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คำ�กร�บบังคมทูล(๑)

ของ
รองศ�สตร�จ�รย์เกศินี วิฑูรช�ติ

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ณ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
วันอ�ทิตย์ที่ ๗ เมษ�ยน ๒๕๖๒

(ภ�คแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์ ร้สูกึสำานกึในพระมหากรณุาธิคุณ  ทีใ่ต้ฝา่ละอองธลีุพระบาทเสด็จพระราช 

ดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา  ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

นบัเป็นสิรมิงคลยิง่แกก่รรมการสภามหาวทิยาลัย  ผ้บูรหิาร  คณาจารย ์ บคุลากร  นสิติ 

นักศึกษา  และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างย่ิง  ในวโรกาสนี้  ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา  ดังต่อไปนี้

๑.  ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มุ่งมั่นสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพฒันาประเทศ  และในรอบปทีีผ่า่นมา  ได้เนน้การผลักดัน  ๘  กลุ่มงานวจิยัและ 

นวัตกรรมที่สนองนโยบายของรัฐบาล  “ไทยแลนด์  ๔.๐”  การสร้างเครือข่ายความ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสร้างกลไกและสภาพแวดล้อมการเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่  ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประเทศ  เช่น  

ร่วมกับสำานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโครงการการพัฒนาธุรกิจ 

นวัตกรรมที่มีการเติบโตสูง  (Innovative  Startup)  ร่วมกับสำานักงานเทคโนโลยี 

นิวเคลียร์แห่งชาติ  ในการแก้ปัญหาผลผลิตที่เกินความต้องการ  ร่วมกับภาคเอกชน 

ในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณาจารย์และนักวิจัย  ทำาให้ได้รับรางวัล 

จากเวทีต่าง  ๆ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีที่ผ่านมา 

ได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง  ๑๘  รางวัล  นอกจากนี้  ยังได้รับความสนับสนุนจาก 

รฐับาลในการสรา้งศูนย์นวตักรรมทางการแพทย์ทีศู่นยพั์ทยา  เพือ่เปน็ต้นแบบการแพทย์ 

แบบครบวงจรให้กับประเทศต่อไป

๒. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวทิยาลัยมีนโยบายสรา้งความเปน็นานาชาติ  ด้วยการสรา้งหลักสตูรนานาชาติ 

และการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนอาจารย์ 

และนกัศึกษาผา่นข้อตกลงความรว่มมือวชิาการในระดับนานาชาติมากข้ึนเรือ่ย ๆ  โดยใน 

ปจัจบุนัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรมี์มหาวทิยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศถงึ  ๒๗๒  แหง่  

และมีหลักสูตรนานาชาติ  จำานวน  ๙๕  หลักสูตร  ทำาให้ในปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัย 

ได้รับการจัดอันดับ  จากสถาบัน  QS  ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐาน 

ด้านการศึกษาในระดับสากล  เป็นอันดับ  ๓  ของประเทศไทย

๓. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัย  Active Learning

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะสร้างนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นผู้นำาในโลกยุคใหม่ 

แหง่ศตวรรษที ่ ๒๑  โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ  Active Learning  ทีผ่้เูรยีน 

ได้เรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์และหาความรู้ในยุคดิจิตอล  และลงมือปฏิบัติเป็น  นอกจากนี้ 

ในปทีีผ่า่นมา  มหาวทิยาลัยยงัได้เนน้ทกัษะใหม่อกี  ๓  ประการ  คือ  ทกัษะด้านการเปน็ 

ผู้ประกอบการ  ทักษะทางด้านภาษาที่  ๓  และทักษะด้านดิจิตอลเทคโนโลยี  เพ่ือ 

สนับสนุนและเปิดหลักสูตรสำาหรับบุคคลภายนอก  หลักสูตรออนไลน์  หลักสูตรสำาหรับ 

ผู้สูงวัย  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งสติปัญญาต่อไป

๔. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากปัญหาโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทีก่ำาลังรนุแรงมากข้ึน 

เรื่อย ๆ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้กำาหนดให้  ‘เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน’ 



117

ของสหประชาชาติเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  มาต้ังแต่ปี  ๒๕๕๙  ซึ่งในรอบปีที่ 

ผ่านมา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการดำาเนินการเรื่องที่สำาคัญที่สุด  ดังต่อไปนี้

