
จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา
นักวิจัย มธ. คว้า 17 รางวัล 

“สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ประชา ก้าวหน้าสู่สากล” เมษายน-พฤษภาคม 2559 ปีที่ 49 ฉบับที่ 4
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04 Tu Today
 •	นักวิจัย	มธ.	คว้า	17	รางวัล	ในงาน 

	 	 ประกวดนวัตกรรมนานาชาติกรุงเจนีวา

06 Tu Today
 •	"วันสัญญา	ธรรมศักดิ์"
	 	 ประจ�าปี	2559

08 Tu Today
 •	“วันปรีดี”	

	 	 ประจ�าปี	2559	

10 Tu News
	 •	 'คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีมธ.'		
	 	 สร้างชือ่แบรนด์	TBS	โดดเด่นบนเวทโีลก

16 TU SUSTAINABLE REPORT 
	 •	การด�าเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว
	 	 และยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล    
 ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์
	 •	มธ.	จดังาน	TU	walk	and	run	ฉลอง	100	ปีชาตกาล
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"BBA CHARITY CONCERT X (10TH) S.O.S Song of Smiles

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คอนเสิร์ตครั้งที่ 10 ของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงานนี้ 
มีศิลปิน ได้แก่ Palmy Stamp Lipta และ วง Polycat 
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 
(Operation Smile)

โครงการอบรม 
“เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”

ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559
ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน 

(Media Training Center)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม 
“ลดน�้าหนักอย่างไร ให้ประสบผลส�าเร็จ” 

รุ่นที่ 5 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559
ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
อาคารราชสุดา ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมวิชาการ “การจัดการแบบบูรณาการในกายภาพบ�าบัด
ทางกีฬา (Integrated approach 
in Sport Physiotherapy)” 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 
ณ ภาควิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

04

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

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส

ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 
ต่อ 1117-8 

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6, 0-2564-3108-10
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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 บรรจุภัณฑ์แบบ Active and Smart 

Packing ส�าหรบัล�าไยไม่รมซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
) เพื่อการส่งออก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู ้ป ่วย

โรคหลอดเลือดสมอง (I Walk 2.0) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

 การจ�าลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ส�าหรับการบ�าบัด 

เชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์ 

(Computer Simulation Based on FEM 

of Laser-induced Thermotherapy in 

Human Layered Skin-Tissue) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้น�าทีม

นักวิจัย มธ. เข้าร่วมงานประกวดในคร้ังนี้ 

กล่าวเสริมว่า ผลงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ 

เป็นพิเศษในงานดังกล่าว ได้แก่ “เครื่องมือ

ตรวจประเมนิผูป่้วยโรคสมองเสือ่มโดยใช้การรู ้

จ�าเสียงพูด” นวัตกรรมอัจฉริยะที่สามารถ

คัดกรองโรคอัลไซเมอร์และภาวะความจ�า

บกพร่องเล็กน้อย จากเสียงพูด “เตียงปรับ

องศาเพื่อการจัดท่าส�าหรับทารก/เด็กเล็ก

ระบบอัจฉริยะ” สิ่งประดิษฐ์จับเสียงเสมหะ

ในปอดของทารกและเดก็เลก็ และหาต�าแหน่ง

ของเสียงเสมหะท�างานสอดคล้องกับเตียงท่ี

สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติ เพื่อลดโอกาส

การเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด และ “เครื่อง

ตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของกระเป๋า 

แบรนด์เนม Hermès โดยใช้ปัญญาประดษิฐ์” 

นวตักรรมตรวจสอบกระเป๋า Hermès กระเป๋า 

ราคาเรือนล้านท่ีเป็นท่ีนิยมของเศรษฐีท่ัวโลก 

โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก ซึ่ง 

ผลงานนวตักรรมดงักล่าว ได้ต่อยอดมาจากงาน

นวัตกรรมตรวจพระเครื่องประเภทเหรยีญปั้ม 

ว่าแท้หรือปลอม ซึง่เคยได้รับรางวลันวตักรรม

นานาชาติที่ประเทศเกาหลีเมื่อป ี 2558  

ที่ผ่านมา

ผลงานไฮไลท ์อีกกลุ ่ม ท่ี ได ้ รับความ

สนใจมาก คือ แบบจ�าลองเชิงคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการจ�าลองการท�างานของเลเซอร ์

เพื่อความงาม เป็นผลงานนักศึกษาปริญญา

เอกด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่สามารถ

ช่วยให้คาดการณ์ความร้อนในชั้นผิวหนังที่

ช่วงความยาวคลื่นและความเข้มของเลเซอร์

ท่ีสภาวะทดสอบต่างๆ ได้ล่วงหน้า ท�าให้

สามารถลดความบอบช�า้จากการรกัษาจรงิของ

แพทย์ด้านความงามในทางปฏิบัติได้ รวมทั้ง 

ผลงาน “บรรจภุณัฑ์แบบ Active and Smart 

Packing ส�าหรับล�าไยไม่รมซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
) เพื่อการส่งออก” เทคโนโลยีการ 

เก็บรักษาคุณภาพความสดของล�าไยสด เพ่ือ

การส่งออก โดยไม่รมด้วย สาร SO
2
 ได้

นานถึง 4 เดือน และ “อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน

ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I Walk)”  

ที่มปีระโยชน์อย่างยิง่กับผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองซึ่งเป็นกันมากในปัจจุบัน” ทั้งนี้ ผลงาน 

ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะถูกส่งเข้า 

ระบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสภาวิจัย

แห่งชาติ (วช.) แบบ Fast Track เพื่อเข้าสู่

กระบวนการผลติและจ�าหน่ายเชงิพาณิชย์เป็น

ล�าดบัต่อไปศาสตราจารย์ ดร. ผดงุศกัดิ ์กล่าว

ท้ังนี้ การเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว  

ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�าให้ผลงานของ

นักวิจัยไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

 

รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver Medal) 2 เหรยีญ

 การบ�าบัดเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่น

ไมโครเวฟผ่านท่อแอนเทนนา: การจ�าลอง 

โดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วยด้วยวธิไีฟไนท์อลิเิมนต์ 

และการทดลอง (The Liver Cancer Treatment 

Using Microwave Coaxial Antenna: 

Computer Simulation Base on FEM and 

Experiment

 การท�านายและการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้น�้าประปาที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ ่

โดยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวลัเหรยีญทองแดง (Bronze medal) 
5 เหรยีญ

 การจ�าลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ส�าหรับการบ�าบัดเชิง

ความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์ 

(Computer Simulation Based on FEM 

of Laser-induced Thermotherapy in 

Human Layered Skin-Tissue) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

 เครื่องตรวจสอบความแท้และไม่แท้

ของกระเป๋าแบรนด์เนม Hermès โดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 

(ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 เครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส�าหรับ 

เด็กเล็ก (Baby-CPR Automatic) คณะ

พยาบาลศาสตร์ 

 เครือ่งพยากรณ์การเกดิโรคของต้นข้าว

ในนาข้าว (Rice plant diseases forecaster 

in paddy field) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  การแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่าง

อากาศและน�้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รางวลัพเิศษ (Special prize) 4 เหรยีญ

  เ ตี ย งปรั บองศา เพื่ อการจั ดท ่ า

ส�าหรับทารก/เด็กเล็กระบบอัจฉริยะ (PPG-

Intelligence) คณะพยาบาลศาสตร์ 

นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คว้ารางวลัจากเวทปีระกวดนวตักรรมนานาชาติ

ครั้งที่ 44 (44th International Exhibition 

of Inventions of Geneva) ณ กรุงเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส จ�านวนสูงสุดรวม 17 รางวัล 

ประกอบด ้วย 4 เหรียญทองเกียรติยศ  

2 เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ 5 เหรยีญทองแดง 

และ 4 รางวัล Special Prize ทีมธรรมศาสตร์

สร้างความตื่นตาต่ืนใจในเวทีประกวด ด้วย 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีหลากหลาย 

รปูแบบ อาท ิ4 ผลงานรางวลัเหรยีญทองเกยีรติยศ 

“เครือ่งมอืตรวจประเมนิผูป่้วยโรคสมองเสือ่ม

โดยใช้การรู ้จ�าเสียงพูด” “เครื่องตรวจคัด

กรองจอตาอักเสบจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส“ 

“เตียงปรับองศาเพื่อการจัดท่าส�าหรับทารก/

เด็กเล็กระบบอัจฉริยะ” และ “บรรจุภัณฑ์

แบบ Active and Smart Packing ส�าหรับ

ล�าไยไม่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) เพื่อการ 

ส่งออก” พร้อมผลงานแปลกใหม่ “เครื่อง 

ตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของกระเป๋า 

แบรนด์เนม Hermès โดยใช้ปัญญาประดษิฐ์” 

