนกิจกรรมท่ี
นักศึกษาไดเลือกเองตามความสนใจ อาทิ การตอตานการสูบบุหร่ีใน
มหาวิทยาลัย การรณรงคการท้ิงขยะใหถูกถังถูกที่ การปองกันปญหาน้ำ
ทวมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งลวนแลวเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
สวนรวม และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการ Present กิจกรรมที่ลงไปทำ 
Case Study เปนกลุมๆ หนาชั้นเรียน  

นอกจากนี้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปดชองทางรับ
นักเรียนท่ีทำกิจกรรม ใหมีโอกาสเขาเรียนในธรรมศาสตร ประมาณปละ  
๒๐-๓๐ คน เพื่อใหเด็กกิจกรรมเหลานี้มาเปนเชื้อในการสรางสรรค
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยคาดหวังวานักศึกษาที่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ย้ำยืนยันปณิธานกอต้ังมหาวิทยาลัย  
เปนบอบำบัดความกระหายของราษฎร  
ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส 
และสรางบัณฑิต เพื่อพัฒนาประเทศ 
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นักวิชาการ มธ. สรางชื่อ นักวิชาการ มธ. สรางช่ือ 
รับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยม  รับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยม  
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ในงาน “วันนักประดิษฐ”  ในงาน “วันนักประดิษฐ”  
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมนักวิจัยและนักวิชาการ มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

รางวัลวิทยานิพนธ ประจำป ๒๕๕๓ และรางวัลผลงาน

ประดิษฐคิดคน ประจำป ๒๕๕๔ จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ” เมื่อวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  

พิธีมอบรางวัลดังกลาว ศาสตราจารย ดร .สมคิด  

เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเขารับ

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๓ สาขานิติศาสตร 

โดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ

ของนักวิจัยตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

กำหนดไว ไดอุทิศตนเพ่ือการวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือความกาวหนา

ทางวิชาการ และความเจริญซ่ึงเปนประโยชนตอประเทศชาติ 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เปนนักวิจัยที่ใหความสนใจ

เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น มีผลการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง 

เกี่ยวกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยศึกษาวิจัยรูปแบบ

และแนวทางการกำกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และเปรียบเทียบกับแนวทางของตางประเทศ 

ซึ่งศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในดานการจัดการ

งบประมาณ และการลดสภาพนิติบุคคลของสวนราชการ การ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่ของรัฐ โครงการวางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ผลงานวิจัยไดมีการนำไป 

ใชประโยชนในการแกไขปญหาดานการบังคับใชกฎหมายของ 

หนวยงานของรัฐหลายแหง  

นอกจากนี้ มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับรางวัล

วิทยานิพนธระดับดีเยี่ยม ๑ รางวัล ไดแก วิทยานิพนธเรื่อง 

“นวัตกรรมบำบัดกำจัดเฉพาะเซลลมะเร็งดวยสารกออนุมูล

อิสระ PEITC” โดย ทันตแพทยหญิง ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม

วิทยานิพนธของ University of Texas Health Science Center at 

Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการวิจัยในสัตวทดลองที่มี

คุณภาพ ไดรับทุนจาก NIH ของอเมริกา มีโอกาสในการสกัดยา 

PEITC หรือสังเคราะหขึ้นมาเพื่อพัฒนาใชในการรักษาโรคมะเร็ง 

บางชนิดตอไป มีประโยชนอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึง

เปนงานวิจัยที่มีคุณคาในการพัฒนาศาสตรที่ เปนรากฐานของ 

องคความรูทางการแพทย เนื่องจากเกิดแนวความคิดมุมกลับที่จะมี

ผลใหเซลลมะเร็งตายไดดวยปริมาณอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น มีการสราง

ผลงานท่ีถูกตีพิมพมากมาย นับเปนผลสำเร็จทางวิชาการท่ีดีเยี่ยม 

รางวัลวิทยานิพนธระดับดี ๓ รางวัล ไดแก วิทยานิพนธ

เรื่อง “กลวิธีแบบใหมที่มีความแมนยำสูงในการตรวจสอบ 

สิ่งแปลกปลอมโดยใชขอมูลไฮเปอรสเปคตรัม” โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล วิทยานิพนธของ Carnegie 

Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนงานวิจัยเชิงประยุกต

พัฒนากลวิธีแบบใหมในการคัดเลือกความถี่ที่เหมาะสมของขอมูล

ไฮเปอรสเปคตรัม เพื่อนำไปตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบนไกใน 

โรงชำแหละไก โดยแสดงผลการคนหาผานคอมพิวเตอร เปนระบบ

ตรวจสอบเนื้องอกผิวหนังไก เปนการคนพบวิธีใหมที่มีความแมนยำ 

และใชงานใหมซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตอยอดทดแทนแรงงาน

เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น มีผลการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง

เกี่ยว

ทองถิ่น

และแนวทา
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จากอุบัติเหตุบนโทลลเวย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทำใหมี 

ผูเสียชีวิต ๙ ราย บาดเจ็บ ๕ คน ในจำนวนนี้มีอาจารยและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมอยูดวย จากเหตุการณดังกลาว มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จึงกำหนดมาตรการในการใหบริการรถตูโดยสาร เพื่อลดความ

เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจนกอใหเกิดความเสียหาย และเสียชีวิต พรอมเดิน

หนาสูการเปนตนแบบดานระบบขนสงมวลชนท่ีปลอดภัยใหแกสงัคมไทยตอไป 

มธ. ประกาศเปนตนแบบระบบขนสงมวลชนท่ีปลอดภัย 
ลดการสูญเสียมหาศาล 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดี

ฝายบริหารทั่วไป ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได

ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยใน

การใหบริการรถตูโดยสาร ซึ่งในแตละวันมี

ประชาคมธรรมศาสตรใชบริการจำนวนมาก 

จึงไดเดินหนากำหนดขอปฏิบัติในการใหและ

รับบริการเพ่ิมเติมจากขอกำหนดตามสัญญา

การอนุญาตใหใชพื้นที่จอดรถรับ-สง โดยให 

ผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภยั ซึง่มอบหมาย 

ใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ ผูควบคุม

การปลอยรถ (นายทา) เปนผูตรวจสอบความ

เรียบรอยกอนปลอยรถออกจากสถานีรับสงผูโดยสารทุกครั้ง หาก 

ผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยไมครบทุกคนจะไมอนุญาตใหปลอยรถ

