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อนสุนธคิ�าสัง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที ่2010/2560 ลงวนัที ่9 พฤศจกิายน 2560 แต่งตัง้รองศาสตราจารย์

เกศนิ ีวฑิรูชาต ิเป็นผูร้กัษาการแทนอธกิารบด ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 นัน้ เพือ่การก�าหนดทศิทางบรหิารงาน 

และนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ ่งไปสู่การสร้างผู้น�ารุ ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยจึงต้องท�าหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยน�าพาให้เดินหน้าและพัฒนามหาวิทยาลัย

ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวฑิรูชาต ิรกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ต้องไม่ท�าหน้าท่ีแต่เพียงแค่การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้อง 

ท�าหน้าที่ในการ “สร้างคน” ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ ๆ เพื่อไปสร้างสรรค์ 

สิง่ใหม่ ๆ  ด ีๆ  ให้กบัประเทศและสงัคมโลก ดงันัน้มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จงึต้องมุง่ไปสู่วสัิยทศัน์ มหาวทิยาลยั

แห่งการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่เพ่ือสังคมไทยและนานาชาติ “Grooming Next-Generation Leaders for 

Thailand and International Communities” 

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ขับเคล่ือนพันธกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยน�าพาให้เดินหน้า 

และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่

เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ

“Grooming Next-Generation Leaders 
for Thailand and International Communities”

วิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
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 สร้างความโดดเด่นทางวชิาการทีส่่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรชั้นน�าทั้งใน

และต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ

 สร้าง Smart Organization โดยบรูณาการ คน เงนิ ระบบงาน 

บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สร้างทนุมนษุย์โดยการพฒันาคนทกุกลุม่ ทกุระดบัให้เท่าทนั 

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

โดยเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องด�าเนินไปให้บรรลุ

ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือ 

 บัณฑิตธรรมศาสตร์ทุกคนได้รับการปลูกฝัง ความรู้และ

ทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

 ผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน 

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ และ 

ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายส�าคญั ๆ  ของประเทศอย่างสม�า่เสมอ 

 ดัชนีความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น 

ในทุกมิติ 

 ทุกคณะมีโครงการท่ีตรงกับความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับ

คณุภาพชวีติชมุชนในด้านต่าง ๆ  โดยประสานความร่วมมอืระหว่าง

อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า 

 หน่วยงานภายในท�างานแบบบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ลดความซ�้าซ้อน 

 มดีชันคีณุภาพคน คณุภาพงาน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

นอกจากนี ้รองศาสตราจารย์เกศนิ ียงัได้กล่าวถงึกลยทุธ์หลกั ๆ   

ที่จะน�าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายข้างต้น ว่า กลยุทธ์บริหาร 

มหาวิทยาลัย 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านวิจัย 

และนวัตกรรม 3. ด้านความเป็นนานาชาติ และ 4. ด้านการจัดการ 

องค์กร โดยม ีStrategy Highlights เช่น การสร้างชือ่ Thammasat 

ให้กลายเป็น International Brand เดนิหน้า ‘SMART University’ 

พัฒนา 4 ศูนย์ของธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นและมีความ 

แตกต่างกนัทีช่ดัเจน คณะทีม่คีวามพร้อม จัดท�าหลักสูตร Double 

Degree ทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าของโลก พลิกฟื ้นความเป็นผู ้น�าด้านสังคมศาสตร์ผ่าน 

‘ศูนย์วิจัยสันติประชาธรรม’ ‘ศูนย์คนรุ่นใหม่ศึกษา (Gen Next 

Studies)’ ‘ศนูย์ Startups Accelerator’ ชจูดุเด่นด้านวทิยาศาสตร์

สขุภาพผ่านศนูย์บรูณาการความเป็นเลศิด้านสขุศาสตร์ สร้าง 4 เส้น 

ทางสายวิชาการ Four for Performance โดยก�าหนดสัดส่วน 

‘สอน’ และ ‘วิจัย’ ให้ยืดหยุ่นตามสมรรถนะของอาจารย์ ริเริ่ม 

Thammasat Fellowships เพื่อดึง Professors ช้ันน�าจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มาร่วมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย์ 

