


เริ่มแล�ว กิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ป� 
แห�งการสถาปนามหาวิทยาลัยภายใต�แนวคิค

“8 ทศวรรษ อภิวัฒน�สังคมไทย”

TU Today
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินหนาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ภายใตแนวคิด “8 ทศวรรษ อภิวัฒนสังคมไทย” ชูไฮไลทในเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเดือนแหงการจัดงาน 

“วนัธรรมศาสตร” วนัท่ี 10 ธนัวาคมน้ี เริม่ดวยการเปดตวัจดัจาํหนายเพลงธรรมศาสตร 80 ป ในรปูแบบ Box set ทีร่วบรวม

กวา 20 เพลงธรรมศาสตรที่ไดรับความนิยม เรียบเรียง ขับรองใหมแบบประสานเสียง โดยทีมดนตรีออเคสตราและ

ผูขบัรองคณุภาพ อาํนวยการเพลงโดย อาจารยจริพรรณ องัศวานนท หนึง่ในคนดนตรฝีมอืช้ันครขูองประเทศไทย กจิกรรม

หนวยแพทยเคลือ่นทีบ่รกิารสงัคม การจดัแสดงนทิรรศการ 80 ป ธรรมศาสตร ในรปูแบบมลัตมิเีดยี และปดทายดวยการ

ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับแนวโนมของสื่อโซเชียลเน็ตเวิรคในอนาคต โดยผูบริหาร Facebook ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย อธิการบดี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รองประธานคณะกรรมการ

จัดงาน กลาววา ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ป มี

แนวคิดหลักคือ “8 ทศวรรษ อภิวัฒนสังคมไทย” ซึ่ง

หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอยูเคียงขาง

สงัคมไทยมาโดยตลอด ทามกลางการเปล่ียนผาน ความ

เปล่ียนแปลงและความเติบโตของสังคมในทุกมิติ ซึ่งใน

เดือนธันวาคมน้ี มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมเดนๆ 

หลากหลายกิจกรรม เริ่มในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเปน 

“วันธรรมศาสตร” เปนตนไป

<< บันทึกเสียงเพลงธรรมศาสตร 80 ป
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สําหรับกิจกรรมไฮไลท ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคมน้ี เปนตนไปนั้น เริ่มดวยการเปดตัวจัด

จําหนายเพลงธรรมศาสตร 80 ป ในรูปแบบ Box set ที่รวบรวมกวา 20 เพลงธรรมศาสตร

ที่ไดรับความนิยม เรียบเรียง ขับรองใหมแบบประสานเสียง โดยทีมดนตรีออเคสตราและผู

ขับรองคุณภาพ อํานวยการเพลงโดย อาจารยจิรพรรณ อังศวานนท หนึ่งในคนดนตรีฝมือชั้น

ครูของประเทศไทย ซึ่งเคยมีผลงานเปนผูอํานวยการฝายดนตรีในพิธีเปดและปดการแขงขัน

เอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังจัดกิจกรรมใหบริการสังคม ณ มธ. ทาพระจันทร ไดแก 

หนวยแพทยเคล่ือนท่ีธรรมศาสตร ใหบริการคลินิกตา โครงการการพัฒนาสุขภาพ “Inner 

Health” การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพผูสงูอายุ และยังมีการใหคําปรึกษาดานกฎหมายจาก

คณะนิตศิาสตร รวมถึงมีการจัดแสดงนทิรรศการ “กาํแพงและกาลเวลา 80 ป ธรรมศาสตร” ณ 

กาํแพงมหาวิทยาลัยดานถนนพระจันทร โดยสวนท่ี 1 นาํเสนอเน้ือหาภาพเหตุการณสาํคญัของ

<< บันทึกเสียงเพลงธรรมศาสตร 
80 ป

<< หนวยแพทยเคลื่อนที่



มหาวิทยาลัยในรอบ 80 ป และสวนท่ี 2 นําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย 

รวบรวมภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว บทเพลง บทสัมภาษณ เสนอผาน

 QR Code จาํนวน 12 จดุ และนทิรรศการ “Thammasat 80 Years 

Online Exhibition” นําเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition 

ผานเว็บไซตและ Touch Screen
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<< กําแพงและกาลเวลา 80 ป ธรรมศาสตร

<< Thammasat 80 Years 
Online Exhibition

สําหรับอีกหน่ึงกิจกรรมสําคัญ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 

ไดจัดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future of Social Network 

Technology” โดย Mr.Chris Cox รองประธานฝายผลติภณัฑของ 

Facebook (Facebook VP in Production) ซึ่งจะมาวิเคราะห

แนวโนมการพัฒนาส่ือโซเชียลเน็ตเวิรคในอนาคต

ดานการจัดทาํของท่ีระลึก ไดมกีารจัดทาํเหรียญทีร่ะลกึ 3 บรูพาจารย 

ของ มธ. โดยเปนเหรียญเนื้อเงิน เนื้อทองแดง เสนผาศูนยกลาง 7 ซม. 

