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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45
“ราชมงคลธัญบุ รเี กมส์”
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เจ้าภาพ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานฟุ ตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 72
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ประตู 18 ณ สนามศุภชลาศัย

การอบรมการกูช้ ี พขัน้ พืน้ ฐาน
“สองมือผสานใจ ช่ วยหัวใจ ให้หายใจ”
โดย ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
เวลา 13.00 - 16.20 น.
ณ ห้องฝึกทักษะและหัตถการคลินิก ชั้น 6 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดประชุมวิชาการเท้าเบาหวาน
เรื่อง “Diabetic Foot Care:
from pathophysiology to case-based approach”
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th
จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ บุ คลากร นักศึกษา
และผู ้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
อัจฉรา จินดารัตน์
กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุ ฒิ นวลนุกุล
พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล
สงคราม มีบุญญา
ธีระ พราหมณ์ยอด
ลลิดา สวัสดี
ศุภณา เย็นเป็นสุข
นภพรรณ วรสิทธิ์
อารยา แต้ไพบู ลย์ศักดิ์
จัดท�ำโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน
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
พิมพ์ท่ี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6
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Vision: Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์

TUNEWS
“สร้างสรรค์งานวิจยั รับใช้ประชา ก้าวหน้าสูส่ ากล”

มกราคม 2561 ปีท่ี 51 ฉบับที่ 1

CONTENT

08

04

16

04 TU Today

12 TU News

16 TU News

		 โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

		 ประกาศผลการสอบไล่ที่รวดเร็วขึ้น

		 น�ำร่องใช้ ‘หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ’

08 TU News

14 TU News

18 TU News

• วิสัยทัศน์การบริหาร มธ.

• มธ. พัฒนาระบบอนุมัติเกรดออนไลน์

• หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มธ. เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า
		 “รัตนพจน์ธรรมราชา” หนังสือ 10 ภาษา 		 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
		 ISO 9001:2015 เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

• มธ. ท่าพระจันทร์

• ‘4 นักศึกษาแพทย์’ มธ.
		 คว้ารางวัล 1st Runner Up

P.04

TU Today

TU Today

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่
เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ

“Grooming Next-Generation Leaders
for Thailand and International Communities”
วิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

อนุสนธิคำ� สัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2010/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์
เกศินี วิฑรู ชาติ เป็นผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 นัน้ เพือ่ การก�ำหนดทิศทางบริหารงาน
และนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยจึงต้องท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยน�ำพาให้เดินหน้าและพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ต้องไม่ท�ำหน้าที่แต่เพียงแค่การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้อง
ท�ำหน้าที่ในการ “สร้างคน” ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ๆ เพื่อไปสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ ๆ ดี ๆ ให้กบั ประเทศและสังคมโลก ดังนัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงต้องมุง่ ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ มหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ “Grooming Next-Generation Leaders for
Thailand and International Communities”
ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยน�ำพาให้เดินหน้า
และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
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 สร้างความโดดเด่นทางวิชาการทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรชั้นน� ำทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
 สร้าง Smart Organization โดยบูรณาการ คน เงิน ระบบงาน
บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สร้างทุนมนุษย์โดยการพัฒนาคนทุกกลุม่ ทุกระดับให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องด�ำเนินไปให้บรรลุ
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือ
 บัณฑิตธรรมศาสตร์ทุกคนได้รับการปลูกฝัง ความรู้และ
ทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ
 ผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ และ
ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญ ๆ ของประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ
 ดั ช นี ค วามเป็ น นานาชาติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในทุกมิติ
 ทุกคณะมีโครงการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า
 หน่วยงานภายในท�ำงานแบบบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดความซ�้ำซ้อน
 มีดชั นีคณ
ุ ภาพคน คุณภาพงาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์เกศินี ยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์หลัก ๆ
ที่จะน�ำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายข้างต้น ว่า กลยุทธ์บริหาร
มหาวิทยาลัย 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านวิจัย
และนวัตกรรม 3. ด้านความเป็นนานาชาติ และ 4. ด้านการจัดการ
องค์กร โดยมี Strategy Highlights เช่น การสร้างชือ่ Thammasat
ให้กลายเป็น International Brand เดินหน้า ‘SMART University’
พัฒนา 4 ศูนย์ของธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นและมีความ
แตกต่างกันทีช่ ดั เจน คณะทีม่ คี วามพร้อม จัดท�ำหลักสูตร Double
Degree ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ชั้ น น� ำ ของโลก พลิ ก ฟื ้ น ความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ผ ่ า น
‘ศูนย์วิจัยสันติประชาธรรม’ ‘ศูนย์คนรุ่นใหม่ศึกษา (Gen Next
Studies)’ ‘ศูนย์ Startups Accelerator’ ชูจดุ เด่นด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพผ่านศูนย์บรู ณาการความเป็นเลิศด้านสุขศาสตร์ สร้าง 4 เส้น
ทางสายวิชาการ Four for Performance โดยก�ำหนดสัดส่วน
‘สอน’ และ ‘วิจัย’ ให้ยืดหยุ่นตามสมรรถนะของอาจารย์ ริเริ่ม
Thammasat Fellowships เพื่อดึง Professors ชั้นน�ำจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มาร่วมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย์
สร้าง Flexible Employment ให้มี Joint Appointment และ
Secondment เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ท� ำ งานได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ปั ก ธง
ความเป็นเลิศด้านการวิจยั ประยุกต์ดว้ ยการตัง้ Chaired Professors
จ� ำ นวน 10 ต� ำ แหน่ ง เพื่ อ ผลิ ต งานวิ จั ย ตอบโจทย์ ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปฏิรปู ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง Lean Organization และปรับโมเดลรายได้ ด้วยการ
เพิ่ ม แหล่ ง รายได้ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เช่ น
การระดมทุนจากภาคธุรกิจ ศิษย์เก่า แหล่งทุนวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
รายได้จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลตอบแทนจากการร่วมทุนกับธุรกิจ
Startup เป็นต้น
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ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ จึงก�ำหนดแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์			
2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล			
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์				
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข			
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ			
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล			
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา		
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล		
							
9. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ				
							
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์			
11. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์			
12. อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข				
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร			
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข			
15. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์		
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์			
17. รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก				
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์			
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์			
20. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล			
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ			
22. อาจารย์ ปราณิศา บุญค�้ำ					
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า				
24. อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม				
25. อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์				
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์			
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ			
28. อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์			
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์			
30. นายบุญสม อัครธรรมกุล					
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว			

รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร
ศูนย์รังสิต
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหาร
ศูนย์ล�ำปาง
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ล�ำปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�ำปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ล�ำปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า

“รัตนพจน์ธรรมราชา” หนังสือ 10 ภาษา
เพื่อน้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท�ำหนังสือ
อันทรงคุณค่า รัตนพจน์ธรรมราชา โดยอัญเชิญ “รัตนพจน์” หรือ
วรรคทองจ�ำนวน 89 องค์ จากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัส
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กลุ ่ ม บุ ค คล และ
หน่วยงานต่าง ๆ มาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ รวมเป็น10 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ
เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาให้ปรากฏ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน โดย
ด้วยการร่วมเผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการ และ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
ทศพิธราชธรรมอันยอดยิ่งให้สากลโลกประจักษ์เป็นหลักฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และ
ผ่านวรรณกรรมแปล เนื้อหาของหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา” การแปล เพื่อน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณ
ประกอบด้วยรัตนพจน์ จ�ำนวน 89 องค์ จากพระปฐมบรมราชโองการ พระปรี ช าสามารถ พระอั จ ฉริ ย ภาพ และพระราชคุ ณู ป การอั น
เมื่อพุทธศักราช 2489 รัตนพจน์จากพระบรมราโชวาท และ พ้นพรรณนา แห่ง “ธรรมราชา” ให้แผ่ไพศาล โดยจัดงานเปิดตัว
พระราชด�ำรัสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หนังสืออันทรงคุณค่าขึน้ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
บรมนาถบพิ ต ร พระราชทานไว้ใ นปีสุด ท้ายแห่ ง รั ช กาล เมื่ อ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พุทธศักราช 2559

P.10

TU News

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 70 ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร แผ่ น ดิ น ไทยร่ ม เย็ น ด้ ว ย
พระบุญญาบารมี พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ภาพความ
ทรงจ�ำของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ คือ ภาพการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอย่างยอดยิ่ง ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชด�ำริ
กว่าสี่พันโครงการที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย พระองค์ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสอันประกอบด้วยแนวพระราชด�ำริ
อันทรงคุณค่า เป็นแสงสว่างทางปัญญาสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ประชาชน
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และเพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า ง
หาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดท�ำหนังสือ “รัตนพจน์
ธรรมราชา” เพื่อเป็นรัตนมาลัยแห่งความจงรักที่ชาวธรรมศาสตร์
ทั้งมวลถวายเป็นราชสักการะ หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้จะเผยแผ่
“รัตนพจน์” ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ
อันยอดยิง่ แห่ง “ธรรมราชา” อันจักเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมความ
ประพฤติให้ชนทั้งหลายได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้
คือการด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาท แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ ประเทศชาติและประชาชนไทย

