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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ คุณกฤษณา สุนันทเกษม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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อาศิรวาทราชทศมินทรราชเจ้ามหาวชิราลงกรณ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565
• พระราชทศมินทรราชเจ้า
พระมิ่งขวัญ  คนไทย
ทรงต่อยอดทรงชัย
เพื่อสุขทั้ง  แหล่งหล้า
• อัญเชิญไตรรัตน์ ด้วย
โปรดอภิบาลพระราชา
ทรงพระเกษมปรีดา
ปวงราษฎร์สุขทั่วหน้า

ขวัญใจ
ทั่วหน้า
พระชนก นาถเอย
สุดซึ้งทรงพระเจริญ
ศรัทธา
เลิศหล้า
เริงรื่น พระทัยนา
แซ่ซ้องถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันอาสาฬหบูชา
13 กรกฎาคม 2565
• วันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้น
พระรัตนตรัยขันธ์
พระประกาศศาสน์สรร
เอหิภิกขุเลิศล้วน
• วันเพ็ญเดือนแปดนี้
ตักบาตรท�ำบุญนัด
ถือศีลฝึกปฏิบัติ
เป็นสุขธรรมปกป้อง

ส�ำคัญ
ครบถ้วน
ครั้งแรก เทียวนา
พรั่งพร้อมประกาศธรรม
เข้าวัด
พวกพ้อง
ฟังเทศน์ ชอบเอย
อยากรู้ปฏิบัติธรรม

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2565
• หากภาษาไทยอยู่ยั้ง
เราก็เหมือนอยู่คง
หากภาษาพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้วย
• ภาษาไทยอยู่ได้
ส�ำนึกรักห่วงใย
ภูมิใจดั่งดวงใจ
ต่างชาติดังชมชี้

