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TU Today

ทีมนักวิจัยธรรมศาสตร ควารางวัลจากเวที
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐนานาชาติ (INST 2014)
ประเทศไตหวัน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษอีกกว่า
20 รางวัล จากเวทีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 10th Taipei International Invention Show
& Technomart (INST 2014)” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2557 โดยส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้
ส�าหรับผลงานของนักวิจัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จาก Award Committee Chair of 2014 Taipei
International Invention Show & Technomart มีดังนี้
รำงวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) มี 2 ผลงาน ได้แก่

- ผลงานเรื่ อ ง “ระบบหลั ง คำสระน�้ ำ ตกส� ำ หรั บ อำคำร
พักอำศัยในเขตภูมิอำกำศร้อนชื้น (Waterfall Roof Pond
System for Residential Building in Hot and Humid
Climate)” โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำภรณ์ สุดประเสริฐ
และ นำงสำวศศิชำ ศักดำวัฒนำนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัล
พิเศษ Honor of Invention จาก World Invention Intellectual
Property Association (WIIPA) และรางวัล Special Award จาก
Asia Invention Association (AIA) อีกด้วย

- ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดควำมเร็ว
แบบบอลลูนฮีเลียม (Helium Balloon
Anemometer)” โดย ศำสตรำจำรย์
ดร.ธนัญชัย ลีภกั ดิป์ รีดำ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ Special
Prize จาก Korea Invention Promotion
Association (KIPA) และรางวั ล
Outstanding Diploma จาก Taiwan
Invention & Innovation Industry
Association (TIIIA) อีกด้วย
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รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) มี 1 ผลงาน ได้แก่
- ผลงานเรื่ อ ง “เตาประหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง
(Sustainable Energy Stove)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตติ มงคลชัยอรัญญา รองศาสตราจารย์วรภัทร ลัคนทินวงศ์
และอาจารย์ชานนท์ โกมลมาย์ นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัลพิเศษจาก
Taiwan Invention Association รางวัล Leading Innovation
Award จาก International Intellectual Property Network
Forum (IPNF) และรางวัลพิเศษจาก Korea Invention Academy
รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) มี 1
ผลงาน ได้แก่
- ผลงานเรื่ อ ง “หุ ่ น จ� ำ ลองทวารเที ย ม
(Colostomy Model)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม และ ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลพิเศษ Honor of Invention
จาก World Invention Intellectual Property
Association (WIIPA) และรางวัล Special Award จาก
Korea Invention Association (KIA)

- ผลงานเรื่อง “แบบจ�ำลอง
แผลกดทั บ (Pressure Ulcer
Model)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิ ณ พิ ช ญ์ ช า มะมม และ
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท
รุจิวิชชญ์ โดยยังได้รับรางวัลพิเศษ
Special Award เหรียญทองจากประเทศกาตาร์อีกด้วย
- ผลงานเรื่อง “กระติบนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้า
(Electric Sticky Rice)” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จิ ต ติ มงคลชั ย อรั ญ ญา รองศาสตราจารย์
วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และอาจารย์ชานนท์ โกมลมาย์
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ Taiwan Invention
Association Special Award จาก Asia Invention
Creativity Association รางวัล Outstanding
Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation
Industry Association (TIIIA) และรางวัลพิเศษ
เหรียญทองจาก World Invention Intellectual
Property Association (WIIPA)

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ ประกาศ (Honorable
Mention Award) มี 4 ผลงาน ได้แก่
- ผลงานเรื่ อ ง “ปลาส้ ม อบกรอบส� ำ เร็ จ รู ป
(Crispy Fish Snack)” โดย ดร.สุธีรา วัฒนกุล และ
คณะ โดยยังได้รับรางวัลพิเศษ Honor of Invention
จาก World Invention Intellectual Property
Association (WIIPA) รางวัล Outstanding Diploma
จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
(TIIIA) และรางวัล Special Award จาก Korea Invention
Association (KIA) อีกด้วย

- ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดกรดไขมันอิสระในน�้ำมันอย่าง
รวดเร็ว (Rapid Measurement of Free Fatty Acid in Oil)”
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย และคณะ โดยยัง
ได้รับรางวัลพิเศษ Honor of Invention จาก World Invention
Intellectual Property Association (WIIPA) และรางวัล Special
Award จาก Korea Invention Association (KIA) อีกด้วย
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

