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โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เปดรับฟงความคิด ๒ ครั้ง ผลการตอบรับดีมาก

μ

ามที่ คณะรัฐมนตรีไดมีมติให สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) ดำเนินงานศึกษาการตอขยายโครงการรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) โดยขยายตอไปถึงชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ภายใตชื่อ “โครงการศึกษาการเชื่อมตอระบบรถไฟชานเมืองกับชุมชน
มหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) ดวยระบบ
ขนสงมวลชน” โดยเริ่มสวนตอขยายจากสถานีรังสิตตอเนื่องไปยังสถานีคลอง
หนึ่ง สถานีเชียงราก และสิ้นสุดที่สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
รวมระยะทางของสวนตอขยาย ๑๐ กิโลเมตร เปาหมายใหไดผลการศึกษาแลว
เสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม เพือ่
ศึกษาความเหมาะสมทั้งทางดานวิศวกรรม ดานการออกแบบสถาปตยกรรม
และผังเมือง ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการดำเนินงานรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่อาศัยหรือมีกิจกรรมในพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต รวมทั้ง แจงขอมูลขาวสารของโครงการใหประชาชนได
รับทราบเปนระยะในชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ การจัดประชุมพบปะหารือ
การประชุมกลุมยอยและการประชุมรับฟงความคิดเห็น รวมถึง การเผยแพร
ทางเว็บไซต แผนพับ บอรดนิทรรศการประกอบการประชุม วิทยุชุมชน และ
การแจงขาวสารผานทางสื่อมวลชน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและมีสวนรวม
ในการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดยไดเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกอสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สวนตอขยาย
ชวงรังสิต-มธ.ศูนยรังสิต ดวยระบบขนสงมวลชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ
หองประชุมใหญ TCC LAND Auditorium คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี นายประณต สุริยะ
รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปน
ประธานในการประชุม ซึ่งไดรับความสนใจเปนอันมาก โดยมีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมดประมาณ ๒๗๓ คน จากหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ ซึ่งในการจัด
ประชุมมีการนำเสนอผลการศึกษาในดานการออกแบบสถานี การวางผังแมบท
ระบบขนสงมวลชนขนาดรอง มาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
โครงการ และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงานราชการ หนวยงาน
เอกชน และประชาชนทีเ่ กีย่ วของ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดานตางๆ ดังนี้
การออกแบบและวางแผนผังแมบทพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ
แนวทางในการออกแบบและพั ฒ นาผั ง เบื้ อ งต น ของสถานี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ซึ่งเปนจุดสิ้นสุดของรถไฟฟาสายสีแดงใกลกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (A.I.T.) ใหเปน
ศูนยกลางการเปลี่ยนถายการเดินทาง และเปนเมืองมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ ในสวนของอาคารที่จะเกิดขึ้นรอบๆ
สถานี ไมวาจะเปนอาคารพักอาศัย หรืออาคารพาณิชยกรรม จะมีรูปแบบที่
สะทอนความเปนพื้นถิ่น เพื่อสรางจินตภาพรวม และสรางความรูสึกในการ
เปนเจาของพื้นที่ ของคนในชุมชนไดเปนอยางดี เพื่อใหผูคนในชุมชนเกิด
ความรูสึกอยากมีสวนรวมในชุมชน และชวยกันบำรุงรักษาชุมชนใหมีความ
ยั่งยืน ซึ่งสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสถานีรถไฟฟาสายสีแดง
คือ ๑) บรรเทาการจราจรที่แออัด ๒) เพิ่มจำนวนผู โดยสารและรายได
๓) สงเสริมการเพิ่มมูลคาที่ดิน และสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจพื้นที่โดย
รอบสถานี ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑) ผังแมบทการพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบสถานีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
✿ สรางระบบเครือขายของการแบงพื้นที่เปนบล็อกที่สามารถเดินเทา
ได เพื่อตอบรับการสัญจรทางเทา รถยนต และจักรยาน การจัดสรรระบบ
ของพื้นที่สาธารณะภายในระยะเดินเทา ๒ ถึง ๓ นาทีจากบานและสำนักงาน
ในบริเวณชุมชน สวนที่สถานีรถไฟจะมีการสรางพื้นที่เปนลาน และมีการสราง
สถาปตยกรรมที่เปนภูมิลักษณ เชน หอนาฬกา เปนตน
✿ มีอาคารจอดแลวจร (park and ride) มีการจัดเตรียมที่จอดรถให
เพียงพอในระยะแรก และออกแบบเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปรับเปลี่ยน
เปนอาคารจอดรถในภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกอสรางได
งาย ขณะเดียวกันตำแหนงที่ตั้งของจุดจอดรถยังชวยเปนพื้นที่กันชนกั้น
ระหวางพื้นที่ที่พักอาศัยและสำนักงาน ออกจากเสียงและการสั่นสะเทือนของ
เสนทางรถไฟอีกดวย โดยจะถูกจัดวางขนานไปกับทางรถไฟในทิศเหนือ/ใต
✿ สร า งเป น ละแวกบ า นที่ มี ก ารใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ บบผสมผสาน
(mixed-use) ระหวางอาคารพักอาศัย สำนักงาน รานคาปลีกและบริการ
ตางๆ เพื่อบริการประชากรภายในมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร และ
หนวยงานทางดานการวิจัยอื่นๆ โดยทางเทารูปแบบผสมผสานนี้จะจัดระบบ
สัญจรทางเทาที่สะดวกสบายเชื่อมตอเขากับสถานีรถไฟ
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วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๒

Ê

ำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดงาน “วันนักวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๒”
พร อ มพิ ธี ม อบโล ร างวั ล เพื่ อ ยกย อ งเชิ ด ชู
เกียรติ รวมทั้งเปนขวัญและกำลังใจใหกับ
อาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ผู ส ร า งชื่ อ เสี ย งให แ ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอง
แกรนดฮอลล ๒ โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีผลงานการวิจัยที่ไดรับรางวัลในดานตางๆ ดังนี้
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๒
๑. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยเรื่อง “แนวโนมและปจจัยกำหนดการลงทุนภาคเอกชนของ
ไทย”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย
คณะเศรษฐศาสตร
๒. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขามนุษยศาสตร
ผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทและแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการพัฒนาเมือง ชุมชน และสถาปตยกรรมตามแนว
พระราชดำริ”
โดย
ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
อาจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล คณะนิติศาสตร
และ อาจารยศิวาพร กลิ่นมาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
๓. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผลงานวิจัยเรื่อง “The Public Health and Air Pollution in Asia
(PAPA) Project: Estimating the Mortality
Effects of Particulate Matter in Bangkok,
Thailand”
โดย
รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และ
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร

๔. รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยเรื่อง “นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรมใน
การกระจายรายได”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ
คณะเศรษฐศาสตร
๕. รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยการวิเคราะหเสียงพูดภาษาไทยและการแก
ความกำกวมเชิงความหมายคำ”
โดย
รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๖. รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชเสนเติมเต็มพื้นที่เชิงเสนโคงสำหรับการ
ตัดดวยเครื่องหาแกน”
โดย
Associate Professor Dr. Stanislav S. Makhanov
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ
อาจารย ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย
คณะวิศวกรรมศาสตร
๗. รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาอุบัติการณและความผิดปกติของยีน AE1
ในผูปวยโรคไต ความผิดปกติในการขับกรดในเด็กไทย”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร
รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ
ประเภทอาจารย
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.การดี เลียวไพโรจน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิช นัทธี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๔. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร
๕. อาจารย ดร.ชนินททิรา ณ ถลาง คณะรัฐศาสตร
๖. อาจารยวีรบูรณ วิสารทสกุล
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
๗. อาจารย ดร.นพพร พูลยรัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘. อาจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร
๙. อาจารยวีระจักร สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๐. อาจารย ดร.วีระชัย เอื้อสิทธิชัย คณะสหเวชศาสตร
๑๑. อาจารยรุงนภา เทพภาพ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
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นายกธรรมศาสตรสโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คนแรก!!

