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            จุลสาร 
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ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน

การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบเสนอใหแตงตั้ง 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย ดำรง

ตำแหนงอธิการบดี สืบแทน ศาสตราจารย  

ดร.สุรพล นิติไกรพจน ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการ

ดำเนินการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ ง นอกจากน้ี  

สภามหาวิทยาลัยยั ง ไดมี มติอนุมั ติ แต ง ต้ั ง  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เปนผูรักษาราชการแทน

อธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แถลงวา ภารกิจท่ี 

จะเริ่มดำเนินการตามแผนนโยบายในลำดับตนๆ คือ เรื่องแรก 

การสรางจิตวิญญาณธรรมศาสตรที่จะตองมีความแตกตางกับ

มหาวิทยาลัยอื่น ดึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลับมายังจุดเริ่มตน

ในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ตามที่ทานอาจารย ปรีดี 

พนมยงค ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยแหงนี้ตั้ งปณิธานไว เพื่อให

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยประดุจบอน้ำ บำบัด

ความกระหายของราษฎร เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

เม่ือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปแลวนั้น อยาก

ใหบัณฑิตนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาสังคมและทำใหเกิดประโยชน

ในทางที่ถูกตอง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหมี

ศูนยการเรียนรู เพื่อตอบสนองการคนควานอกหองเรียนของ 

นักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมที่กอใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวมมากยิ่งข้ึน เรื่องท่ี ๒ คือ 

เรื่องวิชาการ มหาวิทยาลัยตองสรางผลงาน 

คิดคนสิ่งใหมๆ ธรรมศาสตรไมใชโรงเรียน แต

ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตอง

เปนผูนำของสังคม ผลักดันใหมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มีอาจารยที่มี

ความรูความสามารถ มีตำแหนงทางวิชาการเพ่ิม

มากข้ึน อีกท้ังสงเสริมอาจารยใหไปศึกษาตอตาง

ประเทศมากย่ิงขึ้น และจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิจัย

วิทยาศาสตร เพื่อใหอาจารยสายวิทยาศาสตรทำการศึกษาคนควา

วิจัย และผลิตงานวิจัยที่สมบูรณแบบ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจาก

การรวมมือรวมใจของประชาคมธรรมศาสตร อาจารย เจาหนาที่ 

และนักศึกษา รวมมือกันพัฒนาธรรมศาสตรใหกาวหนาตอไป  

ในสวนของนักศึกษา ซึ่งมีภารกิจ ๒ ดาน คือ ดานการเรียน 

และดานกิจกรรม โดยจะสงเสริมใหนักศึกษาทำกิจกรรมควบคูไป

กับการเรียน  มุงเนนทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

นอกจากน้ีจะดูแลใหเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาดานตางๆ อาทิ 

โรงอาหาร หอพัก รถ NGV และเรื่องกายภาพท่ัวไป พรอมรับฟง

และยินดีที่จะแกไขปญหาตามขอเรียกรองของนักศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยจะเปนฝายสนับสนุนและสงเสริมทั้งดานการเรียนและ

การทำกิจกรรมของนักศึกษาอยางเต็มที่ 

สำหรับคณะผูบริหาร ไดเลือกผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ขยัน

และต้ังใจทำงาน ทั้งน้ีไดแตงตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๐ ทาน 

และผูชวยอธิการบดี ๑๔ ทาน ดังนี้ 

ศาสตราจารย� ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย� ผู�รักษาราชการแทนอธิการบดี  
แถลงเรื่องที่จะดำเนินการเป�นลำดับแรก 

เน�นสร�างจิตวิญญาณธรรมศาสตร� และผลักดันให�เป�นมหาวิทยาลัยวิจัย 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย  



ผูชวยอธิการบดี  

รองศาสตราจารย 
ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 
รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ 
รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายการ 

นักศึกษา 

รองศาสตราจารย  
เกศินี วิฑูรชาติ 

รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายวางแผน

และการคลัง 

รองศาสตราจารย  
ดร.กำพล รุจิวิชชญ 

รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย  
พรชยั ตระกูลวรานนท 
รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

รองศาสตราจารย  
ดร.อุดม รัฐอมฤต 

รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย  
ดร.ทวีป ชัยสมภพ 

รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริการ

วิชาการและวิจัย 

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สมเกียรต ิวรปญญาอนันต 
รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  

ศูนยลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.นิธินันท วิศเวศวร 
รักษาราชการในตำแหนง 

รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

รองศาสตราจารย 
ดร.สมชาย ชคตระการ 
รักษาราชการในตำแหนง 
รองอธิการบดีฝายบริหาร

ทั่วไป 

ผูรักษาราชการในตำแหนงรองอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

อาจารย  
ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค 
ผูชวยอธิการบดีฝาย

วิเทศสัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย  
สายฝน สุเอียนทรเมธี 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ศูนยลำปาง  

รองศาสตราจารย  
ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม 

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน 

อาจารย  
ดร.ปกปอง ศรีสนิท 

ผูชวยอธกิารบดีฝายการนักศกึษา 

รองศาสตราจารย  
ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ 
ผูชวยอธิการฝายบริหาร

ทั่วไป 

รองศาสตราจารย  
ดร.วีรยา ฉิมออย 

ผูชวยอธิการบดฝีายการคลัง 

อาจารย  
พิมพฉัตร รสสุธรรม 
ผูชวยอธิการบดีฝายการ 
นักศึกษา ศูนยลำปาง 

รองศาสตราจารย  
ดร.โกวิทย พวงงาม 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ศูนยพัทยา 

ผูชวยศาสตราจารย  
ชุลีพร เกษโกวิท 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชนัญ ผลประไพ 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ศูนยรังสิต 

นายมนตรี ฐิรโฆไท 
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกา

สัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจัย 

ผูชวยศาสตราจารย  
วรรณี สำราญเวทย  

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ทาพระจันทร 
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คณะผูบริหาร ขาราชการ และบคุลากร นำโดย ศาสตราจารย  

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร นำผาพระกฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๕๓ ไป

ถวายแดพระภิกษุสงฆที่จำพรรษา ณ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร 

จังหวัดแพร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยในปนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรวบรวมเงินทำบุญจากศิษยเกา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ นักศึกษา พรอมทั้งผูมี 

จิตศรัทธารวมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เปนจำนวนเงิน 

กฐินพระราชทาน ประจำป� ๒๕๕๓ 
๒,๐๒๑,๒๕๕.๒๔ บาท (สองลานสองหม่ืนหนึ่งพันสองรอยหาสิบ

หาบาทย่ีสิบส่ีสตางค) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

ถวายหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานจำนวน 

๑,๔๐๐ เลม หนังสือสำหรับหองสมุด จำนวน ๒,๘๕๐ เลม และ 

คุณสงคราม ชีวประวัติดำรง ศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ไดมอบผาหม จำนวน ๙๐ ผืน ใหแก วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 

ไดนำไปใชประโยชนตอไป 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 4

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ พลโทหญิงพูนภิรมย  
ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานใน
พิธีเปดสถานีบริการกาซ NGV มธ. ศูนยรังสิต โดยมี ศาสตราจารย 
ดร.สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหาร บริษัท ปตท. 
จำกัด มหาชน รวมเปนเกียรติในพิธี และปลูกตนไม จำนวน ๓๐๐ 
ตน บริเวณลานพญานาค ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต ใหเปนสนามกีฬาสีเขียว เหมาะแกการออกกำลังกาย และ
พักผอนของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เพื่อเปนการชวย
ลดปญหาภาวะโลกรอนในโครงการ “รักธรรมศาสตร รักษธรรมชาติ 
ลดภาวะโลกรอน ถวายพอหลวง”  

พลโทหญิงพูนภิรมย 
ลิปตพัลลภ กลาววา ดีใจที่
ไดมีโอกาสไดมาเห็นความ
กาวหนาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เมื่อยอนไปป 
๒๕๕๑ เปนชวงกระแสลด
โลกรอนเปนที่สนใจ เปนที่
ตระหนักและเปนที่ยอมรับ
ของประเทศไทยอยางกวางขวาง และดีใจที่ไดรวมริเร่ิมโครงการ
มหาวิทยาลัยสเีขยีว เพือ่อนุรกัษสิง่แวดลอมและพลังงานรวมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนทำใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แหงนี้ เปนตนแบบของมหาวิทยาลัยที่รักษสิ่งแวดลอมไดอยาง
ครบวงจรและสามารถใชเปนแหลงศึกษา อางอิง การอนุรักษ
พลังงานใหกับนักศึกษา ประชาชนและหนวยงานทั่วไปไดอยาง
สมบูรณ และเปนตัวอยางของการประหยัดพลังงาน การใช
พลังงานอยางคุมคา การลดการใชพลังงาน ทั้งทางตรงและทาง
ออม รวมถึงการใชพลังงานสะอาด จากความรวมมือในการ
สนับสนุน ความมุงมั่นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ผูวา 
ปตท. จำกัด มหาชน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พรอมท้ังผูบริหาร หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีปลูกฝงการรักษโลก รักษ
สิ่งแวดลอม ใหกับเยาวชน เปนสิ่งที่คุมคาที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ 

สถานบีริการ NGV มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเปนหนึง่ในโครงการ 
นำรองโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่ออนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑ ไร ประกอบดวยเครื่อง

พิธีเป�ดสถานีบริการก�าซ  NGV ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
และปลูกต�นไม�ในโครงการ  

“รักธรรมศาสตร�  รักษ�ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร�อน ถวายพ�อหลวง” 

ในจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ในโอกาสท่ี 
เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ โดยมอบเงินผาน พลโทหญิงพูนภิรมย  
ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เพื่อสงมอบให
กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ตอไป จากนั้นคณะ 
ผูบริหาร นักศึกษา บุคลากร และผูมีเกียรติรวมกันปลูกตนไม 
จำนวน ๓๐๐ ตน บริเวณสนามกีฬาเมนสเตเดียม (ลานพญานาค) 
มธ. ศูนยรังสิต ประกอบดวย ตนหางนกยูงฝร่ัง ตนหูกระจง  
ตนปาลมฟอกซเทล ตนสัก ตนยางนา ตนพะยอม ตนราชพฤกษ 
ตนสัตยาบรรณ ตนตีนเปดน้ำ ตนหางนกยูงไทย ตนมะฮอกกานี 
ตนทองกวาว ตนแคนา ตนตะแบก ตนอินทนิล ตนเข็มทอง 
ตนไทรยอดทอง ตนโมก และตนกลาตะกู เปนตน 

คอมเพรสเซอร ขนาด ๑ ,๐๐๐  
ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง จำนวน 
๒ เครื่อง ตูจายกาซ ๖ ตู และ 
หัวเติมกาซ ๑๒ หัวจาย มีความ
สามารถในการบริการเติมกาซได
สูงสุด ๔๐ ตัน/วัน สถานีบริการ 
NGV พรอมใหบริการกับรถ NGV 
รับสงภายในมหาวิทยาลัย   ที่
ปจจุบันมีอยูจำนวน ๒๕ คัน 

และรถยนตสวนตัวของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนรถยนตของ
ประชาชนท่ัวไป ซึ่งจะชวยตอบสนองความตองการและอำนวย
ความสะดวกในการใหบริการแกผูใช NGV ในพ้ืนท่ีแหงนี้มากย่ิงขึ้น 
เพื่อใหเปนเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต ซึ่งนอกจากจะชวย
แบงเบาผลกระทบใหผูประกอบการในภาวะท่ีราคาน้ำมันมีความ
ผันผวนตามสถานการณตลาดโลกแลว ยังชวยในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอมอีกทางหน่ึงดวย 

