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TU News

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก ่ผู ้ส�า เร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 เมื่อ

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ 

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ในโอกาสดงักล่าว มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ทลูเกล้าฯ

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

บรมราชกุมารี และปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปการศึกษา 2556

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

2

TU Journal-Sep57.indd   2 9/22/57 BE   4:06 PM



กติตมิศกัดิ ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา- 

ทนิดัดามาตุ และมอบปรญิญาดุษฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิแ์ด่ผูท้รงคณุวุฒิ

ในภาคเช้า จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ปรชัญาดษุฎ-ี 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการ นายยุทธนา มุกดาสนิท  

วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. 

โรเบิร์ต เอ็ม.แฮ็คแมน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วินัย  

ศิริจิตร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ศิลปกรรมศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.จิโตชิ มิกิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

วิศวกรรมโยธา

ส�าหรับในปีการศึกษา 2556 มีผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี จ�านวน 6,451 คน แยกเป็นประเภทดังนี้ ภาคเช้า  

คณะนติศิาสตร์ 855 คน คณะแพทยศาสตร์ 186 คน คณะศลิปศาสตร์ 

751 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 คน คณะสหเวชศาสตร์ 168 

คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83 คน คณะวารสารศาสตร์และ

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 และมีผู ้ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับ 

ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร จ�านวน 2,247 คน รวมท้ังสิ้น 

8,698 คน จุล
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TU Today

ศนูยการเรยีนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
แหลงเรยีนรู มุงสูการเปนมหาวทิยาลัยสเีขยีวเพือ่สิง่แวดลอมอยางย่ังยืน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แหล่งเรยีนรู ้มุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลยัสเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมอาคารสถาปัตยกรรมทาง

กายภาพถกูออกแบบให้ประหยดัพลงังาน เพือ่ปลกูฝังนกัศกึษาและบคุลากร ให้ตระหนกัถงึ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการด�ารงชีวิตและขับเคลื่อนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยใน

การสร้างและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและขยายผลไปสู่สังคมภายนอก ศนูย์การเรยีนรู้กรมหลวง

นราธวิาสราชนครนิทร์จะเป็นจดุเสรมิทีมี่ความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน โดยเน้นในเรือ่งของส่ือและ

การค้นคว้าด้านออนไลน์ บนอาคารที่ออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ

รองศาสตราจารย เกศนิ ีวฑิรูชาต ิรองอธกิารบดฝีายวางแผนและบรหิารศนูยรงัสติ 

กล่าวว่า ศนูย์การเรยีนรูก้รมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ เป็นแหล่งการเรยีนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศึกษา ด้วยการให้บรกิารด้านสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัการศกึษา ค้นคว้าข้อมลู 

สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น ชั้น 1 เป็น Business 

Zo ne มีร้านค้า ธนาคาร ออฟฟิศย่อยของกองกิจการนักศึกษา ฯลฯ ไว้ให้บริการ การเข้า

ออกศนูย์การเรยีนรูต้้องใช้บตัรนักศกึษาในการเข้า-ออก ดงันัน้นกัศึกษาจะต้องน�าบตัรตดิตวั

มาด้วยทุกครั้ง ชั้น 2 Tutoring Zone 

เป็นช้ันที่ มีการจัดพื้นที่บริการเป็นที่นั่ง

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 ช้ันน้ีให้บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่ งห ้องสมุด ได ้ จัด เตรียมสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึง

ส่ืออเิล็กทรอนกิส์หลากหลายประเภท ไม่ว่า

จะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ IPAD, Tablet, 

Kindle เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรยีนรูเ้ทคโนโลยี

ต่างๆ ในการเข้าถึงสารสนเทศ และพื้นที่

ส ่วนหน่ึงของช้ัน 4 ยังมี Lab ส�าหรับ

การฝึกภาษาต่างประเทศด้วย ชั้น 5 เป็น

พื้นที่ส�าหรับ International Lounge 

และมีร้านเครื่องดื่ม และจัดสวนด้านนอก จุล
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ซ่ึงศูนย์การเรียนรู้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-24.00 น.  

วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-24.00 น.

จากนโยบายการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ เกิดจากแนวคิดมหาวิทยาลัยในการสร้าง

สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษาให้มากขึ้นที่นอกจากการให้

บริการของหอสมุดอยู่แล้ว และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะเป็น

จุดเสริมที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องของสื่อและการค้นคว้าด้านออนไลน์ 

บนอาคารทีอ่อกแบบเพือ่ ประหยดัพลงังาน

โดยเฉพาะพลงังานทางเลอืกเป็นหลกัเพือ่น�า

ไปสู่ การเรียนรู้การพัฒนาท่ียั่งยืน จึงเกิด

แนวคิดการสร้างอาคาร จากงบประมาณ

แผ่นดินเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรสามารถ

ค้นคว้าหาความรู ้ด ้วยตนเองในรูปแบบ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้อง

ปฏิบัติงาน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างครบ

ครันในจุดเดียว 

นอกจากตัวอาคารที่ถูกออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีพื้นท่ี 

สีเขียว หรือสวน sustainable park ซึ่งถูกออกแบบและใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดภายใน 

สวนจากแผงโซล่าเซลล์ ประกอบกบัมหาวทิยาลยัมนีโยบายสร้างทางจักยาน bicycle land 

ท่ีมีความยาวมากถึง 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศูนย์ให้ยืม

จักรยาน จ�านวนกว่า 600 คัน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน และแสดงความ 

รบัผดิชอบและปรบัเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิชวีติให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ให้นกัศึกษา

และบคุลากรได้ตระหนกัถึงการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และต่อยอดไปถงึการด�ารงชวีติประจ�าวนั

เพ่ือให้เป็นแรงจุดประกายและขับเคล่ือนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขยายผลไปสู่สังคมภายนอก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลิตบัณฑิตผูพิการทางสายตา
สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคนแรกของประเทศไทย

การที่ผู ้พิการทางสายตาจะสามารถเข้าศึกษา

และส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีัน้นบัเป็นเรือ่งยากและท้าทาย 

แต่ในปีน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบัณฑิต ผู้พิการทาง

สายตาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนแรก

ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่

มนีโยบายมุง่เน้นความเสมอภาคทางการศกึษา และเชือ่มัน่

ในศักยภาพของผู้พิการ ให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสทาง

การศึกษาให้มีสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนปกต ิ

ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มโครงการนักศึกษา

พิการ ตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบันมีบัณฑิตพิการที่ส�าเร็จ

การศึกษาแล้ว 7 รุ่น

ส�าหรับบัณฑิตผู ้พิการที่จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันท่ี 6 

สิงหาคม 2557 มีจ�านวนรวม 21 คน หน่ึงในนั้นคือ 

นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง หรือ “แกป” บัณฑิตผู้พิการ

ทางสายตาคนแรกทีส่�าเร็จการศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเทอดเกยีรต ิมคีวามพกิารทางสายตาแต่ก�าเนดิ เข้าศกึษา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2552 โดยเป็นนักศึกษาผู้พิการ

ทางสายตาคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคนแรก

ของประเทศที่ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นาย

เทอดเกียรติ ได้รับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุนและส่งเสริม

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียน

ตาบอดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากความสามารถทางด้านวชิาการแล้ว 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

และเทคโนโลยีน้ันต้องขยันและอดทนเป็นเท่าตัว และยอมรับว่า

เรียนหนักมาก การเรียนระยะแรกต้องลองผิดลองถูกมาโดยตลอด 

แต่แม้จะเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ได้รับความช่วยเหลือ

จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆ นักศึกษามาโดยตลอด 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุด

และต้องยกนิ้วให้ในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ”

ส�าหรับเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความส�าเร็จนั้น นาย

เทอดเกียรติ กล่าวว่า “ผู้พิการจะต้องมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

และเก็บเนื้อหาความส�าคัญ ประกอบกับการบันทึกเสียงอาจารย์

ผูส้อนแล้วน�ากลบัมาทบทวนอย่างสม�า่เสมอ ผูพ้กิารต้องหมัน่ศึกษา

จากเพื่อนร่วมชั้น หมั่นศึกษาหาความรู้เองด้วย”

นายเทอดเกียรติ ได้ฝากให้ก�าลังใจส�าหรับเพื่อนๆ น้องๆ 

ผู้พิการว่า “ไม่มีอะไรที่เราจะท�าไม่ได้ ถ้าหากเราตั้งใจท�า ขึ้นอยู่ท่ี

ว่า เราตั้งเป้าหมายกับส่ิงนั้นไว้มากน้อยแค่ไหน ผมขอเป็นก�าลังใจ

ให้กับรุ่นน้องๆ ได้ตั้งใจเรียน เพราะมีโอกาสดีๆ รออยู่ ขอให้ฝาฝัน

อุปสรรคและไม่ย่อท้อ ส�าหรับผมจะตั้งใจท�างานเพื่อรับใช้สังคม

ทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสามารถท�าได้”

นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลิตบัณฑิตผูพิการทางสายตา
สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคนแรกของประเทศไทย

69 ป วันสันติภาพไทย 
16 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค ์
และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพ
ไทย เมื่อวันเสาร์ท่ี 16 สิงหาคม 2557 เวลา 12.45-17.00 น. 
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย และห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ช้ันสอง 
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

เปนการจดังานครัง้ที ่4 ภายหลงัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรกาํหนด
ใหเปนวันสําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใตวัตถุประสงคใหเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันเกี่ยวของกับการ
รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ ไดรับการเผยแพรไปสูอนุชนรุนหลัง
อยางตอเนื่องใหไดเรียนรูและจดจํา รวมทั้งเชิดชูเกียรติเสรีไทยที่ได
เสียสละความสุข ปฏบิตัหินาทีเ่พือ่สวนรวมอยางไมหวงัผลตอบแทน
สวนตัวใดๆ จนทําใหประเทศชาติผานพนวิกฤตในสงครามโลก ครั้ง
ที่ 2 มาไดอยางสงางาม เปนแบบอยางที่ดีงามของการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคม”

จากน้ันเป็นพิธีวางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิต
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
ธรรมศาสตร์ กบัการต่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตย และในโอกาสเดยีวกนั ได้
มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “สันติประชาธรรม” ส�าหรับบุคคลผู้อุทิศ
ตนเพือ่สงัคม เป็นรางวัลส�าหรบัคนรุน่ใหม่ทีท่�างานปิดทองหลงัพระ 
เพือ่ประโยชน์ต่อผู้ทีถ่กูเอารัดเอาเปรยีบในสงัคม ให้แก่ นายประยงค์ 
ดอกล�าไย  เป็นโล่เกยีรติยศ และเงนิรางวลั 500,000 บาท และมอบ
รางวัลสันติประชาธรรม กรณีพิเศษ แก่นายบัณฑร อ่อนด�า โดย
โครงการเตรียมงานร�าลึก 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปวย 
อึง๊ภากรณ์ ต่อด้วยปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ขบวนการเสรไีทย กบัการรกัษา
สันติภาพในประเทศไทย” โดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
ปิดท้ายด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเสรีไทย 
และการต่อสู้เพื่อเอกราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด�าเนนิรายการโดย ดร.ธร ปิตดิล อาจารย์
ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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DIY Spacer ควารางวัลดีเดน
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการเปนเลิศ
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ทั้ งนี้ผลงานการประดิษฐ ์  DIY Spacer น�าทีมโดย 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล ประธานชมรม
ผู ้ปวยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ
นางพัชรา บุญญอนุชิต หัวหน้างานการพยาบาลตรวจโรคกุมาร
เวชกรรมและเลขานุการชมรมฯ ร่วมกับ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ 
ดร.พสุ สิริสาลี และนายปริญญา จันทร์หุณีย์ จากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นผลงานสร้างชื่อมาหลายเวที 
โดยเฉพาะในเวทีระดับโลก สร้างความภาคภูมิใจและสร้างช่ือเสียง
ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในแวดวงส่ือมวลชนและในวงการแพทย์ 
ต่างรู้จักและติดตาม DIY Spacer เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์
กับผู้ปวยได้จริงและมีราคาถูก ท�าให้ผู้ปวยเข้าถึงการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทัง้นี ้โรงพยาบาลหรือผู้ปวยสนใจอยากลองใช้ สามารถตดิต่อ
ขอรบั DIY Spacer ได้ทีช่มรมผู้ปวยโรคหดื โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9973-4 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชม รมผู้ปวยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 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
ธรรมศาสตรเฉลมิพระเกยีรติ กล่าวว่า หลงัจากทีค่ณะอนกุรรมการพัฒนาระบบราชการ
เฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพือ่อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มาตรวจประเมินผลเพื่อพิจารณารางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกและส่งผลงานอุปกรณ์ช่วยพ่นยาท่ีสามารถ
ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) ให้แก่ ก.พ.ร. พิจารณาผลงานดังกล่าว โดย
ทาง ก.พ.ร. ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินและประกาศรางวัลมาแล้วเม่ือวันที่ 25 
สิงหาคมทีผ่่านมา ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
จากอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer)
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน “TU-
ASEAN 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 
เร่ืองที ่1 การปฏริปูประเทศไทยในบรบิทของประชาคมอาเซยีน เรือ่งที ่2 โค้งสดุท้ายการเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เรื่องที่ 3 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
อาเซยีน และเรือ่งที ่4 ASEAN Beyond 2015 โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรทีม่คีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญเรือ่งอาเซียนเป็นอย่างด ีทัง้จากภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
การจดังานในครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็และบรรลุ
เป้าหมายทีต้ั่งไว้ โดยวทิยากรทกุท่านได้ให้ความ

