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 ยินดีกับนักวิจัยธรรมศาสตร� กวาด 18 รางวัล
จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ�นานาชาติที่เกาหลี

TU Today

เมือ่วนัที ่27-30 พฤศจกิายน 2557 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการใน

เวทีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ประจ�าป 

2557 “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014”

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่นักวิจัย 

มธ. สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดมาได้สูงสุดถึง 18 รางวัล 

ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง 6 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล 

เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัลพิเศษสเปเชียลไพรซ์ 5 รางวัล 

โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและ

นักประดิษฐ์ไทยน�าผลงานเข้าร่วมแสดงและประกวดมาโดยตลอด 

ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่เจ้าของผลงาน

ทั้งหมด ณ อาคาร วช.4 ถนนพหลโยธิน โดยผลงานของนักวิจัย มธ. 

ที่ได้รางวัลมีดังนี้

รางวัลเหรียญทอง
1. ผลงาน	เตยีงพลกิตะแคงตวั	(Manual	Repositioning	

Bed) ในกลุ่มสาธารณสุข/การแพทย์ โดย ผศ.จิณพิชญ์ชา	มะมม	

รศ.ดร.มรรยาท	 รุจิวิชชญ์	 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์	 กิจศรีไพศาล จาก

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. 

2. ผลงาน Antibiotics	Impregnated	Hydroxyapatite	

Beads	for	Osteomyelitis	 (bone	 infection)	Treatment

ในกลุ่มสาธารณสุข/การแพทย์ โดย รศ.นพ.บัญชา	 ชื่นชูจิตต์	

นพ.อดินันท์	 อภิวัฒน์การุญ	 ผศ.นพ.ธงชัย	 สุนทราภา และ 

รศ.นพ.ยงยุทธ	 ศิริปการ จากคณะแพทยศาสตร์ มธ. พร้อมด้วย 

ดร.จินตมัย	 สุวรรณประทีป	 เฟองฉัตร	 ธรรมรักษ์เจริญ และ

วนัสนันท์	 วงศ์สุวรรณ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(MTEC) สวทช.

3. ผลงาน เครื่ องผสมเกสรมะพร าว	 (Coconut	

Pol l inat ion	 Tools)  ในกลุ ่ม เกษตรและอาหาร โดย 

รศ.วรภัทร	ลัคนทินวงศ์ และปยพงษ์	สอนแกว คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มธ. (นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศ

มาเลเซียและ Award of Excellence Achievement)

4. ผลงาน 3DAC:	 An	 On-line	 System	 for	 3D	

Annotation	 and	 Communication	 through	 Social	

Media โดย ดร.ชาวี	 บุษยรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผังเมือง มธ.

5. ผลงาน เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์อัตโนมัติ	 (Two	

in	One	Automatic	High	Quality	Biodiesel	Production	

Unit) ในกลุ่มอุตสาหกรรม/เครื่องกล โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์	

อัสวเทศานุภาพ และผศ.ดร.มาลี	 สันติคุณาภรณ์ จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มธ.

6. ผลงาน อุปกรณ์เคลื่อนยายผู พิการอเนกประสงค์	

(Home-auto	 Lift	 System) ในกลุ่มอุตสาหกรรม/เครื่องกล 

โดย ผศ.ดร.บรรยงค์	 รุงเรืองดวยบุญ	 ดร.จักรพันธุ์	 ชวนอาษา	

ฐิรดา	 เขียวประเสริฐ	 ดนูพัฒน์	 ทรัพย์อุดมกุล จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มธ.จุล
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รางวัลเหรียญเงิน
1. ผลงาน เคร่ืองอบแหง

อเนกประสงค์โดยใชไมโครเวฟ

ร  วมกั บส เปา เต็ ด เบดและลม

รอน	 (Commercialized	 Drier	

Processing	Using	 a	 Combine	

Microwave-hot	 Air	 Spouted	

Bed) ในกลุ่มวิศวกรรม/เครื่องกล 

โดย ดร.สมศักดิ์	 วงษ์ประดับไชย	

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ 	 รัตนเดโช	 และ 

ดร.กริช	 เจียมจิโรจน์ จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มธ. (นอกจากนี้ยัง

ได้รับรางวลัพิเศษจากประเทศอยีปิต์)

2. ผลงาน Design	and	Development	of	Positioning	

System	for	Shoulder	Surgery:	Beach	Chair	TU	Frame

ในกลุ่มสาธารณสุข/การแพทย์ โดย รศ.นพ.บัญชา	 ชื่นชูจิตต์

จากคณะแพทยศาสตร์ มธ. (นอกจากน้ียังได้รับรางวัลพิเศษจาก

ประเทศรัสเซีย)

3. ผลงาน Multi-mode	 Microwave	 Oven	 for	

Continuous	 Biodiesel	 Production ในกลุ ่มเครื่องมือ

ภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.มาลี	 สันติคุณาภรณ์	 ผศ.ดร.

