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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๓ มีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารย 

ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ไดรับยกยอง

เชิดชูเกียรติ ใหเปน “ธรรมศาสตราภิชาน” 

คนที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตามที่ วิทยาลัยปรีดี พนมยงค ได

เสนอชื่อ รองศาสตราจารย ดร .ธเนศ 

อาภรณสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการ 

แตงต้ังเปนธรรมศาสตราภิชาน ดวยเปน 

ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไทย

ศึกษา และมีภารกิจท่ีปฏิบัติเพื่อประโยชน

ทางวิชาการในการผลักดันและเผยแพรการวิจัยดานไทยคดีศึกษา 

รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดี พนมยงค นั้น บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีมติให 

รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งเปนธรรมศาสตราภิชาน โดยมีวาระการดำรงตำแหนง ๒ ป 

โดย รองศาสตราจารย ดร .ธเนศ อาภรณสุวรรณ มี

คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ 

แตงตั้ง ธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ เปนขาราชการ

บำนาญ และเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเช่ียวชาญเปนที่

ประจักษในสาขาวิชาไทยศึกษา โดยมีการจัดทำผลงานหลายเรื่อง 

ประกอบดวย ตำราหรือหนังสือ จำนวน ๑๓ เรื่อง งานวิจัย 

จำนวน ๑ เร่ือง และบทความทางวิชาการ จำนวน ๑๗ เรื่อง อาทิ 

หนังสือ เรื่อง “ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนใน 

ภาคใตไทย” งานวิจัย เรื่อง “กรณีศึกษาการจัดการศึกษาดาน

ศิลปวิทยาศาสตร (Liberal Arts Educat ion) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา” และบทความในวารสาร เรื่อง “ฐานะและบทบาท

ทางประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย” 

เรื่อง “ทำไมเพศภาวะถึงขาดหายไปในประวัติศาสตรไทย” และ

บทความในหนังสือ เรื่อง “คนชั้นกลางใน

วรรณกรรมไทย” และเรื่อง “ทาสศึกษาหรือ

ปญหาในการศึกษาประวัติศาสตรระบบ

ทาส” เปนตน 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ดร. 

ธเนศ ยังเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเปน

ที่ยอมรับในสังคม โดยไดปฏิบัติภารกิจ 

ที่ เปนประโยชนทางวิชาการ แกสังคม

มากมาย อาทิ ป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ดำรง

ตำแหนงคณบดี คณะศิลปศาสตร มธ. ป 

๒๕๕๒ ไดรับการแตงตั้งเปนกีรตยาจารย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับรางวัล

งานวิจัยดีเดนสายมนุษยศาสตร มธ. ป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ดำรง

ตำแหนงผูอำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  

คณะศิลปศาสตร มธ. ป ๒๕๔๗ Visiting Associate Professor, 

Asian Research Institute, National University of Singapore ป 

๒๕๔๕ Visiting Professor, Southeast Asian Studies Program, 

UCLA. USA และป ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี

ฝายวิเทศสัมพันธ มธ. เปนตน 

ทั้งนี้ ภารกิจของธรรมศาสตราภิชานตลอดวาระการดำรง

ตำแหนง ๒ ป ไดแก เปนที่ปรึกษาในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาท่ัวไปดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อใหมีความทันสมัย

เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน เปนที่ปรึกษาใน

การผลักดันใหเกิดการพัฒนาคณาจารยที่มีความเขาใจแนวคิดของ

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแนวใหมและสามารถสอนให

บรรลุวัตถุประสงคได เปนที่ปรึกษาในการสรางเครือขายสถาบันที่มี

การเรียนการสอนไทยศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลก และเปนที่

ปรึกษาหลักในการบริหารหลักสูตรไทยศึกษาและการผลักดันในการ

วิจัยดานไทยศึกษาที่ตอเนื่องระยะยาว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แต�งต้ัง 

รองศาสตราจารย� ดร.ธเนศ อาภรณ�สุวรรณ 
ธรรมศาสตราภิชาน คนที่ ๒ ของ มธ. 

รองศาสตราจารย� ดร.ธเนศ อาภรณ�สุวรรณ 
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หลังจากนั้น ณ หองจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร จัด

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “ความรุนแรงและอำนาจรัฐ” โดย 

อาจารยสิโรตม คลามไพบูลย นักวิชาการอิสระ ดานรัฐศาสตร 

และนักเคล่ือนไหวดานประชาธิปไตย กลาววา การกระทำที่รุนแรง

ที่เกิดขึ้น เกิดจากการใชอำนาจรัฐโดยตรง ที่กระทำการขมขูคุกคาม

ประชาชน และบีบบังคับใหประชาชนอยูภายใตขอบังคับ การ

กดดันทางตรงและทางออม สงผลใหการใชชีวิตประจำวันดำเนิน

ตามแนวทางปกติไมได ซึ่งหลังจากป ๒๕๔๙ มีความรุนแรงเพ่ิม

มากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งรัฐคิดวาจะ

สามารถควบคุมประชาชนไดทั้งหมด แตรัฐไทยไมเขาใจ เพราะคิด

วาการใชอำนาจ การเอาความรุนแรงเขามาควบคุมจะทำให

ประชาชนยอมรับแตรัฐประเมินผิดพลาด ซึ่งนั่นจะทำใหผูที่อยูฝาย

ตรงขามกับรัฐเริ่มตอตาน และรวมตัวประทวงมากข้ึน  

ปดทายดวยการแสดง ๖ ตุลา ๓๔ ป ใครฆาพี่ “เราไมลืม”  

ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย กลุมประชาคม

ธรรมศาสตรคัดคานอำนาจนอกระบบ และกลุมประชาคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรำลึก

การเสียชีวิตของวีรชน ๖ ตุลา ๒๕๑๙ โดยนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

ไดรวมกันรองเพลง อานบทกวี และจัดนิทรรศการภาพถาย

โศกนาฏกรรมกลางเมือง สะทอนถึงความโหดรายของรัฐบาลใน 

ยุคน้ัน พรอมโปรยกลีบกุหลาบบนสนามฟุตบอลเพ่ือไวอาลัยแด 

ผูเสียชีวิตในเหตุการณครั้งนั้น 

เชาของวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ สวน

ประติมากรรมประวัติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดย โครงการกำแพง

ประวัติศาสตร : ธรรมศาสตรกับการตอสู เพื่อ

ประชาธิปไตย จัดงานรำลึก ๓๔ ป ๖ ตุลา เพื่อ

เปนการยอนรำลึกเหลาวีรชนผูเสียสละชีพใน

เหตุการณ ๖ ตุลา ๒๕๑๙  

กิจกรรมในชวงเชา เริ่มดวยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ ๑๙ 

รูป ณ บริเวณดานหนาหอประชุมใหญ และกลาวเปดงาน โดย

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จากนั้นเปนการกลาวสดุดี และประกาศเจตนารมณ 