และในโอกาสเดียวกัน ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน 
พรอมดวย รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย ฐิติอาชากุล  
ผูอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และคณะ 
ผูบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไดสนับสนุนเงิน
บริจาคสมทบการฟนฟูโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเรียน
การสอนเพ่ือสรางความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
เปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบทางสังคม 
เคารพผูอื่น เคารพกติกา และมีจิตอาสาในการ
รวมแกไขปญหาของสังคม พรอมกับจัดฝก
อบรมการสอนวิชาหนาที่พลเมืองใหกับครูใน
พื้นท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีศูนยการศึกษา โดยเริ่มตนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ในการจัดฝกอบรมครูสอน
วิชาหนาท่ีพลเมืองในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียง  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา 
เพื่อฝกฝนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงไดสรางหลักสูตรวิชา
พลเมืองโดยทดลองเริ่มตนในวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร (TU 
120) ซึ่งเปนวิชาบังคับของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง
เนนการคิดวิเคราะห เรียนรู และลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมตนดำเนิน
การต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ผานมา วิชา “พลเมือง” นี้ ภาษา
อังกฤษเรียกวา Civic Education แปลเปนไทยวา “การศึกษาเพ่ือ
ความเปนพลเมือง” ซึ่งเปนปจจัยของความสำเร็จของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกา  

รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา กลาวเพิ่มเติมวา มหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตรไดเริ่มตนนำมาประยุกตใชกับนักศึกษาชั้นป 
ที่ ๑ โดยในการเรียนการสอนจะใชกระบวนการกลุม ใหนักศึกษาได
คิดวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันโดยอาจารย 
จะทำหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ โดยมีกระบวนการเรียนรู
ดังนี้ ขั้นที่ ๑ ในการเรียนรูปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและใน
ประเทศไทยโดยใชเทคนิค World Caf’e การแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น โดยยึดหลักความเสมอภาค ไมมีใครผิด ไมมีใครถูก เม่ือคน
หนึ่งพูด ทุกคนตองฟง จึงจะเปนการฝกฝนใหรูจักรับฟงความคิด
ของผูอื่น ขั้นที่สอง ใหหาสาเหตุปญหาวามาจากไหนโดยเขียน 
โยงใหเห็นวาเราทุกคนลวนแตเปนสวนหน่ึงของปญหาและสาเหตุ 
ข้ันที่สาม ใหคิดวิธีการแกไขปญหา โดยตองไมใชเปนการใหรัฐบาล
หรือมหาวิทยาลัยเปนผูแกปญหา แตนักศึกษาตองเปนผูลงมือแก
ปญหาโดยเร่ิมจากตนเอง และจากน้ันจะใหมีการลงมือปฏิบัติจริง 
โดยในภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา ๒๕๕๓ ประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี จึงเกิดโครงงานแกไขปญหาโลกรอน ปญหาสิ่ง
แวดลอม การรณรงคใหลดการใชถุงพลาสติก โครงงานแกไขปญหา
สังคมตางๆ โครงการรณรงคไมใหแตงกายโปเกินไป เปนตน  

นอกจากนี้ การเรียนการสอนในลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยทุก
แหงสามารถดำเนินการได เพราะมีวิชาศึกษาท่ัวไป เปนวิชาบังคับ
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว 
อยูแลว และอาจารยที่ทำหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ ไมวา 

จะเปนคณะไหน สามารถทำได โดยการปรับ
กระบวนการสอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ไม 
ใชการจดเลคเชอรตามกระดาน “ปจจุบันมี  
นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสังคมจริงๆ มีนอยมาก 

ประมาณไมถึง ๕% ของนักศึกษาทั้งหมด การจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางความเปนพลเมืองจะทำใหนักศึกษาไดเรียนรูเกิดความคิด 
เกิดจิตอาสา เคารพสิทธิผูอื่น เคารพความแตกตาง และเคารพ
กติกา ทำใหนักศึกษากลายเปนพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่
คนมีความแตกตางแตสามารถอยูรวมกันได” 

รวมท้ังเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ิมความเปน
พลเมืองในโรงเรียนดวยมหาวิทยาลัยจึงไดจัดฝกอบรมการเรียน
การสอนวิชาหนาที่พลเมืองใหกับครูในจังหวัดตางๆ ที่มีศูนยการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเร่ิมตนดำเนินการท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ลาสุดเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา “วิชาหนาที่พลเมืองกับ
การแกปญหาประชาธิปไตยไทย” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดฝก
อบรมเพ่ิมทักษะในการสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองใหกับครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อใหวิชาหนาที่
พลเมืองในการสรางนักเรียนใหเปนพลเมืองในระบบประชากรไทย
ตอไป 

โครงการดังกลาวมีผูเขารวมสัมมนาจำนวน ๑๒๓ ทาน จาก
การประเมินผลโครงการสัมมนาฯ มหาวิทยาลัยไดรับเสียงตอบรับ
จากผูเขาอบรมเปนอยางดี จากกระแสการตอบรับทำใหมีผูสนใจ
เขารวมโครงการสัมมนาอีกเปนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได
กำหนดจัดโครงการ “วิชาหนาที่พลเมืองกับการแกปญหาประชา- 
ธิปไตยไทย” รุนที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  

ตลอดจน เพื่อใหเกิดการดำเนินการอยางกวางขวางทั่ว
ประเทศตอไป ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปริญญา จะไดนำ
ประสบการณที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดทดลองทำใหกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
นำไปพิจารณาดำเนินการตอไป กำหนดใหมีการดำเนินการกันทั่ว
ประเทศในการสรางพลเมืองประเทศไทยใหกลายเปนสังคม
พลเมือง หรือ Civil Society คนไทยมีความสามารถอยูรวมกันได
ทามกลางความแตกตาง ปญหาความแตกแยกทางการเมืองก็จะ
หมดไป ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาอื่นๆ ก็เกิดมา
จากคนก็จะไดรับการแกไข ประเทศไทยก็จะกลายเปนประเทศท่ี
เขมแข็ง ซึ่งจะเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาเพียงแค ๑๐ ป ถาเราเร่ิม
ตนทำกันอยางจริงจังในวันนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา 
กลาว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ต�นแบบหลักสูตร 
สร�างความเป�นพลเมืองให�กับนักศึกษา 
และจัดฝ�กอบรมการสอนวิชาหน�าที่พลเมืองให�กับครู 
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ในขณะท่ีประเทศจีน และประเทศอินเดียกำลังกาวสูการเปน

มหาอำนาจของโลกทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และจำนวน

ประชากรท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน สงผลใหทวีปเอเชียเริ่มมีบทบาทในการ

เปนศูนยกลางการแพทยและการสาธารณสุขมากขึ้นตามไปดวย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกลุมศูนยสุขศาสตรและคณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จึงไดรวมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร 

ซึ่งเปนโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงระดับอาเซียน และสถาบันชั้นนำใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก The George Washington University, 

The University of Alabama at Birmingham, The University of 

Texas at San Antonio และ The World Health Organization, 

Pan American Health Organization เปดหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 

เปนครั้งแรกของไทย โดยเปดโอกาสใหผูที่จบการศึกษาในสาย

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ไดเขามาศึกษา เพื่อ

พัฒนาไปเปน ผูบริหาร หัวหนางาน หรือเปนอาจารยในแวดวง

สุขภาพและสาธารณสุขตอไป  

การบริหารจัดการในวงการสาธารณสุข ถือเปนการบริหารท่ี

มีความแตกตางจากธุรกิจอื่น ที่มิไดมุงหวังแตเพียงผลกำไรอยาง

เดียว แตผลสำเร็จของการบริการสุขภาพ คือการสรางคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี ใหกับคนในสังคมโดยไมเลือกปฏิบัติ นายแพทย  

ฉัตรนรินทร เมธีกุล ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการโครงการ

หลักสูตรโทเอก นานาชาต ิสาขาการจัดการบริการสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร กลาววา “หากในประชากร ๑ ลานคนมี

โอกาสปวยดวยโรคโรคหน่ึงเพียงแค ๑๐ คน ถาเปนวงการอ่ืนจะไม

ดำเนินการผลิตสินคา/บริการใดๆ เพื่อกลุมคนเหลานี้เลย แตใน

วงการแพทยหากมีคนปวยเพียงแค ๑ คน ก็ตองคิดคนวัคซีนขึ้นมา

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอไป” ดังนั้นการบริหารจัดการในวงการ

สาธารณสุข หากไปเรียนรวมกับสาขาอื่นๆ จะมีบางรายวิชาที่ไม

สอดคลองกับระบบสุขภาพ ซึ่งหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพ 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดใหน้ำหนักการเรียนการสอนไปท่ี 

การบริหารจัดการ ๗๐% และระบบการแพทยและการสาธารณสุข 

๓๐% 

นายแพทยฉัตรนรินทร กลาวตอไปวา “การเปดหลักสูตร

การจัดการบริการสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร แมจะเปนโครงการใหมแตจะเปนโครงการตนแบบ

ของการเปดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ใหกับประเทศอื่นๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเปนความโชคดีอยางย่ิงของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลระดับ First 

Class อยางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร เขามารวมดแูลในเรือ่งหลักสตูร  

กลุ�มศูนย�สุขศาสตร�ธรรมศาสตร�นำร�อง 
เป�ดหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพ นานาชาติ เป�นครั้งแรกของไทย 

และความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จะ

ทำใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณการฝกงานกับ

เครือขายที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศ ซึ่งการ

เรียนในประเทศไทยจะไดมาตรฐานเดียวกับการเรียนท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา”  

“การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปน ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลยั

วิจัยแหงชาติ และมีคณาจารยอยูในแวดวงการวิจัยจำนวนมาก  

นักศึกษาทุกคนท่ีเขามาศึกษาในหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพ 

จึงจะไดเปนผูรวมทำวิจัยในกรอบท่ีนักศึกษาสนใจ โดยมีที่ปรึกษา

ในการทำวิจัยที่ดี ที่รวมทำวิจัยกับนักศึกษาอยางใกลชิด” นาย

แพทยฉัตรนรินทร ระบุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ

สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ เปดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต บัดนี้ – 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยจะเร่ิมเปดเรียนในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 

ผูที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๙๘๖-๙๒๑๓ 

ตอ ๗๓๑๖-๘ และ ๗๓๕๒ e-mail:admin@gradhc-tu.com หรือ

ติดตามขอมูลรายละเอียดไดที่ www.gradhc-tu.com 
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“ไมมีใครอยากพิการ บางคนอาจจะ