สร้าง Flexible Employment ให้มี Joint Appointment และ 

Secondment เพื่อให้อาจารย์ท�างานได้เต็มศักยภาพ ปักธง 

ความเป็นเลศิด้านการวจิยัประยกุต์ด้วยการตัง้ Chaired Professors 

จ�านวน 10 ต�าแหน่ง เพื่อผลิตงานวิจัยตอบโจทย์ธุรกิจ และ

อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ปฏริปูระบบการบรหิารมหาวิทยาลยั

ตามแนวทาง Lean Organization และปรบัโมเดลรายได้ ด้วยการ 

เพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย เพื่อความยั่งยืน เช่น  

การระดมทนุจากภาคธรุกจิ ศษิย์เก่า แหล่งทนุวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 

รายได้จากทรพัย์สนิทางปัญญา ผลตอบแทนจากการร่วมทนุกบัธรุกจิ 

Startup เป็นต้น
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ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ จึงก�าหนดแต่งตั้ง 

ผู้รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์    รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ   รกัษาการแทนในต�าแหน่งรองอธกิารบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา  รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร 

       ศูนย์รังสิต

9. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ    รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหาร

       ศูนย์ล�าปาง

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

11. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์   รักษาการแทนในต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

12. อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

15. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

17. รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

18. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

20. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต

22. อาจารย์ ปราณิศา บุญค�้า     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

24. อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ล�าปาง

25. อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�าปาง

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ล�าปาง

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

28. อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

30. นายบุญสม อัครธรรมกุล     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า 

“รัตนพจน์ธรรมราชา” หนังสือ 10 ภาษา 

เพื่อน้อมรำ�ลึกพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้
ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร 
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เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละความกตญัญกูตเวทติาให้ปรากฏ 

ด้วยการร่วมเผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการ และ 

ทศพิธราชธรรมอันยอดย่ิงให้สากลโลกประจักษ์เป็นหลักฐาน 

ผ่านวรรณกรรมแปล เนื้อหาของหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา” 

ประกอบด้วยรตันพจน์ จ�านวน 89 องค์ จากพระปฐมบรมราชโองการ 

เมื่อพุทธศักราช 2489 รัตนพจน์จากพระบรมราโชวาท และ 

พระราชด�ารสัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ในปีสุดท้ายแห่งรัชกาล เม่ือ

พุทธศักราช 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท�าหนังสือ

อันทรงคุณค่า รัตนพจน์ธรรมราชา โดยอัญเชิญ “รัตนพจน์” หรือ

วรรคทองจ�านวน 89 องค์ จากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ ่มบุคคล และ 

หน่วยงานต่าง ๆ  มาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ รวมเป็น10 ภาษา คอื 

ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาจนี ภาษาญีปุ่น่ ภาษามลาย ูภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน โดย

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และ 

การแปล เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณ 

พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชคุณูปการอัน 

พ้นพรรณนา แห่ง “ธรรมราชา” ให้แผ่ไพศาล โดยจัดงานเปิดตัว

หนงัสืออนัทรงคุณค่าขึน้เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 70 ปีแห่งรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แผ่นดินไทยร่มเย็นด้วย 

พระบุญญาบารมี พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ภาพความ

ทรงจ�าของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ คือ ภาพการเสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียกิจอย่างยอดยิ่ง ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชด�าริ

กว่าสี่พันโครงการที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย พระองค์ได้พระราชทาน

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัอนัประกอบด้วยแนวพระราชด�าริ

