ฅ. แถลง
ขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับ ข.ข่าว ฅ.ฅน ฉบับที่ ๔
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ‘สื่อ’ ที่สานสัมพันธ์ความ
เข้ า ใจอั น ดี ที่ มี ต่อ กั น ของ ‘คน’ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในเดือนแห่งเทศกาลและ
วันหยุดยาวๆ ที่หลายคนรอคอย
คงต้องกล่าวว่า...เราได้เวียนมาบรรจบครบอีก
รอบกับวันปีใหม่ไทยที่เหมือนกับเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่นาน
และหากหวนกลับไปที่วันปีใหม่สากล นี่ก็ผ่านมา ๓ เดือน

ไม่ได้คือความอบอุ่นของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวนี้ ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่
ดีมากขึ้นเรื่อยๆ
ในการนี้ คณะทางาน ข.ข่าว ฅ.ฅน ขออวยพร
ให้กับครอบครัวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรา ให้
อานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดล
บันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย
จตุ ร พิ ธ พรชั ย และสั ม ฤทธิ ผ ลในสิ่ ง อั น พึ ง ปรารถนา
ทุ ก ประการ และมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์
ตลอดไป
คณะทำงาำ ข.ข่ำว ฅ. ต

แล้ว จากฤดูหนาว (ตอนไหนก็ไม่รู้?) จนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่าง
เต็มตัว และก็เหมือนจะย่างเข้าฤดูฝนแล้ว เพราะก็ผลัดกัน
ร้อน ผลัดกันฝน อยู่เรื่อยๆ จนหลายคนก็ยังปรับตัวไม่ทัน
ไม่สบายไปตามๆ กัน แต่ในเดือนแห่งความร้อนขั้นสูงสุด
แบบนี้ มีหรือที่คนไทยอย่างเราๆ จะปล่อยให้ร้อนอย่าง
เดียว เราย่อมมีสิ่งของหรือวิธีให้ช่วยคลายร้อนกันอย่าง
แน่นอน และวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายร้อนได้ก็คือการอาบน้า
แต่ร้อนระดับนี้อาบธรรมดาได้ที่ไหน ก็ต้องอาบกันอย่าง
ชุ่มฉ่าหัวใจจนกลายเป็นเทศกาลที่โด่งดัง ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ ก็ ใ ห้ ค วามสนใจอย่ า งมากมายนั่ น ก็ คื อ
“เทศกาลสงกรานต์”
หากกล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์ สิ่งแรกที่หลาย
คนนึกถึงคงจะเป็นการเล่นสาดน้าและการทาบุญตักบาตร
กันเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่หากจะมองลึกลงไปกว่านั้นจะเห็น

ฅ.ลืมตา
สวัสดีค่ะ ฉบับเมษาหน้าร้อน....ร้อน...และร้อน
มากนะคะ เดือนนี้มีคณาจารย์ชาว Huso หนุ่ม Hot
และสาวสวย พร้อมเพรียงกันมาให้อวยพรวันเกิดหลาย
ท่านเลยค่ะ วันเกิดปีนี้ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง การงานก้าวหน้าทุกท่านนะคะ HAPPY
BIRTHDAY TO YOU…. ^^
April

๖

April

๑๒ อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา

ว่า ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จะมีทั้งวันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัวรวมอยู่ด้วย ซึ่งจากวันสาคัญเหล่านี้ทาให้เรา

April ๑๖

ตระหนักได้ว่านอกจากความสนุกแล้ว “ครอบครัว” ก็มี

April

๑๘ ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

April

๒๘ อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

ความส าคั ญ มากเช่ น เดี ย วกั น และนอกจากเราจะมี
ครอบครัวของแต่ละคนแล้ว เรายังมี “ครอบครัว” ในการ
ทางานอีกด้วย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราถือ
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวทีเ่ รารักและภาคภูมิใจ และที่ขาด

อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

ฅ.ทำอะไร
เมษาหน้าร้อนปีนี้ นอกจากอากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างมากแล้วยังมีพายุฝนเกิดขึ้นมาเป็นระลอก ถึงสภาพ
อากาศจะไม่อานวยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทางานของพวกเราชาวมนุษยศาสตร์แต่อย่างใด
 วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – เกาหลีของสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึ ก ษา” ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้ อ ง ๑๐๙ (ห้ อ งสั ม มนากลาง) สถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออกศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ ๕ “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ” ณ อาคารศูนย์
ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วุฒินันท์ สีเตชะ นานักศึกษาฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว ๒ ณ วัดม่วงอ่างทอง – สุพรรณบุรี ตาบลหัวตะพาน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง และอาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมกั บ มู ล นิ ธิ แผ่ น ดิ น ธรรมแผ่ น ดิ น ทอง ณ มู ล นิ ธิ แผ่ นดิ น ธรรมแผ่ นดิ น ทอง อ าเภอเสนา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี
ไชยยะ อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร และอาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ เข้าร่วมสัมมนา
วิ ชาการ “การวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนการสอน ครั้ งที่ ๓ : การเปลี่ ยนแปลงสู่ มหาวิ ทยาลั ย ๔.๐” (The Third
Scholarship of Teaching and Learning : Transformation towards University 4.0) จัดโดยสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ อาจารย์นารีนาถ สาลี อาจารย์
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย และอาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์
จัดโครงการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม “สืบสานวัฒนธรรม นวัตกรรมไทย ๆ” ณ พระราชวัง
บางปะอิน ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
อาจารย์ปิย ะ สงวนสิน อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม และอาจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ จัดกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คลองลัดโพธิ์ โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ อาจารย์ปวิช เรียงศิริ และอาจารย์
ปราณีรัตน์ ปานประณีต จัดโครงการ “Enriching an English Learning Environment” ณ โรงเรียนวัดพืช
อุดม ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อาจารย์
ภานุ มาศ ผลพิกุล และอาจารย์ รั ช ฌกร พลพิพัฒ น์ส าร เข้าร่ว มประชุมสั มมนาวิชาการ นาเสนอผลงาน
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ ๙” ณ โรงละครหน้าวัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทางานด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ นาโดยอาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน จัดกิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคม
ระยะที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนในด้านการพัฒนาทักษะภาษา และการจัดเวที
ประชาคมรวมใจพัฒนาแหล่งน้าเพื่อความยั่งยืน ณ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว
 วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อาจารย์
ภานุมาศ ผลพิกุล และอาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร เข้าร่วมการอบรมเรื่อง ไทยแลนด์ ๔.๐ โมเดลพัฒนา
ชาติสู่การพัฒนางานวิจัย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่า อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม และ
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย จัดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ กิจกรรม
การศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง A Time Media ณ เลขที่ ๕๐ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และอาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ เข้าร่วม
กิจกรรมเวทีนาเสนอแลกเปลี่ ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการโหนด
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และ
อาจารย์วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “เปิดหลักสูตรโท – เอก อย่างไร ให้ตอบโจทย์” ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน และอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อศึกษาดู
งานในหั วข้อ การจั ดสภาพแวดล้ อมห้ องสมุดเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(บางมด) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร เข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๐ และ
ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ สานักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเชียงราย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
ที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และจัดการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารตากสิน ๔ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
 วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา ณ สถาบัน
ราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน และอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการ
พัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ อาจารย์ประกาศิต ประกอบผล และ
นางสาวบุษบงก์ วินิยม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วัน ที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ คาเพราะ อาจารย์ ดร.สมทรง
บรรจงธิติทานต์ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง และนางสาวบุษบงก์ วินิยม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ เข้าร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีความสาคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้า
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ จัดโดยกองอานวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค ๑ ณ ห้องสัตตปทุม ชั้น ๓ ศาลา
กลางจังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สานักงาน
ราชบั ณฑิตยสภา ครั้ งที่ ๓ หั ว ข้อ “วิจั ย สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสรรค์ส ร้างสั งคมและชุมชนอย่างยั่ง ยื น ”
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ตาบลหันตรา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณธรรมนำควำมคิด บัณฑิตผู้รู้รอบ มอบสุขให้สังคม
บ่มเพำะจิตอำสำ ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี

ฅ. บางใคร

 เดือนเมษาหน้าร้อนมาแล้วจ้า......เปิดฉลองเดือนใหม่ด้วยข่าวอันเป็นมหามงคลของเราชาว
HUSO ครับด้วยงาน “ควันหลงสงกรานต์ ” ปีนี้จัดเต็ม จัดหนัก ด้วยการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัด
ปทุมวนาราม มาให้พวกเราร่วมนมัสการ กันตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ครับ นอกจากนี้ ยังมีการ
เทศนามหาชาติชาดก อีกด้วยครับขอเชิญชวนพวกเราชาว HUSO ร่วมงานบุญใหญ่กันครับว่าด้วยเรื่องงาน
บุญงานมงคลนี่ต้องยกให้พวกเราชาว HUSO ครับ ล่าสุดเห็นนาโดยลูกพี่ใหญ่ของเรา “พี่เทพ” อ.ดร.สุเทพ
บุญซ้อน เป็นพ่องานใหญ่ใน “พิธีทาขวัญข้าว ณ แปลงนาสาธิตไร่นาสวนผสม” ของมหาวิทยาลัยเราครับ ซึ่งที่
เป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณซึ่งเป็นความเชื่ออันสานึกพระคุณของพระแม่โพสพครับ งานนี้นอกจาก “พี่เทพ” แล้ว
ยั ง มี “น้ อ งตุ๊ ก ตา”อ.นั ฏ ภรณ์
พูล ภักดี จากหลั กสู ต ร
ศิ ล ปะการแสดง มาร่ ว มร าใน
พิธีสร้างความงดงามอีก
ด้วยครับ จะว่าไปแล้วหลักสูตร
ศิล ปะการแสดงนี่ มี แ ต่
คนมีความสามารถ ขนาดน้อง
ใหม่ แ กะกล่ อ ง อย่ า ง
อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ข่าวว่าได้รับเชิญ
ไปเป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ กศน.
ธั ญ บุ รี ในโครงการสั ม มนาวิ ช าการผู้
ผ่ า นการประเมิ น เที ย บระดั บ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานครั บ แหม่ !! ต้อง
ยอมรั บ ของเขาดี จ ริ ง ๆ ครั บ
แต่หนุ่มใหญ่หนวดงามน้าเสียง
แม้เดือนเมษาแดดจะร้อนสักแค่ไหน
เหน่อเสน่ห์ของเราก็ไม่ถอยครับ พี่หลง ดร. สมทรง แห่งหลักสูตรการพัฒนาชุมชนครับ พานักศึกษาลุยงานจิต
อาสาพัฒนา “โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” อย่างต่อเนื่องเห็นแล้วชุ่มฉ่าใจคลายร้อนกันเลยทีเดียว 
เดือนเมษามาบรรจบทีไรก็อดพูดถึง สองหลักสูตรคู่รักนี้ไม่ได้ครับ หลักสูตรนิติศาสตร์กับหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ครับ รักกันจนต้อง “มีเตะ” กันทุกปี หมายถึงเตะบอลครับ กับงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีสิงห์ -ตุลย์
หลังจากปีที่แล้วหลักสูตรนิติศาสตร์ได้พ่ายแพ้ให้กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีนี้พอถึงวันแข่งต่างฝ่ายต่าง
ซุ่มฟิตซ้อมกันเต็มที่ครับ โดยเฉพาะหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร์ได้มีกุนซือมือฉมั งอย่าง พี่ปิยะ อ.ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ ครับ ด้วยการวางยุทธศาสตร์การเล่นอย่างแยบยลโดยปล่อยให้คู่ต่อสู้ตายใจ ให้นาไปก่อนครับ
แต่เสียดายผู้เล่นในทีมปล่อยเยอะไปหน่อยจนลืมดูนาฬิกา หมดเวลาทางฝั่งหลักสูตรนิติศาสตร์เลยเอาชนะไป
ได้ครับ ข่าวว่าปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยเจอกันใหม่ครับ มิตรภาพยังเหมือนเดิมก็เตะกันอยู่แค่สองหลักสูตรครับไม่ใคร
ก็ใครก็ต้องได้แชมป์ละครับ วะ ฮะ ฮ่ า สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราชาว HUSO ทุกท่านที่จะเดินทางไปมาไหน
ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุขกายสบายใจตลอดปี ด้วยกันทุก
ท่านนะคร้าบบบบ.....รักนะ.......พระนาย ณ มนุษย์

