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BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์โลก 
การแข่งขันวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พันทิศา	 ภาวบุตร	 รองผู้อำานวยการ

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	หลักสูตรนานาชาติ	และอาจารย์ที่ปรึกษา	

เผยว่า	ทีมนักศึกษา	 โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	หลักสูตรนานาชาติ	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศจากการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ	 หรือ	

CFA	Institute	Global	Investment	Research	Challenge	2012	เมื่อ

วันที่	11	เมษายน	2555	ณ	นครนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยหลัง

	 อีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจของนักศึกษาไทย	
ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยความส�าเร็จครั้ง
แรกของเด็กไทยบนเวทีการแข่งขันระดับโลก	 จากทีม
นักศึกษา	 โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 หลักสูตร
นานาชาติ	 (BBA	 International	 Program)	 คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวิเคราะห์
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยการแข่งขันครั้งนี้	 มี
มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลกร่วมแข่งขันทั้งสิ้น	 685	 ทีม	
จาก	55	ประเทศทั่วโลก

จากได้แชมป์ระดับประเทศ	 และคว้าแชมป์ในระดับทวีปเอเชียแปซิฟิก	

จึงได้เป็นตัวแทนระดับทวีปเอเชียไปแข่งขันในระดับโลก	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

แข่งขันกว่า	3,000	คน	685	ทีม	จาก	55	ประเทศทั่วโลก	โดยในรอบตัด

เชือก	4	ทีมสุดท้ายที่ชนะเลิศในแต่ละทวีป	 ได้แก่	 	 แชมป์ทวีปอเมริกา	

คือ	ทีม	Illinois	Institute	of	Technology		แชมป์ทวีปเอเชียแปซิฟิก	

คือ	 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 แชมป์ทวีปยุโรป	 ตะวันออกกลาง	

และแอฟริกา	 คือ	 ทีม	 Stockholm	 School	 of	 Economics	 แชมป์

นครนิวยอร์ก	 คือ	 ทีม	 Rutgers	 University	 	 จนในที่สุดทีมนักศึกษา	

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 หลักสูตรนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงทีมเดียวก็

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกได้	

	 โ ด ยที ม นั กศึ กษ าที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ชนะ เ ลิ ศป ระกอบ

ด้วย	 นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 หลักสูตร

นานาชาติ	 ชั้นปีที่	 4	 คือ	 นายจักษกฤช	 บำารุงตระกูล	 นายกิตติเกียรติ	 

ตันติวุฒิกิตติ	 นายปณัสย์	 หงส์รพิพัฒน์	 นายสรวิศ	 ปทุมราชและ	

นางสาววิมลณัฐ	ตั้งอนุรักษ์พงศา	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.พันทิศา	

ภาวบุตร	 รองผู้อำานวยการโครงการฯ	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	

อัญชดา	 เจริญรุกข์	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นำาทีมเข้าแข่งขัน	ซึ่งการเข้า

แข่งขันครั้งนี้	ยังได้รับการสนับสนุนจากประธานสมาคม	ซี	เอฟ	เอ	ไทย

แลนด์	อีกด้วย	
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	 ปณัสย์	 หงส์รพิพัฒน์	 หัวหน้าทีม	 เล่า

ถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง

นี้	 ว่า	 เวทีนี้เป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากใน

วงการ	 Finance	 ประกอบกับเพื่อนๆ	 ที่แต่ละ

คนมีความเก่งเฉพาะด้านที่สามารถจะรวมเป็น

ทีมสมบูรณ์ได้	 ทั้งเก่งวิเคราะห์องค์กร	 วิเคราะห์

อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ตลาดโลก	 เก่งการนำา

เสนอและการเขียนรายงาน	 จึงทำาให้รวมขึ้นและ

เข้าแข่งขัน	 โดยมีการเตรียมตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่

เดือนสิงหาคม	2554	เพื่อแข่งขันในรอบคัดเลือก

เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจนได้โจทย์จาก	

CFA	ประเทศไทย	และเข้าสู่การเตรียมตัวแข่งขัน

ระดับประเทศในเดือนตุลาคม	2554	

	 โดยโจทย์ในการวิเคราะห์คือ	 หุ้นของ

บริษัท	 ซีพีออลล์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งประกอบ

ธุรกิจ	 7-Eleven	 เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่

เข้าใจง่าย	 เพราะในการแข่งขันมีเวลานำาเสนอ

หลัก	 คือ	 บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ขององค์กรที่

ทีมวิเคราะห์มา	 และการนำาเสนอ	 10	 นาที	 กับ

การตอบคำาถามอีก	 10	 นาที	 โดยการแข่งขัน	

โดยคณะกรรมการจะตัดสินจากการจัดทำาบท

วิเคราะห์หลักทรัพย์	 การนำาเสนอต่อนักลงทุน

และการตอบคำาถามบนเวที

	 สำาหรับความเข้มข้นในการแข่งขัน

นั้น	 	 เต๊ป	 -	 สรวิศ	ปทุมราช	 เล่าว่า	 การแข่งขัน

ในระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	

มีความยากต่างกัน	 คือ	 ผู้ฟังต่างกัน	 	 ในระดับ

ประเทศคนไทยจะรู้จักธุรกิจนี้ดีอยู่แล้ว	แต่พอไป

แข่งขันในระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 ผู้ฟังจะ

ไม่คุ้นเคยกับธุรกิจที่นำาเสนอ	 ยังไม่เข้าใจว่าการ

เจริญเติบโตของ	 7-Eleven	 ที่ประเทศไทยเป็น

อย่างไร	 จึงต้องเล่าเรื่องนำาเสนอที่ต่างกัน	 ดังนั้น

ความท้าทายที่สุดของเราคือ	 ทำาอย่างไรจึงจะ

โน้มน้าวนักลงทุน	 ซึ่งก็คือคณะกรรมการที่อยู่

ตรงหน้าให้เชื่อถือในสิ่งที่เรากำาลังวิเคราะห์	 	 ยิ่ง

ในรอบเอเชียแปซิฟิกที่ฮ่องกง	 และรอบชิงแชมป์

ระดับโลกที่สหรัฐนั้น	 คณะกรรมการส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำางานในแวดวงจัดการ

กองทุนระดับโลก	ทำาให้ทีมยิ่งต้องประมวลความ

คิดและตอบคำาถามด้วยความมั่นใจ	 เพื่อให้คณะ

กรรมการเชื่อ	 และคล้อยตามเราให้มากที่สุด	 ซึ่ง

เทคนิคการนำาเสนอคือ	การยกตัวอย่างคู่แข่งของ

บริษัท	ซีพีออลล์	ที่เป็นที่รู้จักระดับสากลมากขึ้น	

เพราะคนฟังหรือกรรมการเป็นนักลงทุนจากทั่ว

โลก	ความเป็นสากลจะทำาให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น	

	 นอกจากนี้	 ในเรื่องคู่แข่งสำาคัญในรอบ

ชิงแชมป์	 วิน-	 กิตติเกียรติ	 ตันติวุฒิกิตติ	 กล่าว

ว่า	 ทีมที่ถือว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งคือทีม	 Rutgers	

University	แชมป์จากนิวยอร์ก	เนื่องจากสมาชิก

ในทีมศึกษาในระดับปริญญาโท	 ที่สมาชิกในทีม

นั้นทำางานในระดับบริหารและเป็นทนายความ

ในด้านนี้อยู่แล้ว	 ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ได้เปรียบทั้ง