ออกจากสถานีรับสงผูโดยสารโดยเด็ดขาด และการติดหมายเลข

โทรศัพทรองอธิการบดีฝายบริหารท่ัวไป เจาหนาท่ีงานพาหนะและ

ขนสงมวลชน และผูควบคุมรถของบริษัท ไวดานหลังเกาอี้ทุกตัวใน

รถทุกคันใหเห็นเดนชัด เพื่อใหผูโดยสารสามารถแจงขอรองเรียนได

ทันที และผูรับผิดชอบจะตองโทรศัพทแจงพนักงานขับรถใหแกไข

โดยทันที ไมใชภายหลังการเดินทางถึงปลายทาง รวมทั้ง การติดตั้ง

เครื่องตรวจวัด บันทึกความเร็วบนรถตูโดยสารทุกคัน อุปกรณ 

ดังกลาวจะทำหนาท่ีคลายกลองดำเคร่ืองบินรายงานสถานะของ

รถยนต ตำแหนงที่อยู ลักษณะการขับขี่และความเร็วขณะขับขี่  

ตัวเครื่องจะมีเสียงรองเตือนเมื่อพนักงานขับรถเร็วเกินกวา ๑๐๐ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถบันทึกขอมูลการขับขี่ของพนักงาน 

ขับรถยนต จากระบบ GPS ที่ติดต้ังประจำรถยนต โดยใชระบบ

ดาวเทียมในการควบคุม ซึ่งไดดำเนินการติดต้ังท้ังรถยนตของ

มหาวิทยาลัย รถตูโดยสารทุกคัน และในอนาคตมหาวิทยาลัยไดมี 

นโยบายในการติดตั้งระบบ GPS บนรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร 

และรถรับ-สงภายในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ไดจัดต้ัง “ศูนยการ

เรียนรูและเฝาระวังความปลอดภัยระบบขนสงมวลชนตนแบบ” เพื่อ

เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารความปลอดภัย และเฝาระวังในเชิง

ปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากเกิดเหตุอันใดที่ไมคาดคิดขึ้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถจะทราบและเขาดำเนินการแกไข

ปญหาไดอยางทันทวงที โดยสามารถทราบถึงจุดและชวงเวลาท่ีเกิด

เหตุไดจากการเฝาระวัง  

ทั้งน้ี เพื่อปลูกฝงและกระตุนจิตสำนึกประชาคมธรรมศาสตร 

รวมทัง้ประชาชนท่ัวไปใหตระหนักถงึความสำคญัของความปลอดภัย 

ในการใชรถใชถนน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงตอยอดจัดโครงการ

ศูนยการเรียนรู และเฝาระวังความปลอดภัยระบบขนสงมวลชน

ตนแบบ ดวยการจัด “โครงการสงเสริมการเรียนรูและเฝาระวัง

ความปลอดภัยระบบขนสงมวลชน” ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ 

มถินุายน ๒๕๕๔ ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศนูยรงัสิต โดยรปูแบบ 

การจัดงานเปนการประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดกิจกรรมใหความรู

ในรูปแบบตางๆ อาทิ นิทรรศการการขับขี่ และการโดยสารบริการ

สาธารณะใหปลอดภัย เสวนาเก่ียวกับมาตรการดานความปลอดภัย 

เมาไมขับ เกมสการแขงขันตอบคำถามชิงรางวัล จัดบูธใหความรู

เก่ียวกับการขับขี่ปลอดภัย เปนตน เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกดานความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป กลาว

เพิ่มเติม 

จากอุบัติเหตุบนโทลลเวย ซึ่งนำไปสูการสูญเสียทรัพยากร

บุคคลอันเปนกำลังสำคัญของประเทศที่ผานมานั้น จะเปนอีกหน่ึง 

อุทาหรณ ที่จะทำใหทุกคนไดฉุกคิดและตระหนักวา “ถึงเวลาแลวที่

ทุกฝายจะตองตระหนักถึงปญหานี้อยางจริงจังไมใชเพียงแคกำหนด

มาตรการหรือนโยบายเทานั้น แตตองทำใหสามารถปฏิบัติไดจริง

อยางมีระบบ ที่สำคัญทุกคนจะตองไมละเลยหนาที่ของตัวเอง และ

ตองรับผิดชอบตัวเองและผูอื่นบนทองถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและ

การสูญเสียที่จะตามมา” ซึ่งหากประชาคมธรรมศาสตรปฏิบัติตน

เปนตนแบบดานความปลอดภัยในระบบขนสงมวลชน และสะทอน

ผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนี้ กระตุนเตือนสูสังคมภายนอกให

เล็งเห็นความสำคัญไดนั้น การ “สูญเสีย” ครั้งนี้ จะไมเหลือเพียง 

“ความสูญเปลา” เหมือนเชนอุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดข้ึนหลาย 

ตอหลายคร้ังในอดีตที่ผานมา 
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คณะทำงานโครงการสรางขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษ
พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร (BEAT 
2010) พรอมดวย ทีมทูตประชาสัมพันธ หรือ BEAT Ambassador 
ไดจัดกิจกรรมโรดโชว BEAT2010@Campus ภายใตแนวคิด “ลบลบ
เปนบวก สมการคนรุนใหม ประหยัดพลังงาน สรางสรรคสังคม 
ยั่งยืน” เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณโถงดานหนา  
หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ 
BEAT 2010 รวมไปถึงการใหความรูดานการอนุรักษพลังงานแก 
นักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย 
ดร .อภิชิต เทอดโยธิน ผูจัดการโครงการ BEAT 2010 และ 
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การคลัง เปนประธานในการเปดงาน และพิธีมอบรางวัลแก ผูชนะ
การประกวดภาพยนตรสั้น คำขวัญและตราสัญลักษณ ในหัวขอ 
“รวมกันอนุรักษพลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  

ผลการประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศไดรับเงินรางวัลละ 
๑๐ ,๐๐๐ บาท ประกอบดวย ๒ รางวัล ไดแก นายพิสิทธิ์  
ลวนประวัติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร เอกภาษาอังกฤษ ในช่ือ 
ผลงาน Pround to be Thammasat และนายปฏิภาณ บุณทริก  
นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ชื่อผลงาน จอหนนี
กูโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
ไดแก ทีม JC Againt climate change คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน ในชื่อเรื่อง ทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับ
เงินรางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท ประกอบดวย ๒ รางวัล ไดแก นางสาว
วีณา ธรรมวัฒนา นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ในชื่อ
ผลงาน รักโดมนะ ๒๔ ชม. และทีม ๘๘๕ Production และ 
หมาหมุนฟลม จาก คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ในช่ือ
ผลงาน กลับมากอน 

ผลการประกวดตราสัญลักษณและคำขวัญ รางวัลชนะเลิศ ได
รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ไดแก นางสาวปารวี ธีระกุล นักศึกษา
คณะรัฐศาสตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ 
บาท ไดแก นายเทิดพงศ ศรีเกษ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ไดแก 
นางสาวญาณิกา เลิศพิมลชัย คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชน  

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิ นิทรรศการแนะนำ
โครงการ BEAT 2010 พรอมกับการใหความรูดานการอนุรักษ
พลังงาน ซึ่งเนนการใชวัสดุไม เพื่อสื่อถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมการ
เสวนาการประหยัดพลังงาน โดย ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ อาจารย
ประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร LEED AP คนแรกของประเทศไทย และ ดี.เจ.เด. จาก 
คลื่นซี๊ด 97.50 FM. มาพูดคุยเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมไปถึง
การโชวมายากล จักกล้ิงกับ ไอนสไตน และกิจกรรมตอบคำถาม 
ชิงรางวัล ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษาและผูเขาใชหองสมุดเปน
อยางมาก 

ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร LEED AP คนแรกของ
ประเทศไทย ใหสัมภาษณวา การแกปญหาดานพลังงานถือเปน
เรื่องท่ีทุกคนตองใหความสนใจและรวมมือกัน โดยเช่ือวาโครงการ
สรางขมุกำลังบคุลากรดานการอนรุกัษพลังงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การใชพลังงานในอาคาร (Building Energy Award of Thailand 
2010 : BEAT 2010) ดวยการจัดประกวดอาคารตนแบบการอนุรักษ
พลังงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งที่รวมใน
โครงการ จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป
หันมาใหความสนใจเร่ืองการประหยัดและอนุรักษพลังงานมากข้ึน 
โดยเฉพาะประเด็นการใชพลังงานภายในอาคาร ซึ่งถือเปนประเด็น
สำคัญอันดับหนึ่งของการใชพลังงานมากที่สุด เม่ือเทียบสัดสวนการ
ผลิตไฟฟาของไทย โดยการใชพลังงานในอาคารคิดเปน ๔๕% ของ
การผลิตไฟฟาทั้งหมด 

ดังนั้น หากทุกคนรวมมือกันและชวยกันประหยัดพลังงาน  
ลดการใชพลังงานในอาคารรวมถึงบานเรือนตางๆ นอกจากจะ
เปนการประหยัดคาใชจายเร่ืองคาไฟฟาแลวยังชวยลดปญหาโลก
รอนไดอีกดวย เนื่องจากพลังงานไฟฟาที่ผลิตสวนใหญผลิตมาจาก
ถานหิน ซึ่งมีตนทุนต่ำ แตกลับเปนตัวการสำคัญที่ปลอยกาซ

BEAT2010@Campus 
“ลบลบเปนบวก สมการคนรุนใหม  
ประหยัดพลังงาน สรางสรรคสังคมยั่งยืน” 

(Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ø) 
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บุคลากรดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกดังรายนามตอไปนี้ 

กลุมขาราชการ 

กลุมขาราชการ 

กลุมลูกจางประจำ 

กลุมลูกจางประจำ 

ผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัลในฐานะท่ีปฏิบัติราชการดวยความวิริยะอุตสาหะอยางดียิ่ง ประจำป ๒๕๕๓ มีรายนามดังตอไปน้ี 

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

นายนิรัช รมเย็น  
ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
สำนักงานเลขานุการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นางเยาวนันท ชัยกลาหาญ  
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  
งานบัญชี กองคลัง 

ดร.วิเชียร อินทะสี 
ตำแหนงนักวิจัย ชำนาญการ  
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

นางสมสุข ศักดิ์สมพงษ  
ตำแหนงพนักงานสถานท่ี 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

นางชอทิพย สนแกว  
ตำแหนงพนักงานสถานท่ี  
งานตรวจกอนจาย กองคลัง 

 
นายพิชัย ดวงนิล 
ตำแหนงพนักงานสถานท่ี  
สำนักงานเลขานุการ  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

นางสาวอมรรัตน อาจมีแกว  
ตำแหนงพยาบาล  
งานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรมหญิงพิเศษ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวมธุรส บุญชวย 
ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
งานพัฒนาระบบเพ่ือการบริหาร  
กองแผนงาน 

นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ 
ตำแหนงนักวิชาการศึกษา  
สำนักงานเลขานุการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร 



ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝาย

วิเทศสัมพันธ พรอมดวย อาจารย ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค ผูชวย

อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Professor Akihisa Inoue 

President, Tohoku University และคณะ เพ่ือหารือดานความ 

รวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองรับรอง 

ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝาย

วิเทศสัมพันธ ตอนรับ Professor Yukawa Masato, President of 

Graduate Institute of Entrepreneur studies และ Professor 

Yomiyama Eiko เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการและ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ 

หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ โอภาประกาสิต ผูชวยผูอำนวยการ 

ฝายรับเขาศึกษาและประชาสัมพันธ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร ตอนรับคณะผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนมาแตรเดอี

วิทยาลัย เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

เม่ือวันที ่๘ กมุภาพันธ ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ร วมแถลงข าวการจั ดการแข ง ขัน

ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร - จุฬาฯ 

ครั้งที่ ๖๗ เมื่อวันที่ 

๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

ณ หองยงูทอง สมาคม 

ธรรมศาสตร ในพระ- 

บรมราชูปถัมภ ถนน

พระราม ๔ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

นายกสภามหา วิทยา ลัย

ธรรมศาสตร มอบชอดอกไม

เพื่ อแสดงความยินดี กั บ 

คุณชวน หลีกภัย กรรมการ

สภามหาวิ ทยาลั ย ผู ท ร ง 

คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ ป ริญญา 

นิ ติ ศ าสต ร ดุษฎี บัณฑิ ต - 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันท่ี 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม  

ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ นายบุญสิทธิ์ บัวบาน ประธาน

สภาขาราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

และคณะ เพื่อศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการของสภา

ขาราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร

ธรรมศาสตร มอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหแก 

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖ ทุน  

เ ม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๕ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย นาย
แพทยจิตตินัดด หะวานนท 
คณบ ดีคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยา ลัยธรรมศาสตร 
พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยวิชัย ลีละวงคเทวัญ รองคณบดีฝายบริหาร รับมอบเงิน 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จาก คุณนิมิตร หมดราคี ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท ๑๒๔ คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อ
สนับสนุนเงินรางวัลโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ “คานิยม
องคกร” คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุมแพทยโดม ๔ อาคารคุณากร 
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

มองผ
านเฟร

ม 
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รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  
ผูอำนวยการสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำเร็จการศึกษา 
วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรการแพทย) และแพทยศาสตร- 
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (สูติ-นรีเวชวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยดำรง
ตำแหนงหัวหนากลุมงานแพทย หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร
คลินิก รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย ผูชวยอธิการบดี
ฝายวิจัย และรองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล  

ผูอำนวยการสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เผยถึงนโยบายและวิสัยทัศนในการ

บริหารงาน เพื่อใหสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ

มีการบริการท่ีเปนเลิศ เปนแหลงขอมูล อีกท้ังยังสงเสริมการ 

จดทะเบียน สงเสริมการนำไปใชประโยชน และสรางรายไดจาก

ทรัพยสินทางปญญา โดยสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ

วิสาหกิจจะเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ ที่มีการคิดคนไดนั้นมาพัฒนาใหเกิดประโยชน รวมไป

ถึงคุมครองสิทธิประโยชนและรักษาผลประโยชนทรัพยสินทาง

ปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะทำใหการบริหารงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยมีความครบวงจรมากข้ึน  

สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจคือหนวยงาน

นองใหมที่เกิดจากการโอนงานดานบมเพาะวิสาหกิจและงานดาน

คลินิกเทคโนโลยี มารวมเขากับงานดานทรัพยสินทางปญญาซึ่งก็คือ

ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย 

โดยสำนักจะมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานระดับประเทศถึง ๔ แหง 

คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย โดย

ไดกำหนดยุทธศาสตรไว ๕ ดาน ดังนี้ 

๑. การกำหนดโครงสรางของสำนักทรัพยสินทางปญญาฯ 

ที่มีความตองการบุคลากรเพิ่มเติมในหลายอัตราเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของสำนักในอนาคต อาทิ ผูจัดการสำนัก เจาหนาที่การเงิน

การบัญชี นิติกร เปนตน 

๒. การประชาสัมพันธ และการเผยแพรความรู โดย

ภารกิจหลักของสำนัก คือ การกระตุนใหประชาคมมีความสนใจใน

การทำวิจัยมากข้ึน ดำเนินการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูที่ทำวิจัย 

ตระหนักวาเมื่อจะมีการสรางผลงานวิจัยตางๆ ขึ้นมา จำเปนตอง

แจงใหทางมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือท่ีสำนักจะไดใหการชวยเหลือใน

ดานการขอสิทธิบัตรและการดูแลผลประโยชน อีกทั้งยังชวยใน 

การเจรจากับผูประกอบการ ที่อาจจะมีความสนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์

เหลานั้นไปพัฒนาตอใหเปนสิ่งประดิษฐที่มีมูลคาสูงข้ึน โดยใน

อนาคตอันใกลจะดำเนินการประชาสัมพันธตางๆ ผานกิจกรรม 

Road show ดวย 

๓. การบมเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสรางผูประกอบการใหม  

สงเสริมผูประกอบการรายเกา ตามโครงการท่ีรวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔. คลินิกเทคโนโลยี เปนการทำงานรวมกับกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจัดโครงการใหความรูถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชน 

๕. การจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญา ปรัชญาของ

สำนัก คือ ทรัพยสินทางปญญาคืออนาคตของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร โดยการย่ืนขอจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีแนวโนมสูงข้ึนทุกปสอดคลองกับ

นโยบายท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

แมในชวงแรกสำนักจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยและมีรายไดจากการจัดฝกอบรมใหความรู แต 

ตอไปเมื่อผลงานทรัพยสินทางปญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี 

ถูกนำไปตอยอดโดยการขอซื้อสิทธ์ิจากผูที่สนใจ ทำใหสำนัก

สามารถมีรายไดพึ่งพาตนเองได และในอนาคตจะตองเปนแหลง

รายไดที่จะนำกลับมาพัฒนางานดานวิจัยและดานอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยนั่นเอง 

แนะนำผูบริหารใหม 

ผู อ ำนวยการสำนักทรัพย สิ นทางปญญาและบม เพาะวิ สาหกิ จ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับวิสัยทัศนที่มุงสูการเปนศูนยกลางทางความรู  

การวิจัย สงเสริมการนำไปใชประโยชน และสรางรายไดจากทรัพยสินทาง

ปญญา 
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มนุษยในโรงชำแหละไกไดอยางกวางขวาง การตรวจสอบส่ิงแปลก

ปลอมในอาหาร สามารถลดการเจ็บปวยของประชากรและชวย

ประหยัดงบประมาณในการรักษาไดเปนจำนวนมาก นับเปน

ประโยชนตอประเทศท้ังทางดานคุณภาพและทางเศรษฐกิจ 

วทิยานิพนธเรือ่ง “แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทย 

สมัยใหม ในบริบทอาคารประเภท รีสอรท” โดย ดร.เขียนศักดิ์ 

แสงเกล้ียง วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน

วิทยานิพนธที่ดี มีคุณภาพและมีประโยชน โดยทำใหไดทราบถึงแนว

ความคิด ลักษณะ และรูปแบบ รวมถึงเอกลักษณทางสถาปตยกรรม

ไทยสมัยใหมในบริบทอาคารประเภทรีสอรท ไดทราบถึงลักษณะ

ทางกายภาพของรูปแบบและเอกลักษณของสถาปตยกรรมไทย 

สมัยใหมจากแนวคิดตางๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของและสามารถ

อธิบายแนวทางและพัฒนาการรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม 

ในบริบทอาคารประเภทรีสอรท ตลอดจนความเปนลักษณะไทย

สมัยใหมจากสถาปตยกรรมไทยในอดีต รวมถึงการสรางงาน

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมที่เหมาะสมและควรจะเปนซึ่งมีความ 

ตอเน่ืองจาก “รูปแบบ” และ “แกนแท” จากสถาปตยกรรมไทยใน

อดีต นอกจากน้ียังไดแนวทางการพัฒนาออกแบบ (Design 

guidelines) สถาปตยกรรมไทยสมัยใหมในบริบทอาคารประเภท

รีสอรท เพื่อประโยชนในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว และ

วิชาชีพสถาปตยกรรมของไทยในอนาคตตอไป 

วิทยานิพนธเรื่อง “การนำเสนอผลการดำเนินงาน : ผล

กระทบของงบการเงินรูปแบบใหมตอวิจารณญาณของนักลงทุน

ในการประเมินผลการดำเนินงาน” โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อรพรรณ ยลระบิล วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนวิทยานิพนธที่ศึกษาผลกระทบของงบการเงินรูปแบบใหมที่มีตอ

วิจารณญาณของนักลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานของ

กิจการ วิทยานิพนธนี้มีความคิดริเริ่มที่ดี ที่มีการทดสอบทฤษฎีที่

เก่ียวของกับ The Incomplete Revelation Hypothesis (HIP) โดย

เช่ือมโยงกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่ประกาศใชในอนาคต 

และไมซ้ำกับผลงานทางวิชาการท่ัวไป ซึ่งถือเปนการทดสอบในส่ิงท่ี

ยังไมเกิดขึ้น แตสามารถท่ีจะหาวิธีมาทดสอบได และสามารถบอก

ไดวาทดสอบแลวมีประโยชนอยางไร งานวิจัยนี้มีการเสนอผลงาน

ถูกตองตามระเบียบแบบแผน และมีการตั้งสมมติฐานที่ตองการ

พิสูจนชัดเจน เลือกใชวิธีการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงทดลองกับกลุม

ตัวอยางและทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมกับการหาขอมูลมาพิสูจน

สมมติฐานท่ีตั้งไว และเปนประโยชนตอประเทศไทย เพราะเปนการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางคนไทย และประเทศไทยจะตองประกาศใช

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมนี้ในอนาคต ผลการวิจัยทำใหทั้ง 

ผูกำกับดูแลธุรกิจ นักลงทุน ผูบริหารบริษัท และสถาบันการศึกษา

จะไดเตรียมการไดอยางเหมาะสมและถูกตองในการนำมาตรฐาน

การบัญชีฉบับใหมมาใช  

สำหรับอีกหนึ่งรางวัลที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจคือ รางวัล 

ผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป ๒๕๕๔ ที่สามารถควารางวัล 

ระดับดี ไดแก ผลงาน “ระบบอบแหงเชิงพาณิชยโดยใชไมโครเวฟ

กำลังต่ำที่ปอนคล่ืนสองตำแหนงรวมกับระบบสุญญากาศ” โดย 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รันตเดโช และคณะ (สาขาวิศวกรรม- 

ศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

การวิจัยและการประดิษฐคิดคนเปนเร่ืองท่ีมีความสำคัญตอ

การพัฒนาประเทศ และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเปนอยางยิ่ง รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมดานการวิจัยและ

ประดิษฐคิดคน และการตอยอดการวิจัยและการประดิษฐตางๆ 

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนตอการแกไขปญหาของ

ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ซึ่งกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีมีคุณคา

และอำนวยประโยชนตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนไทยใน

อนาคตตอไป 

คารบอนไดออกไซดมากท่ีสุดเชนกัน โดยขบวนการผลิตไฟฟา ๑ 
กิโลวัตต จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ ๐.๕ 
กิโลกรัม (คำนวณการปลอย CO

2
 จากการผลิตกระแสไฟฟาในไทยท่ี

ใชกาซธรรมชาติเปนหลัก) และเมื่อเปรียบเทียบการผลิตไฟฟาจาก
โรงงานไฟฟาภายในประเทศไทยใน ๑ ชั่วโมง มีการกำลังการผลิตสูง
ที่ ๓๐,๐๐๐ เมกกะวัตต มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสู
บรรยากาศมากถึง ๑๕,๐๐๐ ตัน (ในช่ัวโมงท่ีมีความตองการไฟฟา
สูงสุด) 

ดร.จตุวัฒน กลาวเพิ่มเติมวา หากพิจารณาการใชพลังงานใน
อาคารสวนใหญ สิ่งที่ทุกอาคารควรใหความสนใจ คือ การใช
พลังงานของระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีสัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟาสูงถึง ๕๐-๗๐% ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในอาคาร 
รองลงมาไดแก หลอดไฟ และเครื่องใชไฟฟาตางๆ ซึ่งการปรับวิธี
การใชเคร่ืองปรับอากาศใหเหมาะสมจะเปนวิธีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาที่งายที่สุด ไมวาจะเปนการใชเครื่องปรับอากาศคูกับพัดลม 
เพื่อชวยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังสามารถปรับ
เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไดสูงข้ึนโดยที่ความเย็นเทาเดิม 
แตกินไฟนอยลง หันมาใสเสื้อผาที่เหมาะกับอุณหภูมิภายในหอง 

