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TU Coming up
25
January
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งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส ครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กับงานสังคมสงเคราะห์”
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3-5
February
2017

TU Science Camp ครัง้ ที่ 13
ค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา

ทดลองจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตนักศึกษา
ในรั้วโดมก่อนเรียนจริง
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12-13
February
2017

กิจกรรมแรลลี่บัณฑิตอาสาเพื่อการกุศล (สืบทอดปณิธานอาจารย์ป๋วย)

จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ส�ำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพัทยา
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ศูนย์พัทยา

22-28
February กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
2017
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
23-25
February
2017

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจ�ำปี 2560
เรื่อง “The 1st International Symposium On Health Innovation
and Nursing Research 2017”

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 248 ชั้น 2
อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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มธ. เผยผลสำ�รวจบัณฑิตจบใหม่ ได้งานทำ�ใน 4 เดือนแรกเพิม
่ ต่อเนือ่ ง

พร้อมเปิดโผบัณฑิตจบใหม่ 5 คณะ ได้งานทำ�สูงสุด

มธ. โชว์ผลติดอันดับโลกด้านคุณภาพบัณฑิต (Employability
Ranking) โดย QS พร้อมกวาดการประเมินคุณภาพ สูงสุด 5
ดาว ครอบคลุม 5 ด้านหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโผ 5 อันดับคณะบัณฑิตจบใหม่ได้
งานท�ำสูงใน 4 เดือนแรก คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 3 คณะในสาขาทางการแพทย์
อันได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มี
บัณฑิตได้งานท�ำสูงสุดต่อเนือ่ งถึง 3 ปี จากมาตรฐานการบ่มเพาะและ
หล่อหลอมบัณฑิตให้มคี วามครบเครือ่ งทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพือ่
ก้าวสูว่ ถิ กี ารท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บัณฑิตรุน่ ปีการ
ศึกษา 2558 ในหลักสูตรภาษาไทย ยังมีฐานเงินเดือนพร้อมรายได้อนื่
เฉลีย่ ต่อเดือนเริม่ ต้นสูงสุดเป็นอันดับหนึง่ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์
51,441 บาท ขณะทีห่ ลักสูตรนานาชาติ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 38,652 บาท ทั้งนี้ จากความส�ำเร็จดังกล่าว นับเป็นการ
สะท้อนถึงศักยภาพและมาตรฐานของ มธ. ในหลายด้าน ซึ่งล่าสุด ได้
รับการประเมินสูงสุดในระดับ 5 Star จากสถาบัน QS ครอบคลุม 5
ด้าน คือ ด้านการจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ
ความพร้อมในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ได้การประเมินสูงสุดดังกล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบัน
การศึกษาที่มุ่งบ่มเพาะและหล่อหลอมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้วย
ทักษะด้านวิชาการ ทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีจติ ส�ำนึก
รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
อาทิ การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ให้บัณฑิตมีความพร้อมและสามารถก้าวเข้าสู่วิถีการท�ำงานได้อย่าง
มีศักยภาพ โดยล่าสุด จากรายงานผลส�ำรวจสภาวะการมีงานท�ำของ

