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สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชÏ สยามมก®ุราชกมุาร เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ 
พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิì พระวรชายา
ã¹ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ 
มาทรงประกอบพธิเีททองหล่อพระพทุธธรรมทิฐิศาสดา ภ.ป.ร. ธรรมศาสตร์ 80 ปี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชด�าเนนิ
แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ 
พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
มาทรงประกอบพธิเีททองหล่อพระพทุธธรรมทฐิศิาสดา พระพทุธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภ.ป.ร. 
ธรรมศาสตร์ 80 ปี ขนาดหน้าตัก 31 นิ้ว 
เพ่ืออญัเชญิไปประดษิฐาน ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เม่ือวันที่ 27 
กรกฎาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ท่าพระจันทร์

นอกจาก นี้ ในโอกาสมหามงคล 
ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด
สร้างพระบชูา เพือ่เป็นทีน้่อมระลกึสกัการบชูาแก่บคุลากร นกัศกึษา 
และศิษย์เก่าทั้งมวล โดยพระที่จะจัดสร้างในวาระอันเป็นมงคล มี
ดังนี้

1. พระพุทธบูชา พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ภ.ป.ร. ขนาด
หน้าตัก 9 นิ้ว

2. พระชัยวัฒน์ธรรมศาสตร์ 80 ปี ขนาด ความสูง 2 
เซนติเมตร

- เนื้อทองค�า
- เนื้อเงิน 
- เนื้อนวโลหะพิเศษ (ทองชนวนเก่ารุ่น 50 ปี)

- เนื้อนวโลหะ 
การสร ้ างพระพุทธรูปในโอกาสอัน เป ็นมงคลครั้ ง น้ี 

มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการประกอบพธิกีรรมมหามงคลตามประเพณี
ที่เคยปฏิบัติมา และรวบรวมน�าเอาชนวนเก่าซึ่งได้เก็บรักษาไว้ 
อาท ิชนวนพระพทุธธรรมทฐิิศาสดา ชนวนพระกริง่ ภ.ป.ร. รุน่ 50 ปี 
รุ่น 60 ปี รุ่นสร้างหอพระ ศูนย์รังสิต (ปี 2542) ชนวนพระชัยวัฒน์ 
ชนวนพระพุทธสิหิงค์ ภ.ป.ร. และพระกริ่ง ภ.ป.ร. ธรรมศาสตร์ 
อีกทั้งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้รับความเมตตาจาก
พระเถรานุเถระและพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมอบแผ่นทอง 
จารคาถาอันเป็นมงคลยิ่งเพื่อร่วมหลอมรวมในการสร้างเพื่อให้เกิด
ศิริมงคล

TU Today
จุล

สา
รธ

รร
มศ

าส
ตร

์ 
Th

am
m

as
at

 U
niv

er
sit

y

2

TU Journal.indd   2 8/7/57 BE   12:59 PM



พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ 
เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาวิชาการ “มหกรรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปญญาสูสากล” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารบรรยายรวม 4 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

ส�าหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแพทย์
แผนไทย ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู ่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อให้
ตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่า ความส�าคัญ และประโยชน์ของการแพทย์
แผนไทยต่อสงัคมไทย และส่งเสรมิ พฒันา ทัง้ยงัสนบัสนนุ ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับสู่สากล 

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ระดมความคิดในการจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
และด�าเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จมาทรงเปšนประธานãนพิธีเปิดประชุมสัมมนาวิชาการ

“มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิป˜ญญาสู่สากล” ครัéงที่ 1
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ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ผนึกก�าลังความร่วมมือของคน “ธรรมศาสตร์” สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหาร 

คณะวิชา ส�านักสถาบัน ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่ายศิษย์เก่า ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษหลากหลายรูปแบบภายใต้แนวคิดหลัก 

“8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” และกิจกรรม “ธรรมศาสตร์ประกาศนาม” 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องอย่างมากมาย โดยมีช่วงไฮไลท์พิเศษระหว่างวันที ่

26-28 มิถุนายน 2557 

ธรรมศาสตร ฉลองครบรอบ 80 ป 

เคียงคูสังคมไทย

การแสดงงิéวธรรมศาสตร์
ตอน ยุทธภพสารขัณฑ์: 80 ปี 

วงล้อธรรมย�า้ทีเ่ดมิ โดยมเีนือ้หาสะท้อน

ปัญหาของสงัคมไทย ผ่านการเปลีย่นผ่าน

ในแต่ละยุคสมัย โดยกลุ ่มอิสระงิ้วล้อ

การเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ละคอนเวที เรื่อง “คา-ไล-โด-สะ-โคป”
โดยชมุนมุศิลปะและการแสดง มธ. ดแูลและก�ากบั