และอีกหลายผลงานสร้างชื่อให ้ประเทศ  

ท้ังน้ี ผลงานทั้งหมดจะถูกส่งเข้าระบบบัญช ี

สิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

แบบ Fast Track เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

และจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นล�าดับต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่ง

คณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประกวด

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์ คิดค ้นในเวที

ประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 44 หรือ 

44th International Exhibition of Inventions 

of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ

ซ่ึงในปีนี้คณะวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สามารถคว้ารางวัลสูงสุดโดยได้ถึง 17 รางวัล 

ได้แก่ 

รางวลัเหรียญทองเกยีรตยิศ (Gold medal 
with the congratulations of the jury) 
4 เหรยีญ

 เครื่องมือตรวจประเมินผู ้ป ่วยโรค

สมองเส่ือมโดยใช้การรู ้จ�าเสียงพูด คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ และคณะศิลปศาสตร ์ 

(ร ่วมด้วยนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

 เครื่องเชื่อมต่อภาพถ่ายจอตาจาก

การถ่ายหลากหลายมุมและตรวจคัดกรอง

จอตาอักเสบจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสอย่าง

อัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมด้วย 

นกัวจิยัจากคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 เตียงปรับองศาเพื่อการจัดท่าส�าหรับ 

ทารก/เดก็เล็กระบบอจัฉรยิะ (PPG-Intelligence) 

สามารถตั้งโปรแกรมการท�างานล่วงหน้า 

แบบอัตโนมัติหรือ ท�างานผ่าน smartphone 

หรือผ่านเครื่องตรวจจับเสียงเสมหะ พร้อมทั้ง

มีระบบวิเคราะห์เสียงหายใจที่ผิดปกติ ระบบ

ตรวจวัดการหายใจและระบบการช่วยเหลือ

เบื้องต้นถ้าพบภาวะหยุดหายใจ จากคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

 บรรจุภัณฑ์แบบ Active and Smart 

Packing ส�าหรบัล�าไยไม่รมซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เพื่อการส่งออก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รางวลัเหรยีญทอง (Gold medal) 2 เหรยีญ

 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู ้ป ่วย

โรคหลอดเลือดสมอง (I Walk 2.0) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

 เครื่องมือใช้ตรวจวัดการจับกันของ 

สารชีวโมเลกุล (antigen และ antibody) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสูงสุดรวม 17 รางวัล 

จากงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติกรุงเจนีวา

ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์และวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตหลากหลายรูปแบบ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  จัดงาน

วันสัญญา ธรรมศักดิ์  เ น่ืองในโอกาส 

ครบรอบ 109 ปีชาตกาล ศาสตราจารย ์

สญัญา ธรรมศกัดิ ์ปชูนยีบคุคลด้านนติศิาสตร์ 

ผู้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ และผู้เคยด�ารง

ต�าแหน่งประธานศาลฎกีาและอธกิารบดขีอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภายในงาน 

มกีจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การวางพานพุม่ 

ดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์

สัญญา ธรรมศักดิ์ และการปาฐกถาในหัวข้อ

เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น งาน

ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น

อย่างยิง่ และมผีูร่้วมงานส�าคญัทัง้จากภาครฐั 

และภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างมากมาย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้ทรง

คุณค่าทางด้านกฎหมายที่อุทิศตนเพื่อการ

ศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็น 

ผู้ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพ

ทางกฎหมาย ผลงานของศาสตราจารย์

สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์

สัญญาได้ท�าประโยชน์ให้กับสังคมในหลาก

หลายบทบาท เช่น ประธานองคมนตรี 

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา คณบดี

คณะนิติศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ด้วยเหตุผลน้ี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อร�าลึก

และเชิดชูเกียรติของท่าน

งานวนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์เริม่ต้นกจิกรรม

ในช่วงเช้าด้วยพธิวีางพานพุม่ดอกไม้สกัการะ

อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 

ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมาย 

ดเีด่น ประจ�าปี 2559 ซึ่งได้แก่ นายสิทธิกร  

ตั้ ง ศิ ริ  นัก ศึกษาจากคณะนิติ ศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลเรียนดี 

ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่ง

ผู ้ที่ได้รับรางวัลในปีน้ีคือ นางสาวอติภา 

จันทร์วีระเสถียร นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถัดมา 

เป็นการปาฐกถาในหัวข้อ “กรอบแนวคิด

ในการร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ” โดยอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ 

เป็นองค์ปาฐก

อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า 

อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอาจารย์ท่ี

นกัศกึษานติศิาสตร์เคารพรกัสงูสดุท่านหนึง่ 

อาจารย์สัญญาเคยเรียกเป็นการส่วนตัว 

ให้ตนไปพูดคุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองอยู ่

บ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายเรื่องที่ซับซ้อนมาก ก็ได้

อาจารย์สัญญาคอยแนะน�ามาเสมอ ส�าหรับ

ร่างรฐัธรรมนญูในปัจจบุนั ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก

ที่ก�าหนดกรอบการร่างเอาไว้ โดยมี 2 กรอบ

หลักคือ 1.กรอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ที่ก�าลังใช้อยู ่ในปัจจุบัน และ 2.กรอบใน

การฟังความคิดเห็นประชาชนจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จึง

ต้องท�าตามกรอบที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด โดย

เอาบทเรยีนและประสบการณ์ในอดตีมาปรบั

ใช้กับปัจจุบัน

เมื่อเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าแล้ว ใน

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมปัจฉิมกถาในหัวข้อ 

“กฎหมาย คนจน ความเหลื่อมล�้า” โดย

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี หลังจากนั้น จึง

ต่อด้วยการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ความ

ยุติธรรมกับการพัฒนา” โดยมีวิทยากรร่วม

เสวนา ประกอบด้วย ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด 

อาจารย์ประจ�าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และทรัพยากร, ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 

ผู ้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ�ากองผู ้ช่วย 

ทองค�าในจังหวัดพิจิตร 2.โครงการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ เชียงรากใหญ่

จั งหวัดปทุมธานี  3 .พื้นที่ ฝ ั ่ งอันดามัน  

(กลุ่มชาวเลราไวย์และอื่นๆ) 4.การปลดล็อค

ผังเมืองโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามล�าดับ

ทั้งนี้ งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ จัดขึ้น 

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ บริเวณ

ลานอนสุาวรย์ีศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์ 

และ ห ้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชีย 

ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต

ผู ้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม,  

คุณจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษ, และตัวแทนนักศึกษาที่

เคลื่อนไหวปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งด�าเนิน

รายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา 

เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ 

ของรัฐได ้พูดคุยแลกเปลี่ยนหาแนวทาง 

ร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้ พูดคุยผ่านประเด็น

ทางสังคม 4 กรณี ได ้แก่ 1.เหมืองแร่

"วันสัญญา ธรรมศักดิ์" ประจำาปี 2559
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“วันปรีดี” ประจำาปี 2559 

ในวันที่  11 พฤษภาคมของทุกป ี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นวันส�าคัญ 

อกีวนัหนึง่ ซึง่เป็นวนัปรดี ีพนมยงค์ เพือ่ร�าลกึ

ถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติ 

และในโอกาสครบรอบ 116 ปี ชาตกาล  

รัฐบุรุษอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ สถาบันปรีดี 

พนมยงค์ ชมรม ต.ม.ธ.ก.สมัพนัธ์ และสมาคม 

ศิษย ์ เก ่าคณะต่างๆ ได ้จัดงานวันปรีดี  

ประจ�าปี 2559  เมือ่วนัพธุที ่11 พฤษภาคม 2559  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตา และประกาศ

เกียรตคุิณของ ศาสตราจารย์ดร.ปรดี ีพนมยงค์ 

รัฐบุรุษอาวุโส และผู้ประศาสน์การคนแรก

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มด้วย พิธีสงฆ์ ต่อด้วย 

การขับร้องเพลงประสานเสียง โดยชุมนุม 

ขับร ้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และกล่าวร�าลึกเนื่องในวันปรีดี 

ประจ�าปี 2559 โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และ นายอัครพล  