ชาญณรงค์	 อัศวเทศานุภาพ และศ.ดร.ผดุงศักดิ์	 รัตนเดโช จาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษจาก

ประเทศอิรัก)

รางวัลเหรียญทองแดง
1. ผลงาน เสื้อสําหรับใสตรวจภาพรังสีเตานม	 (Shirts	

for	 Mammogram) ในกลุ ่มสาธารณสุข/การแพทย์ โดย 

ผศ.จิณพิชญ์ชา	มะมม และคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

2. ผลงาน นวัตกรรมอัจฉริยะ	 (Smart	 Innovation)

ในกลุ่มอาคาร/สถาปัตยกรรม โดย รศ.ดร.บุรฉัตร	 ฉัตรวีระ จาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

3. ผลงาน รถบัสพลังคน	 (Human-power	 Bus)

ในกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน โดย รศ.ดร.มณฑลี	 ศาสนนันทน์ จาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

4. ผลงาน เทคนคิการเลอืกความยาวคลืน่ไฮเปอร์สเปคตรมั

เพื่อตรวจสอบคุณภาพไกสดดวยความเร็ว	 (Hyperspectral	

Waveband	 Selection	 Techniques	 for	 Fast	 Poultry	

Inspection) ในกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.ทรงยศ	

นาคอริยกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
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TU News

พิธีมหาพุทธาภิเษก โครงการสร�างพระธรรมศาสตร� 80 ป� ภ.ป.ร.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก 

พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภ.ป.ร. 80 ป และ

พระชัยวัฒน ภ.ป.ร. 80 ป ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

โดยกิจกรรมในชวงเชา เริ่มดวยพิธีทําบุญตักบาตรพระ ณ บริเวณสนามฟุตบอลฝง

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี พิธีบูชาเทวดา โดยมีศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธกิารบด ีเปนประธานในพธิ ีจากนัน้เปนพธิจีดุเทยีนชยั ไดอาราธนาทานเจาประคณุสมเดจ็

พระวันรัต (จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) เจาอาวาสวัดบวรนิเวศนวิหาร เปนประธานในพิธีจุดเทียนชัย 

ตอดวย พิธีมหาพุทธาภิเษก นั่งปรกแผเมตตารอบที่ 1 โดยศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร 

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานฝายฆราวาส พิธีสวดภาณวาร นั่งปรก

แผเมตตารอบที่ 2 โดยคุณชวน หลีกภัย เปนประธานฝายฆราวาส พิธีสวดทิพยมนต นั่งปรก

แผเมตตารอบที่ 3 โดยศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม และในเวลา 20.39 น. 

พธิดีบัเทยีนชยั โดย พระมหาอทุยั วมิโล เจาอาวาสวนัดอนศาลา จงัหวดัพทัลงุ เปนประธาน

ในพิธี ปดทายดวยพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธรูปและพระเครื่องของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีดวย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เป�ดตัว 
“ธรรมศาสตร�วิชาการเพื่อประชาชน”
เน�นนวัตกรรมและความก�าวหน�าด�าน
วิชาการและงานวิจัย ภายใต�แนวคิด 
“การนําความรู� ไปบริการสังคม”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดงาน “ธรรมศาสตรวิชาการเพื่อประชาชน” 

(Thammasat Academic Expo for the People) ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 

2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โชวนวัตกรรมและความกาวหนาดาน

วิชาการและงานวิจัยของกลุ มสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร

ตลอดจนการจัดแสดงโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการ

สังคม และโครงงานวิชา “พลเมือง” (TU 100)

โดยโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมจะมี

การแขงขันชิงชนะเลิศอันดับหน่ึงของแตละสาขาคือ สาขา

สังคมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ เวทีกลาง 

ศูนยสอบสองชั้น 2 (เดอะเด็ค) ศูนยประชุมธรรมศาสตร และการ

จัดแสดงโครงงานวิชา “พลเมือง” (TU 100) ที่จะมีการนําเสนอ

เปนบูธทั้งหมด 180 โครงงาน ประกอบดวย โครงงานบริการสังคม

แกปญหาในชุมชนที่อยู รอบมหาวิทยาลัย และโครงงานบริการ

สุขภาพ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตแนวคิด “การนํา

ความรูไปบริการสังคม” (Service learning) มุงแกไขปญหา

ให กับประชาชนและสังคม พิธี เป ดงานโดย รศ.นพ.กําจร 

ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศ.ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไฮไลทภายในงาน เชน นทิรรศการสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร-

อดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

และพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวกับการพัฒนาทางสุขศาสตร 

โดยคณะแพทยศาสตร และนิทรรศการงานวิชาการและบริการ

ประชาชนดานสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา 
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สังคมแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัย โดยจัดแสดงที่ศูนย์สอบสองชั้น 2  

(เดอะเดค็) ศนูย์ประชมุธรรมศาสตร์ และจะมกีารแข่งขนัชิงชนะเลิศ 

ณ เดอะเซอร์เคิล (โรงยิม) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ในวันที่ 12-13 

พฤศจิกายน 2557

ส�าหรับผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นท่ีได้จัดแสดงภายใน

งาน ได้แก่

1.	 รถพลังลมอัด	 (Compressed	 air	 car)	 รถยนต์ที่

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พลังลมอัด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อ

