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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปการศึกษา 2556
เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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คณะนิตศิ าสตร์ 855 คน คณะแพทยศาสตร์ 186 คน คณะศิลปศาสตร์
751 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 คน คณะสหเวชศาสตร์ 168
คน คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ 83 คน คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน 249 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 635 คน วิทยาลัย
สหวิทยาการ 93 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 89 คน ภาคบ่าย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 646 คน สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 413 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 407 คน คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 284 คน คณะรัฐศาสตร์ 388 คน วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ 80 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
179 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 237 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 77 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
563 คน และมี ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท ระดั บ
ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร จ�ำนวน 2,247 คน รวมทั้งสิ้น
8,698 คน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

กิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ และมอบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิแ์ ด่ผทู้ รงคุณวุฒิ
ในภาคเช้า จ�ำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการ นายยุทธนา มุกดาสนิท
วารสารศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
โรเบิร์ต เอ็ม.แฮ็คแมน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วินัย
ศิ ริ จิ ต ร ทั น ตแพทยศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.จิโตชิ มิกิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิศวกรรมโยธา
ส� ำ หรั บ ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 มี ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 6,451 คน แยกเป็นประเภทดังนี้ ภาคเช้า
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ศูนยการเรียนรูก รมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แหลงเรียนรู มุง สูก ารเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเพือ่ สิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แหล่งเรียนรู้ มุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพือ่ สิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมอาคารสถาปัตยกรรมทาง
กายภาพถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน เพือ่ ปลูกฝังนักศึกษาและบุคลากร ให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการด�ารงชีวิตและขับเคลื่อนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยใน
การสร้างและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและขยายผลไปสู่สังคมภายนอก ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์จะเป็นจุดเสริมทีม่ คี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดยเน้นในเรือ่ งของสือ่ และ
การค้นคว้าด้านออนไลน์ บนอาคารที่ออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ
รองศาสตราจารย เกศินี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและบริหารศูนยรงั สิต
กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรูก้ รมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นแหล่งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของ
นักศึกษา ด้วยการให้บริการด้านสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น ชั้น 1 เป็น Business
Zone มีร้านค้า ธนาคาร ออฟฟิศย่อยของกองกิจการนักศึกษา ฯลฯ ไว้ให้บริการ การเข้า
ออกศูนย์การเรียนรูต้ อ้ งใช้บตั รนักศึกษาในการเข้า-ออก ดังนัน้ นักศึกษาจะต้องน�าบัตรติดตัว
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มาด้วยทุกครั้ง ชั้น 2 Tutoring Zone
เป็ น ชั้ น ที่ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ บ ริ ก ารเป็ น ที่ นั่ ง
สบายๆ ให้ความรู้สึกเหมือนนักศึกษาอยู่ที่
บ้าน นอกจากนี้ยังมีห้องบรรยาย 1 ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4 ห้อง Tutoring 9
ห้อง โดยใช้ระบบควบคุมในการให้บริการ
ในเรื่องการขอใช้ห้อง การจองห้อง การ
เข้า-ออกห้องชั้น 3 Reading Zone ให้
บริการที่นั่งอ่านอย่างหลากหลาย ส�าหรับ
นั่งท�างาน อ่านหนังสือ นักศึกษาเลือกนั่งได้
ตามต้องการ ชั้น 4 Sound Lab & Movie
room ชั้นนี้ ให้บริ การสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด ได้ จั ด เตรี ย มสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท ไม่วา่
จะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ IPAD, Tablet,
Kindle เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
ต่างๆ ในการเข้าถึงสารสนเทศ และพื้นที่
ส่ ว นหนึ่ ง ของชั้ น 4 ยั ง มี Lab ส� า หรั บ
การฝึกภาษาต่างประเทศด้วย ชั้น 5 เป็น
พื้ น ที่ ส� า หรั บ International Lounge
และมีร้านเครื่องดื่ม และจัดสวนด้านนอก
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บนอาคารทีอ่ อกแบบเพือ่ ประหยัดพลังงาน
โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกเป็นหลักเพือ่ น�ำ
ไปสู่ การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเกิด
แนวคิดการสร้างอาคาร จากงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรสามารถ
ค้ น คว้ า หาความรู ้ ด ้ ว ยตนเองในรู ป แบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้อง
ปฏิบัติงาน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างครบ
ครันในจุดเดียว
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นอกจากตัวอาคารที่ถูกออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่
สีเขียว หรือสวน sustainable park ซึ่งถูกออกแบบและใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายใน
สวนจากแผงโซล่าเซลล์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างทางจักยาน bicycle land
ที่มีความยาวมากถึง 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศูนย์ให้ยืม
จักรยาน จ�ำนวนกว่า 600 คัน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน และแสดงความ
รับผิดชอบและปรับเปลีย่ นแนวทางการด�ำเนินชีวติ ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้นกั ศึกษา
และบุคลากรได้ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และต่อยอดไปถึงการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
เพื่อให้เป็นแรงจุดประกายและขับเคลื่อนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขยายผลไปสู่สังคมภายนอก