ยืนยง
ชีพด้วย
ไทยอยู่  ได้ฤา
หมดสิ้นสกุลไทย
เพราะไทย
ชีพนี้
ด้วยรักษ์  ภาษาเอย
ชอบชั้นชาตินิยม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
SWU Happy Pride Month เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่วน
กิจการนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดั งาน SWU Happy Pride
Month ขึ้น ณ บริเวณลาน SWUNIPLEX และสนามฟุตบอล มศว โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่นิสิต ประชาคม มศว และประชาคม
โดยรอบ ให้ตระหนักถึงสิทธิ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และเพือ่ เป็นการประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ
สิทธิพันธุ์ มาเป็นประธานเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ Bangkok Pride
กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความหลากหลาย กิจกรรมจัดประกอบด้วย
ขบวนพาเหรดของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต SWU Happy Pride
Parade” กิจกรรมเสวนาความหลากหลายทางเพศ หัวข้อ SWU Happy
Pride Talk โดยคุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ คุณเซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้ว
กาญจนา และคุณเฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล การฉายภาพยนตร์สั้น
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ เรื่อง OVERDREAM และ Fur-Up
ปิดท้ายความสนุกด้วยคอนเสิร์ตจากวง 4-mix และ วง Slot Machine
นอกจากนี้ ในบริเวณงานยังจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกตามเพศทางเลือกที่หลากหลายอีกด้วย โดยงานนี้มีผู้
สนใจเข้าร่วมจ�ำนวนมากกว่า 3,000 คน
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนกรกฎาคมและจะประชุมสรุป
งานในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.
ประชุมประจ�ำเดือน 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศ. ดร. สุดใจ
เหล่าสุนทร ส�ำนักหอสมุดกลาง
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มี
กุศลจิต ได้ชว่ ยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ทุกเดือนท�ำให้ชมรมฯ
มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ สมาชิก
และได้ทำ� บุญกุศลร่วมกันตลอดทัง้ ปีในปี 2564 ชมรมฯ ได้รบั เงินบริจาค
รวมเป็นเงินทั้งสิน 118,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) และได้น�ำเงินเงินส่วนหนึ่งไปท�ำบุญร่วมกันในนาม ของชมรมฯ เป็น
เงิน 9,000. บาท (เก้าพันบาทถ้วน) นอกจาก นี้คณะกรรมการ สมาชิก
และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน 325,803 (สาม
แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมร่วม
บริจาคเงินที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ รวม 16 กิจกรรม ใช้เงิน
ชมรมฯ 40,982 บาท (สีห่ มืน่ เก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) คณะกรรมการ
สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 628,998 บาท (หกแสนสอง
หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) เงินส่วนที่เหลือได้น�ำฝากเข้า
บัญชีในนามของชมรมฯ สะสมไว้เป็นทุนในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของ
ชมรมฯ ให้มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก ในวันข้างหน้า ใน
นามของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุกคนรูส้ กึ ซาบซึง้ และภูมใิ จในความ
เอือ้ อาทรของสมาชิกชมรมฯ ขอขอบคุณใน กุศลจิต อันดีงามของท่าน และ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขอกุศลจิตจากการท�ำบุญร่วมกันอย่างต่อเนื่องนี้ จงส่งผลให้ท่านประสบ
ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิต สมบูรณ์ ปราศจากโรค
ภัยร้ายแรงทั้งปวง
ชมรมฯ จัดประชุมประจ�ำเดือนมิถุนายน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2
มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ส�ำนักหอสมุด
กลาง มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง และคุณ
กัญญา จันทร์ดี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงบะหมี่และข้าวหมูแดง ร้านบุญเลิศ
นางเลิง้ ใส่กล่องมาเป็นชุดพร้อมรับประทานส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน
ได้รับประทานร่วมกันอย่างประทับใจกันทั่วถ้วน และคณะกรรมการได้น�ำ
อาหารว่างมาร่วมหลายรายการ : นางสาวประทินทิพย์ อินทวิเชียร ข้าวต้ม
ธัญพืช ปลาลูกเบร่ น�้ำชะมะนาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา วิสุทธิสิน
ขนมลา รองศาสตราจารย์ชวลี ดวงแก้ว ขนมชั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี
รักษาเกียรติศักดิ์ น�้ำผัก/ผลไม้ปั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล
น�ำ้ บ๊วย, น�ำ้ มะขาม อาจารย์พมิ พวรรณ ณ พัทลุง ข้าวย�ำปักษ์ใต้ นอกจาก
นี้ รองศาสตราจารย์วิจิตร วรุตบางกูร ยังน�ำขิง และเวย์โปรตีนมาแจกใน
ที่ประชุม ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ดังนี้ :
- วันที่ 8 กันยายน 2565 รับน้องใหม่วัยเกษียณ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
ที่มีอายุครบ 84 ปี
ข้าราชการบ�ำนาญผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึน้
ไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมือ่ อายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ และผูไ้ ด้รบั เงินบ�ำนาญ
เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี
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บริบรู ณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้า
หน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558
และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
1. ส�ำเนาบัตรประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้า
ชมรมฯ ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หาก
ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แสนสุข
ในการถึงแก่กรรมของ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แสนสุข สวด
พระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดด่านส�ำโรง
ซอยสุขุมวิท 113 และบริจาคร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พรหมโยธี
ในการถึงแก่กรรมของ อาจารย์ญบิ พัน พรหมโยธี สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

ผศ. อัมพร  สร้อยสุข
อ. พรรณี  บุญประกอบ
อ. ละเอียด  รักษ์เผ่า
ผศ. อลิศรา  เจริญวานิช
รศ. ดร.ธวัช  บุรีรักษ์
ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
รายได้จากการล่องเรือแม่น�้ำเจ้าพระยา
รศ. เกษร  พะลัง

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิดเดือนกรกฎาคม
					ให้ประสบ
สิ่งประเสริฐ
ปราศจาก
ทั้งมั่งคั่ง

โชคชัย
ใดใด
โรคภัย
สุขสราญ

									

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1. รศ. ชวี เกาชวัต
2. รศ. ดร.วิจิตร สินสิริ
3. ผศ. ปริญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4. ผศ. อลิศรา เจริญพานิช
5. รศ. ดร. ประสงค์ รายณสุข
6. ผศ. มยุรี กุลแพทย์
7. คุณปรีดา อ้วนล�่ำ 
8. อ. สิริวรรณ ฉันทะสานนท์
9. รศ. ดร. รวีวรรณ ธุมชัย
10. อ. ชมภร กมลสุทธิ
11. อ. ทัศนีย์ อินทรประสิทธิ์
12. รศ. ดวงพันธ์ หรรษา
13. อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์
14. คุณปรีชา ศิริรัตน์
15. รศ. เกษร พะลัง
16. อ. ประพันธ์ ศรีสุตา
17. รศ. ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร
18. คุณพิสิทธิ์ แต้มบรรจง
19. รศ. ดร. สุนทร โคตรบรรเทา
20. รศ. วรรณี ศิริสุนทร
21. ผศ. ดร. สุดา ทัพสุวรรณ
22. ผศ. สุพีร์ ลิ่มไทย
23. อ. เสงี่ยม วิไลนุวัตน์
24. อ. ผุสดี ไชยชนะ
25. ผศ. นงเยาว์ กอสนาน
26. ผศ. วิมลศิริ ร่วมสุข
27. อ. กนกพร มหากนก
28. คุณเจริญ แสงสุริศรี
29. ผศ. ดร. อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ 30. ผศ. ยืน ปาระเคน
31. รศ. วิริยา สุขวงศ์
    32. อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ
33. คุณจรวยพร อุไรพงษ์
34. คุณสมพร อ่วมพันธ์
35. รศ. ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล
36. คุณฐิตาพร รอดวรรณะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

