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ชมรมผู้สูงอายุ

            รักษาใจให้ดี ในปีใหม่

 “ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่  ขอให้พ่ีน้องทัง้หลายจงได้พิจารณา

ตวัเอง  ตกัเตอืนตวัเอง  แก้ไขตวัเองเหน็ว่าส่ิงใดบกพร่อง

ไม่ดีไม่งาม ก็เลิกละสิ่งนั้นเสีย  ที่โกรธใคร เกลียดใคร 

พยาบาทใคร รษิยาใคร ... เลกิโกรธ เลกิเกลยีด เลกิรษิยา 

  เลิกพยาบาท  หนัมาท�าใจให้มเีมตตาปราณต่ีอกนั  ส่ิงใด 

ที่ท�ามาด้วยความเผลอ ด้วยความประมาท  เป็นสิ่งไม่ดีไม่งามในรอบปีที่

ผ่านมา  ก็จงเลิกละจากสิ่งนั้น  หันมาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นโดยความ

รอบคอบ  รอบรู้แล้วตั้งใจกระท�าสิ่งนั้นด้วยปัญญาตลอดไป

 จงต้ังฐานจิตของเราไว้ให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์สะอาด  ปราศจากสิ่ง

เศร้าหมองใจ คิดอะไรก็เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  พูดอะไรก็พูดเพื่อให้เกิด

ความบริสุทธิ์  จะท�าอะไรก็เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  จะไปไหนก็เพื่อความ

บริสุทธิ์ จะสมาคมกับใคร  คบใครก็คบเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องเถิด

 ชีวิตของเราทั้งหลายก็จะเรียบร้อย  มีความสุข  เพราะเราท�าให้มัน

เกิดสุข”

(ปัญญานันทภิกขุ - รักษาใจให้ดีในปีใหม)่
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สังคมในแวดวง มศว

 ๏ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ�าปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่าย ณ 

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

 ๏ ยอดเงินบริจาคกฐินพระราชทาน ที่วัดมณีบรรพตบวรวิหาร 

อ. เมือง จ. ตาก ประจ�าปีพุทธศักราช 2555 ในนามของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 

1,500,595 (หนึี่งล้านห้าแสนห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

 ๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  อธิการบดี มศว 

พอใจ รมต. ศธ. คนใหม่ คือ นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา ซึ่งเป็นผู้มี 

บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทงาม เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายและเคย 

เป็นผู้พิพากษามาก่อน  และท่านยังมีความใกล้ชิดกับอุดมศึกษามาก ทั้ง

เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเคยเป็นนายกสภา

มหาวทิยาลยัราชภฏัผูม้วีสิยัทศัน์ มคีวามคดิอ่านด้านการศกึษาของประเทศ

ชาติ จึงมั่นใจว่าท่านจะมาดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี 

อธิการบดีได้ฝากเรื่องส�าคัญ 2 เรื่องแก่ รมต. ศธ. คนใหม่ เรื่องแรกคือ

ขอให้ระบุพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ในที่สองแห่ง คือใน ครม. และส�านัก 

งบประมาณ  เมือ่มกีารปรบัเงนิงบประมาณเกีย่วกบัข้าราชการพลเรอืน กค็วร 

พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย

ก็ท�างานอยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ประการที่สอง คือ ให้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเดินหน้าเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเอง ในการฝึก
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ทักษะด้านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและทักษะด้านเทคโนโลยี มากกว่า

เน้นกระบวนการที่ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีปริญญาเอกจ�านวนกี่คน ซึ่งมี

เงนิต่อหวัในการท�าวิจิยัต่ออาจารย์เป็นจ�านวนเท่าใด ซึง่ไม่สามารถจะวดัได้

จรงิ และมหาวทิยาลยัยงัเกรงว่าคะแนนประกนัคณุภาพจะตกต�า่ จงึระดม 

ส่งอาจารย์ไปเรยีนปรญิญาเอกกนัมากมายเพือ่ให้ตรงตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปผิดทาง

 ๏ มศว เป็นสถาบนัหน่ึงในจ�านวน 12 แห่ง ซึง่ลงนามร่วมกบั สสวท. 

ในการผลิตบัณฑิตสุดยอดครูวิทย์-คณิต ให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นโครงการ 

ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์และ

คณติศาสตร์ ในระดบัปรญิญาโททางการศกึษา หลกัสตูร 2 ปี (พ.ศ. 2555-

2560) ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

โดยคาดว่าภายใน 6 ปีจะได้ครวูทิย์-คณติ แบบพรเีมีย่มและซปุเปอร์พรเีมีย่ม 

จ�านวน 4,000 คน  ซึ่งมีความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

สามารถสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ อันเป็นความก้าวหน้าในสายวิชาชีพเฉพาะในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ๏ หมอศษิย์เก่า มศว รบัรางวลัค�าขวญัแพทยสภาคอื นายแพทย์

ธเนศ  ธนสารวมิล ศษิย์เก่า รุน่ที ่21 คณะแพทย์ศาสตร์ ได้รบัรางวลัชนะ

เลศิประกวดค�าขวญัของศนูย์การศกึษาต่อเน่ืองจากแพทยสภา โดยค�าขวญั 

คอื “พฒันความรู ้คู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์สงัคมไทย” และเข้ารบัรางวลั

จากแพทยสภา โดยนายกแพทยสภา เป็นผู้มอบโล่รางวัลและของรางวัล 

ได้แก่ โล่เกียรติยศ โทรศัพท์มือถือ iPhone และใบประกาศนียบัตร เมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2555
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิเชียร  

มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้

รับโปรดเกล้า ฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาชีววิทยา มา ณ 

โอกาสนี้

  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ขอเชิญร่วมท�าบุญวันเกิด

ชมรมผูส้งูอายฯุ ณ ห้องจดัเลีย้ง ชัน้ 1 อาคารวจิยัและการศกึษาต่อเนือ่ง ฯ 

 09.00 น. ลงทะเบียน

 10.00 - 10.40 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

  ชมรมผูส้งูอาย ุมศว ขอขอบคณุท่านรองอธกิารบด ีว่าทีร้่อยเอก 

ดร. เทียนชัย ทองวินิชศิลป บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา 

วทิยาเขตสโุขทยั อกีครัง้ ท่ีให้การต้อนรบัคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ และ

ผูต้ดิตาม ในการไปประชมุประจ�าเดอืน ธนัวาคมและสรปุผลงานประจ�าปี 

2555 อย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจให้กับพวกเราเป็นอันมาก

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับ 

การอบรมการท�าหนังสือเสียงให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

เพราะยังขาดหนงัสอืเสยีงทีเ่ป็นความต้องการของผูพ้กิารทางสายตาอกีเป็น

จ�านวนมาก โดยเฉพาะหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และหนังสือ

ด้านอื่น ๆ การอบรมใช้เวลา 1 วัน ดังมีก�าหนดการอบรมดังนี้

 กลุม่ที ่1 วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 08.30-15.30 น. 
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 กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น.

