ฅ. แถลง
ข.ข่าว ฅ.ฅน ฉบับที่ ๑๒ ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ ‘สื่อ’ ที่สานสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีที่มีต่อกันของ
‘คน’ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด
ปทุมธานี ในเดือนแห่งการสิ้นสุดของปี
ขึ้ น ชื่ อ ว่ า “ธั น วาคม” คงเป็ น ชื่ อ เดื อ นที่ ใคร
หลายๆ คนได้รอคอย เพราะเป็นเดือนสุดท้ายของปี ซึ่ง
หากจะว่าไปแล้วนั้น เวลา...ช่างเดินทางอย่างรวดเร็วเสีย
เหลื อเกิ น หลายสิ่งหลายอย่ างได้ ผ่านพ้ น ไป เหตุก ารณ์
หลายเหตุการณ์ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่ได้ประสบพบเจอ
คนหลายคนที่ทั้งผ่านเข้ามาในชีวิตที่ยังคงอยู่และจากไป
ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน และสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่เราพบพาน
หมุนเวียน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เมื่อวันเวลาผันผ่านมาสู่เดือนสุดท้ายแห่งปีเช่นนี้
หากจะเปรี ย บเที ย บกั บ การท างานย่ อ มต้ อ งมี ก าร
ประเมินผลตนเองในด้านต่างๆ ชีวิตของเราก็เช่นกัน แม้
ระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาจะดูเหมือนรวดเร็ว แต่เชื่อว่าทุก
คนนั้นมีเรื่องราวในชีวิตมากมาย เมื่อถึงเดือนแห่งการส่ง
ท้ายปีเช่นนี้ ย่อมเป็นเหมือนกับการได้ “สรุป” เรื่องราว
หรื อ ผลงานของชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา หลายเหตุ ก ารณ์ เ ป็ น
เรื่องราวที่ดีของชีวิต ซึ่งทาให้เรามีความทรงจาที่ดีและทา
ให้ เราได้ มี ก าลั ง ใจในการใช้ ชี วิ ต ต่ อ ไป หากแต่ ห ลาย
เหตุการณ์ก็เป็นเรื่องราวร้ายๆ ในชีวิต หลายครั้งที่เราพบ
เจอ เราเหนื่ อ ย เราท้ อ เราสิ้ น หวั ง แต่ เมื่ อ มาถึ ง จุ ด นี้
เหตุการณ์เหล่านั้นมันทาให้เราเรียนรู้ว่า...เราสามารถต่อสู้
และผ่านพ้ นมัน มาได้เสมอ ถึงแม้จะยากลาบากเพียงใด
แค่ “ใจ” ที่ไม่แพ้ เราก็สามารถข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่าง
ได้ และที่ ดี ที่ สุ ด คื อ เหตุ ก ารณ์ ร้ า ยๆ นั้ น สามารถเป็ น
“บทเรียน” ที่สอนเราในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี
จากที่ พู ด มาจนถึ ง ตรงนี้ ก็ ท าให้ ห วนนึ ก ถึ ง
‘ต้นแบบ’ ของการใช้ชีวิตของคนไทยที่ดีที่สุด บุคคลผู้ซึ่ง
พบเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือลาบากยากเย็นเพียงใดก็ไม่
เคยย่อท้อ บุคคลผู้ไม่เคยหวั่นในการทาในสิ่งที่ไม่เคยมีผู้ใด
คิดทา บุคคลที่ไม่เกรงกลัวต่อคาติฉินนินทา บุคคลผู้เป็ น
เทวดาที่ให้มนุษย์อย่างเราจับต้องได้ เรียนรู้ได้ และปฏิบัติ
ตามได้ บุคคลผู้นั้นคือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิ พ ลอดุ ลยเดช” ซึ่งพระมหากรุณ าธิคุณ ของพระองค์
ท่านนั้นมากมายจนหาที่สุดมิได้ และถึงแม้พระองค์ท่านจะ
เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว บารมีของพระองค์ท่านยังแผ่มาถึง
ปวงชนชาวไทยที่ยังคงอยู่บนแผ่นดินของพระองค์ ให้ได้
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจต่างๆ
และทาให้พวกเราได้ดาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทใน
การไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากและการทาความดีของ
พระองค์ท่านต่อไป...
