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“สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ประชา ก้าวหน้าสู่สากล” 
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นักศึกษา มธ. ตัวแทน
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เกิดขึ้นตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาล
ญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศอื่นในเอเชียอาคเนย์ โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของโครงการและ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ประเทศไทยเข้าร่วมเมื่อเดือนมกราคม 2517 การคัดเลือก
เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เยาวชนจากภูมิภาค ซึ่งจะถูก
คัดเลือกมาจากทั่วประเทศ และ 2. เยาวชนจากส่วนกลาง ซึ่งจะคัดเลือกจากใน กทม.   
 ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 5 นักศึกษาของ มธ. และเป็น 1 ใน   
28 คนของเยาวชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้เล่าว่า   
“รู้จักโครงการนี้มากว่า 5 ปีแล้ว ตั้งแต่ครั้งที่ยังเรียนในระดับปริญญาตรี เพราะได้มีโอกาส
พบปะกบัรุน่พีท่ีเ่คยเขา้รว่มโครงการนี ้ทำใหท้ราบวา่บคุคลทีป่ระสบความสำเรจ็ รวมไปถงึ
นักธุรกิจหลายคนในเมืองไทยก็เคยเข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อครั้งยังเป็นเยาวชนจึงเกิด  
ความสนใจ  และเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมจึงอยากทำหน้าที่อย่างดีที่สุด” 
 ศรันถ์ กล่าวต่อไปว่า “โครงการนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนที่

เหมาะสม” สำหรับตนเองแล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการทำสื่อดิจิทัล   
สื่อแอนิเมชัน ซึ่งในปีนี้มีโจทย์ให้ผู้สมัครทุกคนว่า “ทำอย่างไรให้คนรู้จักองค์กรนี้ 
และรูจ้กัอาเซยีนมากขึน้” ผูเ้ขา้สมคัรคนอืน่ๆ จะมุง่เนน้ทีก่ารนำเสนอดา้นวฒันธรรม 

การรำ การฟ้อน การแสดง ซึ่งตนได้ทำผลงานสื่อดิจิทัลไปนำเสนอ นี่จึงอาจเป็น  
จุดเด่นที่ทำให้ได้รับคัดเลือก”   

สร้างเพื่อน  สร้าง Connection  
 “ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  
เพราะในขณะทีอ่ยูบ่นเรอืเดก็ไทยทัง้ 28 คนจะไมไ่ดอ้ยูร่วมกนัเลย
แต่จะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ประเทศอื่น จาก 11 ประเทศ   
ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากการทำกิจกรรม  
บนเรือด้วยกัน อาทิ สนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น   
การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย กีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ แล้ว ในยามที่เรือพำนักในประเทศ
ต่างๆ แต่ละกลุ่มก็จะแยกกันไปพักตามเมืองต่างๆ เพื่อ  
ทำกิจกรรมบนฝั่งด้วยกัน อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ   
การพบปะกับเยาวชนท้องถิ่น การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ 
การพักกับครอบครัวเจ้าภาพ เป็นต้น โครงการนี้จึงถือว่าทำให้  
ไดเ้พือ่น และได ้Connection ชาวอาเซยีนอยา่งแทจ้รงิ” ศรนัถ ์ระบุ 

 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย...สู่สากล
 “วตัถปุระสงคห์นึง่ของโครงการคอื เผยแพรข่นบธรรมเนยีม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ และเตรียม
การแสดงต่อหน้าพระพักตร์เจ้าหญิงญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นงาน  
ระดับชาติ  การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแสดงจึงใช้เวลา
มากถึง 6 เดือน   
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Club Activity ซึ่งถือเป็นกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสมาชิกบนเรือ ในปีนี้เราคิดไว้ว่าจะจัด  

ให้มีกิจกรรมนวดแผนไทยบนเรือ จึงได้ส่งสมาชิกของกลุ่ม 10 คน  
ไปเรียนนวดที่วัดโพธิ์จนได้ใบประกาศมา ซึ่งเป็นทั้งการให้บริการ
และเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาและศาสตร์การบำบัดโรคของไทย
อีกด้วย” 