บัณฑิตปริญญาตรี ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 พบว่า บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาสามารถมี
งานท�ำ ภายใน 4 เดือน จ�ำนวนสูงถึง 73.82% หรือประมาณ 3,279
คน โดยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาประมาณ 1.07%
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ส�ำหรับคณะที่มีบัณฑิตได้
งานท�ำสูงสุด 5 อันดับ ในระยะเวลา 4 เดือนแรก หลังส�ำเร็จการศึกษา
คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยคิดเป็น 100% 97.56% 97.34% 89.80% และ
80.16% ตามล�ำดับ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็น 3 คณะในสาขาการแพทย์ที่มีบัณฑิตได้
งานท�ำสูงสุดใน 5 อันดับแรกต่อเนื่องถึง 3 ปี นับตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา
2556-2558 นอกจากนี้ จากผลส�ำรวจยังพบว่า บัณฑิตที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะมีรายรับเฉลี่ย
ต่อเดือนเป็นเงิน 29,982 บาท ขณะที่บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรภาษาไทย จะมีรายรับโดยเฉลี่ยที่ 22,114 บาท
ขณะที่หลักสูตรภาษาไทย คณะที่ได้เงินเดือนพร้อมรายได้อื่น
เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นสูงสุดเป็น 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 คณะทันต
แพทยศาสตร์ 51,441 บาท อันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ 46,546
บาท อันดับ 3 เศรษฐศาสตร์ 26,392 บาท อันดับ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 25,827 บาท และอันดับ 5 คณะศิลปศาสตร์
25,336 บาท และหลักสูตรนานาชาติ คณะที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
38,652 บาท อันดับ 2 คณะรัฐศาสตร์ 34,225 บาท อันดับ 3 วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ 31,116 บาท อันดับ 4 คณะเศรษฐศาสตร์
29,455 บาท และอันดับ 5 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
29,245 บาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบณ
ั ฑิตในรุน่ ปีการศึกษา
2558 มี ร ายได้ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
องค์กรธุรกิจเอกชนสูงถึง 200,000 160,000 และ 126,000 บาท
ขณะที่บัณฑิตที่ด�ำเนินธุรกิจส่วนตัว มีรายรับสูงสุดถึง 550,000 บาท
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว
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ทั้ ง นี้ จากความส� า เร็ จ ด้ า นการมี ง านท� า ของบั ณ ฑิ ต ดั ง กล่ า ว
สะท้อนสู่ศักยภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
หลากหลายด้าน ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับจาก Quacquarelli Symonds
(QS) สถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก
แห่งสหราชอาณาจักร โดยล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ
การประเมินสูงสุดในระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการจ้าง
งานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย (Employability) ความเป็นนานาชาติ
(Internationalization) ความพร้อมในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
(Facilities) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) และ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (Inclusiveness) ซึ่งเป็น 5 ด้านที่มีความ
ส�าคัญส�าหรับโลกในยุคปัจจุบนั โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ได้การประเมินสูงสุด ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากสถิติบัณฑิต
จบใหม่ของประเทศไทย ที่มีจ�านวนกว่า 3 แสนคนต่อปี สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเด็กที่มีคุณภาพ ก็จะมีศักยภาพ
ในการหางานด้วยตนเอง ซึ่งในบางรายอาจมีองค์กร หรือหน่วยงาน

P.05

ดึงตัวไปท�างานทันทีหลังจบการศึกษา 2. กลุ่มเด็กที่มีคุณภาพและ
พร้อมด้วยทักษะผู้ประกอบการ ก็จะมีความคิดในการประกอบธุรกิจ
สูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะผันตัวเองเป็นสตาร์ทอัพ ผ่านการร่วมทุนกับ
กลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือการระดมทุนจากกลุ่มนักลงทุน หรือผ่าน
ทาง Crowdfunding เป็นต้น ขณะที่กลุ่มสุดท้าย 3. กลุ่มเด็กที่อาจ
จะเรียนในศาสตร์ที่มีคนล้นเกินความต้องการของผู้จ้างงาน และอาจ
ไม่มคี ณ
ุ ภาพมากเพียงพอ ก็จะท�าให้ประสบปัญหาภาวะการมีงานท�า
ดังนั้น ทั้งสถาบันการศึกษา และหน่วยสนับสนุนภาครัฐ จึงจ�าเป็น
ต้องร่วมมือพัฒนาทักษะและศักยภาพของบัณฑิตรุน่ ใหม่อย่างจริงจัง
โดยต้องเน้นหนักในหลักสูตรด้านการประกอบการ (Entrepreneur)
ต้องส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าที่เข้มข้น ต้องปรับสภาพ
แวดล้อมในสถาบันการศึกษาให้เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์และการ
ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งต้องเสริมสร้างทักษะภาษาที่ 3 หรือภาษา
ต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ต้องท�าควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังทักษะการจัดการข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตรุ่น
ใหม่สามารถปรับตัวได้กับความแตกต่างและหลากหลายที่จะพบเจอ
ในสถานที่ท�างาน ตลอดจนสามารถก้าวข้ามพรมแดนของตลาดงาน
ที่จ�ากัดอยู่แต่ในประเทศ เข้าสู่การท�างานที่ใดก็ได้ในโลก
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มธ. จับมือมหาวิทยาลัยชัน
้ นำ�จีน