อ. ศุภาณัฐ หงษ์ทองค�ำ 
38. อ. ดร. สธญ ภู่คง
รศ. เรณู ศรส�ำราญ
40. อ. เพชรรัตน์ ประจงจิตร
ผศ. บุญธรรม อินทร์จันทร์
42. ผศ. วิบูลลักษณ์ สารวิจิตร
รศ. นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
44. คุณจุรีย์ เลาหพงษ์
ผศ. ดร. พรหมธิดา แสนค�ำเครือ     46. รศ. ดร. ไพศาล หวังพานิช
ศ. ดร. สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 48. อ. เปล่งศรี เทพกุญชร
ผศ. เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
50. อ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์
รศ. วันดี ศรีสวัสดิ์
52. ผศ. กวี วรกวิน
ผศ. ดร. กาญจนา หาสิตะพันธุ์
54. อ. เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร
ผศ. ญาณิสา บูรณะชัยทวี
56. อ. ประพาฬ เฟื่องฟูสกุล
รศ. จินตนา พุทธเมตะ
58. อ. เกษม สุนันทเกษม
คุณญานิน สินเจริญ
60. อ. ดร. วิน วินิจวัจนะ
รศ. ดร. วาสนา สุขุมศิริชาติ
62. คุณไพรัตน์ พลายเพ็ชร
อ. ประเทือง ธานินทร์ปฐมรัฐ
64. ผศ. ทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์
ผศ. อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล
66. ผศ. เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม : พระแท้ๆ
หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

โยม : หลวงปู่ครับ ผมจะขอนับถือแค่ พระพุทธ กับ พระธรรม
นะครับ เพราะพระสงฆ์ทุกวันนี้ มีแต่เรื่องเสื่อมเสีย ผมว่าพระแท้ๆ หมด
แล้วจากพุทธศาสนาไปแล้ว !!!
หลวงปู่ : ถ้าเป็นอย่างนั้น แสดงว่า โยมก็ไม่นับถือ อาตมาด้วยสิ….!!!
โยม : เปล่าครับๆ หลวงปู่ ผมยังเคารพศรัทธาหลวงปู่เหมือนเดิม
หลวงปู่ : อ้าว !!! ไหนว่าไม่นับถือ พระสงฆ์ไงล่ะ !!!
โยม : เว้นหลวงปู่ สิครับ
หลวงปู่ : เว้นหลวงปู่ก็แสดงว่าหลวงปู่ ก็ไม่ใช่พระสงฆ์สิ….!!!
โยม : (ท�ำหน้าเหมือนคิดหนัก)..
หลวงปู่ : โยม !!! เวลาเขาหาเอาทองค�ำนัน้ เขาไปหามาจากทีไ่ หน..?
โยม : ไปขุดดินแล้วร่อนแยกเอาทองมาครับ
หลวงปู่ : ดินมากหรือทองมาก !!!
โยม : ดินมากครับผม ร่อนจากดินมาก ได้ทองแค่นิดเดียว
http://seniorclub.swu.ac.th
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หลวงปู่ : มันก็เหมือน “พระสงฆ์” นั้นแหละ พระสงฆ์ก็ร่อนมาจาก
ลูกชาวบ้าน พระอรหันต์แล้วมาบวชเมื่อไหร่ มันก็มีดีบ้างเสียบ้าง จะให้
ดีหมด มันก็ท�ำไม่ได้ .. จะให้มันเสียหมด ก็ท�ำไม่ได้ ..ส่วนที่มันเป็นดินก็
อย่าเอา.. ให้เอาส่วนที่มัน เป็นทองสิ
ถ้าเชื่อหลวงปู่ .. ถ้าเคารพหลวงปู่ ก็จงเชื่อว่า .. พระผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบมีมากมาย อย่าเหมาว่าไม่ดีทั้งหมดขนาดคุณ ยังมีข้อเสีย จะ
ให้ดีทั้งหมดทั้งโลกก็ไม่ได้ “พระรัตนตรัย” เหมือนไม้สามล�ำค�้ำกันไว้ เอา
ออกอันหนึ่ง มันก็ล้ม
จ�ำไว้ ..
พระก็คือนักเรียน ..
ผู้เป็นอริยะ คือผู้สอบผ่าน
ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือผู้สอบตก
ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก
เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ..!!!!