(๑)  โครงการเลิกการใช้พลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้  โดยมหาวทิยาลัยทัว่ประเทศ 

จำานวน  ๓๐  แห่งเข้าร่วม  และสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วไปได้กว่า  ๕๕ 

ล้านใบ  สำาหรบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ นอกจากถุงพลาสติกแล้ว  ยงัลดจำานวนชอ้น  

ส้อม  หลอด  และแก้วพลาสติกไปได้กว่า  ๑,๕๐๐,๐๐๐  อัน

(๒)  ขณะนี้ศูนย์รังสิต  ได้ติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บน 

หลังคาอาคารแล้ว  ๘  เมกะวัตต์  ทำาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย  และที่ศูนย์ลำาปาง  ติดตั้ง 

ทัง้หมด  ๗๗๐  กโิลวตัต์  ซ่ึงทำาใหศู้นยล์ำาปาง  ใช้ไฟฟา้ตอนกลางวนัจากแสงอาทติยไ์ด้  

๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  เป็นที่แรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

(๓)  ประเทศไทยปล่อยขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ  ๖  ของโลก  โดยขยะ  ๘๐ 

เปอร์เซ็นต์  มาจากแม่นำ้าสายต่าง ๆ  ที่ไหลลงอ่าวไทย  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความมักง่าย

และการทิ้งขยะไม่เป็นที่  เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้จัด

กิจกรรม  ‘พายเรอืเพือ่เจา้พระยา : เกบ็ขยะจากปากนำา้โพถึงอา่วไทย’  โดยจงัหวดัทีแ่ม่นำา้ 

เจ้าพระยาไหลผ่านมีทั้งหมด  ๑๐  จังหวัด  วันที่เริ่มพายคือวันที่  ๑๐  ธันวาคม  และ

เรือที่พายต่อเนื่องจนถึงอ่าวไทย  มีทั้งหมด  ๑๐  ลำา  นับเป็นนิมิตหมายอันอัศจรรย์

ที่ตรงกับรัชสมัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวโรกาสที่จะได้มี 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อันเป็นพระราชพิธีอันสำาคัญยิ่งที่พสกนิกรทั้งประเทศได้ 

เฝา้รอ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรจ์งึจะได้จดักิจกรรมชักชวนประชาชนใหร้ว่มกันอนรุกัษ์

แม่นำ้าเจ้าพระยาและแม่นำ้าสายต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องต่อไป

ภายใตก้ารดำาเนนิงานตามนโยบายดังกล่าว  ในปจัจบุนั  มหาวทิยาลัยมีนกัศึกษา 

จำานวน  ๓๕,๔๐๙  คน  แยกเปน็ปรญิญาตร ี ๓๐,๐๙๒  คน  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

๖๘  คน  ปริญญาโท  ๔,๖๔๒  คน  และปริญญาเอก  ๖๐๗  คน  โดยเปิดสอนใน 

หลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งหมด  ๒๘๖  หลักสูตร  แยกเป็นปริญญาตรี  ๑๒๗  หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๔  หลักสูตร  ปริญญาโท  ๑๑๖  หลักสูตร  และปริญญาเอก 

๓๙  หลักสูตร  ทั้งนี้  แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย  ๑๘๗  หลักสูตร  และหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ  ๙๙  หลักสูตร  สำาหรับในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มีผู้สำาเร็จการศึกษา 

ในระดับต่าง ๆ  ดังนี้
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ปริญญาตรี	 ๗,๔๗๐	 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ๗๖	 คน

ปริญญาโท	 ๑,๗๕๖	 คน

ปริญญาเอก	 ๘๘	 คน

บัดนี้	 ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว	 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน	

พระราโชวาท	 เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคล	 และเป็นหลักในการดำาเนินงานของบัณฑิต	

นกัศกึษา	 คณาจารย	์ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั	 และขอพระราชทานพระราชวโรกาส	

กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามรายงานที่นายกสภา	

มหาวิทยาลัยจักได้กราบบังคมทูล	 และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	

และผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล	 สำาหรับผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล	 ซึ่งสำาเร็จ	

การศึกษาทีไ่ด้คะแนนสงูสุดของคณะและสาขาวชิา	 จะอยู่ในอนัดับต้นของแต่ละคณะ	 ทัง้นี	้

ตามที่คณบดีแต่ละคณะ	 จักได้กราบบังคมทูลต่อไป

	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