ศรีมงคล อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก 

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และพิธีวางพานพุ ่มสักการะอนุสาวรีย ์

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ด้วย 

พานดอกไม้ (จากวัสดุธรรมชาติ) โดยมี

ทายาท ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ณ บริเวณ 

ลานปรดี ีหน้าตกึโดม โดยในปีนีถ้อืเป็นปีแรก 

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น�าพานพุ่ม 

ทีท่�าจากอุปกรณ์เครือ่งเขยีน หนงัสอื อุปกรณ์

กฬีาและอืน่ๆ มาใช้ในพธิวีางพานพุม่ เพือ่ให้ 

เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่างยัง่ยนืโดยภายหลงั

จากพธิดีงักล่าว มธ.จะน�าไปมอบให้กบัโรงเรยีน

ทีข่าดแคลนเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หลังจากนั้น ณ ห้องประชุมสัญญา  

ธรรมศกัดิ ์ตกึโดม ชัน้ 2 ได้มพีธิมีอบรางวลัทนุ

การศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” โดยทายาท 

ของศาสตราจารย ์ ดร.ปรีดี  พนมยงค ์  

ท่านผูห้ญงิพนูศขุ พนมยงค์ จ�านวน 3 รางวลั 

รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 7,000 บาท จ�านวน  

2 รางวลั ได้แก่ นายทชัภมู ิทมุสวสัดิ ์นกัศกึษา

คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และนายปวร 

เกียรติยุทธชาติ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 รางวัลที่ 3 รางวัลละ 4,000 บาท 

จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพนิดา  

สังข์รัมย์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 

ต่อมาเป็นการแนะน�าหนังสือที่ระลึกวันปรีดี 

พนมยงค์ 2559 “ปรีดีบรรณานุสรณ์” โดย

นายกษิดิศ อนันทนาธร และเปิดตัวหนังสือ 

“ค�าตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.8” โดย 

นายสันติสุข โสภณศิริ บรรณาธิการ ปิดท้าย

ด้วยการเสวนา เร่ือง “การร่างรัฐธรรมนูญ 

ประชาธิปไตย : บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” 

โดย รองศาสตราจารย์สมชาย ปรชีาศลิปะกลุ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สริิพรรณ นกสวน สวสัดี  

และผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.ปริญญา 

เทวานฤมิตรกุล ด�าเนินรายการ โดย  

นายกษิดิศ อนันทนาธร 

>>	 นายทัชภูมิ	ทุมสวัสดิ์	

	 ชั้นปีที่	1	คณะศิลปศาสตร์	มธ.

>>	 นายปวร	เกียรติยุทธชาติ	

	 ชั้นปีที่	1	คณะรัฐศาสตร์	มธ.

>>	 นางสาวพนิดา	สังข์รัมย์	

	 ชั้นปีที่	3	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มธ.
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ศาสตราจารย์ ดร.ศริลิกัษณ์ โรจนกจิอ�านวย 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่ 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินและ

รับรองมาตรฐานการศกึษาระดบัโลก EQUIS 

(European Quality Improvement 

System) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก โดย 

EFMD หรือ European Foundation 

for Management องค์กรให้การรับรอง

คณุภาพของยโุรป และผ่านการประเมนิและ

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษา EQUIS  

ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับโลกในปี 

2555 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คณะฯ ได้รับการ 

รับรองมาตรฐาน EQUIS และล่าสุดในการ

ประเมินและให้การรับรองคุณภาพครั้งท่ี 2 

เมือ่เดอืนตลุาคม 2558 ทีผ่่านมา คณะฯ ผ่าน

การประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา 

EQUIS อีกเป็นครั้งที่ 2 นับเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์ของคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ์  แนะ 

สถานประกอบการทัง้ภาครฐั-เอกชน นายจ้าง

และลูกจ้างเคร่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท�างาน พ.ศ. 2554 ควรศึกษาข้อมลูท�าความ

เข้าใจด้านความปลอดภัยในการท�างาน จาก

กรณีเหตุการณ์รั่วไหลสารดับเพลิงไพโรเจน 

ธนาคารไทยพาณชิย์ ในงานเสวนา “เราเรยีนรู้ 

อะไร..จากเหตุการณ์รั่วไหลสารดับเพลิง 

ไพโรเจน” 

จากเหตุการณ์ที่ผ ่านมาเมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2559 เกิดเหตุการณ์สารดับเพลิง 

ไพโรเจนท�างานอัตโนมัติทั้งที่ไม่มีการเกิด

เพลิงไหม้แต่อย่างใด เป็นสาเหตุท�าให้ 

ผู้รับเหมาท่ีเข้าไปท�างานภายในห้องใต้ดิน 

ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสารส�าคัญของธนาคาร

เสียชีวิต จ�านวน 8 ราย และบาดเจ็บอยู่ท่ี

โรงพยาบาลอีก 7 ราย นับเป็นเหตุการณ์

ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากและ

เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจกับ

เหตุการณ์นี้ และต่างก็ตั้งประเด็นค�าถาม

ต่างๆ มากมายว่า ไพโรเจน (Pyrogen) คือ

อะไร และอันตรายของสารตวันีเ้มือ่ระบบดบั

เพลิงอัตโนมัติท�างาน

ก่อนอื่นมาท�าความรู ้จักกับ ไพโรเจน 

(Pyrogen) เป็นชื่อเรียกทางการค้า ของสาร

ดับเพลิงซึ่งความจริงแล้วสารดับเพลิงชนิดนี้

เรียกว่า “Self-Generated Aerosol Fire 

Extinguishing Agent” ซึ่งสารดับเพลิงนี้

จะไม่น�าไฟฟ้า โดยมีภาชนะบรรจุเป็นถัง 

ที่ เกิดขึ้นอันตรายของสารนี้ เมื่อระบบ 

ดับเพลิงอัตโนมัติท�างานจะเกิดปฏิกิริยา

การเผาไหม้และปล่อยสารแอโรซอลออกมา 

จะมีผลท�าให้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ปิดล้อม 

ขาดอากาศหายใจ หรือสูดดมอนุภาค 

โปรตัสเซียมคาร์บอเนตเข้าสู่ระบบทางเดิน

หายใจส่วนปลายได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เกิดจากการขาดความรู ้และความเข้าใจ

ในการใช้งานและการป้องกันตัวเองจาก 

สารดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่ วไหล  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จงึจดัเวทเีสวนา “เราเรยีนรูอ้ะไร..

จากเหตุการณ์ร่ัวไหลสารดับเพลิงไพโรเจน” 

เพื่อทบทวนบทเรียน

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้เสนอแนะให้เคร่งครัดกับ

มาตรการความปลอดภัยกับสถานประกอบ

การภาครัฐและเอกชน ทั้งนายจ้างและ 

ลูกจ้างในการคุ้มครองการก�ากับดูแลอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในงานท่ีมีความ

เสี่ยง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ท�างาน พ.ศ. 2554 โดยเสนอแนะให้หน่วยงาน 

ภาครัฐมีมาตรการท่ีเคร่งครัดในเร่ืองความ

ปลอดภัย กับสถานประกอบการที่มีความ

เสี่ยง ตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง 

ว่า “อาคารพาณิชยกรรมทุกแห่งแม้แต่

สถาบันการศึกษา ถือว ่ามีความเส่ียง 

กฎหมายฉบบันีเ้ป็นกฎหมายบรหิารจดัการ

ท่ีนายจ้างต้องบริหารจัดการด้านความ 

ปลอดภยั ซึง่เป็นหน้าทีข่องนายจ้างจะต้อง 

ดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้

มีสถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อมการ

ท�างานที่ปลอดภัยและ ถูกสุขลักษณะ 

ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการท�างาน 

ของลูกจ้างไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตราย 

ต่อชีวิตร่างกายจิตใจและสุขภาพอนามัย 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในกฎ

กระทรวง”

แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท

และปริญญาเอก เป็นการยืนยันถึงคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ความแข็งแกร่ง 

ทางวิชาการและความเป็นนานาชาติของ

คณะฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

หลักเกณฑ์ที่ EQUIS ใช้ในการประเมิน

และให้การรับรองมีทั้งหมด 10 มิติ ได้แก่ 

กลยทุธ์ วสิยัทศัน์ พนัธกจิและหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์กร, หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน, 

คุณภาพนักศึกษา, คุณภาพของคณาจารย์, 

คุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการ, การพัฒนา 

ผูบ้รหิารระดบัสงู, การบรหิารจดัการ งบประมาณ 

และทรัพยากร ผนวกกับอีก 3 มิติคือ ความ

เป็นนานาชาติ คุณธรรมจริยธรรม ความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และสุดท้ายคือ การ