ฅ.คิดเขียน
"บ้านคือวิมาน ?"
โดย : อ.กมลพร ศิริโสภณ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากภาพการเล่นน้าสงกรานต์ ภาพขนส่งสาธารณะที่คราคร่้าไปด้วยผู้คนที่เดินทางกลับบ้านเกิด
เป็ น อีกภาพที่คนไทยคุ้น เคยในช่ว งเดือนเมษายน อาจพูดได้ว่าคนส่ ว นใหญ่ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวไปกับ
ครอบครัว บ้างท้ากิจกรรมนอกบ้านอย่างการเที่ยวต่างจังหวัด บ้างแค่พักผ่อนท้ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน
ทังนีก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั่นเอง
เมื่อหลายครอบครัวต้องรอคอยโอกาสพิเศษอย่างวันหยุดสงกรานต์เพื่อพบปะหรือท้ากิจกรรมร่วมกัน
เวลาราวเกือบสัปดาห์หนึ่งนีก็ดูจะสันเกินไปเสมอ แล้วเราควรอิจฉาครอบครัวที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือไม่
เราอาจพบแง่มุมหนึ่ งของค้าตอบจากภาพยนตร์แนวสารคดีเรื่องหมาป่าคอนกรีต The Wolfpack (2015)
ภาพยนตร์เรื่องนีว่าด้วยสมาชิกครอบครัวแอนกูโล่ที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูกชาย ๖ คนและลูกสาว ๑ คน
ทังหมดอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์เก่า ในย่านที่ขึนชื่อเรื่องความไม่ปลอดภัยในนิว ยอร์ก ครอบครัวใหญ่อาจเป็น
สิ่งที่ไม่คุ้นตานักในเมืองใหญ่ แต่สิ่งที่น่าแปลกไปกว่านันคือ เด็กทุกคนในครอบครัวถูกจ้ากัดบริเวณและไม่เคย
ออกไปปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก นอกจากเรียนหนังสือกับแม่แล้ว สิ่งที่พวกเขาท้าตลอดเวลา ๑๐ กว่าปีก็คือ
การดูภาพยนตร์ ๕,๐๐๐ กว่าเรื่องที่พ่อสะสมไว้และผลัดกันเล่นบทบาทสมมติตามเนือเรื่อง
พ่อของพวกเขาอ้างว่า เขาเสียศรัทธาต่อระบบเศรษฐกิจและกลัวว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในสังคมจะ
ส่งผลเสียต่อลูก เลยเลือกที่จะเก็บลูก ไว้ในสายตาของตัวเองตลอดเวลา ส่วนแม่ก็สารภาพในภายหลังว่า เธอ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมากมายตามค้าสั่งของสามี ชีวิตที่ถูกจ้ากัดอิสรภาพของพวกเขาเปลี่ยนไปในวันหนึ่ง
เมื่อมุกุนท์ ลูกชายคนหนึ่งตัดสินใจหนีออกจากบ้านตอนอายุ ๑๕ เขาใส่หน้ากากเพื่ออ้าพรางตัวจากพ่อและลง
ไปส้ารวจร้านรวงโดยรอบ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเด็กชายถูกต้ารวจจับและส่งตัวให้กับจิตแพทย์ แต่ท้ ายที่สุดเมื่อเขา
ต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม เขาไม่อาจสลัดทิงความรู้สึกต่อต้านพ่อที่ปะทุขึน การหนีออกจากบ้านครังนียังเป็น
แรงกระเพื่อมให้สมาชิกคนอื่นดินรน "ติดต่อ" กับโลกภายนอกมากขึนด้วย

