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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกาศความพรอมเตรียมฉลองครบรอบ 80 ป
จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตอกยํ้าปรัชญามหาวิทยาลัย
ยืนหยัดเคียงขางประชาชน พรอมสรางองคความรูเพื่อรวมแก ไขปญหา
ของสังคมไทยและสังคมโลก ชูคําขวัญ

“ 8 ทศวรรษ อภิวัฒนสังคมไทย”
สะทอนบทบาท ยืนเคียงขางประชาชน
ผานความเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมไทย
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28 สิ ง หาคม 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานแถลง
ขาว ประกาศเปดโครงการจัดกิจกรรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการ
สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ภายใตแนวคิด “8 ทศวรรษอภิวัฒน
สังคมไทย” พรอมชูไฮไลทการฉลอง
80 ป เตรียมเชิญนักวิชาการรางวัล
โนเบล และผูบริหาร Facebook มา
ปาฐกถาพิเศษ พรอมดวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยชัน้ แนวหนาทัว่ เอเชียรวม
แสดงวิสัยทัศนอนาคตเอเชียในฐานะ

ศูนยกลางการศึกษาโลกแหงใหม กิจกรรมนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบตลอดป
รศ. ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดแถลงขาววันนีว้ า เพือ่ เปนการประกาศ
ความพรอมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการเริ่มตนปแหงการเฉลิมฉลอง
และจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษต า งๆ ต อ เนื่ อ งจากนี้ เ ป น ต น ไปจนถึ ง ป ห น า คื อ ในวั น ที่
27 มิถุนายน 2557 ซึ่งเปนวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 80 ปเต็ม
ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรมทัง้ หมด เปนการผนึกกําลังความรวมมือของคน “ธรรมศาสตร”
หลายภาคสวน ไมวาจะเปนฝายบริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา สํานัก สถาบัน
ศิษยปจจุบัน และเครือขายศิษยเกา เพื่อเฉลิมฉลองในวาระสําคัญที่มหาวิทยาลัย
ไดอยูเ คียงขางสังคมไทยมาตลอด 80 ป ในฐานะสถาบันการศึกษาทีเ่ ปนผูข บั เคลือ่ น
การพัฒนาใหกับประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการเผยแพรผลงานและความกาวหนา
ของมหาวิทยาลัยในทางวิชาการ และแสดงบทบาทสําคัญในการเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาในประเด็นตางๆ ใหกับสังคมไทยอีกดวย
“นับเปนระยะ
เวลายาวนาน
เกื อ บ 8 ทศวรรษ
ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตรในฐานะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ชัน้ นําของประเทศไทย
ไดสรางและถายทอด
อ ง ค  ค ว า ม รู  ด  า น
วิ ช าการและจั ด การ
รศ. ดร.นริศ ชัยสูตร, ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย และ คุณพิชัย ชุณหวชิร

รวมเปนประธานเปดโครงการและตราสัญลักษณ “ครบรอบ 80 ป แหง
การสถาปนา มธ.”

กาวหนา สามารถสรางองคความรูที่จะเปนเครื่องมือในการ
ชวยแกไขปญหาใหกับประเทศชาติ รวมทั้งปญหาของโลกใน
ยุคใหมโดยรวมไดอีกดวย
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จะจั ด
ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประกอบดวยทั้งหมด 11 ฝาย ดวยกัน อาทิ
ดานวิชาการ มีแนวคิดการจัดกิจกรรม “การศึกษากับสังคมไทย
และสังคมโลก” โดยกําหนดจัดกิจกรรม “การประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยชัน้ นําของเอเชียหรือ Asian Leading University
President Forum โดยจะเชิญองคปาฐกทีเ่ ปนผูน าํ ระดับโลก
มาแสดงทัศนะเกีย่ วกับการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ระดับแนวหนาของเอเชีย คือประเทศญีป่ นุ จีน เกาหลี สิงคโปร
ฮองกง มารวมเวทีอภิปรายแสดงความเห็นตอแนวโนมบทบาท
ของเอเชียในฐานะศูนยกลางการศึกษาโลกแหงใหม นอกจากนี้
ยังจะจัดกิจกรรม “เวทีความคิดชุด อภิวัฒนสังคมไทย เปน
Forum Series หลากหลายสาขา โดยจุดเดนจะอยูที่การเชิญ
ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีคือ Professor Akira Suzuki
จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุนมาเยือนและแสดง
ปาฐกถาในโอกาสครบรอบ 80 ป มธ. ราวๆ เดือนกุมภาพันธ
2557 รวมดวยการจัดเวทีเสวนาประมาณเดือนละครัง้ ในหัวขอ
ที่เปนประเด็นสําคัญที่สังคมไทยตองพิจารณาไดแก ดานการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งจะเชิญ
ผูบริหาร Faceboook มาแสดงทัศนะเรื่อง New Media
Landscape
ฝายนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการออนไลน เพื่อเปน
แหลงเรียนรูภูมิหลังทางประวัติศาสตรและผลงานที่สําคัญ
ของธรรมศาสตรกบั สังคม นําเสนอในรูปแบบของสือ่ ออนไลน
มัลติมเี ดีย 2 มิติ ทัง้ ภาพและเสียงซึง่ สามารถเขาชมนิทรรศการ
ไดทุกที่ทุกเวลา
นิทรรศการกําแพง - กาลเวลา คือ นิทรรศการ ‘80
เรื่องราวบนกําแพงชรา’ ในรูปของ Augmentted Reality /
QR Code 12 จุด นําเขาสูประวัติศาสตรของธรรมศาสตรใน
ปที่ 80 โดยใช ‘พื้นที่’ และ ‘จดหมายเหตุ’ เปนหลักสําคัญ
ในการบอกเลาเรื่องราว โดยผูชมจะใชอุปกรณของตนเองใน
การเขาถึงขอมูลภายในพื้นที่ มธ.ทาพระจันทรแตละจุด รวม
ถึงเชื่อมโยงไปที่ศูนยการศึกษา สมาคม และองคกรอื่น นอก