 
จาก 2 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สู่ 3 ปี 
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์
 “การเป็นตัวแทนเยาวชนไม่ใช่เพียงแค่การเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์บนเรือ 2 เดือนแล้วจบ แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง 3 ปี 
เพราะหลังจากที่กลับมาแล้ว ทั้ง 28 คน ก็ยังต้องทำกิจกรรม  
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกรุ่น  
ตัวอย่างของกิจกรรม ได้แก่ โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง   
เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อพาเด็กผู้ด้อยโอกาสไปเที่ยวทะเลและ  
ทำกิจกรรม โครงการ Library from Pencils เป็นโครงการ  
ขายดินสอเพื่อนำรายได้ไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน เป็นต้น 
อีกทั้งเป็นผู้จัดโครงการ Training ให้กับรุ่นต่อไป อย่างเช่น  
การแสดงของรุ่น 39 นี้ ก็มีรุ่นพี่ปี 38 เป็นผู้เตรียมความพร้อม  
ดา้นตา่งๆ ใหก้บัรุน่ 39 ไมว่า่ปกีอ่นๆ จะเปน็ยงัไง เจออะไรกนัมาบา้ง
เพื่อให้น้องๆ รุ่น 39 เตรียมพร้อมเพื่อพบเจอกับประสบการณ์  
ครั้งใหม่ ส่วนในปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้ายในการปฏิบัติภารกิจ   
จะเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายงาน Reunion on Broad (ROB)   
เพื่อพบปะและสานความสัมพันธ์กัน” ศรันถ์ กล่าวทิ้งท้าย 

จดัมา 39 ปแีลว้ สำหรบัโครงการ
เ รื อ เ ย า ว ช น เ อ เ ชี ย อ า ค เ น ย์  
(Ship for Southeast Asian 
Yo u t h P r o g r a m 2 0 1 2 )   
ที่ เปิดโอกาสให้ เยาวชนจาก   
11  ประเทศ  รว่มทำกจิกรรมบน
เรอืสำราญ  แมจ้ะดเูปน็โครงการ
ทีส่ง่เสรมิความเปน็ผูน้ำเยาวชน  
การทำประโยชน์เพื่อสังคม  และ
การส่ง เสริมด้านการศึกษา    
แต่โครงการนี้กลับไม่ ได้เป็นที่
รู้จักมากนัก 
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 ปัจจุบันแม้กระแสโลกาภิวัตน์จะมาแรง และทำให้คนส่วนใหญ่ต้องปรับตัว  
เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์แต่ละรุ่นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพราะมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีการปลูกฝังและส่งผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมกันอย่างต่อเนื่อง  
จากรุ่นต่อรุ่นในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           
ทุกคนตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวม โดยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์จะเป็นเบ้าหลอมไปสู่
ความสำเรจ็ เพือ่เปน็แบบอยา่งในการพฒันาประเทศชาตดิงัจะเหน็ไดจ้ากการทำกจิกรรม
ของนักศึกษาชุมนุม ค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ภายใต้โครงการ “สานใจโดม 12” โดยยึดหลักเอาปัญหาเป็นที่ตั้ง จากกรณีศึกษา  

และการถอดบทเรียนในห้องเรียนของชาวบ้านอมสูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   
ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพโดยครอบครองภูเขาครอบครัวละ 1 - 2 ลูก เพื่อทำไร่ผักกาด และ  
การสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 1 หลัง 
สำหรับหมู่บ้านอมสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้จัดการศึกษาของหมู่บ้าน ทั้งการศึกษาในระบบ   
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 หลัง   
แต่การสร้างโรงเรียนไม่ใช่หัวใจสำคัญหลัก สิ่งสำคัญในการออกค่ายทำกิจกรรม คือ
ประสบการณ์ที่ได้จากการออกค่าย และการสร้างค่าย การทำกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ 
ทำให้พวกเขาได้มีความคิด มีอาวุธทางปัญญาเพื่อให้สามารถอยู่ท่ามกลางกระแส  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ 
โดยยึดเอาความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ เป็นเบ้าหลอมนักศึกษาเพื่อตอกย้ำการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้ประชาชน 
 นายปรัชญาพร ดวงคำ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานชุมนุมค่ายอาสา
พัฒนาชาวไทยภูเขา กล่าวว่า “การทำกิจกรรมค่าย ‘สานใจโดม 12’ ครั้งนี้เพื่อจะได้นำ
ความรู้จากในห้องเรียนในสาขาของตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม แล้วยังหวัง
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในชั้นเรียน การได้ออกไปศึกษา สัมผัสกับ  
วิถีประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี การออกค่ายในครั้งนี้ 
นอกจากจะสรา้งโรงเรยีนแลว้ยงัจดัใหม้ทีมีสอนโดยนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อ โดยเฉพาะเรื่อง
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำกัด 
เนื่องจากกรณีศึกษาการบุกรุกป่าทำไร่ของชาวไทยภูเขาเพิ่มมากขึ้น จนเกิดปัญหา
การรกุปา่ไมเ้พือ่ทำกนิมากขึน้ นอกจากนี ้นกัศกึษาจะไดส้มัผสักบัวถิชีมุชนอยา่งแทจ้รงิ 
โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาไปอยู่ตามครอบครัวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสกับ
ชุมชน หมู่บ้าน อยู่กินนอนในหมู่บ้าน ซึ่งทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 90 คน 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน” 

