


  ตอนรับ “สูโดม” (พัทยา)
สวัสดีคะ

 ขอตอนรบัสูเทศกาลขึน้ปใหมไทย  ทามกลางสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวน จนยากทีจ่ะระบวุาเปนฤดูกาลใดเหมอืนเชนสภาวะทางการเมอืง  

ในขณะนี้อีกครั้ง  กับจุลสาร “สูโดม” ฉบับที่ 4   ซึ่งการจัดทำจุลสารไดพยายามปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในเรื่องของเนื้อหา สาระ และมุมมองใหมๆ 

โดย ใหครอบคลุม และอยูในกรอบขอมูลของแวดวงศิษยเกา  มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปจจุบันดวย  

 ฉบับนี้คณะผูจัดทำไดทำการสัมภาษณศิษยเกาที่นาภาคภมูิใจ  ซึ่งเปนสภุาพสตรีที่ไดรับรางวัลสตรีดีเดนแหงชาติ  และประสบความสำเร็จ

ในชีวิตหนาที่การงานและครอบครัวอยางมีวิสัยทัศน  ตลอดจนการเปนผูเสียสละที่ไดทำงานเพื่อสังคม ใหกับผูดอยโอกาสในสังคมมาเปนเวลานาน  

และ “คอลมันศษิยเกาเลาเรือ่ง” กย็งัไดรบัเกยีรตจิากศษิยเการุนพีอ่าวุโส ทีไ่ดเลาความหลงัเมือ่ครัง้ยงัศกึษา  ในขณะเดยีวกนัคอลมัน “จากนองถงึพี”่ 

ถือโอกาสแนะนำ นายก อมธ. คนปจจุบันซึ่งไดรับการเลือกตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้  สำหรับในแวดวงมหาวิทยาลัย  ขอถือโอกาสนี้แนะนำมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา  พรอมสัญลักษณ “โดม” ที่เพิ่งจะสรางเสร็จ ที่ศิษยเกาอีกหลาย ๆ ทานยังไมทราบ และเพื่อใหสอดคลองกับโลกใบนี้ 

ที่ไดเปลี่ยนแปลงสูโลกดิจิตอล  และมีอินเตอรเน็ตกาวสูชีวิต  ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมไมสามารถปฏิเสธการยอมรับได  ดวยบทความเบา ๆ เกี่ยวกับ   

สื่อทางสารสนเทศที่นาสนใจและกำลังเปนที่นิยมในปจจุบัน  พรอมดวยขาวสารและกิจกรรมของสำนักงาน 

 อยางไรก็ตามเพื่อความสมบูรณของจุลสารยิ่งขึ้น คณะผูจัดทำจุลสารขอเรียนเชิญศิษยเกาไดใหเกียรติ เขามามีสวนรวม 

ในการจัดทำจุลสาร ดวยการสงบทความ หรือขอคิดเห็นที่ทานปรารถนาใหลูกแมโดมไดรับทราบ ตลอดจนคำติชมตาง ๆ ตอจุลสาร  

หรือจะเปนการรวมสนุกกับคอลัมน “สนุกสนานทายเลม”

       

       ฐิติมน  เลิศศิริสาคร

                                                                                                      บรรณาธิการ
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อารยา อรุณานนทชัย

“ถามีความพยายามและตอเนื่องศึกษา 

หาความรูเพิ่มเติม บริษัทก็จะเติบโตขึ้นได 

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย”

เหตุจูงใจที่ทำใหเลือกศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชีคืออะไร?
สาเหตุก็คือตอนเด็ก ๆ พอเปนนักธุรกิจนำเขาและสงออกสินคา        

จากประเทศญี่ปุน จึงมีโอกาสไดเห็นและคุนเคยกับการทำบัญชีบริษัท 

ของพอ เม่ือสมัครเรียนก็เลยสมัครเขาคณะท่ีคุนเคยท่ีสดุ ซ่ึงก็คือคณะ 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี

การเลอืกคณะพาณชิยศาสตรฯ มสีวน ชวยใหทาน
ประสบความสำเร็จทางการงานหรือไม ?
ประโยชนเกิดขึ้นอยางมากจากการนำสิ่งที่เรียนมาใชในการทำงาน

อยางมีความรู  การบัญชีพาณิชยมีความสำคัญสูงตอการทำธุรกิจ 

การทำธุรกิจอะไรก็ตาม ระบบบัญชีจะชวยชี้ใหรูวา กิจการของเรามี 

ผลประกอบการดีหรือไม และมีสถานะทางการเงินเปนอยางไร ฉะนั้น 

ไมวาจะเปนบริษัทเล็กหรือใหญ บัญชีมีความสำคัญและมีประโยชน

อยางมาก

รูสึกประทับใจอะไรเก่ียวกับธรรมศาสตร และ            
เมื่อเอยถึงธรรมศาสตรคิดถึงอะไร ?
ตอนเข าไปแรกๆ รูสึกว าหองเรียนที่ ธรรมศาสตรกว างมาก 

มีคนเรียนมากมาย คนฟงเลคเชอรก็มีทั้งยืนและนั่ง ไดเจอเพื่อน   

ใหม ๆ ไดไปเที่ยวและทานอาหารกลางวันดวยกัน และถาวันไหนมี 

โอกาสก็ไปสนามมวยราชดำเนิน ไปทานไกยาง น้ำเขียว น้ำแดง           

ในตอนน้ันกส็นกุกับการไปทานอาหารท่ีน่ันมาก มีชมรมบันไดคาวบอย 

สำหรับการเขารวมกิจกรรมในสมัยนั้น เนื่องจากเปนคนขี้อาย 

จบอัสสัมชัน ม.4 สอบเทียบ ม.6-ม. 8 ก็ทำใหเขา เรียน มธ.เร็ว          

ทำใหรูสึกวามีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก จึงเปนสาเหตท่ีุไมคอยไดรวมใน 

กิจกรรมมากเทาไหร และอีกสาเหตุที่สำคัญคือเปนคนที่ชอบเรียนมาก

ทานคิดวาประสบการณในชวงเวลาใดที่มีผลตอ      
ความคิดในการทำงานในระดับผูบริหาร
ประสบการณกับการทำงานเปนของคูกัน ประสบการณมีมาเรื่อย ๆ 

ของทุกขั้นตอนการทำงาน ยิ่งทำงานมากเทาไหรประสบการณที่ไดรับ 

ก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ทุกครั้งการเปลี่ยนแปลงงานก็มีประสบการณ

ใหม ๆ  อยางในชวงแรก ๆ  ของชีวิตการทำงานก็สอบไดทุนจากธนาคาร

แหงหนึง่ ไปศกึษาตอตางประเทศ และไดกลบัมาทำงานดานงบประมาณ 

ตอมาเมื่อมีครอบครัวก็ทำงานสวนตัวกับคุณสุนทร ไดทำงานเปน 

บริษัทคาหลักทรัพย ในชวงแรก ๆ ก็ไมมีความชำนาญเลย                     

เทรดเดอรในสมัยกอนนั้นตองวิ่งไปวิ่งมาระหวางลูกคาและกระดาน

หุน ลูกคาก็มายืนออเต็มหนาเคานเตอร ในตอนนั้นรูสึกทอใจมาก 

แตเมื่อมีความชำนาญมากขึ้น ก็ทำใหกิจการเล็ก ๆ เจริญเติบโต           

จนกลายเปนกจิการท่ีมีการรวมทนุกบับริษัทตางประเทศ การทำโรงงาน 

น้ำตาลก็เปนอีกกาวหนึ่ง เพราะไมเคยทำโรงงานอุตสาหกรรมเอง 

มากอนจึงรูสึกวาหนัก ไดหาบุคลากรที่ชำนาญดานนี้มาชวยเปน           

ผูจัดการโรงงาน โดยที่เรามีวิสัยทัศน และนโยบายเปนอยางไรผูจัดการ

โรงงานจะทำให ประกอบกับที่รูเรื่องบัญชี ทำใหสามารถลงตัวในไมชา 

และ 2-3 ปที่ผานมา รัฐบาลสงเสริมการทำพลังงานทดแทน ก็ไดกอตั้ง 

โรงงานผลติเอเทอรนอล ซึง่ทำใหตองศกึษาเทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุโดยใหมทีี่

ปรึกษาเปนนกัวิชาการมาชวยแนะนำ โดยดาน Technology provider 

ก็ทำการจางงานแบบ turn key ทำใหรูสึกสนุก ไดเรียนรูอะไรใหม ๆ 

และไดความรูมากขึ้น จึงอยากจะบอกไววาถามีความมานะพยายาม     

และศกึษาหาความรูเพิม่เตมิอยางตอเนือ่ง บรษิทักจ็ะเตบิโตขึน้ได แมจะ 

มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานจากเดิมที่เคยทำก็ไมมีปญหาอะไร

