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TU Today

ทีมนักวิจัยธรรมศาสตร� คว�ารางวัลจากเวที
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�นานาชาติ (INST 2014) 
ประเทศไต�หวัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้า	 2	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 และรางวัลพิเศษอีกกว่า	
20	รางวัล	จากเวทีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	“The	10th	Taipei	International	Invention	Show	
&	 Technomart	 (INST	 2014)”	ณ	 กรุงไทเป	 ประเทศไต้หวัน	 เมื่อวันที่	 18-21	 กันยายน	 2557	 โดยส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล	เมื่อเร็วๆ	นี้	

ส�าหรับผลงานของนักวิจัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ	จาก	Award	Committee	Chair	of	2014	Taipei	
International	Invention	Show	&	Technomart	มีดังนี้

รำงวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) มี	2	ผลงาน	ได้แก่

-	 ผลงานเรื่อง	 “ระบบหลังคำสระน�้ำตกส�ำหรับอำคำร
พักอำศัยในเขตภูมิอำกำศร้อนชื้น (Waterfall Roof Pond 
System for Residential Building in Hot and Humid 
Climate)”	โดย	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำภรณ์ สุดประเสริฐ
และ นำงสำวศศิชำ ศักดำวัฒนำนนท์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมอืง	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั
พเิศษ	Honor	of	Invention	จาก		World	Invention	Intellectual	
Property	Association	(WIIPA)	และรางวัล	Special	Award	จาก	
Asia	Invention	Association	(AIA)	อีกด้วย

-	 ผลงานเรื่อง	“เครื่องวัดควำมเร็ว
แบบบอลลูนฮีเลียม (Helium Balloon 
Anemometer)”	 โดย	 ศำสตรำจำรย์ 
ดร.ธนญัชยั ลภีกัดิป์รดีำ	สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ	 Special	
Prize	จาก		Korea	Invention	Promotion	
As soc i a t i on 	 ( K I PA ) 	 และรางวั ล	
Outstanding	 Diploma	 จาก	 Taiwan	
Invention	 &	 Innovation	 Industry	
Association	(TIIIA)	อีกด้วย
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-	 ผลงานเรื่อง	 “เครื่องวัดกรดไขมันอิสระในน�้ำมันอย่ำง
รวดเร็ว (Rapid Measurement of Free Fatty Acid in Oil)”	
โดย	ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพบลูย์ ศรอีรโุณทยั	และคณะ	โดยยงั
ได้รับรางวัลพิเศษ	Honor	of	Invention	จาก	World	Invention	
Intellectual	Property	Association	(WIIPA)	และรางวัล	Special	
Award	จาก	Korea	Invention	Association	(KIA)	อีกด้วย

-	 ผลงานเรื่อง	 “แบบจ�ำลอง
แผลกดทับ (Pressure Ulcer 
Model)”	โดย	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ด ร . จิณพิ ชญ ์ ชำ  มะมม 	 และ	
รองศำสตรำจำรย ์ ดร.มรรยำท  
รุจิวิชชญ์	 โดยยังได้รับรางวัลพิเศษ	
Special	Award	เหรียญทองจากประเทศกาตาร์อีกด้วย

-	 ผลงานเรื่อง	“กระติบนึ่งข้ำวเหนียวไฟฟ้ำ 
(Electric Sticky Rice)”	โดย	ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญำ รองศำสตรำจำรย์ 
วรภทัร ลัคนทนิวงศ์	และอำจำรย์ชำนนท์ โกมลมำย์	
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ	Taiwan	Invention	
Association	Special	Award	จาก	Asia	Invention	
Creativity	 Association	 รางวัล	 Outstanding	
Diploma	จาก	Taiwan	Invention	&	Innovation	
Industry	 Association	 (TIIIA)	 และรางวัลพิเศษ
เหรียญทองจาก	World	 Invention	 Intellectual	
Property	Association	(WIIPA)

รำงวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)	มี	1	ผลงาน	ได้แก่
- 	 ผลงานเรื่ อ ง 	 “เตำประหยัดพลั ง งำนเชื้ อ เพลิ ง 

(Sustainable Energy Stove)”	 โดย	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
จิตติ มงคลชัยอรัญญำ รองศำสตรำจำรย์วรภัทร ลัคนทินวงศ์	
และอำจำรย์ชำนนท์ โกมลมำย์	นอกจากนีย้งัได้รบัรางวลัพเิศษจาก	
Taiwan	 Invention	 Association	 รางวัล	 Leading	 Innovation	
Award	 จาก	 International	 Intellectual	 Property	 Network	
Forum	(IPNF)	และรางวลัพเิศษจาก	Korea	Invention	Academy	

รำงวัลระดับเหรียญทองแดง	 (Bronze Medal)	 มี	 1		
ผลงาน	ได้แก่	

-	ผลงาน เ ร่ื อ ง 	 “หุ ่ นจ� ำลองทวำร เที ยม 
(Colostomy Model)”	 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.จิณพิชญ์ชำ มะมม	 และ	ดร.สำรรัตน์ วุฒิอำภำ		
คณะพยาบาลศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
นอกจากนี้	ยังได้รับรางวัลพิเศษ	Honor	of	Invention	
จาก	 World	 Invention	 Intellectual	 Property	
Association	(WIIPA)	และรางวัล	Special	Award	จาก	
Korea	Invention	Association	(KIA)	

รำงวัลเกียรติคุณประกำศ (Honorable 
Mention Award)	มี	4	ผลงาน	ได้แก่

-	ผลงานเรื่อง	 “ปลำส้มอบกรอบส�ำเร็จรูป 
(Crispy Fish Snack)”	โดย	ดร.สุธีรำ วัฒนกุล	และ
คณะ	 โดยยังได้รับรางวัลพิเศษ	Honor	 of	 Invention	
จาก	 World	 Invention	 Intellectual	 Property	
Association	(WIIPA)	รางวัล	Outstanding	Diploma	

จาก	Taiwan	Invention	&	 Innovation	 Industry	Association	
(TIIIA)	 และรางวัล	 Special	 Award	 จาก	 Korea	 Invention	
Association	(KIA)	อีกด้วย
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TU News

