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ในการนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สง 3 ผลงาน
สิง่ประดิษฐเขาประกวด และสามารถควา 8 รางวัล มาได ประกอบดวย 

รางวัลเหรียญทอง (2013 INST Gold Medal) ไดแก 
ผลงาน “ไดทกุทีร่สีอรท (anywhere RESORT)” โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง ซึ่งยังไดรับรางวัล Special Prize จาก Korea 
Invention Promotion Association: KIPA ดวย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขียนศักดิ์ กลาวถึงผลงานวา เปนการ
บูรณาการองคความรูแบบขามสาขา กลาวคือ เปนการบูรณาการองค
ความรูทางสถาปตยกรรมเพื่อการอยูอาศัยประเภทรีสอรท ที่สามารถ
ติดตั้งไดในทุกสภาพแวดลอม ใชเวลาเพียง 1 วัน ในการติดตั้ง เปน
องคความรูใหมทีอ่อกแบบเปนมติรตอส่ิงแวดลอม ตนทนุตํา่ ประหยัด
พลังงาน สงผลกระทบตอการปลอยกาซ CO

2
 ตํ่าสุด จึงกลาวไดวา 

anywhere RESORT นอกจากจะเปนตนแบบของท่ีอยูอาศัยประเภท
รีสอร ทแบบย่ังยืนและพอเพียง ยังเป นตนแบบของการฟ นฟู
สภาพแวดลอมของโลกใหกลับไปสูสภาพดังเดิมไดรวดเร็วที่สุด เปน
ผลงานทีใ่ชในกจิการ การวจิยัและพฒันา (Research & Development) 
ดานท่ีอยู อาศัยประเภทรีสอรท เพื่อผลิตตนแบบ (prototype) 
นวัตกรรมเพ่ือการแกปญหาการออกแบบ และลดขั้นตอนการ
กอสราง เพือ่การสรางสภาพแวดลอมอยางยัง่ยนื สามารถนาํไปพัฒนา
ทีอ่ยูอาศัยตนทนุตํา่ รวมท้ังเปนมติใิหมของการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย
แนวใหมอยางยั่งยืนในอนาคต อยางเปนรูปธรรม

ทีมนักวิจัยแม่โดม โชว์ศักยภาพ กวาด 8 รางวัล 
จากงาน “2013 INST: The 9 th Taipei International 

Invention Show & Technomart” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

จุล
สา
รธ
รร
มศ
าส
ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

2

 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โชว 3 ผลงาน
นวัตกรรมฝมือคนไทย กวาด 8 รางวัล จากเวทีประกวดผลงานส่ิง
ประดิษฐนานาชาติ “2013 INST: The 9 th Taipei International 
Invention Show & Technomart” ซึ่งเปนงานที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก The Taiwan External Trade Development 
Council (TAITRA) ในการนําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการในเวที
ระดับนานาชาติในครั้งนี้ เปนอีกมิติหนึ่งที่ไดแสดงศักยภาพของ
ประเทศไทยและผลงานนักประดิษฐคิดคนชาวไทยใหประจักษตอ
ชาวโลก และยังเปนโอกาสดีที่นักประดิษฐไทยไดพบปะกับนักธุรกิจ 
นักลงทุนที่ตองการซื้อสินคาและนวัตกรรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีการ
จัดแสดงผลงานของนักประดิษฐ จาก 21 ประเทศ ที่จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 26 – 29 กันยายน 2556 ณ กรุง ไทเป ประเทศไตหวัน 

TU Today
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รางวัลเหรียญเงิน (2013 INST Silver Medal) ไดแก 
ผลงาน “อนิดเิคเตอรบงชีก้ารหมดอายแุละคณุภาพการบรโิภค” โดย รองศาสตราจารย

วรภัทร ลัคนทินวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรับ
รางวัลอื่นๆ ไดแก ใบประกาศนียบัตร Excellent Invention รางวัลโลหดีเดน Out Standing 
Diploma และประกาศนียบัตร Excellent Idea

สําหรับผลงาน อินดิเคเตอร (indicator) ที่ประดิษฐขึ้น รองศาสตราจารยวรภัทร เผยวา
เปนการคิดคนขึ้นเพื่อใชในการบงบอกถึงการหมดอายุของผลิตภัณฑผัก ผลไมสด ตัดแตง
พรอมบริโภค ที่บรรจุในภาชนะแบบ Modified Atmosphere Packaging (MAP) ปกติผูบริโภค
ไมสามารถทราบไดวาผลิตภัณฑที่บรรจุในภาชนะท่ีหุมดวยฟลมหมดคุณภาพการบริโภคแลว
หรอืยงั หรอืใกลเวลาหมดคณุภาพการบรโิภคแลว บางครัง้ซือ้ไปแลวไมสามารถบรโิภคได การใชงาน
เพียงนํา indicator ไปติดในภาชนะ หรือติดที่ฟลมที่หอหุม เพื่อบงบอกการหมดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ Fresh Cut ในภาชนะได ดังนั้นเม่ือมี indicator ที่สามารถบอกใหผูบริโภค
ทราบไดวาผลิตภัณฑนั้นควรซ้ือหรือไมอยางไร 

รางวัลเหรียญทองแดง (2013 INST Bronze Medal) ไดแก
ผลงาน “ภาชนะยอยสลายได เคลือบดวยใบพืช” โดย รองศาสตราจารยวรภัทร 

ลัคนทินวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากน้ี
ยังไดรับรางวัล Special Prize จาก Taiwan Invention & Innovation Industry 
Association : TIIA 

รองศาสตราจารยวรภัทร กลาวถึงผลงานวา เปนภาชนะยอยสลายไดที่ขึ้นรูป
จากสวนผสมของ Polymer จากวัสดุธรรมชาติ (renewable source) Gum, resin, wax 
และ starch ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความทนทานตอการใชงานที่มีนํ้าเปนตัว
ทําละลาย โดยการเคลือบดวยสวนของใบพืชที่มี cuticle และ wax ที่หนา สามารถนําไปใช
เปนภาชนะบรรจอุาหารทัง้ประเภทแหง และประเภทนํา้ ซึง่สามารถอุนดวย microwave ได 
และที่สําคัญภาชนะสามารถยอยสลายไดหมดภายใน 60 วันดวยวิธีการฝงกลบ
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ̈ Ñ́ μÑé§ÈÙ¹Â�ÊÑμÇ�·´ÅÍ§à¾×èÍ§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́º
ÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡ÅãËŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾ÁÒμÃ°Ò¹¹Ò¹ÒªÒμÔ àÍàÍàÍáÅ¤ 
ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å (The Association for Assessment and Accreditation
of Laboratory Animal Care International) (AAALAC) ´ŒÒ¹¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃºØ¤¤ÅÊÃŒÒ§ÃÐººá¢‹§¢Ñ¹ Œ́ÇÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹â´Â¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
à¾×èÍãËŒÈÙ¹Â�ÊÑμÇ�·´ÅÍ§à»š¹â¤Ã§¡ÒÃàÅÕéÂ§μÑÇàÍ§ÀÒÂãμŒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