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-24.00 น.
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-24.00 น.
จากนโยบายการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ เกิดจากแนวคิดมหาวิทยาลัยในการสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษาให้มากขึ้นที่นอกจากการให้
บริการของหอสมุดอยู่แล้ว และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะเป็น
จุดเสริมที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องของสื่อและการค้นคว้าด้านออนไลน์
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นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง

การที่ ผู ้ พิ ก ารทางสายตาจะสามารถเข้ า ศึ ก ษา
และส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนนั้ นับเป็นเรือ่ งยากและท้าทาย
แต่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบัณฑิต ผู้พิการทาง
สายตาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนแรก
ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่
มีนโยบายมุง่ เน้นความเสมอภาคทางการศึกษา และเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของผู้พิการ ให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษาให้มีสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ เ ริ่ ม โครงการนั ก ศึ ก ษา
พิการ ตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบันมีบัณฑิตพิการที่ส�าเร็จ
การศึกษาแล้ว 7 รุ่น
ส� า หรั บ บั ณ ฑิ ต ผู ้ พิ ก ารที่ จ ะเข้ า รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6
สิ ง หาคม 2557 มี จ� า นวนรวม 21 คน หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง หรือ “แกป” บัณฑิตผู้พิการ
ทางสายตาคนแรกทีส่ า� เร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลิตบัณฑิตผูพิการทางสายตา