อาจกล่าวได้ว่าพ่อแม่ทุกคนมีสัญชาตญาณที่จะปกป้องลูกจากอันตราย ซึ่งแสดงออกผ่านการกระทา
แตกต่างกันไป ทว่าในกรณีของครอบครัวแอนกูโล่ หัวหน้าครอบครัวอย่างพ่อเลือกวิธีสุดโต่ง ความปรารถนาดี
กลายเป็ น การลิ ดรอนสิ ทธิเสรี ภ าพและจ ากัดโอกาสการเรียนรู้ “บ้าน” กลายเป็นที่คุมขั ง ภรรยากับ ลู ก
กลายเป็นนักโทษที่อยู่ใต้อานาจของผู้คุม และการที่นักโทษต้องใช้เวลาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปีแล้วปีเล่ากับผู้คุม
นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่อย่างใด
ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันครอบครัว อาจเป็นโอกาสอันดีที่เราจะลอง
สารวจและย้อนมองตัวเองว่า เราได้ใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้างในตลอดปีที่ผ่านมา ในฐานะพ่อ
แม่ เราได้เผลอควบคุมสิ่งที่ควรปล่อยตามธรรมชาติจนล่วงล้าสิทธิเสรีภาพของคนที่เรารักบ้างหรือไม่ เคยได้
พยายามแก้ไขความปรารถนาดีอันน่าอึดอัดนี้หรือเปล่า ในฐานะลูก เคยลองมองพ่อแม่ด้วยมุ มมองที่ต่างไป
หรื อ ไม่ ได้ ล องเปิ ด ใจหรื อ แสดงออกให้ ท ราบเมื่ อ รู้ สึ ก ถู ก รุ ก ล้ าสิ ท ธิเ สรี ภ าพหรื อ เปล่ า เพราะช่ ว งเวลาที่
ครอบครัวอยู่ร่วมกันจะมีค่าอย่างแท้จริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่การพบหน้าและอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น แต่
เป็ น การที่ส มาชิกสามารถแสดงความรั กต่ อกั นอย่ างพอเหมาะประกอบด้ว ยความเข้า ใจและการยอมรั บ
ความคิดและวิถีชีวิตที่แตกต่าง โดยยังคงเคารพสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลได้นั่นเอง

ฅ.ดลใจ

ผศ.อิทธิ คำเพรำะ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับ ฅ ดลใจ ในเดือนเมษายนที่ได้สัมผัสความอบอุ่นจนถึงขั้นร้อน
กันทีเดียว แต่ก็ใช่ว่าจะร้อนกันอย่างเดียว เพราะในเดือนนี้มีวันสาคัญอย่างวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
ของเรา ที่จะได้เล่นน้าบรรเทาความร้อนให้มีความชุ่มฉ่าหัวใจกันบ้าง นอกจากนี้ เมื่อเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์สิ่ง
ที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือ “วันครอบครัว” ซึ่งจะเห็นว่าวิถีของชาวไทยจะเดินทางเพื่อกลับบ้านเกิดหรือภูมิลาเนา
ที่จากมาเพื่อได้พบปะกับครอบครัว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าหลายๆ คนก็ได้เดินทางมาทางานไกลบ้าน เมื่อ
มีโอกาสที่ดีเช่นนี้จึงได้กลับไปพบปะกั บครอบครัว แต่หากมองอีกมุมหนึ่งแล้วเราจะพบว่า...เกือบครึ่งชีวิตของ
คนเรานั้ น ใช้ เ วลาอยู่ กั บ ที่ ท างานและเพื่ อ นร่ ว มงานเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง นั่ น หมายความว่ า ที่ ท างานนั้ น ก็
เปรียบเสมือนกับครอบครัวของเราอีกครอบครัวหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น ในฉบับนี้ ฅ ดลใจ จึงขอพาท่านผู้อ่านไป
รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ คาเพราะ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์ผู้อยู่กับครอบครัว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรามาอย่างยาวนาน และได้อยู่ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังความสาเร็จต่างๆ
ของคณะฯ มามากมาย ถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวมนุษยศาสตร์ฯ ของเราคนหนึ่งก็ว่าได้ ไปพบกับท่าน
กันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะอำจำรย์ ก่อนอื่นขอให้อำจำรย์แนะนำ
ตัวเอง และประวัติควำมเป็นมำในกำรเรียนและ
กำรทำงำนสักเล็กน้อยค่ะ
ครับ...ผมชื่ออิทธิ คาเพราะ นะครับ ผม
จบทางด้านการวางแผนพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ ในสาขาพัฒนาชนบท ของสถาบัน AIT หรือ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตอนที่เรียนตอนนั้นก็
ได้ทุนซีด้า ของแคนนาดาเรียนที่นั่น จากนั้นมาผม
ก็ ไ ด้ ส อนทางด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชน เริ่ ม ต้ น ที่
มหาวิทยาราชภัฏเลยก่อน โดยเริ่มต้นทางานที่นี่

ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๑๙ ซึ่ ง จริ ง ๆแล้ ว ผมได้ ป ริ ญ ญาตรี
ทางด้านภาษาอังกฤษ ก็เลยได้สอนภาษาอังกฤษ
มา ๒ ปีแล้วก็ได้ไปเรียนต่อ และกลับมาเลยได้มา
สอนด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ที่ เ ลยตั้ ง แต่ ปี ๑๙
จนถึงปี ๓๒ ปลายปี ๓๒ ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ราชภัฏ
เทพสตรี ลพบุรี อยู่ที่นั่นได้ปีนึง ผมก็ทาเรื่องย้าย
ต่ อ มาที่ ว ไลยอลงกรณ์ ฯ นี่ ค รั บ จนกระทั่ ง ถึ ง ปี
๒๕๕๗ จึงได้เกษียณอายุราชการ และตอนนี้ก็เป็น
ช่วงที่หลักสูตร ศศ.บ. สาขาการพัฒนาชุมชนเนี่ย
ให้มาเป็นอาจารย์พิเศษ

ค่ะ...และในฐานะที่อาจารย์อยู่กับคณะของเรามา
อย่ า งยาวนานอยากให้ อ าจารย์ เ ล่ า ถึ ง ความ
ผู ก พั น ที่ มี ต่ อ คณะและพั ฒ นาการของคณะสั ก
หน่อยค่ะ
จริ ง ๆ ผมอยู่ กั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์มาโดยตลอดนะครับ ตั้งแต่สมัยอยู่ที่
เมืองเลยจนมาอยู่ที่นี่ มาอยู่ที่นี่แม้แรกๆ จะสอน
เรื่ อ งสั ง คมแต่ ก็ ช่ ว ยสอนด้ า นภาษาอั ง กฤษอยู่
ร ะ ย ะ นึ ง เ ล ย เ พ ร า ะ ว่ า เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ส อ น
ภาษาอังกฤษมาก่อน อยู่ที่นี่ต้องบอกก่อนว่าส่วน
นึงผมทางานด้านบริ หารเยอะ ดังนั้น ในช่วงก่อน
เกษี ย ณเนี่ ย ผมจึ ง ใช้ ชี วิ ต อยู่ ท างด้ า นตึ ก บริ ห าร
มากกว่ า ไม่ ค่ อ ยได้ อ ยู่ ที่ ค ณะมนุ ษ ย์ ฯ ใน
ขณะเดียวกันคณะมนุษย์ฯ เองก็ได้มาอยู่ อย่างมาก
เลยในตอนที่หมดวาระในการบริหารงาน ก็เห็นว่า
คณะของเราตั้งแต่คนรุ่ นเก่ามาถึงคนรุ่ น ใหม่เนี่ย
ผมมองดูแล้วว่าจะมีอยู่ ๒ ช่วงใหญ่ๆ นั่นคือ ตั้งแต่
ช่วงผมถอยลงไปที่เรียกว่าเป็นรุ่นเก่า...รุ่นเก่าเนี่ย
จะถือว่ามีความผูกพันกันมาก ที่สาคัญเนี่ยคือความ
ผู ก พั น ที่ มี ต่ อ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธรเนี่ ย ซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพ
สักการะเป็นที่เคารพบูชาของทุกคน ส่ว นทางคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ของเราเนี่ย แต่ละรุ่นๆ ที่ผ่านมา
ทางคณบดีทั้งหลายก็พยายามทางานพัฒนากันมา
เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง พั ฒ นาการของคณะมนุ ษ ย์ ฯ เราก็
ค่อนข้างที่จะดีพอสมควร ซึ่งนั่นก็คือรุ่นพวกผมรุ่น
เก่า
พอมารุ่นใหม่เนี่ย หลังจากรุ่นใหม่เริ่มเข้า
มาเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง กลายเป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ ใ น
ขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่าในรุ่นใหม่นี้ความคิดก็จะต่าง
จากคนรุ่ น เก่ า สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนคื อ เค้ า จะมี
ความคิดอะไรใหม่ๆ ที่คนรุ่นเก่าอาจจะไม่ค่อย