ด้านประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญ	และทักษะใน

การตอบคำาถามมากพอสมควร	 	 จึงทำาให้การได้

แชมป์กลับมาครั้งนี้เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างมาก	

	 จุดแข็งที่ทำาให้ทีมชนะใจกรรมการจน

ประสบความสำาเร็จบนเวทีโลก	ปณัสย์เผยว่า	 สิ่ง

ที่สำาคัญมาก	คือ	การทำางานเป็นทีม	ตั้งใจทำางาน

ทุกส่วนให้ออกมาดีที่สุด	 การทำางานเป็นทีม	 ไม่

จำาเป็นว่าแต่ละคนจะต้องเก่งที่สุด	 แต่พอมา

ร่วมมือกันและมุ่งมั่นทำาหน้าที่ของแต่ละคนให้ดี

ที่สุดก็สามารถทำาให้เป็นกลุ่มที่เก่งที่สุดได้	 ตั้งแต่

บทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมรอบด้าน	 การนำาเสนอ

ก็ตรงประเด็น	 กระชับ	 เข้าใจง่าย	 เพราะการ

แข่งขันระดับนานาชาติ	คณะกรรมการอาจจะยัง

ไม่เข้าใจโครงสร้างธุรกิจของบริษัท	 ซีพีออล์	 เรา

จึงต้องเล่าความเป็นมาของธุรกิจ	 ขณะเดียวกัน

ก็ต้องวิเคราะห์และให้ข้อมูลการลงทุนให้คณะ

กรรมการเข้าใจได้ในเวลาจำากัด	 ซึ่งต้องขอบคุณ

อาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนและฝึกฝนให้พวก

เราเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาหลักทรัพย์ที่มี

คุณภาพ

	 ท้ายสุด	 กร-จักษกฤช	 บำารุงตระกูล	

ได้ทิ้ งท้ าย เกี่ ย วกับสิ่ งที่ ค าดห วั งอยากจะ

เห็นในตลาดทุนของไทยว่า	 ตลาดทุน	 หรือ

ตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่สำาคัญของ

ประเทศในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพราะ

เป็นแหล่งระดมทุนของบริษัทต่าง	ๆ		ในอนาคต

จึงอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย

เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมาตรฐานสากลและ

เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป	 โดยเฉพาะในอนาคต

จะมีการเชื่อมตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ

ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย	 ทำาให้เปิด

โอกาสให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น		ดังนั้น	สถาบัน

การเงิน	 ควรให้ความสำาคัญกับการให้ความรู้

ด้านการลงทุนหรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล

แก่ประชาชน	 ซึ่งจะทำาให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย

เติบโตอย่างยั่งยืน

	 ทั้งนี้	 CFA	 Institute	 Global	

Investment	 Research	 Challenge	 ถือเป็น

เวทีระดับโลกที่แข่งขันการวิเคราะห์ด้านการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีขึ้นไป	 เพื่อสนับสนุนให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพ

ด้านการเงินการลงทุนในระดับนานาชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยนักศึกษาโครงการ	

BBA	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นแชมป์

ประเทศไทย	 3	 ปีซ้อน	 ตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขัน

ในประเทศไทยปี	 2553	 เป็นต้นมา	 และยังเป็น

แชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 2	 ปีซ้อนในปี	

2554	 และ	 2555	 ซึ่งในปีนี้	 ทีมนักศึกษายังคว้า

รางวัลแชมป์โลกอีกด้วย

เพียง	10	นาที	ดังนั้น	ต้องนำาเสนอธุรกิจที่ทำาให้

กรรมการสามารถเข้าใจในภาพรวมได้ภายใน	10	

นาที	ซึ่งบริษัทดังกล่าวตอบโจทย์ได้	

	 สำาหรับเส้นทางการแข่งขันกว่าที่จะ

ผ่านพ้นมาได้นั้น	 ปัญหาสำาคัญคือ	 เรื่องเวลาที่

จำากัด	 ช่วงที่ได้โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน	 เป็นช่วง

มหาอุทกภัย	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยปิดการเรียน

การสอนไปประมาณ	 1	 เดือนครึ่ง	 แต่ละคนใน

ทีมก็แยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด	 คือ	 ต้องทำางาน

ร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต	 แต่ก็ยังไม่ราบรื่นเท่าที่

ควร	 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิด	 มารวมทีมอีกทีก็ต้อง

รับมือกับงานหนัก	 ทั้งเรื่องเรียนและเตรียมตัว

เพื่อการแข่งขันนี้ด้วย	 ซึ่งต้องทุ่มเทเวลาให้ได้ดี

ทั้งสองเรื่อง	

	 หยก	 -	 วิมลณัฐ	 ตั้งอนุรักษ์พงศา	 พูด

ถึงเกณฑ์การตัดสินว่า	 พิจารณาจาก	 2	 ปัจจัย

 สิ่งที่ส�าคัญมาก	 คือ	
การท�างานเป็นทีม	 ตั้งใจ
ท�างานทุกส่วนให้ออกมาดี
ที่สุด	 การท�างานเป็นทีม	 ไม่
จ�าเป็นว่าแต่ละคนจะต้องเก่ง
ที่สุด	 แต่พอมาร่วมมือกัน
และมุ่งมั่นท�าหน้าที่ของแต่ละ
คนให้ดีที่สุดก็สามารถท�าให้
เป็นกลุ่มที่เก่งที่สุดได้

“
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นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์โลก
ประจำาปี 2555 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

	 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ได้มีกำาหนดนำาผลงาน

วิจัยประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่ง

ชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมจัดแสดง

นิทรรศการและมหกรรมการประกวด	ในงาน	“40th	International	Exhibition	of	

Inventions	of	Geneva”	ณ	กรุงเจนีวา	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	ซึ่งกำาหนดจัดขึ้น

ในระหว่างวันที่	18-24	เมษายน	2555	จัดโดย	The	World	Intellectual	Property	

Organization	(WIPO)	ภายใต้การสนับสนุนของ	Swiss	Federal	Government	of	

the	State	ซึ่งถือเป็น	1	ใน	3	รายการใหญ่ของโลกที่มีการจัดประกวดและให้รางวัล

แก่นักวิจัยและประดิษฐ์ทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี		

	 ในงานดังกล่าวนี้คณะนักวิจัยไทยจาก	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นำาสองผลงาน	 เข้าร่วมจัดแสดง

นิทรรศการและประกวดผลงาน	โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้	3	รายการในสาขาการ

ประกวดหลัก	คือ	

	 1.	ผลงานเรื่อง	“ชุดถอดประกอบต้นกำาลังสำาหรับรถเข็นคนพิการ	(Power	

Added-On	for	Manual	Wheelchair	)”		:	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ในสาขาวิศวกรรม

การแพทย์	 และ	 อุปกรณ์สำาหรับคนพิการ	 และรางวัลพิเศษ	 (	 Special	 Award	 )	

จากประเทศไต้หวัน		ผลงานโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	บรรยงค์	รุ่งเรืองด้วยบุญ	 

และคณะผู้ร่วมประดิษฐ์	คือ	นายสิทธิชัย		ประสิทธิ์ผล		นาย	บดินทร์		บูระวัตรเดชา	

นายธีรพงศ์		สมุทรอัษฎงค์		และนายวัศพล		พงษ์สุวรรณ

	 2.	 ผลงานเรื่อง	 “ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ชนิดป้อนคล่ืนหลายตำาแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพาน

ลำาเลียงอย่างต่อเนื่อง	 (The	Commercialized	Drier	Unit	Using	a	Combined	

Unsymmetrical	 Multi-Feed	 Electromagnetic	 Wave	 	 and	 Hot	 Air-

Continuous	Belt		System)”	:	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรมวิจัย		ผลงานโดย	ศาสตราจารย์	ดร.ผดุงศักดิ์		รัตนเดโช	และคณะผู้ร่วม

วิจัยคือ	นายวิโรจน์	จินดารัตน์	และ	ดร.	สมศักดิ์	วงศ์ประดับไชย	

	 ทั้งนี้	 ในส่วนของรางวัลพิเศษ	 	 (Special	 Award)	 นี้ถือว่าเป็นรางวัล

เกียรติยศที่แต่ละประเทศที่เข้าร่วมงาน	 ได้คัดเลือกผลงานจากประเทศอื่นๆที่เข้า

ร่วมงานและมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศนั้นๆ	

	 อนึ่ง	 มหกรรมงานประกวดนี้ถือว่าเป็นรายการประกวดที่ใหญ่และเก่าแก่

ที่สุดของโลก	 ถือว่าเป็นเกียรติกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