TU News
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จับมือกับกลุมทรู เปดตัว
“True Lab @ Thammasat” และ “myCampus TU”
นวัตกรรมเพื่อประชาคมธรรมศาสตร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ ่ ม ทรู จั ด งานเปิ ด “True Lab @
Thammasat” ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
นวัตกรรมส�าหรับอาจารย์ นักศึกษา ส�าหรับ
ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัยและบ่มเพาะ
นวัตกรในอนาคต ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจยั ทีม่ มี าตรฐานระดับนานาชาติ พร้อม
แนะน�าแอพพลิเคชั่น “myCampus TU”
แพลทฟอร์มเครือข่ายการสื่อสารรูปแบบ
ใหม่เพือ่ ชาวธรรมศาสตร์ มุง่ ให้ได้รบั ทัง้ สาระ
และความบันเทิง ควบคูก่ บั การเป็นเครือข่าย
การสื่ อ สารของประชาคมธรรมศาสตร์
สามารถติดต่อถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลาแบบ
ไร้ขีดจ�ากัด ภายใต้แนวคิด “Thammasat
Everywhere, Thammasat Every Time”
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
มหาวิ ท ยาลั ย และกลุ ่ ม ทรู มี แ นวคิ ด ที่
สอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมงานด้าน
การวิจัย เพื่อให้เกิดการคิดค้นและต่อยอด
เป็นผลงานด้านนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัย
มีนโยบายหลักเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า นการวิ จั ย ความ
เป็นนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน และล่าสุด นโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นวิธี
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บริ ห ารจั ด การ การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผูเ้ รียนด้วยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา โดยยึดนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์
การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การ
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�าที่ได้มาตรฐาน
สากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้
และมีงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งการเปิด
“True Lab @ Thammasat” นับว่าเป็น
ก้าวส�าคัญทีจ่ ะผลักดันให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรูผ้ า่ นการค้นคว้าวิจยั ของนักศึกษาและ
คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี
“ส�าหรับแอพพลิเคชั่น myCampus
TU ก็ เ ป็ น นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่

จะเพิ่มรูปแบบการเรียนรู้และการติดต่อ
สื่ อ สารในโลกสมั ย ใหม่ ผ ่ า นสื่ อ ดิ จิ ต อลที่
ไร้ขีดจ�ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ตาม
แนวคิ ด Thammasat Everywhere,
Thammasat Every Time จึงได้ให้บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ออกแบบ
และสร้างแอพพลิเคชัน่ นีข้ นึ้ มา โดยนอกจาก
จะสร้ า งการเรี ย นรู ้ รู ป แบบใหม่ แ ล้ ว ยั ง
เป็นช่องทางการสื่อสารส�าหรับนักศึกษา
บุ ค ลากร และศิ ษ ย์ เ ก่ า ทั้ ง การประกาศ
ข่าวสาร และการเผยแพร่ความรู้วิชาการสู่
สังคมผ่านสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ส�านักสถาบัน
ต่างๆ ครับ”
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“เดี๋ยวนี้ โทรศัพท์มือถือกลายเป็น
อวั ย วะที่ 33 ของมนุ ษ ย์ เ รา การมี
แอพพลิเคชั่นนี้ไว้ส�ำหรับคนธรรมศาสตร์ก็
ไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ยากแต่อย่างใดครับ เราสามารถ
สร้างสิ่งที่มีสาระให้แก่ตัวเองและขยายผล
ต่อยอดไปในสังคมวงกว้าง เป็นการลงทุน
ระยะยาวที่คุ้มค่ามากๆ ครับ”
ส่ ว น ศั ก ริ น ทร์ ไกรสิ ท ธิ์ นายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เผยว่า นวัตกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาส
ดีให้นักศึกษาได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ไม่จ�ำกัดในวงแคบ
อีกต่อไป
“ปกติ เ วลาติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์ ห รื อ
เพื่อน ก็มีโปรแกรมต่างๆอยู่แล้ว แต่เมื่อมี
แอพพลิเคชั่นใหม่นี้ท�ำให้เราสามารถเชื่อม
ต่อถึงกันได้มากยิ่งขึ้นครับ ยกตัวอย่างวิชา
TU100 ซึ่ ง ต้ อ งแบ่ ง ปั น ประสบการณ์
การเรียนการสอนค่อนข้างมาก อาจจะมี
รูปภาพที่ต้องแชร์หรือเอกสารที่ต้องการ
ดาวน์โหลดมากมาย และยังสื่อสารกันได้
ในแบบ interactive ก็ยิ่งท�ำให้นักศึกษามี
ความตื่นตัวที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น อีกอย่างก็
ช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ง่ายและประหยัดด้วยครับ”
ส�ำหรับ True Lab @ Thammasat
นัน้ แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private
Office พื้นที่ท�ำงานของผู้ได้รับทุนวิจัย โดย
จะมี บ ริ ก ารสารสนเทศที่ ค รบวงจรและ
หลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สู ง พร้ อ มสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ
Auditorium ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์