 รองศาสตราจารย ดร.นายสัตวแพทย สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ ผูอํานวยการศูนยสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดานการศึกษา สาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีดานสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต จาก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
ปรญิญาเอกทางดานเภสชัวิทยา สาขาเภสชัวทิยาและพษิวทิยาธรรมชาต ิคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ดานการทาํงาน
เร่ิมทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตป 2545 เปนผูเช่ียวชาญดานเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของผลิตภัณฑทางธรรมชาติ 

ผูอาํนวยการศูนยสตัวทดลอง ใหสมัภาษณเก่ียวกับนโยบายศูนยสตัวทดลองวา โครงการดังกลาวสืบเน่ืองมาจากนโยบายระดับ
ประเทศ ตามคณะรฐัมนตรใีนการประชมุเม่ือวนัที ่6 มนีาคม 2550 มมีตเิหน็ชอบในหลกัการแผนกลยทุธแหงชาต ิวาดวยการพฒันา
สัตวทดลอง พ.ศ. 2550-2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานเล้ียงและใชสัตวเพื่อการวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและ
งานสอนของประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสตัว เพือ่ใหการพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตร
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ใหมคีวามสอดคลองและมสีวนชวยใหแผนกลยทุธบรรลตุามวตัถปุระสงค จงึรวมกบั คณะสหเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหมหาวิทยาลัยสรางอาคารสําหรับเลี้ยงและ
ใชสตัวทดลองเพ่ืองานวิจยัข้ึนเปนการเฉพาะเพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสตัว ภายใตหลกั 
“การใชงานและใชประโยชนรวมกัน” ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ เอเอเอแลค อินเตอรจุล
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตัง้ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตัง้ศูนย์สัตว์ทดลอง
เพื่องานวิจัย ยกระดับมาตรฐานสากล (AAALAC)เพื่องานวิจัย ยกระดับมาตรฐานสากล (AAALAC)

พร้อมสร้างระบบการแข่งขันการทํางานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลพร้อมสร้างระบบการแข่งขันการทํางานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  



จุล
สา
รธ
รร
มศ
าส
ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

5

เนชั่นแนล (The Association for Assessment and Accreditation 
of Laboratory Animal Care International) หรือ (AAALAC) 
ดานวชิาการ ศนูยสตัวทดลอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จะเปนศนูยที่
ใหบริการดานการเลี้ยงสัตวทดลองและดานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง 
แกบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสรางเครือขายอื่นๆ 
กับมหาวิทยาลัย สถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ ดานการวิจัย 
เนนการวิจยัเพ่ือสงเสริมศกัยภาพของอาคารสัตวทดลองใหมมีาตรฐาน 
เชน การวิจัยระบบการควบคุมอาคารศูนยสัตวทดลอง วิจัยคุณภาพ
และมาตรฐานของสัตวทดลอง ดานบริการสังคมและชุมชน เปนศูนย
ทีใ่ชในการจัดฝกอบรม และใหบรกิารแกนกัวจิยัท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนการใหความรู และการจัดการเรียนการสอนเกีย่วกบั
วิทยาศาสตรสัตวทดลองใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูอํานวยการศูนยสัตวทดลองยังใหสัมภาษณเพิ่มเติมวา 
ศูนยสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจุดแข็งและขอได
เปรียบในดานชัยภูมิที่ตั้งเหมาะสม ไมแออัด และการคมนาคม
ขนสงมคีวามสะดวก และมองวาอนาคตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
จะเปนศูนยฝกอบรมใหกับสถาบันตางๆ และมีโอกาสความ
เปนไปไดในอนาคตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพรอมในดาน
การคมนาคมขนสงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น สภาพแวดลอม
เอื้ออํานวย ดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงานดานบุคคล
ของศูนยสัตวทดลองจะเนนเร่ืองความเอ้ืออาทรระหวางผูบริหาร 
และบุคลากรในดานการคิด โดยจะใหโอกาสกับบุคลากรใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง และจะสรางระบบการแขงขัน
ภายในหนวยงาน ดวยวิธีการประเมินแบบแขงขันในการทํางาน 
เพราะนโยบายมหาวิทยาลัยใหศูนยสัตวทดลองเปนโครงการ
เลี้ยงตัวเองภายใตธรรมาภิบาล สามารถแขงขันกับภายนอก 
เพื่อรองรับการเปนศูนยฝกอบรมในระดับนานาชาติ ปจจุบัน
ศนูยสตัวทดลองมจีาํนวนบคุลากร 12 คน และ ดานสวสัดกิาร ขณะน้ี
ศูนยสัตวทดลองเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม การจัดการดาน
สวัสดิการใหกับบุคลากรของศูนยยังตองอิงระบบของสํานักงาน
อธิการบดี เนื่องจากเปนองคกรที่ขึ้นตรงกับสํานักงานอธิการบดี 
และเมือ่มคีวามพรอมในการบรหิารจดัการเองไดกจ็ะแยกออกจาก
สาํนกังานอธกิารบดแีละบรหิารจดัการดวยตัวเองในดานสวสัดกิาร
ของบุคลากรตอไป

รองศาสตราจารย ดร.นายสัตวแพทย สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ 
ผูอํานวยการศูนยสัตวทดลอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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TU News

“สาธุการบูชา ฉลองพระชันษาสังฆราชา 100 ปี”

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ¨Ñ´§Ò¹ “ÊÒ¸Ø¡ÒÃºÙªÒ ©ÅÍ§
¾ÃÐªÑ¹ÉÒÊÑ§¦ÃÒªÒ 100 »‚” à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔáÅÐ¶ÇÒÂ
à»š¹¾ÃÐ¡ØÈÅÍÒÂØÇÑ²¹Á§¤Å á´‹ÊÁà´ç¨¾ÃÐÞÒ³ÊÑ§ÇÃ 
ÊÁà ḉ¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊÑ§¦»ÃÔ³ÒÂ¡ à¹×èÍ§ã¹
ÇâÃ¡ÒÊÁÕ¾ÃÐªÑ¹ÉÒ¤Ãº 100 »‚ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 3 μØÅÒ¤Á 2556 
³ Á³±Å¾Ô¸ÕºÃÔàÇ³Ê¹ÒÁ¿ØμºÍÅ áÅÐËÍ»ÃÐªØÁãËÞ‹ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� ·‹Ò¾ÃÐ Ñ̈¹·Ã� 