ให้เกิดภาวะเรือนกระจก ผลงานโดย ดร.ยศวีร์ ยศก�าแหง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

2.	 ‘หมากรุกไทยยักษ์’	 (Thai	 giant	 chess) เป็นศิลปะ

ร่วมสมัย และสามารถเล่นได้จริง โดยเบี้ยหงายกลายเป็นเม็ด 

ได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหมากรุกไทย บนกระดานขนาด  

80 x 80 เซนติเมตร สูง 100-125 เซนติเมตร จ�านวน 64 ช่อง  

ผลงานโดย อาจารย์จิระเดช มีมาลัย และ อาจารย์พรพิไล มีมาลัย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3.	 ธรรมาแทรนส์	 ThammaTRANS	 (Shuttle	 Bus	

Tracking	 Application) แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนส�าหรับ

ติดตามแบบเรียลไทม์ว่า รถเมล์ที่ต้องการขึ้นอยู่ที่ไหนแล้ว โดยใช้

ส�าหรับรถชัตเติลบัสในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและจะ

ใช้ส�าหรบัรถตูแ้ละรถโดยสารอืน่ๆ ต่อไป โดยผูร่้วมงานธรรมศาสตร์

วิชาการฯ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThammaTRANS  

มาใช้ในการดูรถชัตเติลบัสที่ให้บริการในงานได้ (สาย Expo 1  

และ Expo 2) ผลงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

นอกจากนี้  ยังมีการจัดกิจกรรมบริการเพื่อประชาชน 

อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวมท้ัง

การแนะน�าหลักสูตรของแต่ละคณะที่เปิดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ

ต่างๆ มากมายโดยชุมนุมและกลุ่มนักศึกษาต่างๆ อาทิ การแสดง

งิ้วล้อการเมืองของ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และอื่นๆ

ศ.ดร.	สมคดิ	เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า การจัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” มี

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน และพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

โดยผลงานที่น�ามาจัดแสดงเป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา

ของนักศึกษาและคณาจารย์จนได้ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์คาดหวังว่า ผลงานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจน 

โครงงานเพือ่บรกิารสงัคมต่างๆ ทีจ่ดัแสดงในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนและสงัคม และผูส้นใจในองค์ความรูเ้หล่านีส้ามารถน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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วรัทยา, ไก่ ภาษิต, ตุ้ย ธีรภัทร, เอิร์ท ศัลย์, 

กิ๊ก มยุริญ, กนก รัตน์วงศ์สกุล, ดร.หมวย 

อริสรา,  กรรณิกา ธรรมเกสร, แจ็ค 

แบล็คแจ็ค, กราฟ แบล็ค วนิลา, มาร์ก 

ธนสักก์ เจนมานะ, มีน AF7 กาญจน์คณึง 

เนตรศรีทอง, เฟรม AF8 วัชรกาญจน์ 

บัวบาน, หลิน AF8 ดวงภร แย้มมณฑา 

และที่ขาดไม ่ ได ้คือการแสดงงิ้ ว

ธรรมศาสตร์ที่ออกมาวาดลวดลายให้ผู้ชม

ได้หายคิดถึง ต่อด้วย การแสดงจาก TU 

Chorus ขับร้องเพลงในดวงใจของชาว

ธรรมศาสตร์ บรรเลงโดยนักดนตรีวง BSO 

บางกอกซิมโฟนี ออเคสตร้า และปิดท้าย

ด้วยการขับบทกลอนคลอเพลงยูงทอง 

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ งานนี้

นอกจากผู ้ที่มาร ่วมงานจะได ้รับความ

สนกุสนานอย่างเตม็ที ่ยงัได้มส่ีวนร่วมท�าบญุ 

เพราะรายได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

ชีวิต หงา-สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา 

คาราวาน และที่เรียกเสียงหัวเราะได้จาก

ท่านผู้ชมอีกช่วงหนึ่งคือ ทอล์กโชว์ โดย 

ดร.เสรี วงศ์มณฑา ผู ้ปลุกกระแสทอล์ก

โชว์ในประเทศไทย พร้อมโชว์พิเศษจาก

บุปผา กิ่งชัชวาล ที่ร่วมร้องเพลงกับ ดร.เสรี 

วงศ์มณฑา ในเพลง “ล่มเรือรัก” 

งานน้ีนับเป็นการรวมดาวศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบันที่ผลัดกันขึ้นเวทีการแสดง 

โดยในช่วงร�าลึก....เรวัติ พุทธินันทน์ โดย

ผู ้ที่มาขับร้องเพลงประทับใจของ “เตอ 

เรวัติ พุทธินันท์” นั้น ได้แก่ หนูนา หนึ่งธิดา 

โสภณ มาในเพลงตะกายดาว และยิ่งสูง

ยิง่หนาว โดม เดอะสตาร์ จารวุฒัน์ เชีย่วอร่าม 

มาในเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน และสักวันจะ

ได้ด ีและทีเ่รยีกเสยีงกรีด๊ได้ทัง้รุน่เลก็และรุน่

ใหญ่ คงไม่พ้น แอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร 

ที่มาร่วมร้องเพลงในช่วงนี้ด้วย 

นอกจากนี้ยังมีศิลปินที่มาร่วมเป็น

พิธีกรและขับร ้องเพลงเพื่อสร ้างความ

สนุกสนานภายในงานมากมาย อาทิ จุ ย 

ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามส�าหรับ

กิจกรรมส่งท้ายในโอกาสฉลองครบรอบ 

80 ป  แห ่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กับมหกรรมคอนเสิร์ต เพลง

