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งานสัมมนาวิชากาเนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ครบรอบ 63 ปี 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงาน
สังคมสงเคราะห์”
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

วันเปิดภาคการศึกษา 
2/2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
“ลดน�้าหนักอย่างไร ให้ประสบ 

ผลส�าเร็จ” รุ่นที่ 2
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิต 
รายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นที่ 2 
ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media
Training Center)  คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย สถานวีทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ AM 981 KHz

TU Coming up
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส 
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 
ต่อ 1117-8 

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณ

อนัประเสรฐิยิง่ต่อทัง้ปวงชนชาวไทยและชาวมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสริริาชสมบตั ิพระองค์ได้ทรงมพีระ

มหากรุณาธิคุณนานัปการต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

วิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และการพัฒนาความเจริญ

ก้าวหน้ามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสู่

สวรรคาลัย น�ามาซึ่งความวิปโยคโทมนัสอาดูรอย่างใหญ่หลวงของชน

ชาวไทย รวมทัง้ชาวมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทกุคน ชาวธรรมศาสตร์จงึ

ได้ร่วมใจจดักจิกรรมน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าโดย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณะผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรณุาธิคณุ ณ ตกึโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

กิจกรรมถวายความอาลัย	และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร รว่มสกัการะพระบรม
ฉายาลกัษณ ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
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จากนั้นได้จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม พ.ศ. 2559 โดย ชมุนมุศกึษาพทุธศาสตร์ 

และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานักศึกษา และชมรมพัฒนาศักยภาพ 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมช่วงเช้าเริ่มด้วย 

การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รอบสระน�้า

อาคารโดมบริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ เป็นประธานน�ากล่าว

ค�าอาราธนาศีล และค�าถวายสังฆทาน จากน้ัน พระภิกษุสงฆ์กล่าว 

สัมโมทนียคาถาและให้พร และเริ่มพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป 

และกจิกรรมในช่วงเยน็ได้จดัให้มกีารลงนามถวายความอาลยั สวดมนต์

ท�าวตัรเยน็ เจริญสมาธภิาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล จดุเทยีนร�าลกึ

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา 

และเพลงของขวัญจากก้อนดิน ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ซึ่งมี

คณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก แสดงออก

ถึงความจงรักภักดี ความอาลัยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์

มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ชาวธรรมศาสตร์

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” พร้อมแปรอักษรภาพครั้ง

ประวัติศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดยร่วมกบั สมาคมธรรมศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวาย 

ความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย

งานดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอ่านบทกวี 

และค�าแสดงความอาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ดร.อภชิาติ ด�าด ีศษิย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

การบรรเลงบทดนตรีเพื่อน้อมร�าลึกและถวายอาลัย ในบทเพลง 

พระราชนพินธ์ “ยูงทอง” เพลงประจ�ามหาวทิยาลยัและเพลงสรรเสรญิ

พระบารมี โดยชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย

การแปรอักษรครั้งประวัติศาสตร์ ชุด “ทรงเป็นดวงธรรมน�าทางให้” 

การร่วมแปรอกัษรพระบรมฉายาลักษณ์ และเรือ่งราวพระราชกรณยีกิจ

ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ของ “พ่อหลวง” พ่อผู้เป็นดั่งดวงธรรม

น�าทางให้ประชาชนชาวไทยทัง้ปวงให้มวีถิชีวีติ และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผ่านการเรียงร้อยเรือ่งราว ด้วยเพลทแปรอกัษรอย่างสมพระเกยีรต ิโดย

ชาวธรรมศาสตร์ร่วมใจกันกว่า 2,000 คน

และในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศนูย์รงัสติ ยงัได้จดัพธิรี�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ และร่วมตัง้จติอธษิฐาน

เนือ่งในวนัปัณรสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

และร่วมเขียนค�าปณิธานในการท�าภารกิจเพื่อประชาชนตามรอย 

พระยคุลบาท ประดบับนต้นไม้แห่งปณธิานของชาวธรรมศาสตร์ ทัง้หมด 

๙ ต้น เพื่อแปรความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชให้เป็นพลังในการสืบสานพระปณิธานต่อไป

กจิกรรมบ�าเพญ็กศุลสัตตมวาร (ครบ 7 วนั)

สวดมนตท์�าวตัร ณ หอพระ มธ. ศนูยร์งัสิต กจิกรรม ชาวธรรมศาสตรข์อเป็นขา้รองพระบาททกุชาตไิป
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ในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคารสรินิธรารตัน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง โดยองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง และฝ่ายการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

ล่องสะเปาจาวละกอน และถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธี

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป และในช่วงค�่า  

ณ บรเิวณลานโพธิ ์มธ. ศนูย์ล�าปาง โดยผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

และนักศึกษาได้ร่วมกันจุดผางประทีป จ�านวน 4,999 ดวง แปรเป็น

รูปตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร และ มธ.ล�าปาง และ 

ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ตามด้วยเพลงในหลวง 

ของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป  

สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถาธรรม โดย 

พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร พระธรรม

เทศนาเรือ่ง “ราชธรรม ธรรมะของพระราชา” โดยพระครปูลดัวริยิวฒัน์  

(อ.อารยวังโส) ณ สนามฟุตบอลและหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นกัศึกษารว่มจุดผางประทปี จ�านวน 4,999 ดวง มธ. ศูนยล์�าปางจดัพธีิตกับาตรพระสงฆ ์9 รูป

พระครูปลดัวิรยิวฒัน ์(อ.อารยวงัโส)

สวดพระพุทธมนต ์สดบัปกรณ์

มธ. ท่าพระจันทร ์ตกับาตรพระสงฆ ์89 รูป
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ทั้งยังจัดพิธีสวดพระอภิธรรม (ปัญญาสมวาร) และตักบาตร 

พระสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ในวาระครบรอบ 50 วนั แห่งการ

เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร

โดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร 

และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เปิดศูนย์ประสาน

งานอาสาสมัคร (Volunteers For DAD) ณ หอประชุมศรีบูรพา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นการอ�านวย 

ความสะดวกและให้บริการประชาชนท่ีมาแสดงความอาลัยต่อ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และเพือ่ประสาน

งานอาสาสมคัร ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงาน และบคุคล ทีม่าบรกิารประชาชน

ในด้านต่างๆ โดยมีภารกิจหลัก คือ บริหารจัดการงานอาสาสมัคร 

โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เป็นจิตอาสากับ

หน่วยงานที่มาให้บริการประชาชน โดยผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร 

