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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีลงนามความรวมมือ

โครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด” เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๔ ณ หอง ๒๒๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายพีระศักด์ิ หินเมืองเกา ผูวาราชการ

จังหวัดปทุมธานี พรอมดวยผูบริหารสถานศึกษา ๑๐ แหง รวม 

ลงนาม โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ

ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธาน

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป รวมเปนเกียรติในพิธีลงนามคร้ังนี้ 

โครงการ “หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด” เปนโครงการที่มี

วัตถุประสงคในการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองและตรงตามความ

ตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวัดปทุมธานี โดยนำ 

องคความรูของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ ที่อยูใน

จังหวัดปทุมธานี มาใชในการชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งจุดเร่ิมตนของโครงการมาจากแนวคิดของ ศาสตราจารย  

นายแพทย ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธานคณะกรรมการ

สมัชชาปฏิรูป ซึ่งเช่ือวาการพัฒนาประเทศเร่ิมตนจากการพัฒนา

ทองถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวมทำงานกับทองถิ่น โครงการ 

ดังกลาวจึงเปนการดำเนินงานรวมกันระหวางจังหวัดปทุมธานี โดย

สวนราชการ เอกชน และทองถ่ิน และสถาบันอุดมศึกษาและ

สถาบันวิจัยในจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถาบันรวมลงนาม ประกอบ

ดวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มหาวิทยาลัย

ปทุมธานี มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ในสวนของจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัดตองการใหปทุมธานี

เปน “เมืองแหงการศึกษา” โดยใหความสำคัญกับการนำความรูที่มี

ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยมาพัฒนาจังหวัดอยางย่ังยืน  

มีสวนรวมในการทำแผนพัฒนาจังหวัด จัดทำผังเมือง แกปญหา 

ยาเสพติด รวมถึงการแกปญหาความแตกแยกของคนในสังคม 

ปจจุบันโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” ไดเริ่มดำเนินการ 

แลวจำนวน ๒ โครงการ ไดแก ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑโอทอป และสุขภาวะชุมชนโอทอป จากการดำเนินงาน

รวมกันระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ จังหวัดปทุมธานี 

สงผลใหการดำเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด ของ

จังหวัดปทุมธานีประสบความสำเร็จเปนประโยชนตอ ภาครัฐ 

เอกชน ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี สถาบันการศึกษา และ

สถาบันวิจัยในจังหวัดปทุมธานี ในอนาคตตอไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีลงนามความรวมมือ สถาบันวิจัยในจังหวัดปทมธานี โดยมีสถาบันรวมลงนาม ประกอบ

๑๐ สถาบันการศึกษาและวิจัยเขตปทุมธานี 
จับมือพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  

นำรองโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” 
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ธรรมศาสตรกาชาด 
ประจำป ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมออกรานในงานกาชาด ประจำ

ป ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณ

ลานพระรูปทรงมา สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา และถนน

ราชดำเนินนอก โดย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภา 

กาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานกาชาด ประจำป 

๒๕๕๔ และทรงเย่ียมชมรานธรรมศาสตรกาชาด 
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วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๔ 

มหา วิทยา ลัยธรรม - 

ศาสตร จัดงานสัญญา  

ธรรมศักด์ิ ประจำป ๒๕๕๔ 

เมื่อวันอังคารท่ี ๕ เมษายน 

๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

โดย ฯพณฯ นายธานินทร  

กรัยวิ เชียร องคมนตรี เปน

ประธานในพิธีวางพานพุมสักการะ

อนุสาวรีย ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ และมอบรางวัลสัญญา 

ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๔ แกนักกฎหมายดีเดนที่พรอมดวย 

คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และอุทิศตนแกประโยชนสวนรวม 

สำหรับผูรับรางวัลนักกฎหมายดีเดน ไดแก คุณชวน หลีกภัย 

อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาท่ีปรึกษาพรรค 

ประชาธิปตย และรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเดน ไดแก  

นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปดทาย 

ดวยการเสวนา ในหัวขอ “คนจน กฎหมาย และความยุติธรรม” โดย  

ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ และ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย 

อานนท มาเมา อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 

ทั้งน้ี ฯพณฯ นายธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี ไดกลาว

แสดงความยินดีกับนักกฎหมายดีเดนและนักศึกษากฎหมายดีเดน 

ดังนี้ “วิธีการคัดเลือก นักกฎหมายดีเดนและนักศึกษากฎหมาย

ดีเดนนั้น เปนการแสดงถึงเจตนารมณอันแนวแนของ 

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ในการสรรหาคัดเลือก 

นักกฎหมายดีเดนและนักศึกษากฎหมายดีเดนใหสัมฤทธิผล 

อยางดีที่สุด ตามเจตนารมณของการจัดตั้งกองทุนน้ี เพื่อเปน

อนุสรณแหงคุณงามความดีที่ท านศาสตราจารยสัญญา  

ธรรมศักดิ์ ไดสรางใหแกแผนดินอยางใหญหลวง  

ผูที่ไดรับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๔ ทั้ง  

๒ คน เปนบุคคลที่ไดผานกระบวนการสรรหาคัดเลือก จาก 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ และจาก

กรรมการของกองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ มาเปน

อยางดีและอยางรอบคอบแลว 

จึงขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลสัญญา  

ธรรมศักดิ์ ประจำป ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่ง รางวัลนี้เปนรางวัลแหง

เกียรติยศ ชื่อเสียง ความสามารถ และคุณงามความดีทั้งมวล 

นับเปนความภาคภูมิใจและเกียรติยศอยางสูงท้ังแกตนเองและ

วงศตระกูลตลอดไป” 

ศา

ธ

เมื

๒

ธร

โดย 

กรัยวิ เชี

ประธานในพิ
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ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย  
อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปตย 

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเนติบัณฑิตไทย 

สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา สมัย ๑๗ ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ ทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ทางรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย san marco สาธารณรัฐ

เปรู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ทางนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อดีตดำรงตำแหนงที่สำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน

สภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม เปนตน อีกทั้งยังดำรงตำแหนงบริหารภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผูทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และลาสุดไดรับรางวัล

ฐาปนันดรศิลปน โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ (กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง 

นับเปนคนแรกของประเทศไทย 

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย 

นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ 
สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง ) คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศนียบัตรวิชาเลือกทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศนียบัตรวิชาวาความ สำนักฝกอบรมวิชาวาความ  

