
บริจาคโลหิต โครงการ ๗๕ ปบริจาคโลหิต โครงการ ๗๕ ป
ทะลุเปากวาลานซีซีทะลุเปากวาลานซีซี
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หนวยงาน / สถานท่ีรับบริจาคโลหิต 
จำนวนผูบริจาค 

(ราย) 
จำนวนผูบริจาค 
ที่ผาน (ราย) 

ปริมาณโลหิต 
(ซีซี) 

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๒,๗๘๑ ๑,๕๐๗ ๖๗๘,๑๕๐ 
อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร มธ. ศูนยรังสิต ๔๔๘ ๒๕๙ ๑๑๖,๕๕๐ 
ดานหนางานอนามัย มธ. ทาพระจันทร ๒๒๒ ๑๕๒ ๖๘,๔๐๐ 
อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต ๑๕๒ ๙๓ ๔๑,๘๕๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มธ. ศูนยรังสิต ๒๔๗ ๑๗๑ ๗๖,๙๕๐ 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มธ. ศูนยรังสิต ๗๓ ๕๑ ๒๒,๙๕๐ 
คณะเศรษฐศาสตร มธ. ศูนยรังสิต ๑๙ ๑๒ ๕,๔๐๐ 
คณะนิติศาสตร มธ. ศูนยรังสิต ๑๒ ๖ ๒,๗๐๐ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ๖๙ ๓๔ ๑๕,๓๐๐ 
มธ. ศูนยลำปาง ๒๐๐ ๒๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ๔๐ ๓๑ ๑๓,๙๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๓ ๒,๕๑๖ ๑,๑๓๒,๒๐๐ 

หาวทิยาลยัธรรมศาสตร จดัโครงการบรจิาคโลหติ ๗๕๐,๐๐๐ 
ซีซี เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหง 

การสถาปนามหาวิทยาลัย โดยเร่ิมเปดรับบริจาค ตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๒ และสิ้นสุดโครงการเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๒ มียอดบริจาคโลหิตสูงถึง ๑,๑๓๒,๒๐๐ ซีซี   

รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอำนวย
การโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ใหสัมภาษณวา 
โครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี ไดเริ่มเปดรับการบริจาค 
ตัง้แตวนัที ่๑ มกราคม - ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๒ มยีอดผูบรจิาคโลหติ  
จำนวน ๔,๒๖๓ ราย ผูบรจิาคโลหติทีเ่ช็คผาน จำนวน ๒,๕๑๖ ราย 
มปีรมิาณโลหิตทั้งสิ้น ๑,๑๓๒,๒๐๐ ซีซี ซึ่งโลหิตที่ไดจากการรับ
บริจาคจะนำไปรักษาผูปวยท่ีเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
กลาวเพิม่เตมิวา ประชาคมธรรมศาสตร ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
ยังสามารถบริจาคโลหิต เพ่ือชวยเหลือชีวิตผูปวยไดอยางตอเนื่อง 

เพราะในปจจุบันปริมาณเลือดท่ีไดรับจากการบริจาคยังไมเพียง
พอตอผูปวย โดยสามารถบริจาคโลหิตไดทุกวันเวลาราชการ คือ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ และ ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ งานธนาคาร
เลือด ชั้น ๑ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม- 
พระเกยีรติ โทร. ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๔, ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๘ 

Á

ยอดผูบริจาค และปริมาณโลหิตที่รับบริจาค ระหวางวันที่ ๑ มกราคม – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
เริ่มเขียนหนังสือมาตั้งแตยังเปนนักศึกษา  
มีผลงานท่ีสรางสรรคอยางตอเน่ืองตลอดมา 
กวา ๓ ทศวรรษท้ังรอยแกวและรอยกรอง   
ผลงานรอยแกวมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
เรื่องสั้น นวนิยาย  บันทึก ความเรียง 
บทความ บทปาฐกถา  บทวจิารณวรรณกรรม  
และงานแปล ผลงานเหลานี้มีเนื้อหาความ
คิดที่แนบแนนอยูกับประสบการณชีวิต  
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเขียนในทศวรรษแรก
และทศวรรษท่ีสองสะทอนทัศนะและอารมณ