การประชุมที่ครบครัน และ Community
มุ ม สบายๆ พร้ อ มบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม และ
เบเกอรี่ ส่วน myCampus TU นวัตกรรม
แพลทฟอร์ ม เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารผ่ า นแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย การแชร์ข่าวสาร
หรือแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมแบบ Real
Time ชม-รายการดังระดับโลกด้วยภาพ
และเสี ย งระดั บ HD พร้ อ ม TV Music
Video on Demand รายการสดแบบ
Streaming รวมถึงการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ช้อป-ร้านค้าออนไลน์สำ� หรับนักศึกษา
และศิษย์เก่า เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกและสินค้า
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เชี่ยว-เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ
เชี่ ย วชาญได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และแชท-ส่ ง
ข้อความ รูปภาพฟรี แชทสนุกๆ กับเพื่อน
ในมหาวิ ท ยาลั ย และเพิ่ ม ความสะดวก
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในการท� ำ กิ จ กรรม
อีกด้วย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การเปิด True Lab
@ Thammasat เป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทรู
อินโนเวชัน่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
ต้องการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นพื้นที่ค้นคว้า
วิจัยพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชนและภาค
การศึ ก ษา ตามความตั้งใจของกลุ่ม ทรูที่
จะสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดย
เฉพาะการศึกษา เพื่อสร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศ
“ขณะที่แอพพลิเคชั่น myCampus
TU ก็จะเป็นเครือข่ายสื่อสารส�ำหรับชาว
ธรรมศาสตร์ให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน รวมทั้ง
เป็นเครือ่ งมือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
E-Learning และการน�ำ Content ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และหลากหลายของสถาบันไปเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ได้รับทั้งความรู้
และความบันเทิงแบบ Edutainment ซึ่ง
ได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ครับ”
ด้าน ณัฐวุฒิ เจนมานะ หรือ แม็กซ์
The Voice ศิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ กล่าวว่า นวัตกรรมล่าสุด
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ถือ
ได้วา่ เป็นสิง่ ทีด่ มี าก บุคลากรสามารถเรียนรู้
ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเอง
และส่วนรวม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปด
“สวน 80 ป SOLAR PARK”
ตนแบบสวนสาธารณะพลังงาน
หมุนเวียนสําหรับเมืองยุคใหม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เปดสวนสำธำรณะ “สวน 80 ป ม.ธรรมศำสตร์: SOLAR
PARK” โดยพัฒนำแนวคิดและนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียนมำประยุกต์ใช้กบั
พืน้ ทีส่ ำธำรณะในเขตเมือง เปนต้นแบบของมหำวิทยำลัยสีเขียวทีใ่ ห้ควำมส�ำคัญกับกำร
จัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน และควำมยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนหมุนเวียนส�ำหรับวิถีชีวิตชุมชนเมืองยุคใหม่ส�ำหรับนักศึกษำ
นักเรียน และสำธำรณชนทั่วไป

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่
จะมี ส ่ ว นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมใน
ทุกมิติ รวมถึงการจัดการด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้พัฒนาสวนสาธารณะในชื่อ “สวน 80 ป
ม.ธรรมศำสตร์: SOLAR PARK” ภายใต้
แนวคิดทีจ่ ะน�านวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
และการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ใน
พืน้ ทีส่ วนสาธารณะเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้สวน 80 ปี ม.ธรรมศาสตร์ เป็น
สวนต้นแบบของการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเมือง
“สวน 80 ปี ม.ธรรมศาสตร์: SOLAR
PARK เกิ ด จากการบู ร ณาการแนวคิ ด ใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้จักรยาน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิด
กั บ ธรรมชาติ โดยใช้ เ ทคโนโลยี พ ลั ง งาน
หมุ น เวี ย น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ต้ น แบบของสวน
สาธารณะพลังงานหมุนเวียนส�าหรับเมือง
ยุคใหม่ พร้อมๆ กับการสร้างจิตส�านึกและ

การเรียนรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและสาธารณชนทั่ ว ไป”
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ทั้ ง นี้ มู ล นิ ธิ น โยบายสุ ข ภาวะและ
มู ล นิ ธิ ส ถาบั น พั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
แห่ ง เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบ
สวนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ลานกิจกรรม ในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ
และในพืน้ ทีส่ วนอืน่ ๆ พร้อมเส้นทางจักรยาน
ยาว 800 เมตร โดยใช้พลังงานหมุนเวียน
ทั้ ง หมดในการผลิ ต กระแสไฟฟ า ส� า หรั บ
ไฟแสงสว่าง ไฟประดับเวทีกลางแจ้ง ไฟ
ประดับประติมากรรม และไฟส�าหรับอาคาร
ห้องเรียนธรรมชาติและพื้นที่สวนอื่นๆ โดย
การออกแบบสวนผสมผสานองค์ความรูท้ าง
ด้านสถาปนิกร่วมกับระบบโซล่าร์เซลล์ เป็น
สวนในรูปแบบ DARK PARK ที่ไม่มีความ
สว่างมากเกินไป
ส�าหรับนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
และการอนุรักษ์พลังงานในสวนประกอบ
ด้วย ระบบไฟฟาแสงสว่างส�าหรับเส้นทาง

จักรยานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ความยาว
800 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จ�านวน 60 ต้น
ซึง่ จะเป็นต้นแบบส�าหรับการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ในพืน้ ทีเ่ มือง ประติมากรรม รวมแสง
แห่งโดม ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟาด้วยพลังแสง
อาทิตย์เพื่อใช้เป็นไฟประดับ (LED) ส�าหรับ
เวที ก ลางแจ้ ง (ลานกิ จ กรรม) ของสวน
สาธารณะ และไฟประดับ (LED) ส�าหรับ
ประติมากรรมพลังโดม ขนาด 600 วัตต์
จ�านวน 2 ชุดซึ่งจะเป็นต้นแบบส�าหรับการ
ออกแบบไฟฟาประดับเวทีกลางแจ้ง (ลาน
กิจกรรม) ทีส่ ามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้
ทัง้ หมด ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารห้องเรียนธรรมชาติ จ�านวน
3 หลัง และหลังคาชานพักริมน�้าจ�านวน 1
หลัง รวมก�าลังการผลิตไฟฟาสูงสุด 5000
วัตต์ เพื่อเป็นไฟส�าหรับโคมแสงสว่างตาม
เส้นทางเดินเท้าในสวนสาธารณะและไฟฟา
ในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ ชานพักริมน�้า
ที่พักผ่อนริมน�้าและลานกิจกรรม 2 รวมถึง
เป็นก�าลังไฟฟาส�าหรับเครื่องสูบน�้าในสวน
สาธารณะท�าให้พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้
ใช้ทั้งพลังงานและแหล่งน�้าจากธรรมชาติ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 3 ชุด ก�าลัง
การผลิตไฟฟาสูงสุด 2500 วัตต์ ส�าหรับ
ไฟโคมแสงสว่างตามเส้นทางเดินเท้าในสวน
สาธารณะ และประติมากรรมบริเวณใกล้เคียง
รวมถึงเป็นแหล่งพลังงานไฟฟาส�าหรับเครือ่ ง
สูบน�้า โคมไฟแสงสว่างประหยัดพลังงาน
ส�าหรับส่องสว่างตามเส้นทางเดินเท้าในสวน
สาธารณะซึง่ จะมีการออกแบบให้สร้างสรรค์
สวยงาม และสามารถน�าไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
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รางวัลผลงานวิชาการดีเดน
TTF Award ประจําป 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล
ผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award ประจ�าปี 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ
หอประชุ ม ศรี บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มร.เคียวอิจิ
ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด นายประมนต์
สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี
การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มด�าเนินการครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2538 โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นกั วิชาการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทยโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคม
ไทยให้เป็น “สังคมแห่งควำมรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขา
ต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชนอันจะ
เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รางวัล TTF Award จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าจนถึงปี
2556 ทั้งสิ้น 46 เล่ม โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล
จ�านวนทัง้ สิน้ 47 ผลงาน ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาผลงานวิชาการทีเ่ ห็นควรได้รบั รางวัล
TTF Award ประจ�าปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
ผลงานเรื่อง “รัฐไทยกับการปฏิรูป
เศรษฐกิจ จากก�าเนิดทุนนิยมนายธนาคาร
ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต
สถิตนิรามัย
- รำงวัลด้ำนมนุษศำสตร์

ผลงานเรื่อง “การปองกันและรักษา
โรคเท้าในผู้ปวยเบาหวาน”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
- รำงวั ล ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
ผลงานเรือ่ ง “การปรับปรุงสมบัตยิ าง:
หลักการ วิธีการ และการใช้งาน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด
ริยะจันทร์
จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

รำงวัลมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย ประเภท
รำงวัลเกียรติยศ
ผลงานเรื่อง “พุทธธรรม”
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต)
รำงวัลมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย
ประเภท รำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
- รำงวัลด้ำนสังคมศำสตร์