12

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2565

บอกเล่าเก้าสิบ : ทักษะการมีความสุข
ถ้าจะ ถามว่า ... ทักษะอะไรส�ำคัญต่อการใช้ชวี ติ ทักษะหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
มาก .. แต่คนมักจะมองข้ามไป นั่นคือ “ทักษะการมีความสุข”
หารู้ไม่ .. ความสุขเป็นตัวผลักดันความส�ำเร็จและเป็นส่วนผสมหลัก
ของการมีความรักที่ดี
วันนี้มีค�ำแนะน�ำเล็กน้อยเกี่ยวกับความสุขมาฝากกัน
1. ถ้าตอนนีค้ ณ
ุ ไม่มคี วามสุข ในอนาคตคุณก็จะไม่มคี วามสุข เพราะ
มันคือนิสัยของคุณ นิสัยที่ชอบสร้างเงื่อนไขการมีความสุขให้ตัวเอง
2. หัดใส่ใจกับสิ่งที่คุณมี หรือข้อดีในชีวิต ตราบใดที่คุณมัวโฟกัสแต่
สิ่งที่ยังไม่มี คุณจะไม่มีวันพบความสุข เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณ ‘มี’
อะไร แต่อยู่ที่สิ่งที่คุณ ‘เป็น’ คนยังไง (เป็นคนที่โหยหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาด)
ไม่สนใจคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีในมือ
3. ถึงได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ความสุขคุณจะขึ้นมาแค่วูบเดียว หลังจาก
นั้นจะลดลงไปจุดค่าเฉลี่ยของคุณ แล้วคุณจะหันไปไขว่คว้า และทุกข์กับ
สิ่งที่ยังไม่ได้ต่อไป เป็นวงจรไม่รู้จบ
4. คนที่รอความสุขจากคนอื่น น่าสงสารที่สุด “ฉันจะมีความสุขก็
ต่อเมื่อเขาโทรมา” “ฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้งานใหม่” ... หารู้ไม่ ว่า
ความสุขนั้นสร้างเองได้เลย โดยไม่ต้องรอเงื่อนไขใดๆ และไม่ต้องรอใคร
5. พื้นฐานของการมีความสุขคือการชื่นชมในสิ่งที่คุณมี ถ้าคุณนึก
ข้อดีในชีวิตคุณไม่ออก ให้ไปถามคนอื่น
6. การบ่นเรื่องที่ไม่ดี ไม่ได้ช่วยให้คุณสบายใจขึ้น กลับจะท�ำให้แย่
ลง เพราะการเอามาเล่าใหม่ เป็นการฉายภาพนั้นซ�้ำๆ อยู่ในหัว
http://seniorclub.swu.ac.th
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7. โดยปกติความสุขมักอยู่ตรงหน้าคุณ แอร์เย็นๆ อาหารอร่อยๆ วิว
สวยๆ แต่ใจคุณดันไปคิดเรื่องอื่นในหัว (เรื่องที่ไม่มีความสุข) ในตอนนั้น
เอง แล้วก็ชอบมาบ่นว่าชีวิตไม่มีความสุข (ตลกสิ้นดี)
8. ตราบใดทีค่ ณ
ุ ยังเป็นคนธรรมดา คุณจะยังเจอความทุกข์อยูเ่ รือ่ ยๆ
จงหัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี มองหาประโยชน์ทุกครั้งจากเหตุการณ์แย่ๆ
แล้วคุณจะมีก�ำไรชีวิตมากกว่าคนอื่น
9. คนเราชอบอยูใ่ กล้คนมีความสุข ถ้าคุณเป็นคนทีช่ อบบ่นแต่ปญ
ั หา
ตัวเอง มองแต่ด้านร้าย เอาแต่ด่าคนอื่น คนอยู่ใกล้ๆ ประสาทจะกิน
สุดท้าย จิตใต้ส�ำนึกของพวกเขาจะสั่งให้ค่อยๆ ห่างคุณไปโดยไม่รู้ตัว
10. ความสุขและการมองโลกในแง่ดเี ป็นโรคติดต่อ จงอยูใ่ กล้คนเหล่า
นี้เพื่อรับ และจงแพร่กระจายความสุขเพื่อให้คนอื่นต่อไป
11. ความสุขเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด และผลิตจากอากาศได้
ทันที ดังนั้น ไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่งความสุขไป ทุกคนสามารถมีได้มากเท่า
ที่ต้องการ
12. จงท�ำตัวเป็น Happiness machine เครื่องผลิตความสุข แล้ว
คนมีความสุขเหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณ
13. ไม่มีคนไร้สุขที่ไหนจะมีความรักที่ดี ไม่มีคนขี้ระแวงมองโลกใน
แง่ร้ายที่ไหนจะมีความสัมพันธ์ที่สงบสุข
14. ความสุขปลายทางเป็นเพียงมายา จงมองหาความสุขที่มีอยู่
ระหว่างทาง
15. ความสุขและการมองโลกในแง่บวกเป็นทักษะ นั่นหมายความ