กิจกรรมภายในงาน เริ่มดวย พิธีตักบาตรทําบุญถวายทาน
แดพระสงฆ 101 รูปและรวมสักการะบูชาเสนพระเกศาสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ 
มณฑลพิธบีรเิวณสนามฟุตบอล ตอดวยพิธสีงฆภายในบริเวณหอประชุม
ใหญ นาํโดย พระอาจารยอารยวงัโส องคประธานสงฆ เจาอาวาสวดัปา
พทุธพจนหรภิญุไชย จงัหวดัลาํพนู โดยม ีศาสตราจารย นรนติ ิเศรษฐบตุร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย จรัญ ภักดีธนากุล
ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย อธิการบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ขาราชการ บุคลากร และประชาชนทั่วไปรวมพิธีเปน
จํานวนมาก นอกจากน้ี มีการแสดงนิทรรศการพระประวัติพระธรรม
เทศนา และคุณูปการของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู สนใจสามารถชม
นิทรรศการไดที่ หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร 
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ป จากเหตุการณประวัติศาสตร
ทางการเมืองท่ีหลายคนจดจําไดดี นั่นคือเหตุการณ 6 ตุลา 2519 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ เครือขายเดือนตุลา คณะกรรมการ 
14 ตลุาเพ่ือประชาธิปไตยสมบูรณ มลูนธิวิรีชนประชาธิปไตย กลุมละคร
มะขามปอม และ คณะกรรมการรับรูขอมูลและสืบพยานเหตุการณ 
6 ตุลาฯ 2519 จัดงาน “รําลึก 37 ป 6 ตุลา” ขึ้น เมื่อวันอาทิตยที่ 
6 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อรําลึก
และสืบสานเจตนารมณของวีรชนประชาธิปไตย 6 ตุลาคม 2519 และ
หวังสรางการมีสวนรวมในหมูนักกิจกรรมบนสายธารประวัติศาสตรที่
ตอเนือ่งกนั ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจตอความหมายของสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ ภราดรภาพ และประชาธิปไตยสมบูรณ 

กิจกรรมชวงเชาเริ่มพิธีตักบาตรพระสงฆ 19 รูป เพื่ออุทิศ
สวนกุศลใหกับผูเสียชีวิตในเหตุการณนี้ ตอดวยพิธีวางพวงมาลา
นําโดย ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทร และประธานคณะกรรมการ 14 ตุลาเพ่ือประชาธิปไตย
สมบูรณ จากน้ันมีการประกาศเจตนารมณจากตัวแทนญาติวีรชน
6 ตุลา อดีต 18 ผูตองหา 6 ตุลาคม เครือขายเดือนตุลา มูลนิธิวีรชน
ประชาธิปไตย สหภาพและสหพันธแรงงาน และตัวแทนองคการชาวนา 
การกลาวบทกวีรําลึกวีรชน 6 ตุลา และ ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาส 37 ป 
6 ตลุา สงทอดอุดมการณจากรุนสูรุน โดย วฒัน วรรลยางกูร เลขาธิการ
เครือขายเดือนตุลา และ สุพัฒน อาษาศรี เลขาธิการสหพันธนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย 

ÊíÒËÃÑººÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ª‹ÇÂº‹ÒÂáÅÐ¤íèÒ ³ ËÍ»ÃÐªØÁãËÞ‹ à»š¹¡ÒÃÍ‹Ò¹º·¡ÇÕ ÊÅÑº´¹μÃÕ ¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ÅÔà¡ ¡ÒÂ¡ÃÃÁ 
´¹μÃÕ áÅÐ “§ÔéÇ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 19” àÃ×èÍ§ à»ÒºØŒ¹¨Ôé¹ μÍ¹ÊÐÊÒ§¤´Õ 6 È¾“§ÔéÇ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 19” àÃ×èÍ§ à»ÒºØŒ¹¨Ôé¹ μÍ¹ÊÐÊÒ§¤´Õ 6 È¾

 รําลึก 37 ปี 6 ตุลา 2519

จุล
สา
รธ
รร
มศ
าส
ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

7



จุล
สา
รธ
รร
มศ
าส
ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

8

ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย กลาวในพธิเีปดงาน 
“รําลึก 40 ป 14 ตุลา” วา “สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมติใหวันที่ 14 ตุลาคม 
ของทุกป เปน วันสําคัญของมหาวิทยาลัย และใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป เนื่องจากเห็นวาเหตุการณ 14 ตุลาคม มีความสําคัญตอประวัติศาสตรการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเปนอยางมาก เหตุการณดงักลาวมีจดุเร่ิมตน และ
มคีวามเกีย่วของสมัพนัธอยางลกึซึง้กับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กลาวไดวาเหตกุารณ 
14 ตุลา นั้น ฝงแนนอยูในความทรงจําของผูคนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย พื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปนจดุเร่ิมตนใหนสิติ นกัศกึษาและประชาชน รวมตัวแสดง
พลังทางการเมืองท่ีสําคัญคร้ังยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทยและจุดสําคัญ
จุดหน่ึงที่มีการชุมนุม ไดแก ลานโพ และเพ่ือเปนหมุดหมายและแสดงสัญลักษณของ
เหตุการณ 14 ตุลา คณะกรรมการจัดงานฯ จึงไดออกแบบประติมากรรม 14 ตุลา จัดแสดง
ไว ณ ลานโพแหงนี้” 

สาํหรบัหมดุ 14 ตลุา ทีจ่ดัทาํขึน้ใชเวลาดําเนนิการเปนเวลา 8 เดอืนเศษ โดยแบงออกเปน 2 สวน คอืตวัหมุด และประตมิากรรม
นูนตํ่าฉากหลังหมุด เน้ือหาในหมุดไดรับการพิจารณาจากคณาจารยสาขาประวัติศาสตรอยางละเอียด เพ่ือความสมบูรณที่สุด 
เพราะเปนสัญลักษณการเรียกรองประชาธิปไตยที่จะอยูคูกับลานโพตลอดไป ผูออกแบบและปนหมุด 14 ตุลา คือ อาจารยสุรพล 
ปญญาวชริะ และไดตัง้ชือ่ประตมิากรรมชิน้นีว้า “ พทิกัษเจตนารมณประชาธปิไตยสมบรูณ 14 ตลุา 16” รปูแบบมลีกัษณะทรงกลม