๓๔ ป ๖ ตุลา โดย ตัวแทนคณะกรรมการรับขอมูลและสืบพยาน

เหตุการณ ๖ ตุลาคม รองศาสตราจารย ดร.สุทธาชัย ยิ้มประเสริฐ 

ตัวแทนคณะกรรมการญาติวีรชนเดือนตุลา คุณพอจินดา ทองสินธุ 

ตัวแทนอดีต ๑๘ ผูตองหา ๖ ตุลา คุณโอริสา ไอราวรรณวัฒน 

ตัวแทนมูลนิธิ ๑๔ ตุลา รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต 

ตัวแทนนักวิชาการรุนใหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา รังกุพันธ 

อาจารยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวแทน

กรรมกร คุณจิตรา คชเดช นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร นายธนพล ทายะติ ตัวแทนผูประสานงานเครือขาย

เยาวชนเพื่อการศึกษาไทย นายนนทรัตน สุวรรณพงศ ประธาน

สภานักศึกษาธรรมศาสตร นายชวนันท กนกวิจิตรศิลป และ

ตัวแทนเลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย นาย 

สัณหรัฐ นกเล็ก และตอดวยการแสดงนาฏลีลา รำลึกวีรชน ๖ ตุลา 

โดย อาจารยสุรพล ปญญาวชิระ การแสดงนาฏลีลาเปนการแสดง

ที่ไดรับความสนใจจากผูรวมงานเปนอยางมาก เปนการจำลอง

เหตุการณ ๖ ตุลา เพื่อเปนการรำลึกและไวอาลัยแดวีรชนที่จากไป

ในเหตุการณสะเทือนขวัญครั้งนั้น และพิธีวางพวงมาลา และ 

ชอดอกไม ณ ประติมากรรม ๖ ตุลา ๒๕๑๙  

รำลึก ๓๔ ป� ๖ ตุลา 
ปกป�องประชาธิปไตยประชาชน 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศนูยลำปาง จดัพธิเีจรญิพระพทุธมนต 

อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น พิธีรับมอบลานโพธิ์ จากมูลนิธิ ดร.เทียม 

โชควัฒนา พิธีเปดปายช่ือหองสมุดบุญชู ตรีทอง พิธีรับมอบ 

สนามฟุตบอล ถนนทางเขามหาวิทยาลัย และทางเดินหลังคาคลุม 

จากหอพัก-อาคารเรียนรวม จากองคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง 

พิธีเปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาศูนยลำปาง  

ณ อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม โดยมี ศาสตราจารย 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ผูแทนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  

คุณบุญชู ตรีทอง ผูบริจาคที่ดินและสรางอาคารสิรินธรารัตน และ

ดร.สุนี สมมี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง รวมเปน

ประธานในพิธี เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

พิธีเป�ดห�องสมุดบุญชู ตรีทอง และศูนย�หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
พิธีรับมอบสนามฟุตบอล ถนนทางเข�ามหาวิทยาลัย  

ทางเดินหลังคาคลุมจากหอพัก-อาคารเรียนรวม และลานโพธิ์ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลำปาง 

ลำปาง ไดมีการพัฒนาทางกายภาพและปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อ

รองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนในเขตจังหวัด

ทางภาคเหนือไดเพิ่มขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หลายฝายทั้งภาครัฐบาล เอกชน จนปจจุบัน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยลำปาง มีความพรอมในดานตางๆ ที่สมบูรณ  

ทั้งดานการเรียนการสอน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานอาคาร

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน รวมทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัวทางการศึกษาใน

เขตภาคเหนือ  
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สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ หนวยงาน
ใหมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เกิดจากการควบรวมหนวย
บมเพาะวิสาหกิจเขากับคลินิกเทคโนโลยี หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ ใหคำปรึกษาคณาจารย นักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีแนวคิดที่จะทำธุรกิจ โดยจะให
ความรูในดานเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงผลักดันใหเกิด
เปนผลิตภัณฑและบริการ คลินิกเทคโนโลยี เปนหนวยงานท่ีทำ
หนาที่ใหขอมูล คำปรึกษา และถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แกประชาชนท่ัวไปท้ังเพ่ือการประกอบอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผลงานวิจยัมาจดสิทธิบตัร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
เนนย้ำวาผลงานดังกลาว
ตองยังไมเคยตีพิมพที่
ไหนมากอน ทีต่องเนนยำ้ 
ตรงน้ีเน่ืองจากบางทาน 
อาจจะยังไมทราบ นำ
ผลงานไปตีพิมพเผยแพร
กอนซ่ึงเปนที่นาเสียดาย
เพราะจะไมสามารถนำมาจดสิทธิบัตรไดอีก” 

ในสมัยกอนการย่ืนเรื่องเพ่ือขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
จะใชระยะเวลานานหากการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตองเขาสูขั้นตอนการตอคิวเพื่อใหเจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชย
เปนผูอานและวิเคราะหบทความ “กระทรวงพาณิชยไดพยายามให
ระยะเวลาในการขอจดสิทธิบัตรมีความรวดเร็วขึ้น โดยไดจัดอบรม
ใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ไดสามารถอาน และวิเคราะห
บทความในการยื่นขอจดสิทธิบัตรได เมื่อจบการอบรม ผูอบรมจะ
ไดรับใบอนุญาตในการอาน หากหนวยงานใดมีผูที่มีใบอนุญาตการ
อานมาเปนผูอานและวิเคราะหบทความก็จะทำใหมีความรวดเร็ว
ขึ้น ซึ่งทางสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาวจึง
ไดลงทุนเพื่อสรางคน โดยสงเจาหนาที่ไปเรียนเพื่อใหไดใบอนุญาต
ในการอาน ๑ ทาน ทำใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดเสมือน
เปนเจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัย” รองศาสตราจารยสมชาย ระบุ 

สถิติการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยื่นเร่ืองไปท้ังสิ้น ๔๘ เรื่อง ไดรับการ
ออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒๑ รายการ โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีผลงานท่ีไดรับการออกอนุสิทธิบัตรทั้งส้ิน ๔ รายการดังนี้ 

๑. อนุสิทธิบัตร เรื่อง หัววัดคาความนำไฟฟาของของเหลว
โดยวิธี แวน เดอ พาว (van der pauw) ผลงานของ  
รองศาสตราจารยมนู เฟองฟุง  

๒. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ถุงลมจำกัดทิศทางการโปงพองสำหรับ
ใชกับแผนรองนอนเพ่ือปองกันแผลกดทับ ผลงานของ นาย
ปริญญา จันทรหุนีย, นายดนุ พรหมมินทร, นายพสุ สิริสาลี,  
นายพิทักษ เหลารัตนกุล และนายภัทรวิทย รักษกุล 