นี้ . . . เพลงเรา	 “ธรรมศาสตร ์พวกเรา

เจาของ” ซึ่งเป็นการร่วมกันขับขานเพลง

ประทับใจ ทั้งยังเป็นการรวมนักดนตรี 

ผู ้อยู ่เบื้องหลังและเบื้องหน้าวงการเพลง

ไทยสากล ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ในช่วงเยน็ของวนัเสาร์ที ่13 ธนัวาคม 

2557 เหล่าลูกแม่โดมเริ่มทยอยกันเข้ามา

ภายในบริเวณงาน ซ่ึงบรรยากาศเตม็ไปด้วย

ความอบอุน่ ความผกูพนั ความรกั และความ

คดิถงึ เมือ่ได้กลบัมาเยอืนถิน่แดนโดมแห่งนี้ 

โดยการแสดงคอนเสิร ์ตเปิดฉากด้วยวง

ดนตรี โดยวงนิด จิ ออ น�าทีมโดย จิรพรรณ 

อังศวานนท์ และ กฤษณ์ พลางกูร แห่ง

วงไดนามิค และศิลปินเจ้าของเพลงเพื่อ

มหกรรมคอนเสิร�ต 80 ป� ธรรมศาสตร�

เพลงนี้……เพลงเรา
ธรรมศาสตร�พวกเราเจ�าของ
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 “วางแสดงปม”
สานสัมพันธดานการศึกษาไทย-ลาว

“สบายดีเจา” เป็นค�าทักทายที่ได้ยินเมื่อได้เยือนถึงถิ่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็น
ค�าทักทายที่ไพเราะ อ่อนหวาน และน่ารักของพี่น้องหนุ่มสาว
ชาวลาว เมื่อศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานหนังสือ 
“วางแสดงป ม”และสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4 (BOOK FAIR) 
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
ในระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

ปม ภาษาลาวแปลว่า หนังสือ “วางแสดงปม” คืองานแสดง
หนังสือ (BOOK FAIR) ที่จัดขึ้นภายในโรงยิมของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อยจากนักศึกษา คณาจารย์ 
และประชาชน สปป.ลาว ที่เข้ามาเพื่อหาซื้อหนังสือที่ตนสนใจและ

มีประโยชน์ต่อพวกเขาเหล่านั้น เพราะร้านขายหนังสือทั่วไปของที่
นี่จะไม่มีหนังสือ ต�าราวิชาการขายสักเท่าไหร่นัก เมื่อศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ไปจัดงานแสดงหนังสือ โดยปนี้นับเป็น
ปที ่4 แล้ว กย็งัคงมกีระแสตอบรบัทีด่ ีอกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมินสิยั
รักการอ่านให้คนใน สปป.ลาว ด้วย

ศาสตราจารย์	 ดร.สุรพล	 นิติไกรพจน์	 ประธานกรรมการ
บริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า 
“รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดกลับมาจัดแสดงหนังสือที่มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาวอีกครั้ง ความสัมพันธระหวาง ม.แหงชาติลาวกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มตนเปนทางการเมื่อสมัยป 2552 
โดยไดมีการลงนามความรวมมือระหวาง 2 มหาวิทยาลัย หลัง
จากนั้นไดมีกิจกรรมความรวมมือในทางวิชาการ มีการแลก
เปล่ียนคณาจารย นักศึกษา การสัมมนา และการประชุมรวมกันจุล
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อย่างเช่น นางสาวทิพาพร	 บุตรอุดร นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 ม.แห่งชาติลาว เล่าว่า ชอบให้มีการ
จัดวางแสดงปม เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา
ต�ารา วิชาการหลายแขนง สามารถเลือกซ้ือหนังสือใหม่ๆ เพื่อ
เป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาตนเอง ทั้งน้ี ตนเองก็เรียนสาขา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ก็จะมาเลือกหาหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน�า
ไปศึกษาเพิ่มเติม เพราะหนังสือใหม่ๆ จะทันสมัย ทันเหตุการณ์ใน
สังคมปัจจุบัน และหนังสือที่น�ามาจ�าหน่ายนั้นก็มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และอยากขอบคุณศูนย์หนังสือ มธ. ที่ได้มาจัดวางแสดง
ปมอีกครั้ง เพราะงานนี้มีความส�าคัญมากกับนักศึกษาลาว และท�า
ให้เราได้รู้จักหนังสือใหม่ๆ ในหลายแขนงมากยิ่งขึ้น 