ไมไดพกิารแตกำเนดิ อาจจะเกดิจากอบุตัเิหต ุ

เชน รถควำ่ ทำใหขาพกิารหรอืชวงลาง ทำใหชวีติ 

ของคนพิการตองอยูบานไปตลอด ซึ่งทำใหสภาพจิตใจของผูพกิาร

แยลง และสญูเสียโอกาสหลายๆ อยางไป เชน ออกไปขางนอก ถา

จะออกไปขางนอกก็ตองรบกวนคนอื่น เปนภาระกับคนอื่นใหมา

เข็นรถให หรือถาจะเข็นรถเข็นออกไปเองก็อาจไปไดไมไกลนัก 

เพราะวาตองใชแรงแขนในการเข็น หรือวาอาจจะมีรถ Power 

wheelchair มาชวย แตวาท่ีมีจำหนายปจจุบันเหมาะกับการใชใน

อาคาร ไมสามารถไปขางนอกคนเดียวได เพราะไมสามารถบรรทุก

ใสรถยนตหรือรถแท็กซี่ และไมเหมาะสำหรับใชบนพื้นผิวขรุขระ ทั้ง

ยังมีราคาแพงมาก ประมาณ ๗๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคน

พิการสวนใหญอาจมีรายไดไมเพียงพอในการซื้อ ดังนั้นผลงาน

อัจฉริยะของเรา "GO No Fear: ผูชวยสมองกลสำหรับคนพิการ" 

จะสามารถแกปญหาเหลานั้นได” นายบดินทร กลาว 

“GO NO FEAR” ชุดประกอบขับเคลื่อนไฟฟาสำหรับรถเข็น

คนพิการท่ัวไป ทำงานดวยระบบไฟฟา ใชแบตเตอรี่เปนแหลง

พลังงานหลักและใชมอเตอรไฟฟาสำหรับขับเคลื่อนเพลาลอ  

ผูพิการสามารถควบคุมบังคับรถเข็นโดยงาย มีจอแสดงผลสำหรับ

แสดงปริมาณแบตเตอร่ี สามารถขับเคล่ือนไดบนทางท่ีขรุขระและ

ลาดเอียง สะดวกในการพับเก็บ น้ำหนักเบา งายตอการขนยาย 

สามารถประกอบเขากับรถเข็นไดทุกขนาด นอกจากนี้ ผูใชยัง

สามารถควบคุมทิศทาง ความเร็ว และเบรค ดวยการบิดคันเรง 

(ลักษณะคลายการบิดของรถจักรยานยนต) ความเร็วสูงสุด ๕ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และสามารถใชไดนาน ๒-๓ ชั่วโมง/การชารจ ๑ 

ครั้ง  

ตองยอมรับวาบรรดาคนรุนใหมในยุคนี้ลวนมีความคิด  

ความสามารถ  และมีความเปนตัวของตัวเองกันมากขึ้น  Brand’s 

Gen ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม ถือเปนเวทีหนึ่งที่ใหโอกาสคนรุนใหม

ไดพัฒนาทักษะทางสมองไปพรอมๆ กับการแสดงความเปนตัวตน

ที่แทจริงผานผลงานของตนเอง ตามความฝนและไอเดียของพวก

เขาอยางไมมีขีดจำกัด 

ผลงานไอเดียอัจฉริยะ “GO No Fear : ผูชวยสมองกล

สำหรับคนพิการ” ของ ทีม The design and development of 

power added-on for manual wheelchair นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ 

อันดับ ๑ ประเภท Innovation Inventor ในการประกวดไอเดีย 

อัจฉริยะ ในโครงการ “BRAND'S GEN ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม” 

ป ๓ ภายใตแนวคิด “ไอเดียดี โปรเจ็คเด็ด” ซึ่งจัดโดย บริษัท  

เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ สำนักงานสงเสริมนวัตกรรม

แหงชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ชาติ (สวทช.) กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสำนึกรักบานเกิด 

บริษัท ดีแทค เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หางสรรพสินคา 

Esplanade รัชดา สำหรับ ทีม The design and development of 

power added-on for manual wheelchair ประกอบดวย  

นายบดินทร บูระวัตรเดชา หัวหนาทีม นายสิทธิชัย ประสิทธิ์ผล 

นายวัศพล พงษสุวรรณ นายพิทักษพงศ หนอนารถ นายธัชนนท 

แกวโชติ และผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ เปน

อาจารยที่ปรึกษา ไดรับถวยรางวัลประทานจากพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทุนการศึกษา 

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมผลิตภัณฑแบรนดซุปไกสกัด มูลคา 

๑๓,๐๐๐ บาท 

นายบดินทร บูระวัตรเดชา หัวหนาทีม The design and 

development of power added-on for manual wheelchair

กลาววา แนวคิดของผลงานนี้จุดประกายมาจากการเห็นคนพิการ

ขาและชวงลาง ซึ่งปกติพวกเขามักถูกท้ิงไวใหอยูแตเพียงในบาน

ทำใหสภาพจิตใจแยลงจนอาจนำไปสูโรคซึมเศรา จึงไดสรางสรรค 

"GO No Fear: ผูชวยสมองกลสำหรับคนพิการ" ขึ้นมา โดยมี 

เปาหมายเพ่ือใหเปนชุดประกอบขับเคล่ือนรถเข็นคนพิการ ที่

สามารถชวยใหพวกเขาออกไปใชชีวิตขางนอกบานไดดวยตนเอง 

ใชชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติ ใชงานงายทั้งในและนอกอาคาร ชวย

ใหผูพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น 

“GO No Fear : ผู�ช�วยสมองกลสำหรับคนพิการ” 
สุดยอดไอเดียอัจฉริยะ BRAND'S Gen 2010 
ฉลาดคิดแบบคนรุ�นใหม� ป� ๓ 
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คำวา “ภาวะโลกรอน” กำลังเปนวลีที่ถูกพูดถึงอยางกวางขวาง 
จากภัยพิบัติตางๆ ที่คุกคามประชากรโลกอยูขณะนี้ จึงปฏิเสธไมได
วาการปฏิบัติตอทรัพยากรอยางเห็นถึงคุณคา และคุมคา เปนหนาท่ี
ของทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตระหนักถึงการมีสวนรวม
กับปญหาดังกลาว ซึ่งเห็นไดจากการเดินหนาโครงการ Green 
Thammasat อยางตอเนื่อง หนวยงานภายในอยางสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย 
ผูบริหารสถาบันก็ไดสนองนโยบายดังกลาว โดยจัดใหมีโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งแผงโซลาเซลล ณ 
หลังคาลานจอดรถเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใชเอง โดย รศ.ดร.ชาลี 
เจริญลาภนพรัตน อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรและการส่ือสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
(SIIT) ใหสัมภาษณในประเด็นที่นาสนใจดังนี้  

เหตุผลที่เลือกหลังคาลานจอดรถเปนจุดวางแผงโซลาเซลล  
เนื่องจากหลังคาลานจอดรถมีพื้นที่กวางขวางสามารถวางได

จำนวนมาก และเปนที่พบเห็นของคนทั่วไป ซึ่งเดิมทีลานจอดรถมี
หลังคาตามปกติแตไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสามารถรองรับน้ำหนัก
จากแผงโซลาเซลล โดยโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสง
อาทิตยของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงาน ดังนี้ 

● บริษัท แปซิฟกไพพ จำกัด (มหาชน) (Pacific Pipe Public 
Company Limited) ใหความอนุเคราะหเหล็กรูปพรรณท่ีใชทั้งหมด
ของโครงการ  

● บริษัทบางกอกโซลาร จำกัด (Bangkok Solar Co. Ltd.) ให
ความอนุเคราะหแผงโซลาเซลล ๕๔๔ แผง มูลคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

● โดย SIIT รับผิดชอบคาติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ คาติดตั้ง
แผงโซลาเซลล และคาเครื่องพาวเวอรอินเวอรสเตอร (เนื่องจากแผง
โซลาเซลลจะผลิตไฟฟากระแสตรงแตไฟฟาที่ใชในครัวเรือนท่ัวไปเปน
ไฟฟากระแสสลับจึงตองมีการแปลงไฟโดยเคร่ือง พาวเวอรอินเวอรส
เตอร) มูลคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดในแตละวันเทาไหร 
แผงโซลาเซลลจำนวน ๕๔๔ แผง มีกำลังผลิตประมาณ 

๒๔,๐๐๐ วัตต (๑ ชั่วโมงผลิตไฟฟาได ๒๔ หนวย) หากเปรียบเทียบ
แลวจะเทากับการเปดเคร่ืองปรับอากาศในหองเล็กๆ เชน หองพัก
อาจารย ได ๒๔ หอง ชวยให SIIT ประหยัดคาไฟได ปละประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท โครงการโซลาเซลล ที่มีมูลคากวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อาจจะใชระยะเวลาถึง ๒๐ ป จึงจะไดเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดคืน ซึ่ง
อาจจะไมคุมมากนักในดานธุรกิจ แตถือเปนการสรางความตระหนัก
ใหคนท่ัวไปเห็นถึงคุณคาของพลังงาน  

หลังคาผลิตไฟฟ�าได�ของ SIIT 

หมายความวาการที่แตละครัวเรือนผลิตไฟฟาใชเอง ยังเปนการ
ลงทุนที่ไมคุมคา 

แมวาการที่ครัวเรือนติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือผลิตไฟฟาใชเอง
แทนการซ้ือไฟจากการไฟฟาฯ จะเปนสิ่งที่ไมคุมคานัก แตรัฐบาลก็ได
สงเสริมใหเกิดพลังงานทดแทนโดยหากภาคเอกชนสามารถผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานอ่ืน อาทิ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ หรือ
แมกระทั่งการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อนำมาขายใหกับการ
ไฟฟาก็จะถูกรับซ้ือในราคาท่ีสูง โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยหาก
ทำเปนฟารมโซลาเซลลในเนื้อที่ขนาด ๓๐-๔๐ ไร อาจจะใชเวลา
เพียง ๗-๘ ป ที่จะเกิดความคุมทุน ซึ่งพื้นที่มีความเหมาะสมคือพื้นที่
ที่น้ำทวมไมถึง และมีแสงอาทิตยเขม ไดแก นครราชสีมา ลพบุรี 
สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา  

รัฐบาลนำเงินมาจากไหน เพื่อรับซื้อพลังงานไฟฟาในราคาท่ีแพง 
เพื่อมาขายใหประชาชนในราคาท่ีถูก 

การที่รัฐบาลรับซ้ือพลังงานไฟฟาในราคาท่ีแพงแลวนำมาขาย
ในราคาที่ถูกนั้น รัฐบาลนำเงินจากคา Ft ที่ทุกคนเฉลี่ยกันจายใน
แตละเดือนมาจายใหกับพลังงานทดแทนน่ันเอง (ซึ่งคา Ft กค็ือคาใช
จายดานเช้ือเพลิงและคาซื้อไฟฟา ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
การไฟฟา) การที่รัฐบาลมีการสงเสริมใหเกิดพลังงานทดแทน และมี
การผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือขายใหกับการไฟฟาในจำนวนท่ีมากคา Ft 
อาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรัฐบาลตองคิดวาจะบริหารเงินนี้อยางไรตอไป 

อายุการใชงานของแผงโซลาเซลล 
แผงโซลาเซลลมอีายกุารใชงานดงันี ้ชวง ๑๐ ปแรก ประสทิธภิาพ 

เกือบเต็ม ๑๐๐% หลังจากปที่ ๑๐ ประสิทธิภาพจะลดลงปละ ๑-๒% 
หลังจากปที่ ๒๐ ประสิทธิภาพอาจจะเหลือเพียง ๖๐-๘๐% ซึ่งหาก
ครบ ๒๕ ป จะถึงเวลาเปลี่ยนแผงโซลาเซลลใหม ผูติดตั้งแผงโซลา
เซลลควรดูแลรักษาแผงใหสะอาดอยูเสมอ เพื่อใหสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดเต็มที่ตลอดเวลา โดยควรทำความสะอาดแผงโซลา
เซลลอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรฯ (SIIT) 
SIIT ถือเปนหนวยงานตัวอยางหนวยงานหนึ่ง ที่สงเสริม

โครงการดีๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือหาพลังงานทดแทนอ่ืนมาพัฒนาใช
ในอนาคต หากทานใดท่ีตองการทราบปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา
จากแผงโซลาเซลลของ SIIT สามารถไปดูสถิติตัวเลขไดที่ จอแสดงผล
บริเวณดานลางของอาคาร SIIT ซึ่งแสดงขอมูลท้ังแบบ Real time 
ขอมูลสถิติการผลิตกระแสไฟฟารายเดือน ขอมูลสถิติการผลิตกระแส
ไฟฟารายป รวมไปถึงขอมูลปริมาณการผลิตกระแสไฟท้ังหมดต้ังแต
ติดตั้งเครื่อง เพื่อสรางความตระหนักใหผูคนไดใชทรัพยากรอยางคุม
คา มีคำกลาววา แมในวันน้ีทุกคนจะหยุดผลิตกาซเรือนกระจกโดย
สิ้นเชิงก็ไมสามารถหยุดยั้งผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่สะสมมา
ยาวนานได การใชพลังงานสะอาดที่ไมปลอยมลพิษมาซ้ำเติมโลก 
อาจทำไดเพียงแคบรรเทาความรุนแรงหรือชะลอเวลาของผลกระทบ
ออกไปไดเทานั้น หากวันนี้ทุกคนเพียงแตหันมาใหความสนใจ
พลังงานทดแทนอาจไมทันแลวสำหรับการรับมือ แตควรนำพลังงาน
สะอาดเหลานั้นมาตอยอดในการดำเนินชีวิตตอไปดวย 
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บทความ เรื่อง “An Exploration of 

Bees ParameterSettings via Modified 

Simplex and Conventional Design of 

Experiments” โดย รองศาสตราจารย 

ดร.พงศชนัน เหลืองไพบูลย อาจารยภาค

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ นายธิติ  

มณีโชติ นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาการ

พัฒนางานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับ

รางวัลบทความทางวิชาการดีเดน จากการ

ประชุมวิชาการดานการวิจัยดำเนินงาน 

แหงชาติประจำป ๒๕๕๓ (OR-Net 

Conference 2010) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๕๓ ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายธิติ มณีโชติ กลาววา การวิจัยดำเนินงาน (Operations 

Research) เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชความรูทางคณิตศาสตร

และตรรกวิทยาในการศึกษาและวิจัยขั้นตอนในการดำเนินงาน 

และประสานงาน เพื่อชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ

งานการแกปญหาในระบบขององคกรตางๆ ในวงการธุรกิจ 

อุตสาหกรรม หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเกิดผลลัพธ

ที่เหมาะท่ีสุดในการดำเนินงานขององคการน้ันๆ ดังนั้นวิชาการ

วิจัยดำเนินงานจะถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาในหลายสาขา

วิชาไดแก คณิตศาสตร สถิติ วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร เปนตน นอกจากนี้ ยังผสมผสานองคความรูทาง

ดานการวิจัยดำเนินงานรวมกับองคความรูอื่นๆ เพื่อชวยในการ

แกไขปญหาหรือหาคำตอบในระดับองคกร และระดับประเทศอีก

ทางหนึ่ง ซึ่งปจจุบันการพัฒนาองคความรูในดานนี้ยังขาดบุคลากร 

และความรวมมือในเชิงวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาดวยกัน 

ทำใหคณาจารยในสถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่งไดรวมกันจัด

กิจกรรมทางวิชาการสำหรับศาสตรดานการวิจัยดำเนินงานนี้ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาประชุมมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียน

ความรู ขอมูล และประสบการณ อันจะนำไปสูความรวมมือทาง

วิชาการและการวิจัยในลักษณะเครือขายและในเชิงบูรณาการรวม

กัน รวมทั้งไดเผยแพรผลงานวิจัยซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา

ทางวิชาการและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เครือขายวิจัยรวมดานการวิจัยดำเนินงานไดริเริ่มจัดการ

ประชุมวิชาการตอเน่ืองมาเปนปที่ ๗ โดยมุงสงเสริมใหคณาจารย 

นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผูสนใจในหนวยงานของรัฐและ

เอกชนสาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research-OR) 

นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเปนองคความรูใหมๆ ไดมีโอกาสพบปะ 

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอันจะนำไปสูความรวมมือทาง

วิชาการ และการวิจัย นอกจากน้ียังเปนการเผยแพรผลงานวิจัยสู

สังคม เกิดการนำความรูตางๆ ไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มธ.  

ได�รับรางวัลบทความทางวิชาการดีเด�น  
จากการประชุมวิชาการ OR-Net Conference 2010 
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สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานครบรอบปที่ ๓ 

โครงการหนังสือวิชาการท่ีนาพิมพ เพื่อแลกเปล่ียนทัศนะและ

ความคิดเห็นในการผลิตหนังสือที่ใชใน

การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 

ระหวางรองศาสตราจารย ดร.มาลินี 

ดิลกวณิช ประธานคณะกรรมการบรหิาร

สำนักพิมพฯ พรอมคณะกรรมการ 

บรหิารสำนักพิมพฯ และตวัแทนคณาจารย 

จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ผงัเมอืง คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

คณะนิติศาสตร คณะสหเวชศาสตร 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะ

เศรษฐศาสตร และสถาบันภาษา โดยไดรับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลศิไพฑูรย ผูรกัษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงความกาวหนาของโครงการ

หนังสือวิชาการท่ีนาพิมพ ซึ่งปจจุบันผลิตหนังสือไดแลวจำนวน 

๔๙ ชื่อเร่ือง แบงเปน สายสังคมศาสตร ๘ ชื่อเรื่อง ดังนี้  

๑. พระผูทรงปกเกลาฯ ประชาธิปไตย: ๖๐ ปสิริราชสมบัติกับ

การเมืองการปกครอง  ๒ . ทฤษฎีวิพากษในนโยบายและ 

การวางแผนสังคม  ๓. หลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะหจุลภาค ๔. จิตสังคมบำบัดในการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห ๕. หลักการเขียนบทโทรทัศน ๖. อั้งยี่สยามฉบับ

อาชญาวิทยา ๗. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี 

พนมยงค ๘. ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห สาย

มนุษยศาสตร ๑๗ ชื่อเรื่อง ดังนี้ ๑ . แนวคิดพื้นฐานดาน 

วัจนปฏิบัติศาสตร ๒. พุทธศาสนาเถรวาท ๓. Writing Paragraphs 

๔. Being a Better Writer ๕. Cross-Cultural Communication: 

An Introduction ๖. English for Nurses ๗. การสรางคำในภาษา

ไทยสมัยอยุธยา:วิธีสรางคำประสม ๘. หลักการเขียนวิจารณ

วรรณกรรม ๙. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี ๑๐. ความรู 

เบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี ๑๑. การใชภาษาไทยเพ่ือประสิทธิผล 

๑๒. เกมจำลองเพื่อการวางแผนสำหรับชุมชน ๑๓. วรรณคดี

อังกฤษและอเมริกันสมัยใหม ๑๔. การจัดและบริหารหองสมุด

ทั่วไป ๑๕. การจัดการกระบวนการออกแบบในงานสถาปตยกรรม 

๑๖. จิตวิทยาการเปนผูนำ ๑๗. เทคโนโลยีสภาวะแวดลอมในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมในเขตรอน-ชื้น สายวิทยาศาสตรและ

โครงการหนังสือวิชาการที่น�าพิมพ� 
ในโอกาสครบรอบป�ที่ ๓ สำนักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

เทคโนโลยี จำนวน ๑๑ ชื่อเรื่อง ดังนี้ ๑. สมการเชิงอนุพันธ 

เบื้องตน ๒ . พันธุศาสตร ๓ . พื้นฐานการทำความรอนดวย

ไมโครเวฟ ๔. การวิเคราะหความถี่ของอุทกภัย ๕. เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม ๖. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๗. กลศาสตร

ของไหล ๘. ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม ๙. สัญญาและ

ระบบแบบตอเนื่องทางเวลา ๑๐. พีชคณิตนามธรรมเบ้ืองตน  

๑๑. เครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร สายสุขศาสตร จำนวน ๑๓ 

ชื่อเรื่อง ดังนี้ ๑. ชีวเคมีของฮอรโมนเชิงบูรณาการ: ฮอรโมนระบบ

สืบพันธุ ๒. เลือดและสวนประกอบของเลือด ๓. วิทยาการระบาด 

๔. ยาท่ีมีผลตอเลือด ๕. กายวิภาคศาสตรประยุกตของชองทอง 

๖. การพยาบาลผูปวยเด็กโรคระบบทางเดินปสสาวะที่พบบอย  

๗. การพัฒนาทักษะทางทันตกรรมตามหลักการยศาสตร  

๘. อันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชตอเกษตรกร  

๙. วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร  ๑๐. การตรวจปสสาวะ

และสารน้ำ ๑๑. ประสาทวิทยาศาสตรประยุกต  ๑๒. โสต คอ 

นาสิกวิทยา ๑๓. ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดน 

ประจำป ๒๕๕๓ แกนักวิจัยผูผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูสังคม ใน 

๓ สาขา ไดแก สาขาสังคมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ในวันนักวิจัยมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ  

โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายการสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

และไดกำหนดใหมีรางวัลผลงานวิจัยดีเดนข้ึนเปนประจำทุกป เพื่อ

เปนการเชิดชูเกียรติคุณแกเจาของผลงานวิจัย ในการผลิตผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพื่อเปน

ขวัญและกำลังใจใหคณาจารยหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสราง

สรรคผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝายวิจัยไดเปดรับผลงาน

เพื่อพิจารณาใน ๔ สาขาวิชา ไดแก สาขาสังคมศาสตร สาขา

มนุษยศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยในแตละสาขาประกอบดวย ๒ รางวัล คือ 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัล 

ผลงานวิจัยดีมาก รางวัลละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนไดพิจารณา 

คัดเลือกผลงานที่สมควรไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจำป 

๒๕๕๓ เรียบรอยแลว ตามมติการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

ผลงานวิจัยดีเดน ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล ๓ สาขา จาก ๔ 

สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาสังคมศาสตร 

๑.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน  ไมมีผูไดรับรางวัล 

๑.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล ไดแก 

 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “Logistics Development in the North/

South Economic Corridor of the Greater Mekong 

Subregion” โดย รองศาสตราจารย ดร.รุธีร พนมยงค คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ.  

บทคัดยอ : Traders in the Greater Mekong Subregion 

(GMS) require efficient logistics services that can move their 

goods to the right place, at the right time, in the right 

condition, and at the right price. It is, therefore, of great 

importance that regional l inkages among neighboring 

countries are strengthened in order to facilitate trade and 

develop logistics for better access to the “global” market. This 

is particularly true for the North-South Economic Corridor 

(NSEC), one branch of which extends from Kunming in the 

People’s Republic of China to Bangkok, Thailand. This 

branch, which is the focus of this research, has three 

separate corridor routes.  

A methodology to assess the NSEC macro-logistics 

system and corridor was developed and validated with 

empirical and secondary data for the three corridors/routes in 

the Kunming-Bangkok branch of the NSEC. Infrastructure 

connectivity in the NSEC is almost complete but border 

crossings are still the weakest link in the macro-logistics 

system. An integrated approach is needed in order to solve 

this key problem. This approach should combine solutions to 

physical infrastructure issues with solutions to the rules and 

regulations aspect. The remaining challenge is how to 

transform the NSEC corridors into fully fledged economic 

corridors that can attract investment and generate economic 

activities in remote areas of the corridors, such as border 

crossings. 