โดยจะเริ่มจัดจําหนายในวันที่ 10 ธันวาคมน้ีดวยเชนกัน

 ทั้งนี้ ผูสนใจ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ งานประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทร. 02-613-3030, 02-564-4440 ตอ 

1117-8 หรือคนหาขอมูลเพ่ิมเติมผาน www.tu.ac.th 



กฐนพระราชทาน ประจําป 2556

นับตั้งแตป พ.ศ. 2477 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับ
พระมหากรุณาธคิณุโปรดเกลาฯ ใหนาํผาพระกฐนิพระราชทาน 
ไปถวายพระภิกษุที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวงตางๆ ปละ 
1 ครั้ง ถือเปนภารกิจสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของ
พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติ สืบทอดตอๆ กันมา

และในปนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําโดย ศาสตราจารย 
นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอม
ดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ขาราชการ บุคลากร ศิษยเกา และ
คุณบุญสง เตชะมณีสถิตย ผู ว าราชการจังหวัดสกลนคร นําผา
พระกฐินพระราชทานไปถวายแดพระสงฆ ณ วัดแจงแสงอรุณ อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในปนี้
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไดรวบรวมเงนิทาํบุญจากศษิยเกา ขาราชการ 
นกัศึกษาและผูมจีติศรทัธารวมถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล เปนจาํนวน
เงิน 2,126,633.88 บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกรอย
สามสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค) 

อนึ่ง ชวงเย็นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ไดมีพิธีฉลองสมโภช
กฐินพระราชทาน ณ วัดแจงแสงอรุณ โดยมีชาวจังหวัดสกลนคร 
รวมพิธีฉลองสมโภชกฐินพระราชทานและทําพิธีบายศรีสูขวัญ เพื่อ
เปนการตอนรับชาวธรรมศาสตรที่เดินทางมาทอดกฐินพระราชทาน 
เพื่อสานความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและชาว
จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ชมรมธรรมศาสตรจังหวัด
สกลนคร สวนราชการท่ีเกี่ยวของรวมท้ังศิษยเกาและผูมีสวนรวมใน
การจดังานกฐนิพระราชทาน ประจาํป 2556 ทีท่าํใหงานสาํเรจ็ลลุวงไป
ดวยดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จัดงาน 
“วันนักวิจัย ประจําป� 2555-2556”
เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรวิจัยผู�ผลิตผลงาน
วิจัยคุณภาพสู�สังคม

ประเภทรางวัล ป 2555 ป 2556 ป 2553 ป 2554

1 ผูไดรับการโปรดเกลาฯ และ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 6 8 3 4

2 ผูไดรับการกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนขั้นสูง 0 1 0 0

3 ผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สภาวิจัยแหงชาติ 1 0 0 3

4 ผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4 10 7 5

5 ผูไดรับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ 14 27 16 16

6 ผูไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 16 43 8 23

7 ผูมีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2 6 4 3

8 ผูไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ 20 15 13 14

9 ผูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 
SCOPUS หรือ ISI ที่มีคา Journal Impact Factor รวมจํานวนบทความมากท่ีสุด 
(ผลงานต้ังแตป พ.ศ. 2554-2555)

0 4 0 0

10 ผูที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลสากล ISI, SCOPUS 
รวมจํานวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานท่ีถูกอางอิงในป พ.ศ. 2551-2555)

0 3 0 0

 รวม 63 117 51 68

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในปนี้ไดกําหนดจัดงาน “วันนัก
วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2555-2556” ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2556 ระหวางเวลา 17.00-21.00 น. ณ หองชมวัง 
หอประชุมกองทัพเรือ

ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชยัศร ีรองอธกิารบดฝีายวจิยั 
กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายหลักในการสงเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมุ งสู การเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) การจัดงาน “วันนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เปนประจําทกุป กเ็พือ่เปนการยกยองเชิดชู
เกียรติคุณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไดมุงมั่นผลิตผลงานวิชาการและ
งานวิจัยออกสูสาธารณชนอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาคมไดรับทราบ
โดยทั่วกัน ในงานพิธีดังกลาวจะเปนการมอบโลรางวัลแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยผูซึ่งไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวัลประกาศ
เกียรติคุณทางดานการวิจัย รางวัลส่ิงประดิษฐ รางวัลผูมีผลงาน
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ผูไดรับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ จาก
มหาวิทยาลัยและองคกรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
บุคลากรผูมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ขอมลูระดบันานาชาต ิและบคุลากรผูมผีลงานวจิยัท่ีไดรบัการอางองิใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติจํานวนมากท่ีสุด ทั้งนี้ การจัดงานดังกลาวก็
เพือ่เปนขวัญและกําลงัใจใหแกคณาจารยหรอืนักวจิยัของมหาวิทยาลัย
ใหสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยในปนี้ ผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจําป 
2555 มี 3 สาขา ไดแก 