การแสดงชุด “ไตฝุน” ของคณะศิลปกรรมศาสตร มธ.นําเขาสูการเปด
ตัวโครงการ และตราสัญลักษณ อยางเปนทางการ โดยมี น.ส.อรณิชา กรินชัย
หรือ “พราว” ศิลปนวงโอลีฟ (ซาย) และ น.ส.หนึ่งธิดา โสภณ หรือ “หนูนา”
ศิลปนและนักแสดง (ขวา) รวมรองเพลงและแสดงในพิธีเปด
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ศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกไปรั บ ใช สั ง คมไทยครอบคลุ ม
ทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอด
เวลาที่ผานมา ธรรมศาสตรไดกาวไปพรอมๆ กับสังคมไทย
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตางๆ ของประเทศมา
หลายครั้งหลายหน และมีความเจริญกาวหนามาโดยลําดับ
ครัง้ นี้ จึงเปนโอกาสสําคัญทีจ่ ะจัดกิจกรรม เพือ่ เผยแพรผลงาน
และเกียรติคณ
ุ ของสถาบัน รวมทัง้ จัดกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน
ตอสังคมทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลอยางกวางขวาง”
ประธานคณะกรรมการฯ กลาว
นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมธรรมศาสตรใน
พระบรมราชูปถัมภ ในฐานะองคกรรวมจัดกิจกรรมใน
โอกาสครบรอบ 80 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเพิ่ม
เติมวา สําหรับในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยในครัง้ นี้ สมาคมธรรมศาสตรฯ จะใหความรวมมือ
และสนับสนุนในทุกๆ ดาน พรอมทัง้ จะทําหนาทีเ่ ปนศูนยกลาง
ในการเชิญชวนชาวธรรมศาสตร หนวยงาน และองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดงานและใหการสนับสนุนการจัด
งานครั้งนี้ ใหมีความสมบูรณยิ่งใหญ และบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งเปาหมายไว
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รองประธานคณะกรรมการจัดงาน กลาววา
ในการจัดกิจกรรมครอบรอบ 80 ป มีแนวคิดหลักคือ “8
ทศวรรษ อภิวฒ
ั นสงั คมไทย” ซึง่ หมายถึงการทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดอยูเคียงขางสังคมไทยมาโดยตลอด ทามกลาง
การเปลีย่ นผาน ความเปลีย่ นแปลงและความเติบโตของสังคม
ในทุกมิติ ไมวา จะเปนดานการเมือง จิตวิญญาณประชาธิปไตย
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย
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พื้นที่ทาพระจันทร
ฝายบริการสังคม เปนการจัดกิจกรรมดานการแพทย
และกฎหมาย ในรูปแบบของกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพ
และการดูแลตนเอง และใหความรูดานกฎหมาย มีการจัด
บริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ ใหการตรวจรักษา และดูแล
รักษาสุขภาพทีจ่ าํ เปนสําหรับประชาชน โดยมีแนวคิด “ยกโรง
พยาบาลธรรมศาสตรฯ มาถึงบานทาน” โดยจะจัดกิจกรรม
ทัง้ หมด 4 ครัง้ ใหญ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ศูนยรงั สิต ศูนยลาํ ปาง และศูนยพทั ยา ประกอบไปดวย คลินกิ ตา
ตรวจคัดกรองและใหคําปรึกษาผูปวยโรคเบาหวาน / ไขมัน
โรคหัวใจ สมองเสื่อม จัดโครงการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ
“Inner Health” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ ตรวจ
คัดกรองภาวะสุขภาพผูสูงอายุ บริการทันตกรรมผูสูงอายุ
นอกจากนี้ มี กิ จ กรรมเด น ในฝ า ยต า งๆ อี ก หลาก
หลาย อาทิ ดานศาสนสัมพันธ จัดกิจกรรม “อํานวยพร
ธรรมศาสตร” ในเดือนมกราคม 2557 ประกอบดวยพิธีทาง
ศาสนา 3 ศาสนาโดยผูนําทางพุทธศาสนา อิสลาม และคริสต
การจัดทําเพลงธรรมศาสตร โดยจะนําเพลงธรรมศาสตรที่ได
รับความนิยมในอดีตและปจจุบันมาเรียบเรียง ขับรองและ
อัดเสียงใหม และประพันธเพลงใหมเพิ่มอีก 1 เพลง โดยเปน
เพลงที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอสังคม การจัดแสดงที่เปน
อัตลักษณของธรรมศาสตรคือ โขน และงิ้วธรรมศาสตร