การแสดงโดย นายประดิษฐ์ ปราสาททอง ศิลปินศิลปาธร

คนแรกของประเทศไทย ส�าหรับเนื้อเรื่อง

เป็นการตั้งค�าถามกับความจริง ส่ิงที่เรารับรู้ 

ที่คิดว่าจริงแล้วนั้นเป็นอย่างนั้นจริงรึเปล่า 

ประวัติศาสตร์ในอดีต ข่าวสารในปัจจุบัน 

ความหวังในอนาคต ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 

ไม่ใช่เพราะตัวมันเอง แต่เปล่ียนไปตามคนที่

รับรู้ อยากจะรับรู้ส่ิงน้ันแบบใด ฉะน้ันแล้ว

สิ่งใดคือความจริง สิ่งที่แท้จริงนั้นคืออะไร?

การแสดงโขนธรรมศาสตร์ 
ชุดนารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ โดยชุมนุม

โขนธรรมศาสตร์ ใช้นักแสดงร่วม 100 คน ซึ่ง

ทั้งหมดเป็นสมาชิกของชุมนุมโขนธรรมศาสตร์ 

ที่ริเริ่มโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 

เพื่ออนุรักษ์โขนและ

ฝกให้นักศึกษาดูโขน

เป็น

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการสังคม
ในการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่บริการ

สังคมนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการชุมชน 4 

แห่งด้วยกัน เริ่มด้วยที่ มธ. ศูนย์ล�าปาง มธ. 

ท่าพระจันทร์ มธ. ศูนย์รังสิต และ มธ. ศูนย์

พัทยา การให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกตา จุล
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ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ตลอดจน 

คณาจารย ์  และผู ้บริหารจาก 

ห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศร่วมงาน 

ตรวจคัดกรองและให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยโรค 

เบาหวาน/ไขมัน/โรคหัวใจ/สมองเส่ือม  

ปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ บรรยาย

วิชาการแก่ประชาชน ให้ความรู้ด้านยาแก่

ประชาชน โครงการพฒันาสขุภาพผูส้งูอายุ 

“Inner Health” โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ และจัดอบรมเผยแพร่ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย 

พิธีมอบรางวัลและปาฐกถาทางวิชาการกีรตยาจารย์  

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2556
ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ได้ประกาศเชดิชูเกยีรต ิศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ 

เมฆไตรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2556 และปาฐกถาทางวิชาการ ในหัวข้อ 

“บทบาทของนกัวจิยัไทยและอาเซยีนในการแก้ปัญหาโรคเขตร้อน” 

และ “การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความไม่รู้ และความไม่ยอมรู้”  

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 

พิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล
ส�านักหอสมุด จัดแถลงข่าวและเปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล” ซึ่ง

เป็นการน�านวัตกรรมทางด้านไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับ

เกยีรตจิาก ศาสตราจารย์นรนติ ิเศรษฐบตุร นายกสภามหาวทิยาลยั

พิธีทางศาสนา 
ประกอบด้วย พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป พิธีเจริญ

พระพทุธมนต์โดยพระเถระผูใ้หญ่ และพธิอี�านวยพรโดยผู้น�าศาสนา 

พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา 

เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และเข็มโดมทองค�า 
มหาวิ ทยา ลั ยธร รมศาสตร ์ 

ประกาศมอบเข็มเกียรติยศ ประจ�าปี  

2557 แด ่  คุณสวัส ด์ิ  โช ติพานิช 

ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  

10) และมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา 

โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นและผู ้ท�า 

คุณประโยชนให ้กับมหาวิทยาลัย  

ประจ�าปี 2557 จ�านวน 80 ท่าน และเข็มโดมทองค�าแก่บุคลากร 

ดีเด่น ประจ�าปี 2556 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก)
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อาวุโส และศิษย์ปัจจุบัน เดิน