ว่า คุณสามารถ “ฝึก” ที่จะเป็นคนมีความสุขและมองโลกในแง่บวกได้
14
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เรื่องนี้บอกอะไร
วิศวกรออกแบบรถได้อย่างยอดเยีย่ ม เป็นทีช่ นื่ ชอบ เป็นทีย่ กย่องของ
ทุกฝ่าย.
จนกระทั่งรถมาถึงห้องโชว์รูม
ถึงได้รู้ว่า...
รถสูงเกินประตูทางเข้าโชว์รูม
วิศกร ช่างสี ตลอดจน
ทุกฝ่ายและ Ceo ผู้บริหารต่างสับสนและผิดหวัง
วิศวกรบอกจะทุบฝาผนังบนวงกบประตูทางเข้าเพื่อเอารถเข้า แล้ว
ซ่อมประตูทางเข้าใหม่ทีหลัง
ช่างสี บอกว่าดันรถเข้าไปก่อนแม้จะมีรอยขีดข่วนบ้าง ก็สามารถ
โป้วสีท�ำใหม่ทีหลังให้เหมือนเดิมได้
Ceo ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเหล่านี้ เพราะมองว่าเป็นสัญญาณเลว
ร้าย
ยามเฝ้าประตูสังเกตความวุ่นวายเหล่านี้อยู่พักหนึ่ง จึงค่อยๆ ถ่อม
ตัวเข้าหา Ceo เพื่อขออนุญาตเสนอแนวคิด
ยังความแปลกประหลาดใจให้ทุกฝ่ายที่มองอยู่
ยามบอกว่า "รถมันสูงกว่าประตูแค่2นิ้วเอง วิธีแก้ง่ายนิดเดียว แค่
ปล่อยลมยางล้อรถออก รถก็จะต�่ำลงแล้วจะ เข้าประตูได้"
ทุกคนปรบมือให้ยาม
นิ ท านเรื่ อ งนี้สอนให้รู้ว่า... จงอย่ายึด มุ มมองหรื อ แนวคิ ด ของผู ้
เชี่ยวชาญร�่ำไป เวลาแก้ปัญหา จงมองหาแนวคิดหรือมุมมองของชาวบ้าน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ธรรมดาบ้าง ปัญหาต่างๆ ที่ประสบในชีวิตมักคล้ายคลึงกัน
ขอให้คดิ แบบเรียบง่ายเสียก่อนเพราะพืน้ เพมนุษย์เป็นสุขอยูก่ บั ความ
เรียบง่ายอยูแ่ ล้ว แค่ปล่อยลมแห่งความโกรธ ลมแห่งความผิดหวัง ลมแห่ง
อัตตาออกเสียบ้าง แล้วปรับท่าทีที่ยืดสูงเกินไปลงมาเสียบ้าง ทุกอย่างก็
แก้ไขได้.
"ชีวิตนี้น่าจะงดงาม"
"พึงเป็นสุขกับทุกขณะจิต"
"ฤดูกาลย่อมเปลี่ยน"
"สถานะการณ์ย่อมเปลี่ยน"
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ห้องสมุดมนุษย์
ที่นี่เขาตีพิมพ์มนุษย์แทนหนังสือ
1. ทีก่ รุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีหอ้ งสมุดแห่งหนึง่ ซึง่ แตก
ต่างจากห้องสมุดอืน่ ๆ เพราะมันเป็น “ห้องสมุดมนุษย์” (Human Library)
คือแทนที่จะให้ยืมหนังสือไปอ่าน ที่นี่จะให้ยืม “มนุษย์” เพื่อฟังเขาพูดถึง
เรื่องราวต่างๆ เหมือนเราได้อ่านชีวิตของเขา
2. โดย “หนังสือมนุษย์” แต่ละคนจะมีชื่อเรื่องต่างๆ กันคล้ายชื่อ
หนังสือ เช่น ชีวิตผู้ลี้ภัย, คนไร้บ้าน คนเหงา ผู้พิการ ไบเซ็กชวล ฉันเคย
ถูกข่มขืน เหยื่อการบูลลี่ ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งหนังสือมนุษย์เหล่า
นี้มีทั้งที่คนเป็นอาสาสมัครและคนที่ทางห้องสมุดเป็นผู้เชิญมา
3. พอเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะยืมหนังสือมนุษย์เล่มไหน ทางห้องสมุด
ก็จะจัดพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้ได้นงั่ คุยกัน ซึง่ ก็มที งั้ ในอาคารและในสวน โดยเรา
ท�ำได้ทงั้ ฟังและถาม ถ้าใครนึกค�ำถามไม่ออก เขาจะมีไอเดียในการถามให้
ด้วย โดยเราสามารถถามได้ทุกเรื่อง และยืมได้เล่มละ 30 นาที
4. วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ นอกจากจะให้ เ ป็ น
แพลตฟอร์มการเรียนรู้แล้ว ยังต้องการให้มนุษย์ลดอคติที่มีต่อกัน ลดการ
ตัดสินกัน ท�ำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความต่างจากเรา ทั้งเพศ สีผิว
เผ่าพันธุ์ ศาสนา และสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
5. ห้องสมุดมนุษย์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2000 โดยเกิดจากไอเดีย