 สถานที่อบรม ห้อง 102 ชั้น 1 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

 ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท รับกลุ่มละ 20 คน  โปรดแจ้งความ

จ�านงที ่คณุนงลกัษณ์  พจนากรรกัษ์  หมายเลขโทรศพัท์ 081-489-5501  

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าโปรแกรมไปอ่านที่บ้านได้ (รายละเอียดของ

โครงการดูที่หน้า 28 )

  งานแสดงมุทิตาจิตของชมรมผู้สูงอายุ มศว เม่ือวันที่ 13 

ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียน 49 คน บรรยากาศภายใน

งานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มศว จ�ากดั ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีื 2555 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2526 ณ โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค ลงทะเบียน 08.30 น. และเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน โปรด

แจ้งความจ�านงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-258-0226-7

  ผศ. จารุณี  สงขกุล  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  

ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม และ

จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ เมรุ

วัดพระศรีมหาธาตุ เวลา 14.00 น. ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจ

มา ณ ที่นี้

  ชมรมผูสู้งอายฯุ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวัของคณุศรยีา 

สดุสาย ทีส่ญูเสยีคณุอทนิยา สุดสาย โดยได้ท�าการฌาปนกจิศพทีว่ดัผาสกุ

มณีจักรไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ศกนี้

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวัของ อ. สพุพีรรณ 
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พัฒนพาณิชย์ ที่สูญเสียคุณแม่เวียน  พัฒนพาณิชย์ (อายุ 101 ปี) ตั้ง

ศพบ�าเพ็ญกุศล ณ วัดประยุรวงศาวาสฯ ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 

2555 และจะท�าการฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 

เวลา 16.00 น.

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. บุญเอิญ-รศ. ประพิณ มิลินทสูต 2,000 บาท

 2. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์   2,000 บาท

 3. รศ. เฉลียว  พันธ์ุสีดา   1,000 บาท

 4. ผศ. สงวน  สกุลพานิช    1,000 บาท
                  

 5. ผศ. ศิรินนา  บุญยสงวน   1,000 บาท

 6. รศ. บังอร  พานทอง   1,000 บาท

 7. คุณไอยรา  กุญชร ณ อยุธยา   1,000 บาท

 8. อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล   1,000 บาท

 9. ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 5,000 บาท

สมาชิกใหม่ชมรมผู้สูงอายุ มศว (ตลอดชีพ)

1. ผศ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร 2. ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์

(รวม 2,000 บาท)
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนมกราคม

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ   2. ผศ. นิยม  เรียงจันทร์

3. ผศ. ศรี  ประจิมนอก   4. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์

5. รศ. สุชา  ณ พัทลุง   6. ผศ. อุดม  ยะชัยมา

7. อ. จูงใจ  แสงพันธุ์    8. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา

9. ผศ. อารมณ์  ปุณโณทก  10. ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์

11. ผศ. ปิยรัตน์  รัตนวรางค์  12. อ. วรรณา  วิไลรัตน์

13. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร  14. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

15. ศ. ดร.สมพร  บัวทอง   16. อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์

17. รศ.  ดร.กิติมา  ปรีดีดิลก  18. อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย

19. อ.  อัธยา  ภาดานุพงศ์  20. อ. สมบุญ  ประชุมญาติ

21. อ.  พิมพ์ศรี โตอดิเทพย์  22. ผศ. จิรี  มีศุข

23. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล  24. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข

25. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย   26. เรือตรีสมพงษ์  เจนพาณิชย์
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27. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์  28. รศ. ปรีชา  ลิ่มไทย 

29.  อ. จรส  กุมารจันทร์  30. รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ

31. อ. สมพล  จุลโลบล   32. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม

33. รศ. วนิดา  นิโลดม   34. อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์

35. อ. จรูญ  โกมลบุณย์   36. อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล

37. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์   38. อ. มารศรี  บัววราภรณ์

39. คุณอุไร  ฉายแก้ว    40. ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ

41. อ. สุวรรณา คล้ายกระแส  42. รศ. จริยา  สินเดิมสุข

43. คุณชุลีอร  รื่นระวัฒน์   44. อ. นที  ศิริมัย

45. คุณถนอมศรี  โมฬี   46. คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์

47. ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล  48. รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา

49. คุณวนิดา  คงรินทร์   50. อ. ณัฐกา  ตันสกุล

51. อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์   52. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์

บอกเล่าเก้าสิบ : มุทิตาจิต ครบรอบ 84 ปี 

อาจารย์อาวุโส1

 งานแสดงมทุติาจติให้แด่อาจารย์อาวโุสทีมี่อายุครบ 84 ปี เริม่ในสมัย

ที่ รศ. ดร. ชมพันธ์  กุญชร ณ อยุธยา ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรมผู้สูง

อายุ มศว โดยจัดให้ รศ.ดร.ทวีรัสมิ์  ธนาคม เป็นท่านแรก ต่อจากนั้น

กไ็ด้ถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิบืต่อกนัมา จากการส�ารวจฐานข้อมูลสมาชิก

ที่ ผศ. เลิศ  ชูนาค ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ แจ้งว่าในปีนี้มีอาจารย์

 1 เล่าโดย ผศ. เกษร  เจริญรักษ์  อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง  รศ. เฉลียวศรี  

พิบูลชล และ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
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อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี มีทั้งหมด 4 ท่าน  ได้แก่  ผศ. จารุณี  สงขกุล 

ผศ. จุรีย์ จิวะกุล รศ. ประพิณ  มิลินทสูต และ ผศ. ส�ารวล  รัตนาจารย์ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ จงึก�าหนดวันจัดงานแสดงมุทติาจิต 

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 และมอบหมายให้ประธานฯ ติดต่อกับ