คณะทำงำน ข.ข่ำว ฅ. ตน

ฅ.ลืมตา
สวั ส ดี ค่ ะ ฉบั บ ธั น วาคมฉบั บ ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า
ต้อนรับปีใหม่ เข้าสู่ฤดูการสอบของนักศึกษา และฤดู
แห่งการตรวจข้อสอบและทาคะแนน ส่ง มคอ.3 มคอ.4
และมคอ. 5 ของพวกเราชาว HUSO แต่อย่างไรก็ดี เรา
ไม่ลืมที่จะร่วม HAPPY BIRTHDAY อาจารย์ชาว HUSO
สาหรับวันเกิดในปีนี้ ขอให้ อาจารย์ ทุกท่านมีความสุ ข
สุขภาพแข็งแรง การงานก้าวหน้าทุกท่านนะคะ …. ^^
December ๑๐ อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่

ประเสริฐ
December ๑๗ อาจารย์ศุภกร ชมศิริ

ฅ.ทำอะไร
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ช่างโศกเศร้ายิ่งนัก ความรักความอาลัยต่อ “พ่อหลวงของแผ่นดิน ” ยังมีคงอยู่
อย่างเต็มเปี่ยมหัวใจของพวกเราชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน หากแต่พวกเราทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองอย่างดีที่สุดตามคาสอนของพ่อ ดังนี้
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์ และอาจารย์นานดา เข็มศรีนวล
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน + 3 + C + I
กิจกรรม Ready to be served ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน
จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมมนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน : กิจกรรมมนุษย์ – สัมพันธ์ ร่วมสรรค์สร้าง
สังคม ตอนที่ ๑ การพัฒ นาแหล่งน้าเพื่อความมั่นคง ณ หมู่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สารวจข้อมูลเพื่อดาเนิน
โครงการวิจัย และโครงการ English Camp ณ โรงเรียนบ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 วันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ อาจารย์พรศิริ นาควัชระ
อาจารย์นารีน าถ สาลี อาจารย์วสนัน ท์ อิทธิมีชัย อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์ และอาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ จัด
โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กิจกรรมการเก็บข้อมูลระบบเสียงของหมู่บ้านไทยทรงดา ณ หมู่ ๑ ตาบลห้วยยาง
โทน อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และอาจารย์ธีระศักดิ์
เครือแสง จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ เรียนรู้
และเข้าใจงานทางด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา และอาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์อีก ๙ คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๕๙ เรื่อง “เติมชีวิต
คื น ชี ว าประชาธิ ป ไตย” (Revitalizing Thai Democracy) ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม สหประชาชาติ ถนนราชด าเนิ น นอก
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยี Block Chain กับความ
เปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย” ณ ห้องประชุมจิตติติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.สุเทพ บุญซ้อน จัดโครงการมนุษยศาสตร์
รวมใจรับใช้สังคม นานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์มีดอรัญญิก (วัดมเหยงค์) ณ พิพิธภัณฑ์มีดอรัญญิก
ตาบลท่าช้าง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ สังเมฆ อาจารย์ ดร.สุเทพ
บุญซ้อน อาจารย์ประกาศิต ประกอบผล และนางสาวบุษบงก์ วินิยม ร่วมทาบุญทอดกฐินสามัคคี ประจาปี
๒๕๕๙ และศึ ก ษาดู งานหมู่ บ้ า นท ามี ด อรั ญ ญิ ก ณ วั ด มเหยงค์ ต าบลท่ า ช้ า ง อ าเภอนครหลวง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และอาจารย์ธีระศักดิ์
เครือแสง จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้
เรียนรู้ และเข้าใจงานทางด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย อาจารย์นริศรา จริยะ
พันธุ์ อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่า อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม และนางสาวเฉลิมพร
โตสงวน จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมมนุ ษย์รวมใจรับใช้ชุมชน : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ชุมชน ณ หมู่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่า อาจารย์ณัชชามน เปรมปลื้ม
และอาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ เรียนรู้ และเข้าใจงานทางด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้น ณ บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
สานักงานใหญ่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ และอาจารย์วงศ์วริศ
นิพิฐวิทยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒, ๗ และ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี ดาเนิน
โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเนินพระ อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ณ เทศบาลตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ สังเมฆ พร้อมด้วย
อาจารย์ป ระจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร และนางสาวเฉลิมพร
โตสงวน จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมมนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ชุมชน บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง จัดโครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ แ ละหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บู ร ณาการความร่ว มมื อ และการจั ด ท า
แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านเขาสิงโต หมู่ ๙ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน อาจารย์ปราณี
รัตน์ ปานประณีต อาจารย์ปวิช เรียงศิริ และอาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม ศศ. ๑๐๗ – ๑๐๘ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ อาจารย์
ไพศาล แย้มวงษ์ อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้ อย่างยั่งยืน
กิจกรรมมนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อชุมชน ณ หมู่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว
 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์เป็นภาษาอังกฤษ” ณ วัดสิงห์ ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
 วันที่ ๑๐ และ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ และอาจารย์ ดร.