ตราสัญลักษญ

สําหรับดานการจัดทําของที่ระลึก มีการจัดทําเหรียญ
กษาปณ 20 บาทในรู ป แบบใหม และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก 3
บูรพาจารย ของ มธ. โดยเปนเหรียญเนื้อเงิน เนื้อทองแดง จัด
ทําดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษครบรอบ 80 ป ธรรมศาสตร
รวมกับ บริษัทไปรษณียไทย โปรษณียบัตรแบบ pre-paid
postcard เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมพิ เ ศษอี ก สองรายการ คื อ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดรวมกับ Asia-Paciﬁc Peace Research Association
(APPRA) ในหัวขอ “Engaging Deadly Conﬂicts in
Asia-Paciﬁc with Nonviolent Alternatives” ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะทบทวนองคความรู
ดานการกาวขามความขัดแยงดวยสันติวิธี ดวยการทบทวน
องคความรูด า นสันติความขัดแยงศึกษา เพือ่ คุณคาทางวิชาการ
และในการหาทางผ อ นเบาภั ย คุ ก คามจากความขั ด แย ง ที่
รุนแรงใหลดนอยลง และอีกกิจกรรมหนึ่งคือ International
Conference หัวขอ “เช็คความพรอมอาเซียนรายประเทศ:
โอกาส ขอกังวล และการเตรียมตัวสู AEC 2015” ประมาณ
กันยายน 2556 ซึง่ เชิญวิทยากรจากชาติสมาชิกทัง้ 9 ชาติ และ
ไดรับเกียรติจาก ดร.มหาธีร มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย มาเปนองคปาฐก วิเคราะหถึงการเตรียมตัวเขาสู
AEC ของแตละประเทศอีกดวย
ทั้ ง นี้ ผู  ส นใจ สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได ที่
งานประชาสั ม พั น ธ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
โทร.02-613-3030, 02-564-4440 ต อ 1117-8
หรือคนหาขอมูลเพิ่มเติมผาน www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

(Logo)
ในโอกาสครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูออกแบบ
ผศ. ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ และอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
แนวคิดในการออกแบบ
1. ตึกโดม สื่อความหมายแหงปญญา ตึกโดมยังยืนตระหงานมั่นคงริมฝงเจาพระยาเปนเวลา 8 ทศวรรษ อันเปนผูสราง
ปญญาชนแกประเทศชาติ และจะยังคงสรางตอไป
2. เสนโคงดานลาง แสดงถึงแมนํ้าเจาพระยาที่อยูคูโดมมาตลอด อันเปนฐานที่มั่นคงใหแกลูกแมโดม
3. สีเหลืองแดง 2 เสน สื่อถึงลํานํ้าเปนสีของมหาวิทยาลัย และแสดงถึงการที่ธรรมกับชีวิตเลือดเนื้อ ยังเปนสิ่งที่ยัง
ตองคูกันไปในสังคม
4. เลข 80 เปนเลขไทยแสดงถึงสถาบันของประเทศไทย คงความเปนเอกลักษณไทย แสดงถึงความที่ มหาวิทยาลัย
ไดเติบโตมาจนมีความสมบูรณ พรอมกับเงาสีเหลืองหลังตัวเลข ก็แสดงถึงความคูกัน เหมือนกับที่ใชในสัญลักษณสายนํ้า

TU News

ทีมนักวิจัยธรรมศาสตร ไดรับประกาศเกียรติคุณ
โครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