ตรงกลางหมุดถึงขอบมีลักษณะนูนขึ้นเล็กนอย เสนผาศูนยกลาง 14 นิ้ว มีฐานรองรับเปนสี่เหล่ียม
จตุรัสเสนผาศูนยกลาง 16 นิ้ว หนาประมาณ 2 เซนติเมตร รูปดานบนหมุดปนเปนรูปอนุสาวรีย

ประชาธิปไตยอยู กลางเหนือพานรัฐธรรมนูญ มีรูปนกพิราบอยู ในทาทางกําลังบินทะยาน
ขึ้น ริมขอบดานบนภายในเหรียญทรงกลมเหนือรูปอนุสาวรีย ประชาธิปไตยมีข อความ
วา “พิทักษเจตนารมณประชาธิปไตยสมบูรณ” และดานลางรูปอนุสาวรียประชาธิปไตย
มีคําว า “๑๔ ตุลา ๑๖” หล อด วยทองเหลืองรมดํา สําหรับประติมากรรมนูนตํ่ า
ฉากหลังหมุด หลอดวยทองเหลืองรมดํา มีขนาด กวาง 1 เมตร 50 เซนติเมตร เปนภาพการชุมนุม
ใหญที่อนุสาวรียประชาธิปไตย 

อีกท้ังกิจกรรมภายในงานยังไดจัดปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ป 14 ตุลา ในหัวขอ “ความฝน
เดือนตุลา สี่สิบปแหงการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรมในประเทศไทย” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกลุ ซึง่ไดรบัความสนใจจากประชาชนท่ัวไปรวมถึงสือ่มวลชน
ทุกแขนงรวมรับฟงปาฐกถาเปนจํานวนมาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ  14 ตุลา จัดงาน 
“รําลึก 40 ปี 14 ตุลา” เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 ณ ลานโพ และ
การแสดงดนตรีวงภราดร (วงกรรมกร), หงา และ หว่อง คาราวาน
กับเพ่ือน บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

 “รําลึก 40 ปี 14 ตุลา”
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มธ.ศูนย์ลําปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมธ.ศูนย์ลําปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  
จดัโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเสรมิสรา้งทกัษะผูน้าํเยาวชนสถานศกึษาจดัโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเสรมิสรา้งทกัษะผูน้าํเยาวชนสถานศกึษา
กบัการพฒันาองคค์วามรูก้ระบวนการศกึษาพืน้ที่ชุมชนลุม่นํ้าวงักบัการพฒันาองค์ความรู้กระบวนการศึกษาพืน้ท่ีชุมชนลุม่นํ้าวงั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริม
สร างทักษะผู นําเยาวชนสถานศึกษากับ
การพัฒนาองคความรู กระบวนการศึกษา
พื้นที่ชุมชนลุ มนํ้าวังข้ึน เม่ือวันที่ 7 - 8 
กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง เขื่อนก่ิวคอหมา เขื่อนกิ่วลม 
และฝายหลวงสบอาง 

รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 
และท่ีปรึกษาโครงการ กลาววา โครงการอบรมฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูนําเยาวชน
ในสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ไดมีโอกาสเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ฝกทักษะดานความคิด วิสัยทัศน การพัฒนาองคความรูทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม การ
บรหิารจดัการพืน้ทีลุ่มนํา้วงั จากวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิอกีทัง้ผูเขารวมโครงการอบรมฯ ดงักลาว 
ยังไดรับโอกาสจากการมีประสบการณจริงจากสังคมภายนอก โดยการศึกษานอกหองเรียน 
ลงพ้ืนทีเ่พือ่เขาใจสภาพแวดลอมทางดานสังคม และวัฒนธรรม วถิชีวีติของชุมชนแถบลุมนํา้วงั 
การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีผูนําเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง 
จาก 6 สถาบัน สถาบันละ 6 - 8 คน ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลาํปาง มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง มหาวทิยาลยัเนช่ัน มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ลําปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง เขารวมโครงการอบรมฯ

รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี กลาวเพ่ิมเติมวา กิจกรรมในโครงการอบรมฯ 
ประกอบดวย 2 กจิกรรมใหญคอื 1) กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร การจัดทาํแผนการจัดการน้ําโดย
มสีวนรวมของภาคประชาสงัคม และการบรรยายในหวัขอ “ภยัพบิตัเิกดิจากนํา้ทีส่งผลกระทบ
ตอชุมชน” “ลําปางกับการมีสวนรวมของเยาวชนตอการศึกษาหาทางออกของลุมนํ้าวัง” และ 
“การเสริมสรางความรูความเขาใจตอการจัดการลุมแมนํา้วงัอยางย่ังยนื” โดย อาจารย ภญิญพันธ 
พจนลาวัลย อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศนูยลาํปาง 2) กจิกรรมลงพ้ืนทีโ่ดยใชเคร่ืองมือฯ ในการวิเคราะหสถานการณ จดักิจกรรมยอย
เพื่อแกไขปญหา ในรูปแบบกิจกรรมกลุม และการบรรยายในหัวขอ “บทบาทนักศึกษาในการ
จัดการทรัพยากรนํ้า” และหัวขอ “ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้าสาขากับวิถีชีวิตคนลําปาง” โดย วาที่รอยตรี
มงคล นันตระกูล การบรรยายหัวขอ “การจัดการนํ้าโดยชุมชน กรณีศึกษาหมูบานทุงโจ” และ
สรปุกิจกรรมการเรียนรู โดย อาจารย ปณุกิา อภริกัษไกรศร ีอาจารยคณะสงัคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง จัดขึ้น ณ เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนกิ่วลม และฝายหลวง
สบอาง
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พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา 
ศาสตราจารย ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

ในพธิเีปดสาํนกังานศนูยอาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เพือ่เปนศูนยกลางในการศกึษาวจิยั 
เผยแพรความรูเกีย่วกบัอาเซยีนสูสาธารณชน รวมทัง้ เปนเครอืขายและคลงัสมองดานอาเซียนศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ทําความดีเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 80 ปี ธรรมศาสตร์

ป่ัน...
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ฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี ศูนยบริการ
การกีฬา ศูนยอาสาสมัคร งานอนามัย รวมกับชมรมจักรยานแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูตอนุรักษสิ่งแวดลอม และหนวยงาน
ภาคเอกชน บริษทัโตชบิา ประเทศไทย จาํกดั รวมจดักจิกรรม “โครงการ
ปน....ทาํความดเีฉลมิฉลองครบรอบ 80 ปธรรมศาสตร” วนัที ่15 กนัยายน
2556 เพื่อเปนการรณรงคใหนักศึกษาใชจักรยานอยางเปนรูปธรรม 
อีกทั้งในโอกาสครบรอบ 80 ปธรรมศาสตร ไดรวมทําความดีโดย
การรวมกันจัดสวนสุขภาพใหกับโรงเรียนวัดถั่วทอง ตําบลบานปทุม 
อําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะทางในการปนจักรยานทาํความดี
ครั้งนี้ มีจุดเริ่มตนที่องคการบริหารสวนตําบลบานปทุม ไปส้ินสุดที่ 
โรงเรียนวัดถั่วทอง เปนระยะทาง 7 กิโลเมตร 