ไดรับทราบขอมูลจากทางสื่อเสมอวา ทานไดอุทิศ
เวลาและทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสภาพแวดลอม 
เสมอมา อะไรเปนปจจัยทำใหทานใหความสำคัญใน
เรื่องดังกลาว?
ด านสั งคมได เข า ไปเกี่ ยวของกับสาธารณกุศล เพราะว า ใน                       

โลกนี้สังคมมีความเหลื่อมล้ำอยูมาก รวยจนไมสำคัญเทาใด 

แตบางคนดอยโอกาส ทำใหชีวิตลำบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการ 

จึงไดเขารวมมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ป 2520 เริ่มจากการเปนเหรัญญิก  



ซึ่งมูลนิธิจะดูแลเด็กพิการ โดยมีการพื้นฟูดวย เชนคนพิการดาน          

รางกายการเคลื่อนไหวก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลซึ่งแพทยอาจ 

ทำการผาตัด ทำการฟนฟู และมีกิจกรรมบำบัด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่

มีคาสำหรับเด็ก ๆ  ที่พิการ ชวยใหเขาสามารถที่จะพึ่งตัวเองโดยไมตอง 

เปนภาระของสังคม ซึ่งโดยสวนตัวแลวมีความภูมิใจอยางมากที่ได

ชวยคนดอยโอกาส สรางชีวิตเขาใหดีกวาเดิมมาก ไมดอยกวาคนอื่น 

มากเกินไป มีความรู มีสติปญญา ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิ ฯ 

ซึ่งใหความอนุเคราะหคนพิการ มีเด็กประมาณ 300 คน อายุ 3-18 ป 

ถาอยู กทม.และปริมณฑล ก็ใหไปเชาเย็นกลับ แตถาอยูตางจังหวัด 

ก็พักที่มูลนิธิ นอกจากนี้มูลนิธิยังมี โรงเรียนศรีสังวาลย ใหเด็กพิการ 

เรียนหนังสือในระหวาฟนฟูและรักษาที่มูลนิธิ มีโครงการพิเศษอื่นๆ 

สำหรับเด็กที่ ไมสามารถศึกษาได เชน การปลูกผักไฮโดรนิก 

การเลีย้งปลาสวยงาม การเพาะเหด็ และไอท ีโดยเฉพาะดานไอททีีท่ำให 

กำแพงกันระหวางคนพิการที่พูดไมได เขียนหนังสือไมไดกับคนอื่น 

หมดไป ชีวิตคนสำคัญที่สุด คือ รางกายมีความพรอมสุขภาพดีและ

สมประกอบ สวนรายไดและฐานะเศรษฐกิจมีความสำคัญ ระดับหนึ่ง          

แตการใชเวลากับครอบครัวเพื่อสรางครอบครัวที่ดี มีความอบอุน 

และดแูลสขุภาพใหดี ก็มีความสำคัญมากเชนเดียวกัน เพราะครอบครัว 

เปนจุดเล็ก ๆ ของสังคม ถาครอบครัวสวนมากในสังคมมี                      

ความรมเย็นเปนสุขยอมหมายถึงประชาชนของประเทศมีคุณภาพชีวิต  

ที่ดีมีความมั่นคง

นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน ทานคิดวามี 
นโยบายใดบางในความคิดของทาน ที่ควรจะมี 
การแกไข หรือปรับปรุง?
นักธุรกิจของไทยสวนมากคอนขางเกง ไมวาเกิดอะไรขึ้นก็มีธุรกิจที่อยู

รอดได เชน ป 2540 แมเศรษฐกิจมีปญหา แตประชาชนชาวไทยสวน

ใหญก็ยังราเริงได เพราะประเทศไทยมีที่ดินอุดมสมบูรณ มีการเกษตร 

เปนกระดูกสันหลังเวลาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แมจะมีปญหาการเงิน 

แตประชาชนไมอดอยากมาก เพราะมีพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ 

เมื่อตกงานจากในเมือง กลับไปบานที่ตางจังหวัดก็ยังมีอาหารใหรับประทาน 

ปญหาการจราจรมีผลตอธุรกิจมากทั้งในดานการสัญจรและขนสงสินคา 

และทำใหตนทุนดาน logistic สูง รัฐบาลควรแกไขการจราจรติดขัด 

และพัฒนาชองทางอื่นที่ เปดแนวทางใหมีทางเลือกและสะดวก 

งายขึ้น เชน การขยายรถไฟฟาใตดิน การพัฒนารถไฟที่ยังลาหลัง 

การพัฒนาการขนสงทางน้ำ เปนตน นอกจากนี้ภายใตสภาวะ 

ฤดูกาลมีทั้งหนาฝน และหนาแลง ควรมีการศึกษาบริหารดานน้ำ                     

อยาใหปลอยทิ้งเปนของเสียอยางเดียว ควรนำมาใชประโยชนได 

ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร แมจะเปนประเทศเกาะเล็ก ๆ 

ก็สามารถบริหารจัดการน้ำไดดี ซึ่งในปจจุบันไดทำเขื่อนเก็บน้ำใชแลว 

มา recycle จนกระทั่งเปนน้ำดีและเก็บน้ำฝนรวมเปนแหลงน้ำใหญ 

สามารถนำมาใชไดอีก หากน้ำลนก็เปดเขื่อนระบายใหน้ำออกทะเลบาง  

ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาแหลงน้ำบาง แตก็คงตองพัฒนาตอไป  

ควรมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำฝนทำใหเกิดประโยชนแกเกษตร

กรและเชิงธุรกิจ อยาปลอยใหน้ำฝนไหลออกสูทะเลโดยไมจำเปน 

พลังงานทดแทนมีความสำคัญมาก สะอาด และไมมีวันหมด ประเทศไทย

โชคดีมีพ้ืนดนิอดุมสมบูรณ จึงควรพัฒนาแหลงน้ำใหดี และพัฒนาการ 

เพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพ แมวาปจจุบันจะมีการประกันราคาทำให

ราคาผลิตผลทางการเกษตรสูง แตอาจเปนผลเสียในอนาคตทำให        

มิไดพัฒนาการเกษตรใหมีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพควรพัฒนา 

ผลผลิตตอไรใหมาก ๆ  จนทำใหไดเงินมากโดยราคาไมสูงมากจะดีกวา 

เพราะทั้งโลกแขงขันกันดวยตนทุน

ใ น ด า น ชี วิ ต ค ร อ บ ค รั ว ก็ ไ ด รั บ ท ร า บ ว า 
ทานก็ประสบความสำเร็จอยางมาก ทานมีวิธีการ 
ในการเล้ียงดูและอบรมบุตรหลานอยางไรบาง?
มีลูก 3 คน เปนครอบครัวที่อบอุน ในการเลี้ยงดูลูกเล็ก ๆ  ตองใหเวลา 

เพราะเด็กเสมือนผาขาว แมตองทำงาน ตอนเย็นก็จะอยูกับลูกตลอด 

ทำใหเกิดความสนิทสนมกันมาก และตองใหความยุติธรรมเทากัน     

ลูกจะรักใครกันเกิดจากพอแมตองใหความยุติธรรม ลูกจะไดสบายใจ 

ถาไมสบายใจตองใหกำลังใจตลอด และเปนผูใหเสมอ จะทำใหคนใน 

บานมีความสุขและเราก็จะมีความสุขไปดวย

ใครเปนแบบอยางในอุดมคติ หรือ Role model 
ของทาน?
ไมถึงกับเปน role model แตที่นิยมชมชอบ คือ นายบัญชา 

และนายบรรยงค ลำซ่ำ ทานมองเห็นความสำคัญของการพัฒนา 

บุคลากรมานาน เปรียบเสมือนเปนผูจุดประกายในเรื่องนี้ รูสึกวา 

2 ทานมีวิสัยทัศนไกล มีความเปนผูนำในเชิงทำใหองคกรเกิด

ความมั่นคงเปนปกแผน มีการวางแผน ศึกษาขอมูลเพื่อการ 

พัฒนามานานแลวเปนตัวอยางที่ดี เพราะการทำธุรกิจตองมีวิสัย

ทัศน มีเปาหมาย รูวาจะพัฒนาวิจัย อยางไร มิฉะนั้นจะลาหลัง 

อีกทานที่นิยมคือ อ.เสนาะ อูนากูล ผูกอตั้งและอดีตเลขาธิการ 

สภาพัฒน ซึ่งไดทำงานใหประเทศชาติมาก มีความซื่อสัตย สุจริต 

ทำเพื่อประเทศจริง ๆ

ทานมีขอคิด ฝากถึงชาวธรรมศาสตรทั้งศิษยเกา
และศิษยปจจุบันอยางไรบาง?
การที ่เราเป็นนักศึกษา มีโอกาสศึกษาหาความรู ้เพื ่ออนาคตที ่ดี     