อาจารย ดร.ปเตอร รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร
และการบั ญ ชี จากผลงานวิ จัย “การใช เ ครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลนในการสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรู”
ศาสตราจารย ดร.ผดุ ง ศั ก ดิ์ รั ต นเดโช คณะ
วิศวกรรมศาสตร จากผลงานวิจยั “ระบบอบแหงเชิงพาณิชย
โดยใชไมโครเวฟกําลังตํ่า”
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.พิ ษ ณุ ตู  จิ น ดา และ
รองศาสตราจารย ดร.ลักขณา หลอตระกูล สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร จากผลงานวิจัย “การใชไมโครเวฟในงาน
วิศวกรรมการกักเก็บสารสําคัญจากพืชดวยไซโคลเดกซ
ตริน”
รองศาสตราจารย ดร.อรุ ณ พร อิ ฐ รั ต น คณะ
แพทยศาสตร จากผลงานวิจัย “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรโดยเฉพาะตํารับยาแผนไทยมาอยางยาวนาน”
จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับประกาศ
เกียรติคุณจากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การสือ่ สาร และโทรคมนาคม วุฒสิ ภา ในโครงการวิทยาศาสตร
สู  ค วามเป น เลิ ศ ประจํ า ป 2556 ในฐานะที่ ส ร า งสรรค
ผลงานวิจยั ทีโ่ ดดเดน สามารถนําความรูท างดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาประยุกตใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
สร า งสรรค ป ระโยชน ต  อ สั ง คม เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแขงขัน จาก นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ หองประชุมรัฐสภา อาคาร
รัฐสภา 1 ชั้น 2
นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ไ ด รั บ ประกาศ
เกียรติคุณในครั้งนี้ ไดแก
ศูนยวจิ ยั คนควาพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และรองศาสตราจารย ดร.เภสัชกร กอบธัน สถิรกุล ภาควิชา
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน
วิจัย “การหาโมเลกุลที่สามารถเปนยาไดจากสมุนไพรไทย
ครบวงจร”
นายธีรพงศ สมุทรอัษฎงค นางสาวพัสตาภรณ
เสือสา นางสาวกานตณิศา มูลผล นายโชคชัย ไตรศักดิ์
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุ  ง เรื อ งด ว ยบุ ญ และ
รองศาสตราจารย ดร.จิรรัตน ธีระวราพฤกษ จากผลงานวิจัย
“ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใชไฟฟา”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร จากผลงานวิจัย “ชุดถอดประกอบตน
กําลังสําหรับรถเข็นคนพิการ”
รองศาสตราจารย ดร.เภสั ช กรหญิ ง ปลื้ ม จิ ต ต
โรจนพันธุ คณะเภสัชศาสตร จากผลงานวิจยั “เจลฟาทะลายโจร
เพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ”
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มธ. ก้าวสู่ ‘e-Campus’
มุ่งมั่นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อตอบสนองการใช้งานแบบ Bring Your Own Device (BYOD)

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาระบบไอที
มุ ่ ง เป้ า หมายสู ่ ก ารเป็ น e-Campus เพื่ อ ยกระดั บ เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชีย โดยปรับยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ พร้อมจับมือกับซิสโก้
และหน่วยงานไอทีชั้นน�ำในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ไอที) ของมหาวิทยาลัย ติดตั้งเครือข่ายแบบ
ใช้สายและไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต เพื่อรองรับการเชื่อมต่อทุกที่
ทุกเวลา ตอบสนองในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนา
ส่งเสริมบุคลากรให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชีย จึงได้มีการก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นในต่ า งๆ เพื่ อ ท� ำ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะด้านไอที ได้ร่วมมือกับซิสโก้
และบริ ษั ท ด้ า นไอที ชั้ น น� ำ ระดั บ โลก (เช่ น ไมโครซอฟต์
แอปเปิ้ล ฟูจิซีรอกซ์) ในการปรับปรุงระบบไอทีเพื่อเปลี่ยน
เป็นมหาวิทยาลัย e-Campus โดยเริ่มจากการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไอที ด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต
เพิ่มจุดให้บริการ wi-fi กว่า 1,100 จุด ทั้งท่าพระจันทร์และ
ศูนย์รังสิต และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของระบบเครือข่าย
(network) ให้เป็นอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่
จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถโดยรวมของเครือข่าย
ทั้งแบบใช้สาย (wired) และแบบไร้สาย (wireless) ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการน�ำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ใน
มหาวิทยาลัย หรือการใช้งานแบบ Bring Your Own
Device (BYOD) รองรั บ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ น
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รูปแบบใหม่ๆ และรองรับการใช้งาน IPv6 ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกๆ ในประเทศไทยที่น�ำ IPv6 มาใช้ รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน ที่ครอบคลุม
พื้นที่การใช้งานที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น”
จากการปรับปรุงระบบไอทีในครั้งนี้ ท�ำให้ความเร็ว
ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นจาก 54 Mbps เป็น
ความเร็วสูงสุด 1.3 Gbps โดยแบ่งการด�ำเนินการเป็นสองช่วง
คือ ระยะที่หนึง่ เป็นการปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐานไอที
และติดตั้งเครือข่ายไร้สายที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ในปี
2556 และระยะที่สอง เป็นการปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานไอทีและด�ำเนินการติดตัง้ เครือข่ายไร้สายทีศ่ นู ย์ลำ� ปาง
และศูนย์พัทยา ภายในปี 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
กล่าวเพิม่ เติมว่า “ในการยกระดับสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
ในภูมิภาคเอเชียตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและส่งเสริม
ในหลายๆ ด้าน และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็
ถือเป็นการปรับและยกระดับเพือ่ รองรับและเพิม่ ความสอดคล้อง
ในการท�ำงานในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านไอทีไว้ 5 ด้าน หรือ 5e ด้วยกัน เริม่ ด้วย
1. e-Campus คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที
ปรับปรุงการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเพิ่มความเร็ว (speed)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ (efficiency) การใช้งานและการสือ่ สาร
ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2. e-Admin เป็นการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารงานในด้านต่างๆ อาทิ
ระบบการจั ด การครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถตรวจสอบย้ อ นหลั ง
ได้ไม่ว่าครุภัณฑ์ชิ้นนั้นจะซื้อจากบริษัทอะไร ราคาเท่าไหร่