ได้อย่างดีที่สุด
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า คณะศิ ล ปศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรารถนาร่วมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
แสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาให้ปรากฏ ด้วยการ
เผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการ และทศพิธราชธรรม
อันยอดยิ่งให้สากลโลกประจักษ์เป็นหลักฐานผ่านวรรณกรรมแปล
คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดท�ำโครงการแปล “รัตนพจน์ธรรมราชา”
ขึน้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มก�ำลังความสามารถของคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และการแปล
ร่วมกันคัดสรรอัญเชิญ “รัตนพจน์” คือวรรคทองจ�ำนวน 89 องค์
จากพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท และพระราชด�ำรัส
ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบุคคล และ
ประชาชนทั่วไป น�ำมาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ จัดท�ำเป็นหนังสือ
10 ภาษา ประกอบด้วยภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย และภาษาตะวันตก
5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย
และภาษาสเปน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ด� ำ รงค์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ส� ำ หรั บ
กระบวนการแปลและการจัดท�ำหนังสือรัตนพจน์ธรรมราชาด�ำเนินการ
อย่างละเอียดประณีตทุกขัน้ ตอน ด้วยความอุทศิ ทุม่ เทของคณะท�ำงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งการคัดสรรอัญเชิญรัตนพจน์การแปล
การตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา การตรวจประเมิน
อย่างเข้มข้นจากผูท้ รงคุณวุฒิ การออกแบบภาพประกอบและรูปเล่ม
อย่างงดงามสื่อความหมาย รวมทั้งการจัดพิมพ์ที่มุ่งให้ถูกต้อง งดงาม
สมพระเกียรติในการจัดพิมพ์เผยแพร่
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานโครงการแปล
“รัตนพจน์ธรรมราชา” ผูอ้ ำ� นวยการบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบหนังสือ
เล่มนี้ คือการเทิดพระเกียรติแห่ง “ธรรมราชา” ผู้ทรงพระคุณเลิศล�้ำ
ปรากฏในทุกอณูของหนังสือ อาทิ ปกหนังสือสีน�้ำตาลเข้ม คือ สีดิน
อันอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับความหมาย “พลังของแผ่นดิน” ของ
พระนาม “ภูมิพล” ผู้ทรงพลิกฟื้นคืนชีวิตแก่ทุก “ธุลีดิน” น�ำความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ร ่ ม เย็ น เป็ น สุ ข ทั่ ว ทั้ ง แผ่ น ดิ น ทอง ซึ่ ง สื่ อ ด้ ว ยเส้ น
กรอบสีทอง ประกอบกับเครือ่ งหมาย “Infinity” ทีส่ อื่ แสดงถึง “คุณค่า
แห่งรัตนพจน์” อันเป็นนิจนิรันดร์เหนือกาลเวลา แม้พระองค์เสด็จสู่
สวรรคาลัย หาก “รัตนพจน์ที่พระราชทานไว้จักสถิตเป็นมิ่งขวัญ
เป็นแนวทางให้ราษฎรได้น้อมน�ำด�ำเนินรอยตามและเป็นมิ่งมงคล
แห่งชีวิตพสกนิกรไทยตราบนิรันดร์
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ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีเสวนาเรื่อง “รัตนพจน์ธรรมราชา:
คุณค่าและศิลปะการแปล” โดยผูแ้ ทนคณะนักแปล กองบรรณาธิการ
และคณะกรรมการโครงการ “รัตนพจน์ธรรมราชา” ที่มาร่วมเสวนา
บอกเล่าเรื่องราวกระบวนการท�ำที่มีความประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดสรรอัญเชิญรัตนพจน์ การแปล การตรวจภาษาจากเจ้าของ
ภาษา การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกแบบ
ภาพประกอบและรูปเล่มอย่างงดงามเปีย่ มความหมาย ส�ำหรับผูส้ นใจ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือรัตนพจน์ธรรมราชาได้ทางเว็บไซต์คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://arts.tu.ac.th/ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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มธ. พัฒนาระบบอนุมัติเกรดออนไลน์