รวมไปถึงการหมั่นตรวจสอบและลางเครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารและบานเรือนอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อใหเครื่องปรับ
อากาศมีสภาพดีอยูเสมอ และสำหรับวิธีการประหยัดพลังงาน
ภายในอาคารท่ีอาจจะตองใหเงินลงทุนคอนขางสูง ไดแก การ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่สภาพเกาแลวอายุการใชงานเกิน ๕ ป 
การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดผอมหรือหลอดธรรมดามาใชเปน
หลอด LED ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีใหมที่จะชวยการประหยัดการใช
พลังงานไฟฟาในอาคารไดมากย่ิงขึ้น การติดตั้งเคร่ืองตรวจจับการ
เคลื่อนไหว เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในสวนที่ไมจำเปนลง นาจะ
เปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคารไดมาก
ยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม กลไกสำคัญที่จะทำใหการรณรงคเรื่องการ
ประหยัดพลังงานประสบความสำเร็จ คงตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายองคกรเขามาชวยกันดำเนินการอยางจริงจัง เชนเดียวกับการ
ดำเนินงานในโครงการ BEAT 2010 ที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน ซึ่ง
เปนความรวมมือจากหลายภาคสวน ทั้งหนวยงานของรัฐ สถาบัน
การศึกษา และองคกรภาคเอกชน เปนตน 



นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ควารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
จากการประกวดออกแบบบูธ งานสถาปนิก ๕๔ 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการ 
แขงขันเวที Young Financial Star Competition (YFS 
2010) ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
และพันธมิตรในตลาดทุน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
วางแผนการเงิน การลงทุน การวิเคราะหหลักทรัพย
ทั้งในดานกวางและลึก ตลอดจนเตรียมความพรอม 
สูความเปนมืออาชีพบนถนนสายการเงินเตรียมความ
พรอมเยาวชนระดับอุดมศึกษาสูวิชาชีพในตลาดทุน 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 
ควารางวัลสุดยอดนักการเงินรุนใหม YFS 2010 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย  
ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก สำหรับรางวัล 
สุดยอดเยาวชนคนเกงประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ SET Star Investment 
Planner “ที่สุดแหงนักวางแผนการลงทุน” และรางวัลชนะเลิศ Muang Thai 
Insurance Team ไดแก นางสาวชนิพร ภิรมยโสภา รางวัลชนะเลิศ K Star 
Financial Planner “ที่สุดแหงนักวางแผนการเงิน” และรางวัลชนะเลิศ PTT CSR 
Star Team ไดแก นางสาวพรชนก โสภณเกียรติกุล รางวัลชนะเลิศ Muang Thai 
Star Insurance Planner “ที่สุดแหงนักวางแผนการประกันชีวิต” และรางวัล 
ชนะเลิศ Muang Thai Star Insurance Team ไดแก นายพิสิษฐ พุฒิเจริญวัฒน 
โดยท้ัง ๓ คนจะไดรับทุนการศึกษา ทุนทัศนศึกษาดูงานดานการเงินในตางประเทศ 
ทุนอบรมและทดสอบ จากศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)  

Young Financial Star Competition เปนเวทีสำคัญในการผลิตบุคลากร 
ระดับคุณภาพ ที่มีความพรอมทั้งในเรื่องความรูดานการวางแผนการเงิน การลงทุน 
การประกันชีวิต บนแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมที่จะสามารถนำความรูเหลานี้
ไปใชตอยอด ทั้งในหนาที่การงาน การใชชีวิต รวมถึงการถายทอดองคความรูออก
มาสูคนรอบขางและสังคมใหไดตระหนักถึงความสำคัญการออม การลงทุน รวมถึง
ความคุมครองจากการสรางภูมิคุมกันดวยการวางแผนทางการเงิน 

แนวคิดการออกแบบบูธ 
จาก Concept ของงาน Bottom Up จุดเล็กๆ เปลี่ยนโลก ใน

กลุมไดมีความพยายามที่จะมองหาสิ่งเล็กๆ ที่สามารถจะอยูรวมกัน
แลวเกิดพลังบางอยาง เนื่องจากคณะฯ ของเรามีวิชาวาดวยเรื่อง
ของการศึกษา Function และการ Development ที่เกี่ยวของกับ 
Mechanic ซึ่งก็คือวาวิชา Visual Study & Community in 
Architecture ที่เปนการนำเอา Mechanic ที่มีอยูรอบตัวนำมาศึกษา 
และทำการ Synthesis ใหออกมาเปนผลิตภัณฑที่ใหประโยชนมาก
ขึ้น ดังนั้นสมาชิกในกลุมจึงมีความคุนเคยในดานของ Mechanic 
เปนอยางดี จึงเลือกที่จะใชศักยภาพของเฟองเขามาเปนตัวแปรใน
การนำเสนอผานบูธของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

Result 
สิ่งท่ีตองการนำเสนอ คือ แมวาคนในสังคมมีความแตกตาง

กันมากมายเพียงใด เฟองแตละตัวมีความหลากหลายเพียงใด ทุกๆ 
ฟนเฟองมีความสำคัญเทาเทียมกันทั้งหมด ไมมีชิ้นใดท่ีจะไมสำคัญ 
ฉะนั้นมือเล็กๆ ของเราแตละคนจะเปนตัวขับเคล่ือนกลไกตัวน้ีให
ทำงานไปได 

พวกเรามีความภาคภูมใิจและตั้งใจที่จะนำเสนองานออกมาใน
รปูแบบทีแ่ตละคนจะสามารถรับสารนีไ้ดในหลายๆ มมุมอง แตละคน 
มีมุมมองหลากหลายความคิด และหวังวาผูที่เขามาชมจะไดใหเวลา
กับบูธของเราเพ่ือซึมซับความสวยงาม และความตอเนื่องของกลไก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ และรางวัล POPULAR 
VOTE จากการประกวดบูธดีเดน นิทรรศการงานสถาปตยกรรม
สรางสรรค ประเภทสถาบันการศึกษา ภายใตแนวคิดการจัดงาน 
“เล็กๆ เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP” ซึ่งเปนมุมมองท่ีใหความสำคัญ
กับฐานขององคประกอบรวมท้ังหมดท่ีสะทอนถึงจุดเร่ิมตนจาก 
แนวคิดเล็กๆ ที่เมื่อกระทำแลว มีผลนำไปสูความเปลี่ยนแปลงใน 
วงกวาง เม่ือวันท่ี ๘-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งงานดังกลาว มีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และสถาบันการศึกษากวา ๒๕ สถาบัน เขา
รวมจัดนิทรรศการ นอกเหนือจากการแสดงผลงานดานวิชาการ
ตางๆ ที่ไดดำเนินการระหวางปการศึกษาแลว งานสถาปนิก ยังเปน
นิทรรศการท่ีนิสิตนักศึกษาแตละสถาบันพรอมใจกันแสดงออกซ่ึง
พลังสามัคคีและพลังความคิดสรางสรรค ตอวงการวิชาชีพและ
สาธารณชน  
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จบการศึกษาไปแลวจะไปเปนเมล็ดพันธุพืช ที่เจริญเติบโตเปนผูนำ 
เปนคนกลาตัดสินใจ เปนผูที่ตอสูเพ่ือความยุติธรรมและความเปน
ธรรมในสังคมไทย อยางมีธรรมาภิบาล 

รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ กลาวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด ๑๗๐ หลักสูตร แยกเปนระดับปริญญาตรี ๖๗ หลักสูตร 
ประกาศนียบัตร ๖ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๘๐ หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก ๑๗ หลักสูตร จำแนกเปนสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
๙๐ หลักสูตร เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๒๒ หลักสูตร คิดเปนรอยละ  
๒๐ สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตรสุขภาพ  
๘๐ หลักสูตร เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๔๑ หลักสูตรดวยกัน คิดเปน 
รอยละ ๕๐ ดังนั้น สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนสายที่ปรับตัว 
ไปสูความเปนนานาชาติชากวาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
สายวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนั้น นโยบายของมหาวิทยาลัยจึงมุงที่ 
จะพัฒนาหลักสูตรสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหมีหลักสูตรภาษา
อังกฤษเพ่ิมข้ึน  

ในแงการผลักดันใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมุงสูความเปน
นานาชาตินั้น รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและการคลัง ไดกลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีการ
พัฒนาในความเปนนานาชาติ โดยทำ MOU ลงนามความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาชั้นนำท่ัวโลก ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะมุงเปาที่เอเชีย
และอาเซียนมากขึ้น สำหรับหลักสูตรใหมที่มหาวิทยาลัยกำลังจะเปดการ
เรียนการสอน คือ Asian study เปนหลักสูตรในระดับปริญญาโท มีเนื้อหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม และจะมีการ 
แลกเปล่ียนนักศึกษา Asian มาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว เพื่อแลกเปล่ียน
ความรูทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เมื่อหลักสูตร 
ดังกลาวประสบความสำเร็จ ในอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะขยาย
และเปดหลักสูตร Indian study และ Chinese study เพราะประเทศ
อินเดียและประเทศจีนจะเปนเสาหลักทางเศรษฐกิจของเอเชียที่ทั่วโลก
กำลังจับตามอง และจัดทำวารสารสำหรับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยเนน 
Indicated คือความรูที่เปนบูรณาการ ในลักษณะที่เผยแพรในภูมิภาค
เอเชีย  

ในดานอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยจะเพิ่มอัตราเพ่ือรองรับ
อาจารยที่มีความรู ความสามารถในระดับโลกใหเขามาสอนในธรรมศาสตร
มากย่ิงขึ้น เขามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและผลักดันงานวิจัย
ตางๆ ใหกับประชาคมธรรมศาสตร เพื่อนำไปสูความเปนสากล  

มหาวิทยาลัยจะสราง Forum โดยจะเปนในลักษณะ TU Global 
Forum เพราะมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปญหาของโลก ปญหาในระดับ
ภูมิภาค และปญหาในระดับทองถ่ิน เพราะในบางคร้ังปญหาในระดับโลกก็
นำมาสูปญหาในระดับทองถิ่นไดเชนเดียวกัน ธรรมศาสตรเล็งเห็นถึง
ปญหาเหลานี้ ทำการวิเคราะห และเตรียมพรอมเพ่ือสรางความรูเทาทัน
ตอสถานการณในโลกในแงของเศรษฐกิจ การเมืองไดเปนอยางดี ในดาน
การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีมหาวิทยาลัยคูสัญญาอยูทั่วโลก จึง
ไดมีการ Matching ในเรื่องของการทำวิจัยรวมกัน เรียกวา Co Research 
join Research กับมหาวิทยาลัยคูสัญญา โดยจัดหาทุนสนับสนุนจากตาง
ประเทศหรือภาคเอกชน 

รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ กลาวเพ่ิมเติมในสวนของการ
สรางความรับผิดชอบตอสังคม ไมเพียงแตในระดับมหาวิทยาลัยเทานั้นที่
ตองการใหนักศึกษาธรรมศาสตรไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ในระดับคณะก็มุงที่จะสรางจิตสำนึกที่ดีตอสังคมเชนกัน อาทิ คณะ 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหนักศึกษาชั้นปที่ ๓ เขารวมโครงการ

รณรงคเพ่ือสังคมและประเทศชาติ โดยใหนักศึกษาไปฝกงานชวยเหลือ
สังคมในตางจังหวัด ไดลงพื้นที่เพื่อสรางประโยชนแกชุมชน นำความรูที่ได
จากการเรียนการสอนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และทาง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไดรวมลงนามความรวมมือกับ
สหประชาชาติ โดยจะรวมกันสรางผูนำรุนใหมที่มีจิตวิญญาณใสใจและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และกำหนดใหปการ
ศึกษา ๒๕๕๔ เปนปแหงการสรางจิตวิญญาณแหงความรับผิดชอบตอ
สังคม และไดมีการเจรจาในประเด็น Social Enterprise โดยมหาวิทยาลัย
จะชวยเหลือสังคมในการเรียนรูในเรื่องการบริหารจัดการอยางย่ังยืน และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการวิจัย 
และยังไดพัฒนาความพรอมในดานตางๆ อยางไมหยุดย้ังทั้งดานสภาพ
แวดลอม ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในดานตางๆ อาทิ 
หอพัก ระบบขนสงมวลชน ฯลฯ บนพื้นฐานของการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม สามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษาไดอยาง
สมบูรณแบบ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาอยางตอเน่ือง  
รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร  
ศูนยรังสิต ไดกลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตไดรณรงคให
เปน Green Thammasat มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือใหเปน “เมือง
มหาวิทยาลัยอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณแบบ” สนับสนุนใหนักศึกษาใช
รถจักรยาน และมีการคัดแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได เพิ่มจุดธนาคารขยะ 
สวนขยะอินทรียนำไปทำเปนปุยหมักและกาซชีวภาพ นอกจากน้ีไดรวมมือ
กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดทำ
โรงไฟฟาตนแบบโดยการนำใบไม หรือเศษอาหารจากโรงอาหารมาผลิต
เปนพลังงานไฟฟาขนาด ๑ กิโลวัตต ดวย  