 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “ Agricultural Productivity Growth in 

Traditional and Trasitional Economics in Asia” โดย  

รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย คณะเศรษฐ- 

ศาสตร มธ. 

บทคัดยอ : วิกฤตดานอาหารไดกลายเปนประเด็นเชิง

นโยบายของหลายประเทศทั่วโลก งานวิจัยนี้ไดพัฒนาแบบจำลอง

ทางเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายถึงการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร

ของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย แบบจำลองที่นำเสนอนี้

สามารถแยกคาการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรออกเปนองค

ประกอบตางๆที่สำคัญที่สงผลใหเกิดการเติบโตผลิตภาพ คาตางๆ

ที่วัดไดสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อ 

สงเสริมใหภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชียเกิดการเติบโตที่ยั่งยืน 

งานวิจัยนี้พบวาเอเชียเปนทวีปที่มีศักยภาพในการผลิตสินคา

ทางการเกษตรท่ีสำคัญของโลก และสามารถรองรับตอการเติบโต

ทางดานอุปสงคอาหารท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากในศตวรรษน้ี 

 

๒. สาขามนุษยศาสตร 

๒.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

๒.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก  ไมมีผูไดรับรางวัล 

 

มธ.เดินหน�าผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสู�สังคม  
โชว� “ผลงานวิจัยดีเด�น ประจำป� ๒๕๕๓” ใน ๓ สาขาวิชา 
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๓. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

๓.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

๓.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล 

 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกตใชยางธรรมชาติที่ผานการ

บมในการบำบัดการปนเปอนของปรอทน้ำ (Treatment of 

Mercury-Contaminated Water by Using Vulcanized 

Natural Rubber as Sorption Media)” โดย รองศาสตราจารย  

ดร.ภาณุ ดานวานิชกุล และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร มธ. 

บทคัดยอ : งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ

ของชิ้นยางธรรมชาติในการดูดซับปรอท (Hg(II)) ในน้ำปนเปอน 

การศึกษาจลนศาสตรพบวาชิ้นยางขนาด ๕ x ๕ มิลลิเมตร2 

สามารถดูดซับสารปรอทไดเร็วกวาชิ้นยางขนาด ๑๐ x ๑๐ 

มิลลิเมตร2 จากการศึกษาผลของปริมาณสารเคมีในยางพบวา เมื่อ

ปริมาณของผงเขมาดำมากทำใหความสามารถในการดูดซับลดลง 

ในสวนของกำมะถันพบวาปริมาณการดูดซับแปรผันตามปริมาณ

การเชื่อมโยง (Crosslink densities) ซึ่งเกิดจากกำมะถันทำปฏิกิริยา

กับยางในการบม (มิใชปริมาณกำมะถันท้ังหมด) ในสวนของซิงค

ออกไซด พบวาการดูดซับขึ้นกับปริมาณการเชื่อมโยงท่ีเกิดขึ้นเชน

กันโดยซิงคออกไซดทำหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา ความรูดังกลาว

สามารถนำไปใชในการออกแบบตัวดูดซับที่เพิ่มสมบัติในการดูดซับ

ปรอทได 

 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยเทคนิคการเรียนรูของเครื่องบน

การประมวลภาษาธรรมชาติและการประยุกตใชเครื่องเพื่อ

คนพิการ ( Research on Machine Learning Techniques 

on Natural Language Processing and Their Application 

to Assistive Technology)” โดย รองศาสตราจารย  

ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 

บทคัดยอ : เร็วๆน้ีงานวิจัยหลายชิ้นไดนำเอาเทคนิคของ

การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) มาใชกับการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติและการประยุกตไปใชกับ งานดานเทคโนโลยีการ

ชวยเหลือผูพิการที่เกี่ยวของกับการใชภาษา ขณะที่เทคนิคมากมาย

ถูกพัฒนามาเพ่ือประมวลผลภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษา

จีน และภาษาญ่ีปุน แตยังมีงานวิจัยไมมากท่ีจะนำเอาเทคนิคของ

การเรียนรูของเครื่องมาใชกับการประมวลผลภาษาไทยและสวน

ใหญอยูในชวงพัฒนา ในงานวิจัยน้ี เราไดศึกษาเทคนิคของการ

เรียนรูของเคร่ืองใน ๒ งานประยุกตคือ การประมวลผลขอความ

เท็กซและเทคโนโลยีชวยผูพิการทางเสียง งานประยุกตการเรียนรู

ของเคร่ืองบนการประมวลผลขอความเท็กซที่ไดศึกษาน้ันมี ๒ 

หัวขอคือ การศึกษาพัฒนาวิธีเคอรเนล (kernel method) สำหรับ

การจำแนกหมวดหมูขอความ และการรูจำคำที่ไมรูจักอัตโนมัติ 

สวนงานประยุกตเทคโนโลยีการชวยเหลือผูพิการทางเสียงท่ีได

ศึกษาประกอบจาก ๒ หัวขอคือ การประเมินเสียงพูดและการรูจำ

เสียงสะกดคำ  

๔. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๔.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

๔.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล 

 

● ผลงานวิจัย เร่ือง “มาตรการควบคุมการระบาดของไขหวัด

ในโรงเรียนอนุบาล (Intervention with an Infection 

Control Bundle to Reduce Transmission of Influenza-

Like Illnesses in a Thai Preschool)” โดย รองศาสตราจารย 

นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร มธ.และคณะ  

บทคัดยอ : มาตรการงายๆ อาทิเชน รณรงคการลางมือ 

ออกจดหมายเวียนถึงผูปกครองไมใหนำบุตรหลานปวยมาโรงเรียน 

มีสวนลดไขหวัด ทองเสียและโรคมือเทาปากไดอยางมีนัยสำคัญ 

และสามารถประยุกตใชไดกับการระบาดไขหวัดสายพันธุใหมดวย 

 

● ผลงานวิจัย เร่ือง “ผลการยับย้ังการเจริญเติบโตแบบเสริม

ฤทธ์ิตอเซลลมะเร็งตับและมะเร็ งปอดของสารสกัด 

Phyllanthus emblica และ Terminalia bellerica เมื่อใชรวม

กับยามาตรฐาน doxorubic และ cisplatin (Synergistic 

growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and 

Terminalia bellericaextracts with conventional cytotoxic 

agent : Doxorubicin and cisplatin against human 

hepatocellular carcinoma and lung caner cells)” โดย 

อาจารย โฆษิต พินใหม คณะแพทยศาสตร มธ.และคณะ 

บทคัดยอ : สารสกัด P. emblica และ T. bellerica แสดงให

เห็นถึงการยับย้ังการเจริญเติบโตในระดับการคัดเลือกที่แนนอนตอ

เซลลมะเร็งทดสอบทั้งสองชนิด ผลการเสริมฤทธิ์ (CI < 1) ของการ

ใชสารสกัด P. emblica รวมกับ doxorubicin หรือ cisplatin ที่

ระดับปริมาณของสารที่ใหแตกตางกันไดแสดงใหเห็นในเซลล A549 

และ HepG2 การใชสารสกัด T. bellerica รวมกับ cisplatin หรือ 

doxorubicin แสดงใหเห็นถึงผลในลักษณะเสริมฤทธิ์ในเซลล  

A549 และ HepG2 ดวย แตในบางลักษณะของการใชรวมก็ใหผล

ในลักษณะการตานฤทธิ์ ระดับการลดลงของปริมาณการใหยามี

ความแตกตางกันและมีความจำเพาะตอ แตละการใชรวมและชนิด

ของเซลลมะเร็ง 
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สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลงนามความรวมมือดานการจัดทำ

ขอมลูดรรชนีวารสารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ           

ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย ผูรกัษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองคความรู

ทางการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาหองสมุด

เพื่อเปนแหลงใหบริการสารสนเทศท่ีมีความพรอมในการรองรับ

ยุทธศาสตรดานการศึกษา คนควา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

จึงไดรวมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในฐานะเปน

สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางดานการศึกษาคนควาวิจัย 

และมีความพรอมดานการพัฒนาแหลงบริการสารสนเทศ เพื่อแลก

เปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน  

ศาสตราจารย สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กลาววา การลงนามความรวมมือใน

ครั้งนี้ จะมุงเนนความรวมมือทางดานการจัดทำขอมูลดรรชนี

วารสารไทย และการจัดหาวารสาร เพื่อแกปญหาการบอกรับที่ 

ซ้ำซอนกัน ชวยประหยัดงบประมาณ รวมไปถึงการจัดทำขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการแกผูใช ควบคูไปกับการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงความตกลงดานการบอกรับฐาน

ขอมูลตางประเทศ เพื่อใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

ตลอดจนการดำเนินความรวมมือในดานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอำนวยการสำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวเพิ่มเติมวา เดิมหองสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาของไทยมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาและสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางกันอยูกอนแลวในหลายลักษณะและหลาย

กิจกรรม การลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในคร้ังน้ี เชื่อวาจะ

เปนการสรางตนแบบความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาไทยในการแลกเปล่ียนขอมูลที่เห็นภาพการทำงาน

ชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดทำขอมูลดรรชนีวารสาร

และการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสรวมกัน เพื่อลด

ปญหาดานความซ้ำซอนของการปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน อาทิ 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีวารสาร เปนตน 

ซึ่งผูที่จะไดรับประโยชนมากท่ีสุดสำหรับการลงนามในคร้ังน้ี คือ 

ผูใชบริการของหองสมุดของทั้งสองสถาบัน ที่สามารถเขาถึงและใช

ทรัพยากรสารสนเทศไดมากข้ึน อันจะเปนประโยชนในดานการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานวิชาการของไทยตอไปใน

อนาคต 

ทั้งนี้ พิธีลงนามความรวมมือดานการจัดทำขอมูลดรรชนี

วารสารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส โดย 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศาสตราจารย สมบัติ 

ธำรงธัญวงศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีขึ้น

เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย 

อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ธรรมศาสตร� จับมือ นิด�า ผนึกกำลังพัฒนาข�อมูลดรรชนีวารสารไทย  
หวังเป�นต�นแบบความร�วมมือห�องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต 
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ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Dr. Karan 

Singh นักการเมืองอาวุโส และนักการทูต 

ประเทศอินเดีย ในโอกาสมาปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “Heritage of Nalanda” เมื่อวันที่ ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา 

ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

นายเอช นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส จำกัด มอบทุนการศึกษาผูมีผลการเรียนยอดเย่ียม ประจำป 

๒๕๕๓ ใหแก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๕๓ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงิน จำนวน 

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนทุนการศึกษาสำหรับ 

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอง

รับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

รองศาสตราจารย ดร.นครนิทร  

เมฆไตรรัตน รักษาราชการใน

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตอนรับ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม ในโอกาสมา

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวิชาการและการบริหารหลักสูตร

นานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมวรรณ 

ไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศาส

ผูรักษาราช

ธรรมศาส

Singh นัก

มองผ
�านเฟ

รม 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รักษาราชการใน

ตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Mr. Izak 

Human Counsellor (Education) - SE Asia ประเทศนิวซีแลนด 

เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มอบเงิน จำนวน ๖,๙๓๐ บาท และ