สาขาสังคมศาสตร
ผลงานวจิยัดเีดน เรือ่ง “การตรวจสอบการเพิม่ผลิตภาพทางการ

เกษตรในประเทศเปล่ียนผานทางเศรษฐกิจ” 
โดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัจน รุ งสุริยะวิบูลย คณะ

เศรษฐศาสตร 
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “การพัฒนากรอบงานการจําแนก
กิจกรรมการเคล่ือนไหว ดวยขอมูลจากมือและตา และการประยุกต
ใชงานในการวิเคราะหขั้นตอนการผาตัด” 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภา เทียมจรัส สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผลงานวิจยัดเีดน เรือ่ง “Antibody elutions in Thai patients 
with a positive direct antiglobulin test”

โดย รองศาสตราจารย พลตรีหญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง
และอาจารยปราโมทย ศรีวาณิชรักษ คณะสหเวชศาสตร 
สําหรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2556 คาดวาจะ

สามารถประกาศไดในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ ผูไดรับโลเชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ประจําป 2555-2556 (เม่ือเปรียบเทียบขอมูลในป 2553 
และ 2554) จะมีดังนี้
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือ 4 สถาบัน
สรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือ
ดานประกันคุณภาพการศึกษารวมกับ 4 สถาบันไดแก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พัฒนาคุณภาพดานการบริหาร
องคกรและการบริการของหองสมุดใหไดมาตรฐาน รวมทั้งการ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะ
ชวยใหการพัฒนางานหองสมุดใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น เพราะ
หองสมุดถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผู อํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสมัภาษณวา สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ไดลงนามความรวมมือเครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกับ 4 สถาบันไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร ตัง้แตป 2555 ซึง่เปนปแรก โดยมี
ผูอาํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธาน
คณะทํางาน และลาสุดไดลงนามเครือขายความรวมมือฯ ตอเนื่อง
เปนปที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา โดยมีผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนประธาน
คณะทํางานฯ 

ทั้งนี้ ในขอตกลงความรวมมือดังกลาว จะเนนการสรางความ
รวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการหองสมุดให
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สาํหรบัรปูแบบการดาํเนนิงานของเครอืขาย
ความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษานั้น จะมีการจัดประชุม
คณะผูบริหารและคณะทํางานเครือขายความรวมมือประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อหารือและกําหนดแผนการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวของกับงานหองสมุดรวมกัน โดย

แตละแหงจะหมนุเวยีนกนัเปนเจาภาพการจดัประชมุและจดักจิกรรม
แลกเปล่ียนเรยีนรูเกีย่วกบัการพฒันางานหองสมดุในหวัขอทีน่าสนใจ 
โดยผลงานของเครือขายความรวมมือประกันคุณภาพท้ัง 5 สถาบันทีไ่ด
ดาํเนนิการรวมกนัในปทีผ่านมาคอื การสาํรวจความพงึพอใจของผูรบั
บรกิาร ดวยการกําหนดขอคาํถาม การจัดเก็บขอมลูและประมวลผล
ขอมลูในชวงเวลาเดยีวกนั รวมทัง้นาํผลสาํรวจความพงึพอใจของผูรบั
บริการที่ไดมานําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน และยังมี
แผนงานท่ีจะดําเนินการรวมกันในปที่ 2 อยางตอเน่ืองในการสํารวจ
ความพงึพอใจผูรบับรกิาร อกีทัง้ไดเตรยีมวางแผนการวจิยัในหวัขอที่
เกี่ยวกับดานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาความรวม
มือของหองสมุดในดานอื่นๆ เพิ่มเติมอีกดวย

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาวเพิ่มเติมวา การไดมีโอกาส
ทาํงานในเครอืขายความรวมมอืดานประกนัคณุภาพการศกึษาถือเปน
ประโยชนอยางมากในการพัฒนางานหองสมุด โดยเฉพาะในสวน
ของการเรียนรูดานงานประกันคณุภาพการศึกษา ซึง่แตละแหงจะมีรปูแบบ
การดําเนินงานท่ีแตกตางกัน เพ่ือนํามาปรับใชและพัฒนางานประกัน
คณุภาพของสํานกัหอสมุดเอง อกีทัง้ ยงัทาํใหเกิดความสัมพันธทีด่ตีอ
กันเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานอื่นๆ มากยิ่งขึ้นอีกดวย จุล
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องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ TU ASEAN DELEGATION ครั้งที่ 1 ขึ้นระหวางวันที่ 24-29 

ตุลาคม 2556 เพื่อใหนักศึกษาผูที่เขารวมโครงการไดเรียนรูและเขาใจในสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจ การเมืองและ

สิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันระหวางประเทศไทยและมาเลเซียภายใตความแตกตางหลากเช้ือพันธุทางสังคม ที่สงผลตอการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจการเมืองศาสนาวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมของประเทศมาเลเซีย เพื่อใหสามารถนําเอาความรูและมุมมองตางๆ 