»

หนวยงานใหมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ระวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน :
ผมเรียนนิติศาสตร ธรรมศาสตร จบแลวทำงานภาค
เอกชนหาประสบการณอยูหลายแหง เมื่อมี โอกาสก็มาสอบเปน
อาจารยตามที่ตั้งใจไว ไดมี โอกาสทำงานบริหารในหลากหลาย
หนาที่ อาทิ ผูชวยรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ผูชวย
อธิการบดีฝายกฎหมาย รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล รอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา คณบดีคณะนิติศาสตร รักษาการ
ผูจัดการสำนักงานจัดการทรัพยสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงพิมพ เปนตน
ในดานการศึกษา นอกจากสำเร็จการศึกษานิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) และเนติบัณฑิตไทยแลว สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาเอก
(King’s College) มหาวิทยาลัยลอนดอน
หลังจากวางเวนหนาที่ผูบริหารมหาวิทยาลัย ก็ไดทำงานใน
ฐานะอาจารยประจำคณะนิตศิ าสตร สอนหนังสือทัง้ ปริญญาตรี-โท
รวมประมาณ ๔ วิชาเต็มตอป และทำงานวิชาการ นอกจากนี้ได
รับเชิญไปชวยราชการภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ทำหนาที่เปนที่
ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฝายกฎหมาย
ของ ป.ป.ช. ผูทรงคุณวุฒิ ในเรื่อง CG ของ CAT Telecom
เปนตน ในอีกดานหนึ่งก็ชวยงานเด็กและผูดอยโอกาสในฐานะ
รองประธานมูลนิธิ Pearl S Buck (ประเทศไทย)
ความเปนมาของธรรมศาสตรสโมสร :
ความจริง ธรรมศาสตรสโมสรมีมานานแลว แต ไดเลิกไป
และมหาวิทยาลัยเพิ่งไดรื้อฟนขึ้นมาใหม โดยออกเปนระเบียบจัด
ตั้งธรรมศาสตรสโมสรขึ้นในป ๒๕๕๑ และใหมีการเลือกตั้งนายก
ธรรมศาสตรสโมสรโดยตรง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา
โดยผมไดรับความไววางใจใหทำหนาที่นายกธรรมศาสตรสโมสร
คนแรก
ภาระหนาทีแ่ ละวิสยั ทัศนของธรรมศาสตรสโมสร :
“สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย เปนสวนหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ เราตองทำงาน
ทุกงานเพื่อนำไปสูการพัฒนา เจริญเติบโตของธรรมศาสตร”
แตธรรมศาสตรสโมสรไมใชคณะ สำนัก สถาบัน เราจึงไม
ไดมีหนาที่มาสอนหนังสือ ไมไดมีหนาที่มาทำวิจัย จากการศึกษา
ระเบียบสโมสร และการศึกษาจากสโมสรมหาวิทยาลัยอื่นๆ เรา
สามารถทำกิจกรรมตางๆ ไดมากและหลากหลาย
ผมกำหนดวิสัยทัศน ไววา “บุคลากรเขมแข็งคือ ธรรมศาสตรเขมแข็ง” (Healthy staff : healthy Thammasat) เรา

จ
จะมาทำหน
าทีพ่ ฒั นาทรัพยากร
บุบคคลของ มธ. ใหเขมแข็ง
ธรรมศาสตร ทุ ก วั น นี้
เดินไปขางหนาได มีชื่อเสียง
เกียรติคุณเปนที่ยอมรับของ
สสังคมได มิใชลำพังแตเพราะ
ผูบ ริหาร แตเปนเพราะบุคลากร
ทัท้งหลายไดรวมแรงรวมใจกัน
ปฏิ
ป บัติหนาที่ของตนเปนอยาง
ดี เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่
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ทุกตัวไดทำงานสอดประสาน
กันอยางดี มีประสิทธิภาพอันทำใหธรรมศาสตรเจริญพัฒนา ลอง
นึกดูวา ถาสายพานเกา ขาด น็อตหลวม เครื่องจักรโดยรวมยอม
ทำงานดีไปไมได
พวกเราจะมาชวยกัน สนับสนุน สงเสริมใหชาวธรรมศาสตร
สมบูรณแข็งแรง ทั้งกายและใจ เพิ่มพูนทั้งประสบการณและ
ความรู มีวิถีชีวิตที่อยู ในศีลในธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรักความสามัคคี ในหมูคณะ มีความสุขในการทำงานใน
ธรรมศาสตร มีทั้งสาระและความสุข ดำเนินชีวิตตามรอย
พระราชดำริ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูทันโลกาภิวัตนแตก็
ภาคภูมิ ใจในความเปนไทย รักษาและธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย
และเราจะเขมแข็งไมเฉพาะแตสวนตัวแตยังรวมถึงครอบครัว
ดวย ผมเชื่อมั่นวาถาสวนตัวดี ครอบครัวดี บรรยากาศในที่
ทำงานดี พวกเราก็จะสามารถทุมเททำงานใหกับมหาวิทยาลัยอัน
เปนที่รักของเราไดอยางดี และนั่นคือธรรมศาสตรเจริญพัฒนา
เปนที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน
เราจะเนน พัฒนาดานความรู ดานสาระใหแกบุคลากร
เพื่อใหเขาใชความรูนั้น พัฒนาตนเอง และจะเนนความรูที่เขาเอา
ไปใช ได ในชีวิตการทำงาน ชีวิตประจำวัน กิจกรรม และงาน
ตางๆ จะเนนการพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม โดยใช
หลักธรรมคำสอนมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะนำไปสูความ
สุข ความดี และคุณภาพของบุคลากร และธรรมศาสตร ในทาย
ที่สุด
กิจกรรม หรือโครงการทีธ่ รรมศาสตรสโมสรมีแผนงาน
ดำเนินการ :
ความจริงมีหลากหลายมาก ผมมีนโยบายที่สงเสริมกีฬา
บุคลากรดวย โดยจะจัดตั้งชมรมกีฬาบุคลากร สังกัดธรรมศาสตร
สโมสร โดยเริ่มตนที่ชนิดกีฬาที่มีความพรอมกอน เราจะทำให
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คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
มุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม สูสังคมอยางมีคุณภาพ