๓. อนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณชวยในการพนยา ผลงานของ 
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรพรรณ โพชนุกูล รวมกับ  
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) 

๔. อนุสิทธิบัตร เรื่อง หัววัดระดับของเหลวที่อาศัยหลักการ
หักเหแสง ผลงานของ รองศาสตราจารยมนู เฟองฟุง 

บตัร  
อง
าว

พที่
ยำ้ 
าน 
นำ
พร
ดาย

สำนักทรัพย�สินทางป�ญญาฯ หน�วยงานน�องใหม�  
เชิญชวนร�วมส�งผลงานวิจัย เพื่อจดสิทธิบัตร  
นำไปสู�การพัฒนาทางวิสาหกิจ 

การจัดตั้งสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม คุมครองสิทธิและดูแลรักษาผลประโยชน
งานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสงเสริม
ใหมีการนำความรูและผลงานวิจัยมาแปลงเปนทรัพยากรเพื่อสราง
นวัตกรรมใหมๆ สูวิสาหกิจ 

เพ่ือใหการดำเนินงานสอดคลองกับนโยบายของการกอตั้ง 
สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ จึงขอเชิญชวนให
คณาจารยของมหาวิทยาลัยรวมสรางสรรคผลงานวิจัยใหม เพื่อ 
จดสิทธิบัตรอันจะนำไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป 

รองศาสตราจารยสมชาย วิริยะยุทธกร รักษาการ 
ผูอำนวยการสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ใหสัมภาษณวา “ในปจจุบันข้ันตอนในการจดสิทธิบัตรไมยุงยาก
เหมือนที่ผานมา อาจารยที่มีผลงานวิชาการ การวิจัยใหมๆ ที่
ตองการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถเขามาที่สำนัก 
ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจพรอมกับเอกสารการ
วิจัยไดทันที ทางหนวยงานจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอำนวยความ
สะดวกในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให เมื่อผลงาน
ที่ยื่นขอไดรับการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวก็จะมี 
ผลประโยชนตอบแทนตามเกณฑ ซึ่งคาใชจายตางๆ ในการยื่นขอ
มหาวิทยาลัยจะเปนผูรับภาระเอง จึงอยากขอเชิญชวนอาจารยที่มี
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ธรรมศาสตรในวันนี้ มีการพัฒนาในดานกายภาพตางจาก

ธรรมศาสตรในอดีตไปอยางมาก โดยเหตุผลหลัก เพื่อสราง

คุณภาพชีวิตที่ดี ใหกับประชาคม และกาวสูการเปน “เมือง

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ” ดานหนึ่งที่เห็นการพัฒนาไดอยาง

ชัดเจน คือ โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ที่มีการปรับปรุงซอมแซมอยางตอเนื่อง โดยเนนที่การบริหาร

จัดการท่ีสะอาด สะดวก และมีคุณภาพ อีกทั้งยังเพียงพอตอความ

ตองการของประชาคมธรรมศาสตร ที่ผานมามหาวิทยาลัยได

ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารในดานกายภาพ ใหมีสภาพสวยงาม 

เปนระเบียบเรียบรอย ดังนี้ 

 โรงอาหารกลาง ดำเนินการปรับปรุงหลังคาที่รั่วซึมและ
ลดความรอนโดยการฉีดพนโฟม ซึ่งทำใหโรงอาหารไมรอน อีกทั้ง

ยังทำตะแกรงก้ันนกเขา ทำพ้ืนใหม ทาสีผนังรอบโรงอาหาร ทำ

ประตูเขาออกใหม และปรับพื้นที่บริเวณดานขางโรงอาหาร  

 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดำเนินการ

ปรับปรุงปูอิฐตัวหนอนบริเวณพ้ืนดานหลัง ซึ่งเดิมมีสภาพเปนเนิน

ดิน มีหญาและตนไมขึ้นรกรุงรัง เมื่อปรับปรุงแลวจึงมีสภาพที่ดีขึ้น 

 โรงอาหารกลุมสังคมศาสตร ๑ ไดดำเนินการทาสีพื้น 

ทาสีผนังใหม ทำใหโรงอาหารมีสภาพดีขึ้น และในอนาคตยังมี

โครงการท่ีจะสรางทางเดินเชื่อมดานบนระหวางโรงอาหารกลุม

สังคมศาสตร ๑ และโรงอาหารกลุมสังคมศาสตร ๒ 

 โรงอาหารทิวสนโดม ไดดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัด

น้ำเสียภายในอาคาร 

 โรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ไดดำเนินการ 

ติดต้ังเคร่ืองดูดอากาศทุกรานภายในโรงอาหาร และในอนาคตยังมี

โครงการขยายพ้ืนท่ีใหรองรับผูใชบริการไดเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐ ที่นั่ง 

การขยายการศึกษามาท่ีศูนยรังสิต เปนเหตุผลหลักที่ทำให

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยโรงอาหารท้ังหมดท่ีมี

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แหง 

และมีรานอาหาร ซุมบริการอาหารกระจายอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ  

อีกจำนวน ๑๕๐ ราน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาคมธรรมศาสตรได 

รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการ  

โดยแบงหนาที่การรับผิดชอบตามหนวยงาน ดังนี้ 

✦ งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย
รังสิต ดูแลรับผิดชอบ รานอาหาร บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงาน

อธิการบดี และซุมบริการอาหาร ดังนี้ ซุมบริการอาหารนอก

อาคาร ไดแก ซุมหลังอาคารโดมบริหาร ซุมอาคารบรรยายรวม ๑ 

ซุมกาแฟสดขางอาคารโดมบริหาร รานอาหารบริเวณอูจอดรถ

ประจำทางและซุมโครงการดอยคำ ดานหนาสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล ซุมบริการอาหารในอาคาร ไดแก รานมิตรโดม 

(อาคาร SC) ราน UFM (อาคารคณะนิติศาสตร และซุมอาหารวาง 

(อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร) และโรงอาหารดังตอไปนี้ 

 ๑. โรงอาหารกลาง รองรับได ๑,๒๐๐ ที่นั่ง มีรานอาหาร

จำนวน ๑๘ ราน 

 ๒. โรงอาหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองรับได 

๖๐๐ ที่นั่ง มีรานอาหารจำนวน ๙ ราน 

โรงอาหารธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
พัฒนาอย�างต�อเนื่องโดยยึดหลักสะอาด สะดวก และมีคุณภาพ 

ศูนย�อาหารทิวสนโดม 

โรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร�ฯ 

โรงอาหารกลาง
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๔. กำหนดใหรานอาหารตรวจสุขภาพของทุกคนในรานปละ 

๑ ครั้ง โดยตรวจสุขภาพท่ัวไปและตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่ง 