อย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวิจัยแห่งชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยในการ

เข้าร่วมประกวดครั้งนี้	 	 นอกจากนี้	 กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ

สำานักงานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	 (WIPO)	 โดยในงานดังกล่าวนี้	 มีผลงาน

วิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า	680	ผลงาน	จาก	85	ประเทศ	ทั่วโลก		

ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติม	 สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์	

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

www.me.engr.tu.ac.th

นั ก วิ จั ย ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	คว้า	3	รางวัล
สิ่งประดิษฐ์โลก	 ประจ�าปี	 2555	 จาก
งาน	 “40th	 International	 Exhibition	 of	
Inventions	 of	 Geneva”	 ณ	 กรุงเจนีวา	
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 ในระหว่างวันที่	
18-24	 เมษายน	 2555	 ซึ่งมีผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมท้ังส้ินกว่า	
680	ผลงาน	จาก	85	ประเทศทั่วโลก	
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พลังงานนิวเคลียร์  ความรู้  ข้อเท็จจริงที่เยาวชนต้องศึกษา

มุมมองต่อพลังงานนิวเคลียร์

 รองศาสตราจารย์  ดร.ก�าพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	 กล่าวว่า	 “การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศต้องพัฒนาไปพร้อมกับความยั่งยืนทางพลังงาน

เพราะถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ	 	 เมื่อพลังงานหลัก	 	 อย่างเช่น		

ถ่านหิน	 	 นำ้ามัน	 	 และก๊าซธรรมชาติ	 	 เริ่มมีปริมาณลดน้อยลง	 	 และมีราคา

แพงขึ้น		รวมทั้งเป็นต้นเหตุของปัญหามลภาวะต่างๆ		ที่สำาคัญเป็นต้นตอของ

ภาวะโลกร้อน	 	 จึงได้มีความพยายามนำาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม		

ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกและเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์	 	 แต่ก็ถือว่า

ยังมีข้อจำากัดและยังไม่ใช่คำาตอบในระดับประเทศ	 	 พลังงานนิวเคลียร์จัดเป็น

พลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่ทำาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก		กลับเป็นทางเลือกที่

เราพยายามมองไม่เห็น”		

	 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่สูงกว่าใน

ตอนเริ่มต้น	 	แต่ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยเหตุผลที่สามารถใช้งาน

ได้ยาวนาน	 	 ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก	 	 ทั่วโลกได้ให้ความสำาคัญกับพลังงาน

นิวเคลียร์เนื่องจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานดังที่ทราบกัน	 	 โดยในปัจจุบันมี

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์		จำานวน		637		เครื่อง		ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาก

ที่สุด		รองลงมาคือประเทศฝรั่งเศส

	 “ในขณะที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์	 	 กลับ

มีข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง	 	 พม่า	 	 เวียตนาม	 	 กำาลังเดินหน้าเพื่อใช้

พลังงานดังกล่าว	 	 จึงทำาให้ประเทศไทยกำาลังจะอยู่ในภาวะของผู้ที่ได้รับผลก

ระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 	 ซึ่งหากเรายังคงปฏิเสธการเรียนรู้และพัฒนา

พลังงานในด้านนี้อีก	 เราอาจเสียสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ไป		

เพราะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 1	 แห่ง	 	 จะใช้เวลาในการก่อสร้างมากถึง	

15	 ปี	 	 เราต้องสร้างวิศวกรทางด้านนิวเคลียร์	 	 ผลิตนักวิชาการจากนักเรียน

ที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร	์	

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าแม้เราตัดสินใจที่สร้างโรงไฟฟ้าในวันนี้ก็ไม่ใช่

เรื่องง่ายที่จะได้ใช้ในทันที	 	 ถือเป็นเรื่องที่ผู้มีอำานาจต้องรีบตัดสินใจ”	 	 รอง

ศาสตราจารย์		ดร.กำาพล	กล่าว

ฝันร้ายโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

	 สองสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้คนส่วนใหญ่มีความทรงจำาที่ไม่ดีนักต่อ

พลังงานนิวเคลียร์	 	 อาจมาจากภาพของความสูญเสียในสมัยสงครามโลก		

และประวัติศาสตร์ภัยพิบัติของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เคยเกิดขึ้นซึ่ง

รองศาสตราจารย์		ดร.กำาพล	กล่าวว่า		“ระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยเป็นสัญลักษณ์

ของการทำาลายล้าง	 	 คือการนำาแร่ยูเรเนียม	 -235	 ซึ่งให้พลังงานนิวเคลียร์

มาใช้	 	 100%	 	 แต่ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากลับนำาแร่ยูเรเนียม	 -235	 มา

ใช้เพียงแค่	 3%	 	 เท่านั้น	 	 จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด	 	 ส่วนกรณีอุบัติภัย

จากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล	 ประเทศยูเครน,	 	 โรงไฟฟ้าที่เกาะทรีไมล์	 	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา		เกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นประสบการณ์ให้

เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาด	 	 แต่สำาหรับกรณีของประเทศญี่ปุ่นเป็นผลกระทบ 

จากภัยธรรมชาติเนื่องจากเป็นประเทศที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงกว่า

ประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่		จึงมีอัตราเสี่ยงมากกว่า”

	 ด้วยความทรงจำาที่ไม่ดีนักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้ยินข่าวต่อต้าน

การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประชาชนที่กลัวว่าตนจะได้รับผลก

ระทบ	 	ทั้งที่ในชีวิตประจำาวันมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านที่เป็น

ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	 เช่น	 การเอกซเรย์	 การตรวจคลื่นสมอง	 การฉาย

รังสีแกรมมา	เพื่อถนอมอาหาร		แต่กลับเป็นข้อดีที่คนมองเห็นน้อยมาก		ซึ่งมี

สาเหตุมาจากการสร้างกระแสความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลผสมกับมีคนที่รู้จริง

ในเรื่องนี้น้อยมากนั่นเอง

ความรู้		ข้อเท็จจริงที่เยาวชนต้องศึกษา

	 การเรียนการสอนเรื่องพลังงานนิวเคลียร์	 ที่เริ่มเรียนกันในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป	 	 และเฉพาะผู้ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

อาจจะไม่ตอบสนองต่อการสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนที่กำาลังจะเติบโต

เป็นผู้ใหญ่อีกแล้ว	 	 ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ผู้เรียนในสายศิลป์พลาดโอกาสได้

เรียนรู้ในสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำาวันที่สำาคัญไป	 	 รศ.ดร.กำาพล	 กล่าวถึง

เรื่องนี้ว่า	 	 “ในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการจึงได้เข้าไปพูดคุยกับคณะทำางาน

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรจุดประกายความรู้ดัง

กล่าวให้กับนักเรียนในระดับมัธยมต้นทุกคนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในทุก

มิติ	 	ทั้งการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์	 	ข้อจำากัด	 	การใช้เทคโนโลยี

ในการกำาจัดกากสารกัมมันตรังสี		เป็นต้น		

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามจะสื่อสารในรูปแบบตำาราเรียน

กับนักเรียน		เพื่อทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย		โดยจะนำาตำาราเรียนดังกล่าวไป

ทำาการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ	40	แห่ง		ในปีการศึกษา		

2555	 	 เพื่อสกัดให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสม	 	 ก่อนที่จะนำาหลักสูตรดังกล่าวไป

ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนกันจริงทั่วประเทศ		ภายในปีการศึกษา	

2557”

เมื่อ		วันที่	21	มีนาคม		ที่ผ่านมา			ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		จัดงานสัมมนา
ทางวิชาการ	 เรื่อง	 “ประเทศไทยกับหลักสูตรเทคโนโลยีนิวเคลียร์ส�าหรับนักเรียนมัธยมต้น	 :	 จุดเริ่มต้นส�าหรับ
โครงการในอนาคต”	 	 ณ	 	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ	 โดยมีนายปลอดประสพ	 สุรัสวดี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ	 ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน�า
เสนอเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีนิวเคลียร์และบรรจุเป็นแบบเรียนส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ในปีการ
ศึกษา	2557
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น 

รางวัล TTF Award ประจำาปี 2554

	 การพิจารณารางวัล	 TTF	 Award	 เริ่มดำาเนินการครั้งแรก

ปี	 2538	 โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 	 ภายใต้ความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน

ระดับสูงรวมทั้งสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ	

เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย	 โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริม

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ผลงานวิชาการด้านต่างๆ	 พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อ

เผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน	 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา	

อาจารย์	นักวิชาการตลอดจนบุคคลทั่วไป		

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาวิชาการ	 โดยมีผู้ร่วมส่ง

ผลงานเพื่อชิงรางวัลถึง	 48	 ผลงานด้วยกัน	 และผลงานที่ได้รับรางวัล	

TTF	Award	ประจำาปี	2554	มีดังนี้	

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

1.รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย “ด้านสังคมศาสตร์”

								 เรื่อง“มาตรฐานใหม่ของการจัดทำาบริการสาธารณะระดับ

ชาติในประเทศไทย”	 โดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.นันทวัฒน์	 	 บรมานันท์		

จาก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 ผลงานในเรื่อง“มาตรฐานใหม่ของการจัดทำาบริการสาธารณะ

ระดับชาติในประเทศไทย”	เป็นผลงานวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลความเป็น

มาเชิงประวัติศาสตร์	 ประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย	 และกรณีศึกษา

จากคำาพิพากษาของศาล	ที่เกียวข้องกับเรื่องทั้งหมดที่เคยได้มีการศึกษา

วิจัยมาในอดีตมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน	 โดเยมีจุดเชื่อมโยงไปสู่การเสนอ

ให้จัดทำาประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดทำาบริการสาธารณะในระดับ

ชาติที่ควรจะมีขึ้นสำาหรับประเทศไทย	ดังนั้นจึงนับว่างานชิ้นนี้เป็นตำารา

ในทางวิชาการกฎหมายมหาชนที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริง	 วิวัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำาบริการสาธารณะของรัฐใน

มุมมองทางกฎหมายที่มีความสมบูรณ์ในระดับดีมากเล่มแรกๆในวงการ

กฎหมายไทย	

2.รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย “ด้านมนุษยศาสตร์”

	 เรื่อง	 “ก่อร่าง	 สร้างเรื่อง	 :	 เรื่องเล่าอัตลักษณ์และชุมชน

ในวรรณกรรมสตรีชายขอบ”	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา		 

ประกาศวุฒิสาร	จาก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 เป็นผลงานวิเคราะห์วิจัยวรรณกรรมของนักเขียนชาวต่าง

ประเทศ	5	 เรื่อง	 เป็นเรื่องที่ผู้เขียนทุกคนเป็นผู้หญิง	 เขียนเกี่ยวกับชีวิต

ของผู้หญิงชายขอบ	 โดยใช้แนวคิดและมุมมองสตรีนิยมเป็นแนวทางใน

การทำาความเข้าใจต่อประสบกาณ์ชีวิตของผู้หญิงชายขอบและชุมชนที่

เธอเกี่ยวข้องอยู่ด้วย	ผู้หญิงชายขอบซึ่งเป็นตัวเอกในวรรณกรรม	5	เรื่อง

นี้เป็นผู้ได้รับเคราะห์กรรมการจากการกระทำาของผู้ถืออำานาจรัฐ	 ซึ่ง

เป็นตัวแทนของระบอบชายเป็นใหญ่	 แม้จะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	มร.เคียวอิจิ	ทานาดะ	รองประธาน
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	 โตโยต้า	มอเตอร์ประเทศไทย	จ�ากัด	ร่วมมอบรางวัล	
TTF	 Award	 ปะจ�าปี	 2554	 (Toyota	 Thailand	 Foundation	 Award	 2011)	 เพื่อประกาศเกียรติคุณ	 และสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย	 เมื่อวันที่	 4	 พฤษภาคม	 2555	 ณ	 หอประชุมศรีบูรพา	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		ท่าพระจันทร์

6 | จุลสารธรรมศาสตร์ | เมษายน - พฤษภาคม

TU Today



ผู้หญิงแต่เป็นเล่าในโครงสร้างและบริบททางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ	 จึงทำาให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสถานภาพ	

บทบาท	 และความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างหญิงชายความสัมพันธ์อัน

ไม่เท่าเที่ยมอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางชนชั้น	 เชื้อชาติ	 ศาสนา

และความเชื่อ	

3.รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย “ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

	 เรื่อง	“โรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา”	โดย	รองศาสตราจารย์

ธวัชชัย	ลีฬหานาจ		จาก	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

	 หนังสือวิชาการเล่มนี้เกิดจากการค้นคว้า	 รวบรวมและเรียบ

เรียงวารสารทางการแพทย์ท่ีเก่ียวกับจิตเวชศาสตร์โดยเน้นเรื่องโรคซึม

เศร้าที่ดื้อต่อการรักษา	 จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ทันสมัยเป็นจำานวนมาก	

บางเรื่องต้องใช้เวลาในการสืบค้นนาน	 จึงทำาให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความ

รู้ต่างๆที่เกียวกับโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา	 เช่น	 นิยาม	 ความชุก	

เภสัชพันธุศาสตร์กับยาแก้ซึมเศร้า	 ยีนตัวแทนกับโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อ

การรักษา	แนวทางการดูแลรักษา	ยาโรคจิตกลุ่มใหม่	และกลไกการออก

ฤทธิ์ของยากลุ่มนี้ในภาวะซึมเศร้า	ทั้งยังได้รวบรวมการักษาทางร่างกาย	

เช่น	 การรักษาด้วยไฟฟ้า	 	 การใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นสมอง	 	 และวิธี

การรักษาด้านอื่นๆ	

4.รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

“ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

	 เรื่อง	“แมลงวันหัวเขียวที่มีความสำาคัญในราชอาณาจักรไทย”	

	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.คม	 สุคนธสรรพ์	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.กาบแก้ว	 	 สุคนธสรรพ์	 	 จาก	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทางกีฎวิทยาเล่มหน่ึงท่ีมีประโยชน์

อย่างยิ่งเหมาะสมสำาหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงทางการ

แพทย์และสัตว์แพทย์	 นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เหมาะ

กับนักกีฎวิทยาหรือผู้ทำางานเกี่ยวข้องกับงานกีฎวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่

ในหน่วยงานรัฐ	 รวมไปถึงกรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 

กรมปศุสัตว์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	

กระทรวงยุติธรรม	 ในหนังสือเล่มนี้ยังบรรจุรายละเอียดในหลายๆด้าน

ของแมลงวันหัวเขียว	 อาทิ	 ความหลากหลายชนิด	 ชีววิทยา	 สัณฐาน

วิทยา	 โทษและประโยชน์ของแมลงวันหัวเขียว	 เป็นการรวบรวมสาระ

ความรู้ที่ได้จากห้องทดลองและภาคสนามให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างน่า

อัศจรรย์ยิ่ง	 	 เรื่องราวของแมลงวันหัวเขียว	 ถือว่าเป็นแมลงที่สำาคัญใน

ทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งที่พวกทุกคนควรให้ความสำาคัญและเข้าใจใน

รายละเอียดอย่างแท้จริง	

	 รางวัล	 TTF	 Award	 	 	 เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะพัฒนา

องค์กรความรู้ของนักวิชาการไทยในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอันทรง

คุณค่าด้วยความเช่ือม่ันว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิชาการ

เหล่านี้จะเป็นมรดกทางปัญญาและเอื้อประโยชน์ให้เกิดการพัฒนา

ทางการศึกษา	

	 สำาหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด	 TTF	 Award	 	 	 ประจำา

ปี	 2555	 สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่	 สำานักงาน

บริการการวิจัย	ตึกสำานักงานอธิการบดี	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ศูนย์รังสิต	 เลขที่	 99	หมู่	 18	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	 อ.คลองหลวง	

จ.ปทุมธานี	 12121	 โทร.	 0-2564-4440	 ต่อ	 1816-7	 	 ได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่	29		มิถุนายน	2555
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ธรรมศาสตร ์
ได้ 2 หัวกระทิ
คะแนนสูงสุด
แอดมิชชั่น ปี 55

ธรรมศาสตร ์
ได้ 2 หัวกระทิ
คะแนนสูงสุด
แอดมิชชั่น ปี 55

นางสาวบัณฑิตา		แซ่โล้ว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	

 ได้คะแนนร้อยละ	 86.17	 สูงสุดคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และสูงสุดเป็นอันดับที่	 3	 ของประเทศ	

กล่าวว่า	 “เป็นคนชอบเรียนทางด้านภาษากับสังคม	 และคิด

ว่าธรรมศาสตร์สามารถให้ความรู้ได้ดีทั้งสองด้าน	 ประกอบ

กับศึกษาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์แล้วรู้สึกชอบ	 โดยจะ

พยายามเพิ่มทักษะทางด้านภาษารวมถึงความรู ้ทางด้านสังคม

ให้มากขึ้น	 คณะทางด้านสายศิลป์ของธรรมศาสตร์เองมีชื่อ

เสียงมากและมีชื่อเสียงมานาน	 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 และ

เมื่อเห็นรุ ่นพี่ที่จบมามีความสามารถและประสบความสำาร็จใน

การทำางาน	 จึงอยากเป็นแบบนั้นบ้าง	 จึงเลือกแอดมิชชั่นเข้า

คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สำาหรับเรื่องการ 

เตรียมตัวแอดมิชชั่น	 เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ช่วงปิดเทอม	 ม.	

5พยายามอ่านหนังสือให้ได้ทุกวัน	 ไม่ได้กำาหนดว่าวันนี้จะต้องอ่านกี่

ชั่วโมง	 แต่กำาหนดว่าจะต้องอ่านจบถึงเรื่องไหน	 การอ่านให้จบเป็น

เรื่องๆ	 ทำาให้เราจัดระบบความคิดได้ดีกว่าการอ่านข้ามไปข้ามมา	

เริ่มจากการอ่านเรื่องที่ตัวเองชอบก่อน	 แล้วต่อด้วยเรื่องที่ไม่ถนัด	

ต่อมาพออ่านหนังสือเรื่องไหนจบแล้ว	 จึงทำาข้อสอบเก่าๆ	 ของเรื่อง

นั้น	 จะได้ทราบว่าตัวเองยังไม่แม่นเรื่องไหน	 แล้วจะได้กลับไปยำ้า

 การอ่านให้จบเป็นเรื่องๆ	ท�าให้
เราจัดระบบความคิดได้ดีกว่าการอ่าน
ข้ามไปข้ามมา	 เริ่มจากการอ่านเรื่องที่
ตัวเองชอบก่อน	 แล้วต่อด้วยเรื่องที่ไม่
ถนัด

“

เนื้อหาเดิมได้	แนวทางในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย	รุ่นพี่ทุกคนบอก

เป็นเสียงเดียวกันว่า	ไม่ง่ายเหมือนตอนเรียนชั้นมัธยม	แต่ถ้าตั้งใจเรียน

ในห้อง	ทบทวนบทเรียน	ปรึกษาอาจารย์และเพื่อน	ก็จะสามารถทำาให้

รักษาระดับการเรียนไว้ได้	 ส่วนตัวแล้วไม่ได้หวังว่าพอเข้ามหาลัยแล้ว

จะต้องทำาเกรดให้ได้เท่าไหร่	 เพราะการเรียนไม่เหมือนกัน	 แต่จะตั้งใจ

เรียนให้มากที่สุด	 ครอบครัวยำ้าอยู่เสมอๆว่า	 อย่าคิดว่าตัวเราเก่งที่สุด	

อย่าทะนงตัว	 คนที่เก่งกว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเราทุกคน	 ถ้าคิดว่า

เราดีที่สุดหรือเก่งที่สุดแล้ว	ก็จะไม่พัฒนาตัวเอง	แต่ในทางกลับกัน	ถ้า

เราเรียนไปเรื่อยๆ	 คอยสังเกตว่าตัวเองมีข้อด้อยตรงไหน	 ก็จะสามารถ

ปรับปรุงตรงส่วนนั้นได้	มีเพื่อนก็เป็นที่ปรึกษาให้กัน	คอยช่วยกัน	ปรับ

ตัวไปพร้อมๆ	 กันไป	 ก็จะทำาให้ประสบความสำาเร็จในการเรียนด้วยกัน

ได้”
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	 ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ม า ค ม อ ธิ ก า ร บ ดี แ ห ่ ง
ประเทศไทย	 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 ระบบแอด
มิชชั่นกลาง	 ประจ�าปีการศึกษา	 2555	 โดยในปี
นี้มีผู้สมัคร	 จ�านวน	 122,169	 คน	 ผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย	 จ�านวน	 82,102	 จ�านวนนี้มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกและมีคะแนนสูงสุดในแต่ละคณะ/สาขา
วิชาในระบบแอดมิชชั่นกลาง	 สองคนเก่งว่าที่ลูก
แม่โดม	 ได้คะแนนสูงสุดติด	 10	 อันดับแรกของ
ประเทศ	คือ	 นางสาวบัณฑิตา	 	 แซ่โล้ว	 ได้คะแนน	
86.17	 สูงสุดของคณะศิลปศาสตร์	 และนางสาว 
นันทพัชร	พนมยงค์	ทายาทของท่านอาจารย์	ปรีดี	 
พนมยงค์	 ได้คะแนน	 82.02	 สูงสุดของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

นางสาวนันทพัชร	พนมยงค์
โรงเรียนสตรีวิทยา

 ส่วนอีก	 1	 คนเก่ง	 นางสาวนันทพัชร	พนมยงค์	 หรือ	 “น้อง

ปั๊บ”	 นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา	 มีศักดิ์เป็นเหลนของนายปรีดี	 พนม

ยงค์	 สอบได้คะแนน	 82.02	 สูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และเป็นอันดับที่	 9	 ของประเทศ	 กล่าวว่า	

“ผลสอบครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ	 สำาหรับการเตรียมตัวที่ผ่านมาได้เล่า

ถึง	 เทคนิคการเรียนให้ประสบความสำาเร็จว่าการตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

และพยายามทำาความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนตั้งแต่ในห้อง	 เพราะ	 เมื่อ

กลับมาอ่านก่อนสอบอีกครั้งจะทำาให้ไม่หนักมากจนเกินไป	 หรือถ้าคิด

ว่ายังไม่เก่งในวิชาใดก็จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม	 นอกจากนี้ยังต้องรู้จัก

แบ่งเวลาให้ดี	 เพื่อให้มีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจากการเรียนด้วย	 สิ่ง

สำาคัญที่สุดก็คือการพยายามฝึกทำาโจทย์ข้อสอบต่างๆ	 อยู่ตลอด	 โดย

จะเน้นทำาแบบฝึกหัดให้มากๆ	 ทบทวนแนวข้อสอบเก่าๆ	 ตลอดจน

นอนพักผ่อนให้เพียงพอ	 ไม่เครียดจนเกินไป	 และทำาข้อสอบให้เต็มที่

เท่าที่จะทำาได้	 เมื่อผลสอบออกมาจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง	 อย่างไร

ก็ตาม	 เนื่องจากการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นสิ่งสำาคัญ

ที่สุดในชีวิต	 หากสอบไม่ได้ก็ใช่ว่าจะหมดหนทาง	 ชีวิตเราต้องดำาเนิน

ต่อไป”	และในการสอบครั้งนี้	 “น้องปั๊บ”	ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า	 ได้ตั้งใจ

เลือกที่จะมาเป็นลูกแม่โดมเต็มร้อย	 จึงสมัครสอบในระบบแอดมิชชั่น	

เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ตั้งแต่ต้น	โดยให้เหตุผลว่า		ถ้าเข้าเรียนในคณะนี้	เราจะได้

เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ	ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบทำางานเกี่ยวกับ

ตัวเลข	การคิดคำานวณ	และในอนาคตอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี”

	 จากผลพวงที่ตั้งใจมาตลอด	 ทำาให้	 2	 หัวกระทิ	 ได้ก้าวมา

เป็นลูกแม่โดม	 พ่อปรีดี	 อย่างภาคภูมิใจ	 และจะตั้งใจสืบสานปณิธาน

ของท่านอาจารย์ปรีดี	 ด้วยการตั้งใจเรียนและจะเก็บเกี่ยววิชาความรู้

จากคณาจารย์ที่ประสิทธ์ประสาทความรู้ให้อย่างเต็มที่	 ตลอดจนเป็น

นักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย	เป็นคนดีของสังคม	และประเทศชาติต่อ

ไป

	 สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ก า ร
พยายามฝึกท�าโจทย์ข้อสอบต่างๆ	 อยู่
ตลอด	โดยจะเน้นท�าแบบฝึกหัดให้มาก	ๆ	
ทบทวนแนวข้อสอบเก่า	ๆ	ตลอดจนนอน
พักผ่อนให้เพียงพอ	ไม่เครียดจนเกินไป

“
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ธรรมศาสตร์ เผยรับตรง 55 ประสบผลสำาเร็จ
เทคนิคการแพทย์ แชมป์สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจสูงสุด

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มของการรับตรงของธรรมศาสตร์ที่ผ่าน

มาว่า	การรับตรงเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก	โดยมีอัตรา

การแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีการศึกษา	 2554	 มหาวิทยาลัยมี

แผนรับนักศึกษาผ่านระบบสอบตรงจำานวน	1,572	คน	แต่มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น	

28,847	คน	อัตราส่วนการแข่งขัน	1	 :	 18.4	 ในขณะที่ปีการศึกษา	2555	มี

แผนรับนักศึกษาผ่านระบบสอบตรงจำานวน	1,674	คน	แต่มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น	

42,140	คน	มีอัตราการแข่งขันสูงถึง	1:25.2

	 หากเจาะลงรายคณะ	 พบว่าอัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นเกือบทุกคณะ

และสาขาวิชา	 ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 โดยคณะที่ได้รับความ

สนใจและมีอัตราการแข่งขันสูงมาก	คือ	คณะสหเวชศาสตร์	สาขาเทคนิคการ

แพทย์	 มีอัตราการแข่งขันสูงถึง	 1:215	 รองลงมาคือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	

อัตราการแข่งขัน	 1:75	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 มี

อัตราส่วนการแข่งขัน	 1:72	 สำาหรับสายสังคมศาสตร์	 เช่น	 คณะรัฐศาสตร์	

โดยเริ่มจากคณะยอดฮิตของสายสังคมศาสตร์	น้องเคน	นายณภัทร	ว่องธรรม

วิชา	 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 รังสิต	 ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดของ

สาขาบริหารรัฐกิจ	 คณะรัฐศาสตร์	 บอกถึงการเลือกศึกษาต่อในสาขาบริหาร

รัฐกิจ	ว่าชอบทางด้านนี้และคิดว่าเหมาะกับตนเอง	และธรรมศาสตร์เป็นมีชื่อ

เสียงในด้านรัฐศาสตร์อยู่แล้ว	ประกอบกับผู้ปกครองสนับสนุนให้เรียนที่นี่	จึง

ตัดสินใจเลือกสอบเข้าที่ธรรมศาสตร์	ส่วนเทคนิคการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ

นั้น	น้องเคน	ยำ้าว่าการอ่านหนังสือสำาคัญมาก	ให้เวลากับการอ่านหนังสือมาก

ที่สุด	โดยแบ่งเวลากับการอ่านร้อยละ	70	และอีกร้อยละ	30	เป็นการทำาแบบ

ฝึกหัด	 3-4	 ปีย้อนหลัง	 ประกอบกับการเรียนพิเศษและการได้คำาแนะนำาจาก

รุ่นพี่ที่เรียนคณะนี้อยู่แล้ว	 ก็มีผลทำาให้เราอ่านหนังสือได้ตรงจุด	 และรู้แนว

ข้อสอบมากยิ่งขึ้น

ส่วนในสายวิทยาศาสตร์	 น้องนภ	 หรือ	 นภดล	 ศรีคง	 จากโรงเรียนวิเชียร

มาตุ	 เด็กใต้จากจังหวัดตรัง	 ก็เป็นอีกหนึ่งคนเก่งที่สามารถสอบติดคณะสห

เวชศาสตร์	 สาขาเทคนิคการแพทย์	 ซึ่งเป็นคณะยอดนิยมที่มีอัตรตราการ

แข่งขันสูงที่สุดในการรับตรงของธรรมศาสตร์ปีนี้	 เล่าความรู้สึกว่า	 รู้สึกดีใจที่

สอบติดในระบบรับตรงของคณะสหเวชศาสตร์	 	 เพราะตนเองชอบและสนใจ

ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่

มีชื่อเสียง	 จึงเลือกที่นี่	 ส่วนเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จ	 น้อง

นภเผยว่า	 ตนเองไม่ได้เรียนพิเศษกวดวิชาใดๆ	 เลย	 แต่เน้นความขยันค้นคว้า

อ่านหนังสือให้ลึกและรอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 โดยอ่านจากหลายๆ	

สำานัก	 เพราะแต่ละสำานักมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นประโยชน์	

ทำาให้ได้ความรู้หลากหลายแง่มุม	 และครอบคลุมมากขึ้น	 และทำาแบบฝึกหัด	

จากนั้น	มาเน้นยำ้าจากการเรียนในห้องเรียนอีกครั้ง	

ทั้งนี้		ผู้สนใจค้นหาข้อมูลคณะต่างๆ	ที่สนใจ	หรือติดตามข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ	สามารถดูรายละเอียดได้ที่	www.reg3.tu.ac.th

นายณภัทร	ว่องธรรมวิชา นายนภดล	ศรีคง

สาขาการระหว่างประเทศ	อัตราส่วนการแข่งขัน	1:44		คณะนิติศาสตร์	อัตรา

การแข่งขัน	1:18	

	 ในส ่วนคุณภาพของนักศึกษาที่ ผ ่ านจากระบบรับตรงนั้น	

ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 กล่าวเพิ่ีมเติมว่า	 จากระบบรับตรง	 ช่วยให้คณะ

หรือสาขาวิชาต่างๆ	 สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อ	 และ

ไม่มีการย้ายคณะภายหลัง	 ตลอดจนลดอัตราการ	 retire	 ของนักศึกษาชั้น

ปีที่	 2	 เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้มีความเข้าใจในสาขาที่ตนเรียน	 	 เช่น	 กรณี

คณะรัฐศาสตร์	พบว่า	นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทั้ง	 3	สาขาวิชา

ของคณะ	 เป็นนักศึกษาที่ผ่านระบบรับตรงเข้ามา	 ส่วนสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร	 (SIIT)	 พบว่า	 การรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรง	 ช่วยทำาให้

อัตราการ	retire	ลดลงอย่างมาก	จากกรณีสถาบันรับผ่าน	Admission	ปกติ	

มีนักศึกษา	 retire	 ประมาณ	 ร้อยละ	 15	 ในขณะที่การรับตรงนักศึกษาผ่าน

มหาวิทยาลัย	 ทำาให้สัดส่วนนักศึกษา	 retire	 ลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ	 5	

เท่านั้น	 	 สำาหรับน้องๆ	 ว่าที่ลูกโดมที่ประสบความสำาเร็จจากการสอบเข้า

ศึกษาต่อ	ได้เล่าความรู้สึกและการเตรียมตัวสอบเข้าในระบบนี้	
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มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์
มอบเข็มเกียรติยศ ประจำาปี 2555
แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
ดร.อรุณ  ภาณุพงศ์

	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ครั้งที่	5/2555	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2555		ที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์	 มอบเข็มเกียรติยศ	ประจ�าปี	 2555	
แต่	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 ดร.อรุณ	 	 ภาณุพงศ์	 ในโอกาส
ครบรอบ	78	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
โดยก�าหนดจัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศ	 ในวันที่	 27	 มิถุนายน	
2555

	 ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์	เกิดเมื่อวันที่	15	มีนาคม	

2464	 ณ	 จังหวัดพัทลุง	 สำาเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2489	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท	 ด้านกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	พ.ศ.	2495		สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท	ด้านเศรษฐศาสตร์	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	พ.ศ.	2497	สำาเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก	ด้านกฎหมาย	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	พ.ศ.	2496	ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี	พ.ศ.	2537	ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2539

	 ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์	ขณะที่รับราชการประจำาในต่างประเทศ	และทำางานที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมอสโก	และ

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปารีส	ท่านปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	ให้ยึดหลักในการปฏิบัติงาน	โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้

ดีที่สุด	 มีความถูกต้องและเป็นธรรม	 โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนได้นำาระบบคุณธรรมอย่างแท้จริงมาใช้กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับ

บัญชาอย่างสมำ่าเสมอนับเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องด้วยดี

ทางด้านการเมือ	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 ดร.อรุณ	 	ภาณุพงศ์	 เคยดำารงตำาแหน่ง	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2530	ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี	พ.ศ.	2529	รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศ	พ.ศ.	2522,	2523,	2526	และตำาแหน่งอื่นๆ	ที่สำาคัญอีกมาก	ระหว่างที่ดำารงตำาแหน่

งฯ	 ได้ผลักดันนโยบายที่สำาคัญ	 อันเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติ	 ที่สามารถทำาให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	 และเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ	และประชาชน

	 ทางด้านการศึกษาและการร่วมงานกับคณะนิติศาสตร์	ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์	เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท 

สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นผู้บรรยายวิชาสนธิสัญญา	 หลักสูตรปริญญาโท	 คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ตั้งแต่	พ.ศ.	2497,	พ.ศ.	2517	-	2520,	พ.ศ.	2526	–	จนถึงปัจจุบัน	เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญา

โท	และปริญญาเอก	ของคณะนิติศาสตร์	เป็นระยะเวลาเกินกว่า	10	ปี	จนถึงปัจจุบัน	เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	ทั้งหลักสูตรเก่า	และ

หลักสูตรใหม่	เป็นระยะเวลาเกินกว่า	10	ปี	จนถึงปัจจุบัน	เป็นคณะกรรมการประจำาคณะนิติศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	จนถึงปัจจุบัน	

ดังนั้น	ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์	เป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละในการให้ความรู้แก่นักศึกษา	คณะนิติศาสตร์	และช่วยงานคณะฯ	เป็นระยะ

เวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน

	 ทางด้านสังคม	ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์	มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษากฎหมาย	โดยเฉพาะกฎหมายระหว่าง

ประเทศ	จนได้รับปริญญานิติศาสตร์	ดุษฎีบัณฑิต	(กิตติมศักดิ์)	จากทั้งจุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เคยดำารงตำาแหน่ง	

คณะกรรมการกฤษฎีกา	ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายกฤษฎีกา	คณะที่	 6	 เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศ	และการค้าระหว่างประเทศ	ทรัพย์สิน

ทางปัญญา	อนุญาโตตุลาการ	ประจำาศาลอนุญาโตตุลาการถาวร	ระหว่างประเทศ	ณ	กรุงเฮก	ประเทศฮอลแลนด์

	 ฉะนั้น	ด้วยเกียรติประวัติ	และผลงานดังกล่าว	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จึงเห็นสมควรที่จะมอบเข็มเกียรติยศ	ประจำาปี	พ.ศ.	2555	แก่	

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.อรุณ		ภาณุพงศ์
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“โลกหมุนต่อ...ถ้าล้อยังหมุน”

	 จากกระแสภาวะโลกร้อน	 หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 หรือ

แม้แต่ประชาคมโลก	 ให้ความสำาคัญในเรื่องการช่วยกันลดภาวะโลก

ร้อน	 ซึ่งตัวแทนรัฐภาคีที่เข้าร่วมประชุมลงมติยอมรับข้อตกลงในการ

ร่างกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

มิอากาศ	 เพื่อนำาไปสู่การจำากัดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอลและสา

รอื่นๆ	 ซึ่งทำาให้เกิดปรากฎการเรือนกระจก	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

เป็นสถาบันการศึกษาที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชนผู้เป็นปัญญาชนให้

ตระหนักและใส่ใจเรื่องการลดภาวะโลกร้อน	 จึงจัดกิจกรรมโครงการ

ปั่นจักรยาน	 โลกหมุนต่อ...ถ้าล้อยังหมุน	 ร่วมกับบริษัททรูมูฟ	 จำากัด	

(มหาชน)	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2555	 บริเวณทางจักรยานหน้าศูนย์

หนังสือ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง

อธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ กล่าวว่า	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา	 บุคลากร

มหาวิทยาลัย	 ขับขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภายในมหาวิทยาลัย	 ตามโครงการ	 (Green	 Campus)	 ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษา	บุคลากร	พักอาศัยในมหาวิทยาลัย	

จำานวน	 25,000	 คน	 และมหาวิทยาลัยตั้งเป้าให้นักศึกษาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยขับขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์	 รถจักรยานยนต์ภายใน

มหาวิทยาลัย	ให้ได้	20%	ภายใน	2	ปี	หรือประมาณ	5,000	คน	จากเดิม	

5	%		ของผู้พักอาศัย	หรือประมาณ	1,000	คน		นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

พร้อมที่จะพัฒนาระบบจักรยาน	 ให้ครบวงจรต่อยอดระบบจักรยาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จับมือกับ	บริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	ปลุกกระแสสร้างค่านิยมให้นักศึกษา	บุคลากร
ใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการขับขี่จักรยานภายในมหาวิทยาลัย	ตั้งเป้าจาก	7%	เป็น	20	%	ภายใน	2	ปี	พร้อม
พัฒนาระบบจักรยานครบวงจร	 ต่อยอดระบบจักรยานและโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Campus)	

และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้มี	 bike	 café	 	 และส่งเสริมสร้างค่า

นิยมให้นักนักศึกษา	 บุคคลากร	 หันมาขี่จักรยานเพื่อยกระดับให้เป็น

มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Campus)

  นายกษิดิศ ครุฑางคะ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

ประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ ให้สัมภาษณ์ว่า	

จากปัญหาการใช้รถจักรยานยนต์	 หรือรถยนต์	 นอกจากจะทำา	 ให้เกิด

ปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยแล้วยังทำาให้เกิดปัญหาต่อสิ่ง

แวดล้อม	ปัญหารถติด		ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ	ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับ

สถานที่จอด	 	 และเมื่อเกิดปัญหาหลายๆ	 ด้าน	 จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ขึ้น	 โดยมีจุดประสงค์ของการ

จัดตั้งชมรม	 คือการปลูกกระแสให้นักศึกษา	 บุคลากร	 หันมาขี่จักรยาน

แทนรถจักรยานยนต์	 หรือรถยนต์	 	 ซึ่งอนาคตจะมีการขยายผลไปยัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์พัทยา	 และศูนย์ลำาปางด้วย	 นอกจาก

นี้	 ชมรมจัดให้มีกิจกรรมขึ้นในแต่ละปีส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในการปั่น

จักรยาน	 เช่น	 โครงการปั่นจั๊กรักโลก	 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูก

ต้นไม้	ปั่นจั๊กไปพักใจ	เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปร่วมฟังดนตรี	ทานข้าว

เย็นร่วมกัน	ปั่นจั๊กไปฟังธรรม	เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปฟังธรรม	หรือ

เสวนาร่วมกัน	 โดยจะเริ่มประเดิมกิจกรรมแรกในวันที่	 3-5	 พฤษภาคม	

55	 ในงานต้อนรับเพื่อนใหม่	 โดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการ

เยี่ยมชมมหาวิทยลัยตามสถานที่ต่างๆ	 	 เพื่อส่งเสริม	 ปลูกจิตสำานึกให้

นักศึกษาใหม่หันมาขับขี่จักรยานแทนการขับขี่รถยนต์	 เพื่อรักษาสิ่ง

แวดล้อม	ภายใต้คำาขัวญที่ว่า	“ยอมเหนื่อยสักนิดเพื่อต่อชีวิตให้โลกของ

เรา”	หรือ	“Move	with	your	bike	prolong	Life	of	the	Earth”
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งานกาชาด ประจำาปี 2555

วันสัญญา ธรรมศักดิ์ 
ประจำาปี 2555

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมออกร้านในงานกาชาด	ประจำาปี	2555	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	-	7	เมษายน	2555	ณ	บริเวณลาน

พระรูปทรงม้า	สนามเสือป่า	ถนนศรีอยุธยา	และถนนราชดำาเนินนอก	โดย					เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2555	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเปิดงานกาชาด	ประจำาปี	2555	และทรงเยี่ยมชมร้านธรรมศาสตร์กาชาด

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 	์

จัดงานวันสัญญา	 	 ธรรมศักดิ์	 ประจำา

ปี	2555	เมื่อวันที่	5	 เมษายน	2555		ณ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	

โดย	 ศาสตราจารย์	 นรนิติ	 	 เศรษฐบุตร	

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์		

เป ็ นประธานวางพานพุ ่ มสั กการะ

อนุสาวรีย์	 ศาสตราจารย์สัญญา	 	 ธรรม

ศักดิ์	 และปาฐกถา	 ในหัวข้อ	 “การแก้ไข

รัฐธรรมนูญ”
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พร้อมด้วยคระผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

ต้อนรับ	 Miss	 Kazuko	 Maki,	 Director	 of	 Agon	 Shu	

International	 Department	 และ	 Miss	 Fumiko	 Kanazawa,	

Advisor	of	Agon	Shu		International	Department	เพื่อหารือ

เกี่ยวกับการมอบเงินและการจัดสรรทุนการศึกษา	 เมื่อวันที่	 12	

มีนาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมสัญญา	 	 ธรรมศักดิ์	 ชั้น	 2	 ตึกโดม	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 	 จัดการ

บรรยายวิชาการเรื่อง	A	TBS	Public	Lecture	on	Corporate	Social	

Responsibility	(CSR)	เพื่อเชิดชูเกียรติ	ศาสตราจารย์	ดร.อัญญา	ขัน

ธวิทย์	 ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 ชั้นสูงสุด	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	 (ม.ป.ช.)	 และได้

รับการประกาศเกียรติคุณจากสภาวิจัยแห่งชาติเป็น	 นักวิจัยดีเด่นแห่ง

ชาติ	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2555	ณ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จัดงาน	“Thammasat’s	Riv-

er	 Cruise	 Reception”	 เลี้ยงรับรองผู้แทนจากวิทยาลัยคู่สัญญาที่

เข้าร่วมประชุม	APAIE	2012	Conference	&	Exhibition	เพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมือทางวิชาการ	 และกระชับความ

สัมพันธ์อันดี	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2555

	 งานบริการการศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัดโครงการสัมมนาพิเศษ	 “วัฒนธรรมการ

ทำางานขององค์กรญี่ปุ่น”	 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการ

ทำางานของชาวญี่ปุ่น	 อันเป็นการให้นักศึกษาคณะฯ	 ได้เพิ่มศักยภาพให้

ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น	 โดยมี	 รศ.ดร.สมชาย	

ชคตระการ	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และมี	 นาวา

อากาศโท	 ดร.ณัฐวุฒิ	 	 สามไพบูลย์	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 เมื่อวันที่	 14	

มีนาคม	 2555	 ณ	 ห้อง	 S	 102	 อาคารบรรยายรวม	 5	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 สุปรีดี	 	 ฤทธิรงค์	 ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.	 ดนุพันธ์	 วิสุวรรณ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการ 

ศึกษาต้อนรับ	 คณะผู้บริหารจาก	 University	 of	 Jember 

ประเทศอินโดนีเซีย	เพื่อหารือทางด้านวิชาการ	การเรียนการสอนและ

ระบบประกันคุณภาพ	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2555	ณ	ห้องประชุมวรรณ 

ไวทยากร	ตึกโดม	ชั้น	1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นพพร	 	 ลีปรีชานนท์	 ประธานสภา

อาจารย์	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 แด่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ผดุงศักดิ์		

รัตนเดโช	 อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ	ประจำาปี	พ.ศ.	2554	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

วิจัย	โดย	รองศาสตราจารย์	พรชัย		ตระกูลวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่าย

บริการวิชาการและวิจัย	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	

2555		ณ	ห้องประชุมปรีดี	พนมยงค์	ชั้น	3	อาคารโดมบริหาร	มธ.ศูนย์

รังสิต

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นพพร	 	 ลีปรีชานนท์	 ประธานสภาอาจารย์	

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 แด่	 ศาสตราจารย์	 ดร.อัญญา	 	 ขันธวิทย์	 อาจารย์

ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 ประจำา

ปี	พ.ศ.	2554	สาขาเศรษฐศาสตร์	 โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม		

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 27	

เมษายน	2555	ณ	ห้องประชุมโดมคู่ฟ้า	ชั้น	4	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

มธ.ศูนย์รังสิต

	 สำานักงานบริหารการวิจัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานด้านการวิจัย	ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ	เมื่อวันที่	29	

–	30	เมษายน	2555	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย

ของประเทสต่อการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัดสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “เราจะอยู่ร่วม

กันอย่างไรในอาเซียน?:	ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย”	เมื่อวันที่	30	เมษายน	

2555	ณ	หอประชุมศรีบูรพา	(หอเล็ก)	และห้องประชุม	LT1,	LT2	คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์
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นักศึกษาธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ 
Thailand Public Speaking Competition 2012

	 นายอัครวินท์	 ศังขะนันทน์	 นักศึกษาทุน	 TEPE	 ชั้นปีที่	 1	

จากโครงการ	 TEP	 และ	 TEPE	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษา

อังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ	 ประจำาปี	 2555	 	 	 (Thailand	 Public	

Speaking	 Competition	 2012)	 ในหัวข้อ	 “The	 Head	 or	 The	

Heart?”	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2555	ณ	ห้องควีนส์ปาร์ค	 1	 โรงแรม

อิมพีเรียลควีนปาร์ค	 สุขุมวิท	 22	 โดย	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ธรรมศาสตร์	คว้ารางวัลชนะเลิศ	Thailand	Public	Speaking	Competition	
2012	เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับนานาชาติ	ณ	ประเทศอังกฤษ

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำาของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  เรื่องน่ารู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา   : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ สมบัติ แก้วปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : ศิริศักดิ์ สรานุกูล
กองบรรณาธิการ  : นพรัตน์ พลอยชื่น  ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก  ณัฐกาญจน์ หันจรัส  ปฐมา ศรีสังข์  นวพรรณ อิ่มดวง
     ประภาพันธ์ ว่องไว  ศักดิ์เดช ธนาพรกุล  เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี  ศุภณา เย็นเป็นสุข
จัดทำาโดย  : งานประชาสัมพันธ์  กองงานศูนย์รังสิต  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     โทรศัพท์  0-2564-4493  0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8  โทรสาร. 0-2564-4493
พิมพ์ที่   : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย	 (English	 Speaking	

Union	 Thailand)	 ร่วมกันจัดขึ้น	 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และผู้ชนะ

เลิศการแข่งขันจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ	 ณ	 กรุง

ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ในเดือนพฤษภาคม	2555	นี้