สามารถลงทะเบยีนด้วยตนเอง ในเวลาท�าการ ณ หอประชมุศรบีรูพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

สวดพระอภธิรรม (ปัญญาสมวาร)  และตกับาตรพระสงฆ ์50 รูป

ศนูย์ประสานงานอาสาสมัคร
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“...การจะพัฒนาชาติได้ ต้องพัฒนาคนก่อน...” หน่ึงใน 

พระราชด�ารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาท่ี

มีส่วนช่วยพัฒนาและบ่มเพาะบุคคลให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์เฉพาะด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ก่อตัง้ “มลูนธิอิานันทมหดิล” 

เมื่อปี พ.ศ. 2498 พร้อมทั้งพระราชทานนามทุนว่า “อานันทมหิดล” 

เพ่ือเป็นพระบรมราชานสุรณ์ในสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช พระบาท

สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร ด้วย

มุง่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้นกัเรยีนไทยทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ

ในสาขาต่าง ๆ พร้อมด้วยการมีคุณธรรมสูงได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ

ยังต่างประเทศ ในศาสตร์เฉพาะทางท่ีตนถนัดถึงข้ันสูงสุด เพ่ือน�า

องค์ความรู้และวิทยาการท่ีได้กลับมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความ

ก้าวหน้าตามล�าดับ 

ส�าหรับบัณฑิตธรรมศาสตร์ จะได้รับพระราชทานทุนในช่ือ  

“ทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล แผนกธรรมศาสตร์” ซึง่เป็นทนุพระราชทาน

ให้เปล่า ไม่มข้ีอผกูมดั ไม่จ�ากดัวงเงนิ และไม่จ�ากัดจ�านวนปีการศกึษา 

ที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้จนถึงขั้นสูงสุด เพียงแต่น�าความรู้ท่ีได้ 

กลับมาช่วยพัฒนาประเทศชาติในทางใดทางหนึ่ง โดยที่ผ่านมา  

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เคยได้รับพระราชทานทุน 

ดังกล่าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน ยังคงท�าหน้าที ่

ลกูทีด่ขีองพ่อหลวงในการสบืสานพระราชปณธิาน และพระราชด�ารสั

ในด้านการศกึษา การพฒันาคน ตลอดจนการท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม

โดยรวมอย่างต่อเนื่อง

เปิดแนวคิด	4	นักเรียนทุนพระราชทาน 
“อานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์”

ดร.รัตนา แซ่เล้า ศิษย์เก่าดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากโครงการปริญญาตรีหลักสูตร

อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จาคณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

เป็นอาจารย์ประจ�าวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ผู้ได้รับพระราชทาน 

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้กล่าวความประทับใจที่มีต่อทุน 

พระราชทานนี้ว่า ทุนอานันทมหิดลฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้

มีโอกาสไปเก็บเกี่ยวความรู้ในขั้นสูงยังต่างประเทศก่อนน�ากลับมาพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นตาม

ล�าดับ ซ่ึงสอดรับกับความตั้งใจของตนที่มองว่า การศึกษามีส่วนส�าคัญยิ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพ

คน และประเทศชาติให้ดีย่ิงขึ้น โดยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระเทพฯ ซึ่งขณะนั้นเสด็จฯ มาเป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อให้พระราโชวาทแก่นักเรียนทุน ซึ่งท่านได้

ตรัสถามว่า “การไปศึกษาต่อต่างประเทศครั้งนี้ ตั้งใจไปเรียนเพื่อใคร และจะพัฒนาใคร หากเรียน

เพื่อลูกหลานของเพื่อนฉัน การศึกษาคือ การพูดในส�าเนียงบริติช แต่หากไปเรียนเพื่อเยาวชน

ของฉัน (เยาวชนในโครงการในพระราชูปถัมภ์ และเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร) การศึกษาคือ  

การอ่านออกเขียนได้” 

ทั้งนี้ จากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพฯ ในครั้งน้ัน ท�าให้ตนรับรู้ได้ถึงความใส่

พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเยาวชนของท่านให้ได ้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมกับ

ตั้งปฏิญาณกับตนเองว ่าจะท�าหน้าที่ ในฐานะนักเรียนทุนพระราชทานอย่างสุดความ

สามารถ โดยครั้งนั้นได ้เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขานโยบายการพัฒนา 

วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร และระดับปริญญา

เอก ในสาขาการศึกษาเปรียบเทียบ แผนกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลาศึกษาเรียนรู้จนส�าเร็จถึง 6 ปี ก่อนเดินทางกลับมาเป็นอาจารย์ประจ�าวิชาการเมืองไทย

และวิชาสังคมและเศรษฐกิจการพัฒนาไทย ในปี 2558 ที่วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มธ. ในหลักสูตรนานาชาติ ที่เก่ียวข้องใน

เรื่องของทฤษฎี รวมถึงนโยบายการพัฒนาประเทศและการเมืองไทย ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างหน่ึง ด้วยมีความตั้งใจและ 

ได้ยึดถือพ่อหลวงเป็นแบบอย่าง ในเรื่องของ “ความทุ่มเท” ที่ทรงท�างานเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความใส่พระราชหฤทัย

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอีก 5-10 ปีข ้างหน้า ตนมีความมุ ่งมั่นและตั้งใจท�าหน้าที่ในฐานะผู ้ถ ่ายทอดความรู ้ 

แก่ผู ้เรียนอย่างสุดความสามารถ ขณะเดียวกันก็จะเก็บเกี่ยวความรู ้เพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคการสอน พร้อมทั้งน�าความรู ้

ที่มีมาบูรณาการและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา เพื่อผลิตงานวิจัยคุณภาพคืนสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป ควบคู่ไปกับการ 

ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู ้สิ่งใหม่ เนื่องจากประสบการณ์สอนที่ผ ่านมาที่ เน ้นให้ผู ้ เรียนตั้งค�าถามนั้น ท�าให้ตนได้รับรู ้ว ่า 

 ยังมีอีกหลายสิ่งอันเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่รู้อีกมาก 

ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภรู ิฟวูงศ์เจรญิ ดกีรศีษิย์เก่าสงิห์แดงเกยีรตนิยิมอนัดบั 1 สาขา 

การเมือง การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มธ. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นอาจารย์ประจ�า

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู ้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงทุนพระราชทานนี้ว่า “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนก 

