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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดจัดแถลงขาว 
“รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัล 
ผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาเอก) ประจำป 
๒๕๕๓” เม่ือวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนกังานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ ซึ่ง ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดรบัการประกาศเกยีรตคิณุ 
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๓ สาขานิติศาสตร 
ของสภาวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คนท่ี ๒ ที่ไดรับรางวัลดังกลาว หลังจากท่ีศาสตราจารย ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี มธ. ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปน
นักวิจัยดีเดนแหงชาติเม่ือป ๒๕๔๗ 

สำหรับพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ จะจัดข้ึนในงาน  
“วันนักประดิษฐ” ประจำป ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
ณ ฮอลล ๙ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี เปนประธานพิธีมอบ 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผูศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรสวนทองถิ่น ไดนำ
แนวคิดและหลักกฎหมายมหาชนท่ีไดศึกษาจากประเทศฝร่ังเศสไป
ใชในการปฏิรูปและนำเสนอใหเห็นถึงแนวความคิดที่สำคัญในการ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนา
ประเทศ นำไปสูการต่ืนตัวเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นของ
ประเทศและไดทำการปรับปรุงการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งพบวา การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ

ประเทศไทยนั้น อาศัยอำนาจของกฎหมายในการ 
จัดตั้ง ตางจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ 
ตางประเทศที่เปนการรวมตัวกันของชุมชนตางๆ และ
กฎหมายไดทำหนาที่รับรองการรวมตัวกันเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยปญหาของการกำกับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีผานมา คือ การออก
กฎหมายลำดับรองท่ีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
จำนวนมากมายหลายฉบับ เพื่อเปนการเพิ่มอำนาจให

แกราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการกำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการใชอำนาจในการกำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายกรณีอาจมีผลตอการเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ในปจจุบัน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๒ ได
กำหนดใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเลือกปฏิบัติไดเอง แตรัฐบาลจะตองไมออกระเบียบ
เปนการเพ่ิมอำนาจใหกับตนเองในการพิจารณาอนุมัติการ 
ดำเนินการตางๆ ขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมบทบาทภาคประชาชน
ใหเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการกำกับดูแลองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นดวย 

ทั้งนี้ รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ เปนรางวัลท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มอบใหนักวิจัยไทยที่มีคุณสมบัติ 
โดดเดน เปนผูที่อุทิศตนใหแกการวิจัยในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  
หรือหลายเร่ือง ในกลุมวิชาการหรือสหวิทยาการอยางตอเน่ือง  
มีผลงานวิจัยดีเดนที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเปนผลงานวิจัยท่ีทำ
สะสมกันมาไมนอยกวา ๕ ป มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเปนที่
ยอมรับและยกยองในวงวิชาการนั้นๆ ผลงานวิจัยสรางคุณูปการ
ตอวงวิชาการและประชาชน สมควรเปนแบบอยางแกนักวิจัยผูอื่น
ได และเปนผูซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย 
แหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติใหเปนนักวิจัย 
ดีเดนแหงชาติ เพื่อสงเสริมและเชิดชูเกียรติ เหมาะสมที่จะไดรับ
การยอมรับยกยอง เพื่อเปนแบบอยางแกนักวิจัยอื่นๆ ตอไป 

ศาสตราจารย� ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย� อธิการบดี มธ.  
คนท่ี ๒ ท่ีได�รับการประกาศเกียรติคุณเป�น 

นักวิจัยดีเด�นแห�งชาติ ประจำป� ๒๕๕๓ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต ได�รับประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต ได�รับประกาศเกียรติคุณ 
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค� (Creative Academy)  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค� (Creative Academy)  
ในสาขาสถาป�ตยกรรม จากกรมทรัพย�สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย� ในสาขาสถาป�ตยกรรม จากกรมทรัพย�สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย� 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รับมอบประกาศเกียรติคุณสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Academy) ในสาขาสถาปตยกรรม จาก 
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมหลังนอก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐบาล ซึ่งจัดโดย กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
กลาววา ตามท่ีรัฐบาลไดผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค ให
เปนทิศทางหลักการพัฒนาประเทศ นับตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ที่ผานมาโดยไดแถลงพันธสัญญาของรัฐบาลท่ีจะผลักดัน
ใหประเทศไทยกาวสูเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน (Creative 
industrial  Hub of ASEAN) และเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสรางสรรค การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
สรางสรรค คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ  
ซึ่งมีผูแทนจากภาคการศึกษาภาครัฐ และภาคธุรกิจ เปน
อนุกรรมการ โดยมีหนาที่ผลักดันใหเกิดการบมเพาะความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสรางสรรค และเชื่อมโยงองคความรูจาก
ภาคการศึกษาสูภาคธุรกิจและเอกชน โดยมีภาครัฐเปนผูผลักดัน
และสนับสนุนการผลักดันตอยอดองคความรู แนะนำกระบวนการ
ตอยอดทางธุรกิจดานการสรางสรรค รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มใน
อุตสาหกรรมสรางสรรค และที่สำคัญคือ การจัดต้ังสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative  Academy) โดยการคัดเลือก
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคตอไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดรับการ 
คัดเลือกใหเปนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ในสาขา
สถาปตยกรรม และยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีก ๖ สถาบัน ที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ใน ๙ สาขา

อุตสาหกรรมสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย (๑) สาขาศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) สาขาการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย 
มหิดล (๓) สาขาการทองเที่ยวสถานท่ีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (๔) สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(๕) สาขาทัศนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (๖) สาขางานฝมือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๗) สาขาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (๘ ) สาขาการแพรภาพและกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ (๙) ซอฟตแวร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

อนึ่ง สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคที่ไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค 
โดยเพิ่มกิจกรรมสรางสรรคในหลักสูตรการเรียน การสอน จัดใหมี
วิชาเรียนตำราเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรคและทรัพยสินทาง
ปญญา เพื่อสรางรากฐานดานความคิดสรางสรรคใหกับระบบการ
ศึกษาไทย สนับสนุนทักษะชางเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับการ
ออกแบบดีไซด  ศิลปะแขนงตางๆ และรวมท้ังเพิ่มจำนวนบุคลากร
และกำลังคนท่ีมีขีดความสามารถในดานเศรษฐกิจสรางสรรค  
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น  
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดภายในพื้นที่โดยการตอยอด 
ภูมิปญญาไทยตอไป 



Thammasat University 3

P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

๕ ป� ตรีควบโท ทางการบัญชี และบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรแรก ย้ำจิตสำนึกรับใช�สังคม 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพัฒนาหลักสูตรใหมขึ้นเปน

ครั้งแรกในประเทศไทยคือ หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท ๕ ป ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 

สำหรับหลักสูตรนี้ทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไดพัฒนาและเปดโอกาสใหกับผูที่สนใจเขา

มาศึกษา เปนการพลิกรูปแบบการศึกษาดานบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาที่ผานการออกแบบมา

เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบใน

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดลอม เพื่อออกไปรับใชสังคม  

นายวรฐ ทรงฤกษ  
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ ๔ โครงการ IBMP 

ควารางวลัชนะเลิศ K Star Financial Planner ที่สุด...แหงนักวางแผนการเงิน 

รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร ประธานหลักสูตร ๕ ป 

ตรีควบโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ใหสัมภาษณเกี่ยวกับหลักสูตรดังกลาววา หลักสูตร

การจัดการธุรกิจบัณฑิต และมหาบัณฑิต เปนหลักสูตรควบตรี-โท 

ที่มีระยะเวลาศึกษาปกติตามหลักสูตรประมาณ ๕ ป โดยเปด

หลักสูตรการเรียนการสอนมาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๙ หลักสูตรนี้

ออกแบบมาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและ

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยสามารถท่ีจะพัฒนาการเรียนรูตอ

เนื่องไดดวยตนเอง ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนให 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรูรอบ มีความคิด ความอานเปน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

ของตนเอง มีวิธีคิดและเครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหสามารถปรับตัว

เขาสูโลกของการทำงานไดอยางยืดหยุนและคลองตัว ในขณะท่ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโท มุงใหเกิดความรูลึกในศาสตรเฉพาะ

ดานของการจัดการธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอมในการออกไป 

รับผิดชอบในตำแหนงหนาที่การงาน อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความ

สำคัญของหลักสูตรและการเรียนการสอนในหองเรียนควบคูไปกับ

กิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติในโลกการทำงานจริงของทั้งภาค

ธุรกิจ สังคม และชุมชน  

เกณฑการรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้จะใชเกณฑการรับตรง

ของคณะพาณิชยฯ โดยจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคะแนน 

SMART for Undergraduate Level และคะแนนสอบสัมภาษณท่ี

คณะฯ เปนผูดำเนินการจัดสอบ โดยคะแนนจาก SMART for 

Undergraduate Level รอยละ ๙๕ ซึ่งประกอบไปดวย วิชาความ

สามารถดานคณิตศาสตร รอยละ ๓๐ ความสามารถดานการอาน 

รอยละ ๒๕ ความรูรอบตัว รอยละ ๑๐ ความสามารถดานภาษา

อังกฤษ รอยละ ๓๐ และคะแนนสอบสัมภาษณอีก รอยละ ๕  

รวม ๑๐๐ คะแนน โดยเปดรับนักศึกษาปละ ๑๕๐ คน นักศึกษา

ตองใช เวลาเรียนตลอดระยะเวลาหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจนัทร อยางไรกต็ามนโยบายของมหาวทิยาลยั 