นางพรทิพย ธีระกาญจน หัวหนางานอนามัย กองกิจการ
นักศึกษา กลาววา มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ เปนเรื่องไมยากที่จะ
เขาใจ โดยตองเริ่มตนจากการดูแลสุขภาพตนเองใหดีกอน นักศึกษา
ทุกคนสามารถสรางไดเอง ดวยจิตวิญญาณของความเปนธรรมศาสตร 
การทํากิจกรรมใหกับชุมชนเปนเร่ืองถนัดของนักศึกษาธรรมศาสตร
อยูแลว เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปธรรมศาสตรการจัดกิจกรรม
ปนจักรยานสรางเสริมสุขภาพบูรณาการรวมกับการทําความดี ดวยการ
ปลูกสวนสุขภาพใหกับโรงเรียนวัดถั่วทอง หลังจากถูกน้ําทวมเสียหาย
อยางหนัก ถือเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เราทุกคนทําไดใหกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 
จัดโครงการธรรมศาสตร์รักประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง รวมกับ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการธรรมศาสตร
รักประชาชน เพื่อเสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาควบคูกับการสรางคุณประโยชนและคุณคาใหกับสังคม และปลูกฝง
ความเปนพลเมอืงดี ความรบัผดิชอบรวมกับสงัคมใหกบัแกนนาํนกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เขตจงัหวดัลาํพนู และนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ระหวางวันที่ 2 – 3 กันยายน 2556 ณ หองประชุมโรงแรมแกรนดจามจุรี รีสอรท โดยไดรับเกียรติ
จาก นายพินิจ หาญพาณิชย ผูวาราชการจังหวัดลําพูน มาเปนประธานเปดโครงการฯ 

อาจารย พิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ศูนยลําปาง เปดเผยถึงวัตถุประสงคของการจัดโครงการดังกลาว
เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมดานจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นและสรางการมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น ของแกนนํานักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตจังหวัดลําพูน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เพื่อเสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญและ
ปลกูฝงจติสาํนกึของการมสีวนรวมในการพฒันาทองถิน่ของแกนนาํเยาวชนในระดบัจงัหวัด ใหมจีติสํานกึรกัทองถิน่และบานเกดิ และเพือ่สงเสริม
การพฒันาทักษะการทาํงานเปนทีม การประสานงาน การสรางการมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมของนกัศึกษา เพือ่พฒันาตนเองสูการเปนบัณฑติ
ที่พึงประสงค โดย อาจารยปุณิกา อภิรักษไกรศรี อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ศูนยลําปาง และผูทรงคุณวุฒิจากจังหวัดลําพูน
ใหเกียรติมาเปนวิทยากรการบรรยาย อาทิ อาจารย จารุภัทร วงษจักร อาจารยประจําโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน อาจารย นิวัฒนชัย
รัตนชเลศ คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลําพูน อาจารย จุลพงศ ขันติพงศ หัวหนาศูนยวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และนายทรงชัย วงศสวัสดิ์
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลําพูน

ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ศูนยลําปาง กลาวเพ่ิมเติมวา กิจกรรมในโครงการดังกลาวประกอบดวย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวคิดการพัฒนาทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน และ เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียนและเครื่องมือการทํางานรวมกับชุมชน 2)
การบรรยาย เร่ือง ของดีเมืองลําพูนตนทุนสูการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาทองถิ่น และ 3) การศึกษาดูงาน ในหัวขอ เรียนรูมิติเมือง
ลําพูนใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ดานศิลปวัฒนธรรม และมิติที่ 2 ดานภูมิปญญา เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การจัดโครงการประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง โดยมีแกนนํานักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตจังหวัดลําพูน เขารวมโครงการ จํานวน 13 โรงเรียน 
รวม 80 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง จํานวน 20 คน
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โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “ความเช่ือมโยง
ของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา”

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง “ความเช่ือมโยงของหลักสูตร TQF 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อใหความรู ความเขาใจ เรื่องของ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุกิบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ทาํใหภาควิชา/
โครงการพิเศษ ไดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูขั้นตนกับคณะตาง ๆ ที่เปน
เครือข ายด านการประกันคุณภาพ โดยมี ผู ช วยศาสตราจารย  
ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ หอง วศ.702 อาคาร
อํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ประกันสังคม แก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยลาํปาง จดัโครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับ พรบ.ประกันสังคม แกบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของ พรบ.ประกันสังคมตาง ๆ 
ทัง้ความรู ความเขาใจในสทิธปิระโยชน และสวสัดกิารตาง ๆ  ทีไ่ดรบัจาก
ประกนัสงัคมในฐานะผูประกนัตน เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2556 ณ หอง 1210
ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

นักศึกษา TEP&TEPE คว้า 2 รางวัล จากงาน Inventor Day 
Contest

นางสาวพัสตาภรณ เสือสา นางสาวกรณพัฒน ยันตโกเศศ และ
นางสาวลลติา พงศไพโรจน นกัศกึษาชัน้ปที ่4 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ควารางวัลชนะเลิศประเภทการนําเสนอผลงานยอดเย่ียมและรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบ จากการสงผลงาน Home
Auto Lift System (HALS) (อุปกรณชวยเคล่ือนยายผูปวย) เขารวม
ประกวดในงาน The Inventor Day Contest (i-CREAT 2013,7 
International, Convention on Rehabilitation Engineering & 
Assistive Technology, Korea) โดยผลงานการออกแบบ และการ
ประดิษฐอุปกรณนี้ ใชประโยชนในการเคล่ือนยายผูปวย โดยสามารถ
รองรบัน้ําหนกัไดถงึ 120 กโิลกรัม ซึง่จดุเดนของอปุกรณนีค้อื ราคาถกูกวา
เมื่อเทียบกับอุปกรณที่เขารวมประกวดจากประเทศอ่ืนๆ

สัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การวิจัย
ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝายวิจัย 

เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การวิจัยและการกําหนดหัวขอวิจัยในทศวรรษหนา 4 สาขาวิชา: 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สขุภาพเมือ่วันที ่11 กนัยายน 2556 ณ หองประชมุปรดี ีพนมยงค อาคาร
โดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