เรอืไฟเบอร จำนวน ๒ ลำ มลูคา ๑๐,๐๐๐ บาท ใหแก ศนูยชวยเหลอื 

ผูประสบภัยน้ำทวม สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ำทวม เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ สถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ Prof. Vincenzo 

Raimo Director of International Office the University of 

Nottingham เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการและกระชับ

ความสัมพันธ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง 

ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค ตอนรับ Associate Professor Zheng 

Zhenxian Associate Dean College of International Cultural 

Exchange Studies International Studies University และคณะ 

เพือ่หารอืดานความรวมมอืทางวชิาการ เม่ือวนัที ่๑๘ พฤศจกิายน  

๒๕๕๓ ณ หองประชุมวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค อาคาร

อเนกประสงค ๑ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุมสัมมนาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยชุดใหม เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการบริหาร

งานรวมกัน เม่ือวันท่ี ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม

สปริงฟลด แอทซีและแอทบีช รีสอรท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย 

ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทน

อธิการบดี เปนประธานการประชุมสัมมนา 

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบเงินสมทบ “กองทุน

ถาวรเชิญ-ฉวรีตัน เกษตรศริ ิ๗๗” จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่เปน 

ทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาพยาบาล จาก อาจารย ดร.ชาญวิทย 

เกษตรศิริ และครอบครัว เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ 

หองประชุม ๑๐๒๓ อาคารปยชาติ ชั้น ๑๐ คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารยสายทอง อมรวิเชษฐ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบเรือ

ไฟเบอร ใหแก เหลากาชาดปทุมธานี จำนวน ๓ ลำ รวมมูลคา 

๔๒,๑๕๐ บาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในจังหวัด

ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการเหลา

กาชาด จังหวัดปทุมธานี 
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ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต (Thammasat 
Convention Park, Rangsit) เดมิคอือาคาร Gymnasium 1  
สรางขึ้นในชวงการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๑๓ 
เพื่อเปนสนามสำหรับแขงขันกีฬาบาสเกตบอลชายและ
หญิง ภายในอาคารแบงเปน 3 Hall การบริหารพ้ืนที่
อาคาร Hall 1 และ Hall 3 หลังการแขงขันกีฬาเอเชี่ยน
เกมส ครั้งท่ี ๑๓ มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสำนักงาน
จัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริหารพ้ืนที่
ดังกลาว สำหรับพื้นที่ Hall 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีขอ
ตกลงกับกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตใหสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใชพื้นที่บริเวณ Hall 2 สำหรับ
จัดอบรม สัมมนาแนะแนวทางสำหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ตอมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
สถาบันฯ ไดคืนอาคาร Hall 2 ใหแกมหาวิทยาลัย  

ตอมาคณะกรรมการสำนักงานจัดการทรัพยสนิ มมีตเิหน็ชอบ
ใหดำเนินการปรับปรุงอาคาร Hall 3 เพื่อเปนศูนยการสอบขนาด
ใหญ เน่ืองจากปจจุบันมีหนวยงานตางๆ มาใชสนามสอบภายใน
มหาวิทยาลัยจำนวนมากซ่ึงอาคารที่มีอยูเดิมยังไมสามารถรองรับ 
ผูเขาสอบจำนวนมากได ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีศักยภาพการ
ใหบริการอยางตอเน่ืองครบวงจร อาทิ มีโรงพิมพขอสอบ หองพัก
สำหรับกรรมการผูคุมสอบ และอาคารหองพักชั่วคราวที่สามารถ
รองรับผูมาสอบจำนวนมากๆ การปรับปรุงอาคารดังกลาวสามารถ
รองรับจำนวนผูเขาสอบไมต่ำกวา ๖,๐๐๐ คน และจากการที่
สถาบัน SMEs ไดสงมอบอาคาร Hall 2 คืนใหแกมหาวิทยาลัย จึง
ไดปรับปรุงหองอบรมสัมมนาใหเปนศูนยการประชุมขนาดใหญ มี
จำนวนหองประชุม สัมมนาหลากหลายขนาด รองรับผูประชุม 
สัมมนาไดไมต่ำกวา ๑,๒๐๐ คน 

ลักษณะทางกายภาพของศูนยการประชุม 
The circle (Hall 1) มีลักษณะเปนสนามแขงบาสเกตบอล  

มีอัฒจันทรจุคนไดกวา ๓,๐๐๐ คน สภาพพื้นที่สามารถใชจัด
กิจกรรมประเภทตางๆ ไดหลากหลาย โดยท่ีผานมามีผูใชบริการ 
จัดงานเลี้ยง งานแสดงคอนเสิรต จัดโชวกายกรรม แขงขันกีฬาสี
ประจำปขององคกรตางๆ งานตอนรับนองใหมของมหาวิทยาลัย 
และอบรมการขายตรง เปนตน  

The Grand (Hall 2) เปนหองประชุมขนาดตางๆ ซึ่งหลัง
จาก SMEs ไดคืนพื้นที่ มหาวิทยาลัยไดใชอาคาร Gymnasium 1 
จัดงานระดับชาติหลายกิจกรรม ดังนี้ 

๑. งานธรรมศาสตรวิชาการ ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายก
รัฐมนตรี ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนประธานเปดงาน มี
นักเรียนเขารวมชมกิจกรรมแนะแนวการศึกษากวา ๒๐,๐๐๐ คน 

๒. งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ ซึ่งไดรับพระ
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน
เปดงานและทรงเสวยพระกระยาหารค่ำรวมกับคณะผูจัดงาน 

๓. โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ จัดโดย กระทรวง
มหาดไทย (จังหวัดปทุมธานี) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานเปดงาน 

๔. TU Open House เปนการแนะนำมหาวิทยาลัย และ
คณะตางๆ ใหนักเรียนระดับมัธยมปลาย รับทราบแนวทางการ
เรียนการสอนในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีจำนวนผูเขารวม
งานกวา ๒๐,๐๐๐ คน 

The Decks (Hall 3) เปนศูนยการสอบขนาดใหญ แบงเปน 
๒ ชั้น ชั้นลางสูงประมาณ ๔ เมตร สามารถจัดสอบไดคราวละ 
ไมนอยกวา ๖,๐๐๐ คน  

บริเวณภายนอกอาคารท่ีมีผูสนใจเชาพื้นที่จัดกิจกรรม ไดแก 
บริเวณลานแปดเหล่ียม (ลานเสาธง) และบริเวณศาลาเรือนไทย
กลางน้ำ สามารถตั้งโตะจีนสำหรับงานเล้ียงตางๆ ไมนอยกวา 
๒๐๐ โตะ (๒,๐๐๐ ที่นั่ง) รวมท้ังบริเวณใกลเคียง ไดแก เอเช่ียน
เกมสปารค ไดรับความสนใจจากหนวยงานภายนอกเขามาจัด 
แขงขันกีฬาประจำป กิจกรรมงานเล้ียงท่ัวไป การแสดงคอนเสิรต
กลางแจง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมลอยกระทงข้ึน 
ทุกป ในแตละปมีผูเขารวมงานอยางคับคั่ง  

ผูสนใจประสงคขอใชสถานท่ีติดตอไดที่ ฝายการตลาด 
สำนักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
โทร. ๐-๒๑๕๑-๐๐๑๙-๒๒ 

ศูนย�ประชุมธรรมศาสตร� รังสิต 
(Thammasat Convention Park, 
Rangsit) 



Thammasat University 17

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 ธรรมศาสตร�ให�บริการสังคมในวันทันตสาธารณสุขแห�งชาติ ป� ๕๓ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา คณะทันต- 
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
ทันตสาธารณสุขแหงชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ คลินิกบริการ
สุขภาพชองปาก ชั้น ๒-๓ อาคารราชสุดา และโถงชั้น ๑ อาคาร 
ปยชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต โดยมีประชาชนใหความสนใจเขารับบริการรักษาสุขภาพ 
ชองปากจำนวนมาก 

การจัดงานในปนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติและสนอง
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแหง
วงการทันตสาธารณสุขไทย” ทีท่รงมพีระมหากรุณาธคิณุตอพสกนกิร 
ชาวไทยในดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่ดานทันตสาธารณสุข  
ซึ่งพระองคทรงหวงใยปญหาสุขภาพชองปากของประชาชน โดย
ทรงจัดใหมีทันตแพทยรวมในหนวยแพทยเคล่ือนที่ไปใหบริการ
ดูแลรักษาสุขภาพชองปากแกประชาชนมาโดยตลอด เพื่อเปนการ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนตนมา 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปเปน “วันทันต
สาธารณสุขแหงชาติ”  

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำหนดใหมีการจัดแสดงนิทรรศการ 
อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
นิทรรศการแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร และนิทรรศการวิชาการ 
ใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพชองปาก นอกจากน้ียังมี
การแสดงจากบานเด็กออนรังสิตและนักศึกษาทันตแพทย การ
แสดงดนตรีไทยและการแสดงดนตรี Folk song โดย นักศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร ณ โถงช้ัน ๑ อาคารปยชาติ คณะทันต- 
แพทยศาสตร  

นอกจากกิจกรรมเพื่อความรูและความบันเทิงแลว ยังมีอีก
หนึ่งกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน คือ “คลินิกบริการสุขภาพ
ชองปาก” ณ ชั้น ๒-๓ อาคารราชสุดา ที่ใหบริการรักษาสุขภาพ
ชองปากโดยไมคิดมูลคา ไดแก อุดฟน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟน 
เคลือบหลุมรองฟน เคลือบฟลูออไรดและใหทันตสุขศึกษา แกเด็ก
และประชาชน โดยในชวงกอนการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร รวมกับ ศูนย 
การคาฟวเจอรพารค รังสิต จัดกิจกรรม “ฟนสวยดวยตัวเรา” ครั้ง 
ที่ ๗ ใหบริการตรวจสุขภาพชองปากแกประชาชนทั่วไป โดย  
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ณ ลานเอนกประสงค ชั้น ๓ 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพิ่มจำนวนและติดตั้งมาน่ัง (เกาอี้

อัลลอยด) แบบนั่งตอนเด่ียว ขนาด ๑๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๔๐ ตัว 

จากงบประมาณกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) เพื่อติดตั้ง

ตามจุดตางๆ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ดังน้ี 

บริเวณศูนยปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตร จำนวน ๘ ตัว, บริเวณ

อาคารวิทยบริการ (สปข.) จำนวน ๘ ตัว, บริเวณสวนหยอมและทาง

เดินเลียบคลองดานตรงขามอาคารโดมบริหาร จำนวน ๘ ตัว, บริเวณ

ดานหนาอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต จำนวน ๔ ตัว, บริเวณดานหนายิมเนเซยีม ๗ (ศูนยบริการการ

กีฬา) จำนวน ๘ ตัว, และติดตั้งบริเวณศูนยอาหารใหม บริเวณใกล

ทางออกประตูเชียงราก จำนวน ๔ ตัว, ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษา 

บุคลากร และบุคคลท่ัวไปไดมีที่นั่ งพักผอนตามจุดตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

ลงทุนซื้อเก�าอี้อัลลอยด� 
ปรับสภาพแวดล�อมศูนย�รังสิตให�ประชาคมมีที่นั่งพักผ�อน 
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มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ยนืยันศกัยภาพการเปนมหาวิทยาลัย 

วิจัยแหงชาติ โชวผลงานวิจัย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

จากภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งปจจุบัน

เปน วุฒิเมธีวิจัย สกว. ไดรับการคัดเลือกเปน ๑ ใน ๘ โครงการ

วิจัยเดนระดับ Outstanding ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ประจำป ๒๕๕๓ 

ตามท่ี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดใหมีการประชุม

ประจำป “นักวิจัยรุนใหม...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๐ 

ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมฮอลิเดย 

อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผูเขารวม

ประชุมประมาณ ๑,๐๐๐ คน  และเนื่องจาก ฝายวิชาการ สกว. ได

สนับสนุนโครงการการสรางกำลังคนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

มาระยะหน่ึงแลวนั้น จึงไดคัดเลือกโครงการของอาจารยที่มีผลงาน

วิจัยอยูในเกณฑระดับ Outstanding จากโครงการวิจัยทั้งหมดนับ

รอยโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากฝายวิชาการ สกว. ปรากฏวา

โครงการวิจัยเรื่อง “Design and Analysis of the Commercialized 

Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-

Feed Electromagnetic wave and Vacuum System” โดย 

ศาสตราจารย ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันเปน  

วุฒิเมธีวิจัย สกว. ไดรับการคัดเลือกเปน ๑ ใน ๘ โครงการวิจัยเดน

ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำป ๒๕๕๓  

โดยโครงการวิจัยน้ีเปนโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ โดย

ผานการคัดเลือกและไดรับการสนับสนุนจากฝายวิชาการ สกว. 