เปิ ด หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น อิ น เตอร์
ร่วมพัฒนาสาธารณสุขไทยสูร่ ะดับสากล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง เตรียมเปิด
หลักสูตร “การแพทย์แผนจีนบัณฑิต” หลักสูตรนานาชาติในปี 2560
โดยมุ ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนในเชิ ง ระบบ (System-Based)
ผสมผสานกั บ องค์ ค วามรู้ด ้านการแพทย์แ ผนปัจจุบัน เพื่ อ ผลิ ต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนมาร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย ตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมด้านการแพทย์
ให้กา้ วสูร่ ะดับสากล อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทั้งนี้ ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญา 2 ใบ (Dual Degree)
คือปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง (Beijing University of
Chinese Medicine) เตรียมเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์แผนจีน มาร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ให้ก้าวสู่ระดับสากล
อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในอนาคต โดยล่าสุดทัง้ 2 สถาบัน
ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ อาทิ การอบรม การจัดสัมมนา
ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

ทัง้ นีห้ ลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตของ มธ. เป็นหลักสูตรแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์
แผนจีนปักกิ่ง ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิง่ เป็น 1 ใน 4
สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีนระดับสูงทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2499
หลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองเข้ า สู ่ ยุ ค ใหม่ ข องประเทศจี น
โดยผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศมาแล้วกว่า
300,000 คน และชาวต่างชาติอีกมากกว่า 20,000 คน จาก 90
ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
มากมาย อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มหาวิทยาลัยควีนส์ออฟเบลฟาสต์ ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
ดร.ภารดี แสงวั ฒ นกุ ล
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรการ
แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ น านาชาติ
จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า การ
แพทย์ แ ผนจี น เป็ น ศาสตร์ ที่
พั ฒ นามาจากประสบการณ์
เพื่ อ ความอยู ่ ร อดจากโรคภัย
ไข้ เ จ็ บ ของชาวจี น อั น เป็ น
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ตกผลึกมานานเป็นระยะเวลาหลายพันปี
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา
อาการเจ็ บ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งหลากหลาย โดยมุ ่ ง เน้ น การปรั บ ระบบ
การท�ำงานต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลอย่างเป็นองค์รวม
ด้วยวิธีการรักษาทางการแพทย์แผนจีน เช่น สมุนไพรจีน การฝังเข็ม
การรมยา การครอบแก้ว การนวดทุยหนา การกวาซา เป็นต้น
ดร.ภารดี กล่าวต่อว่า ส�ำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ผูเ้ รียนจะได้ศกึ ษาในเชิงระบบ (System-Based)
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับ
สมดุลระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ อาทิ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
กล้ามเนื้อและผิวหนัง ระบบประสาทและสมอง ฯลฯ เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยรวมถึงสามารถรักษาโรคต่างๆ
โดยปัจจุบันองค์การอนามัยโลกมีผลงานวิจัยรับรองว่า การฝังเข็ม
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สามารถใช้รักษาและฟื้นฟูโรค อาการ หรือภาวะได้กว่า 100 ชนิด
อาทิภาวะซึมเศร้า โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเครียด โรคอ้วน อาการ
ปวดศีรษะ โรคเก๊าท์ นอนไม่หลับ เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน สามารถประยุกต์
ใช้ในการรักษาร่วมกับศาสตร์การแพทย์แขนงอืน่ เช่น การแพทย์แผน
ปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนไทย
หลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 6 ปี โดยใน
ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 จะจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ส่วนในชั้นปีที่ 2, 5 และ 6 จะจัด
การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน
เนื่องจากทางหลักสูตรจะมีการสอนพื้นฐานภาษาจีนให้ในชั้นปีท่ี 1
และเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาจีนอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนทาง
การแพทย์ แ ผนจี น และประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนจี น ณ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
ส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะได้รบั ปริญญา 2 ใบ
(Dual Degree) คือปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผน
จีนปักกิ่ง โดยบัณฑิตจะมีโอกาสในการสอบใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีนของทัง้ ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชน
จี น ตลอดจนสามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งหลากหลาย อาทิ
แพทย์ แ ผนจี น ในโรงพยาบาลทั้ ง รั ฐ บาลและเอกชน อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ประกอบธุรกิจทางด้าน
การแพทย์แผนจีน นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ตลาดการแพทย์ แ ผนจี น ทั่ ว โลกมี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง
เนือ่ งจากเป็นศาสตร์การแพทย์ทไี่ ด้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ
ว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีและเครือ่ งมือทางการแพทย์ราคาสูง ท�ำให้
มีผสู้ นใจเข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีผทู้ ไี่ ด้รบั อนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการ
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แพทย์แผนจีนเพียง 900 กว่าคนเท่านั้น ดังนั้นการผลิตผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจึงนับเป็นสิ่งส�ำคัญ
อันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งเป็นก�ำลังในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าในล�ำดับต่อไป
ด้ า น รศ.นพ.กั ม มาล
กุมารปาวา คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ น านาชาติ
จุ ฬ าภรณ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
นอกจากหลั ก สู ต รการแพทย์
แผนจี น บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติ จุ ฬ าภรณ์ ยั ง ได้
พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิต
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุในหลักสูตรนานาชาติขึ้นอีก 2 สาขาดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์
(Longevity Medicine) เปิ ด รั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญา
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (พ.บ.) ที่ต ้ องการสร้า งความเชี่ยวชาญใน
การรักษาและจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุในระดับบุคคล ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียน
ได้ตามความต้องการ ทั้งแบบวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ร่วมกับ
การออกตรวจและฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ ณ ศูนย์ Vital Life
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาพฤฒาวิ ท ยาสั ง คม (Social
Gerontology) เป็นการประยุกต์สรรพวิทยาและองค์ความรู้จาก
แขนงวิชาชีพต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี โดย
เปิดรับผู้สำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทกุ สาขา - ทุกแขนงวิชา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในประเด็นผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตที่
เท่าเทียมกับคนในวัยอืน่ ๆ โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ทงั้ การท�ำวิจยั
หรือการวิทยานิพนธ์ ผ่านการฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามทีส่ อดคล้องกับ
ประเด็นวิจัยของนักศึกษา
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งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โดย
กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีสักการะพระศากยมุนี
ศรี ธ รรมศาสตร์ พระพุ ท ธรู ป ประจ� ำ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ม.ร.ว.สุวรรณ สนิทวงศ์
และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าหน้าที่ โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ ในเวลาต่อมาประธาน
จัดงานกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินดั ด์ หะวานนท์
และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและวางพานพุม่
ถวายราชสักการะ ต่อมาคณะผูบ้ ริหารและแขกผูม้ เี กียรติรว่ มขับร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน โดยได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์

นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชแล้ ว วั น ที่ 5 ธั น วาคม ยั ง มี
ความส�ำคัญกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วย
เนื่องจากเป็นวันเปิดท�ำการวันแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในปี 2559 โรงพยาบาลจะมีอายุครบ 29 ปี
โดยในปีนโี้ รงพยาบาลก�ำหนดจัด “งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวันสถาปนาโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 29 ปี”
กิจกรรมในวันงานได้มีพิธีรับบริจาคเงิน พิธีมอบรางวัล 5 ส.
ต่อด้วยพิธเี ปิดหน่วยงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จ�ำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภูมิแพ้ โรคหืด
และระบบหายใจ หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และงานการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยเป็นพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
และพิธปี ระกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สู่โรงพยาบาลคุณธรรม
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มธ.ร่วมกับออมสิน ผุดโครงการ
“ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล” ยกระดับวิถไี ทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ธนาคารออมสิน จัดพิธลี งนามบันทึก
ข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการ
“ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล” โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและบริหารศูนย์รงั สิต และนางสาวจิราพร
นุกิจรังสรรค์ รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินส�ำนักงานใหญ่
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
นักศึกษาที่กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้น�ำความรู้
มาบูรณาการกับองค์ความรู้และสภาพความจริงที่ธนาคารออมสิน
ได้ดำ� เนินการมาช้านาน ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทีม่ ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ที่ได้ให้แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องเข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะ
ท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริม
สร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กับธนาคารออมสิน ผุดโครงการ
ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล โครงการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับวิถีไทย
ส�ำหรับโครงการด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต้องการเสริมสร้างความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนเพื่อให้
เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเพิ่มกิจกรรมต่างๆ
ที่ท�ำร่วมกันในชุมชน ซึ่งตลอดช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์รว่ มกับธนาคารออมสินได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เมือ่ เดือน