ธรรมศาสตร์ท�ำนา

ปีที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานเปิดโครงการธรรมศาสตร์ท�ำนา...เศรษฐกิจ
พอเพียง ปีที่ 8 กล่าวว่า โครงการธรรมศาสตร์ท�ำนา...เศรษฐกิจพอเพียงได้
ด�ำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 8 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ปลูกข้าวเลี้ยง
ต้อนรับเพื่อนใหม่ของชาวธรรมศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาซึ่งจะเป็นบัณฑิตในอนาคตให้
เข้าใจ และตระหนักในคุณค่าตามแนวพระราชด�ำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาและเจริญก้าวหน้าบนรากฐานของความพอดีและ
พอเพียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงต้องให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการ
กันอย่างจริงจัง โดยการจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผ่านโครงการ
ธรรมศาสตร์ท�ำนา... “เศรษฐกิจพอเพียง” ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Thammasat Digital Collection เพื่อผู้ที่สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดความรู้ข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ใน
ระบบดังกล่าว และได้เริ่มมีโครงการ TU-Tube ซึ่งเป็นช่อง
ทางการเผยแพร่ความรูส้ สู่ งั คมผ่าน YouTube และ e สุดท้าย
คือ 5. e-Culture ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดรับหรือรองรับกับการพัฒนา 4e ที่กล่าวข้างต้น เพื่อยก
ระดับการใช้ไอทีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อ
การลงทุน โดยได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านไอที
และการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริม
ให้มีความรู้และสามารถน�ำไปพัฒนางานของตนเองและของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ
ติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยทั้ ง แบบใช้ ส ายและไร้ ส าย ที่ ค รอบคลุ ม
ทั้ ง ท่ า พระจั น ทร์ แ ละศู น ย์ รั ง สิ ต ภายใต้ ส ถาปั ต ยกรรม
Borderless Networks ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
และจะด�ำเนินการในเฟสที่สอง ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งศูนย์ล�ำปางและศูนย์พัทยา อันจะส่งผล
ให้การท�ำงาน การบริหารงาน และการเรียนการสอนทั้ง
4 ศูนย์การศึกษามีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของเอเชีย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มีจ�ำนวนกี่ชิ้น เพื่อการตรวจสอบถึงที่มาครุภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โดยท�ำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ฉั บ ไวและอยู ่ บ นฐานของการมี ข ้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นรอบด้ า น
3. e-Learning/e-Research มีการพัฒนาทั้งในระบบการ
ลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ห้อง
สมุดออนไลน์ที่ท�ำให้การค้นคว้าหาความรู้มีความสะดวก
ขึ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง การต่ อ อายุ ก ารยื ม หนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้ามาเรียนบทเรียนซ�้ำๆ ได้ เพื่อเป็นการทบทวน
บทเรียน โดยจะพัฒนาในรูปแบบของ Mobile e-Learning
หรือ Me-Learning เพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์สื่อสาร
และวิถีชีวิต (lifestyle) ในปัจจุบันของนักศึกษา อีกทั้งยังมี
การรวบรวมหนังสือหายากและข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ รวมทั้งมีร ะบบฐานข้ อ มู ล การ
วิจัยและผลงานวิจัยต่างๆ 4. e-Society คือการพัฒนาด้าน
ไอทีเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม โดยน�ำบทเรียนในวิชา
ต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาไว้ในระบบ
Thammasat University Open Course Ware และ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน
“สาธุการบูชา ฉลองพระชันษาสังฆราชา 100ปี”
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ก� ำ หนดจั ด งาน “สาธุ ก ารบู ช า
ฉลองพระชันษาสังฆราชา 100 ปี”
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ และถวาย
เป็นพระกุศลอายุวัฒนมงคล แด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
เนื่ อ งในวโรกาสมี พ ระชั น ษาครบ
100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม
2556 เวลา 7.00 - 10.00 น. ณ
มณฑลพิ ธี บ ริ เวณสนามฟุ ต บอล
และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมตักบาตร ถวายทานแด่พระสงฆ์ 101 รูป
เจริญพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย เจริญจิตภาวนา น�ำโดย
พระอาจารย์อารยวังโส องค์ประธานสงฆ์ (เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์

หริภุญไชย จ.ล�ำพูน) จุดเทียนธรรมถวายอายุวัฒน
มงคลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก และร่ ว มชมนิ ท รรศการ
พระประวัติ พระธรรมเทศนา และคุณูปการของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก โดยวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
จัดแสดง ณ บริเวณโถงตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์,
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 จัดแสดง ณ โถงด้านหน้า
หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์ และ วันที่ 4-31
ตุลาคม 2556 จัดแสดง ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์
มธ. ท่าพระจันทร์
ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-613-3030 E-mail :
pr.tu@hotmail.com หรือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.tu.ac.th ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานโปรดแต่งกายสุภาพ
(สีขาว)