ที่ไดรับจากโครงการแลกเปล่ียนไปใชประโยชนในอนาคตได โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษา หากกลาวถึงการพัฒนาประเทศชาติ

อยางย่ังยืนแลว หน่ึงในตัวแปรท่ีสําคัญยอมหนีไมพนเร่ืองของการศึกษา ซึ่งโครงการดังกลาวไดพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน

และเย่ียมชมสถาบันการศึกษาตางๆในประเทศมาเลเซียถึง 4 มหาวิทยาลัย ไดแก UniversitiTeknologi MARA (UiTM), 

UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM), International Islamic University Malaysia (IIUM) และUniversiti of Malaya 

ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา, ระบบการศึกษาของมาเลเซียและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจน

การเตรียมความพรอม เขาการสูประชาคมอาเซียน เพ่ือกระชับความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาท้ังสองสถาบัน และ

ทําใหเกิดเครือขายท่ีดีตอกันในอนาคต จุลสารฉบับน้ีขอนําเสนอบทสรุปที่ไดจากการศึกษาผานผูแทนนักศึกษาแลกเปล่ียน 

2 คน คอื นางสาวรวิวาร ตนัตระกูล คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน และนางสาวกลุยา สทุธมิรรคผล คณะรัฐศาสตร 

ดังนี้ 

ระบบการศึกษาของมาเลเซียเปนอกีหน่ึงการเคล่ือนไหวท่ีนาจับตามอง ดวยกรอบความคิดของผูเรยีนทีม่คีวามคลายคลงึกบั

ทศันคตขิองนกัเรยีนไทย แตมกีารใชรปูแบบการศกึษาบางสวนทีแ่ตกตางกนั กลาวคอื ในระดบัประถมศกึษาของรฐัน้ัน ประชาชน

สัญชาติมาเลเซียสามารถเลือกเรียนได 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนรัฐบาลที่มีการเรียนการสอนเปนภาษามาเลเซีย และโรงเรียน

รัฐบาลท่ีมีการเรียนการสอนเปนภาษาจีน หรือภาษาทมิฬ หลังจากจบช้ันประถมศึกษา ซึ่งเทียบไดกับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

แลว นักเรียนทุกคนจะตองทําการทดสอบ UPSR เปนการวัดระดับภาษามลายูเพื่อเขาเรียนในระดับชั้นมัธยม หากนักเรียนสอบ

ภาษามลายูไดไมถึงเกณฑ จะถูก Remove Class หรือ เรียนภาษามาเลเซียเพิ่มอีก 1 ป เพื่อสอบเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

โดยในบางปไดมีการบังคับใหเปล่ียนหลักสูตรของวิชาหลักในระดับมัธยมศึกษาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมทาง

ดานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ทั้งนี้ความมีอัตลักษณของประเทศมาเลเซียมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ประกอบไปดวย

ชาวมาเลยทองถิ่นราวรอยละ 50 ชาวมาเลยเช้ือสายจีนรอยละ 30 เช้ือสายทมิฬรอยละ 10 และเช้ือสายอ่ืนๆ อีกกวารอยละ 

รูเขา รูเรา การศึกษามาเลเซีย
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10 สิ่งเหลานี้ทําใหชาวมาเลเซียมีจุดเดนในดานระบบการศึกษา โดยเฉพาะการใชภาษาตางประเทศอยางภาษาอังกฤษ แตก็มี

ชาวมาเลเซียจํานวนไมนอยท่ีมองวาการท่ีรัฐบาลมาเลเซียปรับเปล่ียนหลักสูตรไปมาน้ัน กอใหเกิดปญหาไมนอยกับผูเรียน 

โดยทําใหผูเรียนสับสนและไมสามารถตามเนื้อหาไดทัน

อีกจุดหน่ึงที่นาสนใจคือการท่ีมาเลเซียไดวางแผนพัฒนาการศึกษาหลายดานภายในป 2025 ทั้งการ ทุมงบประมาณ

ใหกับการศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลอยางทั่วถึง นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนให

ทุนกับนักศึกษาในการเรียนตอตางประเทศ หรือการจัดทํา MOU เพื่อสราง Twinning Program เพื่อเปนการรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยมาเลเซียกับตางประเทศ เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะไดรับปริญญา 2 ใบ ทั้งของทางมาเลเซียและมหาวิทยาลัยคู

สญัญาตามหลกัสตูร ซึง่มกีารเชญิอาจารยจากมหาวทิยาลยัชัน้นาํของโลก ใหเขามาสอนในประเทศ เพือ่ลดตนทนุใหกบันกัศกึษา

ที่ไมอยากเสียคาใชจายไปเรียนตางประเทศใหไดรับการศึกษาในคุณภาพสากลอยางเทาเทียม นอกจากนี้ยังผลักดันใหผูเรียน

สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซียไดอยางคลองแคลว หรอืแมแตการสงเสริมใหอาชีพครูและอาจารยเปนหนึง่ในอาชีพ

ทางเลือกแรกๆ ของนักศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้นไปอยางยั่งยืนเชนนี้แลว การเตรียมตัวเพื่อเปน

ประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ ในฐานะนักศึกษาไทยควรจะมีบทบาทอยางไร พอจะมีสิ่งใดที่เริ่มจากตัวเราไดบาง?