ธรรมศาสตร์ ถือเป็นทุนการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศไทยและทุนการศึกษาอันทรงเกียรติของนักเรียน 

ไทยทุกคน ซ่ึงตนและครอบครัวรู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานทุนอันทรงเกียรตินี ้

พร้อมทั้งมีความตั้งใจยิ่งท่ีจะน�าความรู้ท่ีได้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในทางใดทางหนึ่ง โดยได้เลือก

ศึกษาต่อในด้านการเมืองให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างสูงสุด ซึ่งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ได้เลือกศึกษาต่อในสาขารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัย 

เคมบรดิจ์ สหราชอาณาจกัร ตามล�าดบั เนือ่งด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของศาสตร์การเรยีนรูใ้นด้าน

ดังกล่าว ประกอบกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญยังเป็นที่ต้องการเป็นจ�านวนมาก

อย่างไรก็ดี เม่ือครั้งก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระเทพฯ เพื่อรับพระราโชวาทและกราบทูลลา ซึ่งท่านได้มีรับสั่งในเรื่องการศึกษาว่า “ให้ตั้งใจ 

ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง 

ควบคู ่ ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู ่ เสมอ” ซึ่งนับเป ็นแรงผลักดันอันส�าคัญยิ่ง 

ที่ช ่วยให้ตนมีความมุมานะและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส�าเร็จ ตลอด

จนมีความมุ ่งม่ันท่ีแน่วแน่ว ่า เม่ือส�าเร็จการศึกษาในขั้นสูงสุดแล้ว จะกลับมา 

ตอบแทนทุนพระราชทานฯ ของพ่อหลวงอย่างสมพระเกียรติ โดยตลอด 2 ปี 

ที่ ผ ่ านมา ได ้ท� าหน ้าที่ เป ็นผู ้ ถ ่ ายทอดศาสตร ์ความรู ้ ในด ้ านการเมืองการ

ปกครอง รวมถึงทฤษฎีและข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

อย่างเต็มความสามารถ ผ่านการด�าเนินตามรอยหลักคิดของพ่อหลวง ในด้านของ 

“การท�าให ้ดีที่สุด” มาปรับใช ้กับทุกบทบาทของชีวิต ทั้ง น้ี ด ้วยมุ ่งหมายให้ 

บัณฑิตรัฐศาสตร์ มธ. มีความรอบรู้ และพร้อมก้าวสู่การเป็นฟันเฟืองส�าคัญหนึ่ง 

ที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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ขณะที ่นายตะวนั มานะกุล ศษิย์เก่าจากสิงห์แดง เกียรตนิยิมอันดบั 1 ในสาขาการเมอืงการปกครอง 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างรอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านทฤษฎี

การเมอืง) นกัเรยีนทนุพระราชทานอานนัทมหดิล แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 กล่าวถงึความภาคภมูใิจในฐานะ

นักเรียนทุนพระราชทานครั้งนี้ว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับทุนพระราชทาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทาน

ทุนอานันทมหิดลในหลายปีที่ผ่านมา ยิ่งท�าให้ตนรู้สึกว่าทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้มอบโอกาสและ

สร้างบุคลากรที่กลับมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศจ�านวนมาก ดังนั้น ตนจึงได้เลือกศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโท ในสาขาทฤษฎกีารเมอืง ทีวิ่ทยาลยัเศรษฐศาสตร์และรฐัศาสตร์แห่งลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

เนือ่งจากเป็นสถาบนัการศึกษาทีมี่ความเชีย่วชาญสงูสดุ ประกอบกบัเป็นประเทศทีม่รีะบอบการปกครอง

และประสบการณ์ทางการเมืองท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย ซึ่งจะสามารถน�ามาเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้

ร่วมกันได้ในหลากแง่มุม 

ทั้งนี้ ภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอก ซึ่งนับระยะเวลา 2-3 ปี  

ข้างหน้า  ตนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อน�าทุกองค์ความรู ้

ทีไ่ด้รบัมาถ่ายทอดแก่นกัศกึษา ตลอดจนประยกุต์ใช้ความรูใ้นทกุทฤษฎมีาพฒันาประเทศเพือ่ก่อให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะและการตั้งใจโดยแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสานต่อพระปณิธานของ 

สมเด็จพระเทพฯ ท่ีได้รับสั่งไว้เม่ือครั้งมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ว่า “ประเด็นเรื่องทฤษฎีหรือแนวคิดทางการเมืองเป็นเรื่องส�าคัญที่ไม่มีผู้เรียนมากนัก อยากให้

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้แตกฉาน แล้วหาทางน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย” 

และล่าสุด นางสาวศริินทร์ ตัง้พรไพบลูย์ นกัเรียนทุนพระราชทานอานนัทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ (อยู่ระหว่างรอเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

และเอก ท่ีสหราชอาณาจกัร) ผูไ้ด้รบัทนุพระราชทานอานนัทมหดิล แผนกธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 ได้กล่าว

ถึงทุนพระราชทาน จากมูลนิธิอานันทมหิดลว่า “ทุนอานันทหิดล แผนกธรรมศาสตร์” ถือเป็นทุนพระราชทาน

ท่ียิ่งใหญ่และทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการมอบโอกาสในการศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นทุนที่สร้าง 

พลังใจที่ท้าทายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งตนได้วางแผนศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาการวางแผน

การศกึษา ทีม่หาวทิยาลยัยนูเิวอร์ซต้ีิ คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจกัร ด้วยเล็งเหน็ถงึความส�าคญัของ

การศึกษาในเด็กไทย และปัญหาของระบบการศึกษาไทยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผ่านประสบการณ์

การเป็นคุณครูสอนนักเรียนในโครงการ Teach For Thailand ตลอด 1 ปีเต็ม ด้วยมองว่าความรู้ใน

ด้านทฤษฎีและการวางแผนด้านการศึกษาที่ได้ จะสามารถช่วยแก้ไขระบบการศึกษาไทยให้มีความ

ทันสมัยและมีระบบมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ตั้งใจเดินหน้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกทันที ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

โคลมัเบยี สหรัฐอเมริกา เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้กลับมาพฒันางานวจิยัด้านการศกึษาของไทยให้มคีณุภาพ

มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลชั้นเยี่ยมส�าหรับเป็นข้อเสนอต่อนโยบายด้านการศึกษาของ 