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป
ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2556
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี 2556 ไปถวายพระสงฆ์ที่จ�ำพรรษา ณ วัดแจ้ง
แสงอรุณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ขอเชิญชวน
ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปทีม่ จี ติ ศรัทธา
ร่วมสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ผู้ประสงค์
จะร่วมท� ำบุญ กรุณาติดต่อได้ที่งานการเงิน กองคลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรืองานการเงิน
กองคลัง ศูนย์รงั สิต หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทสะสม
ทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าเตียน บัญชีชื่อ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (กฐินพระราชทาน) บัญชีเลขที่ 136-089542-7
ส�ำหรับกรณีบริจาคเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (กฐินพระราชทาน) ซึง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะได้น�ำถวายวัดแจ้งแสงอรุณต่อไป

ร�ำลึก 68 ปี

วันสันติภาพไทย คือ วันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึก
ถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 โดย
นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผูส้ ำ� เร็จราชการแทน
พระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพ ให้การประกาศสงคราม
ต่อสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระท�ำอันขัดต่อเจตจ�ำนงของ
ประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ วั น ส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกันจัดงานร�ำลึก 68 ปี วัน
สันติภาพไทย ณ สวนประติมากรรมประวัตศิ าสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึง่ บรรยากาศ
ภายในงานมี ท ายาทเสรี ไ ทย และคณะราษฎรรวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไป
เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นีภ้ ายในงานยังมีกจิ กรรมวางช่อดอกไม้ และ
ยืนคารวะไว้อาลัยเสรีไทยและผู้สละชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถา “ภารกิจเพื่อชาติ เพื่อ Humanity ของ
จ�ำกัด พลางกูร กับเอกราชของไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
และคณะละครเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มีการมอบรางวัลสันติประชาธรรมโดยโครงการเตรียมงาน 100 ปีชาตกาล
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แก่ นางสมลักษณ์ หุตานุวัตร นักธุรกิจ
เพือ่ สังคม และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีนาง
สุดา พนมยงค์ เป็นผูม้ อบรางวัล และปิดท้ายกิจกรรมด้วยเสวนาวิชาการเรือ่ ง
“ปฏิบตั กิ ารเสรีไทยในประเทศ (บางส่วน)” โดย อาจารย์สทิ ธิธรรม โรหิตะสุข
และวิ ทิ ต จั น ดาวงศ์ ด� ำ เนิ น รายการโดย นายเจนวิ ท ย์ เชื้ อ สาวะถี
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สิ่งที่ขบวนการเสรีไทยได้ปฏิบัตินั้น ถือเป็นการต่อสู้และฟันฝ่า
อุปสรรค เสี่ยงอันตรายโดยไม่กลัวตาย เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและอธิปไตย
ของชาติ ดังนั้น วันสันติภาพไทยถือเป็นวันที่สมควรแห่งการจดจ�ำ”

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

วันสันติภาพไทย
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กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวาคม
2553 นัน้ เนือ่ งจากศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ จะด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระในวันที่
6 ธันวาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยจึงได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดย
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อด�ำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2553 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาอธิการบดีตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนด
เพื่อให้การด�ำเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำ� หนดให้ดำ� เนินการในขัน้ ตอนการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาคมไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ด้วยระบบการประชุม
ทางไกล (Teleconference) โดยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
จากประชาคมทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา และวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 คณะ
กรรมการสรรหาฯ ก�ำหนดให้หน่วยงาน จ�ำนวน 48 หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีจัดให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เสนอชื่อและให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อหน่วยงานละไม่เกิน 5 ชื่อ และ อมธ. ไม่เกิน 10 ชื่อ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหา
และกระบวนการพิจารณา ตามข้อบังคับฯ ข้อ 18 ค. ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะท�ำการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ
แจ้งให้ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครจัดท�ำแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและความคิดเห็น
ของประชาคมเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อเวียนแจ้งแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ
และในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์
ร่วมรับฟังผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครแถลงถึงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และเปิดให้ประชาคม
ธรรมศาสตร์ได้รับฟังด้วยทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา โดยระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มธ.