ในบริบทพลวัตรวาดวยระบบการศึกษาของนักศึกษาไทยในปจจุบัน สามารถเห็นไดวา นักศึกษาสวนใหญขาดศักยภาพ

ในการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาอังกฤษท่ียังเปนรองนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอยูพอสมควร ในสวนของภาษา

ที่ 3 นั้น นักศึกษาไทยยังไมไดใหความสําคัญกับภาษาในกลุมเพื่อนบานอาเซียนเทาที่ควร หากคํานึงถึงการใชงานในอนาคตแลว 

พบวาหากมกีารโยกยายของแรงงานภายในภมูภิาคอาเซียนเกดิขึน้ นกัศึกษามาเลเซียกลับมคีวามสามารถมากกวา เชน ประชาชน

บางกลุมเปนชาวมาเลยเช้ือสายจีน สามารถส่ือสารภาษามาเลเซียที่มีจํานวนผูสื่อสารภาษาน้ีกวาคอนอาเซียนได และยัง

สามารถใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวอีกดวย อีกสิ่งที่นักศึกษาไทยควรใหความสําคัญคือ ควรต่ืนตัวกับ

สถานการณปจจุบัน ติดตามขาวสารใหมากข้ึน ศึกษาประวัติศาสตรของเพ่ือนบานไวบาง จะได ‘รูเขา รูเรา’ รูที่มาที่ไปของ

เหตุการณที่เกดิขึ้น และรูจักพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่ง นําความรูที่ศึกษามาประยุกตใช แกไขปญหาสังคม พรอมทั้งถายทอด

สิ่งที่ไดเรียนรูจากรุนสูรุน เพื่อใหสังคมไดเกิดการพัฒนาอยางแทจริง
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TU FaceUp

สัมมนานานาชาติ “Korea and the ASEAN Community: 
Opportunity and Challenge”
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลปีระจาํประเทศไทย จดัสมัมนานานาชาติ 
“Korea and the ASEAN Community: Opportunity and Challenge” 

ในโอกาสนี้ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก ROK Ambassador H.E.Mr.Jeon Jae Man ฯพณฯ พงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี 
รองศาสตราจารย เกศนิ ีวฑิรูชาต ิรองอธิการบดฝีายวางแผนและการคลัง มธ. และ Ambassador H.E. Mr.Chung Hae Moon, Secretary 
General, ASEAN-Korea Center รวมในพิธีเปดและกลาวปาฐกถาพิเศษ เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ลงนานในข�อตกลง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนานในขอตกลงทางวิชาการ รวมกับ 
Prof. Boris Zhigalev, Rector ของ Linguistics University of 
Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

รับมอบเงินสนับสนุน จาก ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รบัมอบเงนิ จาก ธนาคารกรงุเทพจาํกัด (มหาชน) จาํนวน 
1.5 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการกอสรางหองบรรยาย อาคาร 
International Education Building เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 ณ 
หองรับรอบ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ลงนามข�อตกลงทางวิชาการ ร�วมกับ Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ�น
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Dr. Mariko Bando, 
President ของ Showa Women’s University ประเทศญ่ีปุน รวมลงนามขอตกลงทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Showa Women’s University เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

การประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Fifth 
Membership Conference 2013
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ OCLC Asia Pacific 
Regional Council เปนเจาภาพจัดการประชุม OCLC Asia Pacific Regional 
Council Fifth Membership Conference 2013 ซึ่งมีบรรณารักษ ผูบริหาร
หองสมุด นักวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขารวมประชุมกวา
340 คน เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
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ต�อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ 
Dr. Tephane Roy, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation 
เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทย เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการ
ในดานตางๆ เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

นักศึกษา Muhammadiyah Yogyakarta University 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เย่ียมชมธรรมศาสตร�
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นธินินัท วเิวศวร รองอธกิารบดฝีายวเิทศสมัพนัธ 
ตอนรับนักศึกษาจาก Muhammadiyah Yogyakarta University 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
ศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ 
หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

ต�อนรับคณะเจ�าหน�าที่ระดับสูงรัฐบาลออสเตรเลีย
ผู ช วยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิเวศวร รองอธิการบดีฝาย
วเิทศสมัพันธ ตอนรบัคณะเจาหนาทีร่ะดบัสงูของรฐับาลออสเตรเลยี 
ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ทางวชิาการดานระบบการศกึษาของไทยและความสาํคัญของ
การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

วันธรรมศาสตร�สามัคคี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีทําบุญและ
ถวายสังฆทานแดพระสงฆ จํานวน 10 รูป 
เนื่องในวัน“ธรรมศาสตรสามัคคี” เมื่อวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณดานหลังตึกโดม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

แถลงนโยบายแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑูรย ผูตอบรบัการทาบทาม
เขารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
แถลงนโยบายแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตอ
คณะกรรมการสรรหาและเปดโอกาสใหประชาคมไดรบัฟง 
เม่ือวัน 31 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 
ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

แถลงข�าวคัดค�าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมดวย ผูบริหาร คณาจารย ขาราชการและ
นักศึกษารวมแถลงขาวคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 
ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ควารางวัล 
“โครงการเศรษฐทัศน” ประจําป 2556
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นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ควารางวัลการประกวด
บทความ “โครงการเศรษฐทัศน” ประจําป 2556 ซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) รวมกับ สถาบันการศึกษาดาน
เศรษฐศาสตร 6 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อสงเสริมนิสิตนักศึกษาใหมี
ความสนใจคนควาหาความรูเพิ่มเติมและรูจักวิธีวิเคราะหวิจัย
ในดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐกจิการเงนิ เม่ือวันที ่22 ตลุาคม 
2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โดยมีนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ 
(BE) และโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ไดรับ
รางวัล ดังนี้

ประเภท บทความ ระดับปริญญาตรี
รางวัลชมเชย
เร่ือง Forward Spread in Thailand: Its predictive 

power and key influencing factors โดย นางสาวธิติรัตน 
สิทธอัครเดช

ประเภท บทความ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
รางวัลชมเชย
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางการเติบโตและความไมเทาเทียม

ทางรายได: ผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานระหวางภาค
การผลติ กรณศีกึษาประเทศไทย” โดย นายชวีนิ สนัธ ิอาจารยทีป่รกึษา 
ดร.อนันต ภาวสุทธิไพศิฐ

ประเภท Proposal ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก
เรื่อง “Modeling the stock price volatility using learning 

models” โดย นายไผท บวัทอง อาจารยทีป่รกึษา ดร.พสิทุธิ ์กลุธนวทิย
รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก
เรื่อง “The Role of Macroeconomic Fundamentals in 

Exchange Rate Determination: A Macro-Finance Approach” 
โดย นายชัยธัช จิโรภาส อาจารยที่ปรึกษา ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย

รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก
เรื่อง “Yield Curve as a Leading Indicator: the case of 

Thailand” โดย นายวริทธิ์ ตั้งวิจิตรสกุล อาจารยที่ปรึกษา ดร.พิสุทธิ์ 
กุลธนวิทย



ผานมาหลายทศวรรษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ก็ยังคงอุดมการณที่จะอยู เคียงขางประชาชน และ
เ พื่ อ เ ป  น ก า ร ต อ บ แทน สั ง ค ม  มห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร   จึ ง ได จัดกิจกรรมให บริการสั งคม
แกประชาชน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ป 
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําโดย 
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท 
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการฝายบริการสังคม 80 ป ธรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด หะวานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศูนยสุขศาสตร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝายบริการสังคม 80 ป ธรรมศาสตร 
ใหสัมภาษณวา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกําหนดจัดงานครบรอบ 80 ป แหงการ
สถาปนามหาวิทยาลัยในป 2557 จึงไดมีโครงการตางๆ เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง และ
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในทุกดาน ทางฝาย
บริการสังคม 80 ป ธรรมศาสตร ไดรับความรวมมือกับคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ไดรวมกันจัดกิจกรรมใหบริการสังคมแกประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 4 ศูนย
การศึกษา โดยเร่ิมจากศูนยลําปาง วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ทาพระจันทร วันที่ 10 
ธันวาคม 2556 ศูนยรังสิต วันท่ี 9 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ และศูนยพัทยา ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองพัทยา” 

โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผานมา คณาจารย ทีมแพทยและเจาหนาที่ 
ไดลงพ้ืนที่ให บริการประชาชน ณ ศูนยลําปาง โดยมีจุดบริการรักษาโรคท่ัวไป 
จุดเภสัช สมุนไพร อาหาร steroid และแผนไทย จุดนี้เปนการใหความรู การบริการ
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานสุขภาพ ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหเกิดการ
ใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง ใหคําแนะนําการใชยา ใหบริการตรวจหาสาร
สเตียรอยดในยาสมุนไพร ตรวจเบาหวาน ความดัน หัวใจ และมีการบริการดาน
ทันตกรรม บริการรักษาสุขภาพชองปาก เชน การขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน มีการ
ใหบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชน และมีการจัดบรรยายใหความรูแก

ฉลอง 80 ป มธ. หนวยแพทยเคลื่อนท่ี 

บริการเพื่อประชาชน
ประชาชน ในหัวขอตางๆ อาทิ “หัวใจแข็ง
แรง จิตแจมใส และวัยทอง” โดย โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ หัวขอ “รูเทาทัน
โรคเบาหวาน” หัวขอ “การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ” นับวาเปนการใหบริการและ
ใหความรูแกประชาชนในชุมชนโดยรอบ มธ. 
ศูนยลําปาง เพื่อนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตนไดดวยตนเอง

“ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ ถือวาเปนการ
ทํา CSR ของมหาวิทยาลัยเปนการตอบแทน
ชุมชนในฐานะที่เราไดเขาไปใชพื้นที่ ไปเปด
มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนยการศึกษา และ
เป นการแสดงศักยภาพในการช วยเหลือ
ชุมชน เปนการประชาสัมพันธคณะและเปดตัว
คณะนองใหม คือ คณะเภสัชศาสตร ที่จะ
รวมออกหนวยแพทยกับทางคณะทางสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมี คณะแพทยศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 
คณะสหเวชศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 
และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดรับรูวาทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพรอมแลวในดาน
การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตดานสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพออกไปรับใชประชาชน
มากยิ่งขึ้น” และขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัย
อยูบรเิวณรอบชมุชน ทาพระจนัทรมารวมตรวจ
สุขภาพและรับบริการดานทันตกรรม ดาน
เภสัชสมุนไพร ดานจักษุ บริการตรวจสายตา 
วัดสายตา และตัดแวน ดานสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายของผู สูงอายุ การตรวจและให
คําปรึกษาดานเบาหวาน/ความดัน/โรคหัวใจ 
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ตั้ งแต  เวลา 
09.00 น. เปนตนไป ณ มธ. ทาพระจันทร” 
รองศาสตราจารย  นายแพทยจิตตินัดด  
หะวานนท  กลาวทิ้งทาย
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Hilight 80 ป ธรรมศาสตร



ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ ไดจัดทํานิทรรศการภาพ/สถานท่ีสําคัญ
ใน มธ. ทาพระจันทร และนิทรรศการออนไลน นําเสนอเน้ือหาที่ครอบคลุม
ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดยจะจัดแสดงตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เปนตนไป 
รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

และประธานคณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ ไดใหสัมภาษณวา การจัด

แสดงนิทรรศการธรรมศาสตร 80 ป จะนําเสนอเน้ือหาที่ครอบคลุมทั้งอดีต 
ปจจุบัน และทิศทางในอนาคต อาทิ เรื่องราวในประวัติศาสตร พัฒนาการ
ความกาวหนาในดานวชิาการ ดานวจิยั ความเปนนานาชาติ นาํเสนอบทบาท

และหนาท่ีทีมุ่งมัน่ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพ รวมสรางสรรคสงัคม ประเทศชาติ
ใหกาวหนา และการเปนมหาวิทยาลัยของประชาชนท่ีเปดโอกาสใหทุกคน
ไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกันตามเจตนารมณของนายปรีดี พนมยงค 
ทานผูประศาสนการมหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่จะถายทอดสูสังคมและประชาชน
ไดเรียนรูรวมกันใน 2 รูปแบบ คือ นิทรรศการภาพ/สถานท่ีสําคัญใน 

มธ.ทาพระจันทร และนิทรรศการออนไลน โดยจะจัดแสดงไดตั้งแตวันที่ 
10 ธันวาคม 2556 เปนตนไป

นิทรรศการภาพ “กําแพงและกาลเวลา 80 ปธรรมศาสตร” เปนการ
เลาเหตุการณในแตละรอบปที่มหาวิทยาลัย ผานรอนผานหนาวมาเพ่ือให

นิทรรศการ
ธรรมศาสตร
80 ป

QR Code >>
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<< นิทรรศการออนไลน “Thammasat 80 Years Online Exhibition”

คนรุนหลังรับรูความเปนมาเปนไปสามารถทําความเขาใจตอเร่ืองราว
และเหตุการณตางๆ ไดดียิ่งขึ้นในรอบ 80 ป ดวยภาพ 82 ภาพ เรียง
ไปบนกําแพงดานถนนพระจันทร ภาพที่ 1 เปนภาพเปด: เรื่องราว
กอนเปนธรรมศาสตร ถัดมาอีก 80 ภาพ: เหตุการณสําคัญในปนั้นๆ 
และภาพสุดทายภาพปด: ทิศทางธรรมศาสตรในอนาคต ทั้ง 82 ภาพ 
เสมือนประตูเพ่ือนําเขาสูเรื่องราวภายใน มธ. ทุกพื้นท่ีลวนมีเรื่องราว
ของตนเองที่ควรคาแกการบันทึกไวเพื่อการศึกษาและนําไปสูการ

พัฒนาตอไปในอนาคต และตอดวยสวนแสดงสถานที่สําคัญ ชมเรื่อง
ราวและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น ณ มธ.ทาพระจันทร จํานวน 13 จุด 

ไดแก ลานโพธ์ิ ลานปรีด ีตึกโดม กําแพงวังหนา อาคารอเนกประสงค

และสนามฟุตบอล กําแพงเกา–ปนใหญ-ประตูสนามหลวง หอประชุม
ใหญ ตนยงูทอง ลานประวัตศิาสตรหนาหอประชุมใหญ พระพุทธธรรม
ทฐิศิาสดา ศาลาสิงหโตทอง จิง๊หนอง และตราธรรมจักร ซึง่แตละจุดนํา
เสนอดวยเนือ้หา ภาพถาย ภาพเคลือ่นไหว บทสมัภาษณ และบทเพลง 
โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality/QR Code ที่สามารถชมผาน