มหา	วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	
กลุ ่มทรู 	 จัดงานเป ิด	 “True	 Lab	 @	
Thammasat”	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
นวตักรรมส�าหรบัอาจารย์	นกัศกึษา	ส�าหรบั
ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัยและบ่มเพาะ
นวัตกรในอนาคต	 ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
การวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบันานาชาติ	พร้อม
แนะน�าแอพพลิเคชั่น	 “myCampus	 TU”	
แพลทฟอร์มเครือข่ายการสื่อสารรูปแบบ
ใหม่เพ่ือชาวธรรมศาสตร์	มุง่ให้ได้รบัทัง้สาระ
และความบนัเทงิ	ควบคูก่บัการเป็นเครอืข่าย
การสื่อสารของประชาคมธรรมศาสตร์	
สามารถติดต่อถึงกันได้ทุกท่ี	 ทุกเวลาแบบ
ไร้ขีดจ�ากัด	ภายใต้แนวคิด	 “Thammasat	
Everywhere,	Thammasat	Every	Time”

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์	
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	กล่าวว่า	
มหา วิทยาลัยและกลุ ่ มทรู มีแนวคิดที่
สอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมงานด้าน
การวิจัย	 เพื่อให้เกิดการคิดค้นและต่อยอด
เป็นผลงานด้านนวตักรรม	โดยมหาวทิยาลยั
มีนโยบายหลักเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการศึกษา	 ทั้งด ้านการวิจัย	 ความ
เป็นนานาชาติ	 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน	และล่าสุด	 นโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ซึ่งเป็นวิธี

บริหารจัดการ	 การเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนด้วยกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา	โดยยึดนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์
การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การ
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�าที่ได้มาตรฐาน
สากลในการผลติบณัฑติ	การสร้างองค์ความรู้	
และมีงานวิจัยระดับนานาชาติ	 ซึ่งการเปิด	
“True	Lab	@	Thammasat”	นับว่าเป็น
ก้าวส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้เกิดบรรยากาศการ
เรยีนรูผ่้านการค้นคว้าวจัิยของนกัศึกษาและ
คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี

“ส�าหรับแอพพลิเคชั่น	myCampus	
TU	 ก็เป ็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่

จะเพิ่มรูปแบบการเรียนรู ้และการติดต่อ
ส่ือสารในโลกสมัยใหม่ผ่านสื่อดิจิตอลที่
ไร้ขีดจ�ากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี	 ตาม
แนวคิด	 Thammasat	 Everywhere,	
Thammasat	Every	Time	จึงได้ให้บริษัท	
ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ออกแบบ
และสร้างแอพพลเิคชัน่น้ีขึน้มา	โดยนอกจาก
จะสร้างการเรียนรู ้รูปแบบใหม่แล้ว	 ยัง
เป็นช่องทางการสื่อสารส�าหรับนักศึกษา	
บุคลากร	 และศิษย์เก่า	 ทั้งการประกาศ
ข่าวสาร	 และการเผยแพร่ความรู้วิชาการสู่
สังคมผ่านสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ	 ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา	 ส�านักสถาบัน
ต่างๆ	ครับ”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จับมือกับกลุ�มทรู เป�ดตัว
“True Lab @ Thammasat” และ “myCampus TU” 

นวัตกรรมเพื่อประชาคมธรรมศาสตร�
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ศภุชยั เจยีรวนนท์	กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร	 บมจ.ทร	ู
คอร์ปอเรชั่น	เปิดเผยว่า	การเปิด	True	Lab	
@	Thammasat	เป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทร	ู
อนิโนเวชัน่	และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ที่
ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย	 ได้ใช้เป็นพื้นที่ค้นคว้า
วิจัยพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 รวมทั้งเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชนและภาค
การศึกษา	 ตามความตั้งใจของกลุ ่มทรูที่
จะสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดย
เฉพาะการศึกษา	 เพื่อสร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศ	

“ขณะที่แอพพลิเคชั่น	myCampus	
TU	 ก็จะเป็นเครือข่ายสื่อสารส�าหรับชาว
ธรรมศาสตร์ให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน	 รวมท้ัง
เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิการเรยีนการสอนแบบ	
E-Learning	และการน�า	Content	ทีม่คุีณค่า
และหลากหลายของสถาบันไปเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	 ได้รับท้ังความรู้
และความบันเทิงแบบ	 Edutainment	 ซึ่ง
ได้เปิดให้บรกิารเป็นแห่งแรกทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ครับ”

ด้าน ณัฐวุฒิ เจนมำนะ หรือ	แม็กซ์ 
The Voice	ศษิย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์	
ภาคภาษาอังกฤษ	กล่าวว่า	นวัตกรรมล่าสุด
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้ีถือ	
ได้ว่าเป็นสิง่ทีด่มีาก	บคุลากรสามารถเรยีนรู้	
ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเอง
และส่วนรวม

“เดี๋ยวนี้	 โทรศัพท์มือถือกลายเป็น	
อวัยวะที่ 	 33	 ของมนุษย ์ เ รา 	 การ มี	
แอพพลิเคช่ันน้ีไว้ส�าหรับคนธรรมศาสตร์ก็
ไม่ใช่เรือ่งยุง่ยากแต่อย่างใดครบั	เราสามารถ
สร้างส่ิงที่มีสาระให้แก่ตัวเองและขยายผล
ต่อยอดไปในสังคมวงกว้าง	 เป็นการลงทุน
ระยะยาวที่คุ้มค่ามากๆ	ครับ”

ส่วน	 ศักรินทร์ ไกรสิทธ์ิ	 นายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
เผยว่า	 นวัตกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาส
ดีให้นักศึกษาได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น	ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ไม่จ�ากัดในวงแคบ
อีกต่อไป