เปดกวางใหนักศึกษาสามารถเรียนวิชาเลือกท่ีสนใจจากคณะอ่ืนๆ 

ไดทัง้ทีท่าพระจนัทร และศูนยรงัสิต โดยท่ีนกัศึกษาเปนผูรบัผิดชอบ 

ตนเองในการจัดตารางเรียน และวางแผนในการบริหารเวลาใน 

การเรียน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคำแนะนำ 

สำหรับจุดเดนของหลักสูตรนี้ คือ การสรางบัณฑิตใหมีความ

รูรอบในระดับปริญญาตรี เนนการพัฒนาคิดวิเคราะห เพื่อตอยอด

การเรียนรูดวยตนเองในอนาคต และรูลึกในระดับปริญญาโท เพ่ือ

เตรยีมความพรอมในการไปเปนผูบรหิารระดับกลาง เพือ่รบัผดิชอบ 

ในดานที่ศึกษามา โดยลดความซ้ำซอนของเนื้อหาในวิชาตางๆ 

และเนนการเรียนรูแบบบูรณาการผานทฤษฎี และลงมือปฏิบัติเพื่อ

(Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñù) 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินหนาสานตอโครงการ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ “ธรรมศาสตรพบประชาชน” ครั้งที่ 
๒ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เทศบาลตำบลบานชัฎปาหวาย 
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ที่ผานมา พรอมมุงพัฒนายกระดับทีมแพทย
เคล่ือนที่สู “ทีมสุขภาวะ” เพื่อใหบริการประชาชนแบบรอบ
ดาน ทั้งบริการตรวจรักษาสุขภาพรางกาย และเสริมสราง
สุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดี อันจะนำไปสูการเปน 
“สังคมอุดมสุข” อยางยั่งยืน 

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รอง- 
อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา 
โครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ี “ธรรมศาสตรพบประชาชน” 
จัดขึ้นเปนครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอ
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยมีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือ 
ชาวชนบทที่หางไกล เพื่อสืบทอดเจตนารมณของทาน 
ผูประศาสนการ และอุดมการณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย กับชมรมศิษยเกา 
ในทองท่ีตางๆ ซึ่งประกอบดวย หนวยงานผูรวมโครงการ คือ  
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร  
คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร และสำนักงานศิษยเกา
สัมพันธ มธ. ซึ่งไดนำทีมอาสาสมัครกวา ๓๐๐ คน นำสิ่งของที่
จำเปนบริจาคแกประชาชนและโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งเพื่อใช
ประโยชน และใหบริการดานการแพทย เชน บริการทันตกรรม  
การตรวจวัดสายตา การตรวจรักษาทั่วไป การทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย และการคัดกรองสภาวะสมองเส่ือมเบื้องตน เปนตน  

ซึ่งในการใหบริการหนวยแพทยเคล่ือนท่ีคร้ังนี้ มีจำนวน
คนไขที่รับบริการ ทั้งสิ้น ๕๘๗ คน โดยจากผลสรุปจำนวนคนไข
ที่มารับบริการพบวา การบริการท่ีไดรับการตอบรับเกินเปาหมาย 
คือ การบริการทันตกรรม ประเภท การอุดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน 
เคลือบหลุมรองฟน เปนจำนวน ๒๖๔ คน จากโควตา ๒๖๐ คน 
รองลงมา คือ การบริการตรวจวัดสายตาและตัดแวนใหผูสูงอายุ 
จำนวน ๒๐๐ คน เต็มจำนวนโควตา และการตรวจตา ตอหิน 
ตอกระจก จำนวน ๑๓๗ คน จากโควตา ๑๕๐ คน แตในทางกลับ
กัน การบริการเคลือบฟลูออไรดใหเด็กนักเรียน และการตรวจรักษา
ทั่วไปกลับมีผูสนใจมารับบริการเปนสวนนอย ซึ่งจากผลสรุป 
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญยังขาดการดูแล

สุขภาพชองปาก โดยเฉพาะอยางยิ่งยัง
ขาดการใสใจดูแลเร่ืองสุขภาพฟน สง
ผลใหมีประชาชนจำนวนมากมีปญหา
ดานฟนผุ ซึ่งจะสอดคลองกับผูที่รับ
การบริการเคลือบฟลูออไรดที่พบวามี
ผูสนใจรับบริการจำนวนนอยมาก  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจาก
จำนวนประชาชนผูรับบริการตรวจจาก
แพทยในดานอ่ืนๆ พบวา ประชาชน
ยังมีปญหาดานสายตา โดยเฉพาะ 
ผูสูงอายุจำนวนมากยังขาดปจจัยใน
เรือ่งของแวนตา สะทอนจากประชาชน 
เขารับบริการวัดสายตาและตัดแวน
เป นจำนวน เ ต็ม โควต าที่ ก ำหนด 
สำหรับในสวนของการบริการตรวจ
สุขภาพท่ัวไป ปรากฏวา มีประชาชน
ที่มารับบริการจำนวนนอย เนื่องจาก
สวนใหญคาดวาจะรับบริการจากโรง
พยาบาลภายในชุมชนหรือพื้นที่ขาง
เคียงอยางทั่วถึงอยูแลว  

สำหรับในการพัฒนาการให
บริการของหนวยแพทยเคลื่อนที่ใน
ครั้งตอไป รองศาสตราจารย ดร.กำพล 

เปดเผยวา มหาวิทยาลัยวางแผนจะจัดหนวยแพทยเฉพาะทางเพ่ือ
ใหบริการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนไดรับการตรวจโรคทั่วไป
อยางท่ัวถึงอยูแลว ดังนั้น จึงเนนการใหบริการตรวจเฉพาะดานซ่ึง
โรงพยาบาลชุมชนยังไมสามารถรองรับในการตรวจรักษาได เชน 
การตรวจโรคเกี่ยวกับขอเส่ือม การตรวจมวลกระดูก ซึ่งจะทำให
การใหบริการของหนวยแพทยเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สามารถใหบริการประชาชนไดมากยิ่งขึ้น 

สวนแผนพัฒนาการดำเนินการในอนาคตนั้น เนื่องจากใน
ปจจุบัน เพียงการนำหนวยแพทยไปใหบริการแกชุมชนเพียงอยาง
เดียว ไมสามารถตอบสนองไดครบถวนในมุมมองของ “สุขภาวะ” 
คือ ทั้งกายและจิตใจได มหาวิทยาลัยจึงมุงพัฒนาทีมแพทยและ 
นักวิชาการ ที่จะใหบริการแกชุมชนในอนาคต เรียกวา “หนวยให
บรกิารดานสขุภาวะ” ซึง่จะประกอบดวย แพทย นกัสังคมสงเคราะห  
นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร นักบัญชี ซึ่งจะสามารถชวยในการ
ใหความรูทั้งในดานกฎหมายพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับประชาชน 
ดานการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อบริหารการเงินของครอบครัว
อยางไรไมใหขาดดุล เปนตน โดยการใหบริการแบบครบวงจรเชนนี้ 
จะทำใหการบริการแกประชาชนเกิดประโยชนอยางรอบดานมาก
ยิ่งขึ้น และจะนำไปสูการที่ประชาชนมีสุขภาพกายและใจท่ีดี คือ มี
สภาพรางกายแข็งแรง มีความเปนอยูที่ดี ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการ
สรางสังคมท่ีเปนสุขอยางย่ังยืนตอไป รองศาสตราจารย ดร.กำพล 
กลาวทิ้งทาย 

หน�วยแพทย�เคล่ือนท่ี “ธรรมศาสตร�พบประชาชน” พร�อมมุ�งพัฒนา  
“ทีมสุขภาวะ” ให�บริการประชาชนแบบครบวงจร ท้ังสุขภาพกายและใจ 
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“Open House 50 ป� โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�” 
ประกาศศักยภาพการผลิตสิ่งพิมพ�ท่ีสมบูรณ�แบบ 

การเมือง เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ ตอมาไดปดกิจการโรงพิมพอันมีผล
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงการดำเนินกิจการโรงพิมพไปจากเดิม 
ดวยความจำเปนในการอำนวยความสะดวกตอการเรียนการสอน
ในดานการผลิตคำบรรยาย และเพื่อสงเสริมการจัดทำตำรา จึงไดมี
การร้ือฟนและปรับปรุงโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเร่ิม
ดำเนินการโรงพิมพที่ปรับปรุงใหม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๐๔ ไดดำเนินการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา ๕๐ ป 
ทั้ง น้ีตลอดระยะเวลาท่ีผานมากิจการโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังดานการผลิต อุปกรณการ
พิมพที่ทันสมัย โดยไดจัดซ้ือและติดต้ังแทนพิมพออฟเซท ๔ สี 