 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย  

“สานใจโดม 12” เน้นการเรียนการสอน 
โดยเอาปัญหาของคนไทยเป็นที่ตั้ง  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา นอกจาก 
ในห้องเรียนแล้ว ยังเน้นการเรียนรู้ 

นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับชีวิต 
ที่แท้จริงของสังคม เพื่อตอกย้ำ 

การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ประชาชน 
อย่างแท้จริง 

 

คนสร้างค่าย... ค่ายสร้างคน
ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ประชาชน

“สานใจโดม 12”

“ฉันรักธรรมศาสตร์...เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราได้รู้จักคำว่า 
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ IACSC 2012

 หลังจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเสร็จสิ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นในงานเลี้ยงรับรอง 
และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เป็น  
ผู้กล่าวปิดการประชุม 
 International Academic Consortium for Sustainable 
Cities (IACSC) เป็นเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดที่สถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัยนั้นตั้งอยู่ ภายใต้ความร่วมมือของ 
CITYNET องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานพัฒนาองค์กร องค์กร
พัฒนาเอกชน หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร และองค์กรอื่นๆ   
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขอบเขตการทำงาน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมหลักจะมุ่งเน้นไปด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ  
  ออกแบบและจัดการชุมชน และด้านสาธารณสุข 
 2. การแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูล/ทรัพยากร 
 3. การสำรวจและการทำวิจัย 
 4. ข้อเสนอแนะนโยบาย 
 5. การจัดตั้งโครงการ 
 6. การแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรม 

 งานประชุมสัมมนาฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 
ณ อาคารคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์   
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และคุณประสิทธิ์  บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุม 
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มีการ
บรรยายจาก Mr. Hiroaki Suzuki, Lead Urban Specialist, 
World Bank ในหัวข้อ “Transforming Cities with Transit: 
Transit and Land-Use Integration toward Sustainable Urban 
Development” และกล่าวนำโดย Keynote speakers 2 ท่าน 
ได้แก่ Mr. Mozaharul Alam จาก UNEP, Bangkok ในหัวข้อ 
“Urban Vulnerability and Adaptation to Climate Change: 
Beyond Spatial Boundary” และ Mr. Takashi Kondo, 
Manager of International Technical Cooperation, City of 
Yokohama, Japan ในหัวข้อ “City of Yokohama - The History 
and Challenges” จากนั้นเป็นการนำเสนอบทความของ  
ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความกว่า 200 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก 
เสนอใน 4 หัวข้อ ได้แก่ Urban Planning, Urban Environment, 
Urban Health, และ Urban Studies จำนวนทั้งสิ้น 45 บทความ 

 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติจนทำให้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 สร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสถาบัน  
การศึกษาที่ ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทำให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ได้ รับ  
ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จึงกำหนด              
ให้มีแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป  
ให้สัมภาษณ์ว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีการจัดเตรียมแผนรับมือและ
พร้อมเปิดให้ศูนย์พัทยา เป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ หรือประชาชน
บริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนหากเกิดภัยพิบัติ โดยที่  
ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เปิดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นศูนย์พักพิง
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีหอนอนจำนวน 