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั พิธลี งนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท
ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์
เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และคุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม TCC LAND Auditorium
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ 15 ปี 15 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง ซึง่ จะครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน รวมถึง
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลีย่ นกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจยั ต่างๆ เพือ่ เป็น
กลไกส�ำคัญ ในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน อันน�ำมาซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
สถาปนิกยุคใหม่ของสังคมแห่งอนาคต โดยในโอกาสนี้ คุณประทีป ตั้งมติธรรม ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทศวรรษหน้า” ด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งโทรทัศน์ TUTV
หวังเป็นสื่อกลางการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ TUTV เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย ผ่านรายการที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยในด้านการเป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กล่าวในงาน TUTV Grand opening ว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นการแจ้งให้ผู้อื่นให้รับทราบ
และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยเฉพาะการสื่อสาร และเพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา
กลุม่ ชุมนุม ชมรมหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะ ประสบการณ์และการผลิตรายการโทรทัศน์ ร่วมกับ
งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือTUTV ขึ้น
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้ด�ำเนินการผลิตรายการเผยแพร่ จ�ำนวน 5 รายการ
ประกอบด้วย รายการเรือ่ งเล่าชาวโดม รายการผูบ้ ริหารพบประชาคม รายการ I SEE U
รายการ WHAT’S NEWS และรายการ Inside Asean โดยเบื้องต้นได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สอื่ โทรทัศน์ภายในโรงอาหารอาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ SC1,
SC2 โรงอาหารปิยชาติ โถงใต้อาคารปิยชาติ และโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์
ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ (New media) เช่น YouTube,
Facebook นอกจากนี้ ในอนาคตงานประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง ก� ำ หนดให้ มี สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่การเพิ่มจุดติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ระบบดิจิตัล (Digital Signage) ตาม
จุดต่างๆ ทั้ง ท่าพระจันทน์ และศูนย์
รั ง สิ ต โดย นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสามารถ
ส่งรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารโดม
บริหาร ชั้น 2 ห้อง 215 โทรศัพท์
0 2564 4440 ต่อ 1120 -1

11

TU FaceUp
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับคัดเลือก
เปนสตรีไทยดีเดน ปพุทธศักราช 2556

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับคัดเลือกเปน
สตรีไทยดีเดน ปพุทธศักราช 2556 และไดเขารับพระราชทาน
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน “วันสตรีไทย” วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ
หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พิธมี อบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แก ประธานองคกรโซคางักไกสากล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธมี อบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา ใหแก ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ประธาน
องคกรโซคางักไกสากล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะแพทยศาสตร ธรรมศาสตร ได รั บ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 จากกรม
ทรัพยสินทางปญญา
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รองศาสตราจารย ดร.อรุ ณ พร อิ ฐ รั ต น คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานการพัฒนา
สินคาหรือผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมหรือภูมิปญญาไทย
ระดับประเทศ โครงการพัฒนาผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
สรางสรรคดวยทรัพยสินทางปญญา จัดโดย กรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม
30410 ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Scholarship
มอบทุนการศึกษา ใหนกั ศึกษา
ธรรมศาสตร จํานวน 50 ทุน
Mr. Motoi Mitsuishi ผูจัดการ
ทั่ ว ไปของ The Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ Scholarship ประเทศ
ญี่ ปุ  น มอบทุ น การศึ ก ษา Bank of
Tokyo Mitsubishi UFJ Scholarship
ใหแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 50 ทุน โดยมี ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม
วรรณ ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

สํ า นั ก บั ณ ฑิ ต อ า ส า ส มั ค ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําบัณฑิต
อาสาสมัคร รุนที่ 45 ปการศึกษา 2556
เขารับพระราชทานพระบรมราโชวาท
เพื่ อ เป น สิ ริ ม งคล และเป น กํ า ลั ง ใจ
ก อ นออกปฏิ บั ติ ง านสนามในชนบท
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เปนผูแทนพระองค เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ
ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย

Posco TJ Park Foundation สาธารณรัฐเกาหลี
มอบทุนการศึกษาใหนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Posco TJ Park Foundation สาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 50 ทุน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ใหการตอนรับ เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

บัณฑิตอาสาสมัคร รุนที่ 45
เขารับพระราชทานพระบรมราโชวาท
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ตอนรับคณะผูบริหาร Hosei University ประเทศญี่ปุน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ตอนรับ Professor Yoshiro FUKUDA, Vice President for International
Affairs และคณะ จาก Hosei University ประเทศญี่ปุน เพื่อหารือดานความรวมมือ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

อธิการบดีธรรมศาสตร รวมพิธีเปดการประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร-ธรรมศาสตร-มหิดล-กองทัพเรือ
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมพิธีเปดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร-ธรรมศาสตรมหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 16 ภายใตหัวขอ “ความมั่นคงรูปแบบใหม
ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน: กรณีศกึ ษาการสรางสันติสขุ
จังหวัดชายแดนภาคใต” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

พิธีเปดศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Center)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธเี ปดศูนยการเรียนรูด ว ยตนเอง (Self-Access Learning Center)
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ หอง SALC อาคาร
เรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ตอนรับคณะผูบริหารจาก The Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Mr. Hoang Trong Quyen
จาก The Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่
6 กันยายน 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