เข้ า ใจ แต่ ข ณะเดี ย วกั น หากคนรุ่ น เก่ า เข้ า ใจ
แนวความคิดของคนละ Generation เนี่ย มันจะมี
ความแตกต่างกันอย่างแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่า
พอมาเป็นระบบพนักงานมหาวิทยาลัยปั๊บเนี่ย แต่
ละคนก็จะมีความคิดในเรื่องของการคงอยู่แตกต่าง
กั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ภาพรวมขององค์ ก รและการ
บริหารงาน การดูแลซึ่งกันและกันว่าจะเป็นอย่างไร
จะสร้างความมั่นคง มั่นใจให้กับผู้ที่มีคุณภาพดีๆ
ทั้งหลายเนี่ย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ของเราในคณะ
นี้ ผมมองดูและเชื่อว่าคนรุ่นใหม่กาลังทางานกันอยู่
ในขณะนี้มีความสร้างสรรค์และมีส่วนผลั กดัน ให้
เดินต่อหลังจากที่คนรุ่นเก่าได้ทามาแล้วนะครับ ดู
แล้วก็จะเดินต่อได้ดีพอสมควร เพราะดูจากบรรดา
น้องๆ ที่เป็นทีมงานผู้บริหารก็ทางานได้ดีเข้มแข็ ง
กัน และเราก็โชคดีที่คณบดีของเราเป็นผู้ที่อยู่กับ
งานมากตั้ ง แต่ เ ช้ า จนค่ า และที่ ส าคั ญ ท่ า นเป็ น
แบบอย่างของการทางานที่ดี น้องๆ สามารถดูเป็น
แบบอย่างได้ ฉะนั้นน้องรุ่นต่อๆ มาที่จะขึ้นมาเป็น
ผู้ บริห ารหรือขับเคลื่อนการงานต่างๆ สามารถดู
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ เป็นแบบอย่าง
ได้
ส าหรั บ ด้ า นพั ฒ นาการของคณะฯ ก็
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน แต่ทีสาคัญก็จะมี
ปั จ จั ย ต่ า งๆ ไม่ เ หมื อ นเมื่ อ ก่ อ น อย่ า งเช่ น การ
ประกันคุณภาพ ที่ทุกสาขาต้องช่วยกัน แต่ถามว่า
ดีมั้ย...มันก็ดี แต่เราจะเหนื่อยมากขึ้น แต่เหนื่อยใน
ระยะแรกแต่ต่อไปก็จะชิน และที่สาคัญคนที่เป็น
ผู้บริหารทั้งหลายก็เหนื่อย แต่ทุกคนต้องพร้อมใจ
กัน ถ้าไม่พร้อมใจกันเราก็ลาบากกันทุกคนเพราะ
เราอยู่ในคณะด้วยกัน แต่เท่าที่เห็นทุกคนก็ Active
และพร้อมใจกันดี