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคนแรกของประเทศไทย
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นายเทอดเกียรติ มีความพิการทางสายตาแต่กา� เนิด เข้าศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2552 โดยเป็นนักศึกษาผู้พิการ
ทางสายตาคนแรกของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละคนแรก
ของประเทศที่ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นาย
เทอดเกียรติ ได้รับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียน
ตาบอดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นายเทอดเกียรติ
ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองจาก
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คนประเภทพิการทางสายตา ในรายการ
อาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า เมื่อต้น
ปี 2557 และรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5
คน ประเภทพิการทางสายตา ในรายการไทยแลนด์โอเพ่น ปี 2556
นายเทอดเกียรติ กล่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลาในขณะ
ที่เรียนธรรมศาสตร์ว่า “รู้สึกดีใจมากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาให้สามารถเรียนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ การที่คนตาบอดเข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีนั้นต้องขยันและอดทนเป็นเท่าตัว และยอมรับว่า
เรียนหนักมาก การเรียนระยะแรกต้องลองผิดลองถูกมาโดยตลอด
แต่แม้จะเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ได้รับความช่วยเหลือ
จากคณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละเพื่ อ นๆ นั ก ศึ ก ษามาโดยตลอด
รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
และต้องยกนิ้วให้ในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ”
ส�าหรับเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความส�าเร็จนั้น นาย
เทอดเกียรติ กล่าวว่า “ผู้พิการจะต้องมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน
และเก็บเนื้อหาความส�าคัญ ประกอบกับการบันทึกเสียงอาจารย์
ผูส้ อนแล้วน�ากลับมาทบทวนอย่างสม�า่ เสมอ ผูพ้ กิ ารต้องหมัน่ ศึกษา
จากเพื่อนร่วมชั้น หมั่นศึกษาหาความรู้เองด้วย”
นายเทอดเกียรติ ได้ฝากให้ก�าลังใจส�าหรับเพื่อนๆ น้องๆ
ผู้พิการว่า “ไม่มีอะไรที่เราจะท�าไม่ได้ ถ้าหากเราตั้งใจท�า ขึ้นอยู่ที่
ว่า เราตั้งเป้าหมายกับสิ่งนั้นไว้มากน้อยแค่ไหน ผมขอเป็นก�าลังใจ
ให้กับรุ่นน้องๆ ได้ตั้งใจเรียน เพราะมีโอกาสดีๆ รออยู่ ขอให้ฝาฝัน
อุปสรรคและไม่ย่อท้อ ส�าหรับผมจะตั้งใจท�างานเพื่อรับใช้สังคม
ทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสามารถท�าได้”
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69 ป วันสันติภาพไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพ
ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 12.45-17.00 น.
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย และห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกลุ่มเสรีไทย ทายาท
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้บริหาร นักศึกษา และประชาชน
ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก
ส�าหรับในพิธีเปิดงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝายบริหาร
ท่าพระจันทร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวในพิธีเปิดงานตอน
หนึ่งว่า “การจัดงานในวาระครบรอบ 69 ป วันสันติภาพไทย ถือ
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เปนการจัดงานครัง้ ที่ 4 ภายหลังทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาํ หนด
ใหเปนวันสําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใตวัตถุประสงคใหเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันเกี่ยวของกับการ
รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ ไดรับการเผยแพรไปสูอนุชนรุนหลัง
อยางตอเนื่องใหไดเรียนรูและจดจํา รวมทั้งเชิดชูเกียรติเสรีไทยที่ได
เสียสละความสุข ปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ สวนรวมอยางไมหวังผลตอบแทน
สวนตัวใดๆ จนทําใหประเทศชาติผานพนวิกฤตในสงครามโลก ครั้ง
ที่ 2 มาไดอยางสงางาม เปนแบบอยางที่ดีงามของการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคม”
จากนั้นเป็นพิธีวางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิต
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
ธรรมศาสตร์ กับการต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย และในโอกาสเดียวกัน ได้
มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “สันติประชาธรรม” ส�าหรับบุคคลผู้อุทิศ
ตนเพือ่ สังคม เป็นรางวัลส�าหรับคนรุน่ ใหม่ทที่ า� งานปิดทองหลังพระ
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูท้ ถี่ กู เอารัดเอาเปรียบในสังคม ให้แก่ นายประยงค์
ดอกล�าไย เป็นโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 500,000 บาท และมอบ
รางวัลสันติประชาธรรม กรณีพิเศษ แก่นายบัณฑร อ่อนด�า โดย
โครงการเตรียมงานร�าลึก 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปวย
อึง๊ ภากรณ์ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ขบวนการเสรีไทย กับการรักษา
สันติภาพในประเทศไทย” โดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
ปิดท้ายด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเสรีไทย
และการต่อสู้เพื่อเอกราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารงศักดิ์
เพชรเลิ ศ อนั น ต์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดร.วาสนา วงศ์ สุ ร วั ฒ น์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�าเนินรายการโดย ดร.ธร ปิตดิ ล อาจารย์
ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

16 สิงหาคม 2557
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DIY Spacer ควารางวัลดีเดน
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการเปนเลิศ
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ชมรมผู้ปวยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คว้ารางวัลระดับ
ดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถ
ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) ซึ่งจัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี 2557
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า หลังจากทีค่ ณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มาตรวจประเมินผลเพื่อพิจารณารางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกและส่งผลงานอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถ
ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) ให้แก่ ก.พ.ร. พิจารณาผลงานดังกล่าว โดย
ทาง ก.พ.ร. ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินและประกาศรางวัลมาแล้วเมื่อวันที่ 25
สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
จากอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer)
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ทั้ ง นี้ ผ ลงานการประดิ ษ ฐ์ DIY Spacer น� า ที ม โดย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล ประธานชมรม
ผู ้ ป  ว ยโรคหื ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และ
นางพัชรา บุญญอนุชิต หัวหน้างานการพยาบาลตรวจโรคกุมาร
เวชกรรมและเลขานุการชมรมฯ ร่วมกับ ดร.ดนุ พรหมมินทร์
ดร.พสุ สิริสาลี และนายปริญญา จันทร์หุณีย์ จากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นผลงานสร้างชื่อมาหลายเวที
โดยเฉพาะในเวทีระดับโลก สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในแวดวงสื่อมวลชนและในวงการแพทย์
ต่างรู้จักและติดตาม DIY Spacer เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์
กับผู้ปวยได้จริงและมีราคาถูก ท�าให้ผู้ปวยเข้าถึงการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ โรงพยาบาลหรือผูป้ ว ยสนใจอยากลองใช้ สามารถติดต่อ
ขอรับ DIY Spacer ได้ทชี่ มรมผูป้ ว ยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9973-4 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน “TUASEAN Week 2014” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 47 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยได้รับ
เกียรติจากท่านอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไทย” เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ส�าหรับการจัดงาน TU-ASEAN Week 2014 ได้มีการจัดสัมมนา 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่
เรือ่ งที่ 1 การปฏิรปู ประเทศไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน เรือ่ งที่ 2 โค้งสุดท้ายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เรื่องที่ 3 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
อาเซียน และเรือ่ งที่ 4 ASEAN Beyond 2015 โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญเรือ่ งอาเซียนเป็นอย่างดี ทัง้ จากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
การจัดงานในครัง้ นีป้ ระสบความส�าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยวิทยากรทุกท่านได้ให้ความ
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รู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งมาจาก
ทุกภาคส่วน ทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน รวมทัง้ นักเรียนและนักศึกษาด้วย
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ มีพนั ธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ศูนย์ฝกึ
อบรม คลังสมอง หรือ Think tank ศูนย์วจิ ยั
ศูนย์ข้อมูล และศูนย์กลางในการสร้างเครือ
ข่ายด้านอาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนมีความ
มุ่งมั่นที่เป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่จะเตรียม
ความพร้ อ มการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ของไทย ดังนั้นศูนย์อาเซียนจะจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ
จัดงาน TU-ASEAN Week เป็นประจ�าทุกปี
จัดสัมมนา TU-ASEAN Forum จัดประชุม
นานาชาติ จัดประชุมระดมสมอง จัดฝึก
อบรม พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนให้
เป็นศูนย์ข้อมูลของประเทศ และสร้างเครือ
ข่ายด้านอาเซียนศึกษาทั่วประเทศไทยและ
ทั่วอาเซียนต่อไป