ขณะที่ นายเยอลี	 ตูลี	 ซงซัว นักศึกษาคณะปาไม้ ชั้นป
ที่ 3 กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ขอบใจหลายๆ ที่ไดมางานวาง
แสดงปม เพราะไดเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาลาวไดมาเลือก
ซื้อหนังสือเรียนตางๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู และเพื่อเปนการยก
ระดบัใหนกัศกึษา ม.แหงชาตลิาวใหเทยีบเทากบัมหาวทิยาลยัตางๆ
ในอาเซียนได มางานนี้ก็ไดเลือกซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ เพราะตน
มคีวามสนใจหนงัสือเกีย่วกบัอาเซยีน สวนตวักช็อบวชิาภาษาองักฤษ
มากดวย เลยชอบอานหนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณ
ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดงานน้ีขึ้นมาและอยากใหมา
จัดงานหนังสือบอยๆ ที่มหาวิทยาลัยของตน” 

บรรยากาศภายในงานแสดงหนังสือ หรือ “วางแสดงปม” 
เป็นไปอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวันจะมีนักศึกษา คณาจารย์ จาก
คณะต่างๆ ของ ม.แห่งชาติลาว แวะเวียนกันมาเดินดูและเลือกซื้อ
หนังสือที่ตนเองสนใจ บ้างก็ชอบแนววิทยาศาสตร์ ชอบหนังสือ
ท�าอาหาร ชอบนวนิยาย ชอบกฎหมาย ชอบภาษาอังกฤษ ก็เลือก
ซื้อได้ตามที่ตนเองต้องการ ประเทศไทยมีการรณรงค์และส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน บ้านใกล้เรือนเคียงอย่าง สปป.ลาวก็เช่นกัน 
ที่ส่งเสริมให้คนในประเทศมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเปิดรับและเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ตลอดมา การจัดกิจกรรม
นิทรรศการหนังสือ หรือท่ี
เราเรียกวา “BOOK FAIR” 
นั้น ก็เปนการแสดงออก
ถึงความรวมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เปนความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดมีความสัมพันธ มีความรวมมืออยาง
แนนแฟนกับ ม.แหงชาติลาว” 

โดยในปนี้  ศูนย์หนังสือ มธ. ได้น�าหนังสือมาจัดแสดง
ประมาณ 30,000 เล่ม ประกอบไปด้วยหนังสือเชิงวิชาการ 
เช่น นิติศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ จติวทิยา สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
บรหิารธรุกจิ และหนงัสอืทัว่ไป อาท ินวนยิาย การฝมอื การท�าอาหาร 
การท่องเทีย่ว หนงัสอืการ์ตนู ซึง่หนงัสอืทกุเล่มต้องผ่านการคดัเลอืก
จากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว ส�าหรับการจัดงานใน
ปนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนลาว และนอกจาก
จะน�าหนังสือมาจ�าหน่ายแล้ว ศูนย์หนังสือ มธ. ยังได้น�าหนังสือมา
บรจิาคให้ ม.แห่งชาตลิาว ปละประมาณ 1,000 เล่ม และในปนีย้งัได้
ขยายการจดังานไปยงัมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สขุภาพลาวอกีด้วย 

นายพุธ	 สิมมาลาวง	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชาติ
ลาว กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า รู้สึกดีใจที่ได้ต้อนรับทุกคนจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือ มธ. ได้มาจัดสัมมนา
วิชาการและวางแสดงปมอีกครั้ง โดยปนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ทั้งนี้
เพื่อเป็นพัฒนาทางด้านวิชาการ และด้านการศึกษาของประชาชน 
สปป.ลาว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป 2015 ซึ่งโดยปกติทั่วไปในประเทศลาว 
ยังไม่ค่อยมีร้านขายหนังสือวิชาการหรือต�าราเรียนมากนัก ถือว่า
การจดังานวางแสดงปมนีจ้ะท�าให้นกัศกึษา คณาจารย์และประชาชน
ลาว สนใจและมาเลือกซ้ือหนังสือท่ีชอบหรือท่ีตนสนใจ เพราะ
ในปที่ผ่านมาก็มีกระแสตอบรับจากนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ค่อนข้างดี เพราะคนจะนิยมมาเลือกซ้ือต�าราเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ 
และนักศึกษาลาวสามารถอ่านภาษาไทยและเข้าใจในเนื้อหาที่
อ่านได้ดี

ภายในงาน หนงัสอืทีไ่ด้รบัความนยิมส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสอื
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพราะนักศึกษา
ลาว มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน มคีวามสนใจในการอ่านต�าราทีเ่ป็นภาษาองักฤษ จุล
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เมื่อวันที่ 4 ธันวา คม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในภาคเช้าข้าราชการ นักศึกษา

และบุคลากรร่วมกันท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 87 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดจนกิจกรรมปันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Thammasat Bike for the king” บริเวณโถงด้านล่าง 

อาคารโดมบริหาร และบริเวณรอบสระน�้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้