เพื่อพัฒนางานพิมพ ๔ สี และเครื่องพิมพดิจิตอล ๑ สี ที่สามารถ
รองรับงานพิมพประเภทตางๆ โดยเฉพาะเปาหมายใหมในการให
บริการดาน “Print on Demand” ที่จะสนองความตองการของ
ประชาคมในการผลิตงานวิจัยตางๆ ผลงานทางวิชาการซ่ึงมี
ปริมาณมากข้ึนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสามารถจัดทำได
ตั้งแต ๑ เลมขึ้นไป รวมทั้ง ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ 
“Better Service” เพื่อพัฒนาใหโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรผลิตผลงานคุณภาพ บริการรวดเร็ว ราคามิตรภาพ 
มาตรฐานสากล ตอไป 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน “Open House ครบรอบ ๕๐ ป  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานเปดงาน ภายในงานมีการแสดงศักยภาพในการผลิต
สิ่งพิมพดวยเครื่องพิมพที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย อาทิ เครื่องพิมพออฟเซท ๔ สี 
เครื่องพิมพดิจิตอล ๑ สี เครื่อง Computer to Plate วีดิทัศนการพัฒนาโรงพิมพ ตั้งแต
อดีต-ปจจุบัน และนิทรรศการงานพิมพ นอกจากน้ี มีพิธีรับมอบตัวพิมพดิจิทัล FT Meuang 
BL จากอาจารยรัชภูมิ ปญสงเสริม สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใชในกิจการของโรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งเปนตัวพิมพที่ประยุกตลักษณะของอักษรธรรมลานนา (ตัวเมือง) ที่จารลง
ใบลานเพ่ือนำไปใชในการออกแบบและพัฒนาท้ังรูปอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชุด
ตัวพิมพดิจิทัล ระบบ Opentype ที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรวินโดวส (Windows) 
และระบบปฏิบัติการแมค (Mac) 

โรงพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไดถอืกำเนิดโดยการรับมอบกิจการโรงพิมพนติสิาสน  
จาก ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
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สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดงานสัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๕ ภายใตแนวคิด “รวมคิด รวมสราง... 
สำนักทะเบียนตนแบบ” โดยจัดขึ้นเม่ือวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ณ โรงแรม เอวัน รอยัล คลูส โฮเตล พัทยา ซึ่งในการจัด
สัมมนาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเครือขายงาน
ทะเบียนฯ ทั่วประเทศ รวมกันถายทอดและพัฒนาองคความรู
เก่ียวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ
เปนเวทีแสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาคุณภาพงานดานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งจะนำมาสู 
การขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาให
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธีเปด และ
ปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังที่มีตอสำนักทะเบียนฯ : ทัศนะ
ของอธิการบดี” การสัมมนาเครือขายฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวม
สัมมนา ทั้งหมด ๓๒๘ คน จาก ๖๑ มหาวิทยาลัย จึงนับเปนกาว

สำคัญในการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงาน
ดานงานทะเบียนทางการศึกษา อีกทั้งยังไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยน...เรียนรู เทคนิคและประสบการณในการทำงาน 
และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการแลว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธของบุคลากรในแตละสถาบัน เพ่ือสรางบรรยากาศความ
เปนพี่นองใหเพิ่มมากข้ึน เปนการสานตอในโอกาสตอไป ที่นอก
เหนือจากการประชุมเปนประจำทุกป  

จากผลของการสัมมนาในคร้ังนี้ นำไปสูขอเสนอของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เจาภาพการจัดสัมมนาเครือขายฯ ใน
ครั้งตอไป โดยเสนอใหมีการกำหนดใหแตละภูมิภาคมีมหาวิทยาลัย
ที่จะเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน ใหกับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในภูมิภาคของตนดังนี้ ภาคใต ไดแก มหาวิทยาลัยวลัย- 
ลักษณ ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคอีสานและ
ภาคตะวันออก ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี 
และกรุงเทพมหานคร ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือ
เปนการสรางเครือขาย และสามารถเชื่อมตอขอมูลขาวสาร 
ระหวางสำนักทะเบียนของแตละมหาวิทยาลัยใหมีความสะดวก
รวดเร็ว และเขมแข็งมากย่ิงขึ้น 

สำนักทะเบียนฯ เจ�าภาพจัดสัมมนาเครือข�ายระบบทะเบียนนักศึกษา  
และประมวลผลการศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๕ 

สัมมนาความร�วมมือระหว�างห�องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ ๑ สัมมนาความร�วมมือระหว�างห�องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ ๑ 

ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร รวมกับ ศูนยหนังสือมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร สถานทูตไทยประจำ

กรุงเวียงจันทน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 

ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (STKS) จัดสัมมนาความรวมมือระหวาง

หองสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ ๑ เรื่อง มิติใหมในการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด 

ไทย-ลาว (The New Dimension of Thai-Laos library Cooperation Development)  

และงานแสดงหนังสือที่มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ในวาระครบรอบ ๖๐ ป แหงความ 

รวมมือประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
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ในปจจุบัน เรามิอาจปฏิเสธไดวา ชีวิตของมนุษยมีความ
ตองการปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก “ปจจัยสี่” เพื่อความย่ังยืนใน
การดำรงชีวิต เชน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพภูมิอากาศที่ไมแปรปรวน รวมไปถึงการลดลงของภาวะเรือน
กระจก ซึ่งถือเปนสวนที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบตอการ
ดำเนินชีวิต มนุษยจึงเริ่มปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติประดุจส่ิงมี
คา โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคำนึงถึงธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมมากข้ึน  

วิกฤตภาวะโลกรอนไดสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประโยชนสูงสุดใหเกิดขึ้นใน
วงการตางๆ ทั่วโลก หลายๆ องคกรพยายามรณรงคเพื่อหยุดหรือ
ชะลอภาวะโลกรอนใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุดโดยกำหนดแนวทาง
และมาตรการที่หลากหลายและจริงจังเพื่อกระตุนใหมนุษยใช
ทรัพยากร และพลังงานอยางคุมคา  

หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีใหความสำคัญกับการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมอยางเชน อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตก็ไดใหความ
สำคัญกับกระบวนการผลิตคอนกรีตเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยการนำ
เทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใช เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนระหวาง
กระบวนการผลิต ไปจนกระท่ังถึงการนำไปใชเปนวัสดุกอสรางใน
โครงการตางๆ 

เราเร่ิมมองเห็นกันแลววาทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตมีผล
ตอการสรางภาวะโลกรอน รวมไปถึงการสรางที่อยูอาศัยของมนุษย 
ซึ่งศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล อาจารยประจำภาค
วิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ไดแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผูที่ทำงานดาน
วิศวกรรมศาสตร ที่มีความเปนหวงเปนใยตอสังคมและธรรมชาติ 
ในประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการสรางท่ีอยูอาศัยของ
มนุษยเปนอยางไรบาง 

จากอดีตมนุษยใชไมในการสรางที่อยูอาศัย การตัดไมทำลาย
ปาที่สงผลกระทบตอ ปาไม ดิน น้ำ และสิ่งแวดลอมอื่น ตอมา
ทรัพยากรไมไดลดจำนวนลงเปนอยางมากประกอบกับขอจำกัดใน
เชิงวิศวกรรมของไม จึงมีการพัฒนาวัสดุอื่นทดแทนการใชไม  

การกาวเขาสูยุคของซีเมนต คอนกรีต และเหล็ก แมจะชวย
ลดปญหาการตัดไมทำลายปาใหนอยลง แตในกระบวนการผลิต 
ปูนซีเมนต และคอนกรีต ที่กวาจะมาเปนวัตถุดิบเพื่อใชสรางส่ิง
กอสรางตางๆ อยางสวยงามน้ัน จะตองระเบิดภูเขาหินปูน จนเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งหินที่ไดจะถูกทำใหเล็กลงและนำเขา
เตาเผาเพื่อผลิตเปนปูนตอไป การใชความรอนในการเผาไดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซท่ีมีผลกระทบตอภาวะโลกรอน
ออกมาจำนวนมาก จึงปฏิเสธไมไดวามนุษยยังคงหยุดเบียดเบียน
ธรรมชาติไมได 

แมจะมีความพยายามลดการใชทรัพยากรโดยการนำซีเมนต 
คอนกรีต ที่ใชแลวกลับมารีไซเคิล แตก็เปนสิ่งที่ไมคุมคานักเพราะ

ใชพลังงานมากกวาและใชการลงทุนสูงกวาการผลิตใหม อีกทั้ง
ตราบใดท่ีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยังไมหมดไปจากธรรมชาติการ
รีไซเคิลก็อาจจะไมใชสิ่งที่คุมคาในการทำเสมอไป  

วงการกอสรางในปจจุบันมีนวัตกรรมอะไรบางท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

ในปจจุบันนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหากไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ก็จะไมไดรับการยอมรับ การกอสรางก็เชนเดียวกัน ศ.ดร.สมนึก  
ตั้งเติมสิริกุล ไดกลาวถึงการใสใจตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนของ
การกอสรางไวดังนี้ 

ขั้นตอนการออกแบบ ที่ผานมาการกอสรางคำนึงถึงแต
ความแข็งแรงโดยไมคำนึงถึงความคงทน ในปจจุบันจึงมีการคิดคน
นวัตกรรมการออกแบบโดยเนนที่ความคงทน อายุการใชงาน  
และการออกแบบที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม เชน ในเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตองออกแบบให 
สิ่งกอสรางกักเก็บความรอนไวไดเพื่อลดการใชพลังงานอยางไม 
คุมคา เปนตน 