เชิญธงธรรมจักรและธงเหลือง

แดง เข้าสู่บริเวณงาน ต่อจาก

นั้นเป็นพิธีเปิดประติมากรรม 

“วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 

พฤศจกิายน” ซึง่สร้างจากความ

ร่วมมือร่วมใจของ “ชมรมเพื่อน

โดม” ในการระดมทุนเพื่อจัด

สร้างประตมิากรรมดงักล่าว เพือ่

ร�าลกึถงึเหตกุารณ์ประวติัศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน

สมัยน้ัน ได้สามัคคีกันในการ

เรียกร้องทวงคืนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ที่ถูกทหารยึดในปี  

2494 โดยมี อาจารย์ ดร.อริสรา  

ก�าธรเจริญ อาจารย ์ประจ�า

ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ 

สื่อสารมวลชน และนายสุทิวัส 

หงส์พูนพิพัฒน์ ศิษย์เก่า เป็น 

พธิกีรสัมภาษณ์ นายมารตุ บนุนาค  

อดีตประธานนักศึกษาในขณะนั้น เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และรวมทั้ง ศาสตราจารย์  

คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี กิจกรรมธรรมศาสตร์

ประกาศนามจบอย่างประทับใจด้วยพิธีการประกาศนาม 

ของชาวธรรมศาสตร์ในการสืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

จากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบัน และรุ่นอนาคต โดยการส่งมอบธง

เหลืองแดง จาก นายมารตุ บนุนาค แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ซึ่งได้ส่งมอบต่อแก่ นายศักรินทร์  

ไกรสิทธ์ิ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(อมธ.) 

การเสวนา หัวข้อ “สู่ 10 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
โดย 3 อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์  

นรนิติ เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร และ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ณ ห้องประชุมสัญญา  

ธรรมศักดิ์ 

“ธรรมศาสตร์ประกาศนาม”
เครือข่ายศิษย์เก่า ได้

ร ่วมกับมหาวิทยาลัยในการ

จัดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์

ประกาศนาม” ขึ้น ณ มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ์  ท ่า 

พระจันทร์ เพื่อรวมพลังชาว

โดมทกุรุน่ในโอกาสส�าคญันี ้ใน

งานเริ่มด้วยขบวนดรัมเมเยอร์ 

เดินน�าวงดุริยางค์ธรรมศาสตร์

คลองหลวง บรรเลงเพลงเดิน 

ม.ธ.ก. น�าผู้บริหาร ศิษย์เก่า
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ปาฐกถา ชุด “เหลียวหลังแลหน้า 8 ทศวรรษ  

อภิวัฒน์สังคมไทย”
ปาฐกถา “เหลียวหลังแลหน้า การอภิวัฒน์สังคมไทย” โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรียทุธ บญุม ีอาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสหวิทยาการ 

การเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า การอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย ต่อด้วยการแสดงโฟล์คซองเพื่อชีวิตร่วมสมัย โดย 

“ส่ี ลานโพธิ์” พร้อมด้วยการเปิดตัว “สถาบันต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนัแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” และเสวนา หวัข้อ “ก�าจดั

คอร์รปัชนัให้สิน้: ท�าอย่างไรให้ตรง

จุด” โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ 

ประธานองค์การต่อต้านคอร์รปัชัน 

(ประเทศไทย) และนายกล้านรงค์  

จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. 

ด�าเนินการเสวนา โดย นายวสันต์ 

ภัยหลีกลี้ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว 

วิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดท้าย

กิจกรรมด้วยการแสดงดนตรีเพื่อ

ชีวิต โดยวง “คาราวาน” ณ หอ

ประชุมศรีบูรพา 

กิจกรรมด้านกีฬา
ได้จดัการแข่งขนัหลากหลายประเภท อาท ิการแข่งขนัร�ามวย

ไทเก๊ก วิง่มาราธอน บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟตุบอล รกับีฟ้ตุบอล 

โดยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

คอนเสิร์ต “ธรรมศาสตร์ 80 ปีเพื่อเสรีชาวประชา:  

จากผืนดินสู่ยอดโดม”
การแสดงคอนเสิร์ต โดย ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมดนตรีสากล

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Band) ชุมนุมขับร้องประสาน

เสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) ชุมนุมดุริยางค์

สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(TU SO) ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU 

Folksong) พร ้อมด ้วย จ�าอวด

ธรรมศาสตร์ โดยคอนเสิร์ตจะเล่า

เรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดระยะเวลา 80 ปี ภาย

ใต้แนวคิด “ถ้าหากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อ

มวลชน” โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงการแสดง ได้แก่ เริ่มต้น ต้นต่อ ก่อการ 