ธรรมศาสตร�ยืนยันศักยภาพการเป�นมหาวิทยาลัยวิจัย 
โชว�ผลงานที่ได�รับการคัดเลือกให�เป�น ๑ ใน ๘ โครงการวิจัยดีเด�น  

ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำป� ๒๕๕๓ 
ดวยงบประมาณในระดับที่ ๑ 

จำนวน ๓ ลานบาท เ ม่ือป 

๒๕๕๑ โดยดัชนีชี้วัดความ

สำเร็จ และความโดดเดนของ

โครงการนี้ที่ผานการประเมิน

ของ สกว. ในหลายมิติคือ  

(๑) ไดเคร่ืองตนแบบของ

ระบบซึ่งเปนผลงานช้ินแรกของ

ประเทศไทย และไดนำไปใช

ประโยชน ในทางปฏิบัติอยาง

แทจริงและผลงานวิจัยสามารถ

จดสิทธิบัตรเปนของคนไทยได 

ซึ่ งปจจุบันไดจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เรียบรอยแลว  

(๒) สงเสรมิความรวมมอืกบัภาคเอกชน และทำการถายทอด 

เทคโนโลยีสูภาคเอกชน เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ของอุตสาหกรรม 

ไทยและศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลก 

(๓) สามารถผลิตบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก) และสงเสริมทักษะใหนักวิจัยรุนใหมหลายคน 

(๔) ผลของงานวิจัยในเชิง Basic Research ของโครงการ

วิจัยนี้ ไดถูกนำไปตีพิมพเผยแพรในวารสารการวิจัยในระดับ

นานาชาติที่มี Impact Factor รวม ๓ รายการ ซึ่งเปนการเผยแพร 

ชื่อเสียงผลงานวิจัยไทยในระดับนานาชาติ 

นอกจากน้ี ผลงานวิจัยโครงการน้ี ยังไดรับการคัดเลือกเพ่ือ

นำเสนอเปนพิเศษ ในการประชุมประจำป “นักวิจัยรุนใหม... 

พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๐ เพื่อใหประชาคมวิจัย

ประจักษวางานวิจัยพื้นฐานเชิงลึกสามารถนำมาตอยอดพัฒนาไปสู

การนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยในภาคอุตสาหกรรมได  

ทั้งนี้ สำหรับนักวิจัยเจาของโครงการวิจัยอีก ๗ ทานที่ผาน

การคัดเลือกเปนโครงการวิจัยเดนระดับ Outstanding คือ 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ ์สมบตัสิมภพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ีรองศาสตราจารย ดร.ชาคริต สิริสิงห มหา- 

วิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย ดร.อิสระชัย งามหรู สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั รองศาสตราจารย  

ดร.สันติ แมนศิริ มหาวิทยาลัยขอนแกน  รองศาสตราจารย  

ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี รองศาสตราจารย ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และรองศาสตราจารย ดร.พรศกัดิ ์ศรอีมรศกัดิ ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปกร 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
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จากเหตุการณมหาอุทกภัยท่ีทำความเสียหายอยางรุนแรงใน

เขตพ้ืนที่หลายจังหวัดรวมท้ังเขตปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพมหานคร

ในชวงเดือนตุลาคมท่ีผานมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดระดม

ทุกฝายชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม โดยในท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดรายงานการชวยเหลือ ดังนี้ 

๑. ฝายการนักศึกษา โดยความรวมมือกับนักศึกษาและ

หนวยงานตางๆ ไดดำเนินการ  

● จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม

และการนำอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อใหความชวยเหลือชุมชน อาทิ 

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา อ.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

เปนตน 

เปนหนวยงานรับผิดชอบการประสานงานและขอมูลพื้นฐานใน

จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกรณีที่จังหวัด

ตองการความชวยเหลือ ดำเนินการตามยุทธศาสตร หน่ึงจังหวัด

หนึ่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีการประสานกับมหาวิทยาลัยตางๆ ใน

เขตปทุมธานีเพื่อจัดกิจกรรมชวยเหลือตอไป 

๒. ฝายทรัพยากรมนุษย จัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือบุคลากร

ผูประสบอุทกภัย โดยใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง

ประจำ และพนักงานเงินรายได สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่

ประสงคจะขอรับสวัสดิการชวยเหลือดังกลาว ยื่นเรื่องไดจนถึงวันที่ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๓. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มอบเงินบริจาค

จำนวน ๑ ลานบาท เพื่อชวยเหลือฟนฟูโรงพยาบาลมหาราช 

จังหวัดนครราชสีมา 

๔. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม โดยกองทุนบริการ

สังคม รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมใหแก จังหวัด

ปทุมธานี จำนวน ๑ แสนบาท  

๕. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคเรือ จำนวน  

๓ ลำ ผานเหลากาชาดจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำแพทยไปชวยเหลือ 

ผูประสบภัย และบริจาคเรือ จำนวน ๒ ลำผาน ชอง ๙ อ.ส.ม.ท. 

รวมทั้งจัดโครงการจิตอาสานำนักศึกษาของคณะไปชวยจัดสิ่งของ

บริจาคท่ี ชอง ๙ อ.ส.ม.ท.ดวย 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ นักศึกษาและวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย ไดชวยเหลือดูแลตรวจสอบระบบโครงสราง

อาคารบานเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัย 

๗. คณะศิลปศาสตร รวมกับ สมาคมศิษยเกาศิลปศาสตร  

จัดงานคืนสูเหยาเพื่อระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัยโดยมอบเงิน

ผานทาง อบต.ปทุมธานี นอกจากนี้ ไดชวยเหลือเจาหนาที่และ 

นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยดวย 

๘. สภาอาจารย รวมกับ เครือขายสภาอาจารยทั่วประเทศได

ระดมทุนบริจาคและจะหารือในที่ประชุม ปอมท. ในการชวยเหลือ

ฟนฟู ตอไป 

ธรรมศาสตร� ระดมสรรพกำลัง  

ช�วยเหลือผู�ประสบภัยน้ำท�วม 

● ระดมนักศึกษาอาสาสมัครชวยเหลากาชาดจังหวัด

ปทุมธานีจัดสิ่งของและถุงทรายเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยใน

จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

● ใหทุนชวยเหลือนักศึกษาท่ีประสบอุทกภัยในเบ้ืองตน

รายละ ๕,๐๐๐ บาท 

● จัดทำแผนการใหความชวยเหลือฟนฟูหลังน้ำลด อาทิ 

ใชวิชาเรียนในการพานักศึกษาลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมอาสาสมัคร 

เชน วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร (TU 120) ขอความสนับสนุน

คณะตางๆ จัดโครงการหรือกิจกรรมใหความชวยเหลือฟนฟูชุมชน

บนพื้นฐานความรูความเช่ียวชาญของแตละคณะ แตละสาขาวิชา 

จดัสรรงบ ๒ แสนบาทใหแกชุมนุม/ ชมรม คณะกรรมการนักศึกษา

คณะเพ่ือจัดกิจกรรมชวยเหลือฟนฟู มอบหมายใหศูนยอาสาสมัคร



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 20

สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุมคณะกรรมการ 

สภาขาราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ  

หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานการประชุม 

ศาสตราจารยมารุต บุนนาค ประธานคณะกรรมการดำเนินงานราน

ธรรมศาสตรกาชาด จัดงานเล้ียงขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานราน

ธรรมศาสตรกาชาด ป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองอาหารจีน 

โรงแรมปริ๊นสเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา 

เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ จะเปนจริงไดอยางไร!” โดย พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีต 

รองอธิบดีกรมตำรวจ พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช รองนายกสมาคมตำรวจแหงชาติ 

ดร.ปราโมทย นาครทรรพ นกัวชิาการรัฐศาสตร เม่ือวนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม

ศรบีรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตรบริหารการแพทยและสาธารณสุข รุนที่ 

๓ (บพส.๓) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลกลาง โดย นายเจริญรัตน  

ชูติกาญจน ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานปดการอบรม 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ผูรกัษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอม

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทำบุญตักบาตรพระสงค เนื่องใน

โอกาสครบรอบ ๒๔ ป มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ 

อาคารหอพระและอเนกประสงคศาลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โครงการวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประกวดความคิดสรางสรรค ภายใตโครงการ “Creative 

Style By EBM” เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอง ๒๐๖ อาคารปฏิบัติการวิจัย 

ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบชอดอกไม แก 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโอกาส

พนจากตำแหนงหนาที่ เม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  

ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด

กิจกรรมเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๓ ณ หอง ๕๐๐ อาคารบรรยายรวม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน  

นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ เปนประธานเปดงาน 

ศาสตราจารย ด

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิ

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทำบุญ

โอกาสครบรอบ ๒๔ ป มหาวทิยาลัยธรรม

ข�าวย
�อยร�อ

ยสาร
ะ 
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กลับมาอีกครั้งกับการรอคอยของชาวธรรมศาสตร ในการ

แขงขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬา ครั้งที่ ๖๗ โดยในปนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ซึ่งกำหนด 

แขงขันในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย  

ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น. ชุมนุมเชียร จึงถือเอาฤกษเอาชัย 

ในวันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จัดงานเปดตัวเส้ือเชียร 

ประจำป ๒๕๕๓ ขึ้น ณ ลาน Interzone มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต  

ธรรมศาสตร (เพราะสีเหลืองหมายถึงคุณธรรม ) สี

เหลืองบริเวณแขน ก็แสดงใหเห็นวา เ ม่ือชาว

ธรรมศาสตรจะทำสิ่งใดก็ตาม จะมีคุณธรรมเปนสิ่งยึด

เหนี่ยวจิตใจเสมอ 

นายคงฤทธิ์ สงวนศักดิ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร  

ชั้นปที่ ๔ เจาของผลงานการออกแบบโลโก กลาวถึงแนวคิดในการ

ออกแบบวา โลโกจะเปนรูปหัวใจประกอบข้ึนจากตัวเลข ๒ ตัว คือ 

๖ กับ ๗ โดยมีลายลูกฟุตบอลอยูภายใน สื่อใหเห็นถึงการแขงขัน

ฟุตบอลประเพณีที่ดำเนินมาเปนครั้งที่ ๖๗ เมื่อสังเกตชองวาง

ระหวางตวัเลขทัง้สอง (บรเิวณตรงกลาง) จะพบวา สามารถมองเหน็ 

เปนรูปคนกำลังเตะฟุตบอลจากดานขางไปทางดานขวาและ

สามารถมองเห็นพระจันทรเสี้ยว สวนบริเวณดานขวาของโลโก  

สื่อถึงตนกำเนิดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่ง

เปนสถานทีร่วมการตอสูและจติวญิญาณของประชาคมธรรมศาสตร

ไวจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงประวัติศาสตรการตอสูเพื่อไดมา