รานอาหารจะตองจัดสงผลการตรวจมาใหเพื่อใชประกอบการตอ

สัญญา 

๕. ใหรานอาหารทุกรานทำความสะอาดรานกอนปดราน 

ทุกวัน และทำความสะอาดใหญในชวงปดภาคเรียน เพ่ือปองกัน

หนู แมลงสาบ เขามากินเศษอาหารในราน 

๖. ใหรานอาหารคัดแยกขยะที่เปนเศษอาหาร เศษผักผลไม 

เพื่อมิใหปนเปอนไปกับเศษขยะท่ัวไป 

ด�านความปลอดภัย 
๑. จัดอบรมเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยจากกาซหุงตม ปละ 

๑ ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจาก ปตท. มาอบรมและสาธิตวิธีการ

ปองกันอัคคีภัย และดำเนินการตรวจสอบถังกาซของรานอาหาร

เปนประจำทุกเดือน 

๒. ใหรานอาหารเลิกใชโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหาร โดยให

ใชภาชนะท่ีผลิตจากชานออยที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ ๑๐๐% แทน 

๓. ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารใหมีสภาพที่ดีเปน

ระเบียบ สะอาด และปลอดภัย  

ด�านการบริหารจัดการที่ดี 
๑. จางบริษัทลางจานและทำความสะอาดเปนรายป แทน

การจางแมบานรายวัน ทำใหการบริหารจัดการงายขึ้น 

๒. มีระบบการประเมินรานอาหาร โดยใหมีหัวขอการ

ประเมินเกี่ยวกับความสะอาด การใหบริการ รสชาติอาหาร ความ

หลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสม การแตงกาย ฯลฯ โดยมีการประเมิน

ปละ ๒ ครั้ง  

๓. กำหนดขอปฏิบัติเพื่อใหรานอาหารปฏิบัติตาม โดยจัดทำ

เปนรายละเอียดแนบทายสัญญา 

การปรับปรุงซอมแซม การบริหารจัดการที่เปนระบบของ 

โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็เพื่อใหประชาคมได

รับบริการที่มีคุณภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี หากคุณคือ 

ชาวธรรมศาสตรคนหนึ่งที่ไดกลับมาเย่ียมเยือนมหาวิทยาลัยใน 

วันนี้คงจะไดพบกับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา จนปฏิเสธไมได

วาวันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พรอมแลวกับการเปน 

“เมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ” 

 ๓. โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร รองรับได ๔๐๐ ที่นั่ง 

มีรานอาหารจำนวน ๘ ราน 

 ๔. โรงอาหารศูนยสุขศาสตร ๒ รองรับได ๓๕๐ ที่นั่ง  

มีรานอาหารจำนวน ๑๒ ราน 

 ๕. โรงอาหารรอบดึก รองรับได ๓๐๐ ที่นั่ง มีรานอาหาร

จำนวน ๑๓ ราน 

✦ สำนักงานจัดการทรัพยสิน ดูแลรับผิดชอบ รานอาหาร

ในอาคารท่ีพักอาศัย และโรงอาหารดังตอไปน้ี 

 ๑. โรงอาหารกลุมสังคมศาสตร ๑ รองรับได ๑,๕๐๐  

ที่นั่ง มีรานอาหารจำนวน ๑๗ ราน 

 ๒. โรงอาหารกลุมสังคมศาสตร ๒ รองรับได ๑,๕๐๐  

ที่นั่ง มีรานอาหารจำนวน ๑๓ ราน 

 ๓. โรงอาหารทิวสนโดม รองรับได ๑,๒๐๐ ที่นั่ง มีราน

อาหารจำนวน ๑๐ ราน 

✦ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ดูแล 

รับผิดชอบ โรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร (ชื่อเดิมคือ  

โรงอาหารศูนยสุขศาสตร ๑) รองรับได ๔๐๐ ที่นั่ง มีรานอาหาร

จำนวน ๑๒ ราน 

✦ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ดูแล 

รับผิดชอบ โรงอาหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

รองรับได ๕๐ ที่นั่ง มีรานอาหารจำนวน ๕ ราน 

แมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมีรานอาหารเปดใหบริการ

จำนวนมาก เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชาคม แต 

สิ่งหนึ่งท่ีผูเกี่ยวของใหความสำคัญคือ การควบคุมคุณภาพ การ

ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย โดยงานบริหาร

สำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต ที่เปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการดูแลโรงอาหารสวนใหญของมหาวิทยาลัย ไดมีแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือใหผูบริโภคไดทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

และมีราคาท่ีเหมาะสม โดยสรุปดังนี้ 

ด�านความสะอาด 
๑. จัดอบรมผูประกอบการ แมบาน เก่ียวกับสุขาภิบาล เมื่อ

ผูประกอบการมีความรู และปฏิบัติไดอยางถูกวิธีแลว จะดำเนิน

การตรวจสอบรานอาหารทุกเดือน 

๒. ตรวจหาเช้ือแบคทีเรียในตัวอยางอาหาร มือ และภาชนะ 

ของผูประกอบการ โดยตรวจในชวงเดือนกุมภาพันธ และเดือน

สิงหาคม 

๓. ตรวจหาสารตกคางในวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร โดย

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากพบ

จะแจงรานอาหารใหเปลี่ยนแหลงซ้ือวัตถุดิบใหม 
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บรรยากาศในชวงเชาของวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ  
หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร เปนไปอยางคึกคัก เนื่องจากไดรับความสนใจจาก
ประชาคมธรรมศาสตรที่ เฝารอการแถลงแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย ของผูตอบรับการทาบทามเขารับการสรรหา
อธิการบดี จำนวน ๒ ทาน คือ รองศาสตราจารย ม .ร .ว . 
พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน อาจารยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
และ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย รองอธิการบดีฝาย
การคลัง แถลงนโยบายในการทำงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในอนาคต โดยในการแถลงแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยน้ัน เพื่อใหประชาคมธรรมศาสตรทุกศูนยการศึกษา
ไดมีสวนรวมในการรับฟง จึงไดมีการถายทอดสัญญาณภาพและ
เสียง Teleconference ไปยังหองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
โดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนยรังสิต และหอง ๑๒๐๕ อาคาร 
สิรินธรารัตน มธ. ศูนยลำปางดวย 

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร โดยมี นายมารุต บุนนาค เปนประธาน ไดประชุม
เพื่อเตรียมความพรอมคณะกรรมการและจับสลากลำดับในการ 
ขึ้นกลาวแถลงแนวทางการบริหารงานและตอบคำถามจาก
กรรมการสรรหาอธิการบดี ของผูตอบรับการทาบทามท้ัง ๒ ทาน 
โดยผลการจับสลาก รองศาสตราจารย ม .ร .ว .พงษสวัสดิ์  
สวัสดิวัตน ไดขึ้นแถลงเปนลำดับแรกและศาสตราจารย ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย เปนลำดับท่ีสอง  

รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน ไดเสนอ
โครงการในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยที่โดดเดน คือ 