อนัทรงคณุค่า เป็นแสงสว่างทางปัญญาสร้างขวญัก�าลงัใจแก่ประชาชน

ในการด�าเนินชีวิตและเพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 

หาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดท�าหนังสือ “รัตนพจน์ 

ธรรมราชา” เพื่อเป็นรัตนมาลัยแห่งความจงรักท่ีชาวธรรมศาสตร์

ทั้งมวลถวายเป็นราชสักการะ หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้จะเผยแผ่ 

“รัตนพจน์” ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ 

อนัยอดยิง่แห่ง “ธรรมราชา” อนัจกัเป็นแบบอย่างทางคณุธรรมความ

ประพฤติให้ชนทั้งหลายได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาประยุกต์ใช้  

คือการด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท แสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ตอบแทนพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอประเทศชาตแิละประชาชนไทย

ได้อย่างดีที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดลุยฤทธกิลุ คณบดคีณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ และ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปรารถนาร่วมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุ 

แสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาให้ปรากฏ ด้วยการ 

เผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการ และทศพิธราชธรรม 

อันยอดยิ่งให้สากลโลกประจักษ์เป็นหลักฐานผ่านวรรณกรรมแปล 

คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดท�าโครงการแปล “รัตนพจน์ธรรมราชา” 

ขึน้ด้วยความร่วมมอืร่วมใจอย่างเตม็ก�าลังความสามารถของคณาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และการแปล 

ร่วมกันคัดสรรอัญเชิญ “รัตนพจน์” คือวรรคทองจ�านวน 89 องค์ 

จากพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท และพระราชด�ารัส 

ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน

ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบุคคล และ

ประชาชนทั่วไป น�ามาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ จัดท�าเป็นหนังสือ 

10 ภาษา ประกอบด้วยภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 

ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย และภาษาตะวันตก 

5 ภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเยอรมนั ภาษารสัเซยี 

และภาษาสเปน 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับ

กระบวนการแปลและการจดัท�าหนงัสอืรตันพจน์ธรรมราชาด�าเนนิการ 

อย่างละเอยีดประณตีทกุขัน้ตอน ด้วยความอทุศิทุม่เทของคณะท�างาน

และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งการคัดสรรอัญเชิญรัตนพจน์การแปล 

การตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา การตรวจประเมิน 

อย่างเข้มข้นจากผูท้รงคณุวฒุ ิการออกแบบภาพประกอบและรปูเล่ม

อย่างงดงามสื่อความหมาย รวมทั้งการจัดพิมพ์ที่มุ่งให้ถูกต้อง งดงาม 

สมพระเกียรติในการจัดพิมพ์เผยแพร่ 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สปุาณ ีพดัทอง ประธานโครงการแปล 

“รตันพจน์ธรรมราชา” ผูอ้�านวยการบณัฑติศกึษา คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบหนังสือ

เล่มนี้ คือการเทิดพระเกียรติแห่ง “ธรรมราชา” ผู้ทรงพระคุณเลิศล�้า 

ปรากฏในทุกอณูของหนังสือ อาทิ ปกหนังสือสีน�้าตาลเข้ม คือ สีดิน

อันอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับความหมาย “พลังของแผ่นดิน” ของ

พระนาม “ภูมิพล” ผู้ทรงพลิกฟื้นคืนชีวิตแก่ทุก “ธุลีดิน” น�าความ 

อุดมสมบูรณ์ร ่มเย็นเป็นสุขทั่วทั้งแผ่นดินทอง ซึ่งสื่อด้วยเส้น 

กรอบสทีอง ประกอบกับเครือ่งหมาย “Infinity” ทีส่ือ่แสดงถงึ “คณุค่า

แห่งรัตนพจน์” อันเป็นนิจนิรันดร์เหนือกาลเวลา แม้พระองค์เสด็จสู่

สวรรคาลัย หาก “รัตนพจน์ที่พระราชทานไว้จักสถิตเป็นมิ่งขวัญ 

เป็นแนวทางให้ราษฎรได้น้อมน�าด�าเนินรอยตามและเป็นม่ิงมงคล 

แห่งชีวิตพสกนิกรไทยตราบนิรันดร์

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีเสวนาเรื่อง “รัตนพจน์ธรรมราชา: 