อาจารย์ทั้ง 4 ท่านทางโทรศัพท์ อาจารย์ท่านแรก คือ รศ.ประพิณ 

มิลินทสูต อาจารย์บุญเอิญ แจ้งว่าคงไม่สามารถไปร่วมงานได้ แต่อาจารย์

อีก 3 ท่านตอบรับที่จะไปร่วมงานด้วยสุ้มเสียงที่แจ่มใสทุกท่าน ยังความ

คกึคกัและปลาบปลืม้ให้กบัพวกเราในทีป่ระชมุ คณะกรรมการฯ จงึวางแผน

การจดังานโดยเริม่จากการมองหาสถานที ่ๆ  เหมาะสม คาดการณ์จ�านวน 

ผู้เข้าร่วมงาน การแสดง อาหารและการลงทะเบียน เป็นต้น

 ต่อจากนั้นชมรมฯ จึงส่งจดหมายเชิญพร้อมก�าหนดการจัดงานอย่าง

เป็นทางการส่งไปยังท่านอาจารย์ ท่านแรกที่โทรหาประธานฯ คืออาจารย์

สาทร  สงขกุล แจ้งว่า ผศ. จารุณี ไม่สามารถไปร่วมงานได้ เพราะขณะนี้ 

ก�าลงัป่วยรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาลต�ารวจและอาการยงัไม่ดขีึน้ (ขณะนีเ้สยี

ชีวิตแล้ว) ท่านที่สอง คือ ผศ. จุรีย์  จิวะกุล แจ้งว่าไม่ค่อยสบาย และ

ไม่สะดวกในการเดินทาง ประธานฯ จึงรีบโทรไปหา อาจารย์ส�ารวลเพื่อ

ขอการยืนยันในการไปร่วมงาน ซึ่งท่านก็ตอบว่าท่านไปร่วมงานแน่นอน  

ท�าให้พวกเราดใีจเป็นอนัมาก เพราะได้เตรยีมการทกุอย่างไว้เรยีบร้อยแล้ว

 ในวนัที ่13 ธนัวาคม สมาชกิและผูร่้วมงานทะยอยลงทะเบยีนตัง้แต่

เวลา 08.30 น. และพิธีการเริ่มเวลาประมาณ 09.45 น. โดยพิธีกร  

อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง เรียนเชิญ ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงส์ ติด 

ช่อดอกไม้ให้ ผศ. ส�ารวล  รัตนาจารย์ และรศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต 

ได้มาร่วมงานในฐานตวัแทนของ รศ. ประพณิ ด้วย ช่วยท�าให้มีบรรยากาศ
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อบอุ่นยิ่งขึ้น ประธานฯ กล่าวค�าแสดงมุทิตาจิต ผศ. สุพิน  ทองธานี 

อ่านกาพย์ฉบัง 16 สดุดีอาจารย์อาวุโสทั้ง 4 ท่าน ต่อจากนั้น ผศ. ส�ารวล 

ซึ่งพวกเราเห็นพ้องต้องกันว่า  อาจารย์รักษาสุขภาพได้ดีมาก อาจารย์ดู

สดชื่น  แข็งแรง สง่างามอาจารย์ได้เล่าถึงตัวท่านสั้น ๆ ว่า “ผมออกจาก

ราชการก่อนเกษียณอายุ 1 ปี เนื่องจากต้องดูแลภรรยา (อาจารย์ปราณี  

รตันาจารย์) ทีป่่วยเป็นมะเรง็ และหมอบอกว่าจะอยูไ่ดอ้กี 6 เดอืนเท่านัน้  

ผมจึงอยากใช้เวลาในการดูแลภรรยาอย่างเต็มที่ โดยการพาภรรยาไปหา

หลวงพ่อดัง ๆ ที่คิดว่าจะช่วยให้ภรรยาผมพ้นจากมะเร็งได้ เช่น พาไป

หาหลวงปู่เทศก์ หลวงปู่แหวน ท่านพุทธทาส หรือพระดี ๆ ทั่วทุกภาค

ในประเทศไทย ในที่สุดภรรยาผมอยู่มาได้ถึง 17 ปี หลังจากที่ภรรยา

ผมเสียชีวิตแล้วอีก 5 ปี ผมจึงมีภรรยาใหม่” ส่วนท่านอาจารย์บุญเอิญ 

ได้กล่าวสั้น ๆ ว่า “รู้สึกประทับใจในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ 

อาจารย์ประพิณฝากความระลึกถึงพร้อมของที่ระลึก และขออภัยมายัง

สมาชิกทุกคน และรู้สึกชื่นชมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ จากการที่ได้

อ่านจากสรุปงานของชมรมในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา” รศ. ดร. ชมพันธ์ 

กุญชร ณ อยุธยา มอบของที่ระลึกแด่ท่าน ผศ. ส�ารวล และถ่ายภาพ 

ร่วมกับผู้ร่วมงานทุกคน

 ต่อจากนั้นก็เป็นการแสดงที่ประธานฝ่ายสันทนาการ รศ. สาลี 

ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา เป็นผูเ้ลอืกเพลง ออกแบบการแต่งกาย และฝึกซ้อม

ท่าเต้นร�าของเต้าเต๋อซิน่ซอีย่างเอาจรงิ เอาจัง และเอาใจใส่ผูเ้ต้นทกุคน มี

ผู้เต้นร�าทั้งหมด 8 คน ได้แก่ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์

นงนวล  พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ละเอียด  รักษ์เผ่า ผศ. เกษร  เจริญรักษ์ 

ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน  อาจารย์พวงผกา  คงอุทัยกุล  อาจารย์ทัศนา  
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ทองภักดี  และ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์ ท�าให้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน    

เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง อาจารย์ส�ารวลมอบของที่ระลึกแก่นักแสดงทั้ง 8 

คน โดย ผศ. ถวลิวงศ์  บญุหงส์ เป็นผูจ้ดัเตรยีมให้เช่นทกุปี และกถ็งึเวลา

ของการมอบดอกไม้และร้องเพลง ดอกไม้ให้คุณ หลังจากนั้นรับประทาน

อาหารกลางวนัร่วมกนั พดูคยุกนัตามอธัยาศยัจนได้เวลาอนัสมควร ฝ่ายจดั

เลี้ยงได้เตรียมอาหารให้อาจารย์ทั้งสองท่านน�ากลับไปฝากคนที่บ้าน แล้ว

จึงส่งอาจารย์อาวุโสทั้งสองท่านกลับบ้าน งานแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ที่ท�าให้

ผู้ร่วมงานทุกคนมีความรู้สึกที่ประทับใจและผูกพันธ์ต่อกันยิ่งขึ้น

ค�ากล่าวมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์

วันพฤหัสที่ 13  ธันวาคม พ.ศ 2555

 กราบเรียนท่านอาจารย์อาวุโสที่เคารพ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิก

ชมรมผู้สูงอายุ มศว ทุกท่าน

 วันนี้เป็นวันที่ชมรมผู้สูงอายุ มศว ก�าหนดให้เป็นวันจัดงานแสดง

มุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส 4 ท่าน ท่ีมีอายุครบรอบ  84 ปี ได้แก ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส�ารวล  รัตนาจารย์  รองศาสตราจารย์ประพิณ 

มิลินทสูต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  สงขกุล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุรีย์  จิวะกุล

 ในฐานะประธานชมรมผูส้งูอาย ุมศว รูส้กึซาบซึง้ในประเพณีทีด่งีาม 

ท่ีได้จดัสบืทอดกนัมาอย่างต่อเนือ่ง การทีค่ณาจารย์ผูม้อีาวโุสน้อยกว่าแสดง
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ความกตัญญูและกตเวทิตาแด่ท่านอาจารย์อาวุโสซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ถือเป็น

มงคลแก่ชีวิตประการหนึ่ง เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้มีส่วนส�าคัญ ในการสร้าง

ช่ือเสียงและเกียรติคุณ ให้แก่มหาวิทยาลัยจนท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

มีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง สมดังชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” และพระองค์ได้

ทรงพระราชทานความหมายว่า “มหาวทิยาลยัอนัเป็นศรสีง่าแห่งมหานคร” 

ควบคู่มาด้วย

 ท่านอาจารย์อาวุโสทั้ง 4 ท่านนี้ ได้ช่ือว่าเป็นผู ้ร ่วมบุกเบิก

มหาวิทยาลัยมาสมดังเจตนารมณ์ของท่านอธิการ คือ ศาสตราจารย์ ดร. 

สาโรช  บวัศร ี ซ่ึงท่านได้ตัง้ปณธิานอนัแน่วแน่ว่า จะอบรมสัง่สอนบณัฑติ 

มศว ทุกคนให้เป็น “ผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติ

ประดุจผู้ทรงศีล” อาจารย์อาวุโสทั้ง 4 ท่านนี้ ก็ได้ร่วมงานอันยิ่งใหญ่นั้น  

และผลปรากฏอย่างแน่ชัดว่า เมื่อลูกศิษย์ทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่นเดียวกับบัณฑิตจากสถาบันการ

ศึกษาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่าง

ดียิ่ง นี่คือความงดงามที่ตรึงตราตรึงใจและยิ่งใหญ่ที่ตกทอดมาถึงพวกเรา

ทุกคน

 วันนี้ชมรมผู้สูงอายุ มศว จึงถือเป็นวันส�าคัญที่รอคอยวันหนึ่งของ

พวกเราที่จะได้แสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน และล�าดับต่อไป 

ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ทองธานี  อ่านค�าประพันธ์  ที่

ท่านได้กรุณาร้อยกรองในนามของชมรมผู้สูงอายุ มศว  
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ค�ากล่าวสดุดีแด่ท่านอาจารย์อาวุโสอายุครบ 84 ปี

ประจ�าปี พศ. 2555 ของชมรมผู้สูงอายุ มศว

กาพย์ฉบัง 16

  ณ สิบสามธันวาปีห้าห้า   ชมรมฯปลื้มปรีดา

รอคอยคารวะท่านบูรพาจารย์

  รับทราบว่ามีสี่ท่าน    หลายวิทยาเขตอัน

มารวมอยู่ ณ มศว

  ทราบว่าสามท่านน้ันหนอ   ไม่สามารถพอ

จะกลับมาร่วมงานได้

  พวกเราได้แต่เห็นใจ    ด้วยท่านนั้นไซร้

ต่างสูงอายุมากมาย

  แปดสิบสี่ปีหลากหลาย   หากท่านหนึ่งหมาย

สามารถส�าแดงซึ่งบารมี

  สมกับเคยครองคณบดี   คณะพลศึกษานี้

คือท่าน ผศ.ส�ารวล  รัตนาจารย์

  ท่านยังคงองอาจหาญ   สุขภาพยืนนาน

ดูเยาว์กว่าอายุจริงจริง

  ขออนุญาตน�ากล่าวพาดพิง   ถึงทุกท่านยิ่ง

ด้วยความเคารพบูชา

  ท่านอาจารย์ส�ารวลนั้นมา   จากต�าบลท่า-

วังจังหวัดนครศรีธรรมราช

  จบวิชาครูเปรื่องปราชญ์   ยอดเยี่ยมแห่งชาติ

ไทยแต่โบราณกาลมา
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  โรงเรียนบ้านสมเด็จครูบ้านเจ้าพระยา แล้วต่อการศึกษา

ณ วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร

  ได้รับปริญญา กศ.บ. ดังจิต  นับว่าเป็นศิษย์

วศ. มศว จักต้องภูมิใจ

  จากนั้นท่านไปศึกษาไกล   ถึงอเมริกาไซร้

เพื่อต่อปริญญาโท

  ณ อินเดียน่า ยู ยูโนว์*   กลับมาใหญ่โต

เป็นอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา

  หากเริ่มรับราชการน้ันหนา จากครโูรงเรยีนบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. สองสี่เก้าหนึ่ง

  ต่อมารับต�าแหน่งครูประจ�ากรมซึ่ง ไต่เต้ามาถึง

อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา

  จนกระทั่งรับต�าแหน่งใหม่นา  คือการรักษา

ต�าแหน่งคณบดีและคณบดีสืบไป

  แห่งคณะพละฯ มหาวิทยาลัย  ศรนีครนิทรวโิรฒเกรยีงไกร

แกร่งด้วยงานและหน้าที่

  เป็นเวลานานถึงเก้าปี    พ.ศ.สองห้าสามศูนย์นี้

จึงขอหยุดพักราชการ

  เนื่องจากภาระการงาน   ต้องอยู่กับบ้าน

อันได้แก่ดูแลภรรยา

  ท่านต้องพาเธอไปรักษา   ตามภาวะโรคา

เพื่อรักษาชีวิตต่อไป

* ยูโนว์ คือ You Know
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  แล้วผลเกิดขึ้นเช่นไร    ท่านก็พอใจ