4 อาคาร สามารถรองรับประชาชนได้มาก
พอสมควร ประกอบกับการจราจรระหว่าง
กรุงเทพฯ-พัทยา มีความสะดวกจึงถือว่ามี
ความเหมาะสมสำหรับการให้บริการ
ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชน  
ได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ปัญหาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
ประสบบอ่ยมากทีส่ดุ คอืปญัหาไฟไหมป้า่
ที่เกิดจากการจุดไฟและเผาป่าในฤดูแล้ง  
อั น เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท ำ ที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
ประมาทเลินเล่อ ขาดสำนึกหวงแหน
ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม”    
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป   
จึ ง ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ  
แผนป้องกันไฟไหม้ป่า ว่า “แผนการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าที่ เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มาจากสาเหตุ
ความคึึกคะนองของวัยรุ่น และการรู้เท่า  
ไม่ถึงการณ์ มหาวิทยาลัยจึงมีแผนการจัด
ให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง
ไปพร้อมกับการปลูกฝังระเบียบวินัย 
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ตลอดจนให้การศึกษาเพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงมหันตภัยอันเกิดจากไฟป่า 
และทราบถึงวิธีการป้องกันไฟป่า เมื่อ
ประชาชนมีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา
ไฟป่าเป็นอย่างดีแล้ว ก็มั่นใจได้ว่า
ประชาชนจะให้ความร่วมมือโดยเลิก  
จุดไฟเผาป่า ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดไม่ปล่อยให้เกิดการทับถมของ  
เศษไมใ้บหญา้ และนอกจากนี ้มหาวทิยาลยั
ยัง เคร่งครัดในเรื่องของการตัดหญ้า  
ในชว่งหนา้แลง้ เพือ่ปอ้งกนัปญัหาไฟไหมป้า่
ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีอีกด้วย”    
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
กับการเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เตรียมพร้อมรับมือ และให้
ความช่วยเหลือประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดเตรียมแผนรองรับ และแผนป้องกัน
การเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ International Academic Consortium 
for Sustainable Cities (IACSC), Yokohama City University, Japan 
จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ The 3rd International 
Academic Consortium for Sustainable Cities (IACSC) Symposium 
2012 ในหัวข้อ “Reimagining Sustainable Cities”  
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 นับตั้งแต่สำนักหอสมุด มธ. ได้ย้ายที่ทำการสำนักหอสมุดเดิม (ปัจจุบันคือที่ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์) มาตั้ง   

ณ อาคาร 60 ปี ธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น เป็นส่วนสำนักงานบริหาร และห้องสมุดใต้ดิน ซึ่งมีด้วยกัน   

3 ชั้น โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากห้องสมุดธรรมศาสตร์   

เป็นหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ตามชื่อผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน รวมระยะเวลากว่า 15 ปี 

ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดและประชาคมธรรมศาสตร์มาอย่างยาวนาน 

 วันเวลาผ่านไป หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าห้องสมุด   

มีผู้คนหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่าวันละ 1,784 คน (2554) และตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2553 หอสมุดปรีดีฯ ได้ขยายเวลา  

ให้บริการถึง 21.30 น. ทุกวัน ด้วยการให้บริการ ทำให้กายภาพของหอสมุดปรีดีฯ เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา  

 ผู้บริหารสำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงกายภาพหอสมุดปรีดี พนมยงค์ขึ้น ประกอบกับเมื่อเดือนสิงหาคม มูลนิธิ  

เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินทุนจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสารนิเทศ

ดนตรีเรวัต พุทธินันทน์ด้วย สำนักหอสมุดจึงได้วางแผนเพื่อดำเนินการไปพร้อมๆ กัน โดยเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง  

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ไว้ทั้งสิ้น 28 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 2556 กรอบระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 8 เดือน  

ปรับโฉมหอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ สู่ห้องสมุดมีชีวิต  การปรับปรุงหอสมุดปรีดี พนมยงค์นั้น เป็นการปรับปรุงทางด้านกายภาพทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้า จุดรับคืนหนังสือ

ด้วยตนเอง (book drop) ลงมาถึงชั้น U1 ในพื้นที่โถงนิทรรศการ ลิฟต์สำหรับผู้พิการ ที่ตั้งร้านกาแฟ ทางเข้าห้องสมุด เคาน์เตอร์บริการ

ยืม-คืน จุดบริการรับฝากสิ่งของ จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ โถงที่นั่งอ่านวารสาร จุดบริการคอมพิวเตอร์

สืบค้นข้อมูล พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องอนุสรณ์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ให้บริการวารสารฉบับย้อนหลังเดิม) และห้อง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ปรับปรุงจากห้องวัสดุลักษณะพิเศษ 2) ส่วนชั้น U2 เป็นการปรับปรุงห้องสารนิเทศดนตรี  

เรวัต พุทธินันทน์ทั้งหมด รวมทั้งห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ด้วย  