ในช่วงเยน็ยงัมพีธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพร โดยทมีผูบ้รหิาร น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษา และบุคลากร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร� จดักจิกรรมเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
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แม้จะมีสายฝนโปรยลงมาเบาๆ ใน
ช่วงบ่ายจัดของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
แต่ก็ยังมีกลุ ่มคนจ�านวนหนึ่งทยอยเดิน
ย�่าโคลนเข้ามายังแปลงนาเขียวชอุ ่มของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นเพราะบรรยากาศท่ีไม่ร้อน
จนเกนิไปพาให้รูส้กึสบายหรอืต่างกเ็ดนิตาม
เพื่อนกันมาด้วยค�าชักชวน ทว่า เปาหมาย
ของทุกคนก็คือ การเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของ “วันธรรมศาสตร์ทํานา” ซึ่งปนี้จัดขึ้น
เป็นปที่ 9 แล้วนั่นเอง

โครงการธรรมศาสตร์ท�านา เป็น
โครงการที่ชาวธรรมศาสตร์ร่วมใจกันปลูก
ข้าวเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่บนแปลงนา 5 
ไร่ (จากทั้งหมด 15 ไร่) ซึ่งในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกๆ ป ชาว
ธรรมศาสตร์จะน�าข้าวท่ีได้จากการร่วม
แรงร่วมใจกันปลูกมาเลี้ยงต้อนรับ “เพื่อน
ใหม่” หรอืนกัศกึษาปที ่1 เปรยีบเสมอืนการ
สบืทอดจติวญิญาณแห่งการรกัประชาชนให้
อยู่คู่กับชาวธรรมศาสตร์ตลอดไป

หลังจากจบการแสดงน ่ารักของ
เด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์แล้ว ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	
เลิศไพฑูรย ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวในพิธีเปิดท่ามกลาง
นักศึกษาและบุคลากรหลากหลายคณะ
ที่มาร่วมงานว่า โครงการธรรมศาสตร์ท�านา

ด�าเนินมาจนถึงปที่ 9 ในครั้งนี้ และจะมีไป
ตลอดอย่างแน่นอน แม้ผลผลิตจะไม่ได้มเีป็น
จ�านวนมาก แต่สิง่ทีช่าวธรรมศาสตร์ได้กลบั
มค่ีาสงูยิง่ นัน่คอื การท�าให้ชาวธรรมศาสตร์
เป็นคนติดดิน รักชาวบ้าน รักประชาชน 
เหมือนดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว ่า 
“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์
สอนให้ฉันรักประชาชน”

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ เป ็น
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สอนให้ความรู้เท่านั้น 
และไม่ได้สอนให้บณัฑติจบออกไปเป็นเจ้าคน
นายคนอย่างเดียว แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่
สอนให้รักประชาชน สอนให้คนติดดิน สอน
ให้รู ้จักพื้นฐานของประเทศไทย รวมทั้ง
พื้นฐานของชาวนาไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
การที่เรามาด�านาและเก็บเกี่ยวเพียง 2 วัน
จาก 365 วันไม่ได้ท�าให้เรารู้ซึ้งถึงชาวนา
ท้ังหมดหรอกครับ แต่ผมเชื่อว่าการที่เรา
ท�ากัน 2 วันต่อป จะท�าให้เราเข้าใจชีวิต
ของสังคมไทยมากขึ้นกว่าเดิม และเราคาด
ว่าบัณฑิตที่จบธรรมศาสตร์ออกไปจะเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เข้าใจสังคมไทย 
เข้าใจชาวนาไทย และจดจ�าห้วงเวลานี้ได้
ตลอดไป”

ขณะที่นางสาวจิตชนก	 ตะวิชัย 
ศิษย์เก่า มธ. เจ้าของภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท 
จังหวัดเลย ผู ้ยึดอาชีพท�านาตามรอย
แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

 9 ป� ธรรมศาสตร�ทํานา

พระเจ้าอยู่หัว โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ปลูกข้าว 
พืชสวนครัว และศูนย์การเรียนรู ้เกษตร
พอเพียงในชุมชนจนประสบความส�าเร็จก็
เล่าถึงความหลังประทับใจในงานนี้ว่า

“สมั ย เ รี ยนอยู ่ ป   1 -2  ที่ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็เคยมาลงด�านา
กับเขาด้วยค่ะ จ�าได้ว่าสนุกมาก และนั่น
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คิดอยากปลูกข้าว
ที่บ้านเกิด ต่อให้ต้องย้ายเข้ามาเรียนใน
เมอืงหลวงนานเท่าไร แต่เรารูว่้าจติใจของเรา
อยู่ที่บ้านมาตลอด ไม่เคยลืม เลยน�าความรู้ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้รบัในมหาวทิยาลยัมา
ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้รักและภาคภูมิใจ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง แทบไม่น่า
เชื่อว่า แค่ปักด�านาในแปลงข้าวด้วยความ
สนุกกับเพื่อนๆ แต่เราได้อะไรหลายอย่าง
กลบัไปท�าให้เปาหมายทีต่ัง้ใจได้มากเลยค่ะ”