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางศึกษาไดรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

สวนรวม อาทิ เปนผูรวมกอตั้ง ประสานงาน และรวมดำเนินการในกิจกรรมการเผยแพร

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายและปญหาดานระบบการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหแกคณะนักศึกษาและ 

ผูสนใจภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในรูปแบบของกลุมกิจกรรมชุมนุมอิสระ “สภา

ประชาธรรม” ทั้งยังปฏิบัติงานในดานใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป

ที่มาติดตอราชการเพ่ือขอความชวยเหลือทางกฎหมาย ณ สำนักงานศาลปกครองระยอง 

ศาลปกครองระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการการศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กิจกรรม

การฝกงานภาคฤดูรอน) ของนักศึกษาระดับช้ันปที่ ๓ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนผูประสานงานและรวมดำเนินการในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ใหแกคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จังหวัดระยอง ตามโครงการสานสายใยไมตรี รวมน้ำใจนองพี่ ร.ย.ว. ไดรับการคัดเลือกเปน

รองประธานกรรมการนิติศาสตรบัณฑิต ประจำรุนท่ี ๗๒ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และรองบรรณาธิการบริหาร ประจำกองบรรณาธิการหนังสืออนุสรณบัณฑิต 

ประจำรุนที่ ๗๒ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับรางวัลชนะเลิศ  

(ระดับประเทศ) ในโครงการประกวดการกลาวสุนทรพจนทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 

ครบรอบ ๙ ป ของการจัดตั้งศาลปกครอง ในหัวขอ “๙ ป : ศาลปกครองแหงความเช่ือมั่น”  

โดยไดรับถวยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จากศาสตราจารย 

ดร.อักขราทร จุฬารัตน อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด 

นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ 
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สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศ Foreign Language Learning and Teaching (FLLT) 
ครั้งที่ ๒ ในหัวขอ Strengthening Ties between Research and Foreign Language 
Classroom Practices มีนักวิจัย และนักวิชาการระดับนานาชาติใหความสนใจเขา 
รับฟง โดยมี Prof. Rod Ellis จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด และ 
วิทยากร Prof. Brenda Cherednichenko จาก Edith Cowan University ประเทศ

ออสเตรีย รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดานการสอนและการ
ทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ คือ ศาสตราจารย 
กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร รวมเปนวิทยากรในการ
บรรยาย เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ  
โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ 

ประชุมวิชาการนานาชาติดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
Foreign Language Learning and Teaching (FLLT) คร้ังที่ ๒ 

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยตนแบบในการผลิต 
กระแสไฟฟาพลังงานเช้ือเพลิงจากแทงชีวมวล 

ขั้นตอนการทำงานของ Gasifier ข้้ันตอนการทำงานของ Gasifier

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินหนา

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยนำ

วัสดุสิ่งของเหลือใชมาผลิตเปนกระแส

ไฟฟาจากแทงชีวมวล ใหเปนตนแบบ

สถาบันการศึกษาในการรณรงคและ

ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานไฟฟา 

รองศาสตราจารย ดร .กำพล  

รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย

รังสิต ใหสัมภาษณวา จากที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มีนโยบายใหเปนมหาวิทยาลัย

สีเขียว มหาวิทยาลัยท่ีปราศจากมลภาวะ

และจัดใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีสภาวะ

แวดลอมท่ีดี มีการบริหารจัดการสภาวะ 

สิ่งแวดลอมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

โดยความรวมมือกับ สำนักงานวิทยาศาสตร

แหงประเทศไทย (สวทช.) จัดต้ังโรงไฟฟา 

โดยผลิตกระแสไฟฟาจากไอน้ำที่สามารถใช

พลังงานจากแทงชีวมวลได 

ออ
ท
กิ
บ
โร

การจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานจากแทง

ชีวมวล เนื่องจากปจจุบัน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรมจีำนวนประชาคมธรรมศาสตร 

มากขึน้เรือ่ยๆ และมขีองเสยี หรอืของเหลือ 

ใชเพิ่มมากขึ้นในแตละวัน มหาวิทยาลัยจึง 

สามารถนำของเสียเหลานั้น ไปรีไซเคิลเพื่อ

นำกลับมาใชใหมได โดยเฉพาะของเสีย

จากวัตถุอินทรีย ที่สามารถนำไปหมักยอย

แลวนำไปทำเปนปุย สวนเศษกิ่งไม เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการรณรงคใหมี

การปลูกปา ซึ่งตองมีการตัด ตกแตงกิ่งอยูตลอดเวลา ดังนั้นเศษกิ่งไม ใบไมตางๆ เหลานั้น

จะถูกนำไปหมักยอยทำเปนปุยได สวนที่ไมสามารถนำมาทำเปนปุยได ก็จะนำมาบดแลวอัด

เปนแทงพลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา แทนการใชพลังงานไฟฟากระแสหลักเพ่ือใชใน

การขับเคลื่อนบอบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอไป 

สวนกระแสไฟฟาที่ใชกับบอบำบัดน้ำเสียเม่ือคิดเปนเงินในแตละป เปนจำนวนมาก 

และหากมหาวิทยาลัยมีโรงงานไฟฟา ที่ผลิตจากแทงพลังงานเชื้อเพลิง ก็จะสามารถชวยลด

คาใชจายไดในระดับหน่ึง ซึ่งสามารถชวยลดการใชพลังงานจากกระแสไฟฟาไดถึง ๒๒๐ 

เมกะวัตตตอป ซึ่งอาจจะถือวาชวยในการลดปริมาณการใชไฟฟาไดไมมาก แตโครงการ 

ดังกลาวจะใหในแงของความรูสึก คือ การนำส่ิงของเหลือใชที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สามารถนำมาใชเปนพลังงานไฟฟาได และชวยใหเกิดการรณรงคและประหยัดการใช

พลังงานกระแสไฟฟาหลัก การขับเคล่ือนโดยกาซธรรมชาติหรือใชน้ำมันเตา จึงสามารถ 

ชวยประเทศชาติลดการใชน้ำมันลง และสิ่งสำคัญ คือ เปนการรณรงคในการลดปญหา 

ภาวะโลกรอนได 

โครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมมือกับ สำนักงานวิทยาศาสตร

แหงประเทศไทย (สวทช.) โดย สวทช. สนับสนุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากไอน้ำที่สามารถ