ประกาศผลการสอบไล่ที่รวดเร็วขึ้น
เพื่อความสะดวกและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ร
เจียศิรพิ งษ์กลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในฐานะอดีตผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้พัฒนาระบบอนุมัติเกรดออนไลน์
เพื่อให้การประกาศผลการสอบไล่รวดเร็วขึ้น โดยส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษาได้รบั การอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงการประกาศผลการสอบไล่
แบบใหม่ ซึ่งได้เปิดใช้งานการส่งผลสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และจะสามารถใช้ได้เต็มรูปแบบกับ
ทุกคณะในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิรพิ งษ์กลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มธ. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการในการประกาศผลสอบไล่และ
การแก้ไขเพื่อให้การประกาศผลสอบไล่รวดเร็วขึ้น ว่า เริ่มแรก
การส่งเกรดของธรรมศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็นโครงการปกติหรือโครงการ
พิเศษ จะมีระยะเวลาก�ำหนดไว้เป็นรอบ ๆ โดยทุกคณะต้องส่งผล
สอบไล่ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สอบเสร็จ ยกเว้น

คณะนิติศาสตร์อนุโลมให้ใช้เวลามากกว่าคณะอื่น คือ 4 เดือน ท�ำให้
เกิดปัญหาการประกาศผลสอบไล่ล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ
นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาต่อเนื่อง หรือต้อง
แจ้งคาดว่าจบการศึกษาในเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ ในขณะนัน้ ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ขณะทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี จึงได้กำ� หนด
นโยบายลดระยะเวลาจาก 3 - 4 เดือน เป็น 2 - 3 เดือน ซึ่ง
ในครั้ ง นั้ น คื อ การปรั บ ลดครั้ ง แรก และต่ อ มาได้ มี ก ารปรั บ ลด
ครั้งที่ 2 เช่น ก�ำหนดให้รายวิชาที่มีจ�ำนวนนักศึกษาไม่เกิน 30 คน
ต้องส่งผลคะแนนสอบภายใน 15 วัน เป็นต้น เพราะฉะนั้นระยะเวลา
ในการส่งผลคะแนนสอบจะมีระบุชัดเจน ตามเงื่อนไขที่ฝ่ายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้ ส่วนกระบวนการตามระบบเดิมนั้น
มีความซับซ้อนและล่าช้าในกระบวนการ กล่าวคือ การประกาศผล
สอบไล่ของนักศึกษาในระบบเดิม เมือ่ สิน้ สุดการสอบปลายภาค ผูส้ อน
ด�ำเนินการวัดผล พร้อมส่งผลสอบไล่แต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์
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แล้วจัดพิมพ์/ลงนามผลสอบไล่ผ่านระบบออนไลน์ ส่งผ่านสาขา
วิชาคณะ/โครงการ เพื่อให้คณะจัดท�ำบันทึกข้อความให้คณบดี
ลงนามส่ ง ต่ อ มายั ง ส� ำ นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา งานสารบรรณ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาลงรับเอกสารต้นฉบับผลสอบไล่และ
จัดส่งผลสอบไล่ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่ง
กระบวนการทัง้ หมดต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการค่อนข้างมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร กล่าวเพิม่ เติมว่า เนือ่ งจากความล่าช้า
ในกระบวนการของระบบเดิม จึงเกิดเป็นการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่ง
เรียกว่า ระบบอนุมัติเกรดออนไลน์ กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคผูส้ อนได้วดั ผลการศึกษาพร้อมส่งผลการสอบของแต่ละวิชา
ผ่านระบบออนไลน์ แล้วระบบจะประกาศผลสอบไล่ให้นกั ศึกษาทราบ
เป็นรายวิชาภายหลังทีค่ ณบดีอนุมตั ใิ นระบบ ซึง่ มีกระบวนการท�ำงาน
คือ เมื่ออาจารย์ผู้สอนกรอกผลคะแนนสอบตามรายวิชาที่สอนลงใน
ระบบกรอกเกรดออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีหน้าต่างแสดง
ข้อความเตือนให้ผสู้ อนตรวจสอบผลอีกครัง้ หนึง่ หากผูส้ อนตรวจสอบ
แล้วว่าถูกต้อง จึงกดส่งผลสอบนี้ไปยังระบบสารสนเทศภายในเพื่อ
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สร้างหน้าต่างข้อมูลและไฟล์ PDF เพื่อส่งต่อให้คณบดี คณบดีจะต้อง
เข้าไปตรวจสอบและกดอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ิ เมือ่ คณบดีกดอนุมตั แิ ล้ว
ระบบก็จะแจ้งเตือนมาที่ผู้สอนและส�ำนักงานทะเบียนฯ ว่า คณบดี
ได้อนุมัติแล้ว และพร้อมประกาศผลสอบขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่ง
วิธีการแบบนี้เป็นการร่นระยะเวลาในกระบวนการ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้น การพัฒนาระบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
การประกาศผลสอบได้ ซึ่งก็จะท�ำให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่ต้องลงเรียนต่อเนื่องได้อย่างไร้ความกังวล รวมถึง
นั ก ศึ ก ษาที่ จ บในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ สามารถน� ำ ผลการศึ ก ษาไป
สมัครงานได้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้เริ่มใช้
ระบบอนุมัติเกรดออนไลน์ 100 % ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560
และในภาคการศึกษา 2/2560 ทุกคณะจะต้องใช้ระบบอนุมัติเกรด
ออนไลน์ทั้งหมดเพื่อให้การประกาศผลสอบไล่มีความรวดเร็วและ