นี่คือหลักแห่งความจริงแท้

  ชมรมฯ ขอตั้งจิตแน่วแน่   ขอพรดลแด่

ท่านอาจารย์อดีตคณบดี

  ด้วยอ�านาจบุญบารมี    ตรัยรัตนพระศรี

ส่งอายุ วรรณะ สุขะ พละยิ่งเทอญ

  อีกสามอาจารย์ที่ชมรมฯเชื้อเชิญ  หากท่านบังเอิญ

เจ็บป่วยจึงมาไม่ได้

  ท่านหนึ่งคือ รศ.ประพิณ มิลินทสูตไซร้ ผู้แทนกายใจ

คืออดีตท่านรองอธิการบุญเอิญ

  อาจารย์ปรึกษาผู้แทนเมื่อเชิญ  รับปากประเมิน

สถานการณ์ดูก่อน

  แต่แล้วมาไม่ได้แน่นอน   จึงส่งค�าวอน

ฝากมากับท่านผู้แทนฯ

  เดิมท่านเป็นอาจารย์ วศ.บางแสน ก่อนย้ายตามแผน

มายัง มศว ประสานมิตร

  ท่านจบบัญชีบัณฑิต    จากธรรมศาสตร์ตลาดวทิย์

ของประเทศไทยทั่วไป

  ต่อมาจบบรรณารักษ์ไซร้   จากจุฬาฯ มหาวิทยาลัย

แล้วไปเรียนนอกกลับมา

  เรียนจบจากอินเดียน่า   และโอคลาโฮม่า

ประเทศยูเอส เอ นี้
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  เริ่มต้นท�างานเมื่อปี     พ.ศ. สองสี่-

เก้าสอง ณ ธรรมศาสตร์

  เกือบสิบปีจึงลีลาศ    ย้ายส�านักนิวาสน์

มาอยู่ วศ. บางแสน

  ประมาณสิบปีวางแผน   ตามหลังผู้แทน

สู่คณะสังคมฯ มศว ประสานมิตร

  ได้รองศาสตราจารย์ดังจิต   จวบจนชีวิต

ครบเกษียณอายุราชการ

  เมื่อปีสองห้าสามหนึ่งไม่นาน  ปรากฏว่าท่าน

สุขภาพไม่ค่อยจะดี

  เพราะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้   เศร้าสุดชีวี

ก็เคยประสบพบแล้ว

  หากบุญยังมีฉัตรแก้ว    ปกเกศให้แผ้ว

ผ่องอยู่ตราบทุกวันนี้

  ชมรมฯ ขออ�านาจคุณพระศรี  รัตนตรัยทวี

ดลอายุ วรรณะ สุขะ พละยิ่งฉะนี้

  ท่านที่สองคือ ผศ.จารุณี    สงขสุขศรี

สาวมหาชัยเมืองสมุทรสาคร

  ชีวิตมิได้เริ่มด้วยการสอน   ทุกขั้นทุกตอน

ดูแปลกจากการเป็นครูหนอ

  ท่านเรียนจบจาก ฝอ.ตอ   ซึ่งต่อมาคือ วศ.

มศว ปทุมวันนั้นแหละนา
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  แล้วไปเรียนต่อที่จุฬาฯ    ทั้ง อ.บ. ปริญญา

เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตภายนอก

  ท่านเก่งจริงจริงขอบอก   ทั้งไปเมืองนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา

  จบเอ็ม. พี. เอช อีกปริญญา  รับราชการกองสุขศึกษา

ต�าแหน่งนักสุขศึกษาในโรงเรียน

  ท�าราชการด้วยความพากเพียร  โอนกิจการเวียน

มาเป็นอาจารย์เอก มศว หนา

  ประจ�าภาควิชาสุขศึกษา   คณะพละศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  พ.ศ. สองห้าสองสามโปรดฯ  ต�าแหน่ง ผศ. โชติ

ช่วงราชการจนเกษียณอายุ

  ในปีสองห้าสามหน่ึงบรรลุ   นับแต่วันบรรจุ

ราชการกอร์ปแต่คุณความดี

  ชมรมฯ ขอคุณพระศรี   ตรัยรัตน์ทวี

อายุ วรรระ สุขะ พละ เช่นกัน

  ส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั้น  ผศ.จุรีย์ จิวกุลนามท่าน

รับราชการเมื่ออายุสี่สิบสามปี

  พศ. สองห้าหนึ่งสามนี้   หลังจากจบ กศ.บ. ที่

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

  แล้วไปเรียน กศ.ม อังกฤษ   ติวอย่างใกล้ชิด

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
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  สามสี่ปีหลังจากนั้น    รับราชการระยะสั้น

ณ วศ. มหาสารคาม และสงขลา

  ครั้นแล้วจึงได้กลับมา    ยังกรุงเทพฯ ยานนาวา

อันเป็นถิ่นบ้านก�าเนิด

  ย้ายมารับราชการอันเลิศ   ภาควชิาภาษาตะวนัตกเชดิ

ชื่อคณะมนุษยศาสตร์

  เป็นอาจารย์รับใช้ชาติ   ตราบจนชีวาตม์

ครบเกษียณอายุราชการ

  ชมรมขอนบนิ้วกราบกราน   พระคุณโอฬาร

แห่งพระศรีรัตนตรัย

  ดลท่านไร้ทุกข์โรคภัย    อายุวรรณะสดใส

มีพลานามัยสุขสมบูรณ์ยิ่งเทอญ

                         ผศ. สุพิน  ทองธานี ผู้ประพันธ์

สรุปกิจกรรมของชมรมฯ ปี พ.ศ. 2555

 ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 15 ได้รับ 

การเลอืกตัง้จากสมาชกิของชมรมฯ ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี พ.ศ. 

2554  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554  และประธานได้จัดตั้งคณะกรรมการ

บรหิารชมรมฯ ประธานและคณะกรรมการชดุนีม้อีายกุารปฏบิตังิาน 2  ปี 

คือ พ.ศ. 2554 - 2556 ในปี 2555 ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตลอดปี จัดท�ำจดหมำยข่ำว
ชมรมผู้สูงอำยุ

ประธำน 

คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมาย
ข่ำว

สมาชิกชมรม 
ผู้สูงอำยุ 

จ�านวน 711 คน

รำยเดือน

ตลอดปี จัดท�ำบัตรอวยพร 
วันเกิดให้แก่สมาชิก
ชมรมผู้สูงอำยุ  

คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมาย
ข่ำว

สมาชิกชมรม 
ผู้สูงอำยุ 

จ�านวน 711 คน

ส่งทุกเดือน

5  มกราคม 
2555

ร่วมเป็นเจ้ำภำพ 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
ณ  โรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จ
ย่า  วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย  มศว แม่แจ่ม  

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

เป็นเงิน 9,200 
บำท

19  
มกราคม 
2555

ท�าบุญวันเกิดชมรมผู้สูง
อายุ  มศว

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

จ�ำนวน 80  
คน

ณ ห้องแปด
เหลี่ยม อาคาร
วิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

2  
กุมภาพันธ์ 
2555

โครงการบริการวิชาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
วัยเกษียณอายุ

การบรรยายทางวิชาการ  
เรื่อง   “เภสัชกรไทย
หัวใจไร้พรมแดน” 
เวลำ 10.00-12.00น.