Ã

องศาสตราจารย ดร
ดร.ศิศิริพร
ขัมภลิขิต คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มีวิสัยทัศนการ
พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ที่
มุงเนนพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ ควบคูกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม สงเสริมงานวิจัยทางการพยาบาลสูระดัับสากล ยึึด
หลักการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกัน
ในดานตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด สำหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ นั้น
คณบดีคนใหมไดอธิบายในรายละเอียดดังนี้
ดานการบริหารจัดการ การบริหารจัดการโดยใชหลักการมี
สวนรวมของบุคลากรในการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ
และรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ
และแนวทางการปฏิบัติตางๆ เนนการสรางความรักสามัคคี เชื่อม
โยงผสานงานกันภายในองคกร เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
รูความสามารถในการทำงานไดอยางเต็มที่และไมปดกั้น ทุกคนมี
สิทธิเสมอภาคเทาเทียมกัน ทบทวนสวัสดิการ คาตอบแทน และ
เงินพัฒนาศักยภาพแกบุคลากร รวมทั้ง ยึดหลักการใชทรัพยากร
อยางคุมคา
ดานการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหมีความรูความสามารถ สรางทักษะในสาขาวิชาชีพ
ใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีร่ บั ใชสงั คมอยางมีคณุ ภาพและมีสมรรถนะ
ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด ปรับปรุงจุดออนของการจัดการ
ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ยกระดับการเรียนการสอนที่
สรางศักยภาพในการคิดวิเคราะหนอกเหนือจาก Problem
Based Learning (PBL) ใชกลไกการประกันคุณภาพในการ
จัดการศึกษาทุกระดับใหเขมแข็ง พัฒนาระบบ Faculty
practice และสรางความรวมมือระหวางแหลงฝกปฏิบัติ ใน
กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
โดยเฉพาะการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ แ ละการควบคุ ม
วิทยานิพนธ พิจารณาการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตดานการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งไดรางหลักสูตรแลวตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผานการประชาพิจารณแลว
ดานการวิจัยและวิชาการ สงเสริมการวิจัยดาน Biobehavioral research ดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันปญหา
สุขภาพที่สำคัญของประเทศ ใหมากยิ่งขึ้น สรางกลุมวิจัยใน

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย M.N
(Nursing Care of Children) University of Pittsburgh U.S.A.
Ph.D. (Nursing Care of Children) University of Pittsburgh
U.S.A. เคยดำรงตำแหนง รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร
คณะพยาบาลศาสตร
ศ ส  แสวงหาความร
ส
วมมืือในการทำวิ
ใ
ำ ิจัยกัับคณะ
ในศูนยสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
และหนวยงานภายในประเทศ สนับสนุนงานธุรการอาจารยในการ
เขียนโครงการ รายงานการวิจัย และการตีพิมพผลงานทางวิชา
การ จัดระบบการ Sabbatical Leave เปนชวง เพื่อทำงานวิจัย
และวิชาการ พัฒนางานวิจัยจากการบริการวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยสงเสริมสุขภาพ
ดานบริการวิชาการแกสังคม บริการวิชาการโดยใชความ
เข ม แข็ ง ทางวิ ช าการของอาจารย ภ ายในคณะพยาบาลศาสตร
สงเสริมการพัฒนาเครือขายการบริการทางวิชาการของคณะตางๆ
ในศูนยสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ใหสามารถใชประโยชนรวมกันจาก
ศูนยสงเสริมสุขภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนยพัฒนา
เด็กปฐมวัย จัดใหมีอาจารยและพยาบาลประจำศูนย และพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถในการกระตุนพัฒนาการเด็ก ทบทวน
การเปดหลักสูตรเฉพาะทางที่อาจารยมีความชำนาญ มีความ
พรอม และมีประสิทธิภาพ
ด า นการศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
รณรงคการสืบสานวัฒนธรรม การเปนประชาธิป ไตย รักษา
ประเพณีอันดีงานของไทย สรางความภูมิ ใจในการเปนไทยและ
สงเสริมกิจกรรมตามประเพณีที่สะทอนความเปนคนไทย พัฒนา
คานิยมรวมของคณะพยาบาลศาสตร ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการการอยูรวมกันในสังคม สงเสริม
การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา สรางคานิยมในการรักษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพในองคกรและนักศึกษา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวในตอนทายวา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนนพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ พรอมสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรที่มุงเนนการสรางความรับผิดชอบตอสังคม ควบคู
กับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปสูการเปน สถาบันการศึกษา
ดานการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบของประเทศ

ÁÍ§¼‹Ò¹à¿ÃÁ

ÈÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ
ÒÊ
´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹
ออธิธิก ารบดี ม หาวิท ยาลัยธรรมศาสตร
แและรองศาสตราจารย
ล
ดร.จุลชีพ
ชชิินวรรโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัสัมพัันธ ตอนรับ Mr. Cheng Tianquan, Chairman of the
University Council: Professor School of Law จาก
Renmin University of China เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอ
ตกลงความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองรับรอง ตึกโดม ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ
Professor Dr. Gretchen
h BBataille
t ill พรอมคณะผู
มคณะผบริหาร
University of Texas Arlington เพื่อหารือเรื่องขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ Professor Yang Yuliang President of
Fudan University พรอมคณะผูบริหาร เพื่อขยายขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹ÔμÔä¡Ã¾¨¹ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมแถลงขาวการจัดงาน“งานธรรมศาสตร ๗๕ ป
สามัคคีสีเหลือง-แดง” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุม ๓๐๑ อาคาร ๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห
กรุงเทพมหานคร

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
¤Ñ·ÅÕÂÒ à¾ªÃÊÔ§Ë ผูชวย
อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ต อ นรั บ คณะผู บ ริ ห ารและ
บุคลากร จาก Economic
Research Institute for ASEAN and East Asia, (ERIA)
และ Bangkok Research Center, JETRO, (BRC) เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
ÈÔÃÔ¾Ã ¢ÑÁÀÅÔ¢Ôμ รักษา
รราชการในตำแหน ง รอง
อธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร
ศูนยรังสิต ตอนรับ กลุม
สมาชิก Global Alliancee for Recycling and Sustainable
Development (GARSD) เพื่อเยี่ยมชมดูงานระบบบริหารจัด
การวัสดุรี ไซเคิล ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ
หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ศูนยสอบครบวงจรเกิดขึ้นแลวที่ศูนยรังสิต