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดงานสัปดาหอาเซียน “TU-ASEAN Week 2014”
ในโอกาสวันครบรอบ 47 ป แหงการกอตั้งอาเซียน
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‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร’ รวมกับ ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา’
เปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปญญาแหงชายแดนใต

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นก�าลังใจแก่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้ง “ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อเป็นคลังความรู้ทางวิชาการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ ประชาชน
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ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวิชาการต่างๆ ระหว่าง มธ. และ มรภ. ยะลาใน
อนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์ ประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เปิ ด เผยว่ า
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์หนังสือแห่งที่ 7 ที่ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�าเนินการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง
ของหนังสือวิชาการที่มีการรวบรวมผลงานวิชาการ ทั้งในพื้นที่และ
ส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหนังสือต่างประเทศแห่งแรกของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ความผูกพัน
แน่นแฟ้นของวงการการศึกษาและความเชือ่ มต่อระหว่างอุดมศึกษา
ในประเทศทั้งหมดกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“การบริหารจัดการศูนย์หนังสือจะต้องมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการรวบรวมผลงานวิชาการต่างๆ การ
ติดต่อประสานงานกับศูนย์หนังสือทั่วโลก การสั่งซื้อหนังสือทั้ง
ไทยและต่างประเทศ การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนกรณีสั่งซื้อหนังสือ
ต่างประเทศ การจ�าหน่ายหนังสือ และการเป็นสายส่งหนังสือ
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จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ปัจจุบันศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสาขา
4 แห่ง คือ สาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล�ำปาง
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ศู น ย์ ห นั ง สื อ นอก
มหาวิทยาลัย มี 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และล่าสุด ศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา” ศ.ดร.สุรพล
กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ มธ.ที่ต้องการ
ช่วยเหลือประเทศชาติให้ดีขึ้น ซึ่ง มธ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้ และเพือ่ แสดงว่า ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือด�ำเนินการบางอย่าง
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่คนในพื้นที่และพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนใต้อย่าง
จริงจัง ภายใต้สถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้นี้ มธ.จึงมีความตั้งใจที่จะมา
จัดตัง้ ศูนย์หนังสือ ซึง่ จะเป็นแหล่งความรูท้ างวิชาการของคนใต้และนับเป็นจุดเริม่
ต้นของความร่วมมืออีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นระหว่าง มธ. และ มรภ.ยะลา
ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนวิชาการ การพัฒนาบุคลากรคณาจารย์และนักศึกษา
และการฝึกอบรมต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา นับเป็น
ประวัตศิ าสตร์กา้ วส�ำคัญของ มรภ.ยะลา ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ปัญหาของนักวิชาการ
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ทสี่ ำ� คัญคือ การขาดเอกสารต�ำราทางวิชาการ เอกสารด้านการวิจยั
ศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
“ในวันนี้ มธ. ได้เข้ามาปักหมุดว่า เมื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหา
ทาง มธ.ได้เข้ามาอยู่กับเรา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นความ
ภาคภูมใิ จของเรา ซึง่ มธ.ได้ให้เกียรติและความไว้วางใจ ในการจัดตัง้ ศูนย์หนังสือ
นี้โดยใช้ชื่อของ มรภ.ยะลา โดยความร่วมมือของศูนย์หนังสือ มธ. การมี
ศูนย์หนังสือท�ำให้วันนี้เราพูดได้ว่า เราเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นที่พึ่ง
ของพีน่ อ้ งประชาชน ในด้านของความร่วมมือในอนาคตกับ มธ. เราจะมุง่ เน้นด้าน
การพัฒนาด้านการศึกษาเชิงวิชาการ การส่งนักศึกษาไปอบรม การส่งอาจารย์ไป
แลกเปลีย่ น และท้ายทีส่ ดุ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอนของยะลาที่
อาจมีบางหลักสูตรบางรายวิชาที่จะใช้หนังสือเอกสารของ มธ. ผมคาดหวังว่าจะ
เกิดความร่วมมือเหล่านี้ขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว
ส� ำ หรั บ ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาโดยความร่ ว มมื อ กั บ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์
เวลา 08.30-16.30 น.
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TU Show Case