 อีกไม่นานทุกคนจะได้พบกับ 
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวม  
องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์  
ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
ในรูปลักษณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงให้มี
ความทนัสมยัเขา้กบัยคุของเทคโนโลยี 
พร้อมให้บริการ ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า  

การปรับปรุงหอสมุดปรีดีฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงทางกายภาพครั้งแรก  

นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา โดยต้องการเน้นให้เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย   

มีสีสัน และเหมาะสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรา สุขียศ และอาจารย์

เชษฐา พลายชุม อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

เป็นผู้ออกแบบในครั้งนี้  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจ้างบริษัทผู้รับเหมา 

และวางแผนในด้านการให้บริการเพื่อให้กระทบกับผู้ใช้ห้องสมุดน้อยที่สุด   

คาดว่าจะก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนศกนี้ 
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 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา   
สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน จัดงานรำลึก 39 ปี 14 ตุลา 2516 
เ ริ่ ม ด้ ว ย พิ ธี ตั ก บ า ต ร พ ร ะ ส ง ฆ์ บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า อ า ค า ร  
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา จากนั้นตัวแทนผู้ประกอบพิธีทางศาสนา 
จากศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น   
ตอ่ดว้ยพธิวีางพวงมาลาและกลา่วสดดุวีรีชน จากนัน้เวลา 10.00 น. 
ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “ประชาธิปไตย  
กับการปกป้องทรัพยากรชุมชน” โดยนางจินตนา แก้วขาว   
แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ่อนอก-หินกรูด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์   

 ต่อมาเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์  จัดเสวนาในหัวข้อ “มรดก 14 ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น” มีผู้เข้าร่วมเสวนา 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คุณวัฒนชัย วินัจจะกูล คุณนภาวัลย์ สิทธิศักดิ์   
ดำเนินรายการโดย คุณสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย หลังจากนั้นเป็นพิธีประกาศรับรองให้วันที่  
14 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์นรนิติ 
เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวว่า   
“ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2555 ได้อนุมัติให้วันที่ 14 ตุลาคม   
เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย และให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีภายในมหาวิทยาลัย 
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 นั้น ยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผู้คน และพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเหตุการณ์นี้สถานที่ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นิสิต
นักศึกษาและประชาชนรวมตัวแสดงพลังทางการเมืองที่สำคัญครั้ งยิ่ งใหญ่ที่สุด  
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ผู้คนเรือนแสนชุมนุมกันอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์” พร้อมเปิดตัวประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าตึก  
คณะศลิปศาสตร ์ซึง่ประตมิากรรมชิน้นีเ้ปน็ทองเหลอืงทรงกลมวางอยูบ่นแทน่รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั
ขนาด 14 นิ้ว สูง 70 เซนติเมตร ภาพพื้นหลังหมุดเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีข้อความ
รอบๆ หมุดเขียนว่า “พิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 14 ตุลา 16” โดย  
ปรับเปลี่ยนข้อความจากบทความเรื่อง “จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของ
วีรชน 14 ตุลาคมของนายปรีดี  พนมยงค์”  

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ทางการเมืองที่หลายคนยังจดจำได้ดี นั่นคือเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519   
โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ : ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ เพื่อ
ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยาน
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เครือข่ายเดือนตุลาและเครือญาติ  กำหนด  
จัดงาน “รำลึก 36 ปี 6 ตุลา ประชาธิปไตยประชาชน”  ขึ้น  
ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองหน้าหนึ่ง
ของประเทศไทย และถ่ายทอดบทเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยในปัจจุบันและอนาคต   
     ตั้งแต่เช้าตรู่ในวันเดียวกัน ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  
จำนวน 19 รูป ที่หน้าหอประชุมใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่  
เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ต่อด้วย  
การกล่าวสดุดีไว้อาลัยแก่ผู้ที่ เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น อาทิ   
คุณพ่อจินดา ทองสินธุ์ บิดานายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษา
ธรรมศาสตร์ที่ถูกสังหารในเหตุการณ์ คุณแม่เล็ก มารดานายมนู   
วิทยาพร นักศึกษารามคำแหงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น นอกจากนี้
ยังมีนายจรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายวัฒน์ วรรลยางกูร ตัวแทน  
เครอืขา่ยเดอืนตลุา หลงัจากนัน้เปน็พธิวีางพวงมาลา ณ ประตมิานสุรณ ์
6 ตุลาคม 2519 ปิดท้ายกิจกรรมช่วงเช้าด้วยการปาฐกถาพิเศษ  
ในหัวข้อ “6 ตุลา 2519 กับอุดมการณ์คนรุ่นหลัง 6 ตุลา” โดยพิชญ์ 
พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   สำหรับบรรยากาศในช่วงบ่าย ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอเล็ก)   
มีการเสวนา “6 ตุลา กับ ทิศทางการเมืองไทย” โดยวิทยากร   
ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ กรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์   
6 ตุลา นายปณิธาน (ไท) พฤกษาเกษมสุข และตัวแทนองค์การ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยใบตองแห้ง 
และการแสดงละครบ้านคนเดือนตุลา 