สามารถ จันทร์สูรย์ จัดโครงการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนา
หอมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมวัดสิงห์ ณ วัดสิงห์ ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑๑, ๑๘, ๒๕ และ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมาธิก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา จั ด โดยสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะรัฐศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์รัชพล อ่าสุข เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “กึ่งทศวรรษ
ประชากรไทยและประชากรโลก” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ณ ห้ อง
ประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 12 A อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ และ
อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์
ความรู้ เรียนรู้ และเข้าใจงานทางด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ คาเพราะ อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติ
ทานต์ อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง จัดโครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือและจัดทาแผนพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาสิงโต อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน เข้าศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๓ จัดโดยกรมข่าวทหารอากาศ ณ โรงเรียนการข่าว กองนโยบายและ
แผน สานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง เข้าร่วมดาเนินการติดตาม
ประเมินผล “โครงการประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” จัด
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อาจารย์ภานุ
มาศ ผลพิกุล และนางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมมนุษย์รวม
ใจรับใช้ชุมชน : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อชุมชน ณ หมู่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา และอาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เรื่อง มาตรฐานเพื่อการรับรอง
วิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ (TISE 2016) ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาอ่าน –
เขียน – เปลี่ยนชีวิต “การอ่าน – การเขียนวรรณกรรมในศตวรรษที่ ๒๑” จัดโดยด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.) อาคารเอส.พี . (อาคารเอ) ชั้ น ๑๓ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ เข้าร่วมโครงการเสวนา “ขับเคลื่อน
ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทาอย่างไร ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ” ประจาปี ๒๕๕๙ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด
จันทบุรี ณ ห้องบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรดนตรีสากล นาโดยอาจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ เข้าร่วมการ
จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิ ล ปะ จั ด โดยโรงเรี ย นวั ด อั ย ยิ ก าราม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต ๒ ณ โรงเรี ย น
วัดอัยยิการาม อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโครงการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ “ราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ ง ที่ ๔” จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รัมย์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ อาจารย์นารีนาถ สาลี
และอาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา แก้ไข ปัญหาของ
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม
เชิงท่องเที่ยววัฒน์ (วัด) ณ พื้นที่ชุมชนคลอง ๑๓ ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์จารุณี มุมบ้านเช่า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Focus Group) หั ว ข้อ “การสั งเคราะห์ความรู้ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ” ณ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา เข้าร่วมการ
ประกวดวงดุริยางค์ “Rangsit Music Competition 2016 ครั้งที่ ๑๑” จัดโดยวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย
รังสิต ร่วมกับ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ณ อาคารดนตรีสุริย
เทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ เข้าร่วมเสวนาวิชาการทาง
วรรณคดีศึกษา ๔๐๐ ปี มรณกรรมเชคสเปียร์ : วิจารณ์ และ สรรค์สร้าง จัดโดยสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ
Growth Café ชั้นสอง โรงภาพยนตร์ลิโดมัลติเพล็กซ์ สยามสแควร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์จารุณี มุม
บ้ านเช่า อาจารย์ บุ ญอนั น ต์ บุ ญสนธิ์ อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุ ทธิ์ดวงดุษดี อาจารย์วิไลลั กษณ์ เรืองสม
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา นางสาวเฉลิมพร โตสงวน จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษา แก้ไข ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อ ย่างยั่งยืน กิจกรรม
มนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน : กิจกรรมมนุษย์ – สัมพันธ์ ร่วมสรรค์สร้างสังคม ตอนที่ ๑ การพัฒนา แหล่งน้าเพื่อ
ความยั่งยืน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ปิยะ สงวนสินอาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ และอาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
พื้นที่ ณ หมู่ ๗ บ้านคลองสิบสาม ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย และอาจารย์ออมสิรี