ส�าหรับต้นกล้าที่น�ามาปักด�าในปนี้
ได้รับการเพาะลงถาดหลุม มีอายุประมาณ 
20 วัน เป็นพันธุ์ปทุมธานี 80 ซึ่งจะมีระยะ
เวลาเก็บเกี่ยวอีก 110 วัน นั่นหมายความ
ว่า กลางเดือนกุมภาพันธ์ป 2558 ชาว
ธรรมศาสตร์ก็จะได้เห็นทุ ่งนาแห่งนี้เป็น
สีทองเหลืองอร่ามงดงาม รอให้ได้ชื่นชม
ผลงานจากน�้าพักน�้าแรงของทุกคนอย่าง
น่าชื่นใจ
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 ผอ.สํานักหอสมุด มธ. ได�รับเลือกเป�นประธานคณะกรรมการบริหาร 
กลุ�มเอเชียแปซิฟ�กของ OCLC

นางศรีจันทร์	จันทร์ชีวะ	ผูอํานวยการสํานักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มเอเชียแปซิฟิก จากการเสนอชื่อและโหวตลงคะแนนจาก

ห้องสมุดสมาชิกของ OCLC ในป พ.ศ. 2557 

ทั้งน้ี OCLC เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดนานาชาติ ที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลห้องสมุดมากที่สุดในโลก มีสถานะเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

6 กรกฎาคม 2510 มีเปาหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดทุกแห่งในโลก 

และลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิต ส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดทั่วโลกมากกว่า 70,000 แห่งใน 86 ประเทศ 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิกของ OCLC แบ่งตามภูมิภาคเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มอเมริกา 2. กลุ่มยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟริกา อินเดีย และ 3. กลุ่มเอเชียแปซิฟิก

มีสมาชิกเป็นห้องสมุดจากออสเตรเลีย บรูไน จีน ฟิจิ ฮ่องกง ญี่ปุน มาเกา มาเลเซีย 

ไมโครนีเซีย เกาหลี นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยมี

คณะกรรมการบรหิารเพือ่ผลประโยชน์ของสมาชกิ 9 คน คดัเลอืกจากการเสนอชือ่และโหวต

ลงคะแนนจากห้องสมุดสมาชิก ในป พ.ศ. 2557

นางศรีจันทร์ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับมากมาย อาทิ พัฒนาระบบการประเมิน

สมรรถนะบุคลากรส�านักหอสมุด มธ. ก�าหนดนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สารสนเทศของส�านกัหอสมดุ มธ. พฒันาและเผยแพร่การจดัการความรูภ้ายในและภายนอก 

มธ. พัฒนาแนวทางการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดด้วยแบบสอบถาม

ออนไลน์ และได้รับคัดเลือกจากสมาชิกห้องสมุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็นกรรมการ

บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ในป 2554

นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าทีมประสานงานการจัดการความรู ้ระหว่างห้องสมุด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อจัดสัมมนาห้องสมุดระหว่างประเทศ

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติประเภท

เปิดเผยรหัส (Open Source) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระบบห้องสมุดประเภทเปิดเผย

รหสั และประหยดังบประมาณในการจดัซือ้ อกีทัง้ยงัเป็นรองประธานภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก

ของ OCLC ในป 2556 และเป็นกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 

และต�าแหน่งล่าสุดคือ ประธานคณะกรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ OCLC
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ประเพณีลอยกระทงธรรมศาสตร� ป� 2557

 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เชื่อมสัมพันธ� 3 สถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน/ว่ิงมินิ

มาราธอน เชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน” 

ซึง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบนั

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย และส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเม่ือ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ท่ามกลาง

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาเข้าร่วม

งานอย่างพร้อมเพรยีง โดยมจีดุเริม่ต้นทีล่าน

พญานาค ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต ผ่าน

ถนนเลยีบพนงัคอนกรตี และสิน้สดุทีส่ถาบนั

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ�าป 2557 สู่ 200 ป เมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 
ณ บริเวณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยภายในงานมีกิจกรรมเด่นมากมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. ชมการประกวด
สุภาพบุรุษลอยชาย ซึ่งผู ้ชนะเลิศได้แก่ นายฑีฆาภัสสร์	 ชาญวิทยาพงศ์ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คอนเสิร์ตจากศิลปินเวสปา อาร์สยาม และ BoomBoom Cash 
วันที่ 5 พ.ย. พบการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซ่ึงผู้ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงอาทิตยา	
วิมลพันธ์ จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน 
Boat Dr.Fuu วันที่ 6 พ.ย. มีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาว
อัจฉรียา	 โพธิพิพิธธนากร จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสาธิต
การท�ากระทงรวมทั้งประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล 
โดยผู้ชนะเลิศประเภทกระทงสวยงามได้แก่ นางนารี	 คูหาเรืองรอง จากโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และผู้ชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมฝาย
การนักศึกษา	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแสดงคอนเสิร์ตจาก
หมูหยอง ตีสิบ และศิลปินหมอล�าซิ่ง แคนดี้ รากแก่น นอกจากนี้ตลอดทั้งสามวันยังมีการ
แสดงของนักศึกษา การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า อาหาร สวนสนุก การละเล่นต่างๆ ทั้งนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดได้ร่วมจัดงานลอยกระทงครั้งน้ีขึ้นเพื่อให้เป็นงานยิ่งใหญ่
ประจ�าจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว ฉลองก้าวสู่ครบรอบ 2 ศตวรรษของจังหวัดปทุมธานี 
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TU FaceUp