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ 80

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจ�าปี 2556 และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ Grand Hall 1 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยบรรยากาศในงานเป็นไปย่างอบอุ่นและประทับใจ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และประชาชนทั่วไป
รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2557
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2557 ไปถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษา ณ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวน
ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะ
ร่วมท�าบุญ กรุณาติดต่อได้ที่งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรืองานการเงิน กองคลัง
ศูนย์รังสิต หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าเตียน บัญชีชื่อ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (กฐินพระราชทาน)” บัญชีเลขที่ 136-089542-7 ส�าหรับกรณีบริจาคเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (กฐินพระราชทาน) ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้น�าถวายวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามต่อไป
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดงาน “ธรรมศาสตรวิชาการเพื่อประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน�า จัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนอย่างยิ่งใหญ่
แสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดการน�าความรู้ไปบริการสังคม (Service
learning) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน สังคม และประเทศ
ตอกย�้ า ความเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องสั ง คมเพื่ อ
ประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยการปรับวิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการน�าความ
รู้ไปบริการสังคม (Service learning) โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเข้าใจบริบทของสังคมไทยมากขึ้น และน�าความรู้ที่ได้เรียน
ไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยจึงได้จดั งาน “ธรรมศาสตร์วชิ าการเพือ่ ประชาชน” ขึน้
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เพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอนและงานวิ ช าการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้
เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้
ประชาชน และพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ่ ก าร
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ประชาชนอย่างแท้จริง
โดยงาน “ธรรมศาสตร์
วิชาการเพื่อประชาชน”
จะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 12-13 พฤศจิ ก ายน 2557 ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะน�าเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 รูปแบบ
ครอบคลุมกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบริการเพื่อประชาชน อาทิ หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวมทั้งการแนะน�า
หลักสูตรของแต่ละคณะ
ส�าหรับไฮไลท์ของงาน เช่น
| นิ ท รรศการสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาทาง
สุขศาสตร์ โดยคณะแพทยศาสตร์
| โครงการรถปันพลังคน 20 ที่นั่ง ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้
แรงปันของคนในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลด
โลกร้อน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