เชื่อมโยง กับภาคธุรกิจซึ่งเป็นมิติที่มีความ

ส�าคัญและต้องสอดแทรกไปกับ 7 มิติแรก 

โดยคณะฯ ได้เตรียมพร้อมตามหลักเกณฑ์

ของ EQUIS ในทุกมิติ โดยเฉพาะความเป็น

นานาชาติไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์  

งานวจิยั รวมไปถงึหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

เช่น การเพิม่จ�านวนของอาจารย์ต่างประเทศ 

จ�านวนนกัศกึษาต่างประเทศ ปัจจบุนัคณะฯ

มีนักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาตรี

และโท 150 คน มีระบบการให้รางวัล

อาจารย์ทีม่ผีลงานตพีมิพ์ในระดบันานาชาติ 

โดยปี 2554-2558 มี ผลงานวิจัยนานาชาติ

รวม 813 ผลงาน นอกจากนี้ มีการส่ง

นักศึกษาไปประกวดแผนธุรกิจในระดับ

ประเทศและนานาชาติ เช่น การแข่งขัน

กรณศีกึษานานาชาต ิChartered Financial 

Analyst (CFA) ได้แชมป์ในประเทศ 4 สมัย

ซ้อน ในเอเชีย 2 สมัยซ้อน และระดับโลก  

1 สมัย ซึ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งเดียว

ในประเทศไทยทีค่รองแชมป์มากทีส่ดุ มกีาร

เพิ่มจ�านวนหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนา

หลักสูตร เช่น นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร

EQUIS รับรอง 'คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.' ต่อเนื่อง 
แห่งเดียวในไทย ผ่านการรับรองทุกระดับ สร้างชื่อแบรนด์ TBS 
โดดเด่นบนเวทีโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. แนะมาตรการ
รักษาความปลอดภัยจากกรณีสารดับเพลิงไพโรเจนร่ัวไหล

ปริญญาตรีภาคไทยสามารถเลือกเรียน 

วิชาเอกควบ 2 สาขา และเรียนบัญชีร่วม

กับบริหารธุรกิจ จบแล้วสามารถเลือกบัญชี

บัณฑิตหรือบริหารธุรกิจบัณฑิตอย่างใด 

อย่างหนึ่งได้ ส่วนหลักสูตร 5 ปี ก็มีความ

โดดเด่นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ

วิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้า 

และยกระดับสินค้าชุมชน เช่น โครงการแกะ

กินกล้วย ที่ราชบุรี กิจกรรม 3 ปี 3 ค่าย  

ส่วนการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจก็ท�ามาอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น โครงการว่า 75 ปี 75 พันธมิตร 

ทีด่งึองค์กรขนาดใหญ่มาร่วมพฒันาหลกัสตูร 

การเรียนการสอน แลกเปลี่ยนวิทยากร  

รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ

“ประโยชน์ที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

ได้จากการรบัรองมาตรฐาน EQUIS อย่างแรก 

คือ ท�าให้เรามีตัวบ่งชี้ต ่างๆ ที่สามารถ 

เทียบเคียงคุณภาพกับสถาบันชั้นน�าใน

ระดับโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยของ

อาจารย์  การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

คุณภาพบัณฑิต รวมไปถึงการให้บริการ

สังคม อย่างที่สอง การเป็นสถาบันแห่งเดียว

ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง EQUIS 

ทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเป็นการยืนยัน

ถึงการยอมรับในระดับนานาชาติ สาม 

เป็นการสร้างความมั่นใจและการยอมรับ

ของมหาวิทยาลัยคู ่สัญญาในต่างประเทศ 

ในคุณภาพและมาตรฐานของเราในการ 

ร่วมมือทางวิชาการ แลกเปล่ียนนักศึกษา 

และล่าสุดเราติดอันดับ 1 ของประเทศ และ  

1 ใน 150 ของโลกจากการจัดอันดับของ QS 

2 ปีตดิต่อกนั ท�าให้คณะพาณชิยศาสตร์ฯ มธ. 

เป็นทีรู่จ้กัของนานาชาตอิย่างกว้างขวาง อย่างไร

ก็ตามเราจะไม่หยุดอยู่แค่น้ี จะต้องพัฒนา

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นเพื่อรับการตรวจประเมินและ

รับรองมาตรฐาน EQUIS ต่อเนื่องในอีก 3 ปี 

ข้างหน้า” ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ 

กล่าวทิ้งท้าย 

สะดวกในการติดตั้ง ใช้พื้นที่น้อย ท�างาน

โดยการฉีดสารดับเพลิงออกมาด้วยตัวเอง  

ซึง่เป็นสารดบัเพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีน่�ามา 

ทดแทนฮาลอน โดยสารที่ฉีดพ ่นออก

มาประกอบด้วยโปรตัสเซียมคาร์บอเนต  

ซึง่มสีถานะเป็นของแขง็ คาร์บอนไดออกไซด์ 

ไนโตรเจน และไอน�้าซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซ  

ดังนั้นสารที่ฉีดออกมาจะมีทั้งที่เป็นอนุภาค

และก๊าซที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ จึงเรียก

สารท่ีฉีดออกมาจากถังระบบดับเพลิงว่า 

แอโรซอล (Aerosol) 

อาจารย์ ดร. อารุญ เกตุสาคร อาจารย์

ประจ�าคณะสาธารณสขุศาสตร์มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ และผู ้ เชี่ยวชาญด้านสาร 

ดับเพลิง กล่าวว่า ระบบการท�างานของ 

สารดับเพลิงดังกล่าวจะมีสายชนวนส�าหรับ

จุดติดไฟของถังดับเพลิงแอโรซอล ที่มีอยู่  

3 แหล่ง คือ 1. มีอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

อัตโนมตั ิเช่น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ความร้อน  

เปลวเพลิง เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ ์

ไฟไหม้ ความร้อนหรือควันจะส่งสัญญาณ 

ไปยังแผงควบคุม (Control Panel) และ

แผงควบคุมจะส่งสัญญาณไปตามสัญญาณ 

เพื่อจุดชนวน ท่ีถังแอโรซอล 2. เกิดจาก 

เปลวเพลงิหรอืความร้อนทีม่อีณุหภมูมิากกว่า

หรือเท่ากับ 175 องศาเซลเซียส ไปจุดติด

ชนวนของถังสารดับเพลิงแอโรซอล และ 

3. ถังสารดับเพลิงแอโรซอลได้รับความ

ร้อนท่ีมีอุณหภูมิมากกว่า หรือเท่ากับ 500 

องศาเซลเซียส จากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว 
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บุคลากรดีเด่นกลุ่มข้าราชการ
นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา
นักวชิาการคอมพวิเตอรช์�านาญการ

พิเศษ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาและการพัฒนา

บุคลากรดีเด่นประจำาปี 2558

ให้กับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการ

พยาบาลอีกด้วย ซึ่งผลงานที่นางพัชรา 

ภาคภูมิใจมากที่สุดชิ้นหนึ่งคือ DIY SPACER 

หรืออุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืดที่สามารถ

ประดิษฐ์จากของใช้ภายในบ้านได้

“แรงบันดาลใจในการท�างานของเรา 

มาจากผู้ป่วย เราอยากพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น อยากสร้าง

ผลงานที่ เป ็นประโยชน์ต ่อธรรมศาสตร์  

บุคลากรดีเด่นกลุ่มลูกจ้างประจ�า
นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ
พนักงานรักษาความปลอดภัย กองงานศูนย์รังสิต
เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531) ที่นายสมใจ พิทักษ์

กลยุทธ ได้เข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมใจ 

เคยเป็นทหารมาก่อนท่ีจะมาเริ่มท�างานในสายงานรักษาความ

ปลอดภัย ซึ่งนายสมใจเล่าว่าประสบการณ์เก่าจากอาชีพทหาร

สามารถน�ามาประยุกต์เข้ากับงานรักษาความปลอดภัยได้เป็น 

อย่างดี อยากจะช่วยเหลือทุกคนที่ก�าลังได้รับความล�าบาก เช่น  

ของหาย หรอืเกดิอบุตัเิหต ุเป็นต้น โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้  