“

เปดเปนทางการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

ศูนยการประชุมธรรมศาสตร
มศาสตร รังสิต” ชาวธรรมศาสตรคงเคย
ไดยินผานหูมาบางแลว จากการจััดงานระดัับชาติิลาสุดอยางเชน
งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ โดย “ศูนยการประชุม
ธรรมศาสตร รังสิต” คือการเปลี่ยนชื่อเรียกอาคารยิมเนเซียม ๑
สถานที่ที่เคยใชจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๑๓ ในป
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ ในปจจุบันความตองการในการใชพื้นที่สำหรับ
การแขงขันกีฬาไดเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยฯจึงมีแนวความ
คิดในการปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ๑ เปน
ศูนยการประชุมธรรมศาสตร รังสิต เพื่อเปน ขอมูลทั่วไป
สถานที่ ในการจัดงานแสดงคอนเสิรต งาน ศูนยการประชุมธรรมศาสตร รังสิต เดิมคือ อาคารยิมเนเซียม ๑ เปนอาคารชั้นเดียว
เลี้ยง การแขงขันกีฬาตางๆ และที่สำคัญคือ แบงพื้นที่ออกเปน ๓ Hall ดังนี้
การสรางสนามสอบขนาดใหญ ที่จัดสอบได Hall ๑ : เปนสนามแขงบาสเกตบอล ซึ่งมีอัฒจันทรจุคนไดกวา ๓,๐๐๐ คน ที่ใชใน
การจัดแขงขันกีฬาและกิจกรรมประเภทตางๆ เชน งานเลี้ยง งานแสดง
คราวละกวา ๖,๐๐๐ คน เพื่อการใชพื้นที่
คอนเสิรต จัดโชวกายกรรม แขงขันกีฬาสีประจำปขององคกรตางๆ เปนตน
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ผูช ว ยศาสตราจารยนภิ า อัศวเพิม่ พูลผล Hall ๒ : เดิมเปนที่ตั้งของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ซึ่งมีหองอบรมและสัมมนาหลายหอง ซึ่งจะไดดำเนินการปรับปรุงและ
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน กลาวถึงการ
ตกแตงภายในหองประชุมรวมทั้งภายในอาคารเพื่อรองรับการใชสถานที่
ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ๑ ใหเปนอาคาร
อเนกประสงค และสนามสอบ ภายใตชื่อใหม Hall ๓ : เดิมเปนสนามแขงบาสเกตบอล ซึ่งจะถูกปรับปรุงใหเปนศูนยสอบขนาดใหญ
ศูนยการประชุมธรรมศาสตร รังสิต วาการ
โดยแบงเปน ๒ ชัน้ รองรับนักศึกษาไดกวา ๖,๐๐๐ คน (ชัน้ หนึง่ ๓,๒๓๐ คน
เตรี ย มสถานที่ เ พื่ อ รองรั บ การจั ด สอบของ
ชั้นสอง ๒,๙๘๐ คน)
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถือเปนการใหบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
ศูนยการประชุมธรรมศาสตร รังสิต นอกจากจะเปนสถานที่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความพรอมทุกดานสำหรับ ที่หนวยงานภายนอกจะไดเขามาใชเพื่อการจัดกิจกรรม และใช
การจัดสอบ ทั้งการเดินทางที่สะดวกโดยระบบขนสงมวลชน เปนสนามสอบแลว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มีความตองการ
สาธารณะ ทางดวนยกระดับโทลเวย และทางดวนแจงวัฒนะ สนามสอบขนาดใหญเพื่อรองรับการสอบตรง การจัดสอบเฉพาะ
ทำใหการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความสะดวกใน วิชา และการจัดสอบของคณะตางๆ เชน การสอบ Smart
ทุกชองทาง สำหรับการจัดพิมพขอสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่จัดสอบปละ ๔-๖ ครั้ง มี
ก็มีความพรอมเนื่องจากมีโรงพิมพของมหาวิทยาลัยฯเอง หรือแม นักศึกษาเขาสอบกวา ๑๐,๐๐๐ คน โดยปจจุบันการสอบ
กระทั่งการสอบบางประเภทที่มีนักเรียน นักศึกษาจากตางจังหวัด ดังกลาวไดจัดสอบที่สนามสอบของเอกชน คือ เมืองทองธานี
เดินทางเขามาสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มีความพรอมใน
สนามสอบของศูนยการประชุมธรรมศาสตร รังสิต มี
ดานของที่พัก และเมื่อการปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ๑ (สวน ลักษณะทางกายภาพเปนหองเดี่ยวโดยไมมีฉากกั้น หรือซอยออก
ของ Hall 3) แลวเสร็จพื้นที่ดังกลาวก็จะกลายเปนศูนยสอบ เปนหองยอย ติดตั้งกลองวงจรปด จึงเปนการตอบโจทยไดอยาง
ขนาดใหญ ที่สามารถจัดสอบไดคราวละไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ คน ดีสำหรับหองสอบขนาดใหญ แต ใชทรัพยากรบุคคลในการคุม
และสามารถขยายเพื่อรองรับผูเขาสอบไดมากกวาหนึ่งหมื่นคน สอบนอยลง โดยศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต จะเปดให ใช
โดยจะใชหองเรียนตางๆ ซึ่งมีอยูแลวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางเปนทางการประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
ศูนยรังสิต
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✿ ปรับปรุงระบบการจราจรเพื่อรองรับการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟ
ฟา โดยเฉพาะการขยายความกวางของถนนหลักจากทางทิศใตของสถานีซึ่ง
เชื่อมตอเขากับถนนเชียงรากนอย ซึ่งถนนสายหลักนี้ยังทำหนาที่เปน buffer
กั้นเสียงและการสั่นสะเทือนของเสนทางรถไฟออกจากพื้นที่สำนักงานและ
ที่พักอาศัยดวย และขยายเชื่อมตอไปยังพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ทางทิศเหนือดวย สวนการเชื่อมตอการจราจรทางทิศตะวันตก-ตะวันออกจาก
สถานีสูมหาวิทยาลัยจะใชระบบถนนเดิม
๒) ผังแมบทการพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบสถานีสถานีเชียงราก
เพื่อรักษาสภาพของชุมชนดั้งเดิมซึ่งประกอบไปดวยวัด โรงเรียน และชุมชน
แนวคิดการพัฒนาจะใหวัดทำหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน สถานีรถไฟทำ
หนาที่เปนศูนยกลางรองสำหรับชุมชนที่อยูอาศัยโดยรอบ และอนุรักษคลอง
หลักที่ไหลจากเหนือลงใตผานพื้นที่ศูนยกลางทั้งสองและชุมชนที่อาศัยโดยรอบ
แสดงใหเห็นวาบริเวณสถานีมีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาใหเปนชุมชนอยู
อาศัยไดเปนอยางดี และสามารถเพิ่มความหนาแนน สิ่งอำนวยความสะดวก
และการเชื่อมตอการเดินทางไปยังถนนสายหลักที่ใกลเคียง โดยการวางผังจะ
เปนการพัฒนาชุมชนที่อยูอาศัยที่เนนการขนสงเขามาในพื้นที่เปนหลัก โดยจะ
พัฒนาและขยายถนน เสนทาง และแนวทองทุงที่มีอยูใหตอบสนองการพัฒนา
ในจุดเล็กๆ แตหลายๆ แหงภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ
การออกแบบสถานีรถไฟชานเมืองกับชุมชนมหาวิทยาลัย การ
ออกแบบสถานีรถไฟบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะสอดคลองกับรูปแบบ
ทันสมัยของอาคารสถานีอื่นๆ ของรถไฟชานเมืองสายสีแดง ในแนวความคิด
หลักที่เนน ความทันสมัย (Modern) และความเปนทองถิ่น (Locality)
อาคารสถานีประกอบดวย ตัวอาคารและหอระฆังซึ่งเปนทั้งภูมิสัญลักษณ
(landmark) สำหรับชุมชนโดยรอบแลว ยังเปนหอสำหรับชมทิวทัศนโดยรอบ
ดวย รูปแบบของสถาปตยกรรมอาคารจะมีความทันสมัย และผสมผสาน
เอกลักษณของสถาปตยกรรมไทยทองถิ่น เชน หลังคาแบบปนหยา ตลอดจน
ใชวัสดุกอสรางที่ผลิตในทองถิ่นและประหยัดงบประมาณในการกอสราง
✿ ลักษณะสถานี โดยทั่วไปเปนสถานีแบบ“อาคารยกพื้นลอย” จำนวน
๒ อาคาร ไมมีระบบปรับอากาศ แตละอาคารจะมีพื้นที่ ใชสอยประมาณ
๒,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถเขาถึงอาคารดวยสะพานลอยจากระดับพื้นดิน
โดยชั้นที่ ๑ ของสถานีจะประกอบดวยชานชาลา หองเครื่องงานระบบตางๆ
ชั้นที่ ๒ ประกอบดวย โถงสวนจำหนายตั๋ว รานคาบริการ ที่นั่งพักคอย