มิถนุ ายน 2559 เป็นต้นมา ปรากฏว่าเกิดประโยชน์กบั ชุมชน จึงได้จดั
ท�ำแผนงานปี 2560 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ในรูปแบบ “ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล”
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละธนาคารออมสิ น ได้ คั ด
เลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการรวม 6 กลุ่ม ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ
จ.กาญจนบุรี ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กลุ่มอาชีพแปรรูป
ข้าวสาร กลุ่มหัตถกรรมชุมชน ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นบ้ า นทะกระดาน กลุ ่ ม ขนมบ้ า นทุ ่ ง นา อ.ศรี ส วั ส ดิ์
จ.กาญจนบุรี พร้อมน�ำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 60 คน เพื่อ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย จัดการด้านทรัพยากร
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า พัฒนากระบวนการผลิต ท�ำแผน
การเงิน และจัดท�ำบัญชี การวางแผนการตลาด และช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายโดยธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มละ
100,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

P.10

TU News

คณะวิทย�ก�รเรียนรูแ้ ละศึกษ�ศ�สตร์ มธ.
ร่วมมือกับ บริษท
ั บ้�นปู จำ�กัดจัดตัง้ โครงก�ร

Thammasat – Banpu Innovative Learning Program
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมมือกับ บริษทั บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) จัดตัง้ โครงการ “Thammasat
– Banpu Innovative Learning Program” และลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนา “เกมการเรียนรู”้ ในการส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
บริบทสถานการณ์ทถี่ กู จ�าลองขึน้ ผ่านเครือข่ายครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึง่ ถือเป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการเรียนรูฯ้ รูส้ กึ
เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจให้เป็นผูด้ า� เนินการความร่วมมือ
ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยคณะเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็น “นวัตกร” หรือ ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
นั้น มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนการน�าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งทักษะส�าคัญ
ประการหนึ่งของนวัตกร คือ ทักษะการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design
thinking ทีเ่ ป็นวิธที นี่ กั ออกแบบใช้แก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม
กับบริบทของปัญหา
ความร่วมมือดังกล่าวจะมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนและบุคลากรในองค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ ซึ่งคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ จะจัดท�าโครงการและ
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับแผนงาน จัดท�าเครือ่ งมือและกระบวนการส�าหรับ
พัฒนากลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอ�านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากรของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ในการ
ใช้เครื่องมือหรือการเข้าร่วมกระบวนการ ในขณะที่ บริษัท บ้านปู จ�ากัด
(มหาชน) ก็จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการด�าเนินโครงการและ
บุคลากรเสริมในด้านต่างๆ
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นักศึกษาวารสารศาสตร์ฯ ภาคภาษาองั กฤษ
(B.J.M.) จัดงานสม
ั มนา
Rethink: Digital Media’s Impact across Ge
nerations and Cultures
หวงั กระตน
ุ้ ความสนใจสาธารณะในเรือ่ งผลกระทบของ
สือ่ ดิจต
ิ อล

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.J.M.) จัดงานสัมมนา
Open Forum ในหัวข้อ Rethink: Digital Media’s Impact across
Generations and Cultures เพือ่ มุง่ ให้ความรูแ้ ละกระตุน้ ความสนใจ
ของสาธารณะต่อผลกระทบของสื่อดิจิตอล ที่มีต่อกลุ่มคนในวัยและ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยงานในครัง้ นีม้ ผี รู้ ว่ มสัมมนาเป็นนักศึกษา
B.J.M. จากนานาชาติ ประกอบด้วย Ms.Chit Hnin Aye จากประเทศ
เมียนมาร์ Mr.Bhurinut Bhumai จากประเทศไทย และ Mr.Ethan
Lockshin จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
น่าสนใจในหัวข้อดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว ผู้อ�ำนวยการ
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเสวนาในครัง้ นี้
ไม่เพียงแต่จดั ขึน้ เพือ่ แบ่งปันข้อมูลเกีย่ วกับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ
ของสื่อดิจิตอล แต่ยังหมายรวมถึงกระตุ้นความสนใจของคนในสังคม
ให้ คิ ด และตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบในด้ า นร้ า ยของมั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในขณะเดียวกันอีกด้วย โดยใช้มมุ มองของผูร้ ว่ มสัมมนาจากนักศึกษา
นานาชาติ 3 ประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้น
งานสัมมนาในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าถึงภาพรวมลักษณะ
การใช้สอื่ ดิจติ อลในสังคมของผูร้ ว่ มสัมมนาในแต่ละประเทศ ซึง่ ความ

แตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศก็เป็นปัจจัยหลักที่
สร้างความแตกต่างอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยส�ำหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่มีการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตมาก่อนหน้าประเทศเมียนมาร์ ผู้คนในสังคมได้เปลี่ยน
วิถชี วี ติ ของตนเองไปมากตามกระแสวัฒนธรรมส่งข้อความ (Texting
Culture) ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้คนในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่โดยส่วนมาก ยังไม่สามารถรู้เท่าทันข่าวสารในสื่อดิจิตอลได้
เท่าที่ควร เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้เติบโตมากับสื่อกระแสหลักที่น่า
เชื่อถือ จึงท�ำให้ไม่มีประสบการณ์เท่าทันกับสื่อใหม่อย่างสื่อดิจิตอล
ทีผ่ คู้ นในสังคมสามารถผลิตเนือ้ หาได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ อาจจะเป็นความ
จริงหรือเท็จก็ได้ ในขณะเดียวกัน ส�ำหรับประเทศเมียนมาร์ แม้ว่าสื่อ
ดิจิตอลจะเพิ่งเริ่มเข้าไปพัฒนาระบบการสื่อสารในประเทศ แต่ผู้คน
ในสังคมสามารถใช้สื่อชนิดนี้ช่วยสร้างกระแสทางการเมืองได้อย่าง
น่าเหลือเชื่อ เนื่องจากพวกเขาสามารถใช้เครื่องมือชนิดนี้เรียกคนให้
ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งได้ เมื่อการสัมมนา
ด�ำเนินมาถึงช่วงท้าย ผู้ร่วมสัมมนาทั้ง 3 คน ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการใช้สื่อดิจิตอลไว้ในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน นั้นคือ ควรใช้เวลา
คิดและตัง้ ค�ำถามกับทุกอย่างทีเ่ ข้ามาอย่างถีถ่ ว้ น นอกจากนีค้ วรมีสติ
กับเนือ้ หาทุกอย่างบนสือ่ ดิจติ อล เพียงเท่านี้ ก็จะท�ำให้ผใู้ ช้สอื่ มีความ
รู้เท่าทันสื่อดิจิตอลได้
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รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย

Safety Thailand

คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว ม
กับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม เสาวนา เรื่อง “รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย
Safety Thailand และอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ILO-Convention 187” ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผรู้ ว่ มเข้าฟังสัมมนา
ทั้งภาครัฐและเอกชน จ�ำนวนกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิก ารบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา พร้อมทั้ง
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นผู้กล่าวน�ำถึงความส�ำคัญ
โดยในงานนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ลุ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายอ�ำนวย
ภูร่ ะหงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, นายปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์ เลขาธิการสภา
องค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย, นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต
ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย, นายพิชิต
พระปัญญา เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
และ นางสาวสุดารัตน์ รัตนแสง ผู้จัดการอาวุโส แผนกอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอลจ�ำกัด