คล่องตัวขึ้น
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หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477 มีฐานะ
เป็นแผนกต�ำราและห้องสมุด สังกัดฝ่ายธุรการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
โอนมาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น หอสมุ ด
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ หน้ า ที่ ห ลั ก ๆ ของหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงสถานที่ให้ใช้บริการ
ทั้งการอ่านหนังสือ การประชุมกลุ่ม และอื่น ๆ ภายใต้ก� ำกับการ
บริหารงานของห้องสมุด และก�ำหนดใช้ระบบบริหารคุณภาพบริการ
ISO9001:2015 ในการประกันคุณภาพห้องสมุด เพื่อสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2560 ทีผ่ า่ นมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธรี บั มอบ
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษทั เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมทัง้ เผยพฤติกรรมผูใ้ ช้หอ้ งสมุดเปลีย่ นแปลง
ไปตามการพัฒนาการของเทคโนโลยี จึงก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
โดยน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพือ่ สนับสนุนการให้บริการและการเรียนรู้
ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Ubiquitous Learning”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อ�ำนวยการหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการท�ำวิจัย เพื่อตอบรับกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ Smart University หอสมุดได้น�ำระบบ
การบริหารคุณภาพ ที่เรียกว่า ISO 9001 ในเวอร์ชั่นล่าสุด คือ 2015
เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารจัดการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร การจั ด การองค์ ก รได้
อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและระดับนานาชาติ
หอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามระบบ
ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา
เริ่มจากกระบวนการท�ำความเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพ
กับทีมงาน บุคลากรของหอสมุด อีกทัง้ ยังเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของ ISO โดยเริ่มจากการตั้งนโยบายคุณภาพ
ว่า “คุณภาพน�ำหน้า พัฒนางานก้าวไกล หอสมุดล�้ำสมัย ใส่ใจ
ผูร้ บั บริการ” และได้จดั ท�ำการพัฒนากระบวนการท�ำงานทัง้ หมด 14
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กระบวนการในการท�ำงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยห้องสมุดหลัก ๆ มีจ�ำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยทัง้ 2 แห่ง
ได้ผ่านการตรวจรับรองบริหารคุณภาพ ISO 9001 จ�ำนวน 2 ครั้ง
ด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 และครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
ด้าน รองศาสตราจารย์ เกศนี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน
เเละบริหารศูนย์รงั สิต กล่าวว่า การพัฒนาห้องสมุดโดยการปรับปรุง
การบริการให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย
เพื่อให้ห้องสมุดสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัยและท�ำงาน
ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันต้องน�ำเทคโนโลยี
มาช่วยในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้ห้องสมุด
เป็ น ระบบดิ จิ ทั ล มากที่ สุ ด เพื่ อ รองรั บ การใช้ บ ริ ก ารแบบทุ ก ที่
ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์สื่อสาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถศึกษาหาความรู้และใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ทุกที่
ทุกเวลา หรือทีเ่ รียกว่าเป็น Ubiquitous Learning และการทีห่ อสมุด
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แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการที่
เรียกว่า ISO 9001:2015 ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงานอย่าง
เป็นระบบของส�ำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นความส�ำเร็จ การให้บริการที่ดี และ
การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาให้ เ ป็ น พื้ น ที่
สตาร์ตอัพพื้นที่ที่ให้นักศึกษามารวมตัวกัน ร่วมมือกันท�ำธุรกิจหรือ
คิดสิ่งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
ภายหลังพิธรี บั รองระบบบริหารคุณภาพ ได้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
เริ่มด้วยเรื่อง “การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” โดย รองศาสตราจารย์
ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา และอาจารย์ประจ�ำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต่ อ ด้ ว ยเรื่ อ ง “การประกั น คุ ณ ภาพ
ในสถาบันศึกษา” โดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแรกสูก่ ารจัดการแบบสากล”
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นำ�ร่องใช้