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิชาการ 

(ผศ.มาลี โทณานนท์)

คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 
จ�านวน 39 คน

สมาชิกชมรมฯ 
จ�านวน 38 คน
บุคคลภายนอก 
จ�านวน 1 คน 
นิสิต จ�ำนวน 
175  คน

รวม 253 คน

ส�านักหอสมุดกลาง 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย  
9,855  บำท

ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อ
เนื่องฯ

2  
กุมภาพันธ์ 
2555

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัด
ใหญ่ สายพันธ์ุใหม่ 
2009 เวลำ 14.30 น. 
เป็นต้นไป

คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 

40  คน

แพทย์หญิง 
จันทร์ทรา 
ตนันท์ยุทธวงศ์

ณ ห้องประชุม
สภา 1  อาคาร 
หอประชุม  

ด�าเนินการ
ต่อเนื่อง
ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 
2555

จัดจ�าหน่ายกระเป๋าผ้า 
เพื่อหารายได้สมทบทุน
ภูมิพล

รศ.วิจิตร วรุตบางกูร 
และคณะท�างาน

รายได้ทั้งสิ้น 
209,025  บำท

กุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม  
2555

จัดท�าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับจดหมายข่าว 
“ชมรมผู้สูงอายุ มศว” 

ประธำน 
อ.สุจิตต์ รักษ์เผ่า 
อ.ละเอียด รักษ์เผ่า

มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จ�ำนวน 201 ชุด
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20

วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

1 - 2 
มีนาคม 
2555

ประชุมประจ�ำเดือน
มีนาคม 2555 อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

จ�ำนวน 29  
คน

ณ โรงแรม  
Milford 
Paradise Hua 
Hin  

3 - 4  
มีนาคม  
2555

โครงการบริการวิชาการ 
: ติดตามผลการด�าเนิน
งำนปรับปรุงห้องสมุด
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านโรงเรียนมงคล
วิทยา  (วัดมงคล 
สามัคคีธัมโมทัย)  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง

ประธำน

ผศ.เกษร  เจริญรักษ์ 

อ.พวงผกา  คงอุทัยกุล

อ.จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง

อ.ผกายวรรณ  
เจียมเจริญ

คณุกรยิา  
สำมเสน ปำนเจรญิ

คุณกัญญา จันทร์ดี

จ�ำนวน

150 คน

ได้รับเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมจาก
ทุนศาสตราจารย์  
ดร.สุดใจ  เหล่า
สุนทร  จ�ำนวน 
25,000 บำท 

5 เมษายน  
2555

จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง 
“Real Steel”  

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

จ�านวน 10 คน ณ  ห้อง
มัลติมีเดีย ส�านัก
หอสมุดกลาง

6 - 8 
เมษายน  
2555

ทัศนศึกษาจังหวัดเลย
เชียงคาน - เลย

ประธานและคณะ 
กรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

จ�านวน 34 คน มีรายได้เข้าชมรมฯ 
4,040  บำท
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

19 เมษายน 
2555

เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวิชาการ ครั้งที่ 
1 เรื่อง “กินอยู่อย่างไร
ให้ห่างไกลมะเร็ง”  

จ�านวน 8  คน สถานบริการ
ทางการ แพทย์  
มศว ร่วมกับภาค
วิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่า
สุนทร ส�านักหอ
สมุดกลาง

27 เมษายน 
2555

ร่วมงำนวันมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

จ�านวน 15 คน

3 พฤษภาคม 
2555

จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง 
UP

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

จ�านวน 8 คน ณ  ห้อง
มัลติมีเดีย ส�านัก
หอสมุดกลาง

23 
พฤษภาคม  
2555

ร่วมงานวันสมเด็จพระ
เทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยามบรมราชกุมารี

อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง จ�านวน 4  คน ณ สถาบันวิจัย
พัฒนา และสาธิต
การศึกษา มศว 
องครักษ์

4 - 7 
มิถุนำยน 
2555

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ในโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ : ห้อง
สมุดชุมชนศูนย์ครูและ
ศิษย์เก่าน่าน จังหวัด
น่ำน

ประธำน

อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง

นักเรียน 

จ�านวน 140 คน

เป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับโครงการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน (บก.20)
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22

วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

11 - 13 
มิถุนำยน  
2555

เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรค
ด้วยภูมิปัญญาไทย

ประธำน จ�านวน 7 คน ณ ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานันท
ภิกขุ ชลประทาน 
มหำวิทยำลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒ

25  
มิถุนำยน  
2555

บริจาคเงินเพื่อน�ามาซื้อ
สิ่งของจ�าหน่ายในงาน
สัปดาห์ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  
โดยมอบรายได้ทั้งหมด
ให้ทุนศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ  

เหล่ำสุนทร  

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

เงินบริจาค 
74,944.41  
บาท ก�าไรจาก
การจ�าหน่าย
สิ่งของ 11,035  
บำท รวมเป็น
เงิน85,979.41 
บาท มอบให้ทุน
ศาสตราจารย์  
ดร.สุดใจ  เหล่า
สุนทร

5 กรกฎาคม 
2555

โครงการบริการวิชาการ 
การบรรยาย เรื่อง 
“อมรรัตนโกสินทร์” 
ตอนที่ 2

ฝ่ายวิชาการและ

ผศ.มาลี  โทณานนท์

บุคคลทั่วไป 

จ�านวน 40 คน 

นิสิต จ�ำนวน 
240 คน

รวมจ�ำนวน  
280  คน

ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อ
เนื่องฯ
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

12 
กรกฎาคม 
2555

ร่วมฝึกอบรม “สิทธิ
ด้านโทรคมนาคมและ
การใช้งานอุปกรณ์
ส�าหรับคนพิการและผู้
สูงอายุ”

- คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 
จ�านวน 10 คน

จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

26 
กรกฎาคม 
2555

ทัศนศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง จ�านวน 35 คน มีรายได้เข้าชมรมฯ 
14,900  บำท

7  สิงหาคม 
2555

จัดฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง Mr. Holland’s 
Opus”

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

จ�านวน 8  คน ณ  ห้อง
มัลติมีเดีย ส�านัก
หอสมุดกลาง

9 สิงหาคม 
2555

ร่วมเฝ้าฯ สมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
ในการเสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 และทรงเปิด
ศูนย์ต้นแบบพัฒนา
ศักยภาพเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 
ณ  โรงเรียนสาธิต 
มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฝ่ายมัธยม)

- คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ
และสมาชิก          
ชมรมฯ 

จ�านวน 10 คน

ณ โรงเรียนสาธิต
มหำวิทยำลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร                 
ฝ่ายมัธยม
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24

วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

9 - 13 
สิงหาคม  
2555

ทัศนศึกษา ณ ประเทศ
ภูฏำน

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

จ�านวน 33 คน มีรายได้เข้าชมรม
ผู้สูงอายุ มศว 
จ�ำนวน 9,900 
บำท 

16  
สิงหาคม 
2555

เข้าร่วมฟังการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “รู้ทัน
เพชฌฆาตเงียบ...
อัมพาต อัมพฤกษ์”

จ�านวน 15 คน สถานบริการ
ทางการ แพทย์  
มศว ร่วมกับภาค
วิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่า
สุนทร ส�านักหอ
สมุดกลาง

6 กันยายน 
2555

การบรรยายและการ
ออกก�าลังกายจินกังกง  
โดย อาจารย์บ�ารุง   
ไตรมนตรี  

ผศ.รัชนี  ลาชโรจน์ จ�านวน 41 คน ณ ห้องประชุม
สภา 1  อาคารหอ
ประชุม  มศว

6  กันยายน  
2555

ฉายภาพยนตร์ เรื่อง 
Aftershock

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

จ�านวน 10 คน ณ  ห้อง
มัลติมีเดีย ส�านัก
หอสมุดกลาง

13 กันยายน 
2555

ร่วมงานแสดงมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณ อายุ
ราชการและผู้เข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก�าหนดฯ 
ปี 2555

มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

จ�านวน 6 คน ณ ห้องแปด
เหลี่ยม อาคาร
วิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

4  ตุลาคม 
2555

งานรับน้องใหม่วัย
เกษียณและ 
การบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง “สนุกกับชีวิตหลัง
เกษียณ”  

โดยคุณประชาพงษ์   
สัตยวนิช

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

น้องใหม่ร่วม
งาน 40  คน  
และผู้เข้าร่วม
งาน 91 คน 
รวม 131 คน

ส�านักหอสมุดกลาง 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย  
10,905  บำท

ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อ
เนื่องฯ

11 - 12 
ตุลาคม 
2555

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรค
ด้วยภูมิปัญญาไทย  
เรื่อง  “โยคะเบื้องต้น”

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

จ�ำนวน 18  
คน

มีรายได้เข้าชมรมฯ

3,118  บำท 

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่า
สุนทร ส�านักหอ
สมุดกลาง 

16 - 17 
ตุลาคม 
2555

จัดทัศนศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง จ�ำนวน 49  
คน

มีรายได้เข้าชมรมฯ  
23,000  บำท

1 
พฤศจิกายน 
2555

ร่วมบริจาคเงินเพื่อ
จัดหาหนังสือให้
โรงเรียนบ้านสามหมื่น
และโรงเรียนบ้านหมื่น
ฤาชัย  ในพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน
ของ มศว ปี 2555

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ 

- จ�ำนวนเงิน 

7,000  บำท
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วัน เดือน 
ปี

กิจกรรม กรรมการฝ่าย จ�านวนผู้เข้า
ร่วม

กิจกรรม

หมายเหตุ

15 - 17  
พฤศจิกายน  
2555

ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระรำชทำนประจ�ำปี 
2555 กับ มศว และไป
ทัศนศึกษา ณ จังหวัด
ตาก

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

จ�ำนวน 44  
คน

ณ วัดมณีบรรพต
วรวิหาร ต.ระแหง 
อ.เมือง จ.ตาก

17 
พฤศจิกายน  
2555

ร่วมท�ำบุญถวำยผ้ำ
พระกฐินพระราชทาน 
ประจ�าปี 2555 กับ 
มศว

สมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ  มศว

- จ�ำนวนเงิน 32,200  
บำท

30 
พฤศจิกายน 
2555 

ร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 39 
มศว เป็นเจ้าภาพจัด

มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

34  คน ณ  สนามกีฬา
กลาง ม.ร.ว.จุรี
พรหม กมลาศน์

13  
ธันวาคม 
2555

จัดงานแสดงมุทิตาจิต
แด่อาจารย์อาวุโสที่
มีอายุครบ 84 ปี ใน
ปี 2555 ณ ห้องแปด
เหลี่ยม อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

จ�านวน 49 คน ณ  ห้องแปด
เหลี่ยม อาคาร
วิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ

ทุกวัน
พฤหัสบดี

จัดกิจกรรมการออก
ก�าลังกายด้วยเต๋าเต๋อ
ซินซี

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

จ�ำนวน 8 - 
10  คน

ณ ชั้น 7 ส�านัก
หอสมุดกลาง
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รายงานการเงินประจ�าปี 2555 

(ธันวาคม 2554-30 ธันวาคม 2555) 

(สรุป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555)

ในปี พ.ศ. 2555 ชมรมฯ มีรายรับราย - รายจ่าย ดังนี้

 รายรับ

 1. ค่าสมาชิกใหม่ 57 ราย    28,100 บาท

 2. เงินบริจาค 155 ราย   175,011 บาท

 3. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม  140,653  บาท

 4. เงินสนับสนุนโครงการส�านักหอสมุดกลาง

       ค่าวิทยากรและค่าอาหาร   20,760  บาท

 5. เงินท�าบุญวันเกิดชมรมฯ   14,870  บาท

 6. กรรมการชมรมฯ สมทบทุนศาสตราจารย์ 

       ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร   21,000  บาท

 7. เงินสนับสนุนจากสหกรณ์

       ออมทรัพย์ มศว     10,000  บาท

 8. การจัดทัศนศึกษา  5  ครั้ง  60,140  บาท

 9. ดอกเบี้ยรับ      6,146.82  บาท

   รวมรายรับ   476,680.82  บาท 

 รายจ่าย

 1. การจัดกิจกรรมของชมรมฯ   244,458  บาท



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2556  

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28

 2. ค่าวิทยากร       11,000 บาท

 3. ของเยี่ยมไข้ พวงมาลา พวงหรีด    7,529 บาท

 4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ปกจดหมายข่าว, การ์ดวันเกิด, 