“ปกติเวลาติดต่อกับอาจารย์หรือ
เพื่อน	 ก็มีโปรแกรมต่างๆอยู่แล้ว	 แต่เม่ือมี
แอพพลิเคช่ันใหม่นี้ท�าให้เราสามารถเช่ือม
ต่อถึงกันได้มากยิ่งขึ้นครับ	 ยกตัวอย่างวิชา		
TU100	 ซึ่งต ้องแบ่งป ันประสบการณ์
การเรียนการสอนค่อนข้างมาก	 อาจจะมี
รูปภาพที่ต้องแชร์หรือเอกสารที่ต้องการ
ดาวน์โหลดมากมาย	 และยังส่ือสารกันได้
ในแบบ	 interactive	 ก็ยิ่งท�าให้นักศึกษามี
ความตื่นตัวที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น	 อีกอย่างก็
ช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	ได้ง่ายและประหยัดด้วยครับ”

ส�าหรับ	True	Lab	@	Thammasat	
นัน้	แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	Private	
Office	พื้นที่ท�างานของผู้ได้รับทุนวิจัย	โดย
จะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและ
หลากหลาย	 อาทิ	 อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง	 พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	
Auditorium	 ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ	์

การประชุมที่ครบครัน	 และ	 Community		
มุมสบายๆ	 พร้อมบริการเคร่ืองดื่มและ	
เบเกอรี่	ส่วน	myCampus	TU	นวัตกรรม
แพลทฟอร์มเครือข่ายส่ือสารผ่านแอพ-	
พลิเคช่ัน	 ประกอบด้วย	 การแชร์ข่าวสาร
หรือแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมแบบ	Real	
Time	 ชม-รายการดังระดับโลกด้วยภาพ	
และเสียงระดับ	 HD	 พร้อม	 TV	 Music		
Video	 on	 Demand	 รายการสดแบบ	
Streaming	 รวมถึงการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ	ช้อป-ร้านค้าออนไลน์ส�าหรบันกัศกึษา
และศิษย์เก่า	เลือกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิค้า
อื่นๆ	ของมหาวิทยาลัย	เชี่ยว-เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญได้ทุกที่ทุกเวลา	 และแชท-ส่ง
ข้อความ	 รูปภาพฟรี	 แชทสนุกๆ	 กับเพื่อน
ในมหาวิทยาลัย	 และเพิ่มความสะดวก	
ในการติดต่อส่ือสารในการท�ากิจกรรม	
อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เป�ด 
“สวน 80 ป� SOLAR PARK”
ต�นแบบสวนสาธารณะพลังงาน
หมุนเวียนสําหรับเมืองยุคใหม�

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ เปดสวนสำธำรณะ “สวน 80 ป ม.ธรรมศำสตร์: SOLAR 
PARK”	โดยพฒันำแนวคดิและนวตักรรมเทคโนโลยพีลงังำนหมนุเวยีนมำประยกุต์ใช้กบั
พืน้ทีส่ำธำรณะในเขตเมอืง เปนต้นแบบของมหำวทิยำลยัสเีขยีวทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบักำร
จัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน และควำมย่ังยืนของสังคมและส่ิงแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนหมุนเวียนส�ำหรับวิถีชีวิตชุมชนเมืองยุคใหม่ส�ำหรับนักศึกษำ 
นักเรียน และสำธำรณชนทั่วไป

การเรียนรู้ในด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม
ให้กับนักศึกษาและสาธารณชนทั่วไป”	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กล่าว

ทั้ ง น้ี 	 มูลนิธินโยบายสุขภาวะและ
มูลนิ ธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทน
แห ่งเอเชียแปซิฟ ิก	 เป ็นผู ้รับผิดชอบ
โครงการ	โดยมแีนวคดิหลกัในการออกแบบ
สวนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งใน
ลานกิจกรรม	 ในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ	
และในพืน้ทีส่วนอืน่ๆ	พร้อมเส้นทางจกัรยาน
ยาว	 800	 เมตร	 โดยใช้พลังงานหมุนเวียน
ท้ังหมดในการผลิตกระแสไฟฟาส�าหรับ
ไฟแสงสว่าง	 ไฟประดับเวทีกลางแจ้ง	 ไฟ
ประดบัประตมิากรรม	และไฟส�าหรบัอาคาร
ห้องเรียนธรรมชาติและพื้นที่สวนอื่นๆ	 โดย
การออกแบบสวนผสมผสานองค์ความรูท้าง
ด้านสถาปนกิร่วมกบัระบบโซล่าร์เซลล์	เป็น
สวนในรูปแบบ	 DARK	 PARK	 ที่ไม่มีความ
สว่างมากเกินไป

ส�าหรับนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
และการอนุรักษ์พลังงานในสวนประกอบ
ด้วย	 ระบบไฟฟาแสงสว่างส�าหรับเส้นทาง

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมคดิ เลศิไพฑรูย์	
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เปิดเผยว่า	
มหาวิทยาลัย	 ธรรมศาสตร์มีความมุ่งม่ันท่ี
จะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมใน
ทุกมิติ	 รวมถึงการจัดการด้านพลังงานและ
สิง่แวดล้อม	ล่าสดุ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ได้พัฒนาสวนสาธารณะในชื่อ	“สวน 80 ป 
ม.ธรรมศำสตร์: SOLAR PARK”	 ภายใต้
แนวคดิทีจ่ะน�านวตักรรมพลงังานหมนุเวยีน
และการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้ใน
พ้ืนทีส่วนสาธารณะเพือ่ใช้ประโยชน์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ	เพื่อให้สวน	80	ปี	ม.ธรรมศาสตร์	เป็น
สวนต้นแบบของการใช้พลงังานหมนุเวยีนใน
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเมือง	

“สวน	80	ปี	ม.ธรรมศาสตร์:	SOLAR	
PARK	 เกิดจากการบูรณาการแนวคิดใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ทั้งการใช้จักรยาน	
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 การมีวิถีชีวิตท่ีใกล้ชิด
กับธรรมชาติ	 โดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน	 เพ่ือให้เป็นต้นแบบของสวน
สาธารณะพลังงานหมุนเวียนส�าหรับเมือง
ยุคใหม่	 พร้อมๆ	 กับการสร้างจิตส�านึกและ

จักรยานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ความยาว	
800	เมตร	ขนาด	60	วัตต์	จ�านวน	60	ต้น
ซึง่จะเป็นต้นแบบส�าหรบัการใช้พลงังานแสง
อาทติย์ในพืน้ทีเ่มอืง	ประตมิากรรม	รวมแสง
แห่งโดม	ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟาด้วยพลังแสง
อาทิตย์เพื่อใช้เป็นไฟประดับ	(LED)	ส�าหรับ
เวทีกลางแจ้ง	 (ลานกิจกรรม)	 ของสวน
สาธารณะ	 และไฟประดับ	 (LED)	 ส�าหรับ
ประติมากรรมพลังโดม	 ขนาด	 600	 วัตต์	
จ�านวน	2	ชุดซึ่งจะเป็นต้นแบบส�าหรับการ
ออกแบบไฟฟาประดับเวทีกลางแจ้ง	 (ลาน
กจิกรรม)	ทีส่ามารถใช้พลงังานหมนุเวยีนได้
ทัง้หมด	ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทติย์	
บนหลงัคาอาคารห้องเรยีนธรรมชาติ	จ�านวน	
3	หลัง	 และหลังคาชานพักริมน�้าจ�านวน	 1	
หลัง	 รวมก�าลังการผลิตไฟฟาสูงสุด	 5000	
วัตต์	 เพื่อเป็นไฟส�าหรับโคมแสงสว่างตาม
เส้นทางเดินเท้าในสวนสาธารณะและไฟฟา
ในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ	ชานพักริมน�้า	
ที่พักผ่อนริมน�้าและลานกิจกรรม	2	รวมถึง
เป็นก�าลังไฟฟาส�าหรับเครื่องสูบน�้าในสวน
สาธารณะท�าให้พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้
ใช้ทั้งพลังงานและแหล่งน�้าจากธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย์	 จ�านวน	 3	 ชุด	 ก�าลัง
การผลิตไฟฟาสูงสุด	 2500	 วัตต์	 ส�าหรับ	
ไฟโคมแสงสว่างตามเส้นทางเดนิเท้าในสวน
สาธารณะ	และประตมิากรรมบรเิวณใกล้เคยีง	
รวมถงึเป็นแหล่งพลังงานไฟฟาส�าหรบัเคร่ือง
สูบน�้า	 โคมไฟแสงสว่างประหยัดพลังงาน	
ส�าหรบัส่องสว่างตามเส้นทางเดนิเท้าในสวน
สาธารณะซ่ึงจะมกีารออกแบบให้สร้างสรรค์	
สวยงาม	 และสามารถน�าไปใช้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ	
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 จัดพิธีมอบรางวัล
ผลงานวิชาการดีเด่น	 TTF	Award	ประจ�าปี	 2556	ขึ้น	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	2557	ณ	
หอประชุมศรีบูรพา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มร.เคียวอิจิ	
ทานาดะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	นายประมนต์	
สุธีวงศ์	ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	ร่วมเป็นประธานในพิธี	

การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 (TTF	 Award)	 เริ่มด�าเนินการครั้ง
แรกในปี	พ.ศ.	2538	โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาในระดบัสงู	และสนบัสนนุให้นกัวชิาการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทยโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคม
ไทยให้เป็น	“สังคมแห่งควำมรู้”	ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขา
ต่างๆ	 พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพ่ือเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชนอันจะ
เป็นประโยชน์แก่นิสิต	นักศึกษา	อาจารย์	นักวิชาการ	ตลอดจนบุคคลทั่วไป	

รางวัล	TTF	Award	จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง	รวมผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าจนถึงปี	
2556	ทั้งสิ้น	46	เล่ม	โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	15	มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล	
จ�านวนทัง้สิน้	47	ผลงาน	ซึง่คณะกรรมการได้พจิารณาผลงานวชิาการทีเ่หน็ควรได้รบัรางวลั	
TTF	Award	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	มีดังนี้	

ผลงานเรื่อง	 “เสรีไทย	 ต�านานใหม่
ของขบวนการเสรไีทย	เรือ่งราวของการต่อสู้
เพื่อเอกราช	 สันติภาพ	 และประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง”

โดย	 พันเอก	 ดร.สรศักดิ์	 งามขจร
กุลกิจ

- รำงวัลด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รางวัลผลงานวิชาการดีเด�น 
TTF Award ประจําป� 2556

รำงวัลมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย ประเภท 
รำงวัลเกียรติยศ 

ผลงานเรื่อง	“พุทธธรรม”
โดย	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ป

ยุตฺโต)
รำงวัลมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย 

ประเภท รำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น
- รำงวัลด้ำนสังคมศำสตร์

ผลงานเรื่อง	 “รัฐไทยกับการปฏิรูป
เศรษฐกิจ	 จากก�าเนิดทุนนิยมนายธนาคาร
ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ	2540”

โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภิชาต	
สถิตนิรามัย

- รำงวัลด้ำนมนุษศำสตร์

ผลงานเรื่อง	 “การปองกันและรักษา
โรคเท้าในผู้ปวยเบาหวาน”

โดย	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์	
ณัฐพงศ์	โฆษชุณหนันท์

-  รำงวัล ด ้ำนสิ่ งแวดล ้อมและ
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี

ผลงานเรือ่ง	“การปรบัปรงุสมบตัยิาง:	
หลักการ	วิธีการ	และการใช้งาน”

โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สอาด	
ริยะจันทร์
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4. ผลของสัญญำณเครือข่ำยไร้
สำยต่ออัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจ�ำเพำะ
และกำรถ่ำยเทควำมร ้อนในร ่ำงกำย
มนุษย์	 (Effects	 of	 Wi-Fi	 Signal	 on	
Specific	 Absorption	 Rate	 and	 Heat	
Transfer	 in	 the	 Human	 Body)	 โดย	
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
คณะการบิน	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	