ปานดารงค์ จัดโครงการศึกษาดูงานหอศิลป์กรุงเทพมหานคร และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน ณ ถนนราช
ดาเนิน กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ และอาจารย์วรรณลดา
กันต์โฉม จัดโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยสู่วิถีพอเพียง ณ ชุมชนคลองสิบสาม ตาบลพืชอุดม
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย อาจารย์นารีนาถ สาลี
อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่า อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ และอาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเรื่อง “เพศกับวัยรุ่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านเพศ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม
ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ อาจารย์ ดร.ดุสิต
ธร งามยิ่ง อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี และอาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น จัดโครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ แ ละหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง กิ จ กรรมนั น ทนาการทางด้ า นศิ ล ปะการแสดงเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตาบลพืชอุดม อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์นารีนาถ สาลี และอาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์
จัดโครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยววัฒน์ (วัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการ
ทางานร่ ว มกัน เป็ น หมู่ ค ณะและมี จิ ต อาสา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุห ลาบวิทยาลั ย ปทุมธานี
ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ฅ.คิดเขียน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์
โดย : อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม
มิน ทราธิร าช บรมนาถบพิ ตร พระมหากษั ตริย์รัช กาลที่ ๙ แห่ งราชวงศ์จักรี ทรงเป็ นโอรสในสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราช
สมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์
(Cambridge) รัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีพระเชษฐา คือ สมเด็จพระบรมเชษฐา
ธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล พระอัฐมรามาธิดินทรรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และเสด็จ
สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรง
ครองราชสมบั ติ รวม ๗๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ตลอดครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ย าวนานที่ สุ ด ของพระองค์ นั บ ตั้ งแต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๓ จวบจนถึ ง
พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง ๗ ทศวรรษทรงครองแผ่นดินโดยธรรม พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกร
ชาวไทยอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ ความเป็นปึกแผ่นของชาติโดยทรงมุ่งเน้นที่จะบ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขของ
อาณาประชาราษฎร์เป็นส่าคัญ พระองค์ทรงให้ความส่าคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส่าคัญและมีค่า
ยิ่งของชาติบ้านเมือง ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย อีกทั้ งพระราชทานโครงการหลวง โครงการพระราชด่าริ และ“หลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น ยังผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นปึกแผ่นของชาติตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอย่างหาที่
เปรียบมิได้
เนื่องจากโดยส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถ
รอบรู้หลายสาขา ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ผลงาน และสิ่ งประดิษฐ์หลายด้านดังนี้ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
พระอั จ ฉริ ย ภาพด้ านกีฬ า พระอัจ ฉริ ย ะภาพด้ านถ่ ายภาพ พระอั จฉริยะภาพด้านภาษาและวรรณกรรม
พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมและประติมากรรม พระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พระอัจฉริยะ
ภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพระอัจฉริยะภาพด้านการสื่อสาร

นอกจากนี้พระองค์ยังได้รับการทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญานามอีกมากหมาย คือ พระบิดาแห่งการ
โคนมไทย อัครศาสนูปถัมภก อัครศิลปิน พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้้า พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของ
ไทย พระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์
พระบิดาแห่งการวิจัย ครูของแผ่นดิน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง
ไทย
พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวข้างต้น ถือว่ามีคุณูปการแก่ชาวไทยทุกคนทุกระดับ ทุกสาขาวิชา และทุก
อาชีพ ส้าหรับในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือแต่เดิมเราเรียกว่า สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือแวดวง
ชาวบรรณารักษ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ และจัดบริการในสถาบันบริการสารสนเทศ หรือที่เรียกติดปาก
กันว่า “ห้องสมุด” พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการอ่านแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิต รลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ความ
ตอนหนึ่งว่า
"...หนั งสื อนั้น เป็ น สิ่งที่ส ำคัญ ยิ่งในกำรที่จะทำให้ คนเรำมีควำมก้ำวหน้ำเพรำะว่ำมนุษย์ทุกคนเกิด
มำแล้วต้องหัด ต้องเรียน ทั้งในทำงกำย ทั้งในทำงใจ เพื่อที่จะมีควำมสำมำรถและมีควำมรู้ที่จะดำรงชีพได้..."
“หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ำยๆ ธนำคำรควำมรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้ำวหน้ำได้โดย
แท้”
"...หนังสืออยู่ในห้องหรืออยู่ในตู้ในสถำนที่แห่งหนึ่งเป็นจำนวนมำกมหำศำลจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ
ถ้ำไม่มีใครมำอ่ำนหรือแม้มีใครมำอ่ำน แต่ไม่ทรำบว่ำจะเลื อกหนัง สือใดสำหรับฐำนะของตนส ำหรับควำม
ต้องกำรของตน สำหรั บ อำยุ ของตนจึงเป็ น หน้ำที่ของผู้ ที่ได้ศึกษำและได้ค้นคว้ำมำในเรื่องนี้โดยเฉพำะคือ
บรรณำรักษ์ ท่ำนทั้งหลำยส่วนมำกก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ ก็เรียกว่ำเป็น บรรณำรักษ์ได้บรรณำรักษ์จึงมีหน้ำที่
ขึ้นมำใหม่ที่จะเลือกสรรหนังสือ แบ่งแยกเป็นประเภท ๆ และสำมำรถที่จะแนะนำแก่ผู้มำใช้ห้องสมุดนั้นให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนอย่ำงกว้ำงขวำงที่สุดที่จะเป็นไปได้ โดยมีระเบียบไม่ให้มีกำรทะเลำะวิวำทกัน ไม่ให้ใช้หนังสือ
ในทำงที่เสีย ไม่ให้ทำให้หนังสือเสียไป และที่จะทำให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปขำดไป ดังนั้น กำรที่จะมีห้อง
หนั งสือ ห้ องสมุดก็จำเป็ น ต้องมีผู้ที่ เอำใจใส่เรื่องห้ องสมุดด้วย และผู้ ที่จัดให้ ห้ องสมุด นั้นมีควำมระเบียบ
เรียบร้อย"
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชด้ารัสในพิธี
เปิดงานหนังสือแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ความตอนหนึ่งว่า
"หนังสือเป็นกำรสะสมควำมรู้และทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์ได้สร้ำงมำทำมำคิดมำแต่โบรำณกำลจนทุก
วันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ำยๆ ธนำคำรควำมรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้ำวหน้ำได้
โดยแท้"
“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องรำว ควำมรู้ ควำมคิด วิทยำกำรทุกด้ำนทุกอย่ำง ซึ่งมนุษย์ได้
เรียนรู้ ได้คิดอ่ำน และเพียรพยำยำมบันทึกภำษำไว้ด้วยลำยลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใดควำมรู้ควำมคิด
ก็แพร่ไปถึงที่นั่ น หนั งสือจึงเป็น สิ่งมีค่ำและมีประโยชน์ที่จะประมำณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดกำรเรียนรู้ของ
มนุษย์”
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสารสนเทศศาสตร์อย่าหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ฅ.ดลใจ

อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับ ฅ ดลใจ ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีและมีวัน
สาคัญ ต่างๆ เช่น หากย้อนกลับ ไปในวัน ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสู งสุดให้แก่ปวงชนชาว
ไทย นับตั้งแต่นั้นจึงถือว่าวันที่ ๑๐ ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญ และวันสาคัญอีกวันหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ
วันที่ ๕ ธันวาคม หรือ “วันพ่อ” ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...พ่อ หลวงของปวงชนชาวไทย ในวันนี้ของทุกปีเราทุกคนจะเฝ้ารอคอยฟัง
พระราชดารัสและคาสอนของพระองค์ท่านอยู่เสมอ หากแต่ว่าในปีนี้พระองค์ท่านไม่สามารถมีพระราชดารัส
และคาสอนใดๆที่จะมอบให้แก่พสกนิกรได้อีก จะคงเหลือไว้ก็แต่พระมหากรุณาธิคุณที่เคยได้มอบให้พสกนิกร
ทุกคนและคาสอนที่พระองค์ท่านได้ตรัสและทรงทาให้เห็นเป็นต้นแบบเสมอมา สิ่งที่พระองค์ท่านต้องการอยู่
เสมอนั้นไม่ใช่การที่ให้ทุกคนมายกย่องชื่นชม แต่พระองค์ท่านต้องการให้เรา “ทา” ในแบบที่พระองค์ท่านสอน
หรือทามากกว่า ซึ่งในวันนี้ ฅ ดลใจ จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับอาจารย์ศุภกร ชมศิ ริ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต ผู้ที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นต้นแบบในการทางาน
สวัสดีค่ะอาจารย์ ก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์บอก
ประวัติคร่าวๆ ของอาจารย์ให้พวกเรารับทราบ
สักหน่อยค่ะ
ครับ...สาหรับปริญญาตรี ผมจบจากคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นจึงไป
ศึ ก ษ า ต่ อ ที่ ส า นั ก บั ณ ฑิ ต อ า ส า ส มั ค ร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ส านั ก บั ณ ฑิ ต
อาสาสมัครนี้ เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษา อบรม
และฝึกฝนการให้บริการแก่ชุมชน และสร้างเสริม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นชนบทให้แก่บัณฑิต
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา
และทุ ก สถาบั น เพื่ อ ให้ เข้ า ใจปั ญ หาของชนบท
ส าหรั บ ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การเรี ย นในหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต ร และได้ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาโทในคณะนิ ติ ศ าสตร์ สาขากฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Aberdeen
ประเทศสก็อตแลนด์

สำหรับในส่วนของกำรทำงำนก็ได้ทำที่ธนำคำรกรุงเทพ
มำก่ อ น และย้ ำ ยไปที่ ส ำนั ก กฎหมำยเดชอุ ด ม &
Associate จำกนั้นก็ไปเรียนต่อ และกลับมำทำงำนอีก
ทีที่กระทรวงพำณิชย์ และย้ำยไปที่คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ และล่ำสุดคือกำรได้มำเป็นอำจำรย์
ที่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์แห่งนี้ครับ
อยากถามอาจารย์ค่ะว่าอะไรเป็น แรงบัน ดาลใจให้
อาจารย์อยากที่จะมาเป็นอาจารย์คะ
ก็คือ...ตั้งแต่ตอนเรียนที่มหำวิทยำลัยเค้ำก็จะ
มีก ำรออกค่ำย เรำก็ไ ม่ อยำกใช้ เวลำในช่ ว งปิ ด เทอม
แบบเปล่ำๆ ไป ก็เลยเห็นค่ำยเป็นกิจกรรมที่น่ำสนใจ
และก็เป็นกำรใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ จำกนั้นพอไปถึง
ที่ค่ำยก็คิดว่ำ เฮ้ย...สองอำทิตย์จะทำอะไรได้ ก็เลยพอ
จบปริญ ญำตรีมำและในช่ว งนั้ น ก็ยังไม่มีงำนทำก็เลย
ตัดสินใจว่ำเรำลองไปเป็นบัณฑิตอำสำสมั ครดูดีมั้ย ไป