การเสวนาในครั้งนี้ในที่ประชุมเสนอให้สร้างความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย
ประเด็นส�ำคัญที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่ Safety Thailand
คือประเด็นด้านนโยบาย ควรมีการจัดสรรและบริหารจัดการด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเหมาะสมมีการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวง ครอบคลุมผู้ท�ำงานทุกกลุ่มทั้งในระบบและนอก
ระบบ ด้านข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควรพัฒนาให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถท�ำความเข้าใจเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้ ทีส่ ำ� คัญการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น โดยเฉพาะ
ตัวแทนลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีผลกระทบโดยตรงควรมีบทบาทส�ำคัญ
ในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ให้เกิดขึน้ เช่น การสร้างจิตส�ำนึกเรือ่ งความปลอดภัยตัง้ แต่ในวัยเรียน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยทีด่ ี ให้เกิดขึน้ กับคนท�ำงานและประชาชนในทุกภาคส่วน
ถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย
การขับเคลื่อนประเทศไทย (Startup Thailand) ของรัฐบาลอีกด้วย
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นักศึกษา มธ. คว้าแชมป์ประกวดแผนธุรกิจ
ประเทศแคนาดา
นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ อาจารย์ประจ�ำคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำทีมนักศึกษาโครงการ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คว้ารางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ “Alberta International Business Case
Competition 2016” โดยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองแจสเปอร์ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
มธ. จับมือ วิทยาลัยแพทย์ นาโกยา ซิตี้
ยกระดับงานวิจัยการแพทย์ไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.เคนจิโร่
โคริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาโกย่า ซิตี้ (วิทยาลัยแพทย์) ประเทศญีป่ นุ่ ร่วมลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจยั และหลักสูตรทางการแพทย์ในระดับปริญญา
เอก รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสนับสนุนองค์
ความรูต้ า่ งๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มธ. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ เมือ่
เร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ซิตี้ ประเทศญี่ปุ่น

มธ. คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ระบบการคลังดีเลิศ ประจ�ำปี 2559
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) รับมอบโล่รางวัล “องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ซ้าย) โดยรางวัลดังกล่าว
มอบให้ อ งค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง
ได้มาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ
ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
นักวิจัย มธ. คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมพยาบาล
เวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ประเทศโปแลนด์
อาจารย์สภุ าวดี ทับกล�ำ่ อาจารย์ประจ�ำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน และ รางวัล Special Award จากเวที
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติของทวีปยุโรป “10th International
Warsaw Invention Show” (IWIS 2016) ด้วยผลงานหุ่นจ�ำลองทารกเพื่อ
การท�ำกายภาพบ�ำบัดทรวงอกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (ST-Chest
Physiotherapy Simulator Baby Model) เพื่อเป็นสื่อการสอนส�ำหรับฝึก
ทักษะการท�ำกายภาพบ�ำบัดทรวงอกในเด็ก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อ
เร็วๆ นี้ ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์
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การจัดลำ�ดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

UI GreenMetric 2559
ตารางที่ 1 ผลคะแนนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2556-2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้ารับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวในปี 2559 ซึ่งด�ำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซียเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้
มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วม 516 แห่ง โดย
เพิม่ จากปีทแี่ ล้ว 109 แห่ง และมีจำ� นวนมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยเข้าร่วม 22 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว 3 แห่ง
ผลการจั ด ล� ำ ดั บ ในรอบ 4 ปี ที่ ผ ่ า นมาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงในตารางที่ 1 และ
ผลการจั ด ล� ำ ดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
ปี 2559 แสดงในตารางที่ 2