อนึง่	รางวลัเกยีรตยิศ	“เมธวีจิยัอาวโุส	
สกว.”	 เป็นทุนรางวัลที่มอบเป็นเกียรติแด่
นักวิจัยอาวุโสในฐานะที่ได้สร้างผลงานดี
เด่นมาตลอดชีวิต	 ซ่ึงนอกจากจะมีผลงาน
ในอดีตและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว	 ยังเป็น
ผู้มพีลังทีจ่ะผลิตผลงานทีม่คีณุภาพสงูต่อไป	
รวมทัง้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่
อีกด้วย	 โดยรางวัลดังกล่าวจะคัดจากนัก
วิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นศาสตราจารย์จากทั่ว
ประเทศ	และพิจารณาจากประวัติการสร้าง
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 รวม
ทั้งการยอมรับของประชาคมวิจัยในสาขา
นั้นๆ	ซึ่งรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสจะเป็นการให้
ทุน	 3	 ปีต่อเนื่อง	 โดยมีข้อก�าหนดคือ	 ต้อง
บริหารจัดการสร้างคณะนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น
มาและผลงานวิจัยคุณภาพสูง	 รวมท้ังต้อง
สร้างผลงานขึ้นมาเอง	 โดยดูจากจ�านวน
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	 การ
สร้างบัณฑิตปริญญาโทและเอก	 ความร่วม
มือกับนานาชาติ	และการน�าผลงาวิจัยไปใช้
ประโยชน์	ส�าหรับศาสตราจารย์	ดร.ผดงุศกัดิ์	
รัตนเดโช	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 นับเป็นอาจารย์คนแรก
ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ทีไ่ด้รบัรางวลั
อันทรงเกียรติเช่นนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
จัดประชุมวิชาการประจําป� 2557 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ใ น ง า นป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ค รั้ ง นี้	
ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช	
แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ผูไ้ด้รบัรางวลัเมธวีจิยัอาวโุส	ประจ�าปี	2556	
ได้สรุปภาพรวมของโครงการท่ีได้รับทุนเมธี
วิจัยอาวุโส	 ปีที่	 1	 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง	“ผล
ของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อปรำกฏกำรณ์
กำรถ่ำยโอนในวัสดุพรุน (วัสดุวิศวกรรม
และวัสดุชีวภำพ)”	 โดยมีผลงานของ
นกัวจิยัจากหลากหลายสถาบนัทีต่่างท�างาน

มำกุล	 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

3. อิทธิพลของสนำมแม ่ เหล็ก
ไฟฟ้ำต่อกำรถ่ำยเทควำมร้อนในเนื้อเยื่อ
มนุษย์	(Electromagnetic	Field	Effects	
on	Heat	Transfer	in	the	Human	Tissue)	
โดย	 ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์	 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะว ิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยั
ธรรมศำสตร์	 จัดงาน	 ประชุมวิชำกำร
ประจ�ำป 2557 โครงกำรเมธีวิจัยอำวุโส 
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.)	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2557	ณ	ห้อง
ประชุม	 วศ.702	 อาคารอ�านวยการ	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิต	โดยมี ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์
สุทธิพันธ ์ จิตพิมลมำศ	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 กล่าว
เปิดงาน	 ศำสตรำจำรย์ ดร.ประมวล 
เทพชัยศรี	 รองอธิการบดีฝายวิจัย	 มหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ	รองคณบดีฝาย
บรหิาร	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยคณาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก

ของตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ผดุงศักดิ์	 แบ่งเป็นงานวิจัยพื้นฐานและงาน
วิจัยประยุกต์	ประกอบด้วย

1.	 กำรศกึษำกำรอุน่อำหำรแช่แขง็
พร้อมภำชนะพลำสติกด้วยเตำไมโครเวฟ 
(ทฤษฎีและกำรทดลอง)	 (Investigation	
of	Microwave	Thawing	in	Frozen	Food	
and	Plastic	Container	using	Domestic	
Oven-Theory	 and	 Experiment)	 โดย	
ดร.วรำภรณ์ กลิ่นบุญ	 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมยานยนต์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี	 สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์	

2. ก ำ รป ร ะยุ ก ต ์ ใ ช ้ พ ลั ง ง ำน
ไมโครเวฟในงำนซีเมนต์และคอนกรีต	
(Applications	of	Microwave	Energy	in	
Cement	 and	Concrete)	 โดย	ดร.ณัฏฐ์ 
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ดร.วริยา	 ชินวรรโณ	 นาวาเอกวชิรพร	 วงศ์นครสว่าง	
และ	 คุณฐปนีย์	 เอียดศรีไชย	 รับหน้าที่ผู ้ด�าเนินการ
เสวนา	 โดยภาพรวมของการเสวนาได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืนในสังคม	
โดยต้องครอบคลุมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป
พร้อมกันในทุกๆ	ด้านอย่างสมดุล

ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
ธรรมศาสตร� - เกษตรศาสตร� - มหิดล - กองทัพเรือ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ร่วมกับ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
มหาวทิยาลยัมหดิล	และกองทพัเรอื	จดังานประชมุวชิาการประเพณี	
4	สถาบัน	ครั้งที่	17	เรื่อง	“ความเป็นธรรมในสังคม:	เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	
กปิลกาญจน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ศาสตราจารย์	
แพทย์หญงิสวุรรณา	เรอืงกาญจนเศรษฐ์	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
มหิดล	และ	พลเรือโท	สุริยะ	พรสุริยะ	เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ	
กองทัพเรือ	ร่วมเปิดงาน	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2557	ณ	หอประชุม
ศรีบูรพา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	 โดยการประชุม
วิชาการประเพณี	 4	 สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการในขอบเขตแห่งศักยภาพและความรู้ความเช่ียวชาญ
ของแต่ละสถาบัน	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการแก้ไข
ปัญหาของชาติต่อไป

งานในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 ความเป็นธรรม
ทางสังคม:	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดย	ศาสตราจารย์	 ดร.ชัยวัฒน์	
สถาอานันท์	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งกล่าว
ถึงแง่มุมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคม	 ที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม	 โดยต้องเริ่มจากการ
พัฒนาตนเองก่อนและขยายไปสู่สังคมต่อไป	จากนั้นเป็นการเสวนา	
เร่ือง	 “หลากมิติ	 หลายมุมมอง	 เรื่องความเป็นธรรมในสังคมไทย”	
จากวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิดังน้ี	 ศาสตราจารย์	 ดร.นครินทร์	
เมฆไตรรัตน์	รองศาสตราจารย์จฑุาทพิย์	ภทัราวาท	รองศาสตราจารย์	 จุล
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได ้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ	 ให้น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่
จ�าพรรษา	ณ	พระอารามหลวงต่างๆ	 ถือเป็นภารกิจส�าคัญอย่างยิ่ง
ของมหาวทิยาลยั	เพือ่ท�านบุ�ารงุพระพุทธศาสนาตามขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ	กันมา	และใน
ปีนี	้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	น�าโดย	ศาสตราจารย์	นรนติ	ิเศรษฐบตุร	
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	
เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ข้าราชการ	นักศึกษา	บุคลากร	ศิษย์เก่า	และ
พ่ีน้องชาวล�าปาง	น�าผ้าพระกฐนิพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์	ณ	
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	เมื่อวัน
พธุที ่22 ตลุาคม 2557	ซึง่ในปีนีม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ได้รวบรวม
เงินท�าบุญจากศิษย์เก่า	 ประชาคมธรรมศาสต	ร์	 และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล	จ�านวนทั้งสิ้น	1,882,651.97	บาท

มหาว	ิทยาลยัธรรมศาสตร์	จดังานครบรอบ	38	ปี	
6	ตุลาคม	2519	ณ	สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
ธ รรมศาสตร ์ กั บการต ่ อสู ้ เ พื่ อประชาธิ ป ไตย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 น�าโดย	
ศาสตราจารย์	ดร.นครนิทร์	เมฆไตรรตัน์	รองอธกิารบดี
ฝายบริหาร	 ท่าพระจันทร์	 เป็นประธานในพิธี	 โดยใน
ช่วงเวลา	07.00	น.	คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	บคุลากร	
และประชาชนร่วมพิธีตักบาตร	 และวางพวงมาลา	
ณ	ประติมานุสรณ์	6	ตุลาคม	2519	เพื่อเป็นการร�าลึก
ถึงเหตุการณ์และไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
ครั้งนั้น	

กฐินพระราชทาน ประจําป� 2557

ในโอกาสทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ได้เดนิทางไปถวายกฐนิ
พระราชทานนั้น	 ช่วงเย็นในวันที่	 21	 ตุลาคม	 2557	 ได้มีพิธีฉลอง
สมโภชกฐินพระราชทาน	ณ	วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	 โดยมี
พีน้่องชาวจงัหวดัล�าปาง	ร่วมพธีิฉลองสมโภชกฐินพระราชทาน	และ
มีการแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา	 มธ.	 ล�าปาง	 เพื่อเป็นการต้อนรับ
ผู้บริหารและชาวธรรมศาสตร์ที่เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ในครั้งนี้	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก	
นายธานนิทร์	สภุาแสน	ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าปาง	ชมรมธรรมศาสตร์
จังหวัดล�าปาง	 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดงานกฐินพระราชทาน	 ประจ�าปี	 2557	 ท่ีท�าให้งาน
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้	

6 ตุลา
2519
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ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย	 ตั้งแต่เวลา	
13.00	 น.	 เป็นต้นไป	ณ	ห้องบรรยายรวม	
LT1	 คณะนิติศาสตร ์ 	 มหาวิทยา ลัย
ธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 จัดอภิปราย
หัวข้อ	 “จาก	 14	 ตุลา	 16	 ถึงการปฏิรูป
ใหญ่ประเทศไทย”	 โดยได้รับเกียรติจาก
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ที่ได้รับ
การคัดเลือกต่างๆเข้าร่วมอภิปราย	 ได้แก่	
ศำสตรำจำรย์ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์	
คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	นำยมำนิจ สุขสมจิตร	
บรรณาธิการอาวุโส	 นายกสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย	นำยค�ำนูณ สิทธิสมำน	
อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา	และดร.ธวัชชัย 
ยงกิตติกุล	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย	
ด�าเนินรายการโดย	นำยวสันต์ ภัยหลีกลี้	
ผู ้อ�านวยการสถาบันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็นการเสวนาช่วงบ่ายน้ัน	 นาย
ค�านูณ	 สิทธิสมาน	 สปช.	 สาขากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม	 เผยว่า	จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
โดยเฉล่ีย	 7	 ปีต่อการรัฐประหาร	 1	 ครั้ง	
แม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมา
ตลอด	41	ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์	14	ตุลาคม	

2516	 แต่กลับชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของ
ประชาธิปไตยที่ไม่พัฒนาแต่อย่างใด	 ขณะ
ที่นายมานิจ	 สุขสมจิตร	 สปช.สาขาสื่อสาร
มวลชน	ก็มองว่า	ประชาธิปไตยที่แท้จริงใน
ไทยมเีพยีงบางช่วงเท่านัน้	เพราะมทีัง้ปัญหา
ทางการเมืองและ	 ปัญหาโครงสร้างของ
ประเทศจนเกิดความโกลาหล	 เมื่อมี	 สปช.
ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ช�าระสะสางปัญหา
ของประเทศ	 ด้าน	 ศ.ดร.เอนก	 เหล่าธรรม
ทัศน์	สปช.สาขาการเมือง	อภิปรายว่า	การ
ปฏริปูในครัง้นีค้วรใช้เหตกุารณ์	14	ตลุาเป็น
หัวใจการปฏิรูปประเทศ	 โดยให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นมายัง	 สปช.	 เพื่อให้
ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการปกครองอย่าง
แท้จริง	 ส่วน	 ดร.ธวัชชัย	 ยงกิตติกุล	 สปช.
สาขาเศรษฐกิจ	 การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นต้อง
แก้ปัญหาคอรัปช่ันให้ได้	 ขณะเดียวกันสิ่งท่ี
อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของประชาธิปไตย
คือ	 ประชาชนต้องมีจิตส�านึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม

ในวาระครบรอบ	 41	 ป ีส�าหรับ
เหตุการณ์	 14	 ตุลา	 2516	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ร่วมกับ	มูลนิธิ	14	ตุลา	จัดงาน	
“ร�าลึกครบรอบ	41	ปี	14	ตุลา”	เพื่อร�าลึก
ถึงวีรชนด้านประชาธิปไตย

กิจกร	รมช่วงเช้า	 ณ	 อนุสรณ์สถาน	
14	ตุลา	แยกคอกวัว	เวลา	07.00	น.	มีพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์	 14	 รูป	 เวลา	 08.30	 น.	
จัดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ	คริสต์	อิสลาม	
อุทิศส่วนกุศลให้ผู ้เสียชีวิตในเหตุการณ์
ดังกล่าว	 เวลา	09.00	น.	พิธีวางพวงมาลา
จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	 โดยมหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซ่ึงน�าโดย	 ผู ้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรญิญำ เทวำนฤมติรกลุ 
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการ
เรียนรู้	 พร้อมด้วยองค์การนักศึกษามหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้เป็นตัวแทนวาง
พวงมาลาร�าลึกในปีน้ีด้วย	 จากน้ัน	 เวลา	
10.30	น.	รองศาสตราจารย์วทิยากร	เชียงกลู	
คณบดีกิ ติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	
มหาวทิยาลยัรงัสติ	ได้กล่าวปาฐกถา	14	ตลุา	
ประจ�าปี	2557	หวัข้อ	“ขบวนการประชาชน	
ปัญหา	และทางออกของประเทศไทย”	โดย
มีประชาชน	 ตัวแทนสมาคมต่างๆ	 เข้าร่วม
งานเป็นจ�านวนมากเหมือนทุกปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ร�วมกับมูลนิธิ 14 ตุลา
จัดงานครบรอบ 41 ป� 14 ตุลา 2519

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

11

TU Journal-47-7.indd   11 11/14/57 BE   9:10 AM



สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร (SIIT) มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ จัดกิจกรรม	“SIIT	Hackathon	2014”	ขึ้นเป็นปีที่	2	น�าทีม

โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.บญุญฤทธิ	์อยุยานนวาระ	อาจารย์ประจ�าภาควชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ	คอมพวิเตอร์	และการส่ือสาร	(ICT)	โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้กบันกัศึกษาชัน้

ปีที่	1	ภายใต้แนวคิด	Programming	is	Fun	!	สนุกกับการเขียนโปรแกรม	

โดยสอดแทรกเนื้อหา	การแก้โจทย์ปัญหาและวิธีคิดเชิงตรรกะ	ผ่านกิจกรรม	

เมื่อวันศุกร์ที่	17	ตุลาคม	2557

การจัดกิจกรรมในครั้ งนี้มีผู ้สนับสนุนหลักจากบริษัท	 Intel	

Microelectronics	 (Thailand)	Ltd.	และบริษัท	 vcharkarn.com	จ�ากัด	

ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	 250	 คน	 โดยใช้สถานที่

กิจกรรมข�ามคืนสุดพิเศษ

“SIIT Hackathon 2014”

จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

niv
er

sit
y

12

TU Journal-47-7.indd   12 11/14/57 BE   9:10 AM



ห้องสมุดเป็นพื้นที่จัดงาน	 กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา	

18.00	น.	ของวนัศกุร์ท่ี	17	จนถงึเวลา	06.00	น.	ของเช้า

วันเสาร์ที่	18	ตุลาคม	2557	เป็นกิจกรรมที่	SIIT	จัดขึ้น

ทกุปี	เพือ่ให้นกัศกึษาชัน้ปีที	่1	ทกุสาขา	ทีเ่รยีนวชิาการ

เขียนโปรแกรม	มีความรู้สึกสนุกกับการเขียนโปรแกรม	

และไม่เหน็ว่าเป็นเรือ่งยาก	หากมพีืน้ฐานทีร่กัการเขยีน

โปรแกรมแล้ว	 ก็จะสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

ในข้ันที่สูงกว่าได้	 เป็นการสอนกระบวนการคิดท่ีแฝง

กิจกรรมเข้าไปในเนื้อหา	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึก

ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านสิ่งท่ีตัวเองคิดว่ายากมาแล้ว	

และสามารถแก้โจทย์ปัญหาเหล่านัน้ได้	โดยมรีุน่พ่ีปี	2	ที่

เคยร่วมกจิกรรมนีม้าเมือ่ปีทีแ่ล้ว	คอยเป็นพีเ่ลีย้งในงาน

บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน	

มีกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ตลอดทั้งคืน	กิจกรรมในครั้ง

นี้ได้รับความร่วมมือจาก	รองศาสตราจารย์	ดร.นิรัตยา	

ค�าเสมานนัทน์	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ชลวชิ	นทัธ	ีและ	

รองศาสตราจารย์	ดร.สตีเว่น	กอร์ดอน	ได้มาถ่ายทอด

ความรู ้แก่นักศึกษาในเรื่องของการ	 Hack	 ข้อมูล

คอมพวิเตอร์	และการแก้โจทย์ปัญหา	ท�าให้นกัศกึษาได้

เหน็อาจารย์ในอกีมมุมองหนึง่ทีแ่ตกต่างจากบรรยากาศ

การเรยีนในห้องเรยีนและรูส้กึเข้าถงึอาจารย์ได้มากขึน้

กิจกรรมนี้เป็นการให้โจทย์ปัญหา	

ให้กับนักศึกษา	 โดยใช้คอมพิวเตอร์ใน

การแก้ปัญหา	 ซึ่งนักศึกษาบางคนที่ไม่ม	ี

พื้นฐานทางด ้านคอมพิวเตอร ์มาก ่อน		

ก็จะรู ้สึกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ส่ิงไกลตัว	

หากมีความรู้ก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์

แก ้ป ัญหาได ้	 และเม่ือรู ้ สึกสนุก	 ก็จะ

เปิดใจรับการเรียนการเขียนโปรแกรม	 ถึงแม้นักศึกษาจะไม่ได้เรียนต่อ

ในภาควิชา	 ICT	 ก็สามารถน�าความรู้หรือทักษะในการเขียนโปรแกรมไป

ใช้ในภาควิชาอ่ืนได้	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านด่านแก้โจทย์ปัญหาด้วยการ