รำลึก

ปี
สดุดีวีรชน 14 ตุลา 2516

ครบรอบ

ปี
6 ตุลา 2519
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TU Face Up

นายบุญชู ตรีทอง และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย   
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และคณะผู้บริหาร   
ร่ วมพิธี เปิดพิพิ ธภัณฑ์วัดพระธาตุ เสด็จ จ .ลำปาง   
ซึ่งเป็นผลจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการ
สังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ
สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2552 
เป็นต้นมา 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบรรณารักษ์ สำนัก  
หอสมุด ได้เข้าร่วมการประชุม the OCLC Asia 
Pacific Regional Council Membership 
Conference 2012 ณ National Library of 
Malaysia ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางศรีจันทร์ 
จันทร์ชี วะ รองผู้ อำนวยการสำนักหอสมุด   
สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการบริหาร OCLC ภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ได้นำเสนอเรื่อง “Thai Romanization 
Library Application” ในการประชุม เมื่อวันที่   
3 - 4 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ   
Mr. Lee Dong-woo Minister Counsellor เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบปะหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษาระหว่างกัน  เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2555 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คุณดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่ง  
ราชอาณาจกัรไทย ประจำสหประชาชาต ิใหเ้กยีรตปิาฐกถานำ
เรื่อง “ความเป็นนานาชาติ กับบทบาทการศึกษาไทย  
ในเวทีสากล” ในงานสัมมนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ ประจำปี 2555 เรื่อง “การทำงานวิเทศสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องดุสิต
ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 

Mr. Motoi Mitsuishi ผู้จัดการทั่วไปของ The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ มอบทุนการศึกษา Bank of Tokyo-Mitsubishi   
UFJ Scholarship Program จำนวน 15 ทุน ให้กับนักศึกษา  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี  
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555   
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ท่าพระจันทร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. รับมอบ
ประกาศนยีบตัรจาก Prof. Toshio Obi, President of International 
Academy of CIO (IAC) ที่ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น   
เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2555 เนือ่งในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ได้รับการรบัรองโดย IAC ใหเ้ปน็ CIO University แห่งแรก ที่เปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านทางการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนวัตกรรม) ที่มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรของประเทศ  
ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ซึ่งเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่ครอบคลุมสมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) ของ CIO อย่างครบถ้วน   

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง มธ. เทศบาลตำบลโป่ง และ อบจ. ชลบุรี ครั้งที่ 7 
ประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  
อธิการบดี มธ. และนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2555 ณ สนามชลบุรีสเตเดี้ยม จังหวัดชลบุรี  

นายชวน หลีกภัย  ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  และ
อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
เรื่อง ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี 2555 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคม
อาเซียน ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ   
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด 
ให้การต้อนรับ  

รองศาสตราจารยพ์รทพิย ์สมัปตัตะวนชิ คณบดคีณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เป็นผู้แทนคณะวารสารศาสตร์ฯ เข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันเยาวชน
แห่งชาติ 20 กันยายน 2555 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโดยสำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส   
และผู้สูงอายุ 
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จัดโครงการเสียงอาสา  เตือนภัยน้ำท่วม
คณะวารสารศาสตร์ฯ