ผลงานเรื่อง “เสรีไทย ต�านานใหม่
ของขบวนการเสรีไทย เรือ่ งราวของการต่อสู้
เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง”
โดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจร
กุลกิจ
- รำงวัลด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

จัดประชุมวิชาการประจําป 2557 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
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คณะวศิ วกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ จั ด งาน ประชุ ม วิ ช ำกำร
ประจ�ำป 2557 โครงกำรเมธีวิจัยอำวุโส
ส� ำ นั ก งำนกองทุ น สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย
(สกว.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุม วศ.702 อาคารอ�านวยการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยมี ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์
สุ ท ธิ พั น ธ์ จิ ต พิ ม ลมำศ ผู ้ อ� า นวยการ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าว
เปิ ด งาน ศำสตรำจำรย์ ดร.ประมวล
เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝาย
บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ แ ละ
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก

ของตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ผดุงศักดิ์ แบ่งเป็นงานวิจัยพื้นฐานและงาน
วิจัยประยุกต์ ประกอบด้วย
1. กำรศึกษำกำรอุน่ อำหำรแช่แข็ง
พร้อมภำชนะพลำสติกด้วยเตำไมโครเวฟ
(ทฤษฎีและกำรทดลอง) (Investigation
of Microwave Thawing in Frozen Food
and Plastic Container using Domestic
Oven-Theory and Experiment) โดย
ดร.วรำภรณ์ กลิ่ น บุ ญ สั ง กั ด ภาควิ ช า
วิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
2. ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ พ ลั ง ง ำ น
ไมโครเวฟในงำนซี เ มนต์ แ ละคอนกรี ต
(Applications of Microwave Energy in
Cement and Concrete) โดย ดร.ณัฏฐ์

ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ค รั้ ง นี้
ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุ ง ศั ก ดิ์ รั ต นเดโช
แห่ ง ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูไ้ ด้รบั รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส ประจ�าปี 2556
ได้สรุปภาพรวมของโครงการที่ได้รับทุนเมธี
วิจัยอาวุโส ปีที่ 1 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “ผล
ของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อปรำกฏกำรณ์
กำรถ่ำยโอนในวัสดุพรุน (วัสดุวิศวกรรม
และวั ส ดุ ชี ว ภำพ)” โดยมี ผ ลงานของ
นักวิจยั จากหลากหลายสถาบันทีต่ า่ งท�างาน

มำกุ ล สั ง กั ด ภาควิ ช าเทคโนโลยี อ าคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
3. อิ ท ธิ พ ลของสนำมแม่ เ หล็ ก
ไฟฟ้ำต่อกำรถ่ำยเทควำมร้อนในเนื้อเยื่อ
มนุษย์ (Electromagnetic Field Effects
on Heat Transfer in the Human Tissue)
โดย ดร.พรทิ พ ย์ แก่ ง อิ น ทร์ ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. ผลของสั ญ ญำณเครื อ ข่ ำ ยไร้
สำยต่ออัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจ�ำเพำะ
และกำรถ่ ำ ยเทควำมร้ อ นในร่ ำ งกำย
มนุษย์ (Effects of Wi-Fi Signal on
Specific Absorption Rate and Heat
Transfer in the Human Body) โดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนึง่ รางวัลเกียรติยศ “เมธีวจิ ยั อาวุโส
สกว.” เป็นทุนรางวัลที่มอบเป็นเกียรติแด่
นักวิจัยอาวุโสในฐานะที่ได้สร้างผลงานดี
เด่นมาตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากจะมีผลงาน
ในอดีตและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็น
ผูม้ พี ลังทีจ่ ะผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงต่อไป
รวมทัง้ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่
อีกด้วย โดยรางวัลดังกล่าวจะคัดจากนัก
วิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นศาสตราจารย์จากทั่ว
ประเทศ และพิจารณาจากประวัติการสร้าง
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวม
ทั้งการยอมรับของประชาคมวิจัยในสาขา
นั้นๆ ซึ่งรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสจะเป็นการให้
ทุน 3 ปีต่อเนื่อง โดยมีข้อก�าหนดคือ ต้อง
บริหารจัดการสร้างคณะนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น
มาและผลงานวิจัยคุณภาพสูง รวมทั้งต้อง
สร้างผลงานขึ้นมาเอง โดยดูจากจ�านวน
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การ
สร้างบัณฑิตปริญญาโทและเอก ความร่วม
มือกับนานาชาติ และการน�าผลงาวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ส�าหรับศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นอาจารย์คนแรก
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทไี่ ด้รบั รางวัล
อันทรงเกียรติเช่นนี้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ จัดงานประชุมวิชาการประเพณี
4 สถาบัน ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความเป็นธรรมในสังคม: เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย
กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล และ พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กองทัพเรือ ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการประชุม
วิชาการประเพณี 4 สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการในขอบเขตแห่งศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการแก้ไข
ปัญหาของชาติต่อไป
งานในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความเป็นธรรม
ทางสังคม: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกล่าว
ถึงแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยต้องเริ่มจากการ
พัฒนาตนเองก่อนและขยายไปสู่สังคมต่อไป จากนั้นเป็นการเสวนา
เรื่อง “หลากมิติ หลายมุมมอง เรื่องความเป็นธรรมในสังคมไทย”
จากวิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง นี้ ศาสตราจารย์ ดร.นคริ น ทร์
เมฆไตรรัตน์ รองศาสตราจารย์จฑุ าทิพย์ ภัทราวาท รองศาสตราจารย์
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ดร.วริยา ชินวรรโณ นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง
และ คุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย รับหน้าที่ผู้ด�าเนินการ
เสวนา โดยภาพรวมของการเสวนาได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ในสั ง คม
โดยต้องครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป
พร้อมกันในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
ธรรมศาสตร - เกษตรศาสตร - มหิดล - กองทัพเรือ
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กฐินพระราชทาน ประจําป 2557