คณุค่าและศลิปะการแปล” โดยผูแ้ทนคณะนกัแปล กองบรรณาธกิาร 

และคณะกรรมการโครงการ “รัตนพจน์ธรรมราชา” ที่มาร่วมเสวนา

บอกเล่าเรื่องราวกระบวนการท�าที่มีความประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่

การคัดสรรอัญเชิญรัตนพจน์ การแปล การตรวจภาษาจากเจ้าของ

ภาษา การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกแบบ

ภาพประกอบและรปูเล่มอย่างงดงามเป่ียมความหมาย ส�าหรบัผูส้นใจ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรัตนพจน์ธรรมราชาได้ทางเว็บไซต์คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://arts.tu.ac.th/ ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  

เจยีศริิพงษ์กลุ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ในฐานะอดตีผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้พัฒนาระบบอนุมัติเกรดออนไลน์ 

เพื่อให้การประกาศผลการสอบไล่รวดเร็วขึ้น โดยส�านักงานทะเบียน

นกัศกึษาได้รบัการอนมุตักิารเปลีย่นแปลงการประกาศผลการสอบไล่ 

แบบใหม่ ซึ่งได้เปิดใช้งานการส่งผลสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และจะสามารถใช้ได้เต็มรูปแบบกับ 

ทุกคณะในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรี เจยีศริพิงษ์กลุ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มธ. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการในการประกาศผลสอบไล่และ

การแก้ไขเพื่อให้การประกาศผลสอบไล่รวดเร็วขึ้น ว่า เริ่มแรก

การส่งเกรดของธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปกตหิรอืโครงการ

พิเศษ จะมีระยะเวลาก�าหนดไว้เป็นรอบ ๆ โดยทุกคณะต้องส่งผล

สอบไล่ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สอบเสร็จ ยกเว้น

มธ. พัฒนาระบบอนุมัติเกรดออนไลน์
ประกาศผลการสอบไล่ท่ีรวดเร็วขึ้น

เพ่ือความสะดวกและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์อนุโลมให้ใช้เวลามากกว่าคณะอื่น คือ 4 เดือน ท�าให้

เกิดปัญหาการประกาศผลสอบไล่ล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ

นักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาต่อเนื่อง หรือต้อง

แจ้งคาดว่าจบการศกึษาในเวลาทีก่�าหนด ซึง่ในขณะนัน้ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ขณะทีย่งัด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด ีจงึได้ก�าหนด 

นโยบายลดระยะเวลาจาก 3 - 4 เดือน เป็น 2 - 3 เดือน ซึ่ง 

ในครั้งนั้นคือ การปรับลดครั้งแรก และต่อมาได้มีการปรับลด 

ครั้งที่ 2 เช่น ก�าหนดให้รายวิชาที่มีจ�านวนนักศึกษาไม่เกิน 30 คน 

ต้องส่งผลคะแนนสอบภายใน 15 วัน เป็นต้น เพราะฉะนั้นระยะเวลา 

ในการส่งผลคะแนนสอบจะมีระบุชัดเจน ตามเงื่อนไขท่ีฝ่ายวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้ ส่วนกระบวนการตามระบบเดิมนั้น

มีความซับซ้อนและล่าช้าในกระบวนการ กล่าวคือ การประกาศผล

สอบไล่ของนกัศกึษาในระบบเดมิ เมือ่สิน้สดุการสอบปลายภาค ผูส้อน

ด�าเนินการวัดผล พร้อมส่งผลสอบไล่แต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์ 
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แล้วจัดพิมพ์/ลงนามผลสอบไล่ผ่านระบบออนไลน์ ส่งผ่านสาขา 

วิชาคณะ/โครงการ เพื่อให้คณะจัดท�าบันทึกข้อความให้คณบดี 

ลงนามส่งต่อมายังส�านักงานทะเบียนนักศึกษา งานสารบรรณ

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาลงรับเอกสารต้นฉบับผลสอบไล่และ