เสวนาทางวิชาการ “จํานําข้าวอย่างไร สังคมไทยจะได้ประโยชน์”
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ คณะกรรมการ

เครอืขายอุดมศึกษาเพ่ือการปฏิรปูการศึกษา ภาคกลางตอนบน จดัเสวนาทางวิชาการ 
เร่ือง “จาํนาํขาวอยางไร สงัคมไทยจะไดประโยชน” เพือ่นาํเสนอแนวคดิทางวชิาการ
ในดานการจดัการและการพฒันารปูแบบโครงการจาํนาํขาวใหชาวนาไดรบัประโยชน 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น หาทางออกปญหานโยบายจํานําขาวใหชาวนาไดรับ
ประโยชนอยางแทจรงิ เมือ่วนัท่ี 13 กนัยายน 2556 ณ หองประชมุประกอบ หตุะสิงห 
อาคารอเนกประสงค ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

กิจกรรม Biking Tour 
สําหรับ นักศึกษาแลกเปล่ียน

สํานักงานวิเทศสัมพันธ จัดกิจกรรม Biking 
Tour สําหรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ 
เม่ือวนัที ่5 กนัยายน 2556 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

TU FaceUp
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ต้อนรับ ดร.มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด อดีตนายก
รัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาเยือน มธ.

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ตอนรับ ดร.มหาธรี บนิ โมฮมัหมัด
อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทาง
มาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเปนองคปาฐกกิตติมศักดิ์
ในการจัดสมัมนาหัวขอ “เชค็ความพรอมอาเซียนรายประเทศ : 
โอกาส ขอกงัวล และการเตรียมตวัสู AEC 2015” เมื่อวันท่ี 
16 กนัยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

งานเลี้ยงอําลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จดังานเล้ียงอาํลาผูเกษียณอายรุาชการ ประจําป 2556

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

พิธีรับมอบเงินสนับสนุนจาก ธนาคารทิสโก้ จํากัด 
(มหาชน)

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงิน จาก คุณอรนุช 
อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุน
โครงการกอสรางหองบรรยาย อาคาร International 
Education Building เมื่อวันท่ี 20 กนัยายน 2556 ณ 
หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

พิธีรับมอบช้ินส่วนและตัวถังรถยนต์ต้นแบบ
บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกดั มอบช้ินสวนและตัวถงัรถยนตตนแบบ

จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยมีศาสตราจารย 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูรับมอบเมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2556 ณ อาคารเรียนและสํานักงานหลังใหม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

รับโล่และเกียรติบัตรเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ 
ร่วมหยุดภัยยาเสพติด

สัมมนาการจัดการความรู้เชิงปฎิบัติการ
เร่ือง “เทคนิคในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในสถานที่ทํางาน”

สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต จัดโครงการ
สัมมนาการจัดการความรูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค
ในการประหยดัพลังงานไฟฟาในสถานทีท่าํงาน” เมือ่วนัท่ี 
24 กนัยายน 2556 ณ หอง 206 อาคารบรรยายเรียนรวม 1 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มธ. รับประทานโล่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ได รับ
ประทานโลผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา 
จากสํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในมหามงคลวโรกาส ท่ี เจ  าคุณสมเ ด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 
100 พรรษา โดยมีผู ช วยศาสตราจารย 
ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดี ฝาย
วิเทศสัมพันธเปนผูแทนเม่ือวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ หองประชุมชูชีพ
ปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม        

อาจารย ดร. ปาริยา ณ นคร ผูชวยอธิการบดีฝายการ
นกัศกึษา รบัโลและเกียรตบิตัรเครือขายหอพกัประสานพลงัใจ
รวมหยุดภัยยาเสพติดจาก คุณอัญชลี ศิริทรัพยผูอํานวยการ
สาํนกัพฒัณาการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ สาํนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในวันที่ 
24 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
กิจกรรม วนั/เวลา/สถานท่ี ติดต่อสอบถาม

การสัมมนานานาชาติไทย-เกาหลี 
International Seminar on 
“Korea and the ASEAN Community: 
Opportunity and Challenge”

31 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา 

กรุงเทพฯ

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. 
โทร. 0-2564-5000-3

หนวยแพทยเคลื่อนที่ 
โครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health”

6 พฤศจิกายน 2556 
ณ มธ. ศูนยลําปาง 

คณะกรรมการฝายบริการสังคม 
80 ป ธรรมศาสตร
โทร. 0-2986-9213 ตอ 7525-6

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

12-14 พฤศจิกายน 2556 
เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park 
สุขุมวิท 22 

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

TU Open House 2013 
ภายใตแนวคิด “Thammasat, 
where we learn to love the people”

13 – 14 พฤศจิกายน 2556 
ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต

งานประชาสัมพันธ มธ.
โทร. 0-2546-4440-79 ตอ 1117-8

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป 2556

6-10 พฤศจิกายน 2556 
ณ วัดแจงแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร 

งานประชุม กองกลาง มธ. ทาพระจันทร
โทร. 0-2613-3015-6

หนวยแพทยเคลื่อนที่ 
โครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health”

10 ธันวาคม 2556 
ณ มธ. ศูนยลําปาง 

คณะกรรมการฝายบริการสังคม 
80 ป ธรรมศาสตร
โทร. 0-2986-9213 ตอ 7525-6

ขอแสดงความยินดกีบัสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจําปีงบประมาณ 2557
จาํนวน 5 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนนิการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารและการทํางานให้แกน่กัศึกษาและประชาชน
ทั่วประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา และประชาชนท่ัวประเทศ ใน 5 ภูมิภาค 
ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต ภาคละ 450 คน รวมทั้งสิ้น 2,250 คน ทั้งนี้ นักศึกษาและประชาชน
ทัว่ประเทศสามารถเลือกเรียนหลักสตูรไดตามความสนใจและความตองการของตนเอง ในข้ันตอนการสมัครเรียน ม ี2 หลกัสูตรใหเลอืก ดงันี้ 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for Communication) เหมาะสําหรับผูทีต่องการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน
และในสถานการณตางๆ เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกทาง การขอบคุณ ขอโทษ ขอรอง ใหคําแนะนํา การสนทนา
ทางโทรศัพท เปนตน