ศูนย�อาเซียนศึกษา จัดฝ�กอบรม หลักสูตร 
“การเตรียมความพร�อมผู�ประกอบการสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อ�านวยการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ

ฝกอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน” ในหลกัสตูร “การเตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการ

สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 13-14 พฤศจกิายน 2557 ณ โรงแรม

ริชมอนด์ 

ครบรอบ 60 ป� คณะวารสารศาสตร�และส่ือสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดเสวนา “ก้าวสู่

ทศวรรษที่ 7” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป การสถาปนาคณะฯ 

โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดี อาทิ รองศาสตราจารย์ มาลี 

บญุศริพินัธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสร ีวงษ์มณฑา รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรัตน์ เมธีกุล รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดี

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย์ ปิยกุล 

เลาวัณย์ศิริ และ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา 

ร่วมเสวนา ด�าเนินรายการโดย ดร.อริสรา ก�าธรเจริญ เม่ือวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ลงนามในบันทึกข�อตกลง
การสนับสนุนการจัดการศึกษากับ นิสสัน มอเตอร�

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และ นายฮิโรยูกิ โยชิโมโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  ร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

ผู ้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู ้บริหาร บริษัท นิสสัน 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

บันทึกข้อตกลง 

การประชุมนานาชาติ “JSA-ASEAN 
International Conference 2014”

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมนานาชาติ “JSA-

ASEAN International Conference 2014” หัวข้อ “State and 

Non-state Actors in Japan-ASEAN Relations and Beyond” 

เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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นักศึกษาสาขาวิชาการละคอนคว�ารางวัล Special 
Mention จากชมรมวิจารณ�ศิลปะการแสดง 
(I.A.T.C. Thailand Center)

นักศึกษาสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ

ศิษย์เก่าร่วมกันส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 

2557 (Bangkok Theatre Festival 2014) ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน

ทีผ่่านมา และได้รบัรางวลั Special Mention รวมทัง้ได้รบัการเสนอ

ชื่อเข้าชิงรางวัลการแสดงโดยนักแสดงทั้งชายและหญิง ซึ่งตัดสิน

โดยชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International Association of 

Theatre Critics, Thailand Center)

วันนักวิจัย มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร�
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ผู ้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย และโล่รางวัลโครงการประกวด

นวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 

26 พ.ย. 57 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

มธ. จัดโครงการถวายความรู�แด�พระสงฆ�ในจังหวัด
ลําปาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์ล�าปาง และ ส�านกัเสรมิศกึษา

และบรกิารสงัคม ร่วมกบัคณะสงฆ์จงัหวดัล�าปาง และจงัหวดัล�าปาง

จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในจังหวัดล�าปาง หลักสูตร 

“พระสงฆ์ผู ้น�าการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18-19 

พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

จังหวัดล�าปาง

ศูนย�อาเซียนศึกษา จัดงานครบรอบ 25 ป�
ความสัมพันธ�อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย จัด

สัมมนาเรื่อง “25 Years of ASEAN-ROK Relations: Past 

Achievements and Future Prospects” โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ “25 Years of ASEAN - ROK 

Relations: Past  Achievements and Future Prospects” 

ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิดเชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สัมมนานานาชาติ 
“ธรรมศาสตร�สัมมนา”
(Thammasat Seminar 2015)

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนานานาชาติ “ธรรมศาสตร์สัมมนา” 

(Thammasat Seminar 2015) ในหัวข้อ “ASEAN Youth in 

the ASEAN Community and the Global Community” 

ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2558 ณ สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมประชามติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวสุนทรพจน์ ท่ามกลางตัวแทนนักศึกษาจาก

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียง
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วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
เป�นสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของเอเชียที่ได�มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร�างองค�ความรู�

และการแก�ป�ญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชน�ของประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ 

“à·¤¹ Ô¤áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ´ŒÇÂÃÐººÊÒÃÊ¹à·È”

4-5 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องนิเทศการศึกษา

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 2 

มธ. ศูนย์รังสิต

ติดตอสอบถาม

กองบริการการศึกษา 

อาคารส�านักงานอธิการบดี

มธ. ศูนย์รังสิต

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁá¼¹¸ØÃ¡Ô¨

31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี 1

อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 2 

มธ. ศูนย์รังสิต

ติดตอสอบถาม

ส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร  

มธ. ศูนย์รังสิต 

โทร 0-2576-4440 ต่อ 1664-5 

หรือ tu_tubi@hotmail.com

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ 

“Å´¹íéÒË¹Ñ¡ÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒ»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨” 

¤ÃÑé§·Õè 2

20-23 มกราคม 2558 

ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารราชสุดา 

มธ. ศูนย์รังสิต

ติดตอสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มธ. ศูนย์รังสิต 

โทร. 0-29869213 ต่อ 7362
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