“โครงการโดมในดวงใจเด็กไทย 
ทั้งชาติ” เปนโครงการท่ีสำคัญใน
การสรางแรงจูงใจใหคนเกงและคน
ดีมาเปนอนาคตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ดวยการสรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนธรรมศาสตร 
ใหกับนักเรียนมัธยม การสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง ใน

การฝากอนาคตของบุตรหลานไวในมือของธรรมศาสตร ใหรูวา
ธรรมศาสตรเขมแข็งทางดานวิชาการ มีหอพักดีและปลอดภัย มี
การใชชีวิตในการเรียนที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
ใชเปนโอกาสในการปลูกฝงกิจกรรมดีใหกับ “ยุวธรรมศาสตร”  
โดยมีทีมงานโดมคูฟาซ่ึงมีครูแนะแนว นักกิจกรรมและรุนพ่ี  
จะทำงานเชิงรุกกับโรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศ แมเด็กในโรงเรียน
เหลานี้หลายคนจะไมไดเขาธรรมศาสตร พรอมทั้งปลูกฝงจิตสำนึก
ของความเปนธรรมศาสตรใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

ทางดาน ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ไดเสนอ
แนวทางการบริหารงานวา จะมุง
เนนการดึงจิตวิญญาณ ความเปน
ธรรมศาสตรคืนกลับมา ใหทุกคน 
มีสิทธิเสรีภาพ สรางบุคลากรที่มี
ความรูคูคุณธรรม ดูแลประชาคม
ธรรมศาสตร และเนนรับผูดอย
โอกาสเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปน 
นักศึกษาพิการ นักศึกษา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต นักศึกษาชางเผือก
เรียนดี เปนตน ยึดหลักตามแนวทางของ นายแพทยประเวศ วะสี 
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มี ๔ ศูนยการศึกษา ทั้ง ทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยพัทยา และ
ศูนยลำปาง จึงอยากใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแตละศูนย 
การศึกษาเปนมหาวิทยาลัยศูนยกลางที่ใหความรูแกประชาชนและ
สามารถนำความรูที่ไดนั้นไปพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาตอไป  

ประชาคมธรรมศาสตรคงรอลุนวาผูตอบรับการทาบทามเขา
รับการสรรหาอธิการบดีทานใดจะมาเปนผูนำและพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงนี้ สืบแทนศาสตราจารย ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน ที่จะครบวาระในการดำรงตำแหนงอธิการบดีในวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะทำการ
เสนอช่ือผูที่ เหมาะสมดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิจารณาในวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้ 

โชว�วิสัยทัศน� การสรรหาอธิการบดี ถิ่นแดนโดม 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเลี้ยงผูเกษียณอายุ

ราชการและผูเกษียณตามโครงการเกษียณอายุราชการกอน

กำหนด ประจำป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  

ณ หองราชา ๑ โรงแรมปรินซพาเลช กรุงเทพฯ 

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ผูอำนวยการ

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตอนรับ Dr.Ahn Kyung Su, 

President of University of Incheon, Korea และคณะ เพื่อ

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นและความรวมมือทางวิชาการดานเกาหลี

ศกึษา เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๓ ณ สถาบนัเอเชยีตะวนัออก 

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝาย

บริหาร ศูนยรังสิต รับมอบพัดลมตั้งพ้ืน จำนวน ๔ ตัว พัดลม

เพดานและพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๐ ตัว และผลิตภัณฑ 

ชานออย รวมมูลคา ๑๓๘,๐๓๗ บาท จาก นายแพทยวีรฉัตร 

กิตติรัตนไพบูลย กรรมการผูจัดการ บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อ 

สิ่งแวดลอม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอง

ประชุมกองงานศูนยรังสิต อาคารโดมบริหาร ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร .สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

รวมกับ Prof.Dr.Abdul-Rasheed Na’Allab Vice chancellor 

(President) Kawara State University ประเทศ Nigeria เม่ือ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 

ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ศาสตราจารย ดร .สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

รวมกับ Prof.Alistair Fitt Pro-Vice chancellor International 

จาก University of Southempton ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 

ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

Mr.Hideaki Taga พรอมดวย Mr.Hobuhiro Matsumoto 

จาก Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship มอบทุน

การศึกษา ใหแก นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน 

๑๕ ทุน เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมวรรณ  

ไวทยากร ชั้น ๑ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา 

พระจันทร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ส�ง หอสมุดป�วยฯ  
ร�วมโครงการ BEAT 2010 อาคารประหยัดพลังงาน 

โครงการสรางขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงาน 

หรือ Building Energy Award of Thailand 2010 (BEAT 2010)  

ไดเปดตัวอยางเปนทางการเม่ือชวงปลายเดือนสิงหาคมท่ีผานมา 

โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธี และ ศาสตราจารย 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เขารวมงานพรอมรับโลเกียรติยศ ในฐานะเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัย

ที่เขารวมโครงการฯ 

ศาสตราจารย ดร .สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา ปจจุบันเรากำลัง 

เผชิญหนากับปญหาดานพลังงาน แตหลายคนอาจจะไมคอยคิดถึง

วา วันหนึ่งขางหนาพลังงานจะหมดไป และเมื่อถึงวันนั้นชีวิตเราจะ

เปนอยางไร หลายคนคิดวาปญหานี้ไมใชปญหาของเรา แตถาเรา

ตระหนักวาถึงไมใชปญหาของเรา ก็อาจจะสงผลถึงรุนลูกหลาน  

ซึ่งเราควรหวงใย และเชื่อวาแตละคนก็มีสวนทำไดจริง  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษพลังงาน และ

เช่ือวาการเปนสวนหนึ่งในโครงการ BEAT 2010 จะสรางความ 

รวมมือดานการอนุรักษพลังงานใหเกิดขึ้นทั้งในสวนบุคลากร และ

นักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตแนวคิด “มธ.รวมใจกันพิทักษ 

อนุรักษพลังงาน” โดยไดสงอาคารหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ  

เปนอาคารตัวแทนเขารวมโครงการ เนื่องจากเขาหลักเกณฑใน

ทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนอาคารซึ่งเปนที่รูจักของคนทั่วไป มีคน 

ทุกเพศทุกวัยเขาไปใชบริการ และเปนอาคารประเภทท่ีมีอยูใน

ประเทศเปนจำนวนมาก รวมถึงงายตอการนำแนวทางการจัดการ

พลังงานไปขยายผล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเพ่ิมเติม 

สำหรับโครงการ BEAT 2010 เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานและ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อสรางความตื่นตัวดานอนุรักษพลังงานใหกับผูใชอาคาร และ