2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน (English for Work) เหมาะสําหรับผูทีต่องการใชภาษาอังกฤษในการทํางานในชีวิตประจําวนัและ
ในสถานการณตางๆ เชน ความเขาใจในทัศนคติและความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาษาทาทาง การแสดงความสนใจ การตอนรับแขก
การขอความเห็นและแสดงความเห็น การใหเหตผุล การใหคาํแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การจัดการปญหา การใหขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหา การนําเสนองาน เปนตน จุล
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ Ñ̈´»ÃÐ¡Ç´ â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃºÃÍº 80 »‚áË‹§¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � Ñ̈´·íÒ
à¾Å§¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �â©ÁãËÁ‹ à¾×èÍà©ÅÔÁ©ÅÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº 80 »‚áË‹§¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂàÃÕÂºàÃÕÂ§
áÅÐÃŒÍ§áºº»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§ Ã‹ÇÁ¡ÑºÇ§ÍÍÃ �à¤ÊμÃÒÃÐ Ñ́ºªÑé¹¹íÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¾ÃŒÍÁÇÒ§ í̈ÒË¹‹ÒÂã¹ÇÑ¹¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 10 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 à»š¹μŒ¹ä» 

รองศาสตราจารยหริรักษ สูตะบุตร ประธาน
คณะกรรมการฝายจัดประกวด โครงการครบรอบ 
80 ปแหงการสถาปนา เผยเก่ียวกับการจัดทําเพลง
ธรรมศาสตรชุดใหมในครั้งนี้วา ในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 80 ป การสถาปนามหาวิทยาลัย เปนโอกาสดี
ในการนาํเพลงธรรมศาสตรทีไ่ดรบัความนิยมมาเรยีบเรยีง 
จัดทําใหมใหมีคุณภาพและเขากับยุคสมัย เพื่อเผยแพร
เพลงธรรมศาสตรในวงกวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํา
เพลงธรรมศาสตรใหมครัง้นี ้ใชผูทีเ่รยีบเรยีงเสยีงประสาน
มือดีที่สุดกลุมหน่ึงของประเทศไทย วงออรเคสตรา
วงใหญ 45 ชิ้น นกัดนตรชีัน้นาํของประเทศ และคณะ
นกัรองประสานเสยีงจาก 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร และมหาวทิยาลยัรงัสติ ถอืวาเปนกจิกรรมใหญ
กจิกรรมหน่ึง และเปนคร้ังแรกท่ีมหีลากหลายสถาบันมา
การรวมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบสถาปนาของ
มหาวิทยาลัย และความพิเศษย่ิงกวาน้ัน คือ จะมีการ
จดัจาํหนายในรูปแบบ CD Box set เหมาะแกการสะสม
มากย่ิงข้ึน ซึง่คาดวาจะจัดจําหนายในวันที ่10 ธนัวาคมน้ี 
เปนตนไป

นาย คณิต พีชวณิชย กรรมการฝายจัดประกวดงานครบรอบ 80 ปแหง
การสถาปนา และที่ปรึกษาชุมนุมเชียรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเพิ่มเติมวา 
ธรรมศาสตรเปนสถาบนัทีม่เีพลงของมหาวทิยาลยัจาํนวนมากทีส่ดุกว็าได ธรรมศาสตร
มีเพลงไมนอยกวา 100 เพลง และเพลงธรรมศาสตรที่ผานมาจัดทําในเชิงสมัครเลน 
จงึใชโอกาสในการครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนาครัง้นี ้เรยีบเรยีงและบนัทกึเสยีงใหม
ในรูปแบบบรรเลงโดยวงดนตรีออรเคสตราและขับรองแบบประสานเสียงจากนักรอง
คุณภาพจาก 4 สถาบัน มารวมรองกับธรรมศาสตร ดังนั้น สําหรับธรรมศาสตร ถือวา
เปนการพลิกโฉมเพลงของมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญมากทีเดียว

ดานนักศึกษาที่รวมขับรองเพลงในครั้งนี้ นาย ชัยยาวัฒน กิตติมานะสกุล 
คณะศิลปศาสตร ตัวแทนนักศึกษาชมรมขับรองประสานเสียงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (TU Chorus) เผยความรูสึกวา ตนรูสึกภูมิใจท่ีเปนสวนหน่ึง
ของประวัติศาสตรดานบทเพลงของมหาวิทยาลัย เพราะเพลงดังกลาวนี้เปนเพลง
ของสถาบนัทีต่นศึกษา และจะไดรบัการเผยแพรในวงกวางในโอกาสสาํคญัตางๆ ตอไป
จงึรูสกึภูมใิจเปนอยางยิง่ทีไ่ดรวมงานในคร้ังน้ี และทิง้ทายสาํหรบัศษิยเกา ศษิยปจจบุนั 
และคนท่ีรกัธรรมศาสตร ในการอุดหนุนซดีเีพลงชุดใหมนี ้เพราะตนและเพ่ือนๆ ตัง้ใจ
ผลิตผลงานเปนอยางมากในโอกาสครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนา

ทั้งนี้ การจัดทําเพลงธรรมศาสตรชุดใหมนี้ ไดรวบรวมบทเพลงมหาวิทยาลัย 
อาทิ เพลงพระราชนิพนธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ยูงทอง) เพลงโดมในดวงใจ 
เพลงขวัญโดม เพลงสีเหลืองแดง เพลงนี่หรือ ธรรม เพลงประจํามหาวิทยาลัย 
(ทํานองมอญดูดาว) เพลงแชวับ เพลงธงชัย เพลงขวัญโดม เพลงมารช ม.ธ.ก. 
เพลงธรรมศาสตรรักกัน เพลงเลือดเหลืองแดง ฯลฯ  สําหรับซีดีเพลงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรรปูแบบ Box set ในโอกาสครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนา เริม่จดัจาํหนาย
ในวนัธรรมศาสตร วนัที ่10 ธนัวาคม 2556 เปนตนไป ผูสนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดที่ E-mail: pd_tu@hotmail.com
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Hilight 80 ป ธรรมศาสตร

â

ครบรอบ 80 ปี ธรรมศาสตร์
พลิกโฉมเพลงธรรมศาสตร์คุณค่าที่ควรสะสม

รองศาสตราจารยหริรักษ สูตะบุตร 
ประธานคณะกรรมการฝายจัดประกวด



 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
 บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
 กองบรรณาธิการ  นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน 
   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

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการช้ันนํา

ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล 
ในการผลิตบัณฑิต

การสร้างองค์ความรู้ 
และการแก้ปัญหาของประเทศ 

โดยยึดมั่นคุณธรรม
และประโยชน์ของประชาชน

ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร รวมกับ สมาคมวิจัยนานาชาติเพื่อการศึกษา
และปฏบิตักิารดานสันตภิาพระดบัภมูภิาค หรือ Asia-Pacific 
Peace Research Association (APPRA) จดัประชมุวชิาการ
นานาชาต ิหวัขอ “เผชญิหนาความขดัแยงในเอเชยี-แปซฟิค
ดวยสันตวิธิ ี(Engaging Violent Conflicts in Asia-Pacific 
with Nonviolent Alternatives)” ในวันท่ี 12-14 พฤศจกิายน 
2556  เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอิมพเีรยีล ควนีสปารค 
สขุมุวิท กรงุเทพฯ โดยเปนการนําเสนองานวิจยัดานสันตภิาพ
และความขดัแยงศกึษา มุงเนนปรากฏการณการตอสูดวยสนัติ
วิธีเพื่อเผชิญกับความขัดแยงรูปแบบตางๆ ในสังคมไทยและ
ในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิค หวงัเปนเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู และ
รวมกันหาทางออกเพื่อผอนเบาภัยคุกคามจากความขัดแยงที่ 
“ถงึตาย” ใหลดนอยลง

ศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท อาจารย
ประจําคณะรฐัศาสตร มธ. และตวัแทน APPRA ประเทศไทย
ไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดประชุมหัวขอดังกลาวนี้ว า
มาจากเหตุผลสําคญั คอื ประการแรก ปญหาเก่ียวกับความรุนแรง
ยงัเปนปญหาใหญของโลก โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิคนัน้
กเ็กดิปรากฏการณความขดัแยงทีท่าํให “ถงึตาย” อยูบอยครัง้
เชน ความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนใตและปญหาความขัดแยง
ทางการเมอืงของไทย หรอืกรณใีนประเทศฟลปิปนส ซึง่นาํมา
ซึ่งการคนหาแนวทางการกาวขามความขัดแยงดวยสันติวิธี
งานประชุมคร้ังนี้จึงมุงทบทวนองคความรูดานสันติภาพและ
ความขัดแยงศึกษา โดยใหความสําคัญกับปรากฏการณการ
ตอสูดวยสันติวิธีเพื่อเผชิญกับความขัดแยงรูปแบบตางๆ ทั้งใน
สงัคมไทยและในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิค ประกอบกับเปนการรวม
ฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร ซึ่งนับวาเปนสถานที่สถาบันที่มีประสบการณ
ผานเหตุการณความรุนแรงสําคัญในประวัติศาสตรสังคมไทย
มาเชนกัน และการตอสูของธรรมศาสตรก็ใชแนวทางสันติวิธี
มาโดยตลอด วาระน้ีจงึเปนโอกาสดใีนการรวมราํลกึประวตัศิาสตร
การยืนหยัดตอสูเพื่อความถูกตองของสังคมไทยดวยสันติวิธี
ของธรรมศาสตรดวย 

นอกจากน้ี การประชุมคร้ังนีถ้อืเปนคร้ังแรกในชวงเวลา
สามทศวรรษท่ี APPRA ไดถอืเอาประเด็น “สนัตวิธิ”ี เปนหัวขอ
ประชุมหลกั ซึง่โดยมนีกัวจิยัและนกัวชิาการจากประเทศตางๆ 
ในเอเชยี-แปซฟิค กวา 20 ประเทศทัว่โลกเขารวมนาํเสนอผล

งานวจิยัและทางเลอืกเพือ่บรรเทาความขดัแยงรุนแรงทัง้ในกรณทีีเ่กดิข้ึนในปจจบุนัและทีม่แีนว
โนมอาจเกิดข้ึนในอนาคต

สาํหรบัหวัขอในการประชุมยอย มหีลากหลายดาน เชน ประเด็นความขดัแยงทางชาติพนัธุ 
ความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม ความขัดแยงดานพรมแดน ความขัดแยงดานระบอบการเมือง
การปกครอง ความขดัแยงดานศาสนา  เปนตน ซึง่ถอืวาเปน “ภมูทิศัน” วชิาการทางการศกึษา
และวจิยัสนัตภิาพ 

ที่สําคัญยิ่ง คือ การปาฐกถาพิเศษในวันที่ 12 พฤศจิกายน ธรรมศาสตรและ APPRA 
ไดรบัเกยีรตจิาก 2 นกัวิชาการระดับโลกทางดานการศกึษาดานสนัตวิธิ/ีปฏบิตักิารไรความรนุแรง 
คอื Dr.Erica Chenoweth นกัวิชาการดานสนัตวิธิแีนวปฏบิตัจิาก International Center for 
Nonviolent Conflict, Washington D.C. University of Denver ผูเขียนหนงัสอืWhy Civil 
Resistance Works (Columbia University Press, 2011) ทีไ่ดรบัรางวลัยิง่ใหญทางการวจิยั
คอื  Woodrow Wilson Foundation Award จากสมาคมรัฐศาสตรอเมรกินัในป 2012  และ
รางวัล  University of Louisville Grawemeyer Award for Ideas Improving World 
Order ในป 2013 และ Prof.Dr. Kevin Clements นกัวิชาการดานสนัตวิธิแีนวหลกัการ จาก 
Toda Institute for Global Peace and Policy Research, University of Otago อดตี
เลขาธิการ International Peace Research Association จากมหาวิทยาลยั Otago ประเทศ
นิวซีแลนด และในเย็นวันท่ี 13 พฤศจิกายน ยังไดรับเกียรติจาก ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ 
ธรรมศาสตราภิชาน และอดีตเลขาธิการอาเซียน จะแสดงปาฐกถาพิเศษวาดวยประสบการณ
การสรางสรรคสนัตภิาพในเอเชีย-แปซฟิค

ศาสตราจารย ดร.ชยัวฒัน ทิง้ทายวา สาํหรับผูเขารวม โดยเฉพาะนกัวิชาการ หนวยงาน/
องคกรท่ีเกีย่วของในภาครัฐและเอกชน นกัศกึษา และผูสนใจ จะมโีอกาสรบัรูภมูทิศันทางวชิาการ
ดานการวิจยัสนัตภิาพในเอเชีย-แปซิฟคในภาพรวมไดอยางรวดเร็ว และท่ีสาํคญัยงัสามารถไดรบัฟง
ผลการวจิยัลาสดุ และขอวเิคราะหทีน่าสนใจเกีย่วกบัการจดัการความขัดแยงดวยสนัตวิธิใีนประเดน็
ทีผู่เขารวมตองการ ซึง่นาจะเปนประโยชนทัง้ดานการศกึษาวจิยั และการหาแนวทางดานการจดัการ
ปญหาความขัดแยงดวยสนัตวิธิเีปนอยางมาก

ทัง้นี้ ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ มธ. โทร.02-613-2336 
หรือ ค้นหาข้อมูลผ่าน www.appra2013.net                 

80 ปี มธ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เผชิญหนา้ความขัดแย้งในเอเชีย-แปซิฟิคดว้ยสันติวธิ”ี
หวังเป็นเวทีเสนอแนวทางการก้าวข้ามความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

วันที่ 12-14 พฤศจิกายนนี้ 
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