และสานสุข ณ หอประชุมใหญ่ 
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TU News มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ แด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ีและปรญิญาพยาบาลศาสตรดษุฎบัีณฑติ
กติตมิศกัดิ ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุทัง้นีย้งัได้มอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ก่ผูท้รงคุณวุฒิ   
จ�านวน 6 ท่าน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต เอ็ม. แฮ็คแมน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต เอ็ม. 
แฮ็คแมน ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ด้าน sports nutrition ของนักกีฬาโอลิมปิก และนักกีฬาอาชีพ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้คุณูปการที่ท่านได้ท�าไว้ให้กับงานด้านวิชาการ
ทางโภชนาการในระดบันานาชาตทิ�าให้ประเทศรสัเซยี ได้แต่งตัง้ให้เป็น Academician แห่ง International 
Academy of Information, Moscow ประเทศรัสเซีย เม่ือปี พ.ศ. 2536 อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ 
ดร.โรเบิร์ต เอ็ม. แฮ็คแมน ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายให้กับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในเรื่องโภชนาการ และส่งผลให้เกิดความประทับใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ให้การตอบรับเป็น visiting professor ต่อเนื่อง
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตลอดมา และมี
ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหาร การปฏิบัติ และใน
ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทส�าคัญในการน�า
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
อันทรงคุณค่าไปเผยแพร่ให้สังคมไทยและสังคมโลกได้
ตระหนักถึงประโยชน์ในเชิงรูปธรรม ซึ่งปรัชญาดังกล่าวมี
คุณค่าอย่างยิ่งในการน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาปัญหา
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยภายใต้การ
พัฒนากระแสหลักในปัจจุบัน 

นายยุทธนา มุกดาสนิท
วารสารศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์นายยทุธนา มุกดาสนทิ เข้าสูว่งการภาพยนตร์โดย
เกดิจากแรงจงูใจทีต้่องการเหน็ภาพยนตร์ไทยทดัเทยีมกบัภาพยนตร์ต่างประเทศ ท�าให้นาย
ยุทธนา มุกดาสนิท ได้เรียนรู้ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป ตลอดจนกระบวนการคิด ระบบ
การท�าภาพยนตร์ที่มีมาตรฐาน และการรู้จักรสนิยมของคนดู สิ่งเหล่าน้ีหล่อหลอมวิธีคิด
และวิธีการท�างาน เป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการวางรากฐานงานสร้างภาพยนตร์
ไทยยุคใหม่ เป็นหน่ึงในผู้ก�ากับภาพยนตร์คนส�าคัญที่ร่วมผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยในช่วง
ปี พ.ศ. 2516-2529 ได้รับการกล่าวขานว่า “ยุคทองของภาพยนตร์ไทยสะท้อนสังคม” 
และด้วยความเช่ียวชาญและความเป็นมืออาชีพของนายยุทธนา ท�าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ได้เชิญเป็นอาจารย์บรรยายในวิชาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และการแสดงแก่นิสิตนักศึกษาได้
เรยีนรูแ้ละน�าไปประยกุต์ใช้ ไม่ว่าจะในสถานะนกัท�าหนัง นกัแสดง คนเขยีนบท และผูก้�ากบั
ละครเวที จากความมุ่งมั่นในการสอนและถ่ายทอดความรู้ตลอดเวลา ถือได้ว่า นายยุทธนา 
มุกดาสนิท มีจิตวิญญาณแห่ง “ความเป็นครู” อย่างสูง
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วินัย ศิริจิตร
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วินัย ศิริจิตร เป็นนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เปียมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความอุตสาหะ เป็นผู้อุทิศ
ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความคิด และเวลาให้กับงานในแวดวงวิชาการ
ทางทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิติคุณ 
ทันตแพทย์ วินัย ศิริจิตร เป็นอาจารย์คนแรกที่ได้น�าวิชาการวินิจฉัย
โรคในช่องปากมาสอนในประเทศไทยและเป็นผู้ริเริ่มการสอบวิชาวิจัย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมกันในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 
ของประเทศไทย หลังเกษียณอายุราชการ ได้ด�าเนินการก่อตั้งคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เนื่องจากได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อออกไปท�างานรับใช้สังคม