รู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งมาจาก
ทกุภาคส่วน ทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน รวมทัง้นกัเรยีนและนกัศกึษาด้วย 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มพีนัธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ศนูย์ฝึก
อบรม คลงัสมอง หรอื Think tank ศูนย์วจิยั 
ศูนย์ข้อมูล และศูนย์กลางในการสร้างเครือ
ข่ายด้านอาเซยีนศึกษา ศูนย์อาเซยีนมคีวาม
มุ่งมั่นที่เป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่จะเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน
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

ศูนย�อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
จัดงานสัปดาห�อาเซียน “TU-ASEAN Week 2014”
ในโอกาสวันครบรอบ 47 ป� แห�งการก�อตั้งอาเซียน
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‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�’ ร�วมกับ ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา’

เป�ดศูนย�หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังป�ญญาแห�งชายแดนใต�

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นก�าลังใจแก่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้ง “ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อเป็นคลังความรู้ทางวิชาการแก่
นกัศกึษา อาจารย์ บคุลากรทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมทัง้ประชาชน

ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวิชาการต่างๆ ระหว่าง มธ. และ มรภ. ยะลาใน
อนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สรุพล นติไิกรพจน์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนย ์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  เป ิดเผยว ่า 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์หนังสือแห่งที่ 7 ที่ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�าเนินการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง
ของหนังสือวิชาการที่มีการรวบรวมผลงานวิชาการ ทั้งในพื้นที่และ
ส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหนังสือต่างประเทศแห่งแรกของ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ความผูกพัน
แน่นแฟ้นของวงการการศึกษาและความเชือ่มต่อระหว่างอดุมศกึษา
ในประเทศทั้งหมดกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

“การบริหารจัดการศูนย์หนังสือจะต้องมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ ทั้งในด้านการรวบรวมผลงานวิชาการต่างๆ การ
ติดต่อประสานงานกับศูนย์หนังสือทั่วโลก การสั่งซื้อหนังสือทั้ง
ไทยและต่างประเทศ การดูแลอัตราแลกเปล่ียนกรณีส่ังซื้อหนังสือ
ต่างประเทศ การจ�าหน่ายหนังสือ และการเป็นสายส่งหนังสือ 
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ปัจจุบันศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสาขา  
4 แห่ง คือ สาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล�าปาง 
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส�าหรับความร ่วมมือในการจัดศูนย ์หนังสือนอก
มหาวทิยาลยั ม ี3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หนงัสอืมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และล่าสุด ศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา” ศ.ดร.สุรพล  
กล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับ 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นความมุ่งม่ันของ มธ.ที่ต้องการ 
ช่วยเหลือประเทศชาติให้ดีขึ้น ซึ่ง มธ. ตระหนักถึงความส�าคัญของพื้นท่ี 3  
จงัหวดัชายแดนใต้ และเพือ่แสดงว่า ทกุภาคส่วนต้องร่วมมอืด�าเนนิการบางอย่าง
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่คนในพ้ืนที่และพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนใต้อย่าง
จริงจัง ภายใต้สถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้นี้ มธ.จึงมีความตั้งใจที่จะมา
จดัตัง้ศูนย์หนงัสือ ซ่ึงจะเป็นแหล่งความรูท้างวชิาการของคนใต้และนบัเป็นจดุเริม่
ต้นของความร่วมมืออีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นระหว่าง มธ. และ มรภ.ยะลา 
ทั้งในด้านการแลกเปล่ียนวิชาการ การพัฒนาบุคลากรคณาจารย์และนักศึกษา 
และการฝึกอบรมต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา นับเป็น
ประวตัศิาสตร์ก้าวส�าคญัของ มรภ.ยะลา ซึง่ในช่วงทีผ่่านมา ปัญหาของนกัวชิาการ
ในพืน้ทีภ่าคใต้ทีส่�าคัญคอื การขาดเอกสารต�าราทางวชิาการ เอกสารด้านการวจิยั 
ศูนย์หนังสือ มรภ.ยะลา จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