ขั้นตอนการเลือกวัสดุ เดิมเชื้อเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต คือ ถานหิน น้ำมัน ซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 
แตในปจจุบันไดเกิดนวัตกรรมนำกากของเสีย เชน แกลบ เศษวัสดุ 
ขยะ น้ำมันเครื่องท่ีใชแลวมารวมเผาในเตาเผาปูนซีเมนต โดย 
ใชอุณหภูมิสูงกวา ๑๐๐๐ องศาเซลเซียส นอกจากกากของเสีย
เหลานั้นจะใชเปนเชื้อเพลิงที่ดีแลว ยังกลายสภาพเปนวัตถุดิบของ
การผลิตปูนซีเมนตอีกดวย  

ขอดีของเตาเผาปูนซีเมนตคือ สามารถเผาไดดวยอุณหภูมิที่
สูง แมจะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา แตถือวา 
ดีกวาการกำจัดดวยวิธีอื่น เตาเผาขยะธรรมดามีการเผาไหมดวย
ความรอนไมกี่รอยองศาเซลเซียส ซึ่งหากนำพลาสติกบางประเภท
ไปเผา จะมีการปลอยสารไดออกซินออกมา สารชนิดนี้เปนสารกอ
ใหเกิดมะเร็ง ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม  

อีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีมีการนำมาใชอยางแพรหลายแลวใน
ปจจุบันก็คือ การนำเถาลอยจากการเผาถานหินมาผสมกับปูน
ซีเมนตเพื่อผลิตคอนกรีตสำหรับใชในการกอสราง (เถาลอย แทจริง
คือขยะและของเสียที่ควรกำจัด แตเมื่อนำไปผสมกับปูนซีเมนตจะ
มีคุณสมบัติคลายปูนซีเมนต จึงนำมาใชทดแทนกันไดบางสวน) 
นอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับขยะแลวยังชวยลดการใช
พลังงาน ลดการระเบิดภูเขา ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เกินความจำเปนอีกดวย อยางไรก็ตามในการเลือกวัสดุนอกจากจะ
เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอธรรมชาติแลว ยังตองเลือกใชวัสดุเพ่ือให
เหมาะกับสภาพแวดลอมดวยจึงจะเปนการเลือกใชอยางชาญฉลาด
ที่สุด 

มาตรฐานอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบันไดมีการกำหนดให
คำนวณไดวาวัสดุกอสรางแตละชนิดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เทาไรในกระบวนการผลิต เพื่อสรางความตระหนักการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมใหกับผูผลิต และผูบริโภคทั่วไป  

ในปจจุบัน เรามิอาจปฏิเสธไดวา ชีวิตของมนุษยมีความ
่ ่ ่ ่ ่

ใชพลังงานมากกวาและใชการลงทุนสูงกวาการผลิตใหม อีกทั้ง
่ ่

สิ่งก�อสร�างใดห�วงใยต�อภาวะโลกร�อน สิ่งก�อสร�างนั้นคือนวัตกรรมท่ียั่งยืน 

(Í‹Ò¹μ‹ÍË¹ŒÒ ñó) 
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ดษุฎีบัณฑิต มธ. คว�ารางวลั “กำพล  วชัรพล” ประจำป� ๒๕๕๓ 

นางสาวกฤติยา รุจิ โชค ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาของวิทยานิพนธเรื่อง 
กระบวนการทำขาวของนักขาวสำนักขาวตางประเทศใน
ประเทศไทยตอกรณีวิกฤติการณการเมืองไทย พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๓ ไดรับรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับ
วิทยานิพนธดานส่ือสารมวลชนยอดเย่ียม ประจำป 
๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม
ชั้น ๙ อาคาร ๙ สำนักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ โดย 
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน 

นางสาวกฤติยา รุจิโชค เจาของวิทยานิพนธเรื่อง 
กระบวนการทำขาวของนักขาวสำนักขาวตางประเทศ
ในประเทศไทยตอกรณีวิกฤติ การณการเมืองไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กลาววา วิทยานิพนธฉบับนี้ไดนำ
เสนอแบบจำลองการ ส่ือสารกรณีเ กิดวิกฤติการณ
การเมืองไทยข้ึน จะสงขาวสารตอสำนักขาวตางประเทศ
อยางไรบาง ซึ่งรูปแบบการทำงานของสำนักขาวตาง
ประเทศ จะมีขั้นตอนคือ การสงผูสื่อขาวลงหาขาวในพื้นที่ 
การสงขาวเขาสูสำนักขาว จากน้ันจะเปนกระบวนการคัด
เลือกขาวโดยกองบรรณาธิการ เพื่อนำเสนอขาวตอไป 
เมื่อเกิดวิกฤติการณการเมืองข้ึนเราจะไดสงขาวสารขอ 
เท็จจริงเขาสูสำนักขาวตางประเทศไดถูกชองทาง ได
สะทอนถึงปญหาในการทำขาวของนักขาวในสถานการณ
ที่มีความขัดแยงและเปนวิกฤติการณของประเทศ ซึ่ง 
แสดงถึงความพยายามและความลำบากของนักขาวใน
กระบวนการรายงานขาว การนำเสนอขอเท็จจริงใน
สถานการณที่สับสน  

ทั้งนี้วิทยานิพนธรางวัล “กำพล วัชรพล” เปนรางวัล
วิทยานิพนธดานสื่อมวลชน เพื่อชวยยกระดับการทำ
วิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือสงเสริม คนควา และวิจัยทางวิชาการ
ดานส่ือสารมวลชนทุกแขนง โดยมีวิธีการทางระเบียบวิจัย
ที่ถูกตอง และสามารถนำไปใชประโยชนตอสังคม หรือ 
มี ส วน ร วม ในกา รขยายความ คิดและทฤษ ฎีทา ง
วารสารศาสตรได 

บทคัดย�อ 
การศึกษาเร่ือง “กระบวนการทำขาวของนักขาวสำนักขาวตางประเทศ

ในประเทศไทยตอกรณีวิกฤติการณการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓”  
ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการทำขาวของนักขาวสำนักขาว
ตางประเทศในประเทศไทยตอกรณีวิกฤติการณการเมืองไทยป ๒๕๕๒-
๒๕๕๓ และเพื่อนำเสนอแบบจำลองกระบวนการทำขาวของนักขาวสำนัก
ขาวตางประเทศในประเทศไทยตอกรณีวิกฤติการณทางการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๓ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือคนหาขอสรุปที่เปนทฤษฎี
มูลฐาน (grounded theory) จากปรากฏการณที่ศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ วิธี ไดแก  
๑. การสังเกตภาคสนาม ๒. การสัมภาษณเจาะลึก และ ๓. การรวบรวม
ขอมูลเอกสารจากแหลงตางๆ โดยวิธีการคัดเลือกสำนักขาวตางประเทศ  
คือ ตองเปนสำนักขาวตางประเทศที่มีสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยและ
เปนตัวแทนในแตละภูมิภาคในโลก ไดแก สำนักขาวรอยเตอร เปนตัวแทน
จากกลุมสำนักขาวทางทวีปยุโรป สำนักขาวเอพี เปนสำนักขาวตัวแทนจาก
กลุมสำนักขาวทางทวีปอเมริกา และสำนักขาวซินหัว เปนสำนักขาวตัวแทน
จากกลุมประเทศเอเชีย ผลการศึกษากระบวนการทำขาวนำมาสรางแบบ
จำลองกระบวนการทำขาวของสำนักขาวตางประเทศในประเทศไทยตอกรณี
วิกฤติการณการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

การศึกษาพบวา กระบวนการทำขาวของสำนักขาวทั้ง ๓ แหงเริ่มจาก
การคนหาประเด็นขาวจากภาคสนามเขาสูสำนักงานและจากสำนักงาน 
สูภาคสนาม ประเด็นขาวที่ไดจะนำมาหารือกันในกองบรรณาธิการเปนการ
ตัดสินใจรวมกันระหวางบรรณาธิการ หัวหนาขาวการเมือง ผูชวยหัวหนา
ขาวการเมือง และนักขาว ซึ่งผูที่ตัดสินใจขั้นสุดทาย คือ บรรณาธิการขาว 
นอกจากนี้ยังพบปจจัยที่เขามามีอิทธิพลตอการคัดเลือกประเด็นขาว ไดแก 
คุณคาขาว (ความสด ความสำคัญ ความจำเปน ผลกระทบ ความขัดแยง 
กระแสเหตุการณที่เกิดขึ้นประจำวัน ความไมปกติ และความใกลชิด)  
ปจจัยบุคคล อิทธิพลเจาของกิจการ ความกดดันทางเศรษฐกิจ กลุม 
เปาหมาย สภาพการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน 

หลังจากผานการคัดเลือกประเด็นขาวแลวก็จะมอบหมายประเด็นให
กับนักขาวเพ่ือหาขอมูลในสนามขาว ซึ่งการหาขอมูลทำไดทั้งการสัมภาษณ 
สังเกตและเอกสาร การสังเกตจะใชเฉพาะเกิดความรุนแรงทางการเมืองหลัง
จากน้ันนักขาวจะสงขอมูลสำนักงานเพ่ือทำการเรียบเรียงและรายงานขาว
ออกไป โดยสำนักขาวแตละแหงมีขั้นตอนการนำขอมูลมาเรียบเรียงและนำ
เสนอตางกัน สำนักขาวรอยเตอรผูทำหนาที่เรียบเรียงคือ ผูชวยหัวหนาขาว 
หัวหนาขาว และสุดทายที่บรรณาธิการ ซึ่งนอกจากจะทำหนาที่เรียบเรียง
ขอมูลแลวยังชวยสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหขาวมีความกวางมากขึ้น 
แหลงขาวที่ใชสัมภาษณคือ นักวิเคราะหจากสถาบันการเงิน 