เขียนโปรแกรม	 4	 ด่าน	 ถ้าสามารถผ่านด่านได้	 จะได้รับเสื้อ	 Hackathon	

Completed	 เป็นของที่ระลึก	 รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์จากรุ ่นพี่

ศิษย์เก่า	 SIIT	 ที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานด้านการเขียนโปรแกรม	

มาถ่ายทอดเรื่องราวส่งต่อให้รุ ่นน้องฟัง	 เพื่อเป็นแรงผลักดันทางความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	 แลกเปล่ียนความคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไป	 อีกท้ัง	

ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	อีกด้วย จุล
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TU FaceUp

พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการ
อบรมเรื่องใบอนุญาตขับรถ

รองศาสตราจารย์ชมุพจต์		อมาตยกลุ		ผูอ้�านวยการ
ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ 	 ผู ้รับมอบอ�านาจจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 และนายสมหมาย	 สุดขาว	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักขนส่งกรุงเทพมหานคร	พื้นท่ี	 2	 ผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรมการขนส่งทางบก	 ได้ร่วมกันลงนามในบันทึก
ความตกลงในการจดัการอบรมส�าหรบัผูข้อรบัใบอนญุาต
ขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์	ระหว่างส�านกังานขนส่งกรงุเทพมหานคร	พ้ืนที	่2	
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2557	
ณ	ห้องประชุมสัญญา	ธรรมศักดิ์	 ตึกโดม	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		ท่าพระจันทร์

เสวนา “คนโฆษณา..เส�นทางนอกตาํรา” ภายใต�หวัข�อสํารวจ 
“พรมแดนใหม�…The New Frontier”

รองศาสตราจารย์พรทพิย์	 สมัปัตตะวนชิ	คณบดคีณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน	 เป็นประธานเปิดการเสวนา	 “คนโฆษณา..เส้นทาง
นอกต�ารา”	ภายใต้หัวข้อส�ารวจ	“พรมแดนใหม่...The	New	Frontier”	
เพื่อจุดประกายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้แก่นิสิต/นักศึกษาจาก
นักโฆษณาในวงการมืออาชีพ	 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย	เมื่อวันพุธที่	17	กันยายน	2557	ณ	ห้อง	Convention	
Center	Hall	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	เซ็นทรัลเวิลด์

ผู�บริหาร มธ. ลงนามถวายพระพร 
ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดี

และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมลงนามถวาย
พระพร	 พระบาทสมเด็จ	 พระเจ้าอยู่หัวฯ	 เม่ือวันที่	 15	
ตุลาคม	2557	ณ	ศาลาศิริราช	100	ปี	โรงพยาบาลศิริราช
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นักศึกษารับมอบทุน มูลนิธิ Agon Shu 
ประจําป�การศึกษา 2557

มลูนธิ	ิAgon	Shu	มอบทนุการศกึษา	ประจ�าปี
การศึกษา	2557	แก่นกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	เม่ือวนัที	่17	
ตลุาคม	2557	ณ	ห้องประชมุสญัญา	ธรรมศักดิ	์อาคาร
โดม	ชั้น	2	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

คณะพา ณิชยศาสตร�และการบัญชี มอบเงินสมทบโครงการ
หน�วยแพทย�จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 หลักสูตรนานาชาติ	 (BBA)	 คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	น�าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัด	“BBA	
Charity	 Concert	 #8	 Hope	 in	 Sight”	 จ�านวน	 700,000	 บาท	 รวมกับ	
เงินสมทบจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	 (ไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อีก	
700,000	บาท	รวมเป็นเงินบริจาคจ�านวนทั้งสิ้น	1,400,000	บาท	เพื่อสมทบ
โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม	 สภากาชาดไทย	 ในสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยมี	 นายแผน	 วรรณเมธี	 เลขาธิการ
สภากาชาดไทย	เป็นผู้รับมอบ

พิธีมอบเกียรติบัตรแก�คณะกรรมการผู �เข�าร�วมประเมินหอพัก 
และผู�ประกอบการหอพัก

พิธมีอบเกยีรตบิตัรแก่คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประเมินหอพกั	และผู้ประกอบ
การหอพัก	 เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา	ที่เข้าร่วมด�าเนินโครงการ”	 เครือข่าย
หอพักประสานพลังใจ	 รวมหยุดภัยยาเสพติด”	 ประจ�าปี	 2557	 พร้อมทั้งร่วมลง
นามในใบบนัทกึแสดงเจตนารมณ์	การปองกนัและการเฝาระวงัการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหอพัก	ระหว่างผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย	ในเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด	สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลศิษย�เก�าดีเด�นผู �ทําคุณ
ประโยชน�แก�คณะสงัคมสงเคราะห�ศาสตร�

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
เนื่องในโอกาสครบรอบ	 60	 ปี	 แห่งการสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	
2557	 ณ	 หอประชุมศรีบูรพา	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์
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วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
เป�นสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของเอเชียที่ได�มาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิต

การสร�างองค�ความรู�
และการแก�ป�ญหาของประเทศ

โดยยึดมั่นคุณธรรม
และประโยชน�ของประชาชน

ธรรมศาสตร�วิชาการเพื่อประชาชน
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การแข�งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ� 
3 สถาบัน มินิมาราธอน
วันที่	14	พฤศจิกายน	2557	เวลา	06.00	น.	
ณ	บริเวณลานพญานาค	มธ.	ศูนย์รังสิต

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