“ในวันนี้ มธ. ได้เข้ามาปักหมุดว่า เมื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหา 
ทาง มธ.ได้เข้ามาอยู่กับเรา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นความ 
ภาคภมูใิจของเรา ซึง่ มธ.ได้ให้เกยีรตแิละความไว้วางใจ ในการจดัตัง้ศนูย์หนงัสอื 
นี้โดยใช้ช่ือของ มรภ.ยะลา โดยความร่วมมือของศูนย์หนังสือ มธ. การม ี
ศูนย์หนังสือท�าให้วันนี้เราพูดได้ว่า เราเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นที่พึ่ง
ของพีน้่องประชาชน ในด้านของความร่วมมอืในอนาคตกบั มธ. เราจะมุง่เน้นด้าน
การพฒันาด้านการศกึษาเชงิวชิาการ การส่งนกัศกึษาไปอบรม การส่งอาจารย์ไป
แลกเปลีย่น และท้ายท่ีสดุ ความร่วมมอืในกระบวนการเรยีนการสอนของยะลาที่
อาจมีบางหลักสูตรบางรายวิชาที่จะใช้หนังสือเอกสารของ มธ. ผมคาดหวังว่าจะ
เกิดความร่วมมือเหล่านี้ขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ส�าหรับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับ 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์  
เวลา 08.30-16.30 น.
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TU Show Case 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจ�าปี 2556 และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ Grand Hall 1 โรงแรม

รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยบรรยากาศในงานเป็นไปย่างอบอุ่นและประทับใจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และประชาชนทั่วไป

รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2557

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเนื่องใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ 80

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�าถวายวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามต่อไปจุล
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความเป็นมหาวิทยาลัย

ชั้นน�า จัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนอย่างยิ่งใหญ่ 

แสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดการน�าความรู้ไปบริการสังคม (Service 

learning) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน สังคม และประเทศ 

ตอกย�้าความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู ้ของสังคมเพื่อ

ประชาชน

เพือ่พฒันาการเรยีนการ

สอนและงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยให ้

เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้

ประชาชน และพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู ่การ

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

โดยงาน “ธรรมศาสตร์

วิชาการเพื่อประชาชน” 

จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะน�าเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 รูปแบบ

ครอบคลุมกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบริการเพื่อประชาชน อาทิ หน่วย

แพทย์เคล่ือนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวมทั้งการแนะน�า

หลักสูตรของแต่ละคณะ

ส�าหรับไฮไลท์ของงาน เช่น 

| นิทรรศการสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาทาง

สุขศาสตร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ 

|	โครงการรถปันพลังคน 20 ที่น่ัง ที่ขับเคล่ือนด้วยการใช้

แรงปันของคนในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลด

โลกร้อน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�จัดงาน “ธรรมศาสตร�วิชาการเพื่อประชาชน”
โชว�นวัตกรรมและความก�าวหน�าด�านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร�ทุกด�าน 
มุ�งตอบโจทย�เพื่อแก� ไขป�ญหาของประชาชน ชุมชน และสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือ

ประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยการปรับวิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการน�าความ

รู้ไปบริการสังคม (Service learning) โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้

และเข้าใจบริบทของสังคมไทยมากขึ้น และน�าความรู้ที่ได้เรียน

ไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ 

มหาวทิยาลยัจงึได้จดังาน “ธรรมศาสตร์วชิาการเพือ่ประชาชน” ขึน้ จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

13

TU Journal-Sep57.indd   13 9/22/57 BE   4:07 PM



|	การคดิค้นพนัธุข้์าวหอมมะล ิ“ข้าวหอมมะลธิรรมศาสตร์” 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์จะมีคุณสมบัติความไม่ไวต่อช่วงแสง 

ในการออกดอก ทนแล้งและต้านทานโรคและแมลง และมเีสถยีรภาพ

ในการให้ผลผลิตท่ีสูง ท�าให้สามารถเพิ่มระดับการผลิตข้าวหอม 

ต่อปีได้ 

|	โครงงานพัฒนาชุมชนเกลือลาดใหญ่เพื่อความยั่งยืน  

โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่วิจัยคุณภาพของเกลือโดย

บูรณาการระบบให้กับชุมชนและเสาะแสวงหาทางเลือกใหม่ให้กับ

ชุมชนเกลือลาดใหญ่

|	โครงงานสร้างเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง  

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน 

ช่องปากของเด็กอนุบาลและเด็กประถมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง  

โดยรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูกต้องและลดปริมาณการใช้น�้าตาล

ในการปรุงอาหารกลางวัน 

|	การจัดแสดงหมากรุกไทยดีไซน์ร ่วมสมัย โดยคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

มากมายโดยชุมนุมและกลุ่มนักศึกษาต่างๆ อาทิ การแสดงงิ้วล้อ

การเมอืงของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และอื่นๆ

“งานธรรมศาสตร ์วิชาการที่จะ 

เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการศึกษา

ค ้นคว ้าและพัฒนาของนักศึกษาและ

คณาจารย์จนได้ผลงานวิชาการและผล

งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ชุมชนและสังคม และสะท้อน

ความก้าวหน้าทางวชิาการของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์คาดหวังว ่า 

นวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนโครง

งานวชิาการต่างๆ ท่ีจดัแสดงในครัง้นีจ้ะช่วย

ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และผู้สนใจ

ในองค์ความรู้เหล่านี้สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

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 หรือสอบถาม 

รายละเอียดได้ที่ กองอาคารและสถานที่ มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 

02-564-4440-50 ต่อ 1911, 1912
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การประชุม TU-ASEAN FORUM ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร ่วมกับ  
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จดัการประชุม TU-ASEAN FORUM 
ส่วนภูมิภาค ในหัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้าง International 
Education Building
ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) ได้มอบเงนิสนบัสนนุโครงการ
ก่อสร้าง International Education Building มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ�านวน 1,500,000 บาท โดยม ีรองศาสตราจารย์ 
ดร.วีรยา ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝายการคลัง เป็นผู้รับมอบ 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เสวนาทางวิชาการ “ปฏิรูปสื่อ: ปฏิรูปความจริง”
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพธิเีปิด เสวนาทางวชิาการ “ปฏริปู
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

สัมมนานานาชาติเรื่อง สังคมเปลี่ยนผ่าน: ข้อท้าทาย ความรู้และปฏิบัติการ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานใน
พธิเีปิดสมัมนานานาชาตเิรือ่ง สงัคมเปลีย่นผ่าน: ข้อท้าทาย ความรู้และปฏบิติัการ โดยกลุม่
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม LT1 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 3
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
นักวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเมธี
วิจัยอาวุโส สกว.ร่วมการประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: ก้าว

ย่างบนเส้นทางสูม่หาวทิยาลยัระดบัโลก เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 ณ บางกอก
คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

บรร ยายพิเศษ “ล้านนานิยม” 
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  นกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุ ิเจ้าของผลงานหนงัสอื 
“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
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมนานาชาติ 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

TU FaceUp

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จัดบรรยายธรรม
ในกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จัดบรรยายธรรมใน
กจิกรรมรบัเพือ่นใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2557 ซึง่ได้นมินต์
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
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

   และผูสนใจทั่วไป

 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก 

   ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว 

   ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี 

   ศุภณา เย็นเปนสุข

 จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต 

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8 

   โทรสาร 0-2564-4493

 E-mail : pr.tu@hotmail.com

 Website : www.pr.tu.ac.th

 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11

วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
เป�นสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของเอเชียที่ได�มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร�างองค�ความรู�

และการแก�ป�ญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชน�ของประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประเพณี 
4 สถาบัน ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความเป�นธรรมในสังคม: 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 

   ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ท�าพระจันทร�

      ติดต�อสอบถาม
         งานส�งเสริมและเผยแพร�งานวิจัย กองบริหารการวิจัย 

            มธ. ศูนย�รังสิต โทร. 02-564-4440-79 

                     ต�อ 1812-1818

ร�วมทําบุญถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป� 2557

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.  

ณ วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

          งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 
  ประจําป� 2557 ภายใต�แนวคิด “Eco Qualify”
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 -16.00 น. 

ณ ห�องสถาพร กวิตานนท� ชั้น 3 อาคารบริการ 

    โรงพยาบาลธรรมศาสตร�ฯ

               ติดต�อสอบถาม  

งานพัฒนาคุณภาพการบริการ 

                      โรงพยาบาลธรรมศาสตร�ฯ 

                               โทร. 0-2926-9151, 

                                               0-2926-9450

ธรรมศาสตร�วิชาการเพื่อประชาชน
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต

ติดต�อสอบถาม 

กองอาคารและสถานที่ มธ. ศูนย�รังสิต 

โทร. 0-2564-4440-50 ต�อ 1911, 1912
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