สำหรับขาวเอพีนักขาวทำหนาที่ในการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่
ไดจากภาคสนามและสัมภาษณความคิดเห็นนำเสนอตอบรรณาธิการ หลัง
จากนั้นจะสงเขาสวนตกแตงเพิ่มเติม (อิดิเตอร) ในภาคพื้นเอเชียและ
รายงานขาวออกไป สวนสำนักขาวซินหัวผูทำหนาที่รวบรวมขอมูลคือ  
นักขาวและสงไปที่หัวหนาสำนักงานเพ่ือสงไปยังแผนกตกแตงขาวท่ี
สำนักงานปกกิ่งเพื่อรายงานตอไป 



มองผ�านเฟรม 
 

 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จาก 

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี เพื่อปรับปรุงหอผูปวยปญจา สายาลักษณ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ณ หองอธิการบดี ตึก

โดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญ

ภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารท่ัวไป ตอนรับ Professor Hitoshi Yamada, Vice Presisent of Yokohama National 

University และ Dean of Faculty of Economics เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 

รับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

  

 อาจารย ดร.ศุภวัฒน  สุภัควงศ ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตอนรับ Assoc. Prof. Takashi Yokawa และ Assoc. Prof. Yasuhide Kobayashi จาก Nagaoka University of 

Technology ประเทศญี่ปุน เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการและแนะนำหลักสูตร TU-NUT Joint Program ใหกับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  ณ หองประชุม วศ.๗๐๓ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

 

 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงิน จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท จาก นาย

อนันต ลีฬหาทร หัวหนาฝายสำนักบริหาร ๒ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จำกัด เพื่อเปนทุนการศึกษาสำหรับนัก

ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

 

ว 

มูลนิธิธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา ใหแก นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน 

๒๔ ทุน เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ

จันทร  

 

รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนามขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการในการพัฒนาโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนและหลักสูตรปริญญาโท รวมกับ Professor Dr. Yoshiharu Mutoh 

Executive Director, Vice President Nagaoka University of Technology เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร พบปะและรับฟงความ

คิดเห็นจากนักศึกษาในดานตางๆ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานดานหนาอาคารอินเตอรโซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต  

 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดีฝายบริหารท่ัวไป พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา 

เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบอุปกรณ Smart Fleet จำนวน ๒๐ ชุด มูลคา 

๕๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณพงศภักด์ิ นิคมภักดี รองกรรมการ บริษัทMappointAsia (Thailand) เพื่อติดตั้งในรถตูของมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพบุษฏ  เอกแสงศรี รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร ตอนรับ คณะอนุกรรมการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา สภาวิศวกร เพื่อ

ประชุมการขอรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมทั้งตรวจเยี่ยมหองปฏิบัติการพื้นฐานทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวัน

ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  

 

รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ อาจารยพิมพ

ฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ศูนยลำปาง ตอนรับ Dr. David Engsprom, San Diego state University, 

U.S.A เพ่ือศึกษาดูงานดานความรวมมือของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกับชุมชนวอแกวที่รวมกันพัฒนาชุมชนใหมีความเขม

แข็ง และรวมประชุมวางแผนการนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซานดิเอโกมาศึกษาดูงาน เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ 

ชุมชนวอแกว ตำบลวอแกวอำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง 

 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินจำนวน ๙๓๖,๐๐๐ บาท จาก 

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด เพื่อเปนคาสินไหมทดแทนใหแกครอบครัวของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุบนทางดวนโทลเวย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ

จันทร  

  

อาจารย ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ คณะสภานักศึกษา University of Malaya เพื่อ

ศึกษาดูงานดานกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองโดมบริหาร ๑ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

 

 

 

 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 12

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

โชวผลงานวิจัยเทคนิคการเรียนรูของเครื่องบนการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ และการประยุกตใชในดานการวิเคราะหปญหา

เกี่ยวกับการใชภาษาดานเสียงของผูพิการ 

รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระม่ันคง อาจารย

ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. ในฐานะ

หัวหนาโครงการวิจัย เผยวา ที่ผานมา มีงานวิจัยหลายช้ินไดนำ

เอาเทคนิคของการเรียนรูของเครื่อง (machine learning) มาใชกับ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกตไปใชกับงาน

เทคโนโลยีการชวยเหลือผูพิการที่เกี่ยวของกับการใชภาษา โดย

ดานเทคนิคมากมายถูกพัฒนามาเพื่อประมวลผลภาษาตางๆ เชน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุน แตยังมีงานวิจัยไมมากท่ี

จะนำเอาเทคนิคของการเรียนรูของเคร่ืองมาใชกับการประมวลผล

ภาษาไทยและสวนใหญอยูในชวงพัฒนา โดยงานวิจัยนี้ไดศึกษา

เทคนิคของการเรียนรูของเครื่องใน ๒ งานประยุกต คือ การ

ประมวลผลขอความเท็กซ และเทคโนโลยีชวยผูพิการทางเสียง 

งานประยุกตการเรียนรูของเครื่องบนการประมวลผลขอความเท็กซ

ที่ไดศึกษาน้ันมี ๒ หัวขอ คือ การศึกษาพัฒนาวิธีเคอรเนล (kernel 

method) สำหรับการจำแนกหมวดหมูขอความ และการรูจำคำที่

ไมรูจักอัตโนมัติ สวนงานประยุกตเทคโนโลยีการชวยเหลือผูพิการ

ทางเสียงท่ีไดศึกษา ประกอบจาก ๒ หัวขอ คือ การประเมินเสียง

พูดและการรูจำเสียงสะกดคำ 

รองศาสตราจารย ดร.ธนารกัษ กลาวถงึผลงานวจิยัเพิม่เตมิ 

วา ในงานแรกนั้น เราไดนำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของวิธี

เคอรเนล (kernel method) โดยเฉพาะซับพอรตเวกเตอรแมชชีน ที่

ใชสำหรับการจำแนกหมวดหมูขอความ เปนที่รูกันวา การเลือก

ฟงกชันแมปเคอรเนลท่ีเหมาะสมเปนขั้นตอนสำคัญตอการสราง 

ตัวจำแนกหมวดหมูขอความชนิดเคอรเนลที่มีประสิทธิภาพ 

การจำแนกสูง ในงานวิจัยน้ี ไดนำเสนอแนวคิดใหมที่เรียกวา 

“ครอบครัวของตนไมเคอรเนลที่มีโครงสรางเหมือนกันเพื่อให

สามารถทำการสำรวจสเปชเชิงโครงสรางดวยเจนเนติกโปรแกรมม่ิง 

(Genetic Programming) พรอมไปกับการสำรวจสเปชเชิงพารา

มิ เตอรบนตน ไม แต ละตนด วยวิ ธี เอฟโวลู ชั่ นนั ลสแตร ทิจิ 

(Evolutional Strategy) เพื่อควบคุมสมดุลยระหวางการคนหาใน

สเปชเชิงโครงสรางและสเปชเชิงพารามิเตอร โดยไดนำเสนอวิธีการ

จำลองการอบเหนียว (Simulated Annealing หรือสั้นๆ วา SA) 

เพ่ือหาคำตอบท่ีดีที่สุด ไดใกลมากข้ึน วิธีการจำลองการอบเหนียว 

(Simulated Annealing) ถูกนำมาใชในศาสตรดานคอมพิวเตอร  

โดยทำการเลียนแบบกระบวนการเพิ่มขนาดของผนึกโลหะซึ่งทำให

โลหะมีความเหนียวมากข้ึน โดยการ

ประยุกตแนวคิดของครอบครัวของตนไม

เคอรเนลและวิธีการจำลองการอบเหนียว

บนการจำแนกหมวดหมูขอความทำใหเรา

สามารถปรับปรุงความถูกตองของการ

จำแนกขอความจาก ๗๕.๘๙%-๘๗.๖๑% 

ไปเปน ๘๓.๘๗%-๙๓.๗๑% โดยไดทดลองบนชุดขอมูลขอความ 

๔ ชุด คือ ชุดขอมูลกลุมขาว (20newsgroup), ชุดขอมูลกลุม 

เว็บ (WebKB), ชุดขอมูลกลุมเอกสารการแพทยภาษาไทย (Thai 

medical corpus) และชุดขอมูลกลุมขาวภาษาไทย (Thai news 

corpus) ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงความถูกตองไดสูงมาก  

ในผลงานท่ีสองน้ัน ไดนำเสนอวิธีการหาคำท่ีไมรูจัก (คำท่ี 

ไมไดอยูในพจนานุกรม) อัตโนมัติจากขอความเอกสารที่ตอเนื่อง 

โดยคำท่ีไมรูจักมักมีมากข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากการมีพัฒนาและ

คิดคนคำศัพทใหมเรื่อยๆ โดยทั่วไป การหาคำศัพทใหมจากภาษา

ที่เขียนตอเนื่องโดยไมมีวรรคระหวางคำ (เชน ภาษาไทย ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุน) นั้น จะยากกวาการหาคำศัพทใหมจากภาษาที่เขียน