จัดส่งผลสอบไล่ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไป ซ่ึง

กระบวนการทัง้หมดต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการค่อนข้างมาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรี กล่าวเพิม่เตมิว่า เนือ่งจากความล่าช้า

ในกระบวนการของระบบเดิม จึงเกิดเป็นการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่ง 

เรียกว่า ระบบอนุมัติเกรดออนไลน์ กล่าวคือ เม่ือสิ้นสุดการสอบ 

ปลายภาคผูส้อนได้วดัผลการศกึษาพร้อมส่งผลการสอบของแต่ละวชิา

ผ่านระบบออนไลน์ แล้วระบบจะประกาศผลสอบไล่ให้นกัศกึษาทราบ

เป็นรายวชิาภายหลงัทีค่ณบดอีนมุตัใินระบบ ซึง่มกีระบวนการท�างาน 

คือ เมื่ออาจารย์ผู้สอนกรอกผลคะแนนสอบตามรายวิชาที่สอนลงใน

ระบบกรอกเกรดออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีหน้าต่างแสดง

ข้อความเตอืนให้ผูส้อนตรวจสอบผลอกีครัง้หนึง่ หากผูส้อนตรวจสอบ 

แล้วว่าถูกต้อง จึงกดส่งผลสอบน้ีไปยังระบบสารสนเทศภายในเพื่อ

สร้างหน้าต่างข้อมูลและไฟล์ PDF เพื่อส่งต่อให้คณบดี คณบดจีะต้อง

เข้าไปตรวจสอบและกดอนมุตัหิรอืไม่อนมุตั ิเมือ่คณบดกีดอนมุตัแิล้ว

ระบบก็จะแจ้งเตือนมาที่ผู้สอนและส�านักงานทะเบียนฯ ว่า คณบดี

ได้อนุมัติแล้ว และพร้อมประกาศผลสอบขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่ง 

วิธีการแบบนี้เป็นการร่นระยะเวลาในกระบวนการ เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น การพัฒนาระบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ

การประกาศผลสอบได้ ซึ่งก็จะท�าให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาที่ต้องลงเรียนต่อเนื่องได้อย่างไร้ความกังวล รวมถึง 

นักศึกษาที่จบในปีการศึกษานั้น ๆ สามารถน�าผลการศึกษาไป 

สมัครงานได้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้เริ่มใช้

ระบบอนุมัติเกรดออนไลน์ 100 % ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560  

ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

และในภาคการศึกษา 2/2560 ทุกคณะจะต้องใช้ระบบอนุมัติเกรด

ออนไลน์ทั้งหมดเพื่อให้การประกาศผลสอบไล่มีความรวดเร็วและ

คล่องตัวขึ้น 
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งข้ึนพร้อมกับการก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477 มีฐานะ 

เป็นแผนกต�าราและห้องสมดุ สงักดัฝ่ายธรุการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 

โอนมาสังกัดส�านักงานอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุด 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้าท่ีหลัก ๆ ของหอสมุดแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงสถานที่ให้ใช้บริการ 

ทั้งการอ่านหนังสือ การประชุมกลุ่ม และอื่น ๆ ภายใต้ก�ากับการ

บริหารงานของห้องสมุด และก�าหนดใช้ระบบบริหารคุณภาพบริการ 

ISO9001:2015 ในการประกันคุณภาพห้องสมุด เพื่อสนับสนุน 

ให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2560 ทีผ่่านมา หอสมดุแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัพธิรีบัมอบ 

ใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 จากบรษิทั เอสจเีอส 

(ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมทัง้เผยพฤตกิรรมผูใ้ช้ห้องสมดุเปลีย่นแปลง

ไปตามการพัฒนาการของเทคโนโลยี จึงก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา

โดยน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้เพือ่สนบัสนนุการให้บรกิารและการเรยีนรู้ 

ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Ubiquitous Learning”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อ�านวยการหอสมุด