โทรศัพทมือถือที่รองรับโปรแกรม QR Code เพื่อเขาถึงขอมูล
นิทรรศการออนไลน “Thammasat 80 Years Online 

Exhibition” เปนแหลงเรียนรูภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่สําคัญ 

ผานหนังสืออีบุค (e-book) จํานวน 6 เลม ประกอบดวย เลมที่ 1 
“ฉันรักธรรมศาสตร” บอกเลาเหตุการณสําคัญ ประวัติ และ

ผลงานผูประศาสนการ นําเสนอ 4 สวน คือ สวนท่ี 1 80 ปแหงจิต
วิญญาณธรรมศาสตร แบงออกเปน 6 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 สถาปนา
มหาวิทยาลัย ชวงที่ 2 เปล่ียนสภาพการศึกษากอนปดตลาดวิชา 

ชวงที่ 3 ปดตลาดวิชา ชวงที่ 4 การตอสูทางอุดมการณและการพื้นฟู
มหาวิทยาลัย ชวงที่ 5 ขยายการศึกษา และชวงที่ 6 มหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ สวนท่ี 2 เกียรติยศแหงผูนําองคกร: ศาสตราจารย 
ดร.ปรีดี พนมยงค ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ศาสตราจารย 
ดร.ปวย อึ๊งภากรณ และอดีตอธิการบดีทุกทาน สวนที่ 3 วิดีโอไฮไลท
ประวัติและเหตุการณสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สวนที่ 4 วิดีโอ
สัมภาษณอธิการบดีคนปจจุบัน เลมที่ 2 หลักสูตรมหาวิทยาลัยใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต เลมที่ 3 ความเปนนานาชาติ เลมที่ 4 
เกียรติประวัติ ผลงานและรางวัลของอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
เลมที่ 5 ศิษยเกาดีเดน เลมที่ 6 ทิศทางธรรมศาสตร นําเสนอใน
รูปแบบของสื่อออนไลนมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผานเว็บเบราเซอร
ตางๆ ทั้ง PC Tablet และ Smartphone นอกจากน้ี สามารถเขาถึง

หนังสือ e-book ผานหนาจอสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 42 นิ้ว 
ติดตั้งที่ทาพระจันทรบริเวณคณะศิลปศาสตร ทางเดินออกประตูถนน
ทาพระจันทร และอีก 3 จุดที่ศูนยรังสิต ไดแก หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ 

อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร (SC) และโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ



ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดตอสอบถาม

ประชุมวิชาการเพ่ือสรางเครือขายดานอาเซียนศึกษา 
หัวขอ “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน”

13 ธันวาคม 2556 ศูนยอาเซียนศึกษา มธ.
โทร. 0-2564-4440-79 ตอ 1551-4

จําหนาย CD เพลงธรรมศาสตร 80 ป 10 ธันวาคม 2556

กิจกรรมใหบริการสังคมแกประชาชน: หนวยแพทย
เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาสุขภาพ 
“Inner Health” และใหคําปรึกษาดานกฎหมาย

10 ธันวาคม 2556 
ณ มธ. ทาพระจันทร 

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

นิทรรศการ “กําแพงและกาลเวลา 80 ป 
ธรรมศาสตร” (พ.ศ. 2477-2557)
และ Thammasat 80 Years Online Exhibition

จัดแสดง 10 ธันวาคม 2556 เปนตนไป คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ
และหอจดหมายเหตุฯ 
คุณเนตรนพิศ รังสิโยภาส
โทร. 089-796-3376

สัมมนา TU-ASEAN Forum
“ไทยกับการเปนศูนยกลางของประชาคมอาเซียน”

23 ธันวาคม 2556 
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
คอนเวนชั่น 1

ศูนยอาเซียนศึกษา มธ.
โทร. 0-2564-4440-79 ตอ 1551-4

เวทเีสวนา 8 ทศวรรษ อภวิฒันสงัคมไทย
ดานเทคโนโลยี: 
“Future of Social Network Technology”                 
โดย Mr.Chris Cox, Facebook VP in Production

27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.สุปรีดี  ฤทธิ์รงค  
โทร. 089-788-3083

วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
เป�นสถาบันวิชาการช้ันนํา

ของเอเชียท่ีได�มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต
การสร�างองค�ความรู�

และการแก�ป�ญหาของประเทศ
โดยยึดม่ันคุณธรรม

และประโยชน�ของประชาชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
 จุลสารธรรมศาสตร : เพ่ือเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 
   และผูสนใจทั่วไป
 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
 บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยช่ืน ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก 
   ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน ประภาพันธ วองไว 
   ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักด์ิเดช 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
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