ในฐานะปญญาชนท่ีเปนผูนำในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
งานเขียนในชวงทศวรรษที่สามเปนวรรณกรรมเชิงปรัชญาบน 
พื้นฐานภูมิปญญาตะวันออก นำไปสูการตกผลึกทางความคิด  
มีความลุมลึก คม ชัด และโดดเดนในทางวรรณศิลป มีคุณคา
ดานการสรางสำนึกทางประวัติศาสตร ฉายภาพสังคม นำเสนอ
ปรัชญาในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ ประณีตงดงามทาง
วรรณศิลป เปนแบบอยางการประพันธใหแกนักเขียนรุนหลัง 
ไดอยางดี 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได

อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุลอาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล
ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ปพุทธศักราช ๒๕๕๒

รานธรรมศาสตรกาชาดรานธรรมศาสตรกาชาด
ในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำป ๒๕๕๓ในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำป ๒๕๕๓

ณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
(กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ได

ประกาศผลการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙ ทาน 
จาก ๓ สาขา คือ สาขาทัศนศิลป สาขา
วรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง ในการ
ประกาศผลการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ
ครัง้น้ี อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกลุ  
อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดรับการยกยองเปนศิลปน
แหงชาติสาขาวรรณศิลปและจะเขารับ
พระราชทานโลและเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
เนื่องในวันศิลปนแหงชาติ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล ปจจุบันอายุ ๖๐ ป  
เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๒ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชงิเทรา จบการศกึษาปรญิญาตรจีากคณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ปริญญาโทและปริญญาเอกดานรัฐศาสตร มหา- 
วิทยาลัยคอรแนลล สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหนงคณบดี 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง รวมออกรานธรรมศาสตรกาชาด ในงาน
ฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๕๒ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัด 
ลำปาง ภายในรานธรรมศาสตรกาชาดมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการ ๗๕ ป 
มธก. นิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาตางๆ ของศูนยลำปาง 
การแสดงแฟช่ันโชวของนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร การแสดงฟอนสาวไหมของนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
รองเพลงประสานเสียง Juris chorus ของนักศึกษานิติศาสตร ตลอดจนการแสดง

ของ อมธ. และกลุมกิจกรรมของศูนยลำปาง 

ค
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สามารถเช่ือมโยงกับสังคม ตลอดจน 

มีความรูและทักษะในการใชภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ 

องคประกอบท่ีสาม “มคีวามสามารถ 

ในการทำงาน” คือ มีความสามารถในการ

ทำงานรวมกับผูอื่น มีความสามารถในการ

จัดการ วิเคราะหและแกปญหา สามารถ

บูรณาการความรูเพื่อใชในการทำงาน มี

ความสามารถในการส่ือสาร มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ ความสามารถในการปรับตัว

และมีความอดทน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ใฝรู ติดตามและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

มีความคิดในเชิงบวก และมีความเปนผูนำ 

และองคประกอบท่ีสี่ “ความเปนธรรมศาสตร” ซึ่งเปน

คุณลักษณะที่บัณฑิตธรรมศาสตรจะมีความโดดเดนแตกตางจาก

สถาบันอื่นๆ คือ มีความเคารพสิทธิของผูอื่น และสามารถอยู

รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กลาทำ กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูก

ตองดีงาม และเรียกรองเพ่ือความเปนธรรมของสังคม ใชสิทธิ

และเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีจิตอาสาและรับผิดชอบตอสังคม 

มีหนาที่เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย และธำรงไวซึ่ง

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

ื่ โ ั ั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มุงผลิต “บัณฑิตอันพึงประสงค” รับใชสังคมมุงผลิต “บัณฑิตอันพึงประสงค” รับใชสังคม

ภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็น

ชอบกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอัน

พึงประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เพื่อเปนกรอบการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 

ในการรับใชสังคมตอไป 

ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจน- 

กิจอำนวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กลาวถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา 

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีมติ 

เห็นชอบกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีหลักใน 

การกำหนดกรอบคุณลักษณะของ “บัณฑิตอันพึงประสงค 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ๔ องคประกอบ คือ ๑. มีธรรม

ประจำจิต  ๒. มีความรู  ๓. มคีวามสามารถในการทำงาน  และ  

๔. มีความเปนธรรมศาสตร 

องคประกอบท่ีหน่ึง “การมีธรรมประจำจิต” คือ มีความ

ซื่อสัตย และเปนธรรม มีวินัย รูจักกาลเทศะ มีความ 

รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีน้ำใจ เสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม รูจักใชชีวิตอยางมีคุณคา และมีความสุข  

มีจริยธรรมวิชาชีพ และในการประกอบอาชีพ 

องคประกอบท่ีสอง “มีความรู” คือ มีความรู มีทักษะใน

สาขาวิชาที่ศึกษาและในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีความรอบรูและ

ส
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองเจาพระยา หอประชุม
กองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร กรุงเทพมหานคร โดย ฯพณฯ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
คุณภาพการใหบริการประชาชน ประจำป ๒๕๕๒ จากสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งน้ีจัดใหมีการติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และมอบ
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนใหกับหนวยงานที่พัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการประชาชนจนไดรับการยกยอง และเปนแบบอยางที่ดีใหแก
หนวยงานอ่ืน  

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
รับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทกระบวน
งานใหบริการยืมระหวางหองสมุด ทาพระจันทร - รังสิต (Book 
Delivery) ดวยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และการ
ปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ืออำนวยความสะดวก และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยรางวัลดังกลาวถือเปนความภาคภูมิใจของ 
สำนักหอสมุดที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม มุงใหบริการเปนเลิศ ทำใหไดรับ
ผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใหไดรับ
รางวัลดังกลาว โดยมุงมั่นเพ่ือปฏิบัติงานบริการประชาชนท่ีเปนเลิศตอไป 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองเจาพระยา หอประชุม


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดรับ “รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจำป ๒๕๕๒” ไดรับ “รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจำป ๒๕๕๒” 

à  

มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร โดย หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร 
เกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมศาสตรกับการศึกษาไทย”  
สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน พรอมทั้งเปดตัวหนังสือ 
“ธรรมศาสตร Guidebook” รวมเรื่องราวประวัติความเปนมา
ของสถานที่ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
สำหรับกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการในคร้ังนี้ ไดมีการ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ธรรมศาสตรกับการศึกษาไทย โดย 
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมท้ังเปดตัว ธรรมศาสตร Guidebook โดย 
อาจารยทรงยศ แววหงษ อาจารยคณะอกัษรศาสตร มหาวทิยาลยั 
ศิลปากร และอาจารยอัครพงษ ค่ำคูณ อาจารยสถาบันนานาชาติ 
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อาจารยทรงยศ แววหงษ อาจารยคณะอักษรศาสตร 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ใหสมัภษณวา มหาวทิยาลยัทกุมหาวทิยาลัย 
มีความสำคัญ มีความเปนมา สามารถบอกเลาเรื่องราวไดอยาง
มากมาย ไมวาจะเรื่องราวในสังคม เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคล 

มื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม
์ ึ ้ 

ุ

เปดตัว เปดตัว “ธรรมศาสตร Guidebook”“ธรรมศาสตร Guidebook”
หนังสือรวมเรื่องราวประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหนังสือรวมเร่ืองราวประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

à เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับสถานที่ ดั่งเชนหนังสือ
เลมนี้ ที่เปนการรวมเร่ืองเลาความเปนมา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเผยแพร
องคความรูด านการศึกษาไทยในระดับ
อุดมศึกษา เผยแพรเรื่องราว ประวัติความ
เปนมา ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร อีกท้ังในการจัดพิมพ
หนังสือดังกลาว จัดทำข้ึน
เพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองใน
วาระสถาปนามหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ค รบรอบ 
๗๕ ป อีกดวย  

นอกจากน้ี หอ
จดหม าย เหตุ แ ล ะหอ
ประวัติศาสตรเกียรติยศ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนำคณะครูนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ พาเที่ยวชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ใน
กิจกรรม “TU Walking Tour” เพื่อแนะนำสถานท่ีสำคัญ
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหนองๆ นักเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รางวัล TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒รางวัล TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย ได

พิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจำป 

๒๕๕๒ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชา

ตางๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยใหสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่ทรงคุณคา 

เทาทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งเอื้อประโยชนทาง 

ภูมิปญญาแกสังคมไทยใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยไดกำหนด

จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัล TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒  

เพื่อมอบรางวัลและโลเกียรติยศใหกับหนังสือที่ไดรับรางวัลประเภทตางๆ 

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สำหรับป ๒๕๕๒ คณะกรรมการรางวัล TTF AWARD ไดพิจารณา

คัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒ ดังนี้ 

๑. รางวัลเกียรติยศ 

  หนังสือเรื่อง “ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : 

การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู

ตรงกันขาม” 

  ผูแตง ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ 

   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

๒. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน 

 ๒.๑ ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

  หนังสือเรื่อง “บุหงารายา : ประวัติศาสตรจากคำบอกเลา

ของชาวมลายู” 

  ผูแตง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ 

   คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๒.๒ ดานวิทยาศาสตร 

  หนังสือเรื่อง “ตำรานิติจิตเวชศาสตร” 

  ผูแตง ศาสตราจารย นายแพทยรณชัย คงสกนธ 

   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒.๓ ดานสิ่งแวดลอม 

  หนังสือเร่ือง “จากขยะสูน้ำมัน : เทคโนโลยีการผลิต

พลังงานทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดลอม” 

  ผูแตง รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน จิตการคา 

   วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹ 
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà́ ‹¹ 
´ŒÒ¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� 
áÅÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� 

ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹ 
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà́ ‹¹ 
´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� 

ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹ 
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´Õà́ ‹¹ 
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃμÔÂÈ 

Á
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ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๖ ณ สนามศุภชลาศัยฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๖ ณ สนามศุภชลาศัย

ารแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร คร้ังที่ 
๖๖ ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สนาม 

ศุภชลาศัย ซึ่งในปนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการ
แขงขัน โดยผลการแขงขันเสมอกันไป ๐-๐ ซึ่งเปนการครอง
ถวยรวมกันเปนครั้งท่ี ๓๑  

สำหรับในปนี้มีขบวนพาเหรดของนิสิต นักศึกษา ทั้ง ๒ 
สถาบัน ภายใตแนวคิด “แตกตางแตไมแตกแยก” พรอมดวย
กองเชียร เชียรลีดเดอร รวมถึงการแปรอักษรและขบวนลอเลียน
การเมือง สะทอนภาพสังคมไทย การเมืองไทยท่ียังเต็มไปดวย
วิกฤตการณทางการเมือง อาทิ ขบวนเกมสรักทักษิโณวาที่นำภาพ
จำลองการสมรส สมเด็จฮุนเซ็นเจาบาว กับ พ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตรเจาสาว รวมกันตัดเคกปราสาทพระวิหาร อีกทั้งยัง 
มีขบวนลอการเมืองปจจุบัน โดยใชชื่อขบวนวา “อภิสบ เวทนา
จังวะ” ซึ่งมีการนำภาพจำลองนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรีที่นอนอยูบนกองปญหาตางๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ 
ปญหาการทุจริตโครงการไทยเขมแข็ง เปนตน  

ทีมนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณเชิดศักดิ์  
ชัยบุตร อดีตนักแตะทีมชาติไทยทำหนาที่หัวหนาผูฝกสอน  
และทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตแพทยพิชัย ปตุวงศ  
เปนหัวหนาผูฝกสอน ผลการแขงขันเสมอไป ๐-๐ ทำใหสถิติ
การแขงขันลาสุดของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรชนะ ทั้งหมด ๒๒ ครั้ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชนะไป ๑๓ ครั้ง เสมอกัน ๓๑ ครั้ง การเสมอกันครั้งท่ี ๓๑ นี้
ทำใหทั้ง ๒ สถาบันไดครองถวยพระราชทานรวมกัน โดยมี 
ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีผูแทนพระองคเปนผูมอบ
ใหแกผูแทนทั้ง ๒ สถาบัน 

¡
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล ศาสตราจารย ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน นิติไกรพจน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ                              
รองศาสตราจารย ดร.สุขลงแสง ไชยะเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แหงชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามสัญญาสิทธิประโยชนการ
สนับสนุนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๗ 
“แมโดมเกมส” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง Blackie 
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ 
H.E. Mr. Paul Grigson เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสมาแลก
เปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
จาก คุณอารยา อรุณานนทชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  
น้ำตาลราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง
อธิการบดี ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมแถลงขาวการแขงขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๖ เมื่อ 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ 

มูลนิธิ ธนาคารซูมิโตโม 
มิตซุย ประเทศไทย จำกัด
มอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษา

โครงการเรียนดีจากชนบท จำนวน ๒๘ ทุน เมื่อวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปน
ตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท 
Singapore Telecommunication จำนวน  
๒ ทุน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุม ๕๖๕ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   

มความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ
มิตมิต
มอบ

งการเรียนดีจากชนบท จำนว

ÁÁÍÍ§§¼‹¼‹ÒÒ¹¹àà¿¿ÃÁÃÁ
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คือจำลองใหเนื้อเยื่อของตับสามารถยืดหด

ได ซึ่งจะเปนการศึกษาทั้งการถายเทความ

รอน และใชสมการไบโอฮีทรวมกับสมการ

การแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา และ

สมการการยืดหยุนทางกล (Elastic 

constitutive equation) เพื่อศึกษา 

การกระจายตัวของพลังงานไมโครเวฟ 

(Microwave heat-source density) 

อัตราการกระจายตัวของพลังงานดูดซับที่

เกิดจากคลื่นไมโครเวฟ (Microwave 

specific absorption rate; SAR) การ

กระจายตัวของอุณหภูม ิ (Temperature 

distribution) ลักษณะการยืดหดตัวของ

เนื้อเยื่อมะเร็งตับ (Normal strain 

distribution) โดยใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต (FEM) ใน

การหาผลเฉลย ซึ่งจะทำใหไดผลการศึกษาที่มีความใกลเคียงกับ

ลักษณะทางกายภาพจริง มีความถูกตองแมนยำมากข้ึน สามารถ

นำผลจากการศึกษาไปใชเปนพื้นฐานในการรักษาโรคมะเร็งตับใน

เชิงปฏิบัติ ได และเปนรูปแบบการจำลองแบบใหมในระดับ

นานาชาติ ปจจุบันผลงานวิจัยนี้ไดสงตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ IEEE Transaction on Biomedical Engineering 

(IMPACT FACTOR = ๒.๗) ในหัวขอ “Analysis of 

Specific Absorption Rate and Heat Transfer in 

Deformed Liver Cancer Cells Modeling Treated by 

Using Microwave Coaxial Antenna” 

ณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร ไดรับรางวัลบทความดีเดนระดับ

ชาติ สาขา Biomechanics จากหนวยวิจัยเพ่ือ

การใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 

(R.C.M.E.) ในการประชุมเครือขายวิศวกรรม

เคร่ืองกลแหงประเทศไทยคร้ังที ่๒๓ (MENETT23)  

เมื่อวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผานมา 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม โดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเจาภาพในการ 

จัดงาน ซึ่งการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ไดมีการ

คัดเลือกบทความดีเดน ๑๔ บทความ จาก

บทความท้ังหมด ๓๐๗ บทความ จากสถาบันการศึกษา ๓๘ 

สถาบันทั่วประเทศไทย ปรากฏวา บทความเร่ือง "การใช

คอมพิวเตอรชวยจำลองการรักษาเซลลมะเร็งตับ โดยใชคลื่น

ไมโครเวฟผานทอนำคลื่น (Computer Simulation of Liver 

Cancer Cells Modeling Treated by Using Microwave 

Coaxial Antenna) ไดรับรางวัลบทความดีเดนระดับชาติ สาขา 

Biomechanics ผลงานวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดย นางสาว 

พรทิพย แกงอินทร นายธีรพจน เวศพันธุ และ รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ 

รัตนเดโช จากหนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟใน

งานวิศวกรรม (R.C.M.E.) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยในงานวิจัยนี้ได

กลาวถึงมะเร็งตับซ่ึงเปนมะเร็งที่พบไดอันดับตนๆ ของคนไทย

และในอีกหลายประเทศท่ีกำลังพัฒนา ขอมูลจากองคการอนามัย

โลกพบผูปวยใหมทั่วโลกสูงถึงประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ คนตอป ซึ่ง

เทคนิคใหมที่กำลังเปนที่สนใจของแพทยทั่วโลก คือการใชความ

รอนจากคลื่นไมโครเวฟในการรักษา (Microwave ablation) 

โดยจะใชทอนำคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave antenna) ที่มี

ขนาดเล็กสอดเขาไปในเนื้อเย่ือท่ีเปนมะเร็ง ความรอนจากคล่ืน

ไมโครเวฟจะทำใหเนื้อเย่ือในสวนน้ันตายได โดยมีขอดีในการ

รักษา คือสามารถทำลายเน้ือเยื่อที่เปนมะเร็งที่อยูลึกภายใน

รางกายได โดยไมทำใหเน้ือเยื่อดีที่อยูขางเคียงเปนอันตราย 

ทำใหผูปวยมีโอกาสการรอดชีวิตสูงและมีผลขางเคียงในการรักษา

นอย และใชเวลาพักฟนหลังการรักษาไมนาน ซึ่งในงานวิจัยนี้

เปนการจำลองโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยมีเงื่อนไขขอบเขต

ของการถายเทความรอนแบบเคลื่อนที่ (Moving boundary) 

ณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม

อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รับรางวัลบทความดีเดนระดับชาติ สาขา Biomechanicsรับรางวัลบทความดีเดนระดับชาติ สาขา Biomechanics

¤

áºº¨ÓÅÍ§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 
¢Í§»˜ÞËÒ·Õè·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢Íºà¢μ·ÕèãªŒÇÔà¤ÃÒÐË�ã¹áºº¨ÓÅÍ§ 

ÁÇÅ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂμÑÇ¢Í§
ÍØ³ËÀÙÁÔ·ÕèºÃÔàÇ³μÑº·Õèä Œ́¨Ò¡
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¼‹Ò¹áºº¨ÓÅÍ§ 



มื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ภายใต

หัวขอ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษกับบทบาท 
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” ณ หองประชุมอุษา - ถาวร  
พรประภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับเกียรติจาก คุณอภิรักษ 
โกษะโยธิน ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการ 
พัฒนารูปแบบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในลักษณะเครือขายหรือกลุมพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการในพ้ืนที่พิเศษ มากลาวปาฐกถาพิเศษ 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกลา คุณอิทธพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และ

ารศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อรับมือกับ
วิกฤตการณความขาดแคลนพลังงานในอนาคต เปนสิ่งที่

นักวิชาการรวมไปถึงผูเกี่ยวของใหความสำคัญเปนอยางมาก ซึ่ง
ในการประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน ประกอบไปดวย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และกองทัพเรือ ซึ่งครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนเจาภาพจัดการประชุม ในหัวขอ “พลังงานทาง
เลือกของไทย ฝาวิกฤตสรางโอกาส” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ โรงแรมสยามซิตี้ พญาไท โดยไดรับเกียรติจาก 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธานเปดการประชุม  

การอภิปราย หัวขอ “พลังงานทางเลือกของไทย ฝาวิกฤต
สรางโอกาส” ถือเปนการระดมความคิดเห็นของนักวิชาการจาก 

มธ. ศูนยพัทยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ มธ. ศูนยพัทยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษกับบทบาทในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน”“องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษกับบทบาทในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน”

ประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบันประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน

à

¡

อาจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร ผูชวยคณบดีฝายบริการ
สังคม (พัทยา) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษกับบทบาทในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีนโยบายขยายโอกาสทาง 
การศึกษาไปสูภูมิภาคตะวันออกเพื่อสงเสริมการบริการทาง 
วิชาการ โดยเนนหลักสูตรเกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยระดับภูมิภาคไปสูระดับประเทศ การจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการดังกลาวจึงเปนการเสริมสรางความรูความ
เขาใจบทบาทในหนาที่ภายใตแบบแผนเดียวกันของการปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ สรางทัศนคติที่ดีและวิสัยทัศนในการ
แกไขปญหาของประชาชน เพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดรับไปใช
ในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง 

๔ สถาบัน ตลอดจน ผูที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เปนการกระตุนและสงเสริมใหภาครัฐและประชาชน ตระหนักถึง
ความสำคัญของปญหาดานพลังงานของประเทศ อาทิ ปญหา
พลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันจะลดนอยลงและมีราคาแพงขึ้น ซึ่ง 
นักวิชาการหลายฝายก็เห็นพองตองกันวาถึงเวลาแลวท่ีประเทศ
ไทยตองเรงพัฒนา “พลังงานทางเลือก” อยางจริงจังตอไป 
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คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี  
นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดงาน 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา หัวขอ 
“Greyhound แบรนดเสื้อผาสัญชาติไทยกับ ๓๐ ป แหงความสำเร็จ” 
โดย คุณภาณุ อิงคะวัต Creative Director บริษัท เกรยฮาวน จำกัด 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมโดมบริหาร ๑ อาคาร
โดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดกิจกรรม Diplomatic 
Forum at Thammasat (DFAT) 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรณโณ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนประธาน  

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ถนนการคาสูจีน: Trade Lane to 
China” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง ศ.๑๐๑ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดสัมมนาทางวิชาการ “การเสริมสรางจิตอาสา 
เพ่ือการพัฒนาสังคม” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รวมกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ลาง
และนิมิตทางเศรษฐกิจของไทย ป ๒๐๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ หอง ๒๐๑ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ คณบดี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนประธาน 

สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “ครบรอบ  
๒๒ ป วันสถาปนาสภาขาราชการ” เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
รักษาราชการในตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต  
เปนประธาน 



สิ้น ๕ ประเภทกีฬา ประกอบดวย ฟุตซอลชาย แชรบอลหญิง 
เปตอง ชักคะเยอ และเกมสสันทนาการ จากน้ัน ปดทายดวย
การจัดงานเลี้ยงสรางสรรค เนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับป
ใหม ณ บริเวณลานบัว ขางยิมเนเซียม ๔, ๕, ๖ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

องศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รักษาราชการใน
ตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และรอง

ศาสตราจารย ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน ผูอำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนประธานในพิธี
เปดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๔ 

กีฬาเชื่อความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๔กีฬาเช่ือความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๔

“TU Sports Day” ครั้งที่ ๒๘“TU Sports Day” ครั้งที่ ๒๘

Ã ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติแหงเอเชีย (AIT) โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
เจาภาพจัดการแขงขัน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ 
อาคารยิมเนเซียม ๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการแขงขันกีฬาบุคลากร (TU 
Sports Day) ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ อาคารยิมเนเซียม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรภายใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปนี้จัดใหมีการแขงขันกีฬาทั้ง
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หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคมธรรมศาสตรใน
พระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “ธรรมศาสตร ๗๕ ป สามัคคี

สีเหลือง - แดง” เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป 
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี
กิจกรรมมากมาย อาทิ การถายทอดบทกวีสามัคคีสีเหลือง-แดง 
จากฝมือการประพันธและการอานจากอาจารย เนาวรัตน  

พงษไพบูลย การแสดงง้ิวธรรมศาสตรและโขนธรรมศาสตร  
การรองเพลงหมูโดยคณะศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่มีชื่อเสียง
เปนที่รูจักในแวดวงตางๆ ทั้งแวดวงการเมือง หนวยงานราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน และดาราศิลปน นอกจากน้ีมีการนำเสนอ
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตเริ่มกอตั้ง

และความกาวหนาในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th 
จุลสารธรรมศาสตร: เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 
 นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 
ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  
บรรณาธิการบริหาร: นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ 
กองบรรณาธิการ: นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อิ่มดวง,  
 ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข 
จัดทําโดย: งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ 
พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

ธรรมศาสตร ๗๕ ป สามัคคีสีเหลือง - แดงธรรมศาสตร ๗๕ ป สามัคคีสีเหลือง - แดง
                             วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒                             วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
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