ลงพื้นที่ที่มีระยะเวลำยำวกว่ำ จำกที่เรำติดใจว่ำกำรลง
พื้ น ที่ ใน ระย ะเวล ำแ ค่ นั้ น มั น ไม่ ได้ ส ร้ ำ งค ว ำม
เปลี่ยนแปลงอะไร ถ้ำเรำไปในระยะเวลำที่ยำวกว่ำ เรำ
จะอยู่ กั บ มั น ได้ มั้ ย จึ ง ตั ด สิ น ใจไปเป็ น บั ณ ฑิ ต อำสำ
สมั ค ร และด้ ว ยควำมที่ รู้ สึ กว่ ำกำรท ำอะไรที่ มั น เป็ น
ประโยชน์แล้วมันมีควำมสบำยใจมำกกว่ำเลยชอบตรง
นั้น
จำกนั้นก็ได้ทำงำนในสำยเอกชนมำเรื่อยๆ แต่
ด้วยควำมที่สำยเอกชนคนที่ได้ประโยชน์จำกงำนที่เรำ
ทำมัน มีแค่คนกลุ่มเดียว อย่ำงเช่น ลูกควำม แต่กำรที่
เรำมำทำงำนในสำยรำชกำรหรือองค์ กรที่เป็นรำชกำร
เรำคิดว่ำคนที่ได้ประโยชน์มันมีเยอะมำกกว่ำ
ค่ะ...แล้วจากเรื่องที่อาจารย์เล่ามา อาจารย์มีต้นแบบ
หรือใครเป็น แรงบั น ดาลใจในการทาสิ่งเหล่านี้บ้า ง
หรือเปล่าคะ
ก็คือตอนอยู่มหำวิทยำลัย เวลำสนใจประวัติ
ของใครก็จ ะไปลองสื บ ค้น และอ่ำนประวัติของเค้ำใน

ห้องสมุด และด้วยควำมที่เป็นนักกฎหมำยจึงได้ไปค้น
ประวั ติ ข องท่ ำ นอำจำรย์ สั ญ ญำ ธรรมศั ก ดิ์ และใน
หนังสือของอำจำรย์สัญญำนั้น ได้เขียนถึงในหลวงหรือ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชว่ำ
เป็นบุคคลที่สำมำรถกรำบไหว้ได้อย่ำงสนิทใจ เรำก็เลย
เกิดควำมสนใจว่ำอำจำรย์สัญญำซึ่งเป็นประธำนศำล
ฎี ก ำ เป็ น คณบดี เป็ น นำยกรั ฐ มนตรี และยั ง เป็ น
องคมนตรี ด้ ว ย ท ำไมคนที่ ถื อ ว่ ำ มี ค วำมเก่ ง ที่ สุ ด ใน
ประเทศคนนึงถึงได้ให้ควำมเคำรพในหลวงถึงขนำดนี้
เรำก็เลยไปค้นหนังสือของในหลวงต่อว่ำทำไม
ในหลวงถึงเป็นบุคคลที่ทำให้คนที่เก่งขนำดนี้ชื่นชมและ
เคำรพนับถือได้ พอค้นไปมำกๆเข้ำก็ได้พบว่ำพระองค์
ท่ ำ นได้ มี โ ครงกำรต่ ำ งๆมำกมำย แต่ สิ่ ง ที่ ผ มสนใจ
มำกกว่ำโครงกำรเหล่ำนี้ก็คือคำสอน เพรำะเหมือนกับ
ว่ำสิ่งที่พระองค์ต้องกำรจะถ่ำยทอดให้ กับผู้อื่นมันคือ
อะไร และค ำพู ด ของในหลวงที่ ผ มจ ำและมี ค วำม
ประทับใจมำกก็คือ “ขำดทุนของเรำ คือ กำไรของเรำ”
และด้ ว ยควำมที่ ผ มเป็ น คนช่ ำ งสงสั ย และอยำกรู้ ว่ ำ
คำพูดคำนี้มันจริงหรือเปล่ำ ผลที่ตำมมำก็คือกำรที่ไป
ลงพื้นที่และเป็นอำจำรย์อำสำสมัครอะไรเหล่ำนี้ ก็คือ
ทดลองดูว่ำกำรที่เรำได้ทำอะไรที่เป็นกำรเสียสละเนี่ย
มัน จะทำให้ เรำได้กำไรจริงหรือ เปล่ ำ ซึ่งพอไปแล้ ว ก็
เป็นแบบนั้นจริงๆ คือพื้นที่ที่ไปเป็นพื้นที่ไม่มีไฟฟ้ำ ไม่มี
น้ำประปำ และก็ไม่สำมำรถคุยภำษำเดียวกันได้ ซึ่งใน
ส่ ว นนี้ ก็ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งกำรให้ เป็ น คน
เสียสละ ซึ่งสิ่งนี้มันตรงกับคำว่ำ “ขำดทุนของเรำ”
ผมยังจำเหตุกำรณ์ๆหนึ่งได้ดีคือจำกที่เรำได้ไป
สอน ตอนนั้นเด็กพูดภำษำไทยไม่ได้เลย แต่ในวันที่ผม
ใกล้จะออกจำกพื้นที่แล้ว เด็กประมำณ ๔-๕ ขวบ เค้ำ
ก็ไปคุยกับแม่ของเค้ำเป็นภำษำไทยว่ำสิ่งนี้คืออะไร เรำ
ก็รู้สึกว่ำสิ่งที่เรำสอนไปนั้นประสบควำมสำเร็จ ซึ่งมัน
เป็นเหมือนกำไรทำงจิตใจมำกกว่ำที่จะเป็นตัวเงิน ซึ่ง

ถึงแม้เราจะทางานหรือสิ่งต่างๆ เมื่อหวนกลับมานึก