หองน้ำ และสำนักงานของเจาหนาที่
✿ หอระฆังสูง ๓๐ เมตร เปนเอกลักษณและภูมสิ ญ
ั ลักษณ (landmark)
เพื่อการสังเกตไดในระยะไกลจากถนนหลักและบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนหอ
สำหรับชมทิวทัศนของผูเดินทาง วัสดุที่ ใชประกอบดวยหล็กและกระจกเปน
วัสดุหลัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีการกอสรางอันทันสมัย ผสานกับองค
ประกอบอันเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก บริเวณยอด
บนสุดเปนรูปทรงอาคารโดมสัญลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
✿ รางรถไฟเปนแบบ “รางระดับดิน” จำนวน ๓ ราง และรางขาง
(Siding Tracks) อยูขนาบชานชาลาดานนอกอีกทั้งสองขาง
✿ การออกแบบสิ่ ง อำนวยความสะดวกประจำสถานี เ ป น ไปตามข อ
กำหนดและมาตรฐานสถานีรถไฟฟาสายสีแดง อาทิเชน ขอกำหนดสำหรับคน
พิการ ขอกำหนดสำหรับบันไดเลื่อน ลิฟต หองน้ำ การอพยพผูโดยสารในกรณี
ฉุกเฉินใหไดตามมาตรฐาน
การจัดบริการนำสงผูโดยสารเขาถึงสถานีรถไฟ พิจารณาขอบเขต
จากเสนทางการใหบริการของระบบขนสงขนาดรองและพื้นที่โดยรอบเสนทาง
ใหบริการและพื้นที่ ที่เชื่อมตอกับพื้นที่เหลานั้น โดยพื้นที่เปาหมายหลักของ
โครงการศึกษานี้อาจกำหนดได ๓ กลุม ไดแก
๑.๑ พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ ไดแก จุดที่เปนศูนยกลางกิจกรรม
หลักโดยรอบสถานีมหาวิทยาลัยและสถานีเชียงราก โดยมุงเนนบริเวณสถานี
เปนหลักสำหรับจุดสำรวจอื่นๆ โดยรอบสถานี เพื่อใหสอดคลองกับขอบเขต
การพัฒนาโครงขายการเขาถึงพื้นที่อาจกำหนดใหเปนจุดที่เกิดกิจกรรมหลัก
โดยรอบสถานีมหาวิทยาลัยและสถานีเชียงรากในรัศมี ๕๐๐ เมตร อาทิ จุดรอ
รถ จุดรับ-สงผู โดยสารระบบขนสงสาธารณะ จุดเปลี่ยนถายระบบขนสง
เปนตน
๑.๒ พื้นที่ชุมชนมหาวิทยาลัย พื้นที่ชุมชนมหาวิทยาลัย ไดแก สถาน
ที่สำคัญ ชุมชน สถานศึกษา องคกรขนาดใหญ และศูนยการคา ที่ตั้งอยูโดย
รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย สถาบันราชภัฎวไลยลงกรณ สถาบัน SME ตลาดไท วัด
พระธรรมกาย ฯลฯ โดยจะมุงเนนไปที่จุดที่เกิดกิจกรรมหลักตามแนวโครงขาย
ถนนที่วิ่งผานสถานที่เหลานั้น อาทิ จุดรอรถ จุดรับ-สงผูโดยสารระบบขนสง
สาธารณะ จุดเปลี่ยนถายระบบขนสง ปมน้ำมัน ศูนยการคา สถานที่ราชการ
เปนตน

๑.๓ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดแก สถาน
ที่ที่เปนจุดศูนยกลางกิจกรรมหลักภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
อาทิ จุดรอรถ จุดรับ-สงผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะ จุดเปลี่ยนถายระบบ
ขนสง โรงอาหาร หอพัก คณะ/หนวยงาน เปนตน
สายการเดินรถที่ใหบริการ มีดังนี้
๑. สายการเดินรถภายใน มธ. ศูนยรังสิต
๑.๑ สถาบัน SMEs-สถานี มธ.ศูนยรังสิต (เริ่มจากถนนธรรมจักร)
๑.๒ สถาบัน SMEs-สถานี มธ.ศูนยรังสิต (เริ่มจากถนนปวย อึ๊งภากร)
๒. สายการเดินรถชุมชนโดยรอบ มธ. ศูนยรังสิต
๒.๑ เสนที่ ๑ (ม. กรุงเทพ-สถานีเชียงราก)
๒.๒ เสนที่ ๒ (วัดพระธรรมกาย-สถานีเชียงราก)
๒.๓ เสนที่ ๓ (ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ-สถานี มธ. ศูนยรังสิต)
แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑) ระยะเริ่มตน: การใชประโยชนที่ดินบริเวณเขตทางรถไฟ การ
พัฒนาในระยะเริ่มตนควรรวมถึงสถานีรถไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เกี่ยวของ เชน การปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเขาถนนหลัก ที่จอดรถ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ บริเวณพื้นที่เขตทางรถไฟ และพื้นที่ริมถนน
เลียบเขตทางรถไฟที่มีอยูเดิม ดังรายละเอียดตอไปนี้
✿ การปรับปรุงรูปลักษณดานหนาอาคารที่ประจันหนาถนนแนวเหนือใตซึ่งนำไปสถานีรถไฟ
✿ พื้ น ที่ จ อดรถแล ว จรตามแนวถนน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการจอดรถทำมุ ม
๔๕ องศา