เมื่อเรียนจบและเริ่มประกอบอาชีพควรนึกถึงสังคมบาง เพราะโลก 

ภายนอกมีอะไรหลายอยางที่นักศึกษาควรนึกถึง ปจจุบันนี้อุต- 

สาหกรรมก็เจริญกาวหนา อุตสาหกรรมสวนใหญทำใหเกิดมลภาวะ 

จึงเปนสิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึง เพราะมลภาวะทำใหโลกรอนและเกิด 

วิกฤตอันไมพึงปรารถนา ประชาชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงสขุภาพไมดี ชีวิต

ที่สมบรูณนอกจากมุมานะสรางเศรษฐกิจใหดีแลว ตัวคิดถึงครอบครัว 

ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ทำตนใหเปนประโยชนตอสังคมรวมๆ กันไป 

กลาวคือใหดำเนินการสายกลาง ขอสำคัญตองเปนคนดี คิดดี พูดดี ทำดี

           



 ในฉบับนี้ นอง ๆ ชาวมธ. ขอแนะนำนายกองคการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อมธ.) คนใหม คือ “นายธนพล ทายะติ” หรือ 

“เจมส” นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้นปที่ 3 เอกบริหาร 

สาขาธุรกจิระหวางประเทศ โลจสิตกิสและการขนสง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

โดยนายก อมธ. คนใหมจากพรรคธรรมเพื่อโดม จะตองปฏิบัติหนาที่นี้เปน  

ระยะเวลา 1 ปเต็ม กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับนักศึกษาหนุมไฟแรงคนนี้

กันกอนเลยคะ  

เพราะเหตุใดถึงเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

จริง ๆ แลว ในตอนแรกผมไมไดสนใจทางดานนี้เลย เพราะผมอยากเรียน 

สายนิเทศมากกวา  แตพอไดเขามาเรียนในคณะนี้แลวรูสึกชอบ เพราะเปน 

ศาสตรที่ไมเคยเรียนมากอน และสามารถนำความรูที่ไดเรียนมาใชในชีวิต 

ประจำวันไดจริง นอกจากนี้ยังทำใหผมมองโลกในอีกแงมุมหนึ่งดวย 

ทำกิจกรรมอะไรบาง ตั้งแต เรียนอยูประถมจนถึงปจจุบัน 

ผมชอบทำกจิกรรมของโรงเรยีนมาตัง้แตเดก็ อยางเชน สมยัเรยีนอยูชัน้ประถม 

จะชอบประกวดรองเพลง สมัยมัธยมจะชวยทำงานในวันกีฬาสี 

อะไรเปนสิ่งที่จุดประกายในการลงสมัครเลือกตั้ง อมธ. ในปนี้  

ต้องย้อนกลับไปในสมัยเป็นนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 ผมอยากทำกิจกรรม 

ในมหาวิทยาลัยมาก จึงเขาไปเปนอาสาสมัครในงาน Freshy Game 

ดูแลฝายสวัสดิการ ซึ่งเปนงานที่ผมชอบมากเนื่องจากผมไดรับการปลูกฝงมา  

ตั้งแตเด็ก ในเรื่องงานบริการ หลังจากจบจากงานนี้ ก็ไดมีโอกาสเขามาชวยใน   

งานประกวดวงดนตรขีองธรรมศาสตร (TUMC) ดแูลฝายเวท ีและไดรูจกักบัพีต่ ิ

ซึ่งเปนอุปนายก อมธ. ในสมัยนั้น ผมจึงเริ่มสนใจและเขามาชวยงานใน อมธ. 

โดยตลอด ไดเปนประธานฝายบำเพ็ญประโยชน ซึ่งเปนฝายที่ดูแลและ 

ประสานงานระหวาง อมธ. และ ชมุนมุ ชมรม คายอาสา ภายในรัว้มหาวทิยาลยั 

ซึ่งจากการที่ผมไดเขามาชวยงาน อมธ. ตั้งแตป 1 จึงเปนสิ่งจุดประกายให 

ผมลงสมัครเลือตั้ง อมธ. ในปนี้ครับ 

เพราะเหตุใดเพื่อนๆในพรรคถึงใหความไววางใจใหเราสมัครเปน 

นายก อมธ.

โดยการลงคะแนนโหวตครับ ซึ ่งผมก็ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ส่วน   

เหตุผลที่เพื่อนๆไววางใจในตัวผมนั้น อาจเปนเพราะวาผมทำงานใหกับ 

อมธ. มาตั้งแตปหนึ่งแลว ทำใหเพื่อนๆมองวาผมรูงานเกี่ยวกับ อมธ. 

มากที่สุดครับ

พรรคธรรมเพื่อโดมใชเวลานานเทาไรในการเตรียมตัวเลือกตั้ง อมธ. 

และมีวิธีการหาเสียงอยางไรบาง

ใชเวลาในการเตรยีมตวัประมาณ 4-5 เดอืน สวนการหาเสยีงนัน้ ใชเวลาประมาณ 

2 เดือนครับ โดยทางพรรคธรรมเพื่อโดมจะใชวิธีการหาเสียง จากแผนพับ 

ธงราว คัทเอาท กระดาษA4 และ VTR เพื่อเปนการประชาสัมพันธพรรค 

ของตนเอง และถือเปนการกระตุนใหนักศึกษาธรรมศาสตรมาใชสิทธิ์ลง 

คะแนนเสียงใหมากขึ้นดวยครับ 

“เกรดเฉลี่ยทำใหคุณมีงานทำ...         
     ...แตกิจกรรมทำใหคุณทำงานเปน”

ธนพล ทายะติ

จากนองถึงพี่โดย นางสาวองคอร สหชัยรุงเรือง 

ภาพ: นายวรวิทย หงษหิรัญเรือง



รูสึกอยางไรบางเมื่อทราบผลวาพรรคธรรมเพื่อโดมไดรับคะแนน 

เสียงมากที่สุด

รูสึกดีใจมากๆครับที่พรรคธรรมเพื่อโดมไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด แตใน 

เวลาเดียวกันก็เริ่มคิดแลววา ตนเองตองรับภาระที่คอนขางหนักอยางแนนอน 

แตอยางไรก็ตาม ผมจะทำหนาที่นี้ใหดีที่สุด และอยากจะขอบคุณนักศึกษา

ธรรมศาสตรที่ไววางใจเลือกพรรคธรรมเพื่อโดม เขามาบริหารงานเกี่ยวกับ 

นักศึกษาธรรมศาสตรครับ

คิดอยางไรกับการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผมคิดวาการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็เหมือนกับการเมืองนอก 

มหาวิทยาลัย แตการเมืองในมหาวิทยาลัยนั้นไมไดมีเรื่องผลประโยชนมา 

เกีย่วของ ถาถามวาการเมอืงในมหาวทิยาลยัมพีรรคมพีวกมัย้ ผมกต็องตอบวา 

มี เพราะนักศึกษาบางคนอาจจะไมไดเลือกพรรคของเราเพราะนโยบาย แต     

อาจจะเลือกเพราะสมาชิกในพรรคก็เปนไปได ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็คิดวาการ

เมืองไทยก็เปนแบบนี้ครับ

คิดอยางไรกับการเมืองไทยในตอนนี้ 

รูสึกเฉย ๆ  และไมคอยอยากท่ีจะบริโภคส่ือในตอนน้ี เน่ืองจากขาวสารท่ีไดรับ 

บางอยางอาจถูกปดกั้น จนเราไมสามารถรูไดวา ขอมูลที่เราไดรับนั้นนาเชื่อ

ถือหรือไม และถาถามวาตอนนี้ผมเลือกฝายหรือเปลา ผมตอบไดเลยวา ไม 

ครับ เพราะแตละฝายก็ตองการผลประโยชน ซึ่งผมก็เขาใจแตละฝายนะวา 

นิสัย ของคนก็ตองมีการเห็นแกตัวกันอยูแลว และในสวนลึก ๆ ของคน ก็ 

มีความโลภ และตองการอำนาจ 

นโยบายของพรรคในปนี้เปนอยางไร จะมีการพัฒนาและปรับปรุงม

หาวิทยาลัยในเรื่องใดบาง 

ปนี้จะใหความสำคัญกับชุมนุม ชมรม และคายอาสาตางๆ มากขึ้น โดยจะ

มีการปฏิรูปกิจกรรมนักศึกษาทั้งระบบใหทันสมัยแลตอบสนองตอนักศึกษา 

ซึ่งนโยบายของพรรคที่เดนๆ คือ “One stop service” ศูนยประสานงาน 

คุณภาพชีวิตนักศึกษา โดยทำหนาที่เปนองคกรกลางประสานงาน และชวยเหลือ

นักศึกษาในเรื่องของสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต, “TU World Caf”  หรือ 

โครงการเสวนาสาธารณะ ก็เป็นอีกหนึ ่งนโยบายที ่ เป ็นเสมือนเวทีใน

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีสำคัญๆ ใกลตัวของเราครับ และทาง 

พรรคของเราจะมีการจัดตั้งองคกรกลางเพื่อประสานงานกิจกรรมนักศึกษาแหง

ประเทศไทย โดยจะสรางสัมพันธและเครือขายความรวมมือกับองคกรกลาง 

ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

การทำงานมีผลกระทบกับการเรียนมากนอยขนาดไหน 

ผมคิดวาไมนาจะมีผลกระทบตอการเรียนมากนักเพราะผมก็ทำกิจกรรมมา 

ตลอด ซึ่งผมไดยืดคำพดูประโยคหนึ่งจากวิทยากรทานหนึ่งจากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ที่วา “เกรดเฉลี่ยทำใหคณุมีงานทำ แตกิจกรรมทำใหคณุทำงานเปน” 

เปนคติประจำใจของผม ซึ่งทำใหผมมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานและทำ 

กิจกรรมตาง ๆ ครับ  

บุคคลในอุดมคติ คือใคร

ไมมีครับ เพราะผมเชื่อมั่นในตัวเอง แตผมไดความมัธยัสถมาจากคุณแม

และไดความเสียสละมาจากคุณพอครับ 

อยากฝากอะไรใหเพื่อนๆที่อยากจะเขามาทำงานอมธ.