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
โปรดเกล้าฯ ให้น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่
จ�าพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ ถือเป็นภารกิจส�าคัญอย่างยิ่ง
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ท�านุบา� รุงพระพุทธศาสนาตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมา และใน
ปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าโดย ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และ
พีน่ อ้ งชาวล�าปาง น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง เมื่อวัน
พุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึง่ ในปีนมี้ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวบรวม
เงินท�าบุญจากศิษย์เก่า ประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จ�านวนทั้งสิ้น 1,882,651.97 บาท

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

6 ตุลา
2519
10
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ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปถวายกฐิน
พระราชทานนั้น ช่วงเย็นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีพิธีฉลอง
สมโภชกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โดยมี
พีน่ อ้ งชาวจังหวัดล�าปาง ร่วมพิธฉี ลองสมโภชกฐินพระราชทาน และ
มีการแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา มธ. ล�าปาง เพื่อเป็นการต้อนรับ
ผู้บริหารและชาวธรรมศาสตร์ที่เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
นายธานินทร์ สุภาแสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�าปาง ชมรมธรรมศาสตร์
จังหวัดล�าปาง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2557 ที่ท�าให้งาน
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 38 ปี
6 ตุลาคม 2519 ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
ธรรมศาสตร์ กั บ การต่ อ สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ น� า โดย
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ท่าพระจันทร์ เป็นประธานในพิธี โดยใน
ช่วงเวลา 07.00 น. คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร
และประชาชนร่ ว มพิ ธีตั ก บาตร และวางพวงมาลา
ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อเป็นการร�าลึก
ถึงเหตุการณ์และไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
ครั้งนั้น
11/14/57 BE 9:10 AM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับมูลนิธิ 14 ตุลา

ในวาระครบรอบ 41 ปี ส� า หรั บ
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ 14 ตุลา จัดงาน
“ร�าลึกครบรอบ 41 ปี 14 ตุลา” เพื่อร�าลึก
ถึงวีรชนด้านประชาธิปไตย
กิจกรรมช่วงเช้า ณ อนุสรณ์สถาน
14 ตุลา แยกคอกวัว เวลา 07.00 น. มีพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป เวลา 08.30 น.
จัดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ในเหตุ ก ารณ์
ดังกล่าว เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลา
จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง น� า โดย ผู ้ ช ่ ว ย
ศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล
รองอธิ ก ารบดี ฝายการนัก ศึก ษาและการ
เรียนรู้ พร้อมด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนวาง
พวงมาลาร�าลึกในปีนี้ด้วย จากนั้น เวลา
10.30 น. รองศาสตราจารย์วทิ ยากร เชียงกูล
คณบดี กิ ติ คุ ณ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั ง คม
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวปาฐกถา 14 ตุลา
ประจ�าปี 2557 หัวข้อ “ขบวนการประชาชน
ปัญหา และทางออกของประเทศไทย” โดย
มีประชาชน ตัวแทนสมาคมต่างๆ เข้าร่วม
งานเป็นจ�านวนมากเหมือนทุกปี
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ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยายรวม
LT1 คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดอภิปราย
หัวข้อ “จาก 14 ตุลา 16 ถึงการปฏิรูป
ใหญ่ประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ได้รับ
การคัดเลือกต่างๆเข้าร่วมอภิปราย ได้แก่
ศำสตรำจำรย์ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์
คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต นำยมำนิจ สุขสมจิตร
บรรณาธิการอาวุโส นายกสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย นำยค�ำนูณ สิทธิสมำน
อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา และดร.ธวัชชัย
ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ด�าเนินรายการโดย นำยวสันต์ ภัยหลีกลี้
ผู ้ อ� า นวยการสถาบั น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นการเสวนาช่วงบ่ายนั้น นาย
ค�านูณ สิทธิสมาน สปช. สาขากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เผยว่า จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
โดยเฉลี่ย 7 ปีต่อการรัฐประหาร 1 ครั้ง
แม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมา
ตลอด 41 ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม

2516 แต่กลับชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของ
ประชาธิปไตยที่ไม่พัฒนาแต่อย่างใด ขณะ
ที่นายมานิจ สุขสมจิตร สปช.สาขาสื่อสาร
มวลชน ก็มองว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงใน
ไทยมีเพียงบางช่วงเท่านัน้ เพราะมีทงั้ ปัญหา
ทางการเมืองและ ปัญหาโครงสร้างของ
ประเทศจนเกิดความโกลาหล เมื่อมี สปช.
ก็ถือเป็นโอกาสดีท่ีจะได้ช�าระสะสางปัญหา
ของประเทศ ด้าน ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ สปช.สาขาการเมือง อภิปรายว่า การ
ปฏิรปู ในครัง้ นีค้ วรใช้เหตุการณ์ 14 ตุลาเป็น
หัวใจการปฏิรูปประเทศ โดยให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นมายัง สปช. เพื่อให้
ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการปกครองอย่าง
แท้จริง ส่วน ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล สปช.
สาขาเศรษฐกิจ การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นต้อง
แก้ปัญหาคอรัปชั่นให้ได้ ขณะเดียวกันสิ่งที่
อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของประชาธิปไตย
คือ ประชาชนต้องมีจิตส�านึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

จัดงานครบรอบ 41 ป 14 ตุลา 2519
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กิจกรรมขามคืนสุดพิเศษ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

“SIIT Hackathon 2014”

สถำบั น เทคโนโลยี น ำนำชำติ สิ ริ น ธร (SIIT) มหำวิ ท ยำลั ย
ธรรมศำสตร์ จัดกิจกรรม “SIIT Hackathon 2014” ขึ้นเป็นปีที่ 2 น�าทีม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสือ่ สาร (ICT) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั นักศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ภายใต้แนวคิด Programming is Fun ! สนุกกับการเขียนโปรแกรม
โดยสอดแทรกเนื้อหา การแก้โจทย์ปัญหาและวิธีคิดเชิงตรรกะ ผ่านกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ มี ผู ้ ส นั บ สนุ น หลั ก จากบริ ษั ท Intel
Microelectronics (Thailand) Ltd. และบริษัท vcharkarn.com จ�ากัด
ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยใช้สถานที่
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กิจกรรมนี้เป็นการให้โจทย์ปัญหา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ น
การแก้ปัญหา ซึ่งนักศึกษาบางคนที่ไม่มี
พื้ น ฐานทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ม าก่ อ น
ก็ จ ะรู ้ สึ ก ว่ า คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ไกลตั ว
หากมีความรู้ก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์
แก้ ป ั ญ หาได้ และเมื่ อ รู ้ สึ ก สนุ ก ก็ จ ะ
เปิ ด ใจรั บ การเรี ย นการเขี ย นโปรแกรม ถึ ง แม้ นั ก ศึ ก ษาจะไม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ
ในภาควิ ช า ICT ก็ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ห รื อ ทั ก ษะในการเขี ย นโปรแกรมไป
ใช้ ใ นภาควิ ช าอื่ น ได้ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นด่ า นแก้ โ จทย์ ป ั ญ หาด้ ว ยการ
เขียนโปรแกรม 4 ด่าน ถ้าสามารถผ่านด่านได้ จะได้รับเสื้อ Hackathon
Completed เป็ น ของที่ ร ะลึ ก รวมไปถึ ง การแชร์ ป ระสบการณ์ จ ากรุ ่ น พี่
ศิษย์เก่า SIIT ที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานด้านการเขียนโปรแกรม
มาถ่ายทอดเรื่องราวส่งต่อให้รุ่นน้องฟัง เพื่อเป็นแรงผลักดันทางความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไป อีกทั้ง
ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกด้วย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ห้องสมุดเป็นพื้นที่จัดงาน กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา
18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 จนถึงเวลา 06.00 น. ของเช้า
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เป็นกิจกรรมที่ SIIT จัดขึ้น
ทุกปี เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทุกสาขา ทีเ่ รียนวิชาการ
เขียนโปรแกรม มีความรู้สึกสนุกกับการเขียนโปรแกรม
และไม่เห็นว่าเป็นเรือ่ งยาก หากมีพนื้ ฐานทีร่ กั การเขียน
โปรแกรมแล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ในขั้นที่สูงกว่าได้ เป็นการสอนกระบวนการคิดที่แฝง
กิจกรรมเข้าไปในเนื้อหา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึก
ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายากมาแล้ว
และสามารถแก้โจทย์ปญ
ั หาเหล่านัน้ ได้ โดยมีรนุ่ พีป่ ี 2 ที่
เคยร่วมกิจกรรมนีม้ าเมือ่ ปีทแี่ ล้ว คอยเป็นพีเ่ ลีย้ งในงาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดทั้งคืน กิจกรรมในครั้ง
นี้ได้รับความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตยา
ค�ำเสมานันทน์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิช นัทธี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สตีเว่น กอร์ดอน ได้มาถ่ายทอด
ความรู ้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งของการ Hack ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ และการแก้โจทย์ปญ
ั หา ท�ำให้นกั ศึกษาได้
เห็นอาจารย์ในอีกมุมมองหนึง่ ทีแ่ ตกต่างจากบรรยากาศ
การเรียนในห้องเรียนและรูส้ กึ เข้าถึงอาจารย์ได้มากขึน้
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TU FaceUp