✿ ทางเดินเทาปองกันแสงแดดระหวางอาคารจอดแลวจร และบันได
เลื่อนของสถานีรถไฟฟา
✿ ทางเดินเทาที่กวางเชื่อมระหวางดานหนาสถานีรถไฟและพื้นที่จอด
แลวจรตามแนวถนน
๒) การจัดซื้อพื้นที่จอดรถสำรอง
๓) จัดหาพื้นที่จอดรถสำรองเนื่องจากความตองการที่เพิ่มขึ้น
๔) ในระยะกลางและระยะยาว : การสรางอาคารจอดรถ
ผลการศึกษามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบของโครงการศึกษาการเชื่อมตอระบบรถไฟ
ชานเมืองกับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต)
ดวยระบบขนสงมวลชน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใหมีเอกลักษณ รวมถึงวางผังการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบ
ของสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสถานีเชียงราก เพื่อใหมีการพัฒนา
อยางเปนรูปแบบในอนาคต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการขนสงมวลชน
ขนาดรองหรือระบบขนถายผูโดยสารจากบริเวณชุมชนมหาวิทยาลัยเขาสูระบบ
รถไฟชานเมือง โดยกำหนดแนวเสนทางระบบขนสงขนาดรอง ซึ่งผานบริเวณ
ชุมชนสำคัญตางๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนาพื้นที่ สรางการเขาถึงการใชระบบ
ขนสงมวลชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการศึกษาการ
เชื่อมตอระบบรถไฟชานเมืองกับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) ดวยระบบขนสงมวลชน แบงได ๕ ดานดังนี้

ประเด็น
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๑. คุณภาพน้ำผิวดินและ น้ำที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคภายในสถานีจะผานกระบวนการบำบัดน้ำเสียและควบคุมภายใตมาตรฐาน ระบบปด
นิเวศวิทยา น้ำผิวดิน การปองกันและแก ไข : มีระบบการบำบัดน้ำ นำน้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลวมาใชประโยชนดานอื่นๆ เชน รดน้ำตนไม สนามหญา หรือลางถนน เปนตน
๒. การใชประโยชน ที่ดิน ทำใหกิจกรรมการใชที่ดินบริเวณรอบๆ สถานีมีความเขมขนและหลากหลายขึ้นทั้งในดานรูปแบบและปริมาณ
การปองกันและแก ไข : ออกแบบผังเฉพาะพื้นที่ ในระยะรัศมี ๕๐๐ เมตร และเสนอแนะสรางขอกำหนดทางกฎหมายเพื่อควบคุมการพัฒนาใหมีความ
สอดคลองและเปนไปตามทิศทางของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
๓. ระบบ
เกิดการหลั่งไหลของประชากรที่เขามาใชบริการรถไฟ (เขา-ออก) พื้นที่ที่หลากหลาย
สาธารณูปโภค
✿ กอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ำของชุมชนในระดับต่ำ เนื่องจากการคาดการณปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับหองน้ำหองสวมในสถานีเพิ่มขึ้นจากปจจุบันเพียง
เล็กนอย
✿ การคมนาคม กอใหเกิดผลกระทบตอการคมนาคมในระดับต่ำ และกอใหเกิดผลกระทบดานบวกตอการสัญจรในพื้นที่
๔. เศรษฐกิจ-สังคม
พื้นที่โครงการอยูในเขตที่มีการพัฒนาใกลสังคมเมือง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการกอใหเกิดผลกระทบในระดับต่ำ
การปองกันและแก ไข : สงเสริมรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนมากยิ่งขึ้น (เชิงรุก-เชิงรับ) เพื่อใหประชาชนเปนสวนหนึ่งของโครงการ
๕. ทัศนียภาพ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสายตาอยูในระดับคอนขางต่ำถึงปานกลาง และการออกแบบผังพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่คอนขางมาก
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสายตาคอนขางมาก
การปองกันและแก ไข : เนนการรักษาพืชพรรณเดิม และปลูกพืชพรรณที่งดงามทดแทน รวมถึงการออกแบบอาคารไมใหมีขนาดใหญและสูงมากนัก

การดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินการศึกษาโครงการฯ ไดมีการลงพื้นที่
พบปะรับฟงความคิดเห็นและจัดประชุมกลุมยอย รวมกับหนวยงานทองถิ่น
สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับประโยชนและผล
กระทบจากการดำเนินโครงการ ผานทางการสัมภาษณเชิงลึก การแทรกวาระ
การประชุม การประชุมกลุมยอย และการสำรวจความคิดเห็น ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผานทางสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และเว็บไซต เพื่อนำเสนอขอมูล
รายละเอียดโครงการ และผลการศึกษาโครงการใหแกประชาชนไดรับทราบ
ขณะเดี ย วกั น ยั ง รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะที่ ส ำคั ญ และเป น
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ประโยชน สำหรับนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงผลการศึกษาโครงการ รวมทั้ง
กำหนดมาตรการลดผลกระทบตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น กอนจะ
เชิญตัวแทนทุกภาคสวนเขารวมการประชุมใหญรับฟงความคิดเห็นประชาชน
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการใหกลุมเปาหมายตางๆ ไดรับรูและเกิด
ความเขาใจรวมกันอยางถูกตองทั่วถึง และสอดคลองในทิศทางเดียวกัน
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.redline2thammasat.
mouchel.co.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โทร. ๐-๒๙๘๖๙๖๐๕ ตอ ๖๐๑๑

ÇÑ¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ... (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ ò)
ประเภทนักวิจัยหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย
๑. ดร.รักติพงษ สหมิตรมงคล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๒. นายอาทิตย ผดุงเดช
วิทยาลัยนวัตกรรม
๓. นายอาสา คำภา
สถาบันไทยคดีศึกษา
ผูไดรับแตงตั้งในตำแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยศศิพัฒน ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
รางวัลผูไดรับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ
๑. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณะนิติศาสตร
๒. รองศาสตราจารยพัชรา พัชราวนิช
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๓. รองศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๔. รองศาสตราจารยวิทวัส รุงเรืองผล
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๖. ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
๗. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย พิมลสินธุ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
๘. อาจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
๙. รองศาสตราจารยปกรณ เสริมสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๑. อาจารย ดร.รัชต พีชวณิชย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร วังศกาญจน
คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๓. ดร.ชุมพล บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีริศ อัมระปาล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๑๕. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๑๖. รองศาสตราจารย ดร.แกวตา โรหิตรัตนะ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.การดี เลียวไพโรจน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๑๘. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
รางวัลประกาศเกียรติคุณทางดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
รางวัลประเภทบุคคล
๑. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน คณะนิติศาสตร
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำป ๒๕๕๑
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๒. ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
รางวัลศาตรจารยเมธาจารย

จาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
๓. รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท คณะรัฐศาสตร
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำป ๒๕๕๒
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๔. รองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร
รางวัลวุฒิเมธีวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๕. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศว ทัศณรงค คณะแพทยศาสตร
รางวัล Young Investigator Award
จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
๖. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยอนุชา อภิสารธนรักษ
คณะแพทยศาสตร
รางวัล International Young Investigator Award
จาก Infectious Disease Society of North America
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ออนจันทร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รางวัลนักวิทยาศาสตรนิวเคลียรดาวรุง
จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคกรมหาชน)
รางวัลประเภทผลงานวิจัย
(เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
๑. ผลงานเรื่อง “การทดสอบเรื่องผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ
ขยายขนาดการผลิต (Increasing Returns) ของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตในระดับจังหวัด”
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย (สาขาเศรษฐศาสตร)
ประจำป ๒๕๕๑ (รางวัลดีเยี่ยม) จาก สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)
ผูวิจัย ศาสตราจารย ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร
๒. ผลงานเรื่อง “แนวโนมและปจจัยกำหนดการลงทุนภาคเอกชยของ
ไทย”
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย (สาขาเศรษฐศาสตร)
ประจำป ๒๕๕๑ (รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย
คณะเศรษฐศาสตร
๓. ผลงานเรื่อง “โครงสรางระดับนาโนเมตรแบบผันกลับไม ได:
การศึกษาการเคลือบผิวแบบชาในสภาวะกึ่งสมดุล”
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจำป ๒๕๕๑
(รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาณุ ดานวานิชกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
๔. ผลงานเรื่อง “เครื่องเตรียมไบโอดีเซลแบบตอเนื่องดวยการใหความ
รอนจากคลื่นไมโครเวฟ”
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป ๒๕๕๒ รางวัลสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
ผูว จิ ยั รองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร
๕. ผลงานเรื่อง “โครงการจัดตั้งเครือขายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูพิการ
อยางยืน”
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดแนวคิดและแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จาก การไฟฟาสวนภูมิภาค

คณะผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.จิรรัตน ธีระวราพฤกษ และ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุง เรืองดวยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๖. ผลงานเรื่อง “Semi-Power Standing Wheelchair”
รางวัลชมเชย ในงาน i-CREATe 2009 3rd International
Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive
Technology
จาก Singapore Management University, School of
Accountancy Singapore
ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๗. ผลงานเรื่อง “การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืน
ไดกึ่งอัตโนมัติ”
รางวัลชนะเลิศ โครงการ “การแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับ
อุดมศึกษา ๒๕๕๒” ในงานวิศวกรรมแหงชาติ ๒๕๕๒
จาก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, สภาวิศวกร รวมกับ บ.ทีที
เอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๘. ผลงานเรื่อง “Effect of silica sources in nanoporous silica
synthesis on releasing behavior of indigo carmine”
รางวัล Best Presentation ward: 1st place จาก The 2nd
Thailand Nanotechnology Conference Nanomaterial for
Health, Energy, and Environment
ผูวิจัย อาจารย ดร.ชนาธิป สามารถ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๙. ผลงานเรื่อง “Inhibitory effect of Zingiber cassmunar (Phlai)
extract on MUC-5 AAAC Synthesis in human respiratory
epithelial cells”
รางวัล 1st Winner of Oral Presentation Competition ในงาน
The Role of Allergy & Clinical Immunology in the
Common Practice จาก Jakarta Allergy and Clinical
Immunology Network (JACIN)
ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร
๑๐. ผลงานเรื่อง “COMET: Intelligent Clinical Training system”
รางวัล Computer Implemented Invention (CII) ประเภทรางวัล
Gold Medal จาก International Federation of Inventors’
Associations (IFIA)
ผูว จิ ยั ผูช ว ยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.ศิรวิ รรณ สืบนุการณ
คณะทันตแพทยศาสตร
๑๑. ผลงานเรื่อง “ความพึงพอใจของผูปวยโรคหัวใจตอโปรแกรมการฝก
ไบโอฟคแบค และเทคนิคผอนคลายความเครียด”
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำ
ป ๒๕๕๑ “ความกาวหนาทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช”
จาก สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย
ผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณะพยาบาลศาสตร
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๑๒. ผลงานเรื่อง “การศึกษาปจจัยของเมืองที่สงผลตอความปลอดภัย
ทางถนนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน”
รางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทผลงานดี
เดนดานความปลอดภัยทางถนน จาก ศูนยอำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย
ผูวิจัย อาจารย ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
๑๓. ผลงานเรื่อง “การศึกษาปจจัยของเมืองที่สงผลตอความปลอดภัย
ทางถนนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน”
รางวัลรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยและวิชาการ จาก สภาวิศวกร
ผูวิจัย อาจารย ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง
๑๔. ผลงานเรื่อง “The Application of Analytic Hierarchy Process
on Highways Maintenance Budgeting”
รางวัล The Best Paper Award ในงานสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th International Conference on Information
and Management Sciences (IMS) Kunming, China จาก
International Association for Information and Management
Sciences
ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีริศ อัมระปาล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๑๕. ผลงานเรื่อง “The e-Government Interoperability Project: A
Case of Official Electronic Correspondence Letters
Exchange between Heterogeneous Software Products in
Thailand”
รางวัล The Winner of the 2009 eASIA Awards at New
Delhi, India จาก Asia Pacific Council for Trade
Facilitation and Electronic Business
ผูวิจัย ดร.ชุมพล บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุทธิชัย สมสุข คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณชุดแยกลางไสเดือนฝอยศัตรูแมลงที่
เพาะเลี้ยงดวยอาหารเหลว”
๒. รองศาสตราจารยมนู เฟองฟุง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิทธิบัตร ในผลงาน “เครื่องจายน้ำแบบอัตโนมัติ”
๓. ผูชวยศาสตราจารยสมศักย ธรรมนิวิฏฐ คณะวิศวกรรมศาสตร
สิทธิบตั ร ในผลงาน “เครื่องทำขนมฝอยทอง”
๔. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สิทธิบัตร ในผลงาน “ชุดถังหมักเติมอากาศพลิกกลับกองเองแบบ
ประหยัดพลังงาน”
๕. รองศาสตราจารย ดร.ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สิทธิบัตร ในผลงาน “เครื่องเทียบหาน้ำหนักแคปซูลดวยระบบลมดูด”