จริง ๆ แลว อมธ.เปดรับทุกคนนะครับทุกคนสามารถเปนสวนหนึ่งของอมธ. 

ไดแคมีความสนใจอยากทำกิจกรรม

อยากฝากอะไรใหเพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตรบาง 

อยากขอบคุณทุกคนที่ไววางใจใหผมไดมีโอกาสเขามาทำงานเปนนายก อมธ. 

ครับ และอยากใหทกุคนทำกิจกรรมเยอะ ๆ  อาจจะไมจำเปนตองเปนกจิกรรม 

ที่ในอดีตศิษยเกาธรรมศาสตรเคยทำกันไว เชน การประทวงเรียกรองสิทธิ์ 

ซึ่งการทำกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ในมหาวิทยาลัยและในสังคมก็ถือวาเปน 

การทำกิจกรรมแลว เราอาจจะมองคำวากิจกรรมไมเหมือนกัน บางคนอาจจะ 

คิดวากิจกรรมตองเกี่ยวของกับการเมือง แตผมมองวา แมแคคุณเก็บขยะ 

ทิ้งขยะใหลงถัง ก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ดีแลว เพราะวาทุกวันนี้คนสนใจที่จะ 

ทำกิจกรรมนอยลงครับ

ประวัติสวนตัว

ชื่อ: นายธนพล ทายะติ

วันเกิด: 1 กุมภาพันธ 2532

การศึกษา: -  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้นปที่ 3 เอกบริหาร 

สาขาธุรกจิระหวางประเทศ โลจสิตกิสและการขนสง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

มัธยมศึกษา: โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จ.เชียงใหม 

ผลงานและกิจกรรมที่ผานมา:

-Staff งาน TU Freshy game, งานรับเพื่อนใหม, เปดโลกกิจกรรม, 

และการประกวด ดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย 

               -Staff งานฟุตบอลประเพณี ป 64-66

               -Staff การแขงขันประกวดวงดนตรี TUMC และ UMAT 

(University Music Award of Thailand)



ความเจริญวัยเติบโตทางดานความคิดทางการเมือง

ฉันรักธรรมศาสตร
             ชวงชีวิตในธรรมศาสตรเปนชวงชีวิตหน่ึงท่ีฉันไดเรยีนรู

ชีวิตมากมายหลากหลาย  ทั้งสนุกสนานและผสมผสานคละเคลาเขา

กับความตื่นเตนเราใจและเจ็บปวดขมขื่น  ตามสภาพการณตาง ๆ  ที่

เกิดขึ้นในรอบรั้วกำแพงชราแหงนี้

 

 พูดถึงธรรมศาสตรฉันรูสึกมีความฝงใจล้ำลึกมาก

ชีวิตนี้ฉันไดเขาศึกษาเลาเรียนในธรรมศาสตร  มันเปนความ 

ภาคภูมิใจสูงสุดของฉันแลว  และพอของฉันเองก็เปนศิษยเกาของ

ที่นี่  ฉันรักและผูกพันกับแมโดมที่ยืนโดดเดนเปนสงางามริมน้ำเจา

พระยา รักสีเหลืองแดง  สีประจำธรรมศาสตร “เหลืองของเรา คือ 

ธรรมประจำจิต  แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให...” ชาวเลือดเหลือง

แดงรักใครกลมเกลียวยืนเคียงขางกัน ไมวายามทุกขหรือยามสุขเรา

ไมทิ้งกัน  โพธิ์ชรายืนตนสะบัดใบพลิ้วไหวเปนประกายแวววับอยูตรง

ทางเขามหาวิทยาลัยที่เราไมเคยลืม  และเคยเปนที่นัดพบของพวกเรา

เสมอมา  กอนนี้ตนดอกจำปริมน้ำเจาพระยาจะสงกลิ่นหอมหวน 

เยายวนชวนใหพวกเราไปพักพิงใตรมเงาเสมอ  มองเห็นตนชงโคริม

สนามฟุตบอลผลิดอกออกชอสีมวงแซมขาวบานสะพรั่งเมื่อไร เตือน

ใหรูวาจะสอบแลวนะ.......

 
 ในออมกอดอันอบอุนของกำแพงชรา  เรานักศึกษา ม.ธ.ก. 

ไดรับการอบรมบมเพาะใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลูกฝงทัศนะและ 

อุดมคติที่ศึกษาเพื่อ “รับใชประชาชน”  ดังที่นายมารุต บุนนาค อดีต 

รมต.และประธานสภา ฯ และเคยเปนประธานคณะกรรมการนักศึกษา 

ม.ธ.ก.รุน 5 เคยเขียนไววา “การศึกษาเพื่อตนเอง หรือเพื่อวงศตระกูลนั้น 

เปนแนวคิดที่เห็นแกตัว และทายที่สุดก็จะกลายมาเปนเครื่องมือสนับสนุน

ชนชั้นกระมพี หรือชนชั้นปกครอง...”

มรสุมการเมืองกระหน่ำรุมเราเขาธรรมศาสตร
 ตามที่กลาวมาแลว  ฉันกาวเขาสูธรรมศาสตรในสภาวะที่     

ธรรมศาสตรกำลังเผชิญหนากับมรสุมการเมือง ที่โหมกระหน่ำรุมเรา

นับตั้งแตปแรกที่ฉันเขาธรรมศาสตรทีเดียว

 น า ข ำ  ฉัน เอ งนั กศึ กษาหญิ งตั ว เ ล็ ก  ๆ  คนหนึ่ ง 

ก็ยั งมีสันติบาลติดตามทุกฝก าว จนฉันจำได เขาชื่ อจ าสุวรรณ  

วันหนึ่งเรียนจบชวงเชา ฉันก็ขึ้นรถเมลไปหาพี่ปอง (วิภา สุขกิจ) ที่กรมบัญชีกลาง

ซึ่งแตกอนตั้งอยูในวังหลวง พอฉันลงรถเมลฉันก็เหลือบเห็นเขา ฉันรูสึกฉนุ 

ตามอยูได ไมวาจะเปนหนาอินทรหนาพรหมไหน หรือหนาตำรวจสันติบาล 

ฉันลืมไปวาควรกลัว ฉันถามเขาวา “ตามฉันมาทำไม” เขายิ้ม ไมตอบคำถาม 

ฉัน และกลับยอนถามฉันวา “คุณจะไปหาคุณวิภาที่กรมบัญชีกลาง 

ใชไหม?  ผมขึ้นรถตามคุณมา นั่งอยูขางหลัง...” สภาพเชนนี้เกิดขึ้นจนชิน 

เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืน ๆ  ก็คงเจอสภาพเชนน้ีเหมือนกัน สันตบิาลเขาคกุคาม 

นกัศกึษาทีร่กัสนัตภิาพในธรรมศาสตร  เหมอืนพวกเราเปนอาชญากรรายกไ็ม

ปาน เขาคดิอยางไรกไ็มทราบ คำวา “สนัตภิาพ” มนักบ็อกอยางชดัแจงแลววา 

หมายถึง ความสงบสันติ ซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จะพึงใฝหา

การเรียกรองสันติภาพกลับกลายเปนการกระทำที่ชั่วรายในสายตาของ 

ชนชั้นปกครองยุคนั้น

คุณสิริลักษณ  จันทรวงศ

ม.ธ.ก.รุน 2491

สูโดม7



เจริญวัย เติบใหญทางด านความคิดการเมือง  

จากปริมาณสูคุณภาพ
 ในชวงการตอสูเพื่อพิทักษสิทธิอันชอบธรรม ของ

นักศึกษาธรรมศาสตรดำเนินไปอยางตอเนื่อง ฉันไดมีโอกาส 

อานหนังสือที่กาวหนาหลายเลม เชน ชีวทรรศน วิวัฒนาการสังคม  

ไทยกึ่ ง เมืองขึ้นกึ่ งศักดินา แถลงการณพรรคคอมมิวนิสต 

หนังสือธรรมจักร วารสารของคณะตาง ๆ ในธรรมศาสตร  และ 

หนังสือพิมพวารสารที่กาวหนา และอื่นๆ

 ดเูหมอืนจะเปนปลายป 2493 ตนชงโคขอบสนามฟุตบอล

ออกดอกสมีวงแซมขาวแยมบานสะพรัง่  เตอืนใหเรารูวา ใกลสอบแลว  

ตองเรงดูหนังสือในวันอาทิตย ฉันหอบหนังสือไปดูที่มหาวิทยาลัย 
มันเงียบสงบดี ไปนั่งอยู ใตตนหางนกยูงดานกำแพงขางศิลปากร  