แบบมีวรรคระหวางคำ (เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษา

ฝรั่งเศส) การสรางตัวเลือกของคำท่ีไมรูจักจากบริเวณที่อาจจะมีคำ

ที่ไมรูจักนั้นอยู จะทำใหเกิดปญหาของความไมสมดุลยดานจำนวน

ในชุดขอมูล โดยทั่วไปตัวเลือกที่ถูกตองที่สมควรถูกเลือกเปนคำ

ตอบมักจะมีเพียงตัวเดียว ขณะที่ตัวเลือกที่ไมถูกตองที่ไมสมควร

ถูกเลือกเปนคำตอบมักจะมีมากกวามากๆ เพื่อแกปญหาน้ี เราได

นำเสนอวิธีการเชิงสถิติคลังขอความ โดยมีชื่อวิธีการวา เทคนิคการ

เรียงลำดับกลุมและประเมินผลแยกตามกลุม (Group-based 

ranking evaluation technique–V-GRE) โดยวิธีการนี้ เราจะ

สามารถสรางตัวจำแนกหลายตัวที่ชวยปองกันความผิดพลาดของ

ตัวจำแนกอ่ืนๆ โดยชวยกันเลือกคำตอบท่ีถูกตองจากกลุมตัวเลือก 

วิธีการ V-GRE นี้จะมีความถูกตองสูงถึง ๙๓.๙๓% เมื่อตัวเลือกที่

ดีที่สุดตัวเดียวถูกคิดวาเปนคำตอบ และความถูกตองสูงถึง 

๙๘.๘๕% เม่ือตัวเลือกท่ีดีที่สุด ๑๐ ตัวแรก ถูกคิดวาเปนคำตอบ 

โดยนับวาเปนอัตราการปรับปรุง ๓.๙๗% และ ๙.๗๘% เมื่อ

เทียบกับวิธีการของเนอีฟเบย และวิธีการแบบงาย โดยวิธีการแบบ

งาย โดยวิธีการท่ีนำเสนอน้ีทำใหเราสามารถคนพบคำใหมๆ จาก

ขอความตอเนื่องในภาษาไทยอยางอัตโนมัติ 

ในผลงานที่สาม สี่ และหานั้น เราไดนำเสนอวิธีการประเมิน

คุณภาพเสียงอยางอัตโนมัติและนำมาประยุกตใชกับเสียงพูดของ 

ผูพิการทางเสียงจากความผิดปรกติทางสมองตั้ งแตกำเนิด 

เนื่องจากผูพิการทางเสียงจากความผิดปกติทางสมองตั้งแตกำเนิด

นั้น จะมีปญหากับระบบประสาทในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการ

ออกเสียง ทำใหไมสามารถพูดเปลงไดอยางถูกตอง งานวิจัยนี้จึงได

นำเสนอวิธีการชวยเขาในการประเมินเสียงพูดของเขา เพ่ือทำการ

สรางระบบรูจำเสียงที่สามารถชวยเขาในการออกเสียงได งานวิจัย

ที่สามนำเสนอดัชนีความสับสนเชิงเสียง (Speech confusion 

index, Sci) ขณะท่ีงานวิจัยที่สี่นำเสนอดัชนีความชัดเจนเชิงเสียง 

(Speech clarity index, Psi) ดัชนีความสับสนเชิงเสียงจะอธิบาย

SIIT มธ. โชว�ผลงานวิจัย 
“เทคนิคการเรียนรู�ของเครื่องบนการประมวลภาษา
ธรรมชาติ และการประยุกต�ใช�เพื่อคนพิการ” 
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ขั้นตอนการกอสราง การที่ผูรับเหมากอสรางสามารถบอก 
ผูบริโภคไดวาตึกที่กอสรางเสร็จแลวนั้นปลอยกาซ CO

2
 ออกมา

จากกระบวนการกอสรางเทาไร นอกจากจะเปนการแสดงความ 
รับผิดชอบตอสังคมแลวยังสรางความตระหนักใหกับประชาชนได
ทราบดวยวาสิ่งกอสรางใหมที่กำลังจะเกิดข้ึนนั้นไดใสใจตอ 
สิ่งแวดลอมแลว การคำนวณไดวาสิ่งกอสรางนี้ สรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเทาไหร จึงเรียกไดวาเปนหนึ่งในนวัตกรรมของการ
กอสราง 

ทุกกิจกรรมของการกอสรางจะถูกคำนวณออกมาเปนตัวเลข 
เชน ในการกอสรางหากมีการใชเครนในการกอสรางจะมีการ
คำนวณวาเครนดังกลาวใชไฟฟาไปเทาไหรและคำนวณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดออกมาเทาไหร ซึ่งในอนาคตจะมีการ
กำหนดมาตรฐานของตึก Green Building ในดานการปลดปลอย
กาซ CO

2
 ออกมาจากกระบวนการกอสรางดวย 

ขั้นตอนการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบงออกเปน ๒ 
ประเภท คือ  

๑) การบำรุงรักษาเชิงปองกัน เปนการบำรุงรักษากอนที่จะ
เกิดความเสียหายโดยวางแผนเปนระยะยาว ซึ่งเม่ือคำนวณในเชิง
เศรษฐศาสตรแลวการบำรุงรักษาประเภทน้ีจะมคีาใชจายถูกและคุมคา  

๒) การบำรุงรักษาเชิงแกไข คือการบำรุงรักษาหลังจากท่ีสิ่ง
กอสรางเกิดความเสียหายขึ้นแลว ซึ่งจะมีคาใชจายที่สูง โดยหาก 
ทิ้งปญหาไวเปนระยะเวลานาน คาบำรุงรักษาจะเพิ่มเปนทวีคูณ  

ไมควรปลอยใหมีปญหากอนที่จะแกไข การทุบทิ้งทำใหมยิ่งเปน 
การผลาญทรัพยากรและสรางมลภาวะอีกดวย 

หากตองการส่ิงกอสรางที่มีอายุยืนยาวโดยไมบำรุงรักษา วิธี
ที่งายที่สุดโดยไมตองคิดมากคือ ตองสรางสิ่งกอสรางใหมีขนาด
ใหญมากเพ่ือใหสึกกรอนไปเร่ือยๆ ตามกาลเวลา แตนั่นไมใชวิธีที่
ฉลาดที่สุด เพราะสิ่งกอสรางขนาดเล็กที่บำรุงรักษาอยางถูกวิธีจะ
ทำใหอาคารมีอายุการใชงานยาวนานไดเชนกัน โดยเฉพาะใน
ปจจุบันคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ฝายนิติบุคคลของตึก
จึงควรบำรุงรักษาตามมาตรฐาน โดยใหผูเช่ียวชาญควบคุมดูแล  
ทั้งรอยราว รอยกระเทาะ การเสื่อมสภาพของผิว การขึ้นสนิม 
ของเหล็กภายใน โดยการตรวจสอบดวยตาเปลาและเครื่องมือ 
ตัวอยางส่ิงกอสรางในประเทศไทยท่ีมักมีการดูแลรักษาตาม
มาตรฐานไดดีกวาอาคารบานเรือนธรรมดาไดแก เขื่อน โรงไฟฟา 
สะพานใหญ ระบบทางดวน รถไฟฟาใตดิน เปนตน 

ในชวงระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมา ประเทศไทยเริ่มมีการ
กอสรางอยางมาก ซึ่งไดพัฒนาตามหลังประเทศท่ีมีสิ่งกอสราง 
เกาแก และประเทศที่มีความกาวหนาทางดานสิ่งกอสรางและงาน
วิจัยดานนี้เปนจำนวนมาก เชน ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และประเทศญ่ีปุน ในประเทศไทยเราก็สามารถฝากความหวังไวกับ
หนวยงานที่มีนักวิจัยในดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ใสใจตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางเชน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

คุณภาพเสียงโดยดูที่สวนทับซอนระหวางสัญญาณเสียงของคำตาง

คำที่ผูพูดตองการวัดเสียง ออกเสียง ถาผูพูดมีสวนทับซอนระหวาง

สัญญาณเสียงมาก แสดงวาคำตางคำที่เขาออกเสียงจะมีความ

คลายและทับซอนกันอยู และแสดงวาเขาควบคุมการออกเสียงได

ไมดี สำหรับดัชนีความชัดเจนเชิงเสียงนั้น จะคำนึงถึงแฟกเตอร

สองตัว คือ ความตรงกันเชิงเสียงของเสียงคำเดียวกัน กับความ

แตกตางกันเชิงเสียงของเสียงคำตางคำ ซึ่งจากการทดลอง พบวา 

ทั้งดัชนีความสับสนเชิงเสียงและดัชนีความชัดเจนเชิงเสียงนั้น 

สามารถชวยในการคาดคะเนประสิทธิภาพของระบบรูจำเสียงที่

สรางใหผูพูดน้ันๆ โดยเฉพาะผูพิการทางเสียงจากความผิดปรกติ

ทางสมองตั้งแตกำเนิด ตัววัดนี้ไดนำมาทดสอบกับการวัดคุณภาพ

เสียงของผูพิการและผูพูดปรกติอยางละ ๘ คน ผลการทดลอง

แสดงใหเห็นวา ตวัชี้วัดดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงในการวัดคุณภาพ

เสียง สำหรับในงานที่หาน้ัน ไดทำการรวมดัชนีความสับสนเชิง

เสียง (Sci) เขากับดัชนีความชัดเจนเชิงเสียง (Psi) และสรางดัชนี

ใหมชื่อ Pronouncibility Index (Pi) ที่มีประสิทธิภาพในการช้ี

ประเมินคุณภาพเสียงและความสามารถในการคาดคะเน

ประสิทธิภาพของระบบรูจำเสียงไดดีมากขึ้น  

สำหรับในสวนสุดทาย ในงานวิจัยท่ีหกน้ัน ไดศึกษาวิธีรูจำ

เสียงสะกดคำ โดยเราสามารถนำเอาวิธีการท่ีนำเสนอมาใชเปนชุด

ทดสอบฝกหัดสำหรับผูที่มีปญหาดานการสะกดคำ คลังขอความท่ี

ใชมีสองประเภท คือ คลังขอความเสียงสะกด และคลังขอความ

เสียงพูดตอเนื่องที่มีขนาดใหญ โดยไดถูกนำมาใชในการเรียนฮิด

เดนมารคอฟโมเดล เพื่อนำมาใชในการรูจำเสียงสะกดคำ ผลของ

การทดลองประสิทธิภาพการรูจำเสียงสะกดของคำขอความทั้งสอง

ถูกนำเปรียบเทียบ และไดนำเสนอวิธีการปรับความเร็วของคลัง

ขอความเสียงพูดตอเน่ือง ซึ่งมักจะเร็วกวาเสียงสะกดคำ และเม่ือ

ไดมีการปรับความเร็วแลว ผลการรูจำเสียงสะกดดีขึ้น โดยในการ

ทดลองไดใชโมเดลภาษาสองโมเดล คือ ไบแกรมและไตรแกรม 

และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลทั้งสอง ผลการ

ทดลองแสดงวาวิธีการที่ใช ไตรแกรมไดความถูกตองสูงถึง ๙๘.๐% 

สำหรับอัตราความถูกตองระดับตัวอักษร และ ๘๒.๘% สำหรับ

อัตราความถูกตองระดับคำ 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลในวันนักวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน

ที่ผานมา โดยคณะผูวิจัย ประกอบดวย รองศาสตราจารย  

ดร.ธนารักษ ธรีะม่ันคง อาจารยประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร มธ. ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย และผูชวยวิจัย ไดแก 

นางสาวชุติมา พิศาลย นายประกาศิต กายะสิทธ์ิ นายอิทธิพันธ 

เมธเศรษฐ และนายจักรกฤช เตโช นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 

ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§ã´Ë‹Ç§ãÂμ‹ÍÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹... (μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ ø) 
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ต�อจากหน�า 5 
หลักสูตรเกษตรอินนทรีย� คณะวิทย� 

(รอ) 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปดประตูเขา-ออก 

เชียงราก ๒ อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และหนวยงานใกลเคียง

ไดแก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) และ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทำใหการสัญจรภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ติดขัดโดยเฉพาะในชวงเวลา

เรงดวน ดวยวิสัยทัศนในการแกไขปญหาจราจรภายในศูนยรังสิต

ของ ศาสตราจารย ดร .สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีนโยบายบรรเทาปญหาของผูใชรถใช

ถนนของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ใหไดรับความสะดวก

ยิ่งขึ้น โดยกำหนดทางเขา-ออกเชียงราก ๒ บริเวณถนน

พิทักษธรรม ดานขางโรงพิมพมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทั้งน้ี เพื่อเปนการระบายรถทาง 

ดานทิศใตของมหาวิทยาลัย โดยไดขอความ

อนุเคราะหจากผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายสวน 

ไดแก แพทยหญิงกันยา โภคาสถิตย คุณรักษา 

โภคาสถิตย คุณมุกดา ปยะเกศิน โครงการจัดสรร

โดมมณีเพลส เพื่อเปนที่กอสรางถนนทางรถยนต 

ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหงบประมาณ

ก า ร ก อ ส ร า ง ถ นนบ ริ เ วณ พ้ื นที่ ด า น นอก

มหาวิทยาลัย จากเทศบาลเมืองทาโขลง 

สำหรับงบประมาณในการจัดทำโครงการกอสราง บริเวณ

ดานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดทำโครงการกอสราง

ถนนและประตูทางเขา-ออก ถนนเชียงราก ๒ ซึ่งมอบหมายให 

ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี งานวางผังแมบท กองแผนงาน 

ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ในการกอสราง และดำเนินการ

ทำสัญญากอสรางในวงเงิน ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงการทำ

สัญญาออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

สัญญาที่ ๑ – กอสรางถนน ขนาดชองทางจราจรกวาง ๑๒ 

เมตร แบงเปน ๔ ชองจราจร และสะพานขามคลอง ขนาดกวาง 

๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตลอดท้ังโครงการยาว ๒๐๐ เมตร เปน

เงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สัญญาที่ ๒ – ขยายถนนสัญญาธรรมศักดิ์ และถนน

พิทักษธรรม , ซุมประตู และท่ีจอดรถจักรยาน เปนเงิน 

๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (งบพิเศษ มธ. ปงบประมาณ ๒๕๕๓) 

สัญญาที่ ๓ – งานกอสรางแนวทอประปา ความยาว ๖๐๐ 

เมตร รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาเหล็ก กั้นรถยนต เปนเงิน 

๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบพิเศษ มธ. ปงบประมาณ ๒๕๕๓) 

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ เปนโครงการที่

สามารถแกไขปญหาดานการจราจร ปญหารถติด และเปนเสนทาง

ที่เชื่อมโยงพื้นที่ในสวนศูนยประชุมธรรมศาสตร และพื้นท่ีทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาคมธรรมศาสตร ตอไป 

ประตูเข�า-ออกเชียงราก ๒ เป�ดแล�ว แก�ไขป�ญหาการจราจร  
พร�อมอำนวยความสะดวกให�ผู�ใช�บรกิารศูนย�ประชมุธรรมศาสตร� อย�างเตม็ท่ี 
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นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร

นานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดรับรางวัลทีมชนะเลิศ จากการแขงขัน “2011 CFA 

Thailand Investment Research Challenge (CFA Thailand IRC)” 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ แกรนดไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ 

โดยทีมผูชนะเลิศ ประกอบดวย นายเอกภพ คุรุวาณิชย  

นายพิสิษฐ พุฒเจริญวัฒน นายพูนพิชญา ปณฑิตานนท นางสาว

พรชนก โสภณเกียรติกุล นางสาวศศิรัตน กิตติจูงจิต และ 

รองศาสตราจารย ดร.พันทิศา ภาวบุตร คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษา สำหรับ

ทีมผูชนะเลิศจะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 

Global Investment Research Challenge 2011 (Asia-Pacific 

Regional Final) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันท่ี  

๒๕-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  

ชคตระการ รองอธิการบดีฝาย

บริหารท่ัวไป พรอมทีมงาน

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มอบกระเชาเน่ือง

ในโอกาสขึ้นปใหม และขอบคุณ

สื่อมวลชน ไดแก สถานีโทรทัศน

ไทยทีวีสี ชอง ๓ สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ 

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 

๗ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (ชอง ๙ อสมท.) สถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (สทท.) True Visions สำนักขาว

ไทย ASTV Nation Channel สถานีโทรทัศน MSS เคเบิ้ลทีวี จส.๑๐๐ กรมประชาสัมพันธ 

ทีมนักศึกษา BBA ธรรมศาสตร�  
คว�าแชมป�นักวิจัยหลักทรัพย�เพื่อการลงทุนนานาชาติ (CFA Thailand IRC) 

ขอบคุณส่ือมวลชน และสวัสดีป�กระต�าย ๒๕๕๔ 
หนังสือพิมพผูจัดการ หนังสือกรุงเทพธุรกิจ 

หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพบางกอก

โพสต หนังสือพิมพโพสตทูเดย หนังสือพิมพ

ไทยโพสตหนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพ

ขาวสด หนังสือพิมพบานเมือง หนังสือพิมพ

แนวหนา หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพ

ไทยรัฐ สกุลไทย 
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ข�าวย�อยร�อยสาระ 
ศาสตราจารย ดร .สมคิด  เลิศไพฑูรย  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทาง

ตา รุนที่ ๔ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ผูอำนวยการ

สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับโลเกียรติยศ 

บุคคลดีเดนดานการสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศ ประจำป 

๒๕๕๓ สมาคมไทยเพ่ือสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศ (Thai 

Association for International Understanding /TAFIU) จาก นาย

ธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ณ กรมประชาสัมพันธ 

โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียว

หลังแลหนาเกาหลีเหนือ : ประเด็นการเมืองและสิทธิมนุษยชน” 

โดยมี ดร.วิเชียร อินทะสี ประธานโครงการเกาหลีศึกษา และ นาย

โทโมฮารุ เอบีฮาระ นักวิชาการอิสระ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค ๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา เรื่อง 

“ระบบแทง: การบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม” ในโอกาสครบรอบ 

๒๓ ป สภาขาราชการ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร สำนักงานศิษยเกา

สัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนาธรรมเพื่อสังคม โดย 

พระอาจารยอารยะวังโส เจาอาวาสวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย เมื่อ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

กองบริการการศึกษา จัดโครงการกิจกรรมเสริมวิชาการ 

หนังสืออานนอกเวลาวิชาการใชภาษาไทย ๑ (ท. ๑๖๑) เรื่อง “บาน

เกิดและเพ่ือนเกา” ผูแตง คุณวาณิช จรุงกิจอนันต นักเขียนรางวัล

ซีไรท บรรยายโดย คุณจตุพล บุญพรัด บรรณาธิการหนังสือบาน

เกิดและเพ่ือนเกา และอาจารยทอรุง จรุงกิจอนันต อาจารยประจำ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ณ หอง SC๑๐๕๘ อาคารบรรยายรวมสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการคายคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2553 ณ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 18