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและ

สนับสนุนการท�าวิจัย เพื่อตอบรับกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอน รวมไปถงึการสนบัสนนุ 

ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ Smart University หอสมุดได้น�าระบบ 

การบริหารคุณภาพ ที่เรียกว่า ISO 9001 ในเวอร์ชั่นล่าสุด คือ 2015 

เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารจัดการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการบริการ การจัดการองค์กรได้ 

อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและระดับนานาชาติ 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการตามระบบ  

ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา  

เริ่มจากกระบวนการท�าความเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพ 

กบัทมีงาน บคุลากรของหอสมดุ อกีทัง้ยงัเรยีนรู ้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบั 

ข้อก�าหนดต่าง ๆ ของ ISO โดยเริ่มจากการตั้งนโยบายคุณภาพ 

ว่า “คุณภาพน�าหน้า พัฒนางานก้าวไกล หอสมุดล�้าสมัย ใส่ใจ

ผูร้บับรกิาร” และได้จดัท�าการพฒันากระบวนการท�างานทัง้หมด 14 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ISO 9001:2015 เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา
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แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการที่

เรียกว่า ISO 9001:2015 ในครั้งน้ี ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานอย่าง

เป็นระบบของส�านักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งม่ันความส�าเร็จ การให้บริการที่ดี และ 

การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาให้เป็นพื้นที ่

สตาร์ตอัพพื้นที่ที่ให้นักศึกษามารวมตัวกัน ร่วมมือกันท�าธุรกิจหรือ 

คิดสิ่งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

ภายหลงัพธิรีบัรองระบบบรหิารคณุภาพ ได้มกีจิกรรมแลกเปลีย่น 

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา  

เริ่มด้วยเรื่อง “การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป

การศึกษา และอาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยเรื่อง “การประกันคุณภาพ 

ในสถาบนัศกึษา” โดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผูอ้�านวยการ 

สายบรกิารและส่งเสรมิการเรยีนรู ้หอสมดุแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และการเสวนาในหวัข้อ “ก้าวแรกสูก่ารจดัการแบบสากล” 

กระบวนการในการท�างานของหอสมดุแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยห้องสมุดหลัก ๆ มีจ�านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจนัทร์ และ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ โดยทัง้ 2 แห่ง 

ได้ผ่านการตรวจรับรองบริหารคุณภาพ ISO 9001 จ�านวน 2 ครั้ง 

ด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 และครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 

ด้าน รองศาสตราจารย์ เกศน ีวฑิรูชาต ิรองอธกิารบดฝ่ีายวางแผน 

เเละบรหิารศนูย์รงัสติ กล่าวว่า การพฒันาห้องสมดุโดยการปรบัปรงุ

การบริการให้มคีณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย 

เพื่อให้ห้องสมุดสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัยและท�างาน

ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันต้องน�าเทคโนโลย ี

มาช่วยในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้ห้องสมุด

เป็นระบบดิจิทัลมากที่สุดเพื่อรองรับการใช ้บริการแบบทุกที่ 

ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์สื่อสาร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

สามารถศึกษาหาความรู้และใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ทุกที่  

ทกุเวลา หรอืทีเ่รยีกว่าเป็น Ubiquitous Learning และการทีห่อสมดุ 
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เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ น�าร่อง

ใช้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย 

โดยร่วมมอืกบับรษิทั สไปคา จ�ากดั ตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ

แต่เพียงผู้เดียวของ HUSQVARNA AB ผู้น�าเกี่ยวกับสินค้าดูแลบ้าน

และสวน รับมอบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ HUSQVARNA โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบด ี

ฝ่ายบรหิารและความยัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้รบัมอบ  

ซึ่งการติดตั้งหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,000 กโิลกรมั/ปี และช่วยประหยดั 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามได้กว่า 200,000 บาท/ปี และไม่มีการ 

สร้างมลพษิทางเสยีงเป็นการรบกวนการเรยีนการสอน

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและความย่ังยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  