แตกอนมีแองน้ำเล็กๆ อยูแองหนึ่ง แตเดี๋ยวนี้แถวนั้นกลายเปนตึกเรียน 

ไปหมดแลว  อานหนังสือไป สายลมโบกโบยมาเย็นยะเยือก  ฉันตอง 

ใสเสื้อคลุมที่เตรียมมาจากบาน ที่นั่นตนหาง 

นกยูงก็กำลังออกดอกสีแสดสวยสดเต็มตน 

เชนกัน  กลีบมันปลิววอนตกลงเกลื่อนใตตน

เพิ่มสีสันความสวยสดงดงามใหกับผืนดิน  

ทำใหฉันคิดไดวา  แมเพียงกลีบหางนกยูงยังมี  

คุณคาในตัวของมันเมื่อมีผูพบเห็น  ฉันจึงเขียน 

เรื่องคุณคาของชีวิตบทหนึ่งสงลงในวารสาร 

คณะเศรษฐศาสตร  รายยาวมาตั้งแตเรื่อง 

ม นุ ษ ย เ ร า เ กิ ด ม า จ า ก ม นุ ษ ย ว า น ร  

ม นุ ษ ย ว า น ร เ ป น บ ร ร พ บุ รุ ษ ข อ ง เ ร า 

เหมือนกันหมด มนุษยวานรกลายเปนคนมาไดก็ตองใชระยะเวลาอันยาว

นานสะสมการเปลี่ยนทางรางกายจากการใชแรงงาน แรงงานสรางมนุษย 

สรางโลก คุณคาของคนคืออะไร เทียบกับดอกสีแสดสวยสดของดอกหาง 

นกยูงแลว  แมเปนเพียงดอกหางนกยูง  มันยังมีคุณคาที่สามารถสราง 

ความสวยสดรื่นรมยบนผิวโลกนี้ได แลวเราละ คนเราก็นาสรางคุณคาของ

ชีวิตดวยการใชแรงงานในการเขารวมสรางสรรคสังคมดวย...  เรื่องนี้มีคน 

เขาเขียนจดหมายมาแสดงความชื่นชมดวย

 ในป 2495 ที่มีการจับกุม “กบฏสันติภาพ” นี้  ฉันเรียนอยูป 

5 จะจบอยูแลว  ฉันรูสึกวาฉันเปนผูใหญขึ้นมาก รับรูเหตุการณบานเมือง 

กับเขาบาง  จากปริมาณไปสูคุณภาพ  ยกระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 จากการที่ฉันตองจากบานมาอยูกรุงเทพ ฯ เพียงคนเดียว  

ตองรบัผดิชอบตวัเอง จะดจีะชัว่กเ็รือ่งของตวัเองคนเดยีว  ไดรบัรูชวีติกวางขึน้ 

และไดรับผลกระทบจากชนชั้นปกครองในหลาย ๆ ดานดังกลาวแลว  

ในสมัยรัฐบาลนายควง ปาถูกออกจากงานโดยไมเปนธรรม ทำใหครอบ

ครัวเราไดรับความยากลำบากเดือดรอน  ตอนนั้นฉันเพิ่งเรียนอยู ม.8 

เทานั้นเอง  ยังไมไดเขามหาวิทยาลัย  และเมื่อเขาเรียนตอที่ธรรมศาสตร 

นักศึกษาก็ไดรับการกดดันบีบคั้นกลั่นแกลงเขาอีก  จนสาหัสสากรรจหนัก

หนาพอที่จะทำใหนักศึกษารวมกันตอสูเพื่อความเปนธรรม “รวมกันเราอยู 

แยกกันเราตาย” กลาสู กลาเอาชนะ   ทำใหฉันไดมองเห็นโฉมหนาของชน

ชั้นปกครองในสมัยนั้นแจมชัดยิ่งขึ้น   และยังไดรับบทเรียนที่มีคายิ่ง ที่วา 

ความเปนธรรมในสังคม  มีแตการตอสูดวยตัวเองของผูที่ถูกกดขี่เทานั้น  

จึงจะไดรับความเปนธรรม  ไมเคยมีความเมตตาปรานีจากสวรรคชั้นไหน

หลนลงมาใหหรอก

 จากการที่ไดกลับไปเยี่ยมบานเพียงบางครั้งบางคราวตอน

ปดเทอม เมื่อกอนฉันอยูบาน ฉันก็รูจักแตบานกับโรงเรียน แตตอนหลัง 

นี้ฉันมองโลกไดกวางขึ้น  ฉันไดเห็นชาวไรชาวนาในชนบทตองทนทุกข 

อดอยากหิวโหยอยางนาเวทนายิ่งนัก ที่ภาคอีสานแลงติดตอกันมา                       

3 ปแลว  ชาวนาจากสุรินทร ศรีษะเกษ 

บุรีรัมย ตองอพยพหนีภัยแลง ฉันไดเห็น 

สภาพเชนนี้ดวยตาของฉันเอง  พวกเขา 

หาบเครื่องของอุมลูกจูงหลานทิ้งถิ่นฐาน 

บานชอง ไรนา เรรอนซมซานไปในที่ตางๆ 

เปนที่นาเวทนายิ่งนัก ทำไมหรือชาวไร 

ชาวนาปลูกข าว เลี้ ยงคนทั้ งประเทศ 

ไ ด ก ร ะ ทั่ ง ส ง ไ ป ข า ย ต า ง ป ร ะ เท ศ  

ตัวเองกลับตองมาอดขาว ?

 

 กระทั่งเผอิญในปหนึ่งฉันไดไดพบเห็นชาวเวียดนามอพยพ 

หนีภัยสงครามจากการรุกรานของอเมริกา  ก็นาเวทนายิ่งเชนกัน ทำไม 

หรือคนอเมริกาอยูกันคนละซีกโลก  ตองมารกุรานประเทศอื่น  ปราบปราม 

เขนฆาประชาชนประเทศอื่นเชนนี้ ?

 

 ในสังคมมันมีความแตกตาง...คนบางจำพวกมันเสพสุข 

เหมือนอยางอยูบนสวรรควิมานชั้นฟา บางจำพวกกลับทนทุกขทรมาน 

อดอยากหิวโหย  แมข าวสักเมล็ดหนึ่ งจะหาเข าปากก็ยังยาก . . .

กระทั่งทั้งโลกก็มีความแตกตาง ประเทศมหาอำนาจตางก็จองเขมือบเอา

ประเทศอื่นลงเปนทาส  เพื่อสรางความมั่งคั่งร่ำรวยละโมบโลภมากไมรู

จักอิ่ม ไมรูจักพอ ในบานเมือง ไมวากรรมกรชาวไรชาวนา พอคาแมคา 

กระทั่งนักเรียน นักศึกษาก็ลวนไดรับความทุกขยากเดือนรอนแสนสาหัส  

ดังจะเห็นไดจากที่พวกเขาไดออกมาเคลื่อนไหวเรียกรองความเปนธรรมใน

ดานตาง ๆ เรียกรองใหชนชั้นปกครองหันมาเหลียวแลแกไขความทุกขยาก

เดือดรอนเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)
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 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร (ศนูยรงัสติ) เปนวทิยาเขต 

การศึกษานองใหมสุดทองของมหาวิทยาลัย  ที่เริ่มกอตั้งในป 

2537  โดยมีความเปนมาแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยไดรับบริจาคที่ดินจากบริษัททองถาวร

อุตสาหกรรม จำกัด โดย ดร.ถาวร  พรประภา เนื้อที่ทั้งหมด 

565 ไร 3 งาน 35 ตารางวา ซึ่งตั้งอยูบริเวณหลักกิโลเมตร

ที่ 12 ถนนสายชลบุรี-ระยอง  ตำบลโปง อำเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี ในป 2530  โดยมีขอตกลงใหใชเปนสถานที่เพื่อให

การศึกษา ทำการสอน การวิจัย สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกสาธารณชน 

ระยะที่ 2 ในป พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดพิ จ ารณาว า  มีความ เหมาะสมที่ จ ะนำพื้ นที่ บ ริ เวณ 

ศู น ย พั ท ย าม า ใ ช พั ฒน า เป น โค ร ง ก า ร  จึ ง อ นุ มั ติ ตั้ ง 

“ศูนยนวัตกรรมอุดมศึกษา” ขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 30 มกราคม 

2538 ใหเปนหนวยงานอิสระของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มี วั ต ถุ ป ร ะส งค เพื่ อ ให เป นศู น ย บ ริ ก า รท า งวิ ช าก า ร 

ศูนยวิจัย และพัฒนา ศูนยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การวิจัยระดับสูงและศูนยฝกอบรม

  โครงสรางการบริหารศูนย ฯ มีคณะกรรมการ 

อำนวยการชุดหนึ่ง ทำหนาที่กำหนดนโยบายใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย สถานะของศูนย เปนหนวยงาน 

ในระดับคณะ สถาบัน สำนัก  แตมิใชเปนสวนราชการ  มีระบบ  

การบริหารงานที่เปนอิสระและคลองตัวทางดานบุคลากรและงบ

ประมาณ ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในลักษณะเงินกอน และ    

ไดรับเงินอุดหนุนในการดำเนินการในลักษณะภาพรวมทั้งแผน 

ดังนั้น ศูนยนวัตกรรมอุดมศึกษาจึงเริ่มตนในรูปของหนวยงาน 

นอกระบบราชการ ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนย

พทัยา) ทำหนาทีใ่นการบรหิารจดัการและดแูลอาคาร สถานทีต่างๆ 

ซึ่งมีทั้งอาคารโรงแรม 75 หอง อาคารสัมมนา หองประชุมตางๆ 

ตอมาเปลี่ยนชื่อจาก “อุทยานการเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรม 

อุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “ (Learning resort) เปน 

“วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” ในป 2540 และไดมีการแกไข 

ชื่ออีกครั้งเปน “วิทยาลัยอุดมศึกษา” ในป 2551

ระยะที่ 3 ดวยปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งประกาศโดยทานผู         

ประศาสน์การ และสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจ ุบ ัน     

แล ะผู บ ริ ห า รมห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ไ ด ก ำ หนดวิ สั ย ทั ศน ให  

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเลิศ เปนธรรม รวมนำสังคม 

ระดมพลังหลากหลาย สู เปาหมายยิ่งใหญ รับใชประชา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา

โดย คุณบุญถม  วชิราธาดา
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ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 งานบริหารศูนยพัทยา มีหน าที่ หลักในการ 

ดำเนินงานดานตาง ๆ ที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และการบริหารงานใน

พื้นที่ศูนยพัทยาใหเปนไปโดยเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  

รวมถึงการประสานงานกับองคกรตาง ๆ ในชุมชน ทองถิ่น 

ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา

 วิทยาลัยนวัตกรรม  มีบทบาทในการดูแลและรับ

ผิดชอบบริหารจัดการ  เกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณการ

เรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  ไดแก 

อาคารโรงแรม  อาคารสัมมนา  อาคารบานพักฝกอบรมทองถิ่น 

4 หลัง และสวนพฤกษศาสตร

พัฒนาองค์รวม” จึงเป็นหลักการสำคัญของนโยบายขยาย         

โอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคตะวันออก ในป 2548 

เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดตั้งงานบริหารศูนยพัทยา ภายใต

สำนักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่ง 

ในสงักดัสำนกังานอธกิารบด ีทำหนาทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน 

และการใหบริการทางวิชาการไปสูภูมิภาค เพื่อผลักดันนโยบาย 

ขยายโอกาสทางการศึกษาที่จะมุงพัฒนาใหมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี  เปนศูนยการศึกษา 

ตอเนื่องในระดับสงู  ศนูยวิจัยและพัฒนา ศนูยฝกอบรมสัมมนา 

และศนูยบรกิารทางวชิาการ (Resources Center) ของมหาวทิยา

ลยัในภูมภิาคทีม่คีวามสมบูรณแบบในตวัเอง เพือ่ตอบสนองความ

ตองการของทองถิน่อยางแทจรงิ และนำความเปนเลศิทางวชิาการ 

วิธีคิด และวิถีของความเปนธรรมศาสตรไปสูชุมชนภาคตะวันออก

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับภารกิจของงานบริหารศูนยพัทยานั้น 

เปนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรของ 

มหาวทิยาลยั ในชวงแรกของการบรหิารงานของศนูยพทัยา เนนการ

จดัหาทรพัยากรบุคคลการพฒันาดานกายภาพ การจดัตัง้หองสมุด 

การวางระบบการบริหารงาน การประสานงานกับหนวยงานทั้ง 

ภายในและภายนอก และการสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ 

ในพื้นที่

 ดังนั้น ในปจจุบันการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 



โดย คุณอรภัค  สุวรรณภักดี (BBA 2536)

กูรูสอนเอ็มบีเอผานเฟซบุก (นสพ. กรุงเทพธุรกิจ กค. 2009)