TU Show Case
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ

“เซ็นทรัล วาย คลับ : แฟชั่น ดีไซน คอนเทสต 2013”
ทีม เดย ดรีมเมอร นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ควารางวัลชนะเลิศ “เซ็นทรัล วาย คลับ : แฟชัน่ ดีไซน คอนเทสต
2013” (Central Y Club Fashion Contest 2013) การแขงขัน
ออกแบบแฟชั่ น คอลเลกชั่ น เครื่ อ งแต ง กายภายใต แ นวคิ ด
“เลิฟ ดิ เอิรธ” เพื่อรวมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม จัดโดย บริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
สําหรับทีมชนะเลิศ ประกอบดวย นายสิรวิชญ ศรีกิจการ
นายวสุพล อุบลเลิศ และนายอธิสันต วงศจันทร นักศึกษา
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการออกแบบพัสตราภรณ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรางสรรคผลงานภายใต
คอนเซ็ ป ต “ความฝ น ของเด็ ก กั บ ธรรมชาติ ” ซึ่ ง เกิ ด จาก
ความประทั บ ใจในภาพความฝ น ของเด็ ก ทํ า ให ต  อ งการสื่ อ
ความคิด ความรูสึก ความตื่นเตน ความสดใส และจินตนาการ
ที่ เ ด็ ก มี ต  อ ธรรมชาติ ความอบอุ  น ที่ เ ด็ ก ได รั บ จากสรรพสิ่ ง
สื่อออกมาผานโครงชุดที่ตัดเย็บเรียบงาย สามารถสวมใสได

จริง โดยใชเทคนิคดิจิตอลปริ๊นท อันเกิดจากศิลปะการพับสีเปน
ตัวแทนของภาพความฟุง ฝน ตามจินตนาการของเด็ก และใชโทน
สีเย็นแสดงถึงภาพความฝนที่มีชีวิตชีวา สามารถจับตองได
นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเปนของทีม
“เอ-ซี-ที” ประกอบดวย นายทศพล เกิดแกว นายธนาอัศม
นฤนาทเธียรสรณ นายชนะจิต
เดชาสถิ ต ย ว งศ และรอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 ได แ ก ที ม
“บี กิ น อะเกน” ประกอบ
ด ว ย นายอั ค รวิ น ท สุ ม าลุ ย 
นายชนิ น ทร สํ า เเดง และ
นายถิ ร วั ฒ น เชื้ อ สมั น นั ก
ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปะการ
ออกแบบพั ส ตราภรณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

นักศึกษาธรรมศาสตร ควารางวัล

นายณรงค ย ศ จิ ต รเจริ ญ กุ ล นายยุ ท ธพงษ
วิจติ รปญญารักษ นางสาวรตาพร วรประเสริฐ นักศึกษาชัน้
ปที่ 4 สาขาการบัญชีแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแขงขันตอบปญหาภาษีอากรระดับอุดมศึกษา

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การแขงขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจในวิชาการภาษีอากร สงเสริมใหในการเสียภาษี
อยางถูกตอง นําความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนใน
การแกปญหา และสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
โดยมีผูเขาแขงขันจากรั้วมหาวิทยาลัยตางๆ 63 ทีม จาก
19 สถาบันทั่วประเทศ และไดคัดเลือกเหลือผูเขาแขงขันใน
รอบชิงชนะเลิศจํานวน 10 ทีม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

การแขงขันตอบปญหาภาษีอากร
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
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ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม

วัน/เวลา/สถานที่

สัมมนาทางวิชาการ
วันที่ 24 กันยายน 2556
เรื่อง “AEC Countdown” และเปดตัว
เวลา 13.00 – 16.00 น.
หนังสือ ASEAN INFOGRPHIC และ ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร
50 คํากุญแจไขอาเซียน
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11

วันที่ 27 กันยายน 2556
เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มธ. ศูนยรังสิต

สาธุการบูชา
ฉลองพระชันษาสังฆราชา 100 ป

วันที่ 3 ตุลาคม 2556
เวลา 07.00 – 10.00 น.
ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล และ
หอประชุมใหญ มธ. ทาพระจันทร

ประชุมวิชาการนานาชาติ Asia–Paciﬁc
Peace Research Association หัวขอ
“Engaging Deadly Conﬂicts in
Asia–Paciﬁc with Nonviolent
Alternatives”
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2556

12-14 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park
สุขุมวิท 22

ติดตอสอบถาม
งานบริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย มธ.
โทร. 0-2613-3303
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ.
โทร. 0-2546-4490

สํานักงานบริหารการวิจัย มธ.
โทร. 0-2564-4440-79 ตอ 1815-9

วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2556
งานประชุม กองกลาง มธ. ทาพระจันทร
ณ วัดแจงแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-2613-3015-6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก
ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน ประภาพันธ วองไว
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศุภณา เย็นเปนสุข
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากล
จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต
ในการผลิตบัณฑิต
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสร
างองคความรู
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
และการแก
ป
ญหาของประเทศ
โทรสาร 0-2564-4493
โดยยึดมั่นคุณธรรม
E-mail : pr.tu@hotmail.com
และประโยชนของประชาชน
Website : www.pr.tu.ac.th
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11