อาจาร ย์เผาทอง ทองเจือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์ อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ เป็นผู้มีเกียรติประวัติ ผลงานทาง
วิชาการ ที่ส�าคัญทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับหน่วยงาน
อย่างมาก เป็นผู้ที่เคยเข้าเฝ้ารับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทถวายงานให้กับ
องค์พระประมุขของประเทศหลายงาน อาทิ เป็นแม่งาน ในการตกแต่ง
สถานที ่โต๊ะเสวย จดัการแสดงหน้าพระท่ีนัง่พระราชอาคนัตกุะส่วนพระองค์ 
เป็นพระอาจารย์พิเศษถวายพระอักษรพระเจ้าหลานเธอฯ และบรมวงศานวุงศ์ 
การออกแบบงานในกิจการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ เป็นบุคคล
ผู้มีบทบาทส�าคัญเป็นเอนกอนันต์ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นบัตัง้แต่เป็นหนึง่ในคณะผูร้เิริม่โครงการจดัตัง้คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งหน่วยงานนี้ได้รับการอนุมัติจากทบวง
มหาวิทยาลัยให้มีสถานะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2542

ศาสตราจารย์ ดร.จิโตชิ มิกิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศาสตราจารย์ ดร.จิโตชิ มิกิ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมในประเทศไทย 
อาทิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นอีกหลายแห่ง 
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จิโตชิ มิกิ ได้ท�าประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของทวีปเอเชียผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN 
University Network (AUN)) ภายใต้โครงการ Southeast Asia Engineering Education 
Development Network (SEED-Net) โดยได้สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชียขึ้น 
เพื่อร่วมมือผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกันในเครือข่ายซึ่งประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างสูง เป็นผู้ริเริ่มการท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
Tokyo City University เพื่อน�าไปสู่การร่วมมือในทางวิชาการต่างๆ และมีการจัดสัมมนาระหว่าง 
Tokyo City University ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มาแล้วหลายครั้ง การสัมมนา
นี้ก�าลังน�าไปสู่ความร่วมมือในด้านการวิจัยในระดับสูงร่วมกันในอนาคตอันใกล้ต่อไป
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ©ลองวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี เปิดตัว

“ห้องสมุดดิจิทัล” โดยน�าเสนอนวัตกรรมไอทีล่าสุด ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

โอเพ่น«อร์ส Koha การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ บริการยืมระหว่าง

ห้องสมุดข้ามประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ «Ö่งผู้ãช้สามารถãช้ได้ตลอด 

24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ãดãนโลก

มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฉลองวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี
แห่งการอภิวัฒน์สังคมไทย เปิดตัว 
ห้องสมุดดิจิทัล โดยส�านักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าเสนอ
นวัตกรรมด้านไอทีล่าสุด ได้แก่ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส Koha ระบบตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานวิชาการ MyCat ระบบการยืมระหว่างห้องสมุด
ข้ามประเทศ WorldShare ILL และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตอกย�้าพันธกิจในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับ
โลกที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปด้วยบริการที่ดีเยี่ยม 
โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกหนแห่งตลอด 24 
ชั่วโมง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งมา 
80 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็น 8 ทศวรรษแห่งการอภิวัฒน์
สังคมไทย และในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาได้

ผลักดันให้ มธ.เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ ซึ่ง
จะท�าให้มีความคล่องตัวมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร 
ด้านวิชาการ และด้านการเงินการคลัง ปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจ�านวนอาจารย์ในคณะ
ที่ขาดแคลน เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู ่ในระดับท่ี
เหมาะสม โดยเปล่ียนวิธีการสอนจากระบบ “อาจารย์บรรยาย 
นกัศกึษาฟัง” มาสูร่ะบบให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี จะพัฒนา มธ.ให้สามารถติดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกในล�าดับที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันในระดับเอเชีย มธ. อยู่ในล�าดับ
ที่ 107 แต่หลังจากน้ีจะต้องอยู่ในล�าดับที่ต�่ากว่า 100 ขณะท่ีใน
ประเทศไทย มธ. อยูอ่นัดบัที ่4 โดยตัง้เป้าจะขยบัให้ข้ึนมาอย่างน้อย
เป็นอันดับที่ 3 และหนึ่งในการพัฒนาของเรายังรวมถึงการพัฒนา
ห้องสมุดที่ได้รับการยกย่องว่ามีหนังสือด้านสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย มาเป็นห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ 
มธ. ในนวัตกรรมที่ก้าวไปพร้อมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 
80 ปีที่ผ่านมา
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นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู ้อ�านวยการส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงท่ีมาของห้องสมุดดิจิทัลว่า  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในวนัที ่27 มถินุายน 2557 มหาวทิยาลยัได้จดักจิกรรม
หลากหลายด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านบริการสังคม ด้านกีฬา 
และนันทนาการ ด้านศาสนา และอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่าง
มากต่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านวิชาการที่จะแสดงให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในระดบัโลกของมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ส�านกัหอสมดุเป็น
หน่วยงานหนึ่งของ มธ. ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ
ทางสังคม ซึ่งมีส่วนในการผลักดันความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการพัฒนาการด�าเนินงานมา
โดยตลอด