ซึ่งประชาธิปไตย เปนเครื่องเตือนใจสังคมในยุคปจจุบันถึงความ

สามัคคี ใชเหตุผลในการอยูรวมกันตอไป 

เป�ดตัวเสื้อเชียร�ประจำงานฟุตบอลประเพณี 

ธรรมศาสตร�-จุฬาฯ ครั้งที่ ๖๗ 
ลายสกรีนหลัง 

นางสาวปกฉัตร เวชชาภินันท นักศึกษาคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๒ เจาของผลงานการออกแบบ

เสื้อเชียร กลาววา ไดออกแบบเส้ือเชียร ครั้งที่ ๖๗ ภายใตแนวคิด

หลักท่ีวา “ยอนตำนาน วิญญาณธรรม ย้ำความดี ๑๑๑ ป ปรีดี 

พนมยงค” โดยจะมี ลายสกรีนหนา เปนรูปโดมสื่อถึงสัญลักษณ

ของเราชาวธรรมศาสตร บงบอกถึงดินแดนแหงธรรมและเสรีภาพ 

ซึ่งปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมนุษยที่เปยมไปดวยคุณธรรมและ

ความเสียสละ ลายสกรีนหลัง เปนรูปของผูกอต้ังมหาวิทยาลัย 

นั่นคือ อาจารยปรีดี พนมยงค กระดุมจะมี ๓ เม็ด พิมพเลข ๑ 

ไทยเรียงกันเปรียบเสมือนพลุที่เฉลิมฉลองใหชาวธรรมศาสตรรวม

ยอนรำลึกถึง ๑๑๑ ป ของทานปรีดี แถบสีเหลือง บริเวณคอ  

เมื่อปลดกระดุมออกจะพบกับคุณธรรมท่ีหลอหลอมความเปน
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สะดุดข�าว 
ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้ ไดใช

ประตูทางเขา-ออก เชียงราก ๒ 

แนนอน เพื่อชวยบรรเทาปญหา

การจราจรติดขดั นอกจากน้ี บรเิวณ 

ดงักลาวยงัมีพืน้ท่ีสำหรับใชประโยชน 

และจอดรถยนตของ นักศึกษา 

บุคลากร และประชาชนท่ัวไปท่ีเขา

มาติดตอราชการกับมหาวิทยาลัย

ไดอีกจำนวนมาก 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ มีมติเปลี่ยนชื่อ หองสมุด
กลุมแพทยธรรมศาสตร เปน หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ตั้งแตวันที่ 
๒๗ กนัยายน ๒๕๕๓ เปนตนไป เพือ่เปนเกยีรตแิด ศาสตราจารย คณุหญงินงเยาว ชยัเสร ี 

หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี (วิทยาศาสตรสุขภาพ) เปนศูนยกลางดานการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ อาทิ หนังสือ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส สำหรับ 
คณะ และหนวยงานในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร 
คณะสหเวชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ตั้งอยูที่ชั้น ๗-๘ อาคารปยชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปดบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
วันเสาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปดทำการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ สอบถาม
ขอมูลเพิ่มไดที่ โทร. ๐-๒๙๒๖-๙๙๙๙ ตอ ๗๕๐๒-๔ http://library.tu.ac.th/med/
website/index.htm 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มีมติเปลี่ยนชื่อ  
ห�องสมุดกลุ�มแพทย�ธรรมศาสตร� เป�น  
ห�องสมุดนงเยาว� ชัยเสรี (วิทยาศาสตร�สุขภาพ) 
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สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ หนวยงาน
ใหมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เกิดจากการโอนงานดาน
ทรัพยสินทางปญญามาใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจรับผิดชอบและ
รวมงานทางดาน คลีนิคเทคโนโลยีเขาไปดวย  

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ใหคำ
ปรึกษาคณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มี
แนวคิดที่จะทำธุรกิจ โดยจะใหความรูในดานเทคโนโลยี การดำเนิน
ธุรกิจ รวมไปถึงผลักดันใหเกิดเปนผลิตภัณฑและบริการ คลินิก
เทคโนโลยี เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ใหขอมูล คำปรึกษา และ
ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกประชาชน 
ท่ัวไปทั้งเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การจัดตั้งสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มี
วัตถุประสงคเพื่อ สงเสริม คุมครองสิทธิและดูแลรักษาผลประโยชน
งานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยรวมถึงการสงเสริม
ใหมีการนำความรู และผลงานวิจัยมาแปลงเปนทรัพยากรเพ่ือสราง
นวัตกรรมสูวิสาหกิจ เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองกับนโยบาย
ของการกอตั้ง สำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ จึง
ขอเชิญชวนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยรวมสรางสรรคผลงาน
วิจัยใหม เพ่ือจดสิทธิบัตรอันจะนำไปสูการใชประโยชนในเชิง
พาณิชยตอไป 

รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร รักษาการ 
ผูอำนวยการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ใหสัมภาษณวา “ในปจจุบัน
ขั้นตอนในการจดสิทธิบัตรไมยุงยากเหมือนที่ผานมา อาจารย 
ที่มีผลงานวิชาการ การวิจัยใหมๆ ที่ตองการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร สามารถเขามาท่ีสำนักทรัพยสินทางปญญาและ 
บมเพาะวิสาหกิจพรอมกับเอกสารการวิจัยไดทันที ทางหนวยงาน
จะมีเจาหนาที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให เมื่อผลงานที่ยื่นขอไดรับการออก 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวก็จะมีผลประโยชนตอบแทนตาม
เกณฑ ซึ่งคาใชจายตางๆในการยื่นขอมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับ
ภาระเอง จึงอยากขอเชิญชวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยมาจด 
สิทธิบัตร โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเนนย้ำวาผลงานดังกลาวตองยัง
ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรที่ ไหนมากอน ที่ตองเนนย้ำตรงน้ี
เนื่องจากบางทานอาจจะยังไมทราบ นำผลงานไปตีพิมพเผยแพร
กอนซ่ึงเปนที่นาเสียดายเพราะจะไมสามารถนำมาจดสิทธิบัตรได
อีก” 

ในการย่ืนเร่ืองเพ่ือขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะใช
ระยะเวลานานหากการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตองเขา
สูขั้นตอนการตอคิวเพื่อใหเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย ตรวจสอบความถูกตอง การกรอกขอมูลในแบบ
ฟอรม พรอมรายละเอียดการประดิษฐ กอนที่จะมีการตรวจสอบ
การประดิษฐเพื่อประกาศและออกสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรตอไป 
“กระทรวงพาณิชยไดพยายามใหระยะเวลาในการขอจดสิทธิบัตรมี
ความรวดเร็วขึ้น โดยไดจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ของหนวยงาน
ตางๆ เปนตัวแทนสิทธิบัตรทำหนาท่ีติดตอประสานงานกับกรม
ทรัพยสินทางปญญาแทนผูประดิษฐหรือผูขอจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร โดยใหผูแทนสิทธิบัตรมีความสามารถกรอกและตรวจ
สอบขอมูลในแบบฟอรมไดอยางถูกตองพรอมรายละเอียดการ
ประดิษฐเพื่อใหมีการแกไขนอยท่ีสุด จะไดยนระยะเวลาในการ
แกไข ซึ่งทางสำนักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาวจึง
ไดลงทุนเพื่อสรางคน โดยสงเจาหนาที่ไปเรียนเพื่อใหไดใบอนุญาต 
๑ ทาน ทำใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได ทั้งนี้เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัย” รศ.สมชาย ระบุ 

สถิติการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยื่นเร่ืองไปท้ังสิ้น ๔๘ เรื่อง ไดรับการ
ออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒๑ รายการ โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีผลงานท่ีไดรับการออกอนุสิทธิบัตรทั้งส้ิน ๔ รายการดังนี้ 

๑. อนุสิทธิบัตร เรื่อง หัววัดคาความนำไฟฟาของของเหลว
โดยวิธี แวน เดอ พาว (van der pauw) ผลงานของ รอง
ศาสตราจารยมนู เพื่องฟุง  

๒. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ถุงลมจำกัดทิศทางการโปงพองสำหรับ
ใชกับแผนรองนอนเพ่ือปองกันแผลกดทับผลงานของ นายปริญญา 
จันทรหุนีย, นายดนุ พรหมมินทร, นายพสุ สิริสาลี, นายพิทักษ 
เหลารัตนกุล และนายภัทรวิทย รักษกุล 

๓. อนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณชวยในการพนยา ผลงานของ 
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิอรพรรณ โพชนุกูล รวมกับนักวิจัย
ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔. อนุสิทธิบัตร เรื่อง หัววัดระดับของเหลวที่อาศัยหลักการ
หักเหแสง ผลงานของ รองศาสตราจารยมนู เฟองฟุง 

ขออภัย 
ตามที่จุลสารธรรมศาสตรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ไดนำเสนอในหัวขอเรื่อง 

“สำนักทรัพยสินทางปญญาฯ หนวยงานนองใหม เชิญชวนรวมสงผลงานวิจัย  

เพื่อจดสิทธิบัตร นำไปสูการพัฒนาทางวิสาหกิจ” ซึ่งมีขอผิดพลาดบางประการ  

ทางกองบรรณาธิการจึงขอแกไขโดยมีเนื้อหาดังน้ี 



 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 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการธรรมศาสตรทำนา  

ปที่ ๕ เพื่อปลูกจิตสำนึกใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และเสริมสรางการเรียนรูวิถีชีวิตของชาวนานอกหองเรียน ผาน

โครงการธรรมศาสตรทำนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย  

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน

เปดโครงการ โดยบรรยากาศภายในงานมีผูบริหาร คณาจารย  

แขกผูมีเกียรติ นักศึกษา บุคลากร รวมถึง ประชาคมธรรมศาสตรรุนเยาวของ

โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฯ รวมทำนาจำนวนมาก 

นอกจากน้ี ภายในงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ยงัไดวางศลิาฤกษ ในการทำบานดนิซ่ึงเปนครัง้แรกของมหาวทิยาลยั 

เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักศึกษา และผูสนใจ ถึงวิธีการสรางบานดินแบบ

บูรณาการ ในอนาคตบานดินหลังนี้จะเปนพิพิธภัณฑขาว และเปนแหลงศึกษาวิถี

ชาวนา ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก จิตอาสา และเสริมสรางการเรียนรูวิถีชีวิตของ

ชาวนานอกหองเรียน ใหกับนักศึกษาและผูสนใจ ผานโครงการธรรมศาสตรทำนา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอไป 

ชาวธรรมศาสตร�ร�วมทำนาป�ที่ ๕  
พร�อมวางศิลาฤกษ�ทำบ�านดินแบบบูรณาการ 
ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย 