ภาครัฐ ทั้ งนี้  เพื่อเป ็นการด�าเนินตามรอยหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมิูพลอดลุยเดช ทีท่รงให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคุณภาพชวีติด้วยการศกึษา อนัจะเป็นการ

เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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กว่า 70 ปี ที่ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานอย่างหนัก

โดยมิได้หยุดพัก ก็เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยให้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหลักปรัชญาในการมุ่งสร้างสรรค์และด�าเนิน

กิจกรรมอันเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม จึงมุ่งปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา 

ด้วยการยึดม่ันในความเป็นธรรม การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุค

ใหม่ให้มีทักษะและคุณสมบัติผู้น�าแห่งศตวรรษที่ 21 อันสะท้อนผ่านผลิตผลทั้ง 5 ของธรรมศาสตร์ที่มีปณิธานแน่วแน่ใน

การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพ่อหลวง 

นายอัครพล ศรีมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปรัชญา 

การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ในฐานะ

อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพ่อหลวง

ของปวงชนชาวไทยว่า รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เกิดบนแผ่นดินไทย และ

เป็นลูกหลานคนหนึ่งของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งที่ผ่านมา ได้น้อมน�า 

พระบรมราโชวาทว่าด้วยเรื่องของการ “อย่าเป็นคนตรงต่อเวลา 

แต่ให้ไปก่อนเวลาจะดีกว่า” มาปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิต ซึ่งหลักการ

ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองไปในตัวในทุกๆ วันแล้ว 

ยงัช่วยให้ตนมีเวลาคดิไตร่ตรอง ทบทวนเหตกุารณ์ต่างๆ และสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทนัท่วงท ีประกอบกับหน้าทีที่ร่บัผดิชอบ

ในตอนนี้ ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงการมาก่อนเวลาหรือการท�ากิจกรรม

ใดๆ ให้เสร็จก่อนเวลาที่ก�าหนดนั้น จะเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เรา

สามารถวางแผนการด�าเนินงานอื่นๆ ล่วงหน้า หรือส่งต่องานให้กับ

กลุ่มบุคคลอื่นด�าเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิด 

ข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจกระทบหนักเป็นวงกว้างได้ 

นายธนภัทร์ สุวัฒนพรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยี

การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. ในฐานะ

ประธานชุมนุม Volunteer club SIIT กล่าวเสริมว่า จากการที ่

ได้เห็นพ่อหลวงทรงงานโดยไม่มีวันหยุดพักเป็นเวลากว่า 70 ปี ก็เพื่อ

ให้ประชาชนของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาประเทศให ้

ดีขึ้น พระองค์ถือเป็นบุคคลต้นแบบของคนทั้งประเทศ รวมถึงตน  

ในแง่ของการเสียสละท�างานเพื่อส่วนรวม ซึ่งส่งผลต่อให้เป็นแรง

บันดาลใจอันส�าคัญยิ่งในการเลือกเข้ามาท�ากิจกรรมค่ายอาสาฯ ซ่ึง

ที่ผ่านมา ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและโรงเรียนในต่างจังหวัด  

ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งต่ออุปกรณ์การเรียน-เสื้อผ้า

สภาพดีแก่น้องๆ ที่ขาดแคลน การซ่อมบ�ารุงและทาสีอาคารเรียน-

โบสถ์ในชุมชนทีท่รดุโทรม ฯลฯ โดยในอนาคต หากตนยงัมแีรง กต็ัง้ใจ

เดินหน้าท�ากิจกรรมเหล่านี้ต่อไป เพื่อสานต่อแนวพระราชด�าริของ

พระองค์ในการช่วยพฒันาประเทศ อย่างไรกด็ ีจากการท่ีตนได้ศึกษา

ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการ นับว่ามีส่วนช่วยให้การด�าเนินงาน 

ค่ายอาสาฯ ในฐานะประธานชมรมนั้นง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถท�างาน

ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างเข้าใจ และมคีวามคดิเป็นระบบระเบยีบมากยิง่ข้ึน

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
5 ปณิธาน เยาวชน
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นายกนกพล บญุเสรมิ นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาวชิาบรูณาการทางด้านการบญัชแีละการบริหาร 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมธ. กล่าวว่า พ่อหลวง ทรงเป็นกษตัรย์ินกัพฒันาทีท่รงงานหนกัท่ีสดุ 

ในโลก ทรงสรรค์สร้างวทิยาการและองค์ความรูใ้หม่ๆ อยูต่ลอดและสามารถน�ามาปรบัใช้ได้จริง โดยทีผ่่านมา 

ได้น้อมน�าหลักปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกด้านของชีวิต เนื่องด้วย

เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มท�าได้ง่ายจากตัวเรา ซึ่งจากการได้เรียนรู้ในรายวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม (TU 100) วชิาเรยีนทีมุ่ง่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิการคดิโครงงานบรกิารสงัคม (Service Learning) 

ซ่ึงล่าสุด ได้มีโอกาสไปถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารให้กับชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง พร้อมด้วย

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่ประสบปัญหาผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์ร่ีล้นตลาด 

และผลติภณัฑ์สุขภาพทีม่อีายกุารใช้งานสัน้ ผ่านการน�าความรูม้าต่อยอดและพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ขนม 

    เพื่อสุขภาพอย่างขนมอบกรอบไรซ์ มี (Rice Me) ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของข้าว 

ไรซ์เบอร์รี่  และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างลูกประคบจากสมุนไพรอบแห้งผสมด้วยน�้ามัน 

หอมระเหยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีช่องทางการเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในครั้งนั้น ท�าให้ตนมองว่า หากเรามองเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่า 

ของทรัพยากรในชุมชน และน�าผนวกรวมกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในสิ่งใหม่และรายได้ ก็นับว่าเป็นการด�าเนิน 

ตามรอยแนวพระราชด�าริด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเช่นกัน

นางสาวสลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ภาควชิาเทคโนโลยชีนบท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมธ. กล่าวเสรมิว่า จากการได้เหน็พระปรชีา
สามารถ และได้ซึมซบัพระราชกรณยีกจิของพ่อหลวงในโครงการต่างๆ ทีท่่านมุง่ท�าเพือ่ประโยชน์สขุของ
ประชาชนในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาพื้นที่ชนบท ทรงพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยแห้งแล้ง 
ให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ จากการน�าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใช้ ด้วยมุ่งหมายให้ประชาชนของท่านกลับมามีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งมีรายได้
สามารถหาเลีย้งตนเองได้อย่างยัง่ยนื ซึง่ตนได้ยดึหลกัปฏบิตัขิองพ่อหลวงในเรือ่งของ “การรูร้กัษาและ 
รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ” มาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและท�าประโยชน ์
เพื่อสังคม ที่ส ่งผลให้ตนมีความมุ ่งม่ัน และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินตามรอย พร้อมทั้ง 
สานต่อปณิธานของพ่อหลวง ผ่านการน�าองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาปรบัใช้ โดยการเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไปพฒันาชมุชน อาท ิการน�าความรูเ้รือ่งการใช้พลงังาน 
จากแสงอาทิตย์ และพลังงานน�้า (กรณีท่ีชุมชนอยู ่ใกล้น�้าตก) ให้กับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการดึงทรัพยากร 

และศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ด้าน นางสาวพนัธุพ์มิล จนัทรกัษรงัษ ีนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาการพฒันาเชงิสร้างสรรค์ วิทยาลยั
พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ของพ่อหลวงนั้น มิได้ตกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ยังประโยชน์แก่ราษฎรทั้งประเทศ ซึ่งนับเป็น 
พระมหากรณุาธิคณุอนัหาท่ีสดุมไิด้ โดยตนได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ 

ที่มีใจความว่า “ถ้าคนดี เข้มแข็งในความดี จะท�าให้คนเลว มาท�าให้คนดีเป็นคนเลวยาก” มาเป็น
เครื่องเตือนสติตนเอง ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังยึดมั่นในความดี ใจเราเมื่อกระท�าส่ิงใด 
ก็ไม่มีทางไขว้เขวไปในทางที่ผิดเด็ดขาด ประกอบกับการที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในสาขาการพัฒนา 
เชงิสร้างสรรค์ ทีว่ทิยาลัยพฒันศาสตร์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มธ. ทีมุ่ง่บ่มเพาะบณัฑติให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
ในการพัฒนาพื้นที่ชนบท ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�ากิจการอันเป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนและสังคมเป็นหลัก ช่วยให้ตนสามารถด�าเนินชีวิต และคิดกระท�าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่
สังคมมาโดยตลอด โดยต่อจากนี้ ตั้งใจน�าหลักปรัชญาและทฤษฎีต่างๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ ไปเผยแพร่ และ

ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นให้ได้มากที่สุด
อย่างไรกต็าม แม้ปณธิานและการลงมอืปฏบิตัจิรงิของเยาวชนทัง้ 5 ไม่อาจเทยีบได้กบัสิง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

ไดส้ร้างไว้ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา แต่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาคมธรรมศาสตร์ทุกคน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมใจน้อมน�าหลักคิด 
ของพ่อหลวงมาปรับใช้ในทุกๆ ด้านของชีวิต ด้วยยึดมั่นเดินหน้าสานต่อปณิธานที่พ่อหลวงได้ริเริ่มไว้ ผ่านการน�าความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ที่มีไปขยายผลและถ่ายทอดแก่ภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มก�าลังและความสามารถสืบไป
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มธ. เปิดพื้นทีใ่ห้ชาวนาขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภค 
 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) วทิยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ และ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย มธ. จัดกิจกรรมการ 

เปิดพื้นที่น�าร่องให้ชาวนาเครือข่ายขายข้าวตรงสู่ผู ้บริโภค เพื่อ

สนับสนุนในการซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวโดยตรงจากชาวนาไทย เมื่อวันที ่

2 พฤศจกิายน 2559 โดยในระยะแรกจะมีเครอืข่ายชาวนาจากจงัหวดั

ปทมุธาน ีสพุรรณบรุ ีและลพบรุ ีน�าข้าวมาจ�าหน่ายถงึมอืผู้บรโิภคเป็น

จ�านวนกว่า 2 ตัน 

ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr. Kazutaka Kogi ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากประเทศญีปุ่่น
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวข้อ “Global Occupational Health Perspective for the 21st 

Century” โดย Dr. Kazutaka Kogi ผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศญี่ปุ่น 

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เมือ่วนัศกุร์ที ่11 พฤศจกิายน 2559 ณ ห้องประชุม 

แพทย์โดม 2 อาคารคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นักศึกษา มธ. ศูนย์ล�าปาง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
"เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดล�าปาง ประจ�าปี 2559"

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�าปาง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายไกรลาศ กันทาแจ่ม หัวหน้าหมวดกิจกรรม

นกัศกึษา ร่วมแสดงความยินดกีบั นางสาวศริดา วงศ์ประเสรฐิ นกัศกึษาชัน้ปีที ่1  

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง ทีไ่ด้รบัรางวลั

เชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดล�าปาง ประจ�าปี 2559”  เนื่องในวัน

เยาวชนแห่งชาตจิงัหวดัล�าปาง เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2559 ณ บรเิวณลานรถม้า  

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดล�าปาง

ลงนามเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที ่5

แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้แทนหอสมุด

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีท่ี 5 ร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

6 แห่ง ได้แก่ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ส�านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส�านกั

บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส�านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 

2558 เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 ท่าน ได้แก่ นายอาสา สารสิน  

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการระหว่างประเทศ  

รองศาสตราจารย์ อรณุ ีวริยิะจิตรา ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา นางจันทวิภา อภิสุข สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

พระปพนพัชร์ ภิบาลภักดิ์นิธี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประจ�าปีการศึกษา	2558

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.สมจิต หนุเจริญกุล พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ดร.คาสุทากา โคกิ (Dr. Kazutaka Kogi) สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา 

ส�าหรับในปีการศกึษา 2558 มผีูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

จ�านวนทั้งสิ้น 6,054 คน แบ่งเป็นจ�านวน 2 วัน แยกเป็นคณะดังนี้ 

วนัเสาร์ท่ี 12 พฤศจกิายน 2559 รอบแรก คณะนติศิาสตร์ 725 คน  

คณะพยาบาลศาสตร์ 82 คน คณะศลิปศาสตร์ 705 คน คณะสงัคมวทิยา 

และมานษุยวทิยา 174 คน รอบสอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

592 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 76 คน คณะแพทยศาสตร์ 194 คน 

คณะรัฐศาสตร์ 337 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 530 คน

วนัอาทติย์ที ่13 พฤศจกิายน 2559 รอบแรก คณะพาณชิยศาสตร์ 
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และการบัญชี 542 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 คน คณะ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 289 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 383 คน สถาบนั

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 521 คน รอบสอง คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน 236 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 88 คน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 211 คน คณะสหเวชศาสตร์ 