นอกจากนี้ หากไม่มีเหตุด่วน นายสมใจก็จะปฏิบัติงานโดยทั่วไป  

เช่น การเขียนเครื่องหมายจราจร และงานจิปาถะ

“อยากท�างานเพื่อหลวงให้เต็มความสามารถ ปฏิบัติตามค�าสั่ง

อย่างเคร่งครัด และพยายามท�างานให้เสร็จตามเวลา เพราะมีคน 

ต้องใช้ประโยชน์จากงานของเรา เช่น ป้ายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ  

ในวันที่มีงานหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัย”

นายสมใจกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รางวัลท่ีได้รับมาในคร้ังน้ีถือเป็น

ความภาคภูมใิจอย่างยิง่ในการท�างาน รู้สกึขอบคณุทีท่กุคนเหน็คณุค่า

ของงานที่เขาท�า ตนก็จะช่วยเหลือทุกคนท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้อย่างดีที่สุดที่ท�าได้ และหากสิ่งใดเกินความสามารถ ก็จะ

พยายามหาคนที่ช่วยได้ต่อไป

บุคลากรดีเด่น
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ

นางพัชรา บุญญอนุชิต
พยาบาลช�านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ
หลังจากจบการศึกษาในสาขาพยาบาล

ศาสตร์ได้ไม่นาน นางพชัรา บญุญอนชิุต กเ็ข้า

มาเริ่มท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามวิชาชีพที่ได้ร�่าเรียนมา ในปี พ.ศ. 2536 

โดยได้เริ่มงานจากห้องคลอดต่อเน่ืองมา

ถึงการพยาบาลเด็ก นางพัชรากล่าวว่า  

งานพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่งานดูแลผู้ป่วย 

เมื่อเกิดโรคเท่านั้น หากยังหมายถึงการดูแล

สุขภาวะอย่างครบวงจร ยกตัวอย่างเช่น  

เมือ่เดก็เลก็มไีข้สงู พยาบาลทีอ่ืน่อาจแค่ดแูล

เพื่อทุเลาอาการ แต่นางพัชราและพยาบาล

ธรรมศาสตร์จะสาธิตวิธีลดไข้ในเด็กอย่าง 

ถกูต้องให้กบัพ่อแม่ด้วย นอกจากการท�างาน

เชิงรุกแล้ว นางพัชรายังทุ่มเทการท�างาน

บุคลากรดีเด่น
กลุ่มพนักงานเงินรายได้

นายวีระศักดิ์ ทัพขวา
นิตกิร (ทนายความ) คณะนิตศิาสตร์
นายวรีะศกัดิ ์ทพัขวา ท�างานในมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 จากวนัแรก 

จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง 21 ปีแล้วที่

นายวีระศักดิ์ท�างานด้านกฎหมายประจ�า

ส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งมีภารกิจหลักๆ คือ เป็นที่ปรึกษาทาง

กฎหมายแก่ประชาชนทัว่ไป เป็นทนายความ

ว่าความให้ประชาชนท่ียากจน รวมถึงเป็น

วิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายใน

พืน้ทีต่่างๆ เป็นต้น นอกเหนอืจากภารกจิทีไ่ด้

กล่าวไปข้างต้นแล้ว นายวีระศักดิ์ยังท�างาน 

ร่วมกับนักศึกษาอีกด้วย โดยเป็นพี่เลี้ยงให้

กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริม

วิชาชีพด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการ

ในการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อการว่าความ  

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แม้ภาระงาน

จะมีมากมายเพียงใด แต่นายวีระศักดิ์ก ็

ไม่เคยย่อท้อ ยงัคงมุง่มัน่ท�างานเพือ่ประโยชน์

ของสังคม

“เราต้องสนใจหาความรู ้พัฒนาความ

สามารถตนเองเสมอ มุง่ท�างานเพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และ

รับผิดชอบการกระท�าของเราเอง บางครั้ง

อาจมีอุปสรรค มีข้อจ�ากัด แต่เราต้องใช ้

ต่อประเทศชาติ และต่อวิชาชีพพยาบาล”

นางพัชรายังกล ่าวเพิ่มเติมอีกว ่ามี 

ความสุขที่ได้ดูแลและบริการผู้ป่วย ถึงแม้

งานพยาบาลจะเป็นงานที่หนัก แต่ก็ไม่เคย

ย่อท้อ พยายามคิดบวกในทุกๆ สถานการณ์ 

ทั้งต่อตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ช้า

ความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมแก้ไขปัญหาก็จะ

ตามมาเสมอ 

นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา เริ่มท�างาน

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ป ี  

พ.ศ. 2534 ในสายงานสารสนเทศ แม้จะไม่ได้

เรียนจบมาทางด้านน้ีโดยตรง แต่ด้วยความ

สนใจใฝ่หาความรูเ้พิม่เตมิ ประกอบกบัความ

วิริยะอุตสาหะที่เป็นแรงขับเคลื่อนภายใน

จติใจ กท็�าให้นางสาวนวลฉายพยายามศกึษา

จนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยตนเองได้ 

และเมื่อมาท�างานทางด้านงานสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องใช้งาน

คอมพวิเตอร์อยูบ่่อยๆ ท�าให้นางสาวนวลฉาย 

ตดัสนิใจเรยีนต่อปรญิญาโททางด้านคอมพวิเตอร์

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กว้างมากยิ่งขึ้น เมื่อ

เรียนจบ ก็น�าความรู้มาพัฒนาโปรแกรมของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการท�าส่ือการเรียนการสอนที่ 

เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา

“เรามีความสุขที่โปรแกรมของเราท�าให้

คนอื่นท�างานได้ง ่ายขึ้น ไวมากขึ้น ช่วย

ลดภาระงานให้คนอื่นได้ เราท�างานด้าน

โปรแกรมค้นหาหนังสือของศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนก็หาหนังสือ 

ได้ง่ายมากขึ้น มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเสียเงิน

ซื้อโปรแกรมแพงๆ”

ส�าหรบัการสร้างความสขุในทีท่�างานและ

การพฒันางานทีท่�า นางสาวนวลฉายเปิดเผย 

ว่า หัวใจ เป็นส่ิงที่ส�าคัญที่สุด หากเรารัก 

ส่ิงทีท่�า เรากจ็ะมแีรงบนัดาลใจในการพฒันา 

สิง่ใหม่ๆ ออกมา หาเทคโนโลยใีหม่ไปประยกุต์ 

กับงานเสมอ อย่าท�างานไปวันๆ พยายาม

หาความรูพ้ฒันาตวัเองอยูส่ม�า่เสมอ ไม่หยดุนิง่

อยูก่บัที ่แล้วความรูส้กึกระปรีก้ระเปร่ามนัก็

จะตามมาตลอด

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา”

ส�าหรับรางวัลบุคลากรดีเด ่นที่ได ้รับ 

ในครั้งนี้ นายวีระศักดิ์เปิดเผยว่า รู้สึกภาค

ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย

ได ้ให ้ความส�าคัญกับการท�างานบริการ

ประชาชน และอยากขอบคุณทุกๆ คนท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้อง ตนก็จะพยายามรักษาการ

ท�างานแบบนี้ต่อไป
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นักศึกษา โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือก

ผลงาน Best Seminar Papers 2/2015 ซึ่ง 

ผลงานดีเด่น ได้แก่ น.ส. พิมพ์นิภา บัวแสง 

ในหัวข ้อ Firm-level Effects from 

Monetary Policy Transmission Through 

Balance Sheet Channel: Evidence 

from Thailand ผลงานดเีด่นอนัดบั 2 ได้แก่  

น.ส. กนัตยา เพยีรเวช ในหวัข้อ The Analysis 

of Inter-Conflict, Financial Crises and 

Trade: Empirical Study of Ukraine และ

ผลงานดีเด่นอันดับ 3 ได้แก่ น.ส. ภคพร  

โต๊ะวิเศษสุข ในหัวข้อ Real Exchange 

Rate and Trade Balance Relationship: 

An Empirical Study on Thailand 

Commodity Sectors 

Best Seminar Papers เป็นการน�าเสนอ

ผลงานสัมมนาดีเด่น ในภาค 2 ปีการศึกษา  

2558 ของนกัศกึษาโครงการเศรษฐศาสตรบณัฑติ 

นางสาว เพ็ญพร จิโนวัฒน์ (น้องก๊ัก) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ�าปี 

2559 ThaiStar Packaging Awards 2016  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลที่ 1  

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�าหน่าย 

ส�าหรับสินค้าทั่วไป

นางสาว เพ็ญพร จิโนวัฒน์ กล่าวถึง 

แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติว่า 

ได้เลอืกสนิค้าประเภทการแต่งกาย ของกลุม่

ทอผ้าน�า้มอญ อ.แจ้ซ้อน จ.ล�าปาง มาท�าเป็น 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�าหน่าย ได ้แก ่  