ประชาชนทั่วไป ดวยการจัดแขงขันอาคารอนุรักษพลังงานข้ึน เพื่อ

เปนแนวทางในการรณรงคเผยแพรเทคนิควิธีการ และขยายผล

แนวทางอนุรักษพลังงานท่ีมีศักยภาพเปนแบบอยางท่ีสามารถ 

เผยแพรสูสาธารณะสนับสนุนใหเกิดการสรางขุมพลังบุคลากรทาง

ดานพลังงานใหกับประเทศชาติโดยแทจริง 

อาคารที่เขารวมโครงการนั้นไดคัดเลือกมาจากหนวยงานซึ่ง

เปนที่ยอมรับ แบงออกเปน ๖  ประเภท และ ๒ สมาคมวิชาชีพ 

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ อาคาร ประกอบดวย กลุมอาคารประเภท

หางสรรพสินคาจำนวน ๒ แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  

ศูนยการคาสยามพารากอน กลุมอาคารประเภทโรงพยาบาล 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 10

จำนวน ๓ แหง ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบานแพว 

โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุมอาคารประเภทมหาวิทยาลัยจำนวน ๔ 

แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  กลุมอาคาร

ประเภทผูผลิตรายการ จำนวน ๓ แหง ไดแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม  

แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 

บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) กลุม

อาคารประเภทส่ือสารมวลชน จำนวน ๒ แหง ไดแก สถานโีทรทศัน 

โมเดิรนไนน  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑  

กลุมอาคารประเภทโรงเรียน จำนวน ๓ แหง ไดแก โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สวนสมาคมวิชาชีพที่เขารวมโครงการอีก ๒ สมาคม คือ สมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภซึ่งอาคารท่ีเขารวมโครงการ

จะไดรับเงินสนับสนุนดานการปรับปรุงประสิทธิภาพอาคาร ตาม

ความยากงายของมาตรการ ในวงเงิน ๕-๑๕ ลานบาท ตามแตละ

ประเภทของอาคาร อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนดานท่ีปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญดานประหยัดพลังงาน ไดขอมูลการใชพลังงานของ

อาคาร และไดรับการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความตระหนักดานการ

ประหยัดพลังงาน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการในโครงการ ๑ ป 

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ - สิงหาคม ๒๕๕๔  

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ที่ไดรับคัดเลือกเปนอาคารตัวแทน

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขารวมโครงการฯ นั้น เปนอาคาร 

หอสมุดมีจำนวนท้ังส้ิน ๓ ชัน้ พืน้ทีก่ารใชสอย ๑๘,๐๔๔ ตารางเมตร  

มีการใชไฟฟารวม ๑,๗๖๒,๙๑๒ kWh/ป ดัชนีการใชพลังงานปที่

ผานมา ๙๗.๗๐ kWh/ตารางเมตร/ป โดยมีสำนักหอสมุด เปน 

ผูดำเนินโครงการ บริษัทอินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จำกัด เปน 

ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการโดยไดเริ่มดำเนินโครงการฯ โดย

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรรวมเปนสวนหน่ึง ในโครงการสราง

ขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงาน หรือ BEAT 2010  

ปลุกกระแสอนุรักษพลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย ดวยการเสนอ

แนวคิด หรือไอเดีย เรื่องการประหยัดพลังงาน ผลิตเปนผลงาน 

สงเขาประกวดในกิจกรรมการประกวดออกแบบคำขวัญ และ 

ตราสัญลักษณ รวมทั้งภาพยนตรสั้น ในหัวขอ “รวมกันอนุรักษ

พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ชิงเงินรางวัลรวมแลวกวา 

๒๐,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร สามารถสงผลงานไดตั้งแต

บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองบริการสื่อ 

การศึกษา หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ คุณธนบูรณ สุวรรณชัย โทร. ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๔  

ตอ ๑๓๐๘ หรือ คุณวันดี ชิงดวง โทร . ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๔  

ตอ ๑๓๑๐ หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ในวันและเวลาราชการ 
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สวนที่ ๒ พื้นที่ UPDATE ZONE, TUTORING ZONE และการ

ออกแบบพ้ืนที่ในสวนทางเดินเชื่อมระหวางหอสมุด

ปวย อึ๊งภากรณ 

สวนที่ ๓ พื้นที่ READING ZONE, THINKING ZONE 

สวนที่ ๔ LANGUAGE CENTER และ MULTIMEDIA CENTER, 

หอง SERVER และหองเจาหนาที่ 

สวนที่ ๕ LIBRARY CAFÉ พื้นที่ของเคร่ือง COOLING TOWER  

สวนที่ ๖ งานตกแตงภูมิทัศน ลานจอดรถ 

สวนที่ ๗ งานระบบวิศวกรรม ระบบอำนวยความสะดวก และ

งานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

จากการมุงมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน อยางไมหยุดยั้ง

ทัง้ทางดานการศึกษา การวจิยั ระบบการเรยีนการสอน ใหเทยีบเทา 

มาตรฐานสากล ทำใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงน้ีพรอมท่ีจะ

กาวสู “มหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณแบบ” ที่สุดของประเทศในอนาคต

อันใกลตอไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดตั้งศูนยการเรียนรูดวย

ตนเองแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรูของประชาคมธรรมศาสตรที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการใหเทียบเทามาตรฐานสากล 

พรอมตั้งเปาสูการเปน “มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ”  

อาจารยอาทิตย วงษสงา ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน

พัฒนาและเทคโนโลยี ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ใหเปนจุดศูนยกลางทางความรู และการบริการ 

สารสนเทศของสำนักหอสมุดใหสามารถตอบสนองความ

ตองการใชงานของประชาคมธรรมศาสตรดวยบริการแบบ One 

Stop Service ตลอดจน เปนพื้นที่สำหรับนักศึกษาใชประโยชนใน

การแสวงหาความรูที่ครบวงจร ทั้งดานการสืบคนสารสนเทศ การ

ทำรายงาน การจัดทำบรรณานุกรม การใชสื่อประสมเพ่ือการทำ

รายงาน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน

ทางวิชาการสูระดับสากล  

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กลาว

เพิ่มเติมวา อาคารศูนยการเรียนรูดวยตนเองฯ ตั้งอยูบริเวณดาน

หลังอาคารหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มธ. ศูนยรังสิต มีพื้นที่ใชสอย

ประมาณ ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร สูง ๔ ชั้น สามารถรองรับ

ประชาคมไดประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน ใชงบประมาณการ

กอสราง ๓๐๐ ลานบาท มีระยะเวลาการกอสราง ๗๒๐ วัน และ

คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยพื้นที่

ภายในอาคารประกอบดวย  

สวนที่ ๑ สวนโถงตอนรับ, หองจัดนิทรรศการหมุนเวียน, พื้นที่

จัดนิทรรศการช่ัวคราว, พื้นที่กิจกรรมนักศึกษา และ

หองเครื่องงานวิศวกรรมระบบอำนวยความสะดวก 

ศูนย�การเรียนรู�ด�วยตนเองแห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

อุทยานแห�งการเรียนรู�ที่ครบวงจรระดับสากล 
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เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน  
๒๕๕๓ ทีผ่านมา ทางสถาบัน 
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดจัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการครั้งที่ ๑ 
ในหัวขอเร่ือง “การพัฒนา
ทุนทางวัฒนธรรมบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทรเพื่อการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน” ณ 
หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค ๑ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