นโยบายหลักสำคัญอีกประการ คือ ธรรมศาสตรกับการนำรอง 
โครงการ “๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด” ตามดำริของ คุณหมอประเวศ  
วะสี โดยจะเร่ิมจากจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ๑๑ มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด
ปทุมธานีรวมลงนามความรวมมือในการที่จะพัฒนาจังหวัดปทุมธานี โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกำหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาเปนรูปธรรม 
อาทิ การใหองคความรูดานประชาธิปไตยกับประชาชนในเขตปทุมธานี 
การพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ชวยเหลือการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม การผังเมือง จังหวัดปทุมธานี และท่ีสำคัญคือ ตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนใหดีขึ้น โดยการพัฒนาสินคาพื้นเมือง OTOP 
ของชาวจังหวัดปทุมธานี ใหมีการพัฒนาในรูปแบบ Packaging เพื่อเพ่ิม
มูลคาในตัวสินคาใหมากยิ่งขึ้น ใหความรวมมือและชวยเหลือใหความรูใน
ดานการตลาด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะเปนจังหวัดแรกท่ีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดเขาไปชวยเหลือและพัฒนาและทำใหโครงการดังกลาว
สำเร็จอยางเปนรูปธรรม “นับวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปน
มหาวิทยาลัยแรกที่กลาประกาศไดวา โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 
จะสามารถบรรลุและเปนประโยชนใหกับตัวจังหวัดปทุมธานีไดเปนอยาง
มาก” รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาวทิ้งทาย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองการกลับมาเปนบอน้ำเพื่อบำบัด
ความกระหายของราษฎรอีกครั้ง เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ของประชาชนอยางแทจริง และพรอมที่จะมุงหนาสูมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรในตางประเทศ และ
ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาหลักสูตรให
ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับสูความเปนสากล ประการ
สำคัญผลักดันใหนักศึกษาธรรมศาสตรมีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม มีสวน
รวม และนำความรูไปชวยพัฒนาประเทศชาติ นี่คือปณิธานท่ียังดำรงอยู
และหวังใหยั่งยืนตลอดไป 



คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด

เสวนาเรื่อง The Thin Line Between Creative/Moral in Film เก่ียวกับการ

ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการสรางภาพยนตร เมื่อวันที่ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมเกษม ศิริสัมพันธ ชั้น ๔ คณะ

วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ “นัดพบแรงงาน’๕๔” 

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการสานสัมพันธ
วิชาการและวัฒนธรรม ระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยในปนี้เปนการจัดการอบรมระยะสั้น หัวขอ 
“ผลิตภัณฑธรรมชาติในอุตสาหกรรมยา” ใหแก นักศึกษาจาก La Trobe University และ 
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

คณาจารยปญญาสมาพันธเพื่อการวิจัยความคิดเห็น

สาธารณะแหงประเทศไทย จัดเสวนาพิเศษ หัวขอ 

“เศรษฐกิจไทย ๒๐๑๑” เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ 

หองประชุมประกอบ หตุะสงิห ชัน้ ๓ อาคารอเนกประสงค ๑  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รวมกับ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสาธิตพิธีการชงชาให
แก นักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมพิธีชงชาแบบญี่ปุนในบรรยากาศแบบญี่ปุน เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กระทอมชงชา สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ ธนาคารโลก (World 
Bank) จัดสัมมนาในหัวขอ “อนาคตการกระจายอำนาจของประเทศไทย” (Central-local 
Relations in Thailand Toward a Mature Performance Based System) โดยไดรับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนประธานกลาวเปดการสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

นางสาวดุษฎี ชวงแกว ผูอำนวยการกองงานศูนย

รังสิต เปนประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 

เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หอพระพุทธธรรม- 

ทิฐิศาสดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ขาวยอยรอยสาระ 

โครงการญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา รวมกับ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ “สรางเสริม

ความสัมพันธไทย-ญี่ปุน” เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔  

ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 



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

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อ่ิมดวง, 

ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, เอกเทศ แสงลับ, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข 

 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ 

 พิมพที่ : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

สมาคมธรรมศาสตรในพระราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคม

ศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงาน

ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร - จุฬาฯ ครั้งที่ 

๖๗ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพ ผลการแขงขันปรากฏวาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย ๓:๑ ประตู เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย สำหรับ Theme การจัดงานในป ๒๕๕๔ คือ “FulFill” หรือมีชื่อ

ภาษาไทยวา “เติมเต็ม” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการมองไปที่ความแตกแยกของสังคมอยาง

รุนแรงในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา โดยความแตกแยกนั้นมีมูลเหตุมาจากความคิดเห็นที่หลาก

หลายของประชาชน แตถึงอยางไรก็ตามพวกเราในฐานะคนไทยก็ยังคงตองอยูรวมกันกับ

ความคิดเห็นท่ีหลากหลายนั้นอยู จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเรียนรูซึ่งกันและกัน มอบความ

รักใหแกกัน อันนำไปสูการอยูรวมกันอยาง

สงบสุขภายใตสังคมที่มีความหลากหลายทาง

ความคิด  

จากสถิติการแขงขัน จนถึงปจจุบัน 

(พ.ศ. ๒๕๕๔)  ปรากฏวา ธรรมศาสตรชนะ 

๒๒ ครั้ง จุฬาฯ ชนะ ๑๓ ครั้ง เสมอ ๓๑ ครั้ง 

จากการแขงขัน ๖๗ นัด 

ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร – จุฬาฯ คร้ังที่ ๖๗ 

ภายใตแนวคิด “FulFill” เติมเต็ม 