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า และผ้าซิ่น 

มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจ  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ออกแบบเป็นกล่อง 

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 
ได้รับคัดเลือกผลงาน Best Seminar Papers 2/2015

ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี  

29 เมษายน 2559 เวลา 08.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในภาค 2  

ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 6 วิชา โดยมีคณะกรรมการตัดสินการน�าเสนอผลงานสัมมนา 

ดเีด่นรวม 7 คน แบ่งเป็น อาจารย์ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.นธินินัท์  

วิศเวศวร ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง ดร.มณเฑียร สติมานนท์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และ

อาจารย์ภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 3 คน ได้แก่ ดร.นภา วรวรางกรู ดร.พงศ์ศริ ิวรพงศ์ และ  

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง 
ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำาปี 2559 ThaiStar Packaging Awards 2016 

มีลิ้นชัก เพื่อช่วยให้การบรรจุผ้าฝ้ายสะดวกและง่ายขึ้น ด้านหน้าของกล่อง มีการเจาะช่อง

เป็นหน้าต่างเพื่อโชว์เนื้อผ้า สีของผ้า และรูปภาพบนบรรจุภัณฑ์แสดงถึงประเภทของสินค้า

ข้างใน ตามลักษณะการแต่งกายของชาวล้านนา บ่งบอกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ว่ามี 

แหล่งผลิตจากที่ไหน ส่วนด้านหลังกล่องได้แสดงถึงวิธีการ และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ ์

ผ้าฝ้าย รูปแบบของกล่องใช้สีสันตกแต่งเป็นสีอ่อน ซ่ึงท�าให้สีของตัวผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเด่น 

ขึ้นมาสวยงาม และน่าสนใจส�าหรับการเลือกซื้อมากขึ้น

อาจารย์ ดร.ศกิานต์ อิสสระชยัยศ พร้อมเจ้าหน้าทีค่ณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ได้น�า นศ.ในวชิา PO 363 การบรหิารการคลงัท้องถิน่ ไปศกึษาดงูาน 

ณ ส�านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  

นายสมศักดิ์ พุ่มพวง และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเทศบาลฯในการบรรยาย 

ให้ความรูแ้ละข้อมลูแก่นกัศกึษา ในเรือ่งเกีย่วกบัการช�าระภาษแีละค่าธรรมเนยีม

การท�างานของศูนย์ฝึกอาชีพ อีกท้ังองค์ความรู้ การอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์  

ตามแนวพระราชด�าริอีกด้วย

มธ. ศูนย์ลำาปาง จัดโครงการมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ประจำาปี 2559

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ศูนย์ล�าปาง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ล�าปาง อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง ร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมสุขภาพ ประจ�าปี 2559 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษา ผู้ท่ีชนะ 

การวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดย หมวดกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา

และกิจการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ล�าปาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศนูย์ล�าปาง สนบัสนนุโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เมือ่เรว็ๆ นี้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

จดัเสวนาวชิาการ “ถงึเวลายกเครือ่งจรยิธรรมสือ่” ได้ข้อสรุปและข้อคดิเห็น 

ด้านจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน ตลอดจนเสนอแนวทางการท�าหน้าที่

ของสื่อมวลชนท่ีสอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่สื่อมวลชน 

พึงมี โดยได้รับเกียรติจาก - คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

สถานีโทรทัศน์ PPTV และนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์, ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานวุงศ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์, 

ผูช่้วยศาสตราจารย์กลุนาร ีเสอืโรจน์ อาจารย์ประจ�ากลุม่วชิาวทิยแุละโทรทศัน์ ด�าเนนิการเสวนาโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นธิดิา แสงสงิแก้ว 

ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ณ ห้อง F 818 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี

เศรษฐศาสตร์ มธ. คว้า “รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรีประจำาปีการศึกษา 2558”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล นางสาวธนาภรณ์  

ส�าเภาทอง และ นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

จากผู้เข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 20 มหาวิทยาลัย ใน “การแข่งขันตอบปัญหา

เศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2558” และนางสาวปภัสรา  

รัตนสิมานนท์ ชั้นปีที่ 4 ที่เป็นตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. น�าเสนอบทความ 

งานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ และ อาจารย์ ดร.นภนต์ ภุมมา 

เป็นคณาจารย์หลักในการควบคุมทีม 

P.14 P.15TU Show case TU Face Up



 การดำาเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว
และยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด�าเนิน 

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นมหาวทิยาลยั

สีเขียวตั้งแต่ปี 2549 สืบเนื่องมาจนถึง

ปัจจบุนั ทีม่กีารจดัท�า “ผงัแม่บทมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ 100 ปี ส�าหรับศูนย์รังสิต” 

และได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินการ

ระหว่างปี 2557–2559 เพื่อมุ่งสู่การเป็น 

“มหาวิทยาลัยยั่งยืน” โดยแผนดังกล่าว 

สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของ

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) 

ถงึ 13 ประเดน็ (ไม่รวมประเดน็ที ่1,2,8,14) 

จาก ทัง้หมด 17 ประเดน็ และสอดคล้องกบั

ตวัชีว้ดัของ UI GreenMetric Ranking ของ

มหาวทิยาลยัอนิโดนเีซยี และ International 

Sustainable Campus Network (ISCN) 

ในทุกประเด็น

ด้านการจัดการพื้นที่ 
(Setting and Landscape)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย 

4 ศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์ท่าพระจันทร์  

ศนูย์รงัสติ ศนูย์พทัยา และศนูย์ล�าปาง มพีืน้ที่ 

รวมกนัมากกว่า 4.3 ล้านตารางเมตร มพีืน้ที่

สีเขียวร้อยละ 59.5 

บคุลากรและนกัศึกษารวมกนั 43,405 คน 

คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อคน 58.7 ตารางเมตร

ต่อคน มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูก

ต้นไม้ใหญ่ การจัดสวน จัดพื้นที่กิจกรรม

ภายในพืน้ทีส่เีขยีว รวมทัง้การอนรุกัษ์ต้นไม้

ที่มีอายุมาก 

ดา้นพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(Energy and Climate Change)

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการอนุรักษ์

พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ด้าน

พลังงานนั้นได้มีการน�านโยบายมาปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่  

การรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

การเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต ์  T8  

เป็น T5 และหลอดไฟ LED ในที่สุด รวมทั้ง

การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ภายในสวนโซลาร์พาร์คและ

อาคารส�านักงานอธิการบดี และยังรวมถึง 

การด�าเนินโครงการติดตั้งแผงพลังงาน 

แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียนภายใน

ศูนย์รังสิต 

ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีการใช้กระแสไฟฟ้ารวม 

ทัง้สิน้ 55,751 MWh คดิเป็น 1.28 MWh/คน  

และมีนโยบายในการสร ้างอาคารใหม่

และปรับปรุงอาคารเก่าด้วยแนวทางของ

อาคารเขียว เพื่อให้ประหยัดพลังงานและ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมหาวิทยาลัยปล่อย 

ในปี 2558 เท่ากับ 40,238 ตัน CO
2
 เทียบ

เท่า คิดเป็น 0.93 ตัน CO
2
 เทียบเท่าต่อคน

ด้านการจัดการของเสีย  
(Waste Management)

มหาวิทยาลัยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ

ได้แก่การงดใช้ภาชนะโฟมในการใส่อาหาร

ของร้านค้า และห้ามสั่งและน�าอาหารที่ 

ใส่ในภาชนะโฟมเข้ามาในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปี 2551 โดยให้ใช้กล่องพลาสติกใส

หรือกล่องจากกระดาษชานอ้อยแทน และ 

ได้รณรงค์การคดัแยกประเภทขยะ โดยจดัตัง้ 

ธนาคารขยะขึ้นในปี 2549 ซึ่งเป็นต้นแบบ

และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

และได้พัฒนาต่อเป็น “ร้านศูนย์บาท” และ

ด้วยนโยบายที่มุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัย

ปลอดขยะ ศนูย์รงัสติ จงึได้ร่วมมอืกบับรษัิท 

ซีพี ออล์ งดการให้ถุงพลาสติก พบว่าใน

ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 

ถึง ธันวาคม 2558 บริษัทลดการให้ถุง

พลาสติกลงได้มากกว่าสองแสนใบ นับว่า

เป็นตวัอย่างทีส่�าคญัของการจดัการขยะด้วย

หลักของ 3R คือ การลดการใช้ (Reduce) 