‘หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ’

ลดมลพิษทางอากาศ I ต้นเหตุภาวะโลกร้อน I มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น�ำร่อง
ใช้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย
โดยร่วมมือกับบริษทั สไปคา จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ
แต่เพียงผู้เดียวของ HUSQVARNA AB ผู้น�ำเกี่ยวกับสินค้าดูแลบ้าน
และสวน รับมอบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ HUSQVARNA โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผูร้ บั มอบ
ซึ่งการติดตั้งหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,000 กิโลกรัม/ปี และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามได้กว่า 200,000 บาท/ปี และไม่มีการ
สร้างมลพิษทางเสียงเป็นการรบกวนการเรียนการสอน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

การติดตั้งหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ HUSQVARNA มีแนวคิดมาจาก
เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ได้เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืน ที่
มหาวิทยาลัยเซียนน่า ประเทศอิตาลี แล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าว
มีการน�ำหุ่นยนต์ตัดหญ้ามาใช้ หลังจากนั้นได้หาข้อมูลเปรียบเทียบ
และคัดเลือกหลายบริษัท เพื่อน�ำมาใช้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าวเพิม่ เติมว่า มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกับบริษัท สไปคา จ�ำกัด น�ำหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ เข้ามาใช้
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ โดยได้ใช้รุ่นใหญ่สุด
จ�ำนวน 2 ตัว มาดูแลสนามหญ้าฟุตบอลพื้นที่ 8,200 ตารางเมตร
แบ่งดูแลเครื่องละครึ่งสนาม พร้อมติดตั้งแท่นชาร์จแบตเตอรี่บริเวณ
สนามฟุตบอลฝั่งหอประชุมใหญ่ และหน้าตึกโดม
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นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเครื่อง
ดังกล่าวจะตัดแค่ส่วนปลายของหญ้า หญ้าที่ถูกตัดจะแปรสภาพ
เป็นปุ๋ยเพื่อบ�ำรุงสนามต่อไป ใช้งานผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน
เชือ่ มต่อและสัง่ งานผ่าน แอปพลิเคชัน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี ส่วนการใช้หนุ่ ยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ
ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ได้วางแผนไว้วา่ จะด�ำเนินการ
เป็นสถานที่ต่อไป แต่ต้องค�ำนวณพื้นที่ที่จะใช้เครื่องดังกล่าว
คุณสุรคม ทองแถม ณ อยุธยา กรรมการ บริษัท สไปคา จ�ำกัด
ผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า Husqvarna ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การท�ำงาน
ของหุน่ ยนต์ตดั หญ้าอัตโนมัติ HUSQVARNA จะมีการฝังสายสัญญาณ
ไว้ใต้ดิน เป็นการก�ำหนดพื้นที่ให้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ ท�ำงาน
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดเท่านัน้ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ด�ำเนินการฝังสายสัญญาณไว้
รอบสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรียบร้อย
แล้ ว และพร้ อ มใช้ ง านได้ ทั น ที ส� ำ หรั บ สนามหญ้ า ฟุ ต บอลของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใช้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ
2 เครื่อง คาดใช้เวลาในการตัดทั่วสนาม 3 - 4 วัน หากแบตเตอรี่ต�่ำ
หุ่นยนต์จะวิ่งกลับเข้าไปชาร์จที่ตัวแท่นเอง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
เครื่องจะออกมาท�ำงานโดยอัตโนมัติ
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หุน่ ยนต์ตดั หญ้าอัตโนมัตดิ งั กล่าวนี้ ได้นำ� มาใช้แทนเครือ่ งตัดหญ้า
ซึ่ ง ใช้ น�้ ำ มั น ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และยั ง ตอบโจทย์ ต ามนโยบาย
ความยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) และมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Smart
University) ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อน และการแปรสภาพของอากาศ
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นักศึกษาแพทย์ มธ.