ใชแทงพลังงานชีวมวลได ในการขับเคล่ือนกระแสไฟฟา ๕๐ กิโลวัตต ซึ่งจะชวยใหประหยัด

กระแสไฟฟาหลัก และชวยลดมลภาวะทางอากาศได โดยเบ้ืองตนไดจัดใหบริเวณบอบำบัด

น้ำเสียเปนสถานที่ตั้งโรงไฟฟา ซึ่งภายในป ๒๕๕๔ นี้จะมีการติดตั้งใหแลวเสร็จ และพรอม

ที่จะใชงานไดในตนป ๒๕๕๕ โดยใชงบประมาณทั้งส้ิน ๑ ลานบาท จากงบรายไดของ

มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงาน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 

(ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามโครงการความรวมมือ

ระหวางภาคการศึกษา กับภาคการเงินการธนาคารเปนคร้ังแรก  

โดยมุงแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และ

ผนึกกำลังทรัพยากร บุคลากรของทั้งสององคกร เพื่อเผยแพร 

พัฒนา และปลูกฝงแนวทางการทำธุรกิจอยางยั่งยืนใหแกวงการ 

การศึกษา วงการธุรกิจ ตลอดจนถายทอดแนวความคิดดานความ 

ยั่งยืนใหแกนักศึกษาซึ่งเปนกลุมคนรุนใหมที่จะกาวสูโลกธุรกิจ 

ในอนาคต เปดโปรเจคแรกดวยการสงนักศึกษาลงพื้นที่ หมูบาน

หนองพฤกษ จ.นครราชสีมา หมูบานภายใตการสนับสนุนของ

ธนาคารฯ เพื่อทำแผนในการพัฒนาโครงการการเงินขนาดจ๋ิว 

(Micro-financing Experiment) และนำเสนอตอซีอีโอของธนาคารฯ 

และผูทรงคุณวุฒิทั้งดานการพัฒนาชุมชน และดานการดำเนินธุรกิจ

ที่รับผิดชอบตอสังคม ย้ำบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจในป ๒๕๕๑  

ชี้ใหเห็นวาธุรกิจจำเปนตองยึดมั่นหลักการทำธุรกิจที่สมดุลระหวาง

การแสวงหากำไรกับความรับผิดชอบตอสวนรวม 

รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะ 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาว

วา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนสถาบันทางการศึกษาที่ยึดมั่นในหลักการความย่ังยืน หรือ 

“Sustainable Social Venture” และการตอบแทนแกสังคม และดวย

แนวคิดที่สอดคลองกันของธรรมศาสตร และธนาคารสแตนดารด 

ชารเตอรด ธนาคารระดับสากลชั้นนำ ในดานความรับผิดชอบตอ

สังคม จึงไดลงนามความรวมมือเพื่อผนึกกำลังทรัพยากร และ

บุคลากรของทั้ง ๒ สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยน ถายทอด และสงเสริม

ความรูความเชี่ยวชาญดานแนวคิดการทำธุรกิจอยางยั่ งยืน  

ความอุปถัมภของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด รวมกับสมาคม

พัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพื่อสรางการพัฒนาแบบยั่งยืน

ใหกับชุมชน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดทำการคัดเลือกนักศึกษา

จำนวน ๑๒ คน เขารับการฝกอบรมดานธุรกิจการธนาคารอยาง 

ยั่งยืน และเดินทางไปเก็บขอมูล และใชชีวิตรวมกับชาวบาน เพื่อทำ

โครงการพัฒนาหมูบาน ๓ ดานคือ โครงการธนาคารหมูบาน 

โครงการใหความรูดานการเงิน และโครงการเพิ่มผลผลิตของ

หมูบาน จากนั้นนำโครงการเสนอแกธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 

เพื่อไปดำเนินการใหเกิดผลปฏิบัติอยางแทจริง สำหรับกิจกรรมอื่นๆ 

ภายใตโครงการความรวมมือในคร้ังนี้ ยังรวมไปถึงการจัดสัมมนา

รวมดานความยั่งยืนของภาคธุรกิจ การจัดหลักสูตรพิเศษดานการ

เงิน การธนาคาร ตลอดจนการเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน

จริงในธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ทั้งในและตางประเทศ 

ธรรมศาสตร ผนึกกำลัง สแตนดารดชารเตอรด 

ชูโครงการ “ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” 
สรางคนรุนใหมที่มีสำนึกรับผิดชอบตอสังคมสูภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะในภาคการเงิน การธนาคาร อีกทั้งปลูกฝง

แนวคิดดังกลาวไปสูนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชีที่จะกาวไปสูการทำงานในภาคธุรกิจ ซึ่งจะชวยให

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ เปยมดวยคุณธรรม และ

จริยธรรมควบคูไปกับความรู ความสามารถ และจะมี

บทบาทอยางย่ิงในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศอยาง 

ยั่งยืนในอนาคต 

โครงการความรวมมือดังกลาวประกอบไปดวย

กิจกรรม โครงการการถายทอด และการแลกเปล่ียนความรู

ที่หลากหลาย โดยไดจัดทำโครงการนำรอง “การพัฒนา

โครงการการเงินขนาดจ๋ิว” (Micro-financing Project) ใหกับ

หมูบานหนองพฤกษ จ.นครราชสีมา ซึ่งเปนหมูบานใน
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ผลงานวิจัย เร่ือง “ระบบไมโครเวฟสำหรับบมคอนกรีตของ 

ผิวจราจร” (A Study of microwave system for curing concrete 

pavement) ของ นายพรเจริญ ชนะใหม นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 

(Research Center of Microwave Utilization in Engineering : 

R.C.M.E.) ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค 

รุงเรืองดวยบุญ และศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช เปน

อาจารยที่ปรึกษา ควารางวัลบทความดีเดน (รางวัล ศ.ดร.ปรีดา  

วิบูลยสวัสด์ิ) ในงานการประชุมวิชาการ “การถายเทพลังงานความ

รอนและมวลในอปุกรณดานความรอน (ครัง้ที ่๑๐) เมือ่วนัที ่๑๐-๑๑  

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

ดวยจุดเดนของงานวิจัยนี้คือ มีความสมบูรณของการวิเคราะหทั้ง

เชิงทฤษฎีและการทดลองจริง และเปนนวัตกรรมใหมทางดาน

วิศวกรรม 

งานวิจัยน้ีเปนการนำเสนอผลการศึกษาการออกแบบและ

สรางอุปกรณไมโครเวฟตนแบบสำหรับการบมเรงเพื่อใชในการ

ซอมแซมพื้นผิวการจราจรซึ่งเปนคอนกรีตดวยพลังงานไมโครเวฟ 

ขอดีของเทคนิคนี้ที่ดีกวาแบบวิธีการดั้งเดิมที่บมดวยอากาศ

ธรรมชาติในหลายมิติ เชน ใชเครื่องจักรและแรงงานนอย และลด

ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบไมโครเวฟสำหรับบมคอนกรีตของผิวจราจร” ของ นายพรเจริญ ชนะใหม  
นักศึกษาระดับปริญญาโท หนวยวิจัยเพ่ือการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม  
ไดรับรางวัลบทความดีเดน (รางวัล ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์) 