118 คน วิทยาลัยสหวิทยาการ 123 คน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี 

พนมยงค์ 63 คน 

ในปีนี้มีบัณฑิตพิการท่ีส�าเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษา

พิการ จ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ได้แก่ 1) นายศิลปสิทธิ์ ศรีวิชา  

รฐัศาสตรบณัฑติ สาขาการระหว่างประเทศ 2) นายเอกศักด์ิ โตละหาน 

รัฐศาสตรบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครอง 3) นายสกุฤษฏ์ิ พลูเพยีร 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ 4) นางสาวณิชาดา  

ยิ่งยืนยง รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการระหว่างประเทศ 5) นางสาว 

กมลทิพย์ พิพิธกุลสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 6) นายธนกฤต 

จันทร์ขจร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ 7) นางสาวพัชริดา 

สขุบาง ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

8) นายกุลพัทธ์ อิ่มเดชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษา

องักฤษเชิงธรุกจิ 9) นางสาววาสนา อนสุถติย์วฒันา วทิยาศาสตรบณัฑติ  

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 10) นายวทัญญู ภารตรตัน์  

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 11) นางสาวธดิารัตน์  

ทรัพย์สินชัย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ 

พัสตราภรณ์ 12) นางสาวณัฐพร สุท�าปวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ วชิาเอกสหวทิยาการการจดัการท่องเทีย่ว

และบรกิาร

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ปริญญาเอก และประกาศนยีบตัร 

ประจ�าปีการศึกษา 2558 รวมจ�านวนทัง้ส้ิน 2,009 คนเข้าพระราชทาน

ปรญิญาบตัรจากพานเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานธรรมศาสตร์ วิชาการเพื่อ

ประชาชน ขึ้นภายใต้แนวคิด “ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนและความ

ยัง่ยนื” เมือ่วนัที ่23-24 พฤศจกิายน 2559 ณ ศนูย์ประชุมธรรมศาสตร์ 

(อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

กิจกรรมจัดแสดงผลงานด้านวิชาการและตลาดวิชา ที่มุ่งน�าเสนอ

บทบาทของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านของการเป็นผู้น�า 

ด้านการสร้างสรรค์ การด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการใช้

พลังงานสะอาด ผ่านการน�าเสนอผลงานด้านวิชาการ และนวัตกรรม

เพื่อประชาชน โดยคณาจารย์และนักศึกษา มหกรรมโครงการ

บริการสังคม รวมกว่า 380 โครงการ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยังมีกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากว่า 280 หลักสูตร การเรียน

แบบ Active Learning และการแสดงจากรุ่นนักศึกษาคณะต่างๆ 

การแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการ

ธรรมศาสตร์วิชาการ เพ่ือประชาชน และความย่ังยืน
Thammasat Academics and Open House 2016

และแก้ปัญหาแก่สังคม อาทิ นวัตกรรมรถไฟฟ้าสะเทินน�้าสะเทินบก  

นวัตกรรมรถบัสคนปั่นไฮบริด นวัตกรรมรถเข็นพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ 

พร้อมน�าเสนอมมุมองต่างๆ เกีย่วกบัความยัง่ยนืของ มธ. ด้วยเทคโนโลยี  

Virtual Reality (VR) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภัทร จ�าปาทอง 

เลขาธกิารคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) เป็นประธานในพธิเีปิดงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบัน

การศึกษาที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตลอด 82 ปี มุ่งบ่มเพาะและ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมด้วยทักษะความรู้ด้านวิชาการ 

ทกัษะการคดิแก้ปัญหา และการมจีติสาธารณะท�าประโยชน์แก่สงัคม  

ผ่านการด�าเนินงานใน 2 ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ เพื่อประชาชน 

และ เพื่อความยั่งยืน อันจะน�าไปสู่การมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน  

ในแง่ของการน�าองค์ความรูท้ีม่มีาบรูณาการ สูก่ารสร้างสรรค์เป็นผล

งานวิจัย นวัตกรรม โครงงานวิชาการ หรือการต่อยอดความร่วมมือ 
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กับหน ่วยงานต ่างๆ เพื่ อ มุ ่ งแก ้ ไขป ัญหาให ้ กับสังคมไทย 

ได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีจะช่วยเสริมทักษะ 

และหล่อหลอมนักศึกษาให้ครบถ้วนด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร ์

และมีความเป็นผู ้น�าแห่งศตวรรษที่  21 อาทิ วิชาพลเมือง 

กับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) และวิชาการบริการสังคม 

(Service Learning) ฯลฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ขณะท่ียุทธศาสตร์ด้าน 

ความยั่งยืน ได้สะท้อนผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ อาท ิ

การ พัฒนารถไฟฟ ้ าขนาด เล็ ก  ร ่ วมกับ  บริษั ท  FOMM 

Corporation เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ไทย ผ่านการวจิยั พฒันา และต่อยอดรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลใน

เชิงพาณิชย์ การสร้างสภาพแวดล้อมด้านความยั่งยืนแก่นักศึกษา 

ผ่านการด�าเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์

บนอาคารเรียน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันของศูนย์รังสิต 

โครงการ Thammasat Climate Action โครงการจกัรยานพลงังาน

สะอาดไบกี้ โครงการรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยโดย

ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โครงการธนาคาร

ขยะ โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม โดย

รอบมหาวิทยาลัย ฯลฯ อันเป็นโครงการท่ีจะช่วยปลุกจิตส�านึก

นักศึกษาในการคิดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู ่ เมือง 

สีเขียวได้อย่างยั่งยืน 

ด ้าน รองศาสตราจารย ์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ์  

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู ้ มธ. กล่าว

เส ริมว ่ า  มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ์  มี น โยบาย ในการ 

พัฒนางานวิชาการและงานวิ จัย  “เพื่ อประชาชน” โดย

มุ ่ งบ ่ม เพาะและปูพื้ นฐานให ้ นักศึกษา มีทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงนอก

ห้องเรียน โดยที่ผ่านมานอกจากแนวคิดดังกล่าวจะได้รับการสอด

แทรกไปในรายวชิาต่างๆ แล้ว มหาวทิยาลัยยงัให้นกัศกึษา เรยีนรูใ้น  

2 รายวิชาเพื่อประชาชนและสังคม ได้แก่ วิชาพลเมืองกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (TU 100) รายวิชาที่มุ ่ งปลูกจิต