คว้ารางวัล 1st Runner Up
ประเภท Public Campaign
การแข่งขัน International Scientific
Competition of Medical Fiesta
นั ก ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
รับรางวัล 1st Runner Up ประเภท Public Campaign ซึ่ง
เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน International
Scientific Competition of Medical Fiesta 2017 ระหว่าง
วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 ที่ Faculty of Medicine, Brawijaya
University, Malang ประเทศ อินโดนีเซีย หัวข้อเรื่อง LET'S FIGHT
DISEASE DEFEAT UTI ใน Theme ของ Holistic Approach to
Genitourinary Diseases ซึ่งได้น�ำเสนอเป็นรูปแบบของวีดิทัศน์
และโปสเตอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความ
อันตรายของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่อาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้

2017

โดยการแข่งขัน Medical Fiesta 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย นัน้
เป็นการแข่งขันที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์จากทั่วโลกได้
มีโอกาสน�ำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็น
การวิจัยทางด้านการแพทย์ ซึ่งนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 4 คน
มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้ที่จะท�ำวิจัยเพื่อให้ความรู้
ต่อประชาชนทั่วไป (Public Campaign) จึงได้สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งสมาชิกในทีมทั้ง 4 คน ได้แก่ นางสาวแพรวพิชชา
ลาภสมสิทธิ์ นายวัฒนชัย คุ้มภัย นางสาวดารริน พรสุภัทร นายธนกร
ยนต์นยิ ม และมีอาจารย์ทปี่ รึกษาคือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.ภัทรวิน
ภัทรนิธิมา และ รองศาสตราจารย์ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
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นายวัฒนชัย คุม้ ภัย นักศึกษาชัน้ ปี 2 คณะแพทยศาสตร์
มธ. กล่าวถึงแนวคิดการน�ำเสนอในหัวข้อ LET'S FIGHT
DISEASE DEFEAT UTI และความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า
“เราเลือกน�ำเสนอในหัวข้อ UTI (Urinary tract infection)
ซึ่งคือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็น
โรคที่พบมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ด้วย ซึ่งตรงตาม Theme ของ Holistic Approach to
Genitourinary Diseases ที่ทางประเทศเจ้าภาพก�ำหนด
ขึ้นมา หลังจากที่เราได้ปรึกษากับอาจารย์ ผศ.นพ.ภัทรวิน
ภัทรนิธิมา แล้ว พบว่า โรคนี้พบมากในประเทศไทย โดย
เฉพาะกับผูห้ ญิง ซึง่ มีโอกาสติดเชือ้ มากถึง 1 ใน 2 แต่อย่างไร
ก็ตาม โรคนี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคได้ กลุ่มของพวกเราจึงต้องการที่จะส่งต่อความรู้
ทั้งสาเหตุ การป้องกันและแนวทางในการรักษาให้กับ
คนทั่วไป ได้น�ำความรู้ที่เราศึกษาค้นคว้านี้ไปใช้ประโยชน์
ส่วนความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั รางวัล เรารูส้ กึ ดีใจและก็ภมู ใิ จมาก
เพราะครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีค่ ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลในรายการนี้ ซึง่ ตอนแรกพวกเรา
ก็ไม่ได้คาดหวังรางวัลอะไร ขอเพียงแค่ท�ำให้เต็มที่ที่สุด
แต่เมื่อผลปรากฏออกมาว่า เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ก็ทำ� ให้พวกเรารูส้ กึ คุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจ
กันท�ำ ตั้งแต่ก่อนจะรวมทีมกันได้ คิดหัวข้อเรื่อง ถ่ายท�ำ
วิดีโอ ท�ำโปสเตอร์ ออกแบบการน�ำเสนอ รวมถึงต้องฝึก
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แม้จะมีเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง
เพราะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่เมื่อเราไป
ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปในฐานะนักศึกษา
แพทย์จากประเทศไทย พวกเราก็ตั้งใจว่าจะต้องท�ำให้
ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเราจะท�ำได้ เพื่อน�ำ
ความส�ำเร็จความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา”
โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นับเป็นรางวัลแรกของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขัน
รายการนี้ ซึง่ นอกจากจะสร้างความภาคภูมใิ จและชือ่ เสียง
ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และมิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ของไทย
กับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อที่จะ
น�ำความรู้และวิทยาการต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศต่อไป

P.19