ผูบริหาร มธ. ลงนามถวายพระพร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวาย
พระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2557 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เสวนา “คนโฆษณา..เสนทางนอกตํารา” ภายใตหวั ขอสํารวจ
“พรมแดนใหม…The New Frontier”

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดการเสวนา “คนโฆษณา..เส้นทาง
นอกต�ารา” ภายใต้หัวข้อส�ารวจ “พรมแดนใหม่...The New Frontier”
เพื่ อ จุ ด ประกายและแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ แ ก่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจาก
นักโฆษณาในวงการมืออาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้อง Convention
Center Hall ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความตกลงในการจั ด การ
อบรมเรื่องใบอนุญาตขับรถ
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รองศาสตราจารย์ชมุ พจต์ อมาตยกุล ผูอ้ า� นวยการ
ส� า นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ผู ้ รั บ มอบอ� า นาจจากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และนายสมหมาย สุดขาว ผู้อ�านวยการ
ส�านักขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันลงนามในบันทึก
ความตกลงในการจัดการอบรมส�าหรับผูข้ อรับใบอนุญาต
ขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ ระหว่างส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พิ ธี ม อบรางวั ล ศิ ษ ย เ ก า ดี เ ด น ผู  ทํ า คุ ณ
ประโยชนแกคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2557 ณ หอประชุ ม ศรี บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รแก ค ณะกรรมการผู  เ ข า ร ว มประเมิ น หอพั ก
และผูประกอบการหอพัก
พิธมี อบเกียรติบตั รแก่คณะกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประเมินหอพัก และผูป้ ระกอบ
การหอพัก เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมด�าเนินโครงการ” เครือข่าย
หอพักประสานพลังใจ รวมหยุดภัยยาเสพติด” ประจ�าปี 2557 พร้อมทั้งร่วมลง
นามในใบบันทึกแสดงเจตนารมณ์ การปองกันและการเฝาระวังการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหอพัก ระหว่างผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ในเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มอบเงินสมทบโครงการ
หนวยแพทยจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

นักศึกษารับมอบทุน มูลนิธิ Agon Shu
ประจําปการศึกษา 2557
มูลนิธิ Agon Shu มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี
การศึกษา 2557 แก่นกั ศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 17
ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคาร
โดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี น�าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัด “BBA
Charity Concert #8 Hope in Sight” จ�านวน 700,000 บาท รวมกับ
เงินสมทบจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) อีก
700,000 บาท รวมเป็นเงินบริจาคจ�านวนทั้งสิ้น 1,400,000 บาท เพื่อสมทบ
โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
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การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
3 สถาบัน มินิมาราธอน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณลานพญานาค มธ. ศูนย์รังสิต

มหกรรมดนตรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2557
เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณสนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อัจฉรา จินดารัตน
กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก
ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศุภณา เย็นเปนสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ของเอเชี
ยที่ไดมาตรฐานสากล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในการผลิตบัณฑิต
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
การสร
างองคความรู
โทรสาร 0-2564-4493
และการแกปญหาของประเทศ
E-mail : pr.tu@hotmail.com
โดยยึดมั่นคุณธรรม
Website : www.pr.tu.ac.th
และประโยชนของประชาชน
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11
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