การติดตั้งหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ HUSQVARNA มีแนวคิดมาจาก

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ได้เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืน ที่

มหาวทิยาลัยเซยีนน่า ประเทศอติาลี แล้วเหน็ว่ามหาวทิยาลยัดงักล่าว

มีการน�าหุ่นยนต์ตัดหญ้ามาใช้ หลังจากนั้นได้หาข้อมูลเปรียบเทียบ 

และคัดเลือกหลายบริษัท เพื่อน�ามาใช้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา กล่าวเพิม่เตมิว่า มหาวทิยาลยั

ได้ร่วมกับบริษัท สไปคา จ�ากัด น�าหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ เข้ามาใช้ 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งแรกที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ โดยได้ใช้รุ่นใหญ่สุด

จ�านวน 2 ตัว มาดูแลสนามหญ้าฟุตบอลพื้นที่ 8,200 ตารางเมตร 

แบ่งดูแลเครื่องละครึ่งสนาม พร้อมติดตั้งแท่นชาร์จแบตเตอรี่บริเวณ

สนามฟุตบอลฝั่งหอประชุมใหญ่ และหน้าตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

น�าร่องใช้ ‘หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ’
ลดมลพิษทางอากาศ I ต้นเหตุภาวะโลกร้อน I มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเครื่อง 

ดังกล่าวจะตัดแค่ส่วนปลายของหญ้า หญ้าที่ถูกตัดจะแปรสภาพ 

เป็นปุ๋ยเพื่อบ�ารุงสนามต่อไป ใช้งานผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน 

เชือ่มต่อและสัง่งานผ่าน แอปพลเิคชนั เพือ่ให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี ส่วนการใช้หุน่ยนตต์ัดหญ้าอตัโนมตัิ

ที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ ได้วางแผนไว้ว่าจะด�าเนนิการ

เป็นสถานที่ต่อไป แต่ต้องค�านวณพื้นที่ที่จะใช้เครื่องดังกล่าว

คุณสุรคม ทองแถม ณ อยุธยา กรรมการ บริษัท สไปคา จ�ากัด 

ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า Husqvarna ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การท�างาน 

ของหุน่ยนต์ตดัหญ้าอตัโนมตั ิHUSQVARNA จะมกีารฝังสายสญัญาณ

ไว้ใต้ดิน เป็นการก�าหนดพื้นที่ให้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ ท�างาน 

อยูใ่นพืน้ทีท่ีก่�าหนดเท่านัน้ ซึง่ขณะนีไ้ด้ด�าเนนิการฝังสายสญัญาณไว้

รอบสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรียบร้อย

แล้ว และพร้อมใช้งานได้ทันที ส�าหรับสนามหญ้าฟุตบอลของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใช้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 

2 เครื่อง คาดใช้เวลาในการตัดทั่วสนาม 3 - 4 วัน หากแบตเตอรี่ต�่า 

หุ่นยนต์จะวิ่งกลับเข้าไปชาร์จท่ีตัวแท่นเอง เม่ือชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 

เครื่องจะออกมาท�างานโดยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

น�าร่องใช้ ‘หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ’
ลดมลพิษทางอากาศ I ต้นเหตุภาวะโลกร้อน I มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

หุน่ยนต์ตดัหญ้าอตัโนมตัดิงักล่าวนี ้ได้น�ามาใช้แทนเครือ่งตดัหญ้า 

ซึ่งใช้น�้ามันที่ใช ้อยู ่ในปัจจุบัน และยังตอบโจทย์ตามนโยบาย 

ความยัง่ยนืของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

(Green University) และมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Smart 

University) ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหต ุ

ของภาวะโลกร้อน และการแปรสภาพของอากาศ 
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นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 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�าเสนอเป็นรูปแบบของวีดิทัศน์

และโปสเตอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนท่ัวโลกได้ตระหนักถึงความ

อันตรายของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่อาจท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้