ถึ งก็ ยั งเป็ น สิ่ งที่ อิ่ ม เอมใจเสมอ มั น คื อ ความสุ ข ใจ
มากกว่า จนกลายเป็นความประทับใจในส่วนนี้ จาก
ตรงนี้ เรายั ง ชอบความรู้ สึ ก ตรงนี้ อ ยู่ ที่ เ ราได้ ท า
ประโยชน์ อ ะไรให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ก็ เลยมา
สมัครเป็นอาจารย์ ก็หวังว่าความรู้ที่เราได้เรียนมาจะ
ช่วยให้พวกเค้าพัฒนาตนเองได้
สุ ด ท้ า ยนี้ ค่ ะ ...อยากให้ อ าจารย์ ไ ด้ บ อกหรื อ ฝาก
อะไรถึงคนอีกหลายๆคนที่อยากมาทาอาชีพนี้สัก
หน่อยค่ะ

สาหรับคนเป็ นอาจารย์น ะฮะ ผมว่าอาชีพ
อาจารย์เป็นอาชีพที่ดีในตัวของมันเองอยู่แล้ว และ
การที่ จะไปสอนคนอื่ นได้ ก็ต้ องมี ค วามรู้แ ละก็ ต้อ ง
Update ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ซึ่งก็ จะท าให้ เรา
เป็นคนที่ Update และในการถ่ายทอดความรู้ก็จะ
ทาให้เรามีความรู้ชัดในเรื่องนั้นๆมากกว่า และอย่าง
ที่ได้บอกไปครับการทาอาชีพนี้มันก็เป็นความสุขใจ
แบบหนึ่งซึ่งอาจจะหาได้ยากในอาชีพอื่น
...รายงานโดย : อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย

ฅ.บอกต่อ
ในรอบเดือนนี้ ฅ.บอกต่อ ขอบอกต่อกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของเรานะคะ
 สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายใน QA Sharing เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานประกันคุณ ภาพ
การศึ กษาภายใน โดยกิจ กรรมจั ด ขึ้ น ในวัน พุ ธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบรรพชา
อุปสมบท หมู่ ๒๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธี
บรรพชาอุ ป สมบทในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ วั ด ปั ญ ญานั น ทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี คณาจารย์ บุคลากรท่านใดสนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
ความยาว ๑๕ - ๒๐ หน้า เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนของสานักงานฯ สามารถส่ง
บทความมายั งสานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ภายในวันศุ กร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ คุ ณ วสี ภู เ ต็ ม เกี ย รติ กองบรรณ าธิ ก าร คณ ะจั ด ท าวารสารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โ ท ร ๐ ๘ ๖ - ๕ ๕ ๔ ๑ ๖ ๖ ๓ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
http://library.nhrc.or.th/Document/Manual/apa.pdf
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กาหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๒ “เรื่อง Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมทวี บุญยเกตุ อาคารสานักงานอธิการบดี ๑ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อ
น าเสนอในการประชุ ม ครั้ งนี้ โดยมี กาหนดส่ งบทความวิช าการหรือ บทความวิจัย ตั้ งแต่ บั ด นี้ จนถึ ง ๒๓
มกราคม ๒๕๖๐ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dpu.ac.th/conference