ส�านึก และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีต่อ

สังคม ผ่านการท�าโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู ้และ

เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ และ วิชาการบริการสังคม (Service 

Learning) รายวิชาที่มุ ่งหล่อหลอมให้นักศึกษา มีทักษะในการ 

คิดวิเคราะห์ และสามารถบูรณาการทุกองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยที่ผ ่านมา นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ 

โครงงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม และโครงงานการบริการสังคมได้

เป็นจ�านวนกว่า 380 โครงการ อาทิ โครงการคืนล�าน�้า ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โครงการรักษาสิทธิมนุษยชน โครงการการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่านการน�าความรู้ไปถ่ายทอดสู่

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชาวบ้าน 

อาทิ หมอนหอมเฮิร์บ จากข้าว ขนมอบกรอบไรซ์มี ฯลฯ 

ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวต่อว่า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย 

สีเขียว (Green University) อย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2555 

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และสร้าง “ความ

ยั่งยืน” ผ่านการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรปรับเปลี่ยน 

แนวทางการด� า เนิน ชีวิ ต ในมหาวิทยา ลัย ให ้ เป ็นมิ ตรกับ 

สิ่ งแวดล ้อม พร ้อมกับสร ้ างบรรยากาศแห ่ งความยั่ งยืน 

ภายในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ จักรยานพลังงานสะอาดไบกี้ 

( B i ky )  จักรยานพลั ง งานสะอาด ที่ ส ามารถยืมและ คืน 

ที่ ใดก็ได ้ภายในเวลา 30 นาที เพียงใช ้บัตรนักศึกษาสแกน 

ที่ ตู ้ ยืม -คืนไบกี้  แก ้วน�้ าพกพาสะดวก (pocket g lass ) 

แก้วน�้าส�าหรับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนพกติดตัวเพื่อกดน�้า 

ณ  ตูน้�า้ทีจั่ดเตรยีมไว้ เพือ่ลดปรมิาณขวดพลาสตกิ และ การใช้พลงังาน

ทางเลอืกจากโซลาร์เซลล์ การน�าพลงังานสะอาดอย่างแสงอาทติย์มา

ปรับใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ฯลฯ ทั้งนี้  

เพือ่ให้นกัศึกษาได้สัมผสัการใช้ชวีติอยูใ่นสภาพสงัคมแห่งความยัง่ยนื 

และพฒันาตนเองให้เป็นทรพัยากรบคุคลอนัทรงคณุค่า ท่ีพร้อมก้าว

ออกไปพัฒนาประเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ 

ตอกย�้าศักยภาพความพร้อมของนักวิจัยธรรมศาสตร์ในระดับโลก 

ในเวทีระดับนานาชาติ ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับ

นานาชาติ ประจ�าปี 2559 “Seoul International Invention Fair” 

(SIIF 2016) ได้รบัจ�านวน 11 รางวลั รางวลัเหรยีญทอง อาทิ นวตักรรม 

“การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์ส�าหรับการรกัษาก้อนมะเรง็ด้วยเลเซอร์” 

และ นวตักรรม “การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์ส�าหรับการแทรกซึมของ

เนือ้ครมีผ่านชัน้ผวิหน้า ขณะป้อนคลืน่อลัตราโซนคิ” รางวลัเหรยีญเงนิ 

อาทิ นวัตกรรม “ถุงห่อชมพู่ หวานแน่ กรอบนาน” และ นวัตกรรม 

“ลดความเสีย่งการเลเซอร์เพ่ือความงาม” รางวัลเหรียญทองแดง อาทิ 

ผลติภณัฑ์ “แยมไรซ์เบอร์ร่ี” และ ผลติภณัฑ์ “ไก่ยอเพ่ือสขุภาพ” ทัง้นี้ 

งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิและ

เมธวิีจยัอาวุโส ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) อาจารย์

ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผย

ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ น�านักวิจัยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ  

ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี 2559 

“Seoul International Invention Fair” (SIIF 2016) จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

โดยมีผลงานจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกและไทย จ�านวน

มากกว่า 600 ผลงาน จาก 31 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คว้ารางวัลได้ครบทั้ง 6 ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ ส�าหรับผลงาน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ มธ. ร่วมส่งเข้าประกวด มีดังต่อไปนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ประกอบด้วย
 นวัตกรรม “การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส�าหรับการรักษา

ก้อนมะเร็งด้วยเลเซอร์” ซอฟท์แวร์จ�าลองการก�าจัดก้อนมะเร็งด้วย

ความร้อนจากพลงังานเลเซอร์ทีไ่ม่ท�าลายเนือ้เยือ่ข้างเคยีง โดยสามารถ

เลือกท�าให้เกิดความร้อนขึ้นเฉพาะจุดหรือภายในก้อนมะเร็งด้วยการ

เติมอนุภาคนาโน เพื่อให้ความร้อนเกิดข้ึนเฉพาะจุดหรือภายในก้อน

มะเร็ง พร้อมทั้งคาดการณ์การกระจายตัวความร้อนในช้ันเนื้อเย่ือตับ

และก้อนมะเร็งที่ถูกท�าลายจากการรักษาท่ีสภาวะทดสอบต่างๆ ได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องลองผดิลองถกูจากการรกัษาจรงิในร่างกายผูป่้วยจรงิ 

ผลงานวจิยัชิน้นีย้งัเคยได้เหรยีญทองจากงานประกวดประเทศอืน่และ

ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลกอีกด้วย ซึ่งคิดค้นและพัฒนา

โดย นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก  

จากสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นวัตกรรม “การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการแทรกซมึ

ของเนื้อครีมผ่านชั้นผิวหน้า ขณะป้อนคลื่นอัลตราโซนิค” ซอฟแวร์

จ�าลองการแทรกซึมของเนื้อครีมผ่านชั้นผิวหน้า โดยเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการซึมผ่านด้วยคลื่นอัลตราโซนิคที่เกิดอันตรกิริยา

กับฟิล์มบางของเนื้อครีมที่ทาที่ชั้นผิวหน้า ก่อนจะแทรกซึมเข้าไป 

ในชัน้ผวิหนงัทีห่น้าทีพ่จิารณาเป็นวสัดพุรนุ เพือ่ส�ารวจและคาดการณ์

ลกัษณะการกระจายตวัของความเข้มข้นของเนือ้ครมีทีแ่ทรกซมึผ่านชัน้

ผวิหน้า ในกระบวนการรกัษาและฟ้ืนฟผูวิหน้า (HIFU - High Intensity 

Focused Ultrasound) ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล 

ก่อนท�าการรักษาจริง นอกจากนี้ นวัตกรรมดังกล่าว 

ทีมนักวิจัย มธ. คว้า 11 รางวัล 
งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ SIIF 2016 กรุงโซล เกาหลีใต้
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วารสารวชิาการระดบัโลก ซึง่คดิค้นและพฒันา โดย นางสาวพชัราภรณ์ 

วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรม 

ทางการแพทย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์  ดร.ผดงุศกัดิ์  

รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ประกอบด้วย 
 ผลิตภัณฑ์ “แยมไรซ์เบอร์รี่” (Riceberry Jam) ผลิตภัณฑ์

แยมจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี รสชาติเข้มข้น หวานมัน ช่วยเสริมพลังงาน

ระหว่างวัน สามารถทานคู่ขนมปัง ผลไม้ หรือเครื่องดื่มได้หลากหลาย 

พร้อมแฝงคณุประโยชน์ครบครนัทัง้แอนโทไซยานนิจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

และอินูลินจากน�้าเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน ที่มีส่วนช่วยเสริม

สร้างความแขง็แรง และต้านอนมูุลอสิระ นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ดังกล่าว  

ยังได้รับรางวัลพิเศษ The Inventor of Agri-Green Invention 

จากประเทศการ์ตา ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย ดร.สุธีรา วัฒนกุล 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ผลิตภัณฑ์ “ไก่ยอเพ่ือสุขภาพ” ไก่ยอปรุงสุกพร้อมทาน  

ปราศจากไขมันสัตว์ ยืดอายุได้นานกว่า 4 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น  

ด้วยเทคนิคการใช้หนังไก่บดละเอียดทดแทนไขมัน และใช้โปรตีน

ถั่วเหลืองสกัดทดแทนฟอสเฟตบางส่วน บรรจุสุญญากาศในถุง 

รีทอร์ทเพาช์ชนิดใสที่สามารถน�าเข้าไมโครเวฟได้ พร้อมกับน�าไป

ผ่านกระบวนปรุงสุก และฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์ โดยปราศจากการ 

ใช้สารกันเสีย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังได้รับรางวัลพิเศษ 

Excellent Achievement จาก Malaysian Association of Research 

Scientists (MARS) ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย รองศาสตราจารย ์

ดร.ประภาศรี เทพรักษา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร และนางสาว กรรว ีพสินัเทยีะ นกัศกึษาปรญิญาโท  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทีม 

นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าว มีครบเครื่องทั้งส่วนงาน 

นวัตกรรมเชงิซอฟท์แวร์ทีต่่อยอดมาจากงานวิจยัพืน้ฐานทีเ่คยส่งตพีมิพ์ 

ในวารสารชั้นน�าระดับโลก และงานนวัตกรรมที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้มธ. มุง่ด�าเนินนโยบายใน 3 ด้านหลกั อนัได้แก่ การส่งเสรมิการวจัิย 

ความเป็นนานาชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ซึ่งจาก

ผลส�าเร็จดังกล่าว นับเป็นการสะท้อนศักยภาพด้านบุคลากรและ 

องค์ความรู้ไทย ในการก้าวสู่ศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยแีห่งอาเซยีนในอนาคต ซึง่ทีผ่่านมา มธ. มผีลงานวจัิยทีไ่ด้รบั

รางวลัจากเวทรีะดบัโลกและระดบัประเทศ ปีละไม่ต�า่กว่า 100 รางวลั  

อีกทั้งยังมีผลงานที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่ม 

มากขึ้นถึง 100% 

ยังได้รับรางวัล Special Prize on Stage จาก Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation ประเทศ

รัสเซีย ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง  

นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ประกอบด้วย 
 นวัตกรรม “ถุงห่อชมพู่ หวานแน่ กรอบนาน” ถุงห่อผลไม้ 

แบบ active bagging ส�าหรับห่อผลไม้เขตร้อน หรือกึ่งร้อน เพื่อ

การส่งออกหรือวางขายในท้องตลาด ที่จะช่วยเร่งสีชมพู่ทับทิมจันทร์  

มีผิวสีแดงสดสวย มันวาว รสชาติหวานกรอบ และมีเนื้อขาวอมชมพู

กว่าชมพู่ที่ห่อด้วยถุงปกติ อีกทั้งยังสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้นาน 

ถงึ 10 ปี เพียงน�ามาล้างและผึง่ให้แห้งหลงัการใช้ นอกจากนี ้นวตักรรม

ดังกล่าว ยังได้รับรางวัล Special award จากประเทศอียิปต์ ซึ่งคิดค้น

และพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 นวตักรรม “ลดความเสีย่งจากการท�าเลเซอร์ผิวเพือ่ความงาม” 

แบบจ�าลองเชงิคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการบ�าบดัเชงิความร้อนด้วยเลเซอร์

ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ช่วยให้แพทย์สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์

จุดความร้อน และการยืดหดของเนื้อเยื่อที่จะเกิดขึ้นในช้ันผิวหนังได ้

ล่วงหน้าก่อนที่จะท�าการรักษาจริงและเหมาะสมกับสภาพผิวของ 

แต่ละบุคคล เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และปลอดภัยมากท่ีสุด รวมทั้งลดผลข้างเคียงจากการรักษาอันเนื่อง

มาจากระดับพลังงานที่ไม่เหมาะสม อาทิ รอยไหม้ซึ่งอาจก่อให้เกิด

แผลเป็นในภายหลงั รวมถงึการยดืหดของผวิหนงัส่งผลต่อการเจบ็ปวด 

ขณะรกัษา นอกจากน้ี นวัตกรรมดงักล่าว ยงัได้รับรางวัล special prize 

on stage จาก The Ministry of Education and Science of Russian 

Federation ประเทศรัสเซีย ผลงานวิจัยชิ้นนี้ยังเคยได้เหรียญรางวัล

จากงานประกวด ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และยังได้ตีพิมพ์ใน

นวัตกรรม “การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส�าหรับการรักษาก้อนมะเร็งด้วยเลเซอร์”

นวัตกรรม “ลดความเสี่ยงจากการท�าเลเซอร์ผิวเพื่อความงาม” 

นวัตกรรม “ถุงห่อชมพู่ หวานแน่ กรอบนาน”

ผลิตภัณฑ์ “ไก่ยอเพื่อสุขภาพ”

ผลิตภัณฑ์ “แยมไรซ์เบอร์รี่”
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