กิจกรรมภายในงาน ภาคเชา เริ่มดวย พิธีเปดการสัมมนา 
โดย อาจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท ผูอำนวยการสถาบันไทยคดี
ศึกษา ตอดวยการปาฐกถา หัวขอ “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค... 
กรุงเทพมหานคร” (Creative Economy ….Bangkok: Creative 
City) โดย นายอภิรักษ โกษะโยธิน และการบรรยาย เรื่อง  
“การกำเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววังกับการเปนทุน
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวบนตัวเกาะรัตนโกสินทร” โดย 
นางสาวสุนทรี อาสะไวย สำหรับกิจกรรมใน ภาคบาย เริ่มดวย 
การบรรยายเร่ือง “บทบาทของวัดและพระสงฆในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรกับการทองเที่ยว” โดย นายอนันต วิริยะพินิจ และ 
ปดทายดวยการบรรยายเร่ือง “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีพักแรม
เพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ียั่งยืนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร” 
โดย นางสาวรสิตา สินเอกเอ่ียม  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพิ่มจำนวนรถ
สวัสดิการรับ-สงภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
(รถ NGV) เปน ๓๐ คัน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 
เพื่อรองรับความตองการของประชาคมชาวรังสิตไดเพิ่มมากขึ้น 
และยังสามารถลดการจราจรติดขัดในเวลาเรงดวน รวมถึง การใช
กาซธรรมชาติ (NGV) แทนน้ำมนัเชือ้เพลงิ สามารถลดภาระคาใชจาย 
ของมหาวิทยาลัยได ๑ ลานบาท ตอป  

รองศาสตราจารย สำราญ มั่นทัพ ผูชวยอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต มีเนื้อท่ีทั้งหมด ๑,๗๐๐ ไร ทำใหการเดินทางระหวาง
หนวยงานและอาคารตางๆ มีระยะทางคอนขางไกล ซึ่งนักศึกษา
และบุคลากรสวนใหญนิยมใชรถยนตและรถจักรยานยนต เพราะ
เปนพาหนะท่ีสะดวกรวดเร็ว แตเนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต มีนักศึกษาและบุคลากรเพ่ิมจำนวนมากข้ึน 
ทำใหเกิดมลพิษจากการใชรถยนตดังกลาวมากขึ้นตามไปดวย  
ดังนั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมชาวรังสิต มหาวิทยาลัย

ตามคำเรียกร�องของประชาคมชาวรังสิต ! 
มธ. เพิ่มจำนวนรถ NGV เป�น ๓๐ คัน 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของชาวรังสิต 

เกาะรัตนโกสินทร�  
ดินแดนแห�งประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม 

อยางไรก็ตามเปนท่ีทราบกันดีวาการทองเท่ียวในพ้ืนที่

บริเวณเกาะรัตนโกสินทรนั้นไดเติบโตอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา

อันยาวนานน้ัน ไดผูกพันไวดวยปจจัยสำคัญดานทุนทางมนุษย 

(Human Capital) ที่เปนจิตวิญญาณความเปนไทยของผูคนบริเวณ

เกาะรัตนโกสินทร เห็นไดชัดจากการแสดงออกที่ออนหวาน  

ยิ้มแยม มีน้ำใจ เอื้ออาทรชวยเหลือกัน คุณสมบัติความเปนไทย

แบบนี้ เปนวิถีชีวิตและตัวตนแสดงฐานะ “เจาบาน” ที่มีวัฒนธรรม

การตอนรับอาคันตุกะผูเยี่ยมเยือนดวยไมตรีจิตอันอบอุน จริงใจ 

และมั่นใจในอัตลักษณตัวตนท่ีเปนไทย และวัฒนธรรมความ 

เปนไทย ปราศจากความรูสึกดอยกวาทางชนชาติ ความเปดกวาง

ดวยไมตรีจิตตอนักทองเที่ยวผูเยี่ยมเยือนเชนนี้ เปนพลังสำคัญที่

ดึงดูดใหนักทองเท่ียวตางชาติประทับใจและตองการกลับมาเยือน

ประเทศไทยอีกครั้ง 

ธรรมศาสตร จึงไดจัดรถบริการรับ-สงภายในศูนยรังสิต ตั้งแตป 
๒๕๔๙ โดยมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงพัฒนาสภาพรถ เสนทาง
เดินรถใหครอบคลุมพื้นที่ของศูนยรังสิต รวมทั้งเพิ่มจำนวนรถให
เพียงพอกับความตองการของประชาคมอยางตอเนื่อง โดยลาสุด 
มหาวิทยาลัยไดเพิ่มจำนวนรถบริการรับ–สง ภายในศูนยรังสิต  
เปน ๓๐ คัน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป  

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาวเพิ่มเติมวา 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไดดำเนินการกอสรางทาง
รถจักรยานและทางเดินเทามีหลังคาคลุมท่ีเช่ือมตออาคารหอพัก
และอาคารเรียน รวมระยะทาง ๔.๘ กิโลเมตร ตลอดจนกอสราง
จุดจอดรถจักรยานเพิ่มเติม โดยสามารถจอดได ๓,๑๘๐ คัน  
รวมทั้ง จัดรถจักรยานใหนักศึกษายืมใช จำนวน ๑๐๐ คัน ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการลดการใชพลังงานเช้ือเพลิง และไมสรางมลภาวะ
ภายในศูนยรังสิตอีกดวย 
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นายณัฐพล เลิศไพรวัลย นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันการจำลองการประชุมผูนำเอเชีย-

ยุโรป คร้ังท่ี ๘ (ASEM (Asia-Europe Meeting) 8 Student 

Summit) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วิเทศสโมสร 

กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการตางประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย และสำนักงาน

คณะผูแทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสให 

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งได

ผานการคัดเลือกและปฏิบัติหนาที่ เสมือนผูแทนของประเทศ

สมาชิก หรือกลุมประเทศสมาชิก ASEM ไดแขงขันทักษะและนำ

เสนอแนวคิด ความเห็น และประเด็นหารือระหวางผูแขงขันตาม

หัวขอที่กำหนดเปนภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มธ. คว�ารางวัลชนะเลิศ  
จากการแข�งขันการจำลองการประชุมสุดยอด ASEM8 

นายวีระสิทธิ์ จึงประสบการคา นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ไดรับรางวัล 

รองชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่ ๑๑ ประจำป ๒๕๕๓ ระดับภูมิภาค ในหัวขอ “จริงใจตอกัน 

ชวยสรางสรรคความสำเร็จ” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ และเปนตัวแทนภาค