แล้วตั้ งแต่ ที่อาจารย์ อ ยู่ ที่นี่ มา อาจารย์คิด ว่ า คณะ
ของเรามีความโดดเด่นกว่าที่อื่นๆ อย่างไรบ้างคะ
หากจะดูเรื่องความโดดเด่นในขณะนี้...ความ
โดดเด่นที่อยู่ในระดับ Public เอย ระดับประเทศเอย
ไม่ ว่ า จะเป็ น ดนตรี ศิ ล ปกรรม น่ า ภู มิ ใ จ...น่ า ภู มิ ใ จ
แม้กระทั่งทางด้านนิติศาสตร์ ก็มีลูกศิษย์ที่จบไปแล้ว
สอบได้เนติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าสุดยอดเลย
นะ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ องก็ ไ ปตอบปั ญ หาแข่ ง ขั น
อะไรก็ได้รางวัลมา ผมว่ามันไม่ใช่หลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง ที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ แต่ละหลักสูตรเข้าสู่ชุมชน
มากขึ้น และทางคณบดีก็ได้ผลักดันให้แต่ละหลั กสูตร
ไปอยู่ในชุมชน เอาห้องเรียนไปอยู่ในชุมชน ซึ่งถือว่า
เป็นการเคลื่อนไหวและการทางานที่มีชีวิตชีวาที่ดี
ในการณ์ นี้ ค่ ะ ...อยากให้ อ าจารย์ ไ ด้ ฝ ากอะไรถึ ง
สมาชิกรุ่นใหม่ๆ สักนิดทั้งในเรื่องของการทางานและ
การใช้ชีวิตน่ะค่ะ
โดยส่ ว นใหญ่ ผ มก็ มี ค วามดี ใ จและขอชื่ นชม
น้องๆ ที่ร่วมงานเนอะ นอกจากการเรียนการสอนก็ยัง
ร่วมงานต่างๆ ของคณะเป็นอย่างดี แต่ขอพูดเบาๆ ว่า
บางกลุ่มผมยังเห็นว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมของคณะน้อย
อยู่ ก็อยากให้ มาให้ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น การประชุม
หรือกิจกรรมต่างๆ เพราะว่ามันมีความจาเป็นร่วมกัน

อย่างแท้จริง เพราะสมัยนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมี
หน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆ เราต้อง
ร่วมกัน ไม่เช่นนั้นอาจจะสู้คณะอื่นเค้าไม่ได้ แต่ตอนนี้
ผมว่าคณะเราก็ไม่อายใครและอยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยพอสมควร และขอให้กาลังใจกับทุกๆ คน
ไม่ว่าจะเป็นบรรดาอาจารย์ทั้งหลายและท่านผู้บริหาร
ที่ทางานอยู่ในขณะนี้ ที่จะทางานอย่างมีพลังร่ว มกัน
และประสบความสาเร็จร่วมกัน
สุดท้ายนี้ค่ะ...เนื่องจากอาจารย์ถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใน
คณะ ก็ อ ยากให้ อ าจารย์ อ วยพรทุ ก ๆ คนเนื่ อ งใน
โอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ใ ห้ กั บ พวกเราซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ครอบครัวๆ หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ
ในช่ว งปีใหม่ไทยเรานี้อยากจะขออวยพรให้
บ ร ร ด า ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ น้ อ ง ๆ ทั้ ง ห ล า ย ใ น ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรา มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส และทางานด้วย
ความพร้อมเพรียง ด้วยความอบอุ่น อยากให้พวกเรา
ทุกคนได้ช่ว ยกันทาให้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ นั้น เป็น
สถานที่ ท างานที่ มี ค วามสุ ข เป็ น Happy working
place ที่ดีร่วมกัน ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จและ
โชคดีตลอดไปครับ

...รายงานโดย : อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย

ฅ.บอกต่อ
ในรอบเดือนนี้ ฅ.บอกต่อ ขอบอกต่อกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของเรานะคะ
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมควันหลงสงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ไทย ปีใหม่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ฟัง
เทศนามหาชาติชาดก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต (อัญเชิญขึ้นจากใจกลางสระน้้า ณ เรือนเจ้าฟ้า)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๙ น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร)
๐๙.๐๙ – ๑๑.๐๐ น. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่ขบวนเกียรติยศแห่รอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประธานในพิธี
เสด็จถึงบริเวณพิธี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้น ทรงเสด็จ
ด้าเนินเข้าสู่พิธีประทับเก้าอี้ ทรงจุดเทียนคาถาพันบูชากัณฑ์เทศน์ประทับ
พระเก้าอี้สดับพระธรรม
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประธานในพิธี
พร้อมเสด็จด้าเนินถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
เสด็จด้าเนินกลับ
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เทศนามหาชาติชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ “กัณฑ์มหาราช”
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงอันเนื่องมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการท้างาน) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๒๐.๐๐ น.
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา ”คลีนิควิจัย“
งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐

