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บริจาคโลหิต โครงการ ๗๕ ป

ทะลุเปากวาลานซีซี

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐
ซีซี เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป แหง
การสถาปนามหาวิทยาลัย โดยเริ่มเปดรับบริจาค ตั้งแตวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๒ และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๒ มียอดบริจาคโลหิตสูงถึง ๑,๑๓๒,๒๐๐ ซีซี
รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอำนวย
การโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ใหสัมภาษณวา
โครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี ไดเริ่มเปดรับการบริจาค
ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มกราคม - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ มียอดผูบ ริจาคโลหิต
จำนวน ๔,๒๖๓ ราย ผูบ ริจาคโลหิตทีเ่ ช็คผาน จำนวน ๒,๕๑๖ ราย
มีปริมาณโลหิตทั้งสิ้น ๑,๑๓๒,๒๐๐ ซีซี ซึ่งโลหิตที่ไดจากการรับ
บริจาคจะนำไปรักษาผูปวยที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ผู อ ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
กลาวเพิม่ เติมวา ประชาคมธรรมศาสตร ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ยังสามารถบริจาคโลหิต เพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวยไดอยางตอเนื่อง

เพราะในปจจุบันปริมาณเลือดที่ ไดรับจากการบริจาคยังไมเพียง
พอตอผูปวย โดยสามารถบริจาคโลหิตไดทุกวันเวลาราชการ คือ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ และ ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ งานธนาคาร
เลือด ชั้น ๑ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๔, ๐-๒๙๒๖-๙๑๒๘

ยอดผูบริจาค และปริมาณโลหิตที่รับบริจาค ระหวางวันที่ ๑ มกราคม – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
หนวยงาน / สถานที่รับบริจาคโลหิต

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
ดานหนางานอนามัย มธ. ทาพระจันทร
อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มธ. ศูนยรังสิต
คณะเศรษฐศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
คณะนิติศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มธ. ศูนยลำปาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผูบริจาค จำนวนผูบริจาค
(ราย)
ที่ผาน (ราย)

๒,๗๘๑
๔๔๘
๒๒๒
๑๕๒
๒๔๗
๗๓
๑๙
๑๒
๖๙
๒๐๐
๔๐

๑,๕๐๗
๒๕๙
๑๕๒
๙๓
๑๗๑
๕๑
๑๒
๖
๓๔
๒๐๐
๓๑

๔,๒๖๓

๒,๕๑๖

ปริมาณโลหิต
(ซีซี)

๖๗๘,๑๕๐
๑๑๖,๕๕๐
๖๘,๔๐๐
๔๑,๘๕๐
๗๖,๙๕๐
๒๒,๙๕๐
๕,๔๐๐
๒,๗๐๐
๑๕,๓๐๐
๙๐,๐๐๐
๑๓,๙๕๐

๑,๑๓๒,๒๐๐

อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

¤

ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ปพุทธศักราช ๒๕๕๒

ณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ได
ประกาศผลการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙ ทาน
จาก ๓ สาขา คือ สาขาทัศนศิลป สาขา
วรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง ในการ
ประกาศผลการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ
ครัง้ นี้ อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล
อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดรับการยกยองเปนศิลปน
แห ง ชาติ ส าขาวรรณศิ ล ป แ ละจะเข า รั บ
พระราชทานโลและเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
เนื่องในวันศิลปนแหงชาติ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล ปจจุบันอายุ ๖๐ ป
เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๒ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปริญญาโทและปริญญาเอกดานรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนลล สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหนงคณบดี

คคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
เริ่มเขียนหนังสือมาตั้งแตยั ง เป น นั ก ศึ ก ษา
มมีผลงานที่สรางสรรคอยางตอเนื่องตลอดมา
กกวา ๓ ทศวรรษทั้งรอยแกวและรอยกรอง
ผลงานรอยแกวมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
เรื่องสั้น นวนิยาย บันทึก ความเรียง
บบทความ บทปาฐกถา บทวิจารณวรรณกรรม
และงานแปล ผลงานเหลานี้มีเนื้อหาความ
คิ ด ที่ แ นบแน น อยู กั บ ประสบการณ ชี วิ ต
โโดยเฉพาะอยางยิ่งงานเขียนในทศวรรษแรก
และทศวรรษที่สองสะทอนทัศนะและอารมณ
ในฐานะปญญาชนที่เปนผูนำในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
งานเขียนในชวงทศวรรษที่สามเปนวรรณกรรมเชิงปรัชญาบน
พื้นฐานภูมิปญญาตะวันออก นำไปสูการตกผลึกทางความคิด
มีความลุมลึก คม ชัด และโดดเดนในทางวรรณศิลป มีคุณคา
ดานการสรางสำนึกทางประวัติศาสตร ฉายภาพสังคม นำเสนอ
ปรัชญาในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ ประณีตงดงามทาง
วรรณศิลป เปนแบบอยางการประพันธ ใหแกนักเขียนรุนหลัง
ไดอยางดี

รานธรรมศาสตรกาชาด

ในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำป ๒๕๕๓

Á

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
การแสดงแฟชั่นโชวของนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร การแสดงฟอนสาวไหมของนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
รองเพลงประสานเสียง Juris chorus ของนักศึกษานิติศาสตร ตลอดจนการแสดง
ของ อมธ. และกลุมกิจกรรมของศูนยลำปาง
2
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Ê

มุงผลิต “บัณฑิตอันพึงประสงค” รับใชสังคม

ภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็น
สสามารถเชื่ือมโยงกั
โ ับสัังคม ตลอดจน
ชอบกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอัน
มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช ภ าษาไทย
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภภาษาอังกฤษ
เพื่ อ เป น กรอบการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพ
องคประกอบทีส่ าม “มีความสามารถ
ในการรับใชสังคมตอไป
ในการทำงาน” คือ มีความสามารถในการ
ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนททำงานรวมกับผูอื่น มีความสามารถในการ
กิจอำนวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
จจัดการ วิเคราะหและแกปญหา สามารถ
กลาวถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
บบูรณาการความรูเพื่อใช ในการทำงาน มี
ประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
คความสามารถในการสื่อสาร มีวุฒิภาวะ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีมติ ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÈÔÃÔÅÑ¡É³ âÃ¨¹¡Ô¨ÍÓ¹ÇÂ ททางอารมณ ความสามารถในการปรับตัว
และมีความอดทน
เห็ น ชอบกรอบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
มีความคิดริเริ่ม
ประสงค เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีหลักใน สรางสรรค ใฝรู ติดตามและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การกำหนดกรอบคุณลักษณะของ “บัณฑิตอันพึงประสงค พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ๔ องคประกอบ คือ ๑. มีธรรม มีความคิดในเชิงบวก และมีความเปนผูนำ
ประจำจิต ๒. มีความรู ๓. มีความสามารถในการทำงาน และ
และองคประกอบที่สี่ “ความเปนธรรมศาสตร” ซึ่งเปน
คุณลักษณะที่บัณฑิตธรรมศาสตรจะมีความโดดเดนแตกตางจาก
๔. มีความเปนธรรมศาสตร
องคประกอบที่หนึ่ง “การมีธรรมประจำจิต” คือ มีความ สถาบันอื่นๆ คือ มีความเคารพสิทธิของผูอื่น และสามารถอยู
ซื่อสัตย และเปนธรรม มีวินัย รูจักกาลเทศะ มีความ รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กลาทำ กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูก
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีน้ำใจ เสียสละเพื่อ ตองดีงาม และเรียกรองเพื่อความเปนธรรมของสังคม ใชสิทธิ
ประโยชนสวนรวม รูจักใชชีวิตอยางมีคุณคา และมีความสุข และเสรีภาพอยางรับผิดชอบ มีจิตอาสาและรับผิดชอบตอสังคม
มีหนาที่เปนพลเมืองดี ในระบอบประชาธิป ไตย และธำรงไวซึ่ง
มีจริยธรรมวิชาชีพ และในการประกอบอาชีพ
องคประกอบที่สอง “มีความรู” คือ มีความรู มีทักษะใน วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
สาขาวิชาที่ศึกษาและในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีความรอบรูและ

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดรับ “รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจำป ๒๕๕๒”

à

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองเจาพระยา หอประชุม
กองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร กรุงเทพมหานคร โดย ฯพณฯ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
คุณภาพการใหบริการประชาชน ประจำป ๒๕๕๒ จากสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งนี้จัดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และมอบ
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนใหกับหนวยงานที่พัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนจนไดรับการยกยอง และเปนแบบอยางที่ดี ใหแก
หนวยงานอื่น
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
รับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทกระบวน
งานใหบริการยืมระหวางหองสมุด ทาพระจันทร - รังสิต (Book
Delivery) ดวยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และการ
ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยรางวัลดังกลาวถือเปนความภาคภูมิ ใจของ
สำนักหอสมุดที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม มุงใหบริการเปนเลิศ ทำใหไดรับ
ผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให ไดรับ
รางวัลดังกลาว โดยมุงมั่นเพื่อปฏิบัติงานบริการประชาชนที่เปนเลิศตอไป

เปดตัว “ธรรมศาสตร Guidebook”
หนังสือรวมเรื่องราวประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

à
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มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร โดย หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร
เกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมศาสตรกับการศึกษาไทย”
สำหรั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน พรอมทั้งเปดตัวหนังสือ
“ธรรมศาสตร Guidebook” รวมเรื่องราวประวัติความเปนมา
ของสถานที่ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
สำหรับกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ ไดมีการ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ธรรมศาสตรกับการศึกษาไทย โดย
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติ ไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พรอมทั้งเปดตัว ธรรมศาสตร Guidebook โดย
อาจารยทรงยศ แววหงษ อาจารยคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยอัครพงษ ค่ำคูณ อาจารยสถาบันนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารยทรงยศ แววหงษ อาจารยคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสมั ภษณวา มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย
มีความสำคัญ มีความเปนมา สามารถบอกเลาเรื่องราวไดอยาง
มากมาย ไมวาจะเรื่องราวในสังคม เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคล
¨ØÅÊÒÃ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ »‚·Õè ôó ©ºÑº·Õè ñ à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á òõõó

เรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่ ดั่งเชนหนังสือ
เลมนี้ ที่เปนการรวมเรื่องเลาความเปนมา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเผยแพร
องค ค วามรู ด า นการศึ ก ษาไทยในระดั บ
อุดมศึกษา เผยแพรเรื่องราว ประวัติความ
เปนมา ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกทั้งในการจัดพิมพ
หนังสือดังกลาว จัดทำขึ้น
เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งใน
วาระสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ค รบรอบ
๗๕ ป อีกดวย
นอกจากนี้ หอ
จดหมายเหตุ แ ละหอ
ประวั ติ ศ าสตร เ กี ย รติ ย ศ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนำคณะครูนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ พาเที่ยวชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ใน
กิจกรรม “TU Walking Tour” เพื่อแนะนำสถานที่สำคัญ
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหนองๆ นักเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รางวัล TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มูลนิธิ โตโยตาประเทศไทย ได
พิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF AWARD ประจำป
๒๕๕๒ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชา
ตางๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยใหสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่ทรงคุณคา
เทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งเอื้อประโยชนทาง
ภูมิปญญาแกสังคมไทยใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยไดกำหนด
จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัล TTF AWARD ประจำป ๒๕๕๒
เพื่อมอบรางวัลและโลเกียรติยศใหกับหนังสือที่ ไดรับรางวัลประเภทตางๆ
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 โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ ดานสิ่งแวดลอม
หนังสือเรื่อง “จากขยะสูน้ำมัน : เทคโนโลยีการผลิต
พลังงานทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดลอม”
ผูแตง
รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน จิตการคา
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๖ ณ สนามศุภชลาศัย

¡

ารแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่
๖๖ ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สนาม
ศุภชลาศัย ซึ่งในปนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการ
แขงขัน โดยผลการแขงขันเสมอกันไป ๐-๐ ซึ่งเปนการครอง
ถวยรวมกันเปนครั้งที่ ๓๑
สำหรับในปนี้มีขบวนพาเหรดของนิสิต นักศึกษา ทั้ง ๒
สถาบัน ภายใตแนวคิด “แตกตางแต ไมแตกแยก” พรอมดวย
กองเชียร เชียรลีดเดอร รวมถึงการแปรอักษรและขบวนลอเลียน
การเมือง สะทอนภาพสังคมไทย การเมืองไทยที่ยังเต็มไปดวย
วิกฤตการณทางการเมือง อาทิ ขบวนเกมสรักทักษิโณวาที่นำภาพ
จำลองการสมรส สมเด็จฮุนเซ็นเจาบาว กับ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรเจาสาว รวมกันตัดเคกปราสาทพระวิหาร อีกทั้งยัง
มีขบวนลอการเมืองปจจุบัน โดยใชชื่อขบวนวา “อภิสบ เวทนา
จังวะ” ซึ่งมีการนำภาพจำลองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรีที่นอนอยูบนกองปญหาตางๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ
ปญหาการทุจริตโครงการไทยเขมแข็ง เปนตน
6
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ทีมนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณเชิดศักดิ์
ชัยบุตร อดีตนักแตะทีมชาติ ไทยทำหนาที่หัวหนาผูฝกสอน
และทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตแพทยพิชัย ปตุวงศ
เปนหัวหนาผูฝกสอน ผลการแขงขันเสมอไป ๐-๐ ทำใหสถิติ
การแขงขันลาสุดของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรชนะ ทั้งหมด ๒๒ ครั้ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชนะไป ๑๓ ครั้ง เสมอกัน ๓๑ ครั้ง การเสมอกันครั้งที่ ๓๑ นี้
ทำใหทั้ง ๒ สถาบันไดครองถวยพระราชทานรวมกัน โดยมี
ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีผูแทนพระองคเปนผูมอบ
ใหแกผูแทนทั้ง ๒ สถาบัน

¿ÃÁ
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
มความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามความร
รองศาสตราจารย ดร.สุขลงแสง ไชยะเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แหงชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

มู ล นิ ธิ ธนาคารซู มิ โ ตโม
มิ ต ซุ ย ประเทศไทย จำกั ด
มอบ นการศึกษาใหแก นักศึกษา
มอบทุ
งการเรียนดีจากชนบท จำนว
โครงการเรี
จำนวน ๒๘ ทุน เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

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

ศาสตราจารย ดร.สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน 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

รองศาสตราจารย เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปน
ตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท
Singapore Telecommunication จำนวน
๒ ทุน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หอง
ประชุม ๕๖๕ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาสตราจารย ดร.สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามสัญญาสิทธิประโยชนการ
สนับสนุนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗
“แมโดมเกมส” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง Blackie
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร

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
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อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รับรางวัลบทความดีเดนระดับชาติ สาขา Biomechanics

¤

8

ธรรมณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ไดรับรางวัลบทความดีเดนระดับ
ชาติ สาขา Biomechanics จากหนวยวิจัยเพื่อ
การใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
(R.C.M.E.) ในการประชุมเครือขายวิศวกรรม
เครือ่ งกลแหงประเทศไทยครัง้ ที่ ๒๓ (MENETT23)
เมื่อวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผานมา
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเจาภาพในการ
จัดงาน ซึ่งการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ไดมีการ
áºº¨ÓÅÍ§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¢Íºà¢μ·ÕèãªŒÇÔà¤ÃÒÐËã¹áºº¨ÓÅÍ§
¢Í§»˜
Þ
ËÒ·Õ
·
è
Ó¡ÒÃÈÖ
¡
ÉÒ
คัดเลือกบทความดีเดน ๑๔ บทความ จาก
บทความทั้งหมด ๓๐๗ บทความ จากสถาบันการศึกษา ๓๘ คือจำลองใหเนื้อเยื่อของตับสามารถยืดหด
สถาบันทั่วประเทศไทย ปรากฏวา บทความเรื่อง "การใช ได ซึ่งจะเปนการศึกษาทั้งการถายเทความ
คอมพิวเตอรชวยจำลองการรักษาเซลลมะเร็งตับ โดยใชคลื่น รอน และใชสมการไบโอฮีทรวมกับสมการ
ไมโครเวฟผานทอนำคลื่น (Computer Simulation of Liver การแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา และ
Cancer Cells Modeling Treated by Using Microwave สมการการยืดหยุนทางกล (Elastic
Coaxial Antenna) ไดรับรางวัลบทความดีเดนระดับชาติ สาขา constitutive equation) เพื่อศึกษา
Biomechanics ผลงานวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดย นางสาว การกระจายตั ว ของพลั ง งานไมโครเวฟ
พรทิพย แกงอินทร นายธีรพจน เวศพันธุ และ รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ (Microwave heat-source density)
รัตนเดโช จากหนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟใน อัตราการกระจายตัวของพลังงานดูดซับที่
งานวิศวกรรม (R.C.M.E.) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ เกิดจากคลื่นไมโครเวฟ (Microwave
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยในงานวิจัยนี้ได specific absorption rate; SAR) การ
Ç¢Í§
กลาวถึงมะเร็งตับซึ่งเปนมะเร็งที่พบไดอันดับตนๆ ของคนไทย กระจายตัวของอุณหภูมิ (Temperature ÍØ³ÁÇÅ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂμÑ
ËÀÙÁÔ·ÕèºÃÔàÇ³μÑº·Õèä´Œ¨Ò¡
และในอีกหลายประเทศที่กำลังพัฒนา ขอมูลจากองคการอนามัย distribution) ลักษณะการยืดหดตัวของ ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¼‹Ò¹áºº¨ÓÅÍ§
โลกพบผูปวยใหมทั่วโลกสูงถึงประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ คนตอป ซึ่ง เนื้อเยื่อมะเร็งตับ (Normal strain
เทคนิคใหมที่กำลังเปนที่สนใจของแพทยทั่วโลก คือการใชความ distribution) โดยใชระเบียบวิธี ไฟไนตเอลิเมนต (FEM) ใน
รอนจากคลื่นไมโครเวฟในการรักษา (Microwave ablation) การหาผลเฉลย ซึ่งจะทำใหไดผลการศึกษาที่มีความใกลเคียงกับ
โดยจะใชทอนำคลื่นไมโครเวฟ (Microwave antenna) ที่มี ลักษณะทางกายภาพจริง มีความถูกตองแมนยำมากขึ้น สามารถ
ขนาดเล็กสอดเขาไปในเนื้อเยื่อที่เปนมะเร็ง ความรอนจากคลื่น นำผลจากการศึกษาไปใชเปนพื้นฐานในการรักษาโรคมะเร็งตับใน
ไมโครเวฟจะทำใหเนื้อเยื่อในสวนนั้นตายได โดยมีขอดี ในการ เชิงปฏิบัติ ได และเปนรูปแบบการจำลองแบบใหม ในระดับ
รักษา คือสามารถทำลายเนื้อเยื่อที่เปนมะเร็งที่อยูลึกภายใน นานาชาติ ปจจุบันผลงานวิจัยนี้ ไดสงตีพิมพ ในวารสารระดับ
รางกายได โดยไมทำใหเนื้อเยื่อดีที่อยูขางเคียงเปนอันตราย นานาชาติ IEEE Transaction on Biomedical Engineering
ทำใหผูปวยมีโอกาสการรอดชีวิตสูงและมีผลขางเคียงในการรักษา (IMPACT FACTOR = ๒.๗) ในหัวขอ “Analysis of
นอย และใชเวลาพักฟนหลังการรักษาไมนาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ Specific Absorption Rate and Heat Transfer in
เปนการจำลองโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีเงื่อนไขขอบเขต Deformed Liver Cancer Cells Modeling Treated by
ของการถายเทความรอนแบบเคลื่อนที่ (Moving boundary) Using Microwave Coaxial Antenna”
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มธ. ศูนยพัทยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“องคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษกับบทบาทในการพัฒนาชุมชนทองถิน่ ”

à

มื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ภายใต
หัวขอ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษกับบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” ณ หองประชุมอุษา - ถาวร
พรประภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับเกียรติจาก คุณอภิรักษ
โกษะโยธิน ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนารูปแบบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในลักษณะเครือขายหรือกลุมพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ มากลาวปาฐกถาพิเศษ
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา คุณอิทธพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และ

อาจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร ผูชวยคณบดีฝายบริการ
สังคม (พัทยา) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษกับบทบาทในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น”
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ไ ด มี น โยบายขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาไปสู ภู มิ ภ าคตะวั น ออกเพื่ อ ส ง เสริ ม การบริ ก ารทาง
วิชาการ โดยเนนหลักสูตรเกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยระดับภูมิภาคไปสูระดับประเทศ การจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการดังกลาวจึงเปนการเสริมสรางความรูความ
เขาใจบทบาทในหนาที่ภายใตแบบแผนเดียวกันของการปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ สรางทัศนคติที่ดีและวิสัยทัศนในการ
แกไขปญหาของประชาชน เพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดรับไปใช
ในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง

ประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน

¡

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

๔ สถาบัน ตลอดจน ผูที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เปนการกระตุนและสงเสริมใหภาครัฐและประชาชน ตระหนักถึง
ความสำคัญของปญหาดานพลังงานของประเทศ อาทิ ปญหา
พลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันจะลดนอยลงและมีราคาแพงขึ้น ซึ่ง
นักวิชาการหลายฝายก็เห็นพองตองกันวาถึงเวลาแลวที่ประเทศ
ไทยตองเรงพัฒนา “พลังงานทางเลือก” อยางจริงจังตอไป

¢‹ÒÇÂ‹ÍÂÃŒÍÂÊÒÃÐ
สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “ครบรอบ
๒๒ ป วันสถาปนาสภาขาราชการ” เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓
ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รักษาราชการในตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
เปนประธาน
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
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี
นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดงาน
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดสัมมนาทางวิชาการ “การเสริมสรางจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาสังคม” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๒ ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ถนนการคาสูจีน: Trade Lane to
China” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอง ศ.๑๐๑
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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
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

กีฬาเชื่อความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๔

Ã

องศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต รักษาราชการใน
ตำแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และรอง
ศาสตราจารย ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน ผูอำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนประธานในพิธี
เปดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๔

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

“TU Sports Day” ครั้งที่ ๒๘

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการแขงขันกีฬาบุคลากร (TU
Sports Day) ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
ณ อาคารยิมเนเซียม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรภายใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปนี้จัดใหมีการแขงขันกีฬาทั้ง

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

ธรรมศาสตร ๗๕ ป สามัคคีสีเหลือง - แดง

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

Á

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สมาคมธรรมศาสตร ใน พงษ ไพบูลย การแสดงงิ้วธรรมศาสตรและโขนธรรมศาสตร
พระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “ธรรมศาสตร ๗๕ ป สามัคคี การรองเพลงหมู โดยคณะศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่มีชื่อเสียง
สีเหลือง - แดง” เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ป เปนที่รูจักในแวดวงตางๆ ทั้งแวดวงการเมือง หนวยงานราชการ
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ภาคธุรกิจเอกชน และดาราศิลปน นอกจากนี้มีการนำเสนอ
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตเริ่มกอตั้ง
กิจกรรมมากมาย อาทิ การถายทอดบทกวีสามัคคีสีเหลือง-แดง และความกาวหนาในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน
จากฝ มื อ การประพั น ธ แ ละการอ า นจากอาจารย เ นาวรั ต น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร:
เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ
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