 พอพู ด ถึ ง เ ฟ ซ บุ ก แ ล ะ ท วิ ต เ ต อ ร แ ล ว  มี

คนหลายคนมีทาทีที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ segment 

การตลาดของคนกลุมนั้น  หากเราพูดถึง segment 

ของประชากรไทยแลว ก็เรียกไดวามีหลายกลุม ไมวาจะเปน  

Mass หรือ เรียกวา คนสวนใหญรายไดธรรมดา Mid-

dle Income คนรายไดปานกลาง  Upper Middle In-

come คนรายไดคอนขางสูง และคนรวยมีอันจะกิน หรือ 

พวก upper class  คนทุกระดับหรือทุก segment นั้น 

หลีกหนีไมพนการสื่อสาร  ไมวาจะเปนการสื่อสารแบบหนึ่งตอ 

หนึ่ง หรือ หลายคนตอหนึ่งคน  การสื่อสารและการตลาดยุค 

ปจจุบัน  ผานเขามาในชีวิตของเรา ๆ ทาน ๆ   ในหลากหลาย 

รูปแบบและหลากหลายรูปรสและเสียง  การบริโภคสื่ออยาง

วิทยุและโทรทัศน ก็เปนการบริโภคสื่อในรูปแบบหนึ่งคนพูด

ตอหลาย คนฟง การบริโภคสื่อยังมาในรูปสิ่งพิมพ ดิจิตอล 

และออนไลนตาง ๆ หรือ แมแตปายบิลบอรด

 เรารูอยูแลววามนุษยหนีไมพนการบริโภคสื่อ          

และเปนที่แนนอนนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ  ก็ตอง

การสงขอมูลไปยังกลุมเปาหมายในการบริโภคสื่อใหตรงที่สุด  

เพื่อใหเกิดการสราง brand awareness และการกระตุนใหเกิด 

การซื้อขายกับกลุมเปาหมาย หากกลุมเปาหมายบริษัทของเรา 

เปนออนไลน  เราคงตองทุมงบในสัดสวนที่มากกวาการทุมกับ 

สื่อการตลาดอื่น  แนนอนวาขึ้นอยูกับกลยุทธการตลาดและการ

ประชาสัมพันธของบริษัท

 เมื่อกอนหนาที่จะมี เครือข ายสังคม (social 

network) หรือ social media อยางเฟซบุกและทวิตเตอร  

บริษัทมักเอาเงินไปหวานตามวิทยุ โทรทัศน เพื่อทำใหคนรูจัก 

ยี่ ห อ  ( b r and  awa r ene s s )  ครั้ น วั น เวล าผ า น ไป  

บริษัทเองชักเริ่มไมแนใจวา งบที่หวานไปยอนกลับมาเปนรายได

หรือไม  ในเวลานี้เองที่สื่อ social media เริ่มมีบทบาทกับ

ประชาชนในโลกยคุใหม หรือโลกยคุโลกาภิวัตน   ในโลกยคุใหม

ทีพ่วกเราเริม่ไมคอยมเีวลา  จากการทีเ่ราไมคอยมเีวลาเราจงึไมอยาก

ไปเสียเวลารอดูโทรทัศนมากนัก  เราเขาไปใชอินเตอรเน็ตซะมาก  

แตวาเราก็ปฏิเสธไมไดวา ชาวบานตามชนบทเองอาจจะ 

ไมใชมากนัก  เพราะอยางนั้นนั่นเอง การทำการตลาดใน 

ชนบทอาจจะตองใชวิธีอื ่น หากประเทศเราพัฒนาไปเรื่อย ๆ        

คนสวนใหญในประเทศจะมีอินเตอรเน็ต และแนนอนกระแส 

การตลาดแบบ social media จะไมใชเฉพาะ segment 

กลุมใดกลุมหนึ่ง แตจะเปน segment สวนมากที่สนใจ เพราะ 

ทุกคนจะเขาไปหาวิธีการบริโภคขาว สารที่จะเปนประโยชน 

มากกวาที ่จะรอรบัขาวอยางเดยีว   ในโลกเศรษฐกจิตกตำ่ทัว่โลก  

คนมักจะฉลาด ขึ้นและหาขอมูลมากขึ้น คนจึงเริ่มเขาไปเปน 

fan ของบางบริษัทที่ มี facebook fan page หรือเขาไปสมัคร 

เปนผูติดตาม follower ใน twitter ของบริษัท  แนนอนการเขา 

ไปสมัครเองเพราะความสนใจ และใจรักในการรับขาวสาร  ยอม  

ตางกบัการรบัขาวสารแบบทางทวีหีรอืวทิยุ  ทีบ่างครัง้ไมอยากจะดู  

แตจำใจ เพราะวามีใหดูหรือเลือกไมได  หากเปลี่ยนชองไปก็ยัง 

เจอโฆษณาเหมือนเดิม การโฆษณาผลิตภัณฑ์เป็นเรื ่องที ่

นาสนใจไมนอย แตวาอาจจะกระตุนตอม หรือกระชากใจในเวลา      

สั้น ๆ  ไมกี่เสี้ยววินาทีหรือนาที   

 การกระตุนตอมรับรูก็ เปนอีกวิธีที่ดี การใช           

social media อยาง facebook และ twitter จับความ 

ตองการของกลุมเปาหมายเชน fan club ที่สนใจเราจริง ๆ 

มีผลกับการตอยอดทางธุรกิจ  อันนี้เรียกวา เปนการรักษา         

ความสัมพันธเพื่อตอยอดในการโปรโมทสินคา หรือแนะนำสินคา 

และการบริการคนในเครือขายสังคม  เปนผูที่ตองการขวนขวาย

ในการแชรความรูอยูแลว ในเรื่องผลิตภัณฑ การแนะนำสินคา 

และบรกิารแบบปากตอปาก  จงึมผีลมดัใจผูบรโิภค  และแนนอน 

การทีค่นซือ้หรอืคนทีส่นใจผลติภณัฑมาคุยกนัเอง  ยอมทำใหเกดิ 

ความเชื่อใจและไวใจการซื้อมากกวาคนขายจะเปนคนบอกตรง ๆ   

ในวิถีของการตลาดแบบ social media ทุกคนคุยกันหมด 

เหมือนตลาดจตุจักรผูขาย ผูซื้อ เพื่อนในเครือขายของผูซื้อและ 

ผูสนใจ  อันที่จริงการใชคำวา ผูขายก็อาจจะแรงไปสักหนอย      

คำพูดที่ เหมาะสมจะเปนผูแนะนำมากกวาในโลกเครือขาย           

ไมมกีารซือ้ขายกนัเปนแบบอุมไก แตวาจะเปนการแนะนำมากกวา  

เฟซบุก ทวิตเตอร กลยุทธสื่อสารประชาสัมพันธการตลาดที่นาจับตาที่สุดในยุคโลกาภิวัตน



หลายบริษัทจับไต ไดว า วิธีนี้ เปนการสร าง fan club 

เพื่อการตอยอดทางธุรกิจ จึงไดมีการตั้ง  facebook และ   

twitter ขึ้นมา  การใช  facebook และ twitter อยางเดียวไม 

สามารถเรยีกลูกคาได  หากไมมวีดิโีอ รปูภาพ และการสรางกระแส 

พรอมกจิกรรมทางการตลาด และ CRS ประเทศไทยเราเริม่ทีจ่ะใช 

social media marketing เปนตัวแปรสำคัญที่จะทำใหโลกการ

บริโภคเปลี่ยนไป

 การใชเฟซบุก และทวิตเตอร เพื่อการสื่อสาร 

ในโลกยุคใหม  คงไมไดเพียงชวยใหธุรกิจไดเขาถึงผูบริโภคมาก

ขึ้นเทานั้น  แตยังชวยใหคนปกติอยางเรา ๆ  ไดสื่อสารกับเพื่อนๆ 

ในเครือขายของเราเอง และเครือขายของเพื่อนของเรา

 โลกของเราหมุนไวมากขึ้นทุกทีทุกที  การรับรูขาว 

สารหรือเรื่องราวตาง ๆ ของคนรอบตัว และคนอื่น ๆ จาก              

เฟซบุกและทวิตเตอรจะทำใหเรามีความรูมากขึ้นและประหยัด

เวลา หากทานสนใจ  ทานสามารถไปไดที่  http://www.face-

book.com  และ  http://www.twitter.com 

ภาพควันหลง

กิจกรรมศูนยพัทยา & กิจกรรมมธ.
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ซุบซิบ
 อีกครั้งหนึ่งในหนาประวัติศาสตรที่ลูกแมโดมสวนใหญ  
ในฐานะองคคณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการ 
เมือง  ไดทำหนาที่อยางภาคภูมิใจในการสรางชาติและสรางธรรม

 ศิษย เก าสัมพันธขอแสดงความยินดี เปนอยางยิ่ ง 
กับ ศ.ดร. หิรัญ รดีศรี ซึ่งไดรับมอบเข็มเกียรติยศ อันเปน 
รางวัลสูงสุดสำหรับศิษยเกา ประจำป 2553 ในโอกาสครบรอบ          
76 ปแหงการสถาปนามหาวทิยาลยั และศ.เกรกิเกยีรต ิพพิฒันเสรธีรรม 
ที่ไดรับเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ศิษยเกาสัมพันธขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยี 
นานาชาติสิรินธร มธ. ไดรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยระดับ
ดีเยี่ยม (ระดับ 5) สูงสุด ในกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรถึง 3 สาขา 
วิชา จากทั้งหมด 6 สาขาวิชา จาก สกว. 

 บรรยากาศการเกีย่วขาวที ่มธ. ศนูยรงัสติปนี ้ แมนกัศกึษา 
ปจจบัุนสวนใหญจะติดสอบไลประจำภาค 2  แตบรรยากาศก็ยังอบอุน 
ดวยรุนพี่ ๆ คณะนิติศาสตร รุน 02  และคณะพาณิชย ฯ รุน 23 
ที่มารวมเกี่ยวขาวและรองเพลง และแสดงพลังความสามัคคีแหง 
ชาวโดม
 
 ศิษยเกาฝากชื่นชมสำนักทะเบียน ฯ  ใหบริการที่รวดเร็ว 
ทันใจสมยุคดิจิตอลจริง ๆ กับการขอเอกสารทางการศึกษาในปจจุบัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการยื่นขอทรานสคริปทสำหรับศิษยเกาที่เคยขอ 
ทรานสคริปทแลว  ยืนรอเพียงไมกี่นาทีก็รับเอกสารไดเลย  แตถาไม
ตองเดินไมชำระเงินที่งานกองคลังไดก็จะยิ่งดี
 
 คุมคากับความเหนื่อยในการจัดงานแขงขันกีฬา”แมโดม 
เกมส”ของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับคำชมมาก บุคลากรและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของเปนปลื้ม โดยเฉพาะอยางยิ่งทานรอง ฯ ฝายการนักศึกษา  
รศ. ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  ประธานคณะกก.ดำเนินการจัดงาน ฯ  
 โลหิต 750,000 ซีซี. ไมใชเรื ่องใหญของศิษยเกา        
และผูมีจิตศรัทธาที่ทำเพือ่สวนรวม  ทำเอาโครงการรบับรจิาคเลอืดของ 
ธรรมศาสตร ในวาระครบรอบ 75 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัย 
ของทานรอง ฯ ฝายบริหารบุคคล รศ . หริรักษ สูตะบุตร 
ทะลุเปาลานกวาซีซี. เลือดเหลืองแดงเขมขนและเกรียงไกร
 ตองชื่นชมน้ำใจของพี่ไพโรจน  เอื้อบุญกุล  แมสุขภาพ 
ไมคอยเปนใจ ก็ยังมารวมประชุมของสมาคมธรรมศาสตร ฯ   

 
 ศิษยเกาหลายทานท่ีกลับมามหาวิทยาลัย (ทาพระจันทร) 
พูดเปนเสียงเดียวกันวา ภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปมาก  
ถาหากใครยังไมไดแวะไป ศิษยเกาสัมพันธก็ขอเรียนเชิญแวะชม        
ภูมิทัศนสิ่งแวดลอมและอนุสถานประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง
ที่มหาวิทยาลัยมีสวนเกี่ยวของตอสูเคียงขางประชาชนมาตลอด  
 
 ขอแสดงความยินดีตอผูปกครองของวาที่นักศึกษาใหม 
ของธรรมศาสตรในปการศึกษาใหมนี้  (โลงอกไปที)
 
 ยงัไมทนัไดเริม่ทำการประชาสมัพนัธ  กม็ศีรทัธาหลัง่ไหล 
เขามาบริจาคเพื่อหนวยแพทยเคลื่อนที่ “ธรรมศาสตรพบประชาชน” 
ครั้งที่ 2  แลว  สมคำกลาวที่วา “นักศึกษา ม.ธ.ก. ไดรับการอบรม  
บมเพาะใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลูกฝงทัศนะและอุดมคติที่ 
ศึกษาเพื่อรับใชประชาชน” จริง ๆ      
 