¢‹ÒÇÂ‹ÍÂÃŒÍÂÊÒÃÐ
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน
“ครบรอบ ๔๐ ป สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร” และพิธีเปดอาคาร
“สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร
ขัมภลิขิต รักษาราชการในตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ เพื่อเทิดพระเกียรตินอมเกลาฯ ถวายเปน
พระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพิธีเปดปายชื่อ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ลายพระหัตถพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดงานแนะแนวหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (TU
Open House ๒๐๑๐) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ
“นัดพบแรงงาน’๕๒” เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม
๒๕๕๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ
สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาการนำ
เสนอบทความวิชาการ เรื่อง “Investigating Market Power
and Collusion under Demand Change: An Analysis of
the UK Milk Market” โดยมี รองศาสตราจารยหริรักษ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝายบริหาร
บุคคล เปนประธานเปดงาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๕
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดพิธีเปดหองประชุมสมาคมนักศึกษาเกาพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี (สพบธ.) ในโอกาสครบรอบ ๗๑ ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
คณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีเปดปาย
โรงภาพยนตร JC CINEMA และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Reshaping Thailand’s
Reputation Through The International Media View โดย ดร.สุรินทร
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ
โรงภาพยนตร คณะวารสารและสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
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ชมรมกีฬามีสถานะอยางเปนทางการ มีขอบังคับรองรับ มี รับแจงการสงมอบงานจากกรรมการสโมสรชุดชั่วคราวที่ไดรับการ
ทรัพยากรเพียงพอที่จะเลนกีฬา ออกกำลังอยางตอเนื่อง ผมเชื่อ แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยวา มีเงินที่เหลือจากคาสมาชิกหักคาทำ
วา “กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ” นอกจากนี้กีฬา ยังนำมาซึ่งชื่อ เสื้อยืด เทากับ ๔๗,๖๑๒ บาท
พิจารณาจากขอเท็จจริงดังกลาว ธรรมศาสตรสโมสรจึงเริ่ม
เสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยในอีกดานหนึ่งดวย และ
กิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยการจัดกิจกรรมผูเขารวมตองไดรับ งานดวยความลำบากพอสมควร แตพวกเรามองเชิงบวกและเปน
สาระ ความรู และความบันเทิง โดยกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเร็วนี้ สิ่งทาทายความสามารถ และไดชวยกันแกไขปญหาและอุปสรรค
คือ ๑) กิจกรรมทอดผาปา ณ วัดกระบี่นอย จ.กระบี่ ในวันที่ ลุลวงไประดับหนึ่งแลว นอกจากนี้ เราจะขอมหาวิทยาลัยซึ่งเห็น
๓๑ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๒๕๕๓ เพื่อปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติธรรม ความสำคัญความจำเปนของการมีธรรมศาสตรสโมสรและเปนผูที่
จัดตั้งกองทุนเผยแผพระพุทธศาสนา โดยผูมีจิตศรัทธาสามารถ ไดจัดตั้งหนวยงานนี้ขึ้นมาพิจารณาใหกำลังคนแกเรา อุปกรณ
รวมทำบุญไดที่ งานสภาอาจารยและสภาขาราชการ อาคารโดม สำนักงานพื้นฐานที่จำเปน สำหรับผม ... การเริ่มตนทำงานใหมๆ
บริหาร ชั้น ๒ มธ. ศูนยรังสิต ในวัน และเวลาราชการ อีกทั้งยัง ยอมมีความยากลำบากอยูเปนปรกติ แตผมมั่นใจวา เราจะ
พาผูรวมกิจกรรมไปทัศนศึกษา เที่ยวชม Unseen in Thailand สรางสรรคกิจกรรม โครงการดีๆ เพื่อนำบุคลากรธรรมศาสตรไป
อีกดวย ๒) โครงการเสวนาธรรม โดยนิมนตพระสงฆมาปุจฉา ยังจุดหมายที่เราตั้งไวได
วิสัชนาธรรมในหัวขอตางๆ ๓) พาเที่ยวชมโครงการศูนยศึกษา แผนงานที่กำลังดำเนินการในปจจุบัน :
การพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
เรากำลังทำหลายเรื่องไปพรอมๆ กัน เราอยูระหวางจัดวาง
เพื่อเรียนรูการมีวิถีชีวิตอยางพอเพียง ๔) กิจกรรมเที่ยวชม แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย ตลอดทั้งป ใน
ตลาดน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ ขณะเดียวกันในระหวางนี้เราก็ ไดแก ไขปญหาเรื่อง คน เงิน
ชาวบาน ๕) กิจกรรมไหวพระ ๙ วัด ๖) โครงการหนังสือเกา สถานที่ จัดโครงการระดมทุนเพื่อใชทำงาน กำลังศึกษาเพื่อแกไข
เลาใหม โดยการเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตรรวมบริจาค ระเบียบวาดวยธรรมศาสตรสโมสรที่กำหนดอัตราคาสมาชิกสูงเกิน
หนังสือใหนองได ใชเรียน เชน พี่ ป.๖ บริจาคหนังสือใหนอง ไป ขยายกำหนดเวลาการเริ่มตนนับอายุสมาชิก กำลังวางระบบ
ป.๕ ใชเรียนในปถัดไป เปนตน ซึ่งเปนการใหชุมชนไดชวยเหลือ e-office ออกแบบและสราง website ของธรรมศาสตรสโมสร
คนในชุมชนกอนแลวจึงแบงปนสูสังคมขางนอก ๗) กิจกรรม งานทุกดานกำลังเดินไปพรอมๆ กัน
ทัศนศึกษา ณ ประเทศบานพี่เมืองนองอยางประเทศลาว รวมไป
ถึงผูที่มีกำลังทรัพยที่ตองการไปเที่ยวไกลขึ้น ธรรมศาสตรสโมสร งานแรกทีเ่ ริม่ ทำในฐานะนายกธรรมศาสตรสโมสร :
ผมไดเริ่มตนงานแรกในฐานะหัวหนาหนวยงาน ดวยการนำ
กำหนดจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศภูฏาน ประเทศที่ไมใช GDP
เปนตัวชี้วัดความเจริญของชาติ แต ใชมวลรวมความสุขของ กรรมการ ที่ปรึกษาและบุคลากรไปรวมลงนามถวายพระพร
ประชาชนในชาติเปนตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาในหัวขอดัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหพระองคทรงพระเจริญและมี
ตอไปนี้ ๑) สนุกกับงานวิจัย ไดทั้งเงินและตำแหนง ๒) เทคนิค พระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแบบหวังผล ๓) การขอ ความคาดหวังที่จะฝากถึงบุคลากรธรรมศาสตร :
ตำแหนงชำนาญการ ไมใชเรื่องยากหากรูวิธี ๔) การขอตำแหนง
สิ่งที่เราตองการเพิ่มเติมคือ ความเห็น ขอเสนอแนะ และ
วิชาการ ๕) ทำงานวิจัยและหรือเขียนบทความทางวิชาการ การมีสวนรวมของสมาชิกและชาวธรรมศาสตรซึ่งจะเปนสวนที่
อยางไรให ไดลงตีพิมพวาสารนานาชาติ ซึ่งแตละโครงการจะมี สำคัญที่สุดที่จะทำใหธรรมศาสตรสโมสรกาวเดินไปขางหนาดวย
ผูรับผิดชอบโครงการทำงานใหสำเร็จลุลวง
ความสมบูรณ ดวยความมั่นคงสมดังเจตนารมณของการกอตั้ง
หนวยงานแหงนี้ สมาชิกและชาวธรรมศาสตรที่สนใจโปรดติดตาม
ปญหาและอุปสรรถของการทำงานธรรมศาสตรสโมสร :
โดยขอเท็จจริงธรรมศาสตรสโมสร ณ วันนี้ ไมมีบุคลากร และติดตอกับธรรมศาสตรสโมสรไดที่ www.TUclub.tu.ac.th
ไมมีโตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร printer และไมมีงบประมาณ เราได
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร:
เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา:
รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
บรรณาธิการบริหาร:
นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
กองบรรณาธิการ:
นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,
ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข
จัดทําโดย:
งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓
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