การกระจายอุณหภูมิของคอนกรีตเสน x-x 

ระบบไมโครเวฟสำหรับการบมคอนกรีต 
การกระจายสนามแมเหล็กไฟฟาภายในคาวิตี้ 

แบบปากแตร (Horn) 

ระยะเวลากวา ๕ เทาตัว อีกทั้งไมตองมีการปดผิวการจราจรซึ่งเปน

ปญหาตอผูใชถนน ในการศึกษาน้ีประกอบดวยการใชแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรมาชวยในการทำนายพฤติกรรมทางกายภาพ 

ลวงหนาเพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติจริง 

ซึ่งผลท่ีไดจากการทำนายจากแบบจำลองทางคณิตศาสตรโดยผาน

แบบจำลองของสมการคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ควบคูกับแบบจำลอง

ของสมการความรอนและเงื่อนไขขอบเขตที่เกี่ยวของใหผลที่แมนยำ

และเช่ือถือไดเปนอยางดี สำหรับพารามิเตอรที่ศึกษาในงานวิจัย 

ครั้งนี้ ระบบจะใชไมโครเวฟที่ระดับความถี่ ๒.๔๕ GHz ที่กำลัง 

๘๐๐ วัตต เพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีตอสมบัติของคอนกรีต ไดแก 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ใชการบมคอนกรีต การพัฒนากำลัง

อัด และนำผลท่ีไดไปทำการเปรียบเทียบกับสมบัติของคอนกรีตที่

ผานการบมดวยน้ำและอากาศตามลำดับ จากผลการวิจัยพบวา  

การบมคอนกรีตโดยใชพลังงานไมโครเวฟมีระยะเวลาของการบมที่

สั้นกวาการบมดวยวิธีดั้งเดิม ในขณะท่ีกำลังอัดในชวงตนของ

คอนกรีตที่ผานการบมดวยไมโครเวฟมีการพัฒนาท่ีสูงกวาคอนกรีต

ที่ผานการบมดวยน้ำและอากาศ อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งผลที่ไดจาก

งานวิจัยช้ินนีจ้ะนำไปสูการปรบัปรงุแกไขและพฒันาการออกแบบให

เหมาะสมสำหรับการบมเรงผิวจราจรโดยใชพลังงานไมโครเวฟแบบ

เคล่ือนที่ตอไป 
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รองศาสตราจารย ดร.บันลือ ศรีสุชินวงศ อาจารยประจำ 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 

( ICT) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลที่ ๓ ในการประกวด 

ผลงานวิจัย “ICT Award 2010” ประเภทฮารดแวร จากกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพฯ 

ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลของรองศาสตราจารย ดร.บันลือ 

มีชื่อวา การสรางสัญญาณอลวนดวยแบบจำลองอนุพันธของ

ความเรงที่มีอันดับชนิดแยกลำดับสวน โดยใชความไมเปนเชิงเสน

ของไฮเพอรโบลิกแทนเจนต โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

จากผลงานวิจัยที่ เขารอบสุดทาย จำนวน ๒๐ ผลงาน ใน

กระบวนการคัดเลือกผลงานวิจัยครั้งนี้แบงงานวิจัยออกเปน ๒ 

ประเภท ไดแก ฮารดแวร และซอฟทแวร SIIT มธ. ไดรับรางวัลที่ ๓ 

ประเภทฮารดแวร เปนจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร  

สัญญาณอลวน หรือ สัญญาณแคออติก (Chaotic Signals/

Chaos) เปนสัญญาณไมมีคาบ (Period) ที่ชัดเจน สิ่งนี้ไดถูก

ประดิษฐขึ้นเพื่อใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ

ระบบการส่ือสารท่ีมีความปลอดภัยสูง (Secure Communications) 

อาทิ เครื่องดักฟงระบบสัญญาณโทรศัพทเพื่อรักษาความลับของ

ขอมูล ระบบคลื่นในคอมพิวเตอร รวมถึงคล่ืนรบกวนตางๆ อนาคต

คาดวาระบบสัญญาณอลวนนาจะสามารถชวยในการรักษาความ

มั่นคงของประเทศไดอยางมีประสทิธิภาพ  

โครงการ ICT Award 2010 เปน

กิ จก ร รมที่ จั ด ขึ้ นภาย ใต ก า รดู แลของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

ดานการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและกอ

ใหเกิดผลงานวิจัยที่สรางสรรคซึ่งนำไปสูการ

สรางรายไดและเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจของ

ประเทศ สำหรับรางวัลผลงานวิจัยครั้งน้ีถือ

ไดวาเปนอีกกาวแหงความสำเร็จของ SIIT 

มธ. ซึ่งเปนสถาบันการศึกษานานาชาติที่มุง

เนนความเปนเลิศทางการเรียนการสอนและ

การทำวิจัยไดมีกำลังใจพัฒนางานวิจัยของ

ตนเองใหเขาสูระบบมาตรฐานสากลและ 

การคาเชิงพาณิชยตอไป  

โครงการ ICT Award 2010 นี้ เปน

หนึ่งในกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมงานวิจัยดาน

การพัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพ และกอให

เกิดผลงานวิจัยที่สรางสรรค ซึ่งนำไปสูการ

สรางรายไดและเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจของ

ประเทศ นอกจากกิจกรรมการประกวดแลว 

กระทรวงฯ ยังรวมกับหนวยงานภาคี อาทิ 

กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนา เ ศ รษฐ กิ จและ สั ง คมแห ง ช า ติ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน 

สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ เปนตน ดำเนิน

กิจกรรมการฝกอบรมทักษะ การศึกษาดูงาน 

การฝกงาน การถายทอดเทคโนโลยี การ

สนับสนุนชุมชนเครือขาย เชน โอเพน

ซอรสเอ็มเบ็ดเด็ดซอฟตแวร เพื่อพัฒนา

กำลังคนดานไอซีที รวมทั้ง บุคคลทั่วไป 

ดานการสรางสรรค และผลิตงานอยางมี

วิจารณญาณอีกดวย 

SIIT มธ. สูกาวแหงความสำเร็จ “ระบบสัญญาณอลวน” 
ในงานประกวดรางวัลผลงานวิจัย “ICT Award 2010” 
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จากเหตุการณน้ำทวม 

ดินถลม ในพื้ นที่ ภาคใตนั้ น 

ไมใชเปนเพียงแคภัยธรรมชาติ

ที่ เกิดขึ้นเปนประจำในทุกป 

แตเนื่องจากฤดูกาลแปรปรวน 

ฝนตกหนักผิดฤดูตามธรรมชาติ จึงทำใหมีฝนตกในหลายๆ พื้นที่ 

ซึ่งในขณะนี้ทางภาคใตของประเทศไทยกำลังประสบปญหาอยาง

รุนแรงดังท่ีมีการนำเสนอขาวทางส่ือตางๆ ชาวบานในพ้ืนที่ภาคใต

หลายจังหวัดไดรับความเสียหายไมวาจะเปนบานเรือน หรือพ้ืนท่ี 

ทำกนิ และไดรบัความเดือดรอนในหลายๆ ดาน อาท ิการขาดแคลน 

เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเปนในการดำรงชีวิต เปนตน  

องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  

ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและความมีน้ำใจท่ีเราจะมีใหกับเพื่อน

มนุษยคนไทยดวยกันในยามทุกขยาก จึงไดเปนสื่อกลางในการรับ

สิ่งของบริจาค หรือเงินชวยเหลือใหแกผูประสบภัยภาคใต ภายใต

โครงการ “ปนน้ำใจ ชวยภัยใต” โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม

ที่ เปนประโยชนตอพี่นองชาวใตที่กำลังประสบปญหาจากภัย

ธรรมชาติน้ำทวมในครั้งนี้ โดยกลุมองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) ไดลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของท่ีไดรับจากการ

บริจาคจากประชาชนหรือหนวยงานตางๆ เพื่อนำไปมอบใหกับ 

ผูประสบภัยน้ำทวมในภาคใต 

นายปารณ ศิริวัฒน ประธานโครงการ “ปนน้ำใจ ชวย 

ภัยใต” ใหสัมภาษณวา “กลุมนักศึกษา อมธ. ทาพระจันทร ไดลง 

พื้นที่ ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนพื้นที่สีแดง  

ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวมคอนขางมาก จากการ

สำรวจพื้นที่ดังกลาวพบวา บานเรือนเสียหายมากจนไมสามารถอยู

อาศัยได เสนทางการเดินทางและสะพานชำรุด จึงตองทำให 

ชาวบานอพยพมาอาศัยอยูในบริเวณเต็นท หรือบนสะพานที่ทาง

เจาหนาที่ไดจัดเตรียมไวให โดยทาง อมธ. ไดนำสิ่งของถุงยังชีพที่ได

รับจากการบริจาคไปมอบใหกับพี่นองชาวใต และเงินที่ไดรับจาก

การบริจาคก็นำไปซ้ือน้ำดื่มและส่ิงของจำเปนเพ่ือนำไปแจกจายให

กับชาวบานในพื้นท่ี เพราะน้ำดื่มเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนมากตอ

การดำรงชีวิต เพราะที่นั่นขาดแคลนน้ำด่ืมมาก และคิดวาถาพื้นที่ 

ดังกลาวน้ำลดลงพอที่ชาวบานจะกลับมาอยูอาศัยไดเหมือนเดิม

แลวก็อยากจะกลับไปชวยชาวบานฟนฟูสภาพบานเรือน ขุดโคลน 

ทำความสะอาดพ้ืนที่ใหดีขึ้น” 

สิ่งหน่ึงท่ีนองๆ อมธ. ไดรับจากการลงพ้ืนท่ีชวยเหลือพ่ีนอง

ชาวใตในครั้งนี้ ไมเพียงแคคำวา “ขอบคุณ” แตกลับเปนสิ่งที่พวกเขา

เหลานั้นภาคภูมิใจ ที่สามารถเปนสื่อกลางในการเขาไปชวยเหลือ 

พี่นองท่ีประสบภัยธรรมชาติใหพวกเขาไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ถึงแมสิ่งที่ไดมอบใหกับพ่ีนองชาวใตจะไมไดมากมาย แตก็ชวยให

พวกเขาย้ิมสูตอไปในยามหมดหวัง แคเพียงรอยย้ิมเล็กๆ ที่ไดรับ

กลับมาก็ทำใหพวกนองๆ อมธ. หายเหน่ือยกับการปฏิบัติการใน

ครั้งนี้เปนปลิดทิ้ง 

ปนน้ำใจ ชวยภัยใต 
จิตสาธารณะท่ีนักศึกษาธรรมศาสตร 
ชวยกันสรางใหเปนจริง 



บุคลากรดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ 
ผลการคัดเลือกผูไดรับโลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน  
ประจำป ๒๕๕๓ 
กลุมขาราชการ  
นายนิรัช รมเย็น 

ตำแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  

สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ  
นางสาวอมรรัตน อาจมีแกว ตำแหนงพยาบาล 

งานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรมหญิงพิเศษ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

กลุมลูกจางประจำ 
นางสมสุข ศักด์ิสมพงษ ตำแหนงพนักงานสถานท่ี 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

ผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัลในฐานะท่ีปฏิบัติราชการดวยความ

วิริยะอุตสาหะอยางดียิ่ง ประจำป ๒๕๕๓ มีรายนามดังตอไปน้ี  

กลุมขาราชการ 
นางเยาวนันท ชัยกลาหาญ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

งานบัญชี กองคลัง 

ดร.วิเชียร อินทะสี ตำแหนงนักวิจัย ชำนาญการ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
นางสาวมธุรส บุญชวย ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  

งานพัฒนาระบบเพ่ือการบริหาร กองแผนงาน 

นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ ตำแหนงนักวิชาการศึกษา 

สำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร 

กลุมลูกจางประจำ 
นางชอทิพย สนแกว ตำแหนงพนักงานสถานท่ี 

งานตรวจกอนจาย กองคลัง 

นายพิชัย ดวงนิล ตำแหนงพนักงานสถานท่ี 

สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดงาน 

เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ 

โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

ประธานในพิธีและมอบโลเชิดชูเกียรติแก

บุคลากรดีเดน และผูที่ปฏิบัติงานดวยความ

วิริยะอุตสาหะอยางดียิ่ ง เมื่อวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา 

ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยผูที่ไดรบัการ

คัดเลือกดังรายนามตอไปนี้ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จดังานประเพณ ี

สงกรานต ประจำป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ 

เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคาร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต โดยภายในงาน มีพิธีสรงน้ำพระ 

พุทธธรรมทิฐิศาสดา พิธีรดน้ำขอพร จาก 

ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว  ชัยเสรี อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนการ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและ

บคุลากรธรรมศาสตร ตลอดจนสบืสานวฒันธรรม 

และประเพณีไทยท่ีดีงามตอไป 

วันสงกรานต ประจำป ๒๕๕๔  
ประชาคมธรรมศาสตร รวมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รจุวิชิชญ ผูอำนวยการ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พรอมคณะผูบริหารและบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา เขาเย่ียมชมกิจกรรม และลงนามความรวมมือ 

(MOU) ระหวาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา กับ 

Dankook Institute for Social Science และเปนเจาภาพ

รวมจดัประชมุสมัมนา “The Symposium for Establishing  

East Asia Collaboration Network through Knowledge-

sharing: Celebrating Exchange Agreement” เมื่อวันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ Dankook University ประเทศ

เกาหลี 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รบัมอบเงิน จำนวน ๘ ลานบาท  

จาก รองศาสตราจารย ดร .ประภัสสร เทพชาตรี  

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยและ 

คาใชจายอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 

๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ พลอากาศตรี อวยชัย 

เปลื้องประสิทธิ์ รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร และคณะ เพ่ือศึกษาดูงานโครงสรางและระบบการทำงานของ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบรถฉุกเฉิน (Ambulance) 

จำนวน ๑ คัน มลูคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณพิชัย ชุณหวชิร 

ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทไทยออยล จำกัด (มหาชน)  

และนายกสมาคมธรรมศาสตรฯ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
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จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ 12

ใชงานจริงไดในแตละวัน ขณะนี้ยังอยูระหวางการเดินสายเพื่อรอ 
ตูควบคุมระบบ  

สวนการติดตั้งระบบ Solar cell ไดดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จ
และเริ่มการใชงานไดจริงตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สำหรับ
การติดตั้งระบบ Solar tube เพื่อการใชประโยชนแสงจากภายนอก
มากขึ้น รวมถึงลดความรอนที่เขาอาคารนั้น ไดเริ่มดำเนินการติดตั้ง 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ที่ผานมา คาดวาจะแลวเสร็จไดทันกอนชวง
เทศกาลสงกรานต  

นอกจากน้ัน การติดตั้งหลอดไฟ แบบ LED ซึ่งเปนนวัตกรรม
ประหยัดพลังงานใหมลาสุด แทนการใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ธรรมดา จำนวน ๒,๕๙๖ หลอดนั้น ขณะนี้ไดดำเนินการเสร็จส้ิน
แลว ซึ่งการติดตั้งหลอด LED นี้ ถือเปนจุดเดนของอาคารหอสมุด
ปวย อึ๊งภากรณ เพราะเปนอาคารแหงแรกในประเทศไทยที่มีการใช
หลอด LED อยางเต็มรูปแบบ 

้ ่

การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณเก่ียวกับมาตรการ
ประหยัดพลังงานตางๆ ของหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ตาม
แผนงานโครงการสรางขุมกำลังอนุรักษพลังงานเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร (BUILDING 
ENERGY AWARDS of THAILAND 2010 : BEAT 2010) ไดแก  
การติดตั้งระบบ BAS ระบบ Solar tube และ Solar Cell รวมไปถึง
การติดตั้งหลอด LED ไดดำเนินการเสร็จไปแลวกวา ๕๐% ซ่ึงคาด
วาภายในเดือนพฤษภาคมน้ี จะเริ่มดำเนินการมาตรการประหยัด
พลังงานไดอยางเต็มรูปแบบ และพรอมท่ีจะเปนแหลงเรียนรูดาน
นวัตกรรมประหยัดพลังงานใหกับอาคารอ่ืนๆ ทั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่สนใจเขามาศึกษา
ดูงาน  

สำหรับการดำเนินการติดตั้งมาตรการประหยัดพลังงานตางๆ 
นั้น ไดเริ่มมาต้ังแตชวงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา ซึ่งการ
ติดต้ังระบบ BAS เพื่อควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศและ
แสงสวาง และการจัดการใชพลังงานใหเหมาะสมกับความตองการ

หอสมุดปวยฯ เริ่มมาตรการประหยัดพลังงาน  
หลังติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จไปกวาครึ่งทาง 

ำ ิ ิ ั้ ป  ี่ ั
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแถลงขาวการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ดังนี้ 

∂ เปดรับบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือแกผูประสบภัยในญ่ีปุน ชื่อ

บัญชี “กองทุนธรรมศาสตรเพื่อชวยเหลือญี่ปุนในภาวะวิกฤต” 

เลขที่ ๒๓๗-๐-๘๓๘-๙ บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาสี่มุมเมือง และตั้งกลองรับบริจาคใน ศูนยการศึกษาทั้ง  

๔ แหง 

∂ บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิในประเทศญ่ีปุน ผาน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มธ. ศูนยรังสิต ชื่อบัญชี Institute 

of East Asian Studies, TU (Helping Japanese Friends) บัญชี

ออมทรัพย เลขท่ี ๔๗๕-๐-๔๖๔๔๘-๑ เพ่ือนำเงินบริจาค

ทั้งหมดมอบแกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย 

โดยผานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

∂ จัดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารประเทศในวิกฤตการณภัย

ธรรมชาติ” เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม 

ศรบีรูพา มธ. ทาพระจนัทร เพือ่ระดมทนุชวยเหลอืผูประสบภยั 

ในประเทศญ่ีปุน 

∂ จัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

ณ MAJOR BOWL HIT, Major Ceneplex Rangsit 

∂ จัดการสัมมนา เร่ือง “คนญี่ปุนตอสูกับสภาวะภัยพิบัติแผนดิน

ไหวและสึนามิไดอยางไร” (เลือดนักสูแดนอาทิตยอุทัย) เม่ือ 

วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษา มธ. ศูนยรังสิต เพ่ือระดมทุนชวยเหลือ 

ผูประสบภัยแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุน  

∂ จัดงาน Dinner Talk ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สมาคม

นักเรียนเกาญ่ีปุน ซอยงามดูพลี เพื่อระดมทุนชวยเหลือ 

ผูประสบภัยแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุน  

∂ นักศึกษา มธ. นำกลองไปขอรับบริจาคตามชุมชนและสถานท่ี

ตางๆ เพื่อรวบรวมเงินนำไปบริจาคใหประเทศญ่ีปุน  

∂ มธ. รวมกับ คณะนักรองประสานเสียงสวนพลู จัดการแสดง 

ขับรองประสานเสียงการกุศล Harmany For Japan ในวันเสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแถลงขาวการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ช�วยเหลือ 
ผู�ประสบภัยในประเทศญ่ีปุ�น 

ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา 

มธ. ทาพระจันทร เพื่อมอบรายไดทั้งหมด (ไมหักคาใชจาย

ใดๆ) ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุน 

∂ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

สมาคมนักศึกษาเกาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

จัดงาน “We will come back stronger” ในวันอาทิตยที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมศรบีรูพา  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร เพือ่ระดมทุนชวยเหลอื 

ผูประสบภัยแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุน 

∂ จัดแถลงขาว “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับการชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุน” โดย รองศาสตราจารย 

ดร .สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป  

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายบริการ

วิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ  

ผูอำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ ดร.กีรติ  

กิจมานะวัฒน ผูแทนสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

(TPA) เพื่อระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัยในประเทศญ่ีปุน 
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จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ 14

ขาวย
อยรอ

ยสาร
ะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการ
เสวนาหัวขอ “ทวงทำนองแหงรัก” โดย คุณศุภลักษณ ทัดศรี จาก 
บราหมา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ เพื่อประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
“การชุมนุมสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตย” เมื่อ 
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม LT ๑ (จิ๊ด 
เศรษฐบุตร) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ คณะนักรอง
ประสานเสียงสวนพลู จัดการแสดงการกุศล Harmony for 
Japan เพื่อนำรายไดโดยไมหักคาใชจาย ชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติในประเทศญี่ปุน และผูประสบภัยทาง
ภาคใต ผานสภากาชาด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ  
หอประชุมศรบีรูพา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

งานพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ กองบริการการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการสัมมนา เร่ือง “การ
ขอตำแหนงทางวิชาการ: หลักเกณฑวิธีการ ประสบการณ 
และขอแนะนำ” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอง
ประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดี
ฝายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในงาน
ประเพณีสงกรานตสรางสุข ศูนยสุขศาสตร ประจำป ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคม
ธรรมศาสตรเพชรบุรี และชมรมธรรมศาสตรประจวบคีรีขันธ จัดโครงการ  
“ลูกแมโดมนอมใจภักด์ิ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ดวยการตามรอยโครงการ
พระราชดำริ และทำกิจกรรมเพื่อสังคม เม่ือวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔  

ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยวิชาการรัชดาวิทยา (Rachada Academic 
Center-RAC) สาขารังสิต นำนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน ๑๐๐ คน เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
TPA ชมรมนักเรียนทุนญี่ปุน (นทญ) และ 
ชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยโตเกียว THAI 
TODAI Alumni จัดสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การบริหารประเทศในวิกฤตการณ
ภัยธรรมชาติ” เพื่อสรางความเขาใจในวิกฤตการณที่กำลังเกิดขึ้นใน
ประเทศญ่ีปุนรวมถึงบรรยากาศเก่ียวกับการคาการลงทุน เตรียม
ความพรอมกับวิกฤตการณทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

จากเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญขนาด ๙.๒ ริกเตอร นอก
ชายฝงเมืองเซนได ทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุน รวมถึงเหตุ
คล่ืนยักษสึนามิถลมชายฝง และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรที่เกิดขึ้น
ตามมา ไดกอใหเกิดความสูญเสียอยางรายแรงท้ังชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบ
เศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ัวประเทศญ่ีปุน 

หลงัเกิดเหตุการณดงักลาวความชวยเหลือจากท่ัวโลกไดหล่ังไหล 
เขาสูญี่ปุน โดยในประเทศไทยมีหนวยงานหลายภาคสวนไดรวมกัน
บริจาคเงิน สิ่งของและเสนอความชวยเหลือในทุกดานเทาที่จะทำได
ใหแกประเทศญ่ีปุน ซึง่เปนมติรประเทศท่ีดแีละเปนผูใหแกไทยเสมอมา  
อยางไรกต็ามหลายภาคสวนยังคงมคีวามกงัวลใจเก่ียวกบัสถานการณ 
ในปจจุบัน ทั้งในดานการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในประเทศซ่ึงยังอยู
ในชวงวิกฤต และการฟนตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุน และมอง
สะทอนไปถึงความพรอมของประเทศไทยในการเตรียมการเพ่ือ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการและวิจัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร กลาววา จาก
เหตุการณแผนดินไหว และสึนามิในญี่ปุน ไดสงผลกระทบมหาศาล 
และจนถึงขณะน้ีโรงไฟฟานิวเคลียรก็ยังไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมด และยังมีผลระยะยาวตอการขาดแคลนพลังงานและการ 
ปนเปอนรังสี ทั้งน้ีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งตอระบบเศรษฐกิจและ
ทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบตอชาวญี่ปุน มีการประเมินวาคิดเปน
เม็ดเงินประมาณ ๒๕ ลานลานเยน หรือ ๒๕% ของจีดีพี   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวดิา กมลเวชช อาจารยประจำคณะ 
รฐัศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเช่ียวชาญดานการจัดการ 
ภาวะฉุกเฉิน กลาวถึงการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะฉุกเฉินวา 
หลักการสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉิน คือ ๑. บูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ เพราะ
การจัดการภาวะฉุกเฉินตองส่ังการขามหนวยงาน  ๒. การบริหาร
จัดการตองยืดหยุน โดยเฉพาะการเบิกงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ

สิง่จำเปน  ๓. การวางแผนปองกนัภยั ควรตองวางในกรณเีหตกุารณ 
เลวรายที่สุดไวกอน  ๔. ตั้งอาสาสมัครชุมชนอยางทั่วถึง เพื่อจัดการ
ภาวะฉุกเฉินในชุมชน พรอมมีการฝกอบรมใหมีศักยภาพเทากับ 

เจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  และตองจัดหาอุปกรณบรรเทา
ภัยอยางครบถวน ๕. ฝกซอมปองกัน และ
อพยพกรณเีกดิภยัพบิตัอิยางสมำ่เสมอในแตละ 
ทองท่ี เพื่อใหเกิดความเคยชิน ๖. ตอง
สื่อสารที่เขาใจงายภายในเวลาอันรวดเร็วไป
ยังประชาชนถึงสถานการณที่เกิดข้ึน พรอม
ทำแผนท่ีหนีภัยไปในจุดที่ปลอดภัย และแจก
จายใหรับทราบอยางท่ัวถึง ๗. ตองบอกขอ

เท็จจริงที่ครบถวนกับประชาชนถึงสถานการณที่เกิดขึ้น    
สำหรับในสวนของแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อรับมือเหตุแผนดินไหวและสึนามิ รองศาสตราจารย ดร.อมร 
พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร กลาววา แผนดนิไหวขนาด ๖.๘ รกิเตอร 
ที่พมาและรับรูไดถึงกรุงเทพฯ ไมใชเหตุการณที่ผิดปกติ แตที่นา
กังวลหากเกิดแผนดินไหวรุนแรงบริเวณรอยเล่ือนศรีสวัสดิ์และดาน
เจดียสามองค ซึ่งเชื่อมตอรอยเลื่อนสะแกงในพมา กอนหนานี้ในป 
๒๕๔๗ แผนดินไหวคร้ังรุนแรงระดับ ๙.๑ ริกเตอรที่เกาะสุมาตรา 
และเกิดคล่ืนสึนามิ ครั้งน้ีกรุงเทพฯ ก็รับรูได แตไมมีรายงานความ
เสียหายของอาคาร เนื่องจากกรุงเทพฯ อยูไกลถึง ๑,๒๐๐ กิโลเมตร 
และในครั้งนี้ที่พมา หางจากกรุงเทพฯ ๗๗๐ กิโลเมตร ก็รับรูได แต
ไมใชครั้งรุนแรงที่เราเคยเจอ 

อยางไรก็ตาม จากความเสียหายจากแผนดินไหวที่ผานมาใน
ตางประเทศ ทำใหเกิดคำถามวากรงุเทพฯ ปลอดภัยหรอืไมจากแผนดนิ 
ไหว ขอยำ้วาคนอยูกรงุเทพฯ รบัรูไดอยูแลวจากแผนดินไหวในระดบั  
๕ ริกเตอรที่อยูไกลออกไป เนื่องจากสภาพดานลางเปนดินเหนียว 
โดยเฉพาะคนท่ีอยูบนอาคารสูง  แตที่ผานมา แผนดินไหวรุนแรงมัก
เกิดขึ้นหางไกลออกไป แตที่ตองระวังคือแผนดินไหวตามแนวรอบ
เล่ือนในกาญจนบุร ีซึง่หางจากกรุงเทพฯ ราว ๓๐๐ กโิลเมตร หากเกดิ 
แผนดนิไหวคร้ังรนุแรงก็อาจสรางความเสียหายได โดยเฉพาะอาคาร 
ที่ไมไดรับการออกแบบที่ดี อาคารในกรุงเทพฯ ที่มีความเสี่ยงจะได
รับผลกระทบจากแผนดินไหวคือตึกแถว บานที่สรางดวยระบบชิ้น
สวนสำเร็จรูป และอาคารแบบพ้ืนไรคาน เชน อาคารจอดรถ 

สำหรับขอแนะนำเม่ือเกิดแผนดินไหว ควรจัดเตรียมเคร่ือง
อุปโภคบริโภคที่จำเปน เชน ถานไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณดับเพลิง 
น้ำดื่ม น้ำใช อาหารแหง ไวใชในกรณีไฟฟาดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ 
จัดเตรียมเคร่ืองรับวิทยุที่ใชถานไฟฉายหรือแบตเตอร่ี สำหรับเปด
ฟงขาวสารคำเตือน คำแนะนำและสถานการณตางๆ เตรียมยา
รักษาโรคและเวชภัณฑใหพรอมท่ีจะใชในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
และที่สำคัญไมควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไวในที่สูง เพราะอาจ
หลนลงมาทำความเสียหายหรือเปนอันตรายได อยาอยูใตคานหรือ
ที่ๆ มีน้ำหนักมาก ถาอยูในท่ีโลงควรอยูหางจากเสาไฟฟา หากอยู
ในรถใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหวหรือส่ันสะเทือนหลังเกิด
แผนดินไหว 

ิ ั   ั

มธ. จัดสัมมนา เรื่อง "การบริหารประเทศในวิกฤตการณภัยธรรมชาติ" 
สะทอนวิธีรับมือ และบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากแผนดินไหว 



จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ 16

 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 

คณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธและเครือขาย

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันสรางสรรคการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก และแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการประชุม

สัมมนา หัวขอ “มิติใหมของการประชาสัมพันธ” บรรยายโดย  

นายบุญสม อัครธรรมกุล ประธานคณะกรรมการบริหารการ

ประชาสัมพันธและเปนผูอำนวยการ Health Channel Co.,Ltd.  

นายศักด์ิชัย พฤฒิภัค ผูทรงคุณวุฒิดานขาวและส่ือสารมวลชน  

จาก บริษัท ทรูวิชั่นส และนายอุดม ไพรเกษตร ผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการศึกษาและการประชาสัมพันธ จาก บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย 

กรุป จำกัด (มหาชน) เม่ือวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผานมา  

ณ Springfield Village, Golf & Spa จังหวัดเพชรบุรี  

ภายในงานสัมมนาไดมีขอสรุปเนนใหการประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย มีผลตอการสรางจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตรที่

เปนมหาวิทยาลัยที่ทำหนาที่เสาหลักทางวิชาการ เพื่อประโยชน

สาธารณะและกาวทันโลกดวยการนำเทคโนโลยีการส่ือสารผาน 

Social Network มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมี คณะกรรมการ

บริหารการประชาสัมพันธและเครือขายประชาสัมพันธ ซึ่งเปน

ตัวแทนจากคณะ/สำนัก/สถาบันและหนวยงานตางๆ และนักศึกษา

เขารวมสัมมนากวา ๕๐ คน 

“มิติใหม�ของการประชาสัมพันธ�” 