 นักศึกษาแพทย์ มธ. 
 คว้ารางวัล 1st Runner Up 

 ประเภท Public Campaign

การแข่งขัน International Scientific 

Competition of Medical Fiesta 2017
โดยการแข่งขนั Medical Fiesta 2017 ณ ประเทศอนิโดนเีซยี นัน้ 

เป็นการแข่งขันที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์จากท่ัวโลกได ้

มีโอกาสน�าเสนอมุมมองและแลกเปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็น 

การวิจัยทางด้านการแพทย์ ซึ่งนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 4 คน  

มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้ที่จะท�าวิจัยเพื่อให้ความรู ้

ต่อประชาชนทั่วไป (Public Campaign) จึงได้สมัครเข้าร่วมการ

แข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งสมาชิกในทีมทั้ง 4 คน ได้แก่ นางสาวแพรวพิชชา 

ลาภสมสิทธิ์ นายวัฒนชัย คุ้มภัย นางสาวดารริน พรสุภัทร นายธนกร 

ยนต์นยิม และมอีาจารย์ทีป่รกึษาคอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพ.ภทัรวนิ 

ภัทรนิธิมา และ รองศาสตราจารย์ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
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นายวฒันชยั คุม้ภยั นกัศกึษาชัน้ปี 2 คณะแพทยศาสตร์ 

มธ. กล่าวถงึแนวคดิการน�าเสนอในหวัข้อ LET'S FIGHT 

DISEASE DEFEAT UTI และความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า 

“เราเลอืกน�าเสนอในหวัข้อ UTI (Urinary tract infection) 

ซึ่งคือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็น

โรคที่พบมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ด้วย ซึ่งตรงตาม Theme ของ Holistic Approach to 

Genitourinary Diseases ที่ทางประเทศเจ้าภาพก�าหนด

ขึ้นมา หลังจากที่เราได้ปรึกษากับอาจารย์ ผศ.นพ.ภัทรวิน 

ภัทรนิธิมา แล้ว พบว่า โรคนี้พบมากในประเทศไทย โดย

เฉพาะกบัผูห้ญงิ ซึง่มโีอกาสตดิเชือ้มากถงึ 1 ใน 2 แต่อย่างไร 

ก็ตาม โรคนี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรคได้ กลุ่มของพวกเราจึงต้องการท่ีจะส่งต่อความรู้  

ทั้งสาเหตุ การป้องกันและแนวทางในการรักษาให้กับ 

คนทั่วไป ได้น�าความรู้ที่เราศึกษาค้นคว้านี้ไปใช้ประโยชน์ 

ส่วนความรู้สกึทีไ่ด้รบัรางวลั เรารูส้กึดใีจและกภ็มูใิจมาก 

เพราะครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีค่ณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัในรายการนี ้ซึง่ตอนแรกพวกเรา

ก็ไม่ได้คาดหวังรางวัลอะไร ขอเพียงแค่ท�าให้เต็มที่ที่สุด 

แต่เมื่อผลปรากฏออกมาว่า เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั 1 กท็�าให้พวกเรารูส้กึคุม้ค่ากบัสิง่ทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจ

กันท�า ตั้งแต่ก่อนจะรวมทีมกันได้ คิดหัวข้อเรื่อง ถ่ายท�า

วิดีโอ ท�าโปสเตอร์ ออกแบบการน�าเสนอ รวมถึงต้องฝึก

การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แม้จะมีเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง 

เพราะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่เมื่อเราไป 

ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปในฐานะนักศึกษา

แพทย์จากประเทศไทย พวกเราก็ตั้งใจว่าจะต้องท�าให้

ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเราจะท�าได้ เพื่อน�า

ความส�าเร็จความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา”  

โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นับเป็นรางวัลแรกของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขัน

รายการนี ้ซึง่นอกจากจะสร้างความภาคภมูใิจและชือ่เสยีง

ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้และมิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ของไทย

กับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อที่จะ

น�าความรู้และวิทยาการต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศต่อไป
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