โชวนวัตกรรมและความกาวหนาดานวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตรทุกดาน
มุงตอบโจทยเพื่อแก ไขปญหาของประชาชน ชุมชน และสังคม
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“งานธรรมศาสตร์ วิ ช าการที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการศึกษา
ค้ น คว้ า และพั ฒ นาของนั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์ จ นได้ ผ ลงานวิ ช าการและผล
งานวิ จั ย ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคม และสะท้อน
ความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ค าดหวั ง ว่ า
นวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนโครง
งานวิชาการต่างๆ ทีจ่ ดั แสดงในครัง้ นีจ้ ะช่วย
ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และผู้สนใจ
การคิดค้นพันธุข์ า้ วหอมมะลิ “ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์”
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์จะมีคุณสมบัติความไม่ไวต่อช่วงแสง
ในการออกดอก ทนแล้งและต้านทานโรคและแมลง และมีเสถียรภาพ
ในการให้ผลผลิตที่สูง ท�ำให้สามารถเพิ่มระดับการผลิตข้าวหอม
ต่อปีได้
| โครงงานพั ฒ นาชุ ม ชนเกลื อ ลาดใหญ่ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่วิจัยคุณภาพของเกลือโดย
บูรณาการระบบให้กับชุมชนและเสาะแสวงหาทางเลือกใหม่ให้กับ
ชุมชนเกลือลาดใหญ่
| โครงงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโรงเรี ย นเทศบาลท่ า โขลง
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่สร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ช่องปากของเด็กอนุบาลและเด็กประถมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง
โดยรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูกต้องและลดปริมาณการใช้น�้ำตาล
ในการปรุงอาหารกลางวัน
| การจั ด แสดงหมากรุ ก ไทยดี ไ ซน์ ร ่ ว มสมั ย โดยคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
มากมายโดยชุมนุมและกลุ่มนักศึกษาต่างๆ อาทิ การแสดงงิ้วล้อ
การเมืองของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอื่นๆ
|

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ในองค์ความรู้เหล่านี้สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
เข้าชมงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.tu.ac.th, www.tuacademic2014.tu.ac.th,
www.facebook.com/TUACADEMIC2014 หรื อ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ กองอาคารและสถานที่ มธ. ศูนย์รังสิต โทร.
02-564-4440-50 ต่อ 1911, 1912
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TU FaceUp

การประชุม TU-ASEAN FORUM ส่วนภูมิภาค
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดการประชุม TU-ASEAN FORUM
ส่ ว นภู มิ ภ าค ในหั ว ข้ อ “ไทยกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ
โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เสวนาทางวิชาการ “ปฏิรูปสื่อ: ปฏิรูปความจริง”
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธเี ปิด เสวนาทางวิชาการ “ปฏิรปู
สื่อ: ปฏิรูปความจริง” ชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จัดบรรยายธรรม
ในกิจกรรมรับเพื่อนใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จัดบรรยายธรรมใน
กิจกรรมรับเพือ่ นใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2557 ซึง่ ได้นมิ นต์
พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดสันผักหละ อ�าเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยาย เรื่อง ธรรมอารมณ์ดี ชีวิตมีสุขในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
ให้แนวคิดและหลักธรรมในการด�าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง 3501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

สัมมนานานาชาติเรื่อง สังคมเปลี่ยนผ่าน: ข้อท้าทาย ความรู้และปฏิบัติการ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธเี ปิดสัมมนานานาชาติเรือ่ ง สังคมเปลีย่ นผ่าน: ข้อท้าทาย ความรูแ้ ละปฏิบตั กิ าร โดยกลุม่
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม LT1
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุ ม สุ ด ยอดมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง
ชาติ ครั้งที่ 3
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นั ก วิ จั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2553 และเมธี
วิจัยอาวุโส สกว.ร่วมการประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: ก้าว
ย่างบนเส้นทางสูม่ หาวิทยาลัยระดับโลก เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอก
คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้าง International
Education Building
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้าง International Education Building มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ�านวน 1,500,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.วีรยา ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝายการคลัง เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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บรรยายพิเศษ “ล้านนานิยม”
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ เจ้าของผลงานหนังสือ
“สองนครา ประชาธิปไตย” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง ล้านนานิยม
เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 3313 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5
ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

ประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด ประชุ ม นานาชาติ TU-ASEAN
International Conference 2014 หัวข้อ “ASEAN: Emerging Global and Regional
Player?” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัล โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร
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ปฏิทินกิจกรรม
งานประชุมวิชาการประเพณี
4 สถาบัน ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความเปนธรรมในสังคม:
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ติดตอสอบถาม
งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย กองบริหารการวิจัย
มธ. ศูนยรังสิต โทร. 02-564-4440-79
ตอ 1812-1818

งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
ประจําป 2557 ภายใตแนวคิด “Eco Qualify”
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ หองสถาพร กวิตานนท ชั้น 3 อาคารบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ติดตอสอบถาม
งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
โทร. 0-2926-9151,
0-2926-9450

รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

ธรรมศาสตรวิชาการเพื่อประชาชน
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ติดตอสอบถาม
กองอาคารและสถานที่ มธ. ศูนยรังสิต
โทร. 0-2564-4440-50 ตอ 1911, 1912
www.tuacademic2014.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ศุภณา เย็นเปนสุข
ของเอเชี
ยที่ไดมาตรฐานสากล
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