อาจารย�คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มธ. 
ได�รับรางวัล Yong scholar จากการประชุมวิชาการ  
PACLFICHEM 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล 

Yong scholar จากการประชุมวิชาการ PACLFICHEM 2010 เมื่อ

วันที่ ๑๕-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เมือง ฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับนักวิทยาศาสตร

รุนเยาวทั่วภาคพ้ืนแปซิฟค ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา 

สิงขรรัตน ไดนำเสนอผลงานรูปแบบการบรรยาย ในหัวขอ 

“STRUCTURE AND BIOLOGICAL OF 1’-ACETOXYCHAVICOL 

ACETATE ANALOGS AS POTENT DRUGS AGAINST 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (MTB)”  

การประชุมวิชาการ PACLFICHEM ไดจัดขึ้นทุกๆ ๕ ป โดย

ความรวมมือจาก The American Chemical Society (ACS), the 

Canadian Society for Chemistry (CSC), the Chemical Society 

of Japan (CSJ), the New Zealand Institute of Chemistry 

(NZIC), the Royal Australian Chemical Institute (RACI), the 

Korean Chemical Society (KCS) และ the Chinese Chemical 

Society (CCS) ทั้งนี้ รางวัล PACLFICHEM 2015 Young scholar 

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.pacif ichem.org/

youngscholars/ 

นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร� คว�ารางวลั ประเภท Embedded & Robotic Sofware 
จากการโครงการประกวดแผนธุรกิจซอฟท�แวร�ดีเด�นแห�งชาติ นวัตกรรมวาณิชย� รุ�นท่ี ๓ 

ซอฟทแวรแหงชาติ (องคกรมหาชน)  เพื่อคนหาความเปนสุดยอด

นักวางแผนธุรกิจซอฟตแวรกับการตอยอดไอเดีย และพัฒนาธุรกิจ

ใหประสบความสำเร็จ สำหรับสมาชิกกลุม “Precise Engineering” 

ประกอบดวย นางสาวลลิศา กมลพันธ นางสาวปยวดี  เตมียะ

ประดิษฐ นางสาวศุภลักษณ  สิทธิพูนทอง  นางสาวสุชาดา   

วิวัฒนางกูล โดยมี รองศาสตราจารย ดร.จิรรัตน ธีระวราพฤกษ 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย วรพจนพิสุทธิ์ เปนอาจารยที่

ปรึกษา 

ผลงาน “Paperless QC Sheet” หรือ PQS เปนนวัตกรรม

สำหรับขั้นตอน Quality Control (QC) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

โดยเติมเต็มชองวางของการกรอกแบบฟอรม (ตนทุนต่ำ แตลาชา 

ไมสะดวก) ใชคอมพิวเตอรจอสัมผัส (รวดเร็ว ขอมูลถูกจัดเก็บทันที 

แตมีตนทนระบบสูงมาก) ขอมูลที่ไดจากกการตรวจคุณภาพจะถูก

แสดงผลและจัดเก็บบนคอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยโปรดแกรม 

Microsoft Excel ทำใหฝายการผลิตสามารถรับทราบและแกไข

ปญหาไดอยางทันทวงที 

ผลงาน “Paperless QC Sheet“ ของกลุม “Precise 

Engineering” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะ

เลิศประเภท Embedded & Robotic Software จากการประกวด

แผนธุรกิจซอฟทแวรดีเดนแหงชาติ นวัตกรรมวาณิชย รุนที่ ๓ 

ประจำป ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรม 

Imperial Queenspark  จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
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ใหเกดิการเรียนรูจรงิ ตลอดจนการฝกงานเต็มเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

กับบริษัทชั้นนำที่มีสัญญาความรวมมือกับคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี และจัดทำโครงการอิสระดานนวัตกรรมทางธุรกิจซ่ึงจะ

ทำใหนักศึกษาเขาใจความรับผิดชอบในโลกการทำงานจริง กอนที่

จะศึกษาตอในระดับปริญญาโท ชวยเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษากับบริษัทตางๆ ที่จะนำไปสูทั้งโอกาสการทำงาน

และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  

รองศาสตราจารย ดร.พิภพ กลาวเพิ่มเติมวา บัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับปริญญา ๒ ระดับ คือ ระดับ

ปริญญาตรี เม่ือศึกษาครบตามหลักสูตร ๓.๕ ป โดยนักศึกษารุน

แรกไดสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อปการศึกษา ๒๕๕๒ 

และไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทอยางตอเนื่องอีก ๑.๕ ป จน

ครบถวนตามหลักสูตร ซึ่งในปนี้ก็จะมีนักศึกษาที่ เรียนจนจบ

หลักสูตร ๕ ป และไดรับปริญญาบัตรในระดับปริญญาโทเปนรุน

แรกเชนกัน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถท่ีจะเลือกสำเร็จการศึกษา

เฉพาะปริญญาตรี และออกไปทำงานหลังจากผานโครงการฝกงาน

ตามหลักสูตร โดยไมศึกษาตอในระดับปริญญาโท และในระหวาง

ศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมเสริมให

แกนักศึกษา อาทิ คายเสนทาง ๕ ป สูความสำเร็จ คายสรรคสราง

ความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ คายธุรกิจเพื่อสังคม คายเตรียม

ความพรอมกอนการฝกงาน และคายเตรียมความพรอมกอนกาวสู

โลกการทำงานจริง  

ในสวนของกิจกรรมและรางวัลที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. ที่ผานมาลาสุด อาทิ “Young 

Financial Star Competition 2009” โดย นายวรฐ ทรงฤกษ  

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ ๔ โครงการ IBMP ควารางวลัชนะเลศิ  

K Star Financial Planner ที่สุด...แหงนักวางแผนการเงิน  

จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับหนวยงานตางๆ 

ในตลาดทุนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน จัดโครงการ 

Young Financial Star Competition 2009 ขึ้น เพื่อสงเสริมให

เยาวชนในระดับอุดมศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเร่ืองการ

วางแผนการเงิน การลงทุน และการวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งในเชิง

กวางและเชิงลึก เพื่อเตรียมพรอมสูความเปนมืออาชีพบนถนน

สายการเงิน โดยดำเนินการจัดแขงขันตอเนื่องมาเปนปที่ ๗ ในปนี้ 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โดย นายสุภวินทร จันทรคุปตังกูร 

นักศึกษาจากหลักสูตรควบตรี-โท ๕ ป (IBMP), นายชัยวุฒิ กำพล

วิชิตพัฒน นักศึกษาจากหลักสูตร ๔ ป ภาคภาษาไทย และ  

นายพิชญ สืบถวิลกุล นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร จาก 

การแขงขันวางแผนการตลาดบนโลกออนไลน ภายใตโครงการ  

MK Young Creative Contest 2010 ที่จัดขึ้นในหัวขอ Social 

Media Marketing Plan จัดโดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด 

(มหาชน)  หรือ MK ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการ “ชวนช่ืน” 

และ “สิรีนเฮาส”  เปนตน  

สำหรับนักเรียนที่สนใจหลักสูตร ๕ ป ตรีควบโท สามารถ

สอบถามรายละเอียดไดที่ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๖๑๓-๒๑๙๑ หรือทาง

เว็บไซตที่ www.bus.tu.ac.th 
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จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ 20

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อ่ิมดวง, 

ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, เอกเทศ แสงลับ, 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 : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

ธรรมศาสตรไดมีสุขภาพพลานามัย 

ที่แข็งแรงสมบูรณ และเปดโอกาส 

ใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการ

แขงขันกีฬา และใชพื้นท่ีสนามกีฬา

ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน

สูงสุดเพ่ือสุขภาพ โดยในปนี้จัดใหมี

การแขงขันกีฬา ทั้งส้ิน ๑๔ ชนิด ไดแก 

การแขงขันฟุตซอล บาสเกตบอล เซปกตะกรอ วอลเลยบอลผสมชาย/หญิง แชรบอลหญิง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง  

ชักคะเยอ ฮูลาฮูกมหาเสนห แอโรบิกแฟนตาซี เกมสตางๆ ตลอดจนการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร โดยในวันเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมธรรมศาสตร ซึ่งกิจกรรมในวันดังกลาว มีผูแทนสีตางๆ รวมเดินรณรงคใหประชาคม

ธรรมศาสตรหันมาใสใจในการท้ิงขยะใหถูกถัง พรอมทั้งมีการจัดเสวนาในหัว “ผลกระทบของขยะ ตอสภาวะแวดลอม” ณ หองสัมมนา ๓ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และปดทายดวย งานเลี้ยงสังสรรค เนื่องในโอกาสสงทาย 

ปเกาตอนรับปใหม 

TU Sports Day ครั้งที่ ๒๙TU Sports Day ครั้งที่ ๒๙    
พร�อมรณรงค�วันส่ิงแวดล�อมธรรมศาสตร� พร�อมรณรงค�วันส่ิงแวดล�อมธรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดแขงขันกีฬาบุคลากรสามัคคี 

(TU Sport Day) ครั้งท่ี ๒๙ เมื่อ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 

ส น า ม กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อ

สนับสนุนใหบุคลากรทุกคน ทุก

หนวยงาน ของมหาวิทยาลัย

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความอนุเคราะหจัดพิมพจุลสารธรรมศาสตร ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔  
เปนฉบับสี่สี จำนวน ๓,๐๐๐ เลม ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ของการกอตั้งโรงพิมพ 