การน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) การน�าไปท�า

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

ส�าหรบัขยะอินทรย์ีมหาวทิยาลยัด�าเนนิ

การในสองส่วน คือ เศษกิง่ไม้และเศษอาหาร 

เศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการท�าสวนจะถูก

น�าไปท�าปุ๋ยหมัก เพื่อบ�ารุงต้นไม้ ขณะที ่

เศษอาหารจะถกูน�าไปท�าเป็นก๊าซชวีภาพ ซึง่

ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ได้ใช้เศษอาหารประมาณ 

100–200 กิโลกรัมต่อวัน ในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ และป้อนกลับเข้าสู่โรงครัว ซึ่ง

ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของก๊าซแอลพีจี  

ได้ 6,000 บาทต่อเดือน 

ขยะอันตรายแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 จ�าพวกหลอดไฟฟ้า และแบตเตอรี 

จะมีการรวบรวมและน�าส่งเทศบาล เมื่อ

ปริมาณครบตามที่ก� าหนด กลุ ่มที่  2  

ขยะอันตรายจ�าพวกสารเคมีจะมีการ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ และน�าออกไป

ก�าจัดอย่างถูกวิธีนอกมหาวิทยาลัย โดย

จะมีการด�าเนินการปีละ 2 ครั้ง ในเดือน

กุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม โดยในรอบ

แรกของปี 2559 มีการน�าขยะสารเคมี 

ออกไปก�าจดัเป็นจ�านวนประมาณ 1 ตนั และ

กลุ่มท่ี 3 เป็นขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล

และคณะในสายสุขศาสตร์จะมีการด�าเนิน

การรวบรวมและน�าออกจากมหาวิทยาลัย

ทุกวันราชการ โดยเป็นปริมาณขยะติดเช้ือ

ทั้งสิ้น 30 ตันต่อเดือน

ด้านการจัดการน�้า 
(Water Management)

มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์เพื่อการ

ประหยัดการใช้น�้าประปาอย่างกว้างขวาง

และต่อเนื่อง โดยเน้นท่ีการตรวจสอบ

และสังเกตการรั่วไหลและการปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์ ขณะเดียวกันก็ได้มีการขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให ้

มกีารน�าน�า้ในคคูลองซึง่เป็นน�า้รไีซเคลิมาใช้ 

ในการรดน�้าต้นไม้ ซึ่งพบว่าในปี 2558 มี

สดัส่วนการใช้น�า้รไีซเคลิสงูถงึ 40 เปอร์เซน็ต์ 

สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ด้านการขนส่ง (Transportation)

มหาวทิยาลยัมนีโยบายในการใช้เชือ้เพลงิ 

สะอาดที่ลดการปล่อยคาร์บอน โดยรณรงค์ 

ให้บุคลากรและนักศึกษาลดการน�ารถยนต ์

และรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายใน

มหาวทิยาลยั และสนบัสนนุให้ใช้รถจกัรยาน 

แทน ซึง่จะเหน็ได้จากการสร้างและปรบัปรงุ 

ทางจักรยานอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบมีและ

ไม่มีหลังคาคลุมรวมระยะทางมากกว่า 

10 กิโลเมตร นอกจากนี้ภายในศูนย์รังสิต 

ได้จดัให้มรีถบริการสาธารณะท่ีใช้ก๊าซ NGV 

จ�านวน 25 คัน วิ่งบริการ วันละประมาณ 

370 เที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 11,100 คน

ต่อวัน  

ด้านการศึกษา (Education)

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการสอน

และการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความยั่งยืน ใน

ปี 2558 พบว่า 496 วิชา จาก 4,082 วิชา 

ท่ีเปิดสอนมีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

และความยั่งยืน และพบว่า 19 เปอร์เซ็นต์  

ของงบประมาณวจิยัเป็นการสนบัสนนุงานวจิยั 

ด ้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงานวิชาการ

มากกว่า 280 เรื่อง ประชุมและสัมมนา

วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 220 คร้ัง 

รวมทัง้มกีารด�าเนนิกจิกรรมของกลุม่นกัศกึษา

ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมมากกว่า 200 กจิกรรม 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
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มธ.จัดงาน TU walk and run ฉลอง 100 ปีชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU 

walk and run 2016 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 

งานฉลอง เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาล 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ อดตีคณบด ี

คณะเศรษฐศาสตร ์และอดีตอธิการบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูไ้ด้รบัการประกาศ

ยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ  

ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลส�าคัญ 

ของโลก งานกิจกรรมในครั้งนี้มีผู ้สนใจ 

เข้าร่วมงานอย่างมากมาย โดยมีเส้นทาง 

การวิง่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 3.5 กโิลเมตร  

7.5 กิโลเมตร และ 13 กิโลเมตร ตามล�าดับ 

และวิ่งผ่านจุดส�าคัญต่างๆ ที่สวยงามของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู ้ว่า

ราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน 

ในพิธีกล่าวเปิดงานว่า งาน TU walk and 

run 2016 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ

ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ผู ้เป็นเจ้าของบทความอันเลื่องชื่อ “จาก

ครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน” ทีก่ล่าวถงึความ

เท่าเทียมกนัในสงัคมท่ีคนทุกคนสามารถมสีทิธิ์

เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การออกก�าลังกาย

ในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิด 

สุขภาวะที่ดีดังกล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ 

อธิการบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าว

เพิ่มเติมว่า งานในครั้งน้ีเป็นหน่ึงในหลายๆ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั แผนงาน

สร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน (สสส.) เปิดตวั

หนังสือการ์ตูนชุด “คุณตาป๋วย” เพื่อเชิดชู

เกยีรตคิณุและปลกูฝังคณุธรรมอนัดงีามของ

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในเยาวชนตั้งแต่

วัยเด็ก การเปิดตัวหนังสือการ์ตูนในครั้งนี้

ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ 

ที่สืบเนื่องมาจากโอกาสที่องค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) ประกาศยกย่องให้อาจารย์ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ เป็นบคุคลส�าคญัของโลก ในวาระ 

ครบรอบ 100 ปี ชาตกาลโดยงานในครั้งนี้  

ได้รับเกียรติจากนายบุญสม อัครธรรมกุล 

ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ ่ายศิษย ์ เก ่าสัมพันธ ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู ้กล่าว 

เปิดงาน

นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู ้ช ่วย 

อธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เผยว่า โครงการจัดพิมพ์

หนังสือการ์ตูนส�าหรับเด็กและเยาวชนใน

วาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลครัง้นี ้จดัท�าขึน้ 

เพื่อสืบสานปณิธานของอาจารย์ป๋วย ที่ให้

ความส�าคญักบัการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ

ในด้านการศึกษา ดังนั้น การ์ตูนชุด “คุณตา 

ป๋วย” จึงถือเป็นสื่อการเรียนรู ้หน่ึงท่ีจะ

ท�าให้เด็กรุ ่นใหม่สามารถเข้าถึงคุณธรรม 

ที่ดีในสังคม

นางชมยัภร แสงกระจ่าง ศลิปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 ผู้แต่งเรื่องราว

การ์ตนูชดุ “คณุตาป๋วย” ทัง้ 3 เล่ม กล่าวว่า  

ได้แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวต่างๆ  

มาจากเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตของอาจารย ์

มธ. ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 
เปิดตัวหนังสือการ์ตูนชุด “คุณตาป๋วย”

เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก

ป๋วย 3 ตอน ได้แก่ 1.เหตุการณ์ในสมัยที่

อาจารย์ป๋วยเมื่อครั้งเป็นเสรีไทยกระโดด

ร่มลงที่วังน�้าขาว จังหวัดชัยนาท โดยสื่อ

ผ่านเรื่องนกพิราบผู้เสียสละ 2.เหตุการณ์

ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย โดยส่ือผ่านเรื่องงูใหญ่ 

ผู้ซื่อสัตย์ และ 3.เหตุการณ์ในช่วงที่อาจารย์ 

ป๋วยท�างานด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยส่ือผ่านเรือ่งครใูหญ่ ป. ปลา  

นอกจากนี้ยังมีหนังสือการ์ตูนอีก 1 เล่ม

ที่ด�าเนินเรื่องตามข้อเขียนส�าคัญเกี่ยวกับ

สงัคมในทศันคตขิองอาจารย์ป๋วย นัน่คอืเรือ่ง  

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ด้าน นายโอม รชัเวทย์ นกัวาดนยิายภาพ 