เหนือ รวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศ หัวขอ “ตามรอยพระยุคลบาท  

ชวยชาติไดอยางไร” ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผูชนะเลิศจะไดรับถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การจัดการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 

๑๑ ประจำป ๒๕๕๓ ชงิถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  

จดัโดย สมาคมนิสติเกาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัภ  

มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหนอมนำพระราชปณิธานของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง การสงเสริมคนดีไปใชประโยชนในการ

ดำเนินชีวิตและแกปญหาประเทศเพ่ือเสริมสรางคานิยมในการ

แสดงออกของเยาวชนและการใชภาษาไทยท่ีถูกตองเหมาะสม 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร� คว�ารางวัลการประกวดกล�าวสุนทรพจน� 
ระดับภูมิภาค และเป�นตัวแทนภาคเหนือ ในการแข�งขันระดับประเทศไทย 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติ

การเล้ียงและใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน

สากลสำหรับการวิจัย การทดลอง และการผลิตชีววัตถุของคณะ

ตางๆ อาทิ คณะสหเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร และคณะ

สาธารณสุขศาสตร เปนตน โดยสถานที่กอสรางบริเวณดานขาง

หอพักแพทยและพยาบาล มธ. ศูนยรังสิต มีพื้นท่ีใชสอยประมาณ 

๑,๐๐๐ ตารางเมตร สูง ๒ ชั้น งบประมาณการกอสราง จำนวน 

๕๗.๕ ลานบาท และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมกราคม 

๒๕๕๔ โดยพื้นท่ีภายในอาคารประกอบดวย  

โครงการก�อสร�างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช�สัตว�ทดลอง 

นักศึกษาโครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอกย้ำความสามารถอีกครั้งโดยการ

ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแขงขันวิเคราะหปญหา

เชิงธุรกิจ The NUS-DBS 2010 International Case Competition 

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ National University of 

Singapore ประเทศสิงคโปร สำหรับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกอบดวย นางสาวอัญพัชญ โกวิทชัยเลิศไกร นายวรกร  

ทองกิจเลาหชัย นายสิชาญ พันเลิศกิจสกุล นางสาววีรานันท 

พิพัฒวงศเกษม และอาจารยศุภวัตร ลิขิตธนวงศ เปนที่ปรึกษา 

ชั้นที่ ๑ มีพื้นที่ ๘๔๘.๒๕ ตารางเมตร ประกอบดวย 

สำนักงาน หองเล้ียงสัตว หองพักสัตว หองปฏิบัติการ หองเก็บ

อุปกรณ หองเตรียม หองเก็บพัสดุรองนอน หองเก็บอาหาร  

หองตรวจรับ หองเคาะกรง หองลางกรง หองเคร่ืองไฟฟา  

หองเครื่องกำเนิดไฟฟา หองน้ำชาย-หญิง หองควบคุม  

ชั้นที่ ๒ มีพื้นที่ ๑๓๐.๓๐ ประกอบดวย สำนักงาน หอง 

เก็บของ หองเครื่องกรองน้ำ หองน้ำชาย-หญิง 

นักศึกษา BBA ธรรมศาสตร� คว�ารางวัล  
จากการแข�งขันวิเคราะห�ป�ญหา ณ ประเทศสิงคโปร� 
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ข�าวย�อยร�อยสาระ 
สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร รวมกับ ชมรม Entrepreneur Club คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จัด

เสวนา หัวขอ “ทรัพยากรมนุษย ทุนความสำเร็จ” โดย คุณวีรวัฒน ขอไพบูลย  

กรรมการ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) และคุณพงศพิศ  

สุทธิพงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท เฟรส คอนแท็ค เซ็นเตอร จำกัด เมื่อวันที่  

๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จดัสัมมนา เร่ือง “นวัตกรรมการบริการ” 

โดย คณุพลูสวสัดิ ์ เผาประพธัน รองกรรมการผูจดัการ  

บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน ) เมื่อวันที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองปนเกลา ๒ ชั้น ๙ โรงแรม 

รอยัล ซิตี้ ปนเกลา กรุงเทพฯ 

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จัด

เสวนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ จะเปนจริงไดอยางไร” โดย 

พลตำรวจเอก วิสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรม

ตำรวจ พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช รองนายก

สมาคมตำรวจแหงชาต ิดร.ปราโมทย นาครทรรพ นกัวชิาการ 

รัฐศาสตร เมื่อวัน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม 

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดเสวนา หัวขอ จากมาบตาพุดถึงคอนโดในกรุงเทพ : การมีสวนรวมของ

ประชาชน กับรายงานผลกระทบของสิ่งแวดลอม โดย ดร.เดชรัตน สุขกำเนิด 

อดีตกรรมการสี่ฝายเพื่อแกปญหามาบตาพุด นายสุรชัย ตรงงาม ผูประสานงาน

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม นายอิฐบูรณ อันวงษา หัวหนาศูนยพิทักษสิทธิ 

ผูบริโภค มูลนิธิเพื่อผูบริโภค และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ดำเนินรายการ เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กอง

บริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง 

“การเขียนตำราเพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการ” 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอง

ประชุมโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น 

๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี จัดโครงการบรรยาย

พิเศษ เร่ือง “คนตองสำราญ....งานจึงสำเร็จ” โดย พันเอกนายแพทย 

พงศศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรรายการ ฮอตไลน คลายเครียด เมื่อวันที่ 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองสัมมนา ๓ อาคารศูนยญี่ปุนศึกษา สถาบัน

เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลำปาง ส�งตัวแทนนักศึกษาเข�าร�วม

โครงการสร�างผู�นำแห�งสังคมภายใต�ความแตกต�างของบุคคลฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง สงตัวแทนนักศึกษาเขารวมโครงการสรางผูนำแหงสังคมภายใต 

ความแตกตางของบุคคลท้ังในเชิงรางกาย เชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่แตกตาง ภายใต

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย (สถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด) เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองสัมมนานายแพทยพิพัฒน ตรังรัฐพิทย อาคาร 

ศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพเขตแมคาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีคณาจารยและนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัดเขารวมโครงการ เพื่อสรางความสามารถในการรับบทบาท

เปนผูนำท่ีเขาใจในความแตกตางของสมาชิกในสังคมทั้งทางดานรางกาย เชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ความ 

คิดเห็นท่ีแตกตาง และทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งไดจัดใหนักศึกษามีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการ 

มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมท่ีมีความแตกตาง ตลอดจนสรางผูนำนักศึกษาท่ีมีทัศนคติที่ดีตอการทำกิจกรรม 

ในสังคมท่ีมีความแตกตาง 

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

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

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

บัณฑูร มาประเสริฐ, ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี,  

ศุภณา เย็นเปนสุข, เอกเทศ แสงลับ 

 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรงัสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 