 โครงการเสียงอาสาเป็นโครงการที่สาขาวิทยุกระจายเสียงและ  
วิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนวิชา วส.339 การประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์   
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อเสียงให้แก่คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม  
  อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้สัมภาษณ์ว่า   
“ในภาคการศึกษาที่ 2 /2554 หลัง เกิด เหตุการณ์น้ำท่วมครั้ ง ใหญ่   
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่ งในพื้นที่ที่ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก   
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู
ชุมชนเพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัย โดยโครงการเสียงอาสาเป็นหนึ่งในโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวในการผลิตสื่อเสียงเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการป้องกัน
และดูแลตนเองในภาวะน้ำท่วมแก่ชุมชนซอยทองแท้ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชน
เพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะได้ลงมือผลิตสื่อเสียงด้วยตนเอง ทางโครงการ  
ได้จัดงานสัมมนาโดยเชิญทีมผู้ผลิตคลิปวิดีโอ รู้ สู้ Flood! ประกอบด้วย  
คณุเกรยีงไกร วชริธรรมพร คณุวรรธนะ รจุโิรจนส์กลุ และคณุธวชัชยั แสงธรรมชยั 
มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์  
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในภาวะวิกฤต”    
 ทัง้นี ้ผลทีเ่กดิขึน้จากโครงการดงักลา่วเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ ไมเ่พยีงแต่
ประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นกับชุมชนเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์ทางอ้อมกับ  
นักศึกษา ที่ถูกกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า วิชาความรู้ที่ร่ำเรียน
มา ไม่เพียงแต่สามารถนำไปใช้ประกอบสัมมาชีพในอนาคตได้เท่านั้น   
แต่ยังสามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. รับมอบ  
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จำนวน 40 คัน จากนายไกรฤทธิ์   
นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง 
อาคารโดมบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คุณดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์   
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณนพพร วงศ์อนันต์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อมวลชน องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และ
คณุฐปนยี ์เอยีดศรไีชย ผูส้ือ่ขา่วสถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3 
ร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สื่อมวลชน ผู้หญิง และเด็ก 
กับการจัดการภัยพิบัติ” โดยมีอาจารย์ ดร.อริสรา กำธรเจริญ 
อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็น  
ผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประกอบ 
หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิม
นเิทศและเลีย้งอำลาผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
และผู้เกษียณตามโครงการเกษียณอายุ
กอ่นกำหนด โดยมศีาสตราจารย ์ดร.สมคดิ  
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. ร่วมงาน   
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ เดอะไทด์ 
รีสอร์ท 

คณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน  
การสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
ศูนย์สุขศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัด  
การเรียนการสอนคณะทางศูนย์สุขศาสตร์สู่ การ เป็น
ประชาคมอาเซียน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์  
จติตนิดัด ์หะวานนท ์รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร ศนูยส์ขุศาสตร ์
เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมแพทย์   
โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ และกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  “Social Counseling: 
Application in Social Work practice” และ Community-
based Services for the Older Persons” ให้แก่ผู้เข้ารับ  
การอบรมจากประเทศเมยีนมาร ์ในวนัที ่10 - 26 ตลุาคม 2555 



วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน” 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th 
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
ที่ปรึกษา  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต 
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง  
กองบรรณาธิการ : นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส ปฐมา ศรีสังข์ 
  ประภาพันธ์ ว่องไว ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข 
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493 
พิมพ์ที่ : บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด 
E-mail : pr.tu@hotmail.com 
Website : www.pr.tu.ac.th 

ปฏิทินกิจกรรม

 กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดต่อสอบถาม 

การอบรมพิเศษภาคภาษาอังกฤษ 
เรื่อง “Contemporary Australia”  
 
 
สัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง “ไหง่ เฮ้...ฮากกา หงิ่น”  
เราคือ...คนฮากกา 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
เรื่อง “ควบคุมน้ำหนักอย่างไร  
ในวันทำงาน” รุ่นที่ 1 
 
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำปี 2555 
 
The 15th AAAP Animal Science 
Congress 
 
งานประเพณีลอยกระทง  
ประจำปี 2555 
 
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจำปี 2555 

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้อง F332 ชั้น 3  
อาคารอเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์ 
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 
อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 
 
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2555 
ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
อาคารราชสุดา ชั้น 1  
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดจองคำ 
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 
ณ มธ. ศูนย์รังสิต 
 
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2555 
ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์   
มธ. ศูนย์รังสิต 
 

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ. 
โทร. 0-2564-3129 
www.aussiecenter.org  
 
โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชีย 
ตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต 
โทร. 0-2564-5000-3, 08-6354-1294 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต  
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7362 
www.nurse.tu.ac.th  
 
งานประชุม กองบริหารท่าพระจันทร์ มธ. 
โทร. 0-2613-3015-6 
 
 
 
 
 
 
 
งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  
สำนักงานบริหารการวิจัย 
โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1818 