และการ์ตนู หนึง่ในผู้ร่วมวาดรปูการ์ตนูชุดนี้ 

กล่าวถึงกระบวนการจัดท�าว่า หลังจากได้

แนวคิดจากทางโครงการจัดพิมพ์หนังสือ

การ์ตูนส�าหรับเด็กและเยาวชนในวาระ

ครบรอบ 100 ปีชาตกาล คุณชมัยพรก ็

แต่งการ์ตนูออกมาเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัสตัว์ 

ทัง้ 3 เล่ม ทัง้ 3 เล่มนีจ้ะเป็นสตัว์ทีม่ลีกัษณะ

ที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะที่มีคล้ายคลึงกัน

คือความกล้าหาญ ซึ่งความกล้าหาญที่ว่านี้  

ถอืเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะน�าพาไปสูส่งัคมอดุมคติ

งานเปิดตวัหนงัสอืในครัง้นี ้ทางโครงการ

จัดพิมพ์ได ้มอบเข็มประกาศเกียรติคุณ 

ให้แก่ศลิปินผูส้ร้างสรรค์งาน และได้ส่งมอบ 

หนังสือการ์ตูนชุด “คุณตาป๋วย” ให้แก่

ห้องสมุดทั่วประเทศ รวมประมาณ 14,000 

เล่ม ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดส�านัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร, ห้องสมุด

เคล่ือนที่และห ้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ 

ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว 

กรงุเทพมหานคร, โรงเรยีนเทศบาลในสงักดั

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ, 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ, และกลุ่ม

สตรีมุสลิมอาสาสมัครเพื่อชุมชนส่งเสริม

การอ่านอีกด้วย

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท�า

ขึน้เพือ่ร�าลกึถงึเกยีรตคุิณของศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย นอกจากนี้ งานในครั้งนี้ยังต้องการ

ให้คนธรรมศาสตร์ อดตีคนธรรมศาสตร์ และ

คนภายนอกได้รู้จักธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้

สัมผัส คนที่มาร่วมงานจะได้มาเดินและ 

วิ่งภายในมหาวิทยาลัย ผ่านสถานที่ส�าคัญ

ของมหาวิทยาลัย เช ่น ตึกโดม Main 

Stadium และตึกคณะต่างๆ จึงถือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปในตัว ซึ่ง

ผลตอบรับก็ออกมาโดยดี เนื่องจากงาน 

ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเขา้ร่วมงานอย่างล้นหลาม 

สังเกตุได้จากยอดคนลงทะเบียนที่มีมากถึง 

6,000 กว่าคน 

การแข่งขันเริ่มต้นในเวลา 05.30 น.  

เมื่อประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัววิ่ง  

13 กิโลเมตร หลังจากนั้นไม่นาน ประธาน 

ในพธิกีป็ล่อยสญัญานของระยะ 7.5 กโิลเมตร 

และ 3.5 กิโลเมตร ตามล�าดับ มีผู้เข้าร่วม

กจิกรรมหลากหลายประเภท ทัง้ทีเ่ป็นนกัวิง่ 

อาชีพ และนักวิ่งสมัครเล่น ผู้เข้าร่วมงาน

บางส่วนแต่งกายด้วยชดุแฟนซ ีซึง่สร้างสสีนั

และความสนุกสนานให้แก่งานได้ไม่น้อย  

จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.15 น. เร่ิมม ี

นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย

ณัฐวัฒน์ อินนุ ่น และณัฐวุฒิ อินนุ ่น 

สองพีน้่องฝาแฝดนกักฬีาทมีชาตจิากสถาบนั

พละศึกษา ผู้ชนะล�าดับ 1 และล�าดับ 2  

ในระยะ 13 กิโลเมตร เปิดเผยว่า รู้สึกดี 

เป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้  

เพราะโดยปกติ ตนมาซ้อมเก็บตัวแต่ใน

สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แต่ไม่เคยได้ออกมาวิ่งข้างนอก จึงไม่ค่อยได้

มีโอกาสเห็นจุดส�าคัญๆ และตึกสวยๆ ของ

มหาวิทยาลัย การวิ่งในครั้งนี้จึงท�าให้ได้รู้จัก

มหาวทิยาลยัมากขึน้ ส่วนเรือ่งการเตรยีมตวั 

ก่อนการแข่งขัน สองพ่ีน้องกล่าวว่า ตน 

ฝึกซ้อมส�าหรับทีมชาติเป็นประจ�าอยู่แล้ว  

จึงท�าให้มีความพร้อมส�าหรับในการลง

แข่งขันในครั้งนี้

ท้ังนี้ งาน TU walk and run 2016  

จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2559 โดยเริ่มต้น 

และจบที่ Main Stadium มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายได้ทั้งหมด 

จากงานในครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�า

ไปบริจาคแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์

เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรม

เฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อไป

P.18 P.19กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์



๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ป ี

วนัอาทติยท์ี่ 19 มถินุายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บตัรราคา 300 บาท นกัเรยีน-นกัศกึษา 100 บาท 

วนับรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทย  
ตามรอยความด ีความงาม ความจรงิ 
อาจารยป์ว๋ย อึ๊งภากรณ ์ 
ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโก 
เปน็บคุคลสำคญัของโลก 
 

(ตามรอย อาจารยป์ว๋ย) 

ในวาระเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป ีชาตกาล อาจารยป์ว๋ย  
และ 82 ป ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ณ หอประชมุใหญ ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร(์ทา่พระจนัทร)์ 

การซือ้บตัรเขา้ชม  

ๅ. ซือ้ไดด้ว้ยตนเองที่ 
สำนกังานโครงการ 100 ป ีชาตกาล ศ.ดร.ปว๋ย อึ๊งภากรณ ์ 
ตกึโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟตุบอล) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ทา่พระจนัทร)์ หรอื 
2. โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  
ชื่อบญัช ี“เงนิบรจิาคและสนบัสนนุกจิกรรม” สำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แลว้สง่หลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มชื่อและที่อยู ่ 
(เพื่อจดัสง่บตัร) ไดท้ี่ ID Line: puey100.tu หรอือเีมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเตมิ  

      โทร. 02 613 2045 หรอื 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ป ี

วนัอาทติยท์ี่ 19 มถินุายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บตัรราคา 300 บาท นกัเรยีน-นกัศกึษา 100 บาท 

วนับรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทย  
ตามรอยความด ีความงาม ความจรงิ 
อาจารยป์ว๋ย อึ๊งภากรณ ์ 
ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโก 
เปน็บคุคลสำคญัของโลก 
 

(ตามรอย อาจารยป์ว๋ย) 

ในวาระเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป ีชาตกาล อาจารยป์ว๋ย  
และ 82 ป ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ณ หอประชมุใหญ ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร(์ทา่พระจนัทร)์ 

การซือ้บตัรเขา้ชม  

ๅ. ซือ้ไดด้ว้ยตนเองที่ 
สำนกังานโครงการ 100 ป ีชาตกาล ศ.ดร.ปว๋ย อึ๊งภากรณ ์ 
ตกึโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟตุบอล) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ทา่พระจนัทร)์ หรอื 
2. โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  
ชื่อบญัช ี“เงนิบรจิาคและสนบัสนนุกจิกรรม” สำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แลว้สง่หลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มชื่อและที่อยู ่ 
(เพื่อจดัสง่บตัร) ไดท้ี่ ID Line: puey100.tu หรอือเีมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเตมิ  

      โทร. 02 613 2045 หรอื 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 

๑๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  
เวลา 14.00-16.30 น.  
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท 

วันบรรเลง เพลงประลอง 

 

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  
ตามรอยความดี ความงาม ความจริง 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ผู้ได้รับการยกยอ่งจากยูเนสโก 
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
 

(ตามรอย อาจารย์ป๋วย) 

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย  
และ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

การซื้อบัตรเข้าชม  

ๅ. ซื้อได้ด้วยตนเองที่ 
สำนักงานโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ตึกโดม ชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) หรือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-0-2-08397-2  

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม” สำนักงานศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสง่หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู ่ 

(เพื่อจัดสง่บัตร) ได้ที่ ID Line: puey100.tu หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com 
 
    สอบถามเพิ่มเติม  

      โทร. 02 613 2045 หรือ 083 331 6000 