10000

พืน้ ที่
(SI)
1500

พลังงาน
(EC)
2100

ของเสีย
(WS)
1800

น�้ำ
(WA)
1000

การขนส่ง
(TR)
1800

การศึกษา
(ED)
1800

คะแนนรวม

ปี

ล�ำดับโลก

ล�ำดับประเทศ

2556

68 / 301

7 / 13

5948

467

1385

1500

810

1375

411

2557

91 / 360

8 / 15

6164

446

1385

1575

775

1375

608

2558

73 / 407

6 / 19

5726

638

1225

1275

520

1001

1067

2559

158 / 516

8 / 22

5209

946

505

948

584

1076

1150

ความหลากหลายทางชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ถือเป็นประเด็น
ทีส่ ำ� คัญในแนวทางของความยัง่ ยืน ในด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต นับได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่เติบโต หากิน และแพร่พันธุ์ อยู่ภายในศูนย์รังสิต
ตัวอย่างเช่น ตะพาบน�ำ้ ซึง่ จะพบอาศัยในแหล่งน�ำ้ จืดทัว่ ไปทีส่ ะอาดและเป็นน�ำ้ นิง่ และมีสภาพเป็นโคลน
จะอาศัยอยู่ในน�้ำเป็นหลัก และขึ้นมาบนบกในบางครั้ง เพื่ออาบแดด และวางไข่ ตะพาบน�้ำเป็นสัตว์ที่
ไม่มีอวัยวะส�ำหรับป้องกันตัวเอง จึงมีนิสัยชอบหลบซ่อนตัวทั้งในน�้ำ ในโคลนหรือดินทราย และโผล่
เฉพาะส่วนตาออกมาเท่านัน้ ทัง้ นีม้ กี ารพบตะพาบน�ำ้ ขึน้ มาวางไข่บริเวณตลิง่ ริมคูคลอง ถนนปรีดี พนมยงค์
ด้านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองบริหารศูนย์รังสิต
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ตารางที่ 2 ผลคะแนนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทีเ่ ข้ารับการจัดอันดับในปี 2559
มหาวิทยาลัย

ล�ำดับโลก/ คะแนนรวม พืน้ ที่ (SI) พลังงาน (EC) ของเสีย (WS) น�้ำ (WA) การขนส่ง (TR) การศึกษา (ED)
ประเทศ
10000
1500
2100
1800
1000
1800
1800

ล�ำดับของ มธ. ในแต่ละกลุม่

8

10

18

10

2

9

6

มหิดล

70 / 1

5992

928

1077

1251

485

1345

906

เทคโนโลยีสรุ นารี

102 / 2

5678

1301

961

798

320

731

1567

จุฬาลงกรณ์

109 / 3

5638

858

846

1101

470

1200

1163

นเรศวร

112 / 4

5619

1027

759

1026

525

1201

1080

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

122 / 5

5515

828

657

1149

256

1266

1359

แม่ฟา้ หลวง

125 / 6

5483

1118

962

798

800

673

1132

เกษตรศาสตร์

136 / 7

5377

896

626

825

400

1188

1442

ธรรมศาสตร์

158 / 8

5209

946

505

948

584

1076

1150

มหาสารคาม

166 / 9

5162

1237

656

573

320

1016

1360

ศิลปากร

173 / 10

5116

564

870

1074

577

1226

804

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

199 / 11

4819

1132

856

798

202

1062

769

กรุงเทพ

225 / 12

4604

976

986

1050

234

613

745

แม่โจ้

235 / 13

4495

1236

868

573

220

465

1133

ราชภัฏมหาสารคาม

243 / 14

4469

567

819

873

455

1133

622

ราชภัฏอุบลราชธานี

261 / 15

4354

1048

1100

798

260

460

688

ราชภัฏร�ำไพพรรณี

280 / 16

4219

842

394

1152

501

784

545

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

316 / 17

3967

1105

568

750

286

689

569

ธุรกิจบัณฑิตย์

329 / 18

3867

437

645

1152

456

556

621

วลัยลักษณ์

365 / 19

3551

840

462

975

295

610

369

นอร์ทอีสเทิรน์

376 / 20

3475

599

756

723

345

606

446

บูรพา

459 /21

2758

791

124

324

115

1153

251

ทักษิณ

503 / 22

2037

178

455

399

46

514

445

การจัดอันดับในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา มีการปรับเกณฑ์ 2 ครั้ง
ในปี 2558 และ 2559 ซึ่งทุกครั้งจะเน้นการค�ำนวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งจากการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทน และ
การใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มหาวิทยาลัยที่เข้ารับการจัดอันดับ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในตัวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเพื่อให้สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals หรือ
SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ส�ำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และปริมาณ
ของยานพาหนะทัง้ รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ทเี่ ข้ามาในมหาวิทยาลัย
ในแต่ละวัน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรวมสูงขึ้น ถึงแม้ว่าความพยายามของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทางกายภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวที่ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ก็เป็นผล
ให้คะแนนในส่วนนีเ้ พิม่ ขึน้ ในการจัดอันดับของปี 2559 อย่างไรก็ตาม
เมื่อทบทวนผลที่ได้จากการจัดอันดับในปี 2559 พบว่าความร่วมมือ
ของประชาคมธรรมศาสตร์ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งส� ำ คั ญ ในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูบ่ รรยากาศ ทัง้ โดยการร่วมมือกันประหยัด
การใช้ไฟฟ้า และร่วมกันใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
15 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จในปี 2560 ก็ตาม