ล่าสุด ส�านักหอสมุดได้มีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับโลก 
นั่นคือ ห้องสมุดดิจิทัล ที่น�านวัตกรรมล่าสุดด้านไอทีมาใช้ ได้แก่  
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (Open Source)  
Koha ซึ่งเป็นการน�าเสนอวิธีการสืบค้น วิธีการยืมหนังสือด้วย 
เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ วิธีการเข้าถึงหนังสือบนชั้นด้วยระบบ RFID  
2. ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) 
MyCat ซ่ึงเป็นระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อ
ให้กระบวนการจัดท�าวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่
การจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยใช้โปรแกรม 
CopyCat และการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 3. ระบบ
การยืมระหว่างห้องสมุดข้ามประเทศ WorldShare ILL เป็นระบบ
การยืมหนังสือข้ามประเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมูลของห้องสมุดกว่า  
7 หมื่นแห่งทั่วโลก สามารถค้นหาหนังสือหรือผลงานวิชาการได้
อย่างแม่นย�า สะดวกรวดเร็ว พร้อมให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสช่วย 
ผู ้ใช้ห้องสมุดให้มีโอกาสเข้าถึงความรู ้จากแหล่งต่างๆ ท่ัวโลก  
นับเป็นการขยายพรมแดนการเข้าถึงและการให้บริการจากระดับ
ท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก

นอกจากนี้ ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงม ี
พันธกิจหลักในการผลิตหนังสือวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยยังได้ 
ร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัท บุ๊คโปรโมช่ันแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด  
ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์อันยาวนานใน
การจัดท�าฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการผลิต e-book  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุในการให้บรกิารสบืค้น และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้ไม่จ�ากัด
ปริมาณผู้เข้าใช้ ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ โดยในเบื้องต้น e-book 
จะอยู่ในรูปของการบริการทางวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งส�านัก
พมิพ์ได้รบัความอนเุคราะห์ต้นฉบบัจากหอจดหมายเหตธุรรมศาสตร์ 
ส�าหรับ e-book เพื่อการจ�าหน่ายในโอกาสต่อไปจะเป็น e-book ที่
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
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พิธีลงนามบันทÖกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และ ค³ะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ
ค³ะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้
ก�าหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้าง
ศักยภาพ และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ทันตแพทยศาสตร์ โดยมีข้อก�าหนดร่วมกัน ดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังในด้านการเรียนร่วมกันของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และตลอดจนห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ

2. ด้านการพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์ทั้ง
สองสถาบันได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ทัง้ในด้านการจดัการเรยีนการสอนทัง้สอง
สถาบัน ตลอดจนการพัฒนาวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะ
การฝกอบรม สัมมนา ตลอดจนการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญา
เอกตามหลักสูตรที่คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอน

3. การร่วมพัฒนางานวิจัย จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์
ทัง้สองสถาบนัอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏบิตังิานวจิัยบางส่วน ณ ต่างประเทศได้
โดยจะเริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นปีการศึกษาแรก

ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “คณะ
ทนัตแพทยศาสตร มธ. ไดใหการสนบัสนนุและใหความรวมมอืดานการเปนวทิยากร
ในดานการเรียนการสอน การอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการจัด
สอบประมวลความรูดานทันตแพทยศาสตร ในเรื่องที่คณะทันตแพทยศาสตร มธ. 
มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญ รวมท้ังใหคําปรึกษาดานการพัฒนาส่ือการสอน 
การพัฒนาหองสมุด การใชฐานขอมูลทางวิชาการดานทันตแพทยศาสตรของ
อาจารยและนักศึกษาในการสืบคนขอมูลเพื่อใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
รวมถึงการวิจัยทางคลินิก การวิจัยในชุมชน หรือการวิจัยทางหองปฏิบัติการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ได้แสดงความยินดีและขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนพร้อมให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาให้กับทางคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรียินดีและให้การสนับสนุน มธ. โดยส่งเสริม
ให้คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วม
ในการศึกษา หรือฝกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดขึ้น สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ทั้งสอง
มหาวิทยาลัย ในการท�าวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้อาจารย์ในโครงการได้
ไปปฏิบัติงานวิจัยบางส่วน ณ ต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาฐา น
ข้อมูลทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง น�านักศึกษา
ที่ฝ กอบรมภาษาพม่า ผู ้ที่ได ้คะแนนสูง 10 คนแรก 
จากโครงการอบรมภาษาพม่า เดินทางไปเรียนรู ้ผ่าน
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ ์
นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน ได้แก่ มหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์ชเวมอดอว์ (เจดีย์จมูกร้อน) และไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุ
อินทร์แขวน) เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557

รองศาสตราจารยสายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริหารศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กล่าวว่า ด้วย
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ซึ่งการ
ที่จะบรรลุเป้าหมายความร่วมมือกันได้ ประเทศสมาชิกจ�าเป็นต้อง
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียม
ความพร้อมทางภาษา และเนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับประเทศไทยในหลายด้าน และยังมีอาณาเขตพรมแดน
ติดต่อกัน จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาพม่าขึ้น เป็นการให้ความรู้
เกีย่วกบัภาษาพม่า จ�านวน 30 ชัว่โมงให้แก่นกัศกึษา จ�านวน 60 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557 
หลังจากเสรจ็สิ้นการอบรม มกีารคัดเลือกผู้ทีผ่่านการอบรม จ�านวน 
10 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน�าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ตดิต่อสือ่สาร แลกเปลีย่นวฒันธรรมกับคนพม่าได้ในสถานท่ีจรงิ 

โดยนักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ครั้งนี้ และคาดหวังว่าผู ้เข้า
อบรมจะสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดองค์ความรูท้างด้านภาษา 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านภาษาให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป 

 ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล�าปาง ยังตระหนักถึงการฝกทักษะด้านภาษาพม่าอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีงบประมาณ 2558 จะมีโครงการอบรมภาษาพม่าขั้นสูงให้
แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นมาแล้ว และนอกจากนี้ ยังจะมี
โครงการฝกอบรมภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาที่สนใจอีก
ด้วย เนือ่งจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง มศูีนย์ ASEAN 
+ 1 Cultural Study Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
5 ชั้น โดยศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศญี่ปุ ่นให้แก่นักศึกษา 
นักเรียน และบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง น�านักศÖกษาที่½ƒกอบรมภาษาพม่า 

 เดินทางไปเรียนรู้ผ่านการศÖกษาดูงาน ³ ประเทศสาธาร³รัฐแห่งสหภาพพม่า
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TU Show Case 

ได้โฉมหน้าทีมผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย ส�าหรับการแข่งขัน 
“TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “การประกวด
แผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ” จัดขึ้นโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจ ในการแสวงหาข้อมูล การคิด 
การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์รูปแบบการตลาดที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน และเข้าใจในการเขียนแผนการตลาดที่เหมาะสมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ส�าหรบัทมีทีส่ามารถคว้ารางวลัชนะเลศิและรางวลันกับรหิาร
ดีและเก่ง จากการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้ คือทีมนักศึกษา
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวชนากานต์ เพาะบุญ นายจิตพันธ์ 
ขวัญจิตร์ นางสาวศศกร พานิชสมบัติ นายชินวัฒน์ อัศวชัยโสภณ 
นางสาวสุวภัทร ทาสวัสดิ์ และนายธนิก เรืองปัญญาพจน์ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชนากานต์ เพาะบุญ หนึ่งในทีมนักศึกษาผู้คว้ารางวัล
ชนะเลิศ กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้
ท�าให้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และน�าแนวทางตามพระราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง 
มาพัฒนาแผนการตลาดที่มีความพอเพียง มีเหตุผล และสามารถ

พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ และยังได้ประสบการณ์ใน
การท�างานเป็นทีมด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทยั เ ลศิวรรณวทิย์ 
กล่าวว่า “นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกทีม
จะต ้องมีการน�าเสนอแผนการตลาดตาม
ขั้นตอน จึงจ�าเป็นต้องรู้ถึงความต้องการของ
ตลาด ความต้องการสินค้าและบรกิารของตลาด 
ความได้เปรยีบทางด้านการผลติหรอืการแข่งขนั
ในสินค้าและบริการที่น�ามาใช้เขียนแผนการ
ตลาดอย่างชัดเจน โดยต้องมีรายละเอียดข้อมูล
สนับสนุนที่เป็นจริงและอ้างอิงได้ นักศึกษาต้อง
เขียนแผนการตลาดที่แสดงออกถึงการต่อยอด 
สร้างสรรค์ การมุ่งพัฒนา การสร้างการรับรู้ให้
กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และต้องเป็น
แผนการตลาดที่ครบวงจรท้ังในรูปแบบแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์

นับอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของ
ชีวิตการเป็นนักศึกษา ก่อนจะเผชิญหน้าสู่โลก
ของการท�างานจริงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็น
โอกาสดีๆ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

นักศÖกษาค³ะพา³ิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศ “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง”
àÊÇ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ “»¯ÔÃÙ»ÊÑ§¤Áä·Â..¾Œ¹ÀÑÂ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹”

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด เสวนาวิชาการชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ปฏิรูปสังคมไทย พ้นภัยคอร์รัปชัน” วิทยากร
โดย ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อ�านวยการองค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

ท่าพระจันทร์

¤³ÐÇÒÃÊÒÃÈÒÊµÃ�áÅÐÊ×èÍÊÒÃÁÇÅª¹

Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร

มวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพ ระหว่าง

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย น�าโดย ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณบดีคณะ

นิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง F 404 อาคาร

ธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
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ÊÑÁÁ¹Ò¤ÃºÃÍº 20 »‚ ÈÙ¹Â�ÍÔ¹à´ÕÂÈÖ¡ÉÒ Á¸.
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาครบรอบ 20 ปี ของ
ศูนย์อินเดียศึกษา มธ. เรื่อง “India-Thailand Partnership 

for Promotion of Peace and Prosperity” เม่ือวันที่ 
24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 

ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU FaceUp

¾Ô¸ÕÁÍºÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�´Õà´‹¹´ŒÒ¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์

ล�าปาง รับรางวัลผลงานวิจัยด้านครอบครัว ระดับดีเด่น เรื่อง โครงการศึกษา
วิจัยกระบวนการทางสังคมเพื่อก�าหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะประชากร
สงูวยั จดัโดย ส�านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์
พาเลช กรุงเทพฯ

àÊÇ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ “»¯ÔÃÙ»ÊÑ§¤Áä·Â..¾Œ¹ÀÑÂ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑè¹”
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิด เสวนาวิชาการชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ปฏิรูปสังคมไทย พ้นภัยคอร์รัปชัน” วิทยากร

โดย ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อ�านวยการองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ท่าพระจันทร์

¤³ÐÇÒÃÊÒÃÈÒÊµÃ�áÅÐÊ×èÍÊÒÃÁÇÅª¹

Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร

มวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพ ระหว่าง

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย น�าโดย ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณบดีคณะ

นิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับด้านการประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง F 404 อาคาร

ธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

ÊÑÁÁ¹Ò “ÁË¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃá¾·Â�á¼¹ä·Â

áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒÊÙ‹ÊÒ¡Å” ¤ÃÑé§·Õè 1 
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ 
“มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาสู่สากล” 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 106 อาคาร
บรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศููนย์รังสิต
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»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

การสัมมนาสังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน: 

ข้อท้าทาย ความรู้ และป¯ิบัติการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-17.15 น.

ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ติดตอสอบถาม โทร. 0-2696-5841

“ต้อเนืéอเพื่อผู้สูงวัย”

ãห้บริการลอกต้อเนืéอ¿รี 50 ท่านแรก
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 

ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

งานมหกรรมคุ³ภาพโรงพยาบาล

ประจ�าปี 2557 ภายãต้แนวคิด 

“Eco Qualify”
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 

เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 

อาคารบริการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

ติดตอสอบถาม

งานพัฒนาคุณภาพการบริการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

โทร. 0-2926-9151, 0-926-9450

ติดตอสอบถาม

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ชั้น 1 

อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

โทร. 0-2926-9957

วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
เป�นสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของเอเชียที่ได�มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร�างองค�ความรู�

และการแก�ป�ญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชน�ของประชาชน
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