       ซองจดหมาย)           40,740 บาท

 5. ค่าใช้จ่ายวันเกิดชมรมฯ    15,980 บาท

 6. สมทบทุนศาสตราจารย์ 

       ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร      21,000 บาท

 7. จ่ายคืนค่าลงทะเบียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน  

         โรคด้วยภูมิปัญญาไทย เรื่อง “โยคะเบื้องต้น”   2,000 บาท

 8. ค่าท�าบุญผ้าป่าการศึกษา       2,000 บาท

     รวมค่าใช้จ่าย  344,707 บาท

                                

ปี พ.ศ. 2555   เงินคงเหลือ           131,973.82 บาท

ท�าบุญวันเกิดชมรมฯ วันที่ 19 มกราคม 2555
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โครงการผลิตหนังสือเสียง

1. ชื่อโครงการ โครงการผลิตหนังสือเสียง

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุ มศว

3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด�าเนินการ

  หัวหน้าโครงการ : นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ

  ผูเ้ข้าร่วมโครงการ : สมาชกิชมรมผูส้งูอาย ุมศว และผูส้นใจทัว่ไป

4. หลักการและเหตุผล

 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

 1. เพือ่ให้อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัทีเ่กษยีณอายุแล้ว 

และสมาชิกของชมรมฯ มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ และท�ากิจกรรมร่วมกัน

ตามวาระอันควร

 2. เพือ่ให้อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัทีเ่กษยีณอายุแล้ว 

และสมาชิกของชมรมฯ ได้มีกิจกรรมท�าตามวัยอันเป็นประโยชน์ เพื่อส่ง

เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. เพือ่ให้อาจารย์และข้าราชการของมหาวทิยาลยั ทีเ่กษยีณอายแุล้ว 

และสมาชกิของชมรมได้มโีอกาสใช้ศกัยภาพ ความรูต้ามความสามารถทีม่ี

อยู่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 4. เพือ่ก่อให้เกดิความผกูพนัอันดงีาม ระหว่างอาจารย์และข้าราชการ

ที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมฯ กับบุคคลที่ยังไม่ได้เกษียณอายุ 

และนิสติของมหาวทิยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงจติใจ และวฒันธรรม

ต่อบุคลากรทุกรุ่น และต่อมหาวิทยาลัย

 ในการนี้ ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของข้อ 3 จึงก�าหนดที่จะด�าเนินโครงการผลิตหนังสือเสียงขึ้น 
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ซึ่งชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้ความเสมอ

ภาคในการเรียนรู้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาส เช่น บุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการเรียนรู้และรับ

ข่าวสาร การผลิตหนังสือเสียง จึงเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้กลุ่มบุคคลที่มี

ความบกพร่องทางการมองเหน็ได้เรยีนรูแ้ละรบัรูข่่าวสารข้อมลูเพิม่มากขึน้ 

ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุ มศวจึงมีแนวคิดที่จะให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว 

และผู้สนใจ ได้มีโอกาสในการผลิตหนังสือเสียงให้เพิ่มจ�านวนมากขึ้น โดย

ใช้โปรแกรมเดซี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ได้เรียนรู้ รับรู้ข่าวสาร

ข้อมูลเพิ่มเติมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตหนังสือเสียงส�าหรับผู้พิการทางสายตา

 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้สนใจ สามารถอ่านออกเสียง

ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

 3. เพือ่ให้สมาชกิชมรมผูส้งูอาย ุมศว และผูส้นใจ มคีวามรู ้ความเข้าใจ 

ในการจัดท�าหนังสือเสียง

6. ผลผลิตของโครงการ

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้สนใจ ได้รับการพัฒนาด้านการ

อ่านออกเสียง และมีความรู้ความสามารถผลิตหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการ 

ทางสายตา ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ

ทางการศึกษาและบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

7. ผลลัพธ์ของโครงการ

 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถใช้โปรแกรมเดซีได้เป็นอย่างดี
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 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้สนใจ สามารถอ่านออกเสียง

ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

8. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

 1. ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถผลติหนงัสอืเสยีงได้ไม่ต�่ากว่า 10 เรือ่ง

9. เกณฑ์ความส�าเร็จ

 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม 

ไม่ต�่ากว่า 20 คน

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ 80

10. ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ

 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2556

11. สถานที่ด�าเนินโครงการ

 ณ ห้องฝึกอบรม102 ชั้น 1 ส�านักหอสมุดกลาง

12. กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวนครั้งละ 20 คน

13. แผนการด�าเนินโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ

 2. อบรมการอ่านออกเสียงและการใช้โปรแกรมเดซี จ�านวน 2 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2556

14. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

 ใช้เงินจากค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท 40 คน เป็นเงิน 4,000 

บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2556  

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

อบรม 2 ครั้ง ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ครั้ง ๆ  ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 

บาท

 2. ค่าอาหารกลางวัน 23 x 50 x 2  เป็นเงิน 2,300 บาท 

 3. ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดื่ม 23 x 25 x 4 เป็นเงิน 2,300 บาท

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายส่วนเกินขออนุมัติจากชมรมผู้สูงอายุฯ

 ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญตามรอยเสด็จฯ น้อมร�าลึกสมเด็จย่า 

ณ นิวาสสถานย่านเดิม ชุมชนวัดอนงคาราม ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2556 ดังมีก�าหนดการต่อไปนี้

 07.30 น. ออกจากมหาวิทยาลัย (รถจอดหน้าโรงเรียนมัธยมสาธิต)

 09.00 - 12.00 น. น�าชมวัดอนงคารามวรวิหาร  - ชุมชนหลังวัด 

อนงคาราม - อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

- ศาลเจ้ากวนอู 

 12.00 - 13.30 น. ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านยกยอมารีน่า

 13.30 - 15.00 น. น�าชมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

 15.00 - 16.00 น. กลับถึงมหาวิทยาลัย

 เดินทางโดยรถตู้วีไอพี ราคาท่านละ 600 บาท สนใจโปรดติดต่อ 

รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง 089-447-8247 โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ 

สาขาทองหล่อ หมายเลขบัญชี 206-058-1739 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2556