  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีม “Mega Milk 
Dair ies” ของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการตลาด 
ภาคภาษาอังกฤษ ท่ีควารางวัลชนะเลิศการแขงขัน Thammasat Asia 
Moot Corp 2010 อีกครั้ง  และจะเปนตัวแทนของภูมิภาค ไปเขารวม 
แขงขนัแผนธุรกจิระดบัโลก Global Moot Corp ณ มหาวทิยาลยัเทก็ซสั 
เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคมนี้  
 
 ยังคงยืนหยัดเคียงขางประชาชน เคียงขางครูผูเสียสละ  
และรวมแกปญหาของประเทศ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ท่ีจะผลัก 
ดันชุมชนและสังคมใหมีโอกาสเทาเทียมกัน รวมแกปญหา และสราง 
เสริมความแข็งแกรงใหกับประเทศ  ปนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
รวมกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต  เพิ่มโครงการ 
ฝกอบรมแบบใหเปลาแกครูจาก 3 จังหวัดภาคใตอีก 7 โครงการ
 
 เปนที่น าชื่นชมสำหรับประชาคมธรรมศาสตร ที่
ผลการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของมหา-
วิทยาลัย ประจำป 2552 ของ ก.พ.ร. ซึ่งมอบหมายใหสำนักงาน 
สถิต ิแห ่งชาต ิเป ็นผ ู ้สำรวจข ้อม ูล ปรากฏว่าในประเด ็นการ 
สำรวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต คิดเปนรอยละ 
81.74 ซึ่งเทียบเกณฑคะแนนได 4.3480 จากคะแนนเต็ม 5 
(ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.1915, ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.4364, ดานความรูความสามารถพื้นฐาน 
4.0787, ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 4.0593) 
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กิจกรรมสัมพันธ
 ฉบบันีข้อแนะนำกจิกรรมของสำนกังานศษิยเกาสมัพนัธ ฯ นัน่คอื กจิกรรมสมัพนัธ ซึง่เปนกจิกรรมใหมทีส่ำนกังานพยายามจะจดัใหมี
ขึน้โดยไมไดมุงหวงักำไร  แตเพือ่เสรมิสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางมหาวทิยาลยักบัศษิยเกา  และความสมัพนัธซึง่กนัและกนัระหวางศษิยเกากบั 
ศษิยเกา  การจดักจิกรรมดงักลาวจะเปนการสรางโอกาสใหศษิยเกาไดมาพบปะกบัเพือ่น ๆ  รวมรุน หรอืพี ่ๆ  นอง ๆ    ทีไ่มไดพบปะกนัเปนเวลานาน  
และไดรับรูขาวสารความเปนอยูของเพื่อน ๆ   ซึ่งอาจจะไดมีโอกาสสรางความดี  ตลอดจนเปนโอกาสที่ทำใหศิษยเกาไดกลับมาเยี่ยมเยียนสถาบัน
อีกครั้ง  
 รูปแบบของกิจกรรม  ไดกำหนดกิจกรรมใหมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนศิษยเกาที่มีความหลากหลาย 
ไมวาจะเปนเรื่องของอายุ  รสนิยมความชอบ เปนตน ทั้งในรูปแบบของการใหความรู  การสังสรรค  ความบันเทิง การกีฬา และการทองเที่ยว  
เชน การอบรมสัมมนา การทัศนศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ   การจัดเสวนา  การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การกีฬา  และการจัดธรรมะ  เปนตน  
นอกจากน้ีแลวสำนักงาน ฯ ยินดเีปนส่ือกลางในการใหบริการจัดกิจกรรมเปนกรณีพิเศษเฉพาะรุนดวย การจัดกิจกรรมประเภทใด  เมื่อไหร ที่ไหน 
อยางไรนั้น   สำนักงาน ฯ จะทำการประชาสัมพันธเชิญชวนทางเว็บไซตของสำนักงาน http:// www.alumni.tu.ac.th หรือทางจุลสาร “สูโดม” 
หรือมีหนังสือถึงศิษยเกาเชิญชวนโดยตรงตามความเหมาะสมตอไป  ซึ่งสำนักงาน ฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการพิจารณาเห็นความสำคัญของ
กิจกรรม  และไดรับความรวมมือจากศิษยเกาทุกทาน

ขาวกองทุน 75 ปธรรมศาสตร 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษา 

ธรรมศาสตร

 สำนกังานศษิยเกาสมัพนัธมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไดจดัตัง้ 
กองทุน 75 ปธรรมศาสตร 75 ทนุการศกึษา  เพือ่นกัศกึษาธรรมศาสตร 
ในวาระครบรอบ 75 ปแหงการสถาปนามหาวทิยาลยั เพือ่รองรบัการระดม 
เงนิบรจิาคจากประชาคมธรรมศาสตร นติบุิคคล และผูมจีติศรทัธาทัว่ไป  
แลวจดัสรรเปนทุนการศกึษาใหแกนกัศกึษาธรรมศาสตรในคณะตาง ๆ   
ปรากฏวายอดเงนิบรจิาค ณ 31 ธนัวาคม 2553  รวมทัง้สิน้ 2,323,534.25 
บาท คณะกรรมการดำเนนิงาน ฯ จงึไดกำหนดจดัสรรเงนิจากกองทนุฯ 
เปนทุนการศึกษา ดังนี้
•    ทนุการศกึษาละ 30,000 บาท จำนวน 75 ทนุ  ใหแกนกัศกึษาทกุคณะ  
อยางตำ่คณะละ 2 ทนุการศกึษา  และเพิม่จำนวนทนุการศกึษาใหคณะ
ตาง ๆ ตามสัดสวนในการมีสวนรวมบริจาคของศิษยเกาแตละคณะ ดังนี้
           - คณะที่ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน  
ไดแก คณะสังคมวิทยาฯ คณะวิทยาศาสตรฯ  คณะแพทยศาสตร  
คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสหเวชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  
คณะสถาปตยกรรมฯ  คณะศลิปกรรมศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  วทิยาลยันวตักรรม  วทิยาลยัสหวทิยาการ  
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค  และสถาบันภาษา
           - คณะที่ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา  มากกวาจำนวน 
2 ทุน ไดแก คณะนิติศาสตร จำนวน 7 ทุน  คณะพาณิชยศาสตรฯ 
จำนวน 16 ทุน  คณะรัฐศาสตร จำนวน 4 ทุน  คณะเศรษฐศาสตร 
จำนวน 6 ทนุ คณะสงัคมสงเคราะห ฯ จำนวน 3 ทนุ  คณะศลิปศาสตร 
จำนวน 6 ทุน  คณะวารสารศาสตร ฯ จำนวน 3 ทุน

•  การขอรับทุนการศึกษา  ผูมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาตอง 
ไมไดรับทนุจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใด และตองมีคณุสมบัติ 
ดังตอไปนี้  
1.  เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย
2. เปนผูท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทวิทยาลัย 
นวัตกรรม  และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันที่ 
27 มิถุนายน 2553
3. ไดคะแนนสะสมเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 2.50 และ 3.00 
ตามลำดับ
4 .  เปน ผู ที่ มี ความประพฤติ เรี ยบร อย ไม เคย ถูกลงโทษ 
ทางวินัยนักศึกษา
 ใหนกัศกึษาผูสนใจขอรบัทุนดงักลาว  เขยีนเรยีงความในหวัขอ 
“75 ปธรรมศาสตร สรางชาต ิสรางธรรม”  ความยาว 2-4 หนากระดาษ 
A4  ยื่นพรอมใบสมัครไดที่ฝายการนักศึกษาของคณะที่สังกัดได  
ตั้งแตวันที่  1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553

 เงื่อนไขการรับทุน

1. กองทุน ฯ จะจายเงินใหนักศึกษาที่ไดรับทุน 2 งวด ๆ ละ 

15,000 บาท

2 .  นั ก ศึ ก ษ า ผู รั บ ทุ นจ ะ ต อ ง เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม ในหั ว ข อ 

“การสืบทอดตอจิตวิญญาณ ของความเปนธรรมศาสตร” และ 

“จิตอาสาของนักศึกษาธรรมศาสตร

•   กำหนดการรับมอบทุน  ในวันจันทรที่ 10 สิงหาคม 2553
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อาคารเล็กที่เห็นชื่ออะไรเอย ?   อยูที่ไหน ?   ชวยบอกดวย

สนุกสนานทายเลม

จุลสารศิษยเกา “สูโดม” สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มธ.

สถานที่ติดตอ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร  แขวง พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Tel: 0-2613-2044, 0-2623-5540         Fax: 0-2613-2043

      Website: www.alumni.tu.ac.th          Email: tualumnioff@gmail.com

ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลจากฉบับที่แลว

1. คุณมานู  เทียนเนียม

2. คุณเสาวลักษณ  วรรธนาภา

ของรางวัลจะจัดสงไปตามที่อยู