ที่ว่า ถ้าเราเอามนุษย์มานั่งจับเข่าคุยกันได้ ความขัดแย้งต่างๆ ก็จะลดลง
หรือหายไป ผู้คนทั่วโลกก็จะเข้าใจกันมากขึ้น
6. ตอนนี้มีหลายประเทศรับเอาไอเดียนี้ไปใช้ มีการพัฒนาไปท�ำ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ห้องสมุดมนุษย์สัญจร และห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ด้วยค่ะ
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สรุปผลการด�ำเนินงานชมรมฯ ปี 2564
การด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมฯ ด�ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบ
ด้วยประธานชมรมฯ 1 คน รองประธานชมรมฯ 2 คน และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ จ�ำนวน 10 ฝ่าย มีวาระการด�ำเนินงาน 2 ปี ประธานชมรมฯ
ได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งการด�ำเนินงานได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน เดือนละ 1
ครั้ง และจัดกิจกรรม กับการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
ชมรมฯ ด�ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบ
ด้วยประธานชมรมฯ 1 คน รองประธานชมรมฯ 2 คน และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ จ�ำนวน 10 ฝ่าย มีวาระการด�ำเนินงาน 2 ปี ประธานชมรมฯ
ได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งการด�ำเนินงานได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน เดือนละ 1
ครั้ง และจัดกิจกรรม กับการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมของชมรมฯ
ชมรมฯ ได้จดั กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ในด้านต่างๆ ในปี 2564
ดังนี้
1. กิจกรรมด้านวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด
คณะกรรมการบริหารฯ ประชุมปี 2564 จ�ำนวน 2 ครั้ง จึงไม่มีการจัด
ด้านวิชาการ
2. กิจกรรมด้านนันทนาการ คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ ได้จดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความบันเทิงให้ คณะกรรมการฯ และ
สมาชิกชมรมฯ อีกทัง้ ยังจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของชมรมฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ซึ่งในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมจ�ำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
- จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมประจ�ำเดือน
3. กิจกรรมด้านทัศนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา ได้
จัดทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564
ได้จัดทัศนศึกษาภายในประเทศ จ�ำนวน 1 ครั้ง ส�ำหรับทัศนศึกษาต่าง
ประเทศในปีนี้งดจัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด รายละเอียด
ดังนี้
ทัศนศึกษาภายในประเทศ
- ทัศนศึกษาปราณบุรี วารินา รีสอร์ต อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (เนื่องในโอกาสจัดไปประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ประจ�ำปี 2563)
4. กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ชม
รมฯ ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมท�ำบุญตามสถานที่และวาระต่างๆ โดยในปี
2564 ได้ร่วมท�ำบุญ จ�ำนวน 9 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ใช้เงินของชมรมฯ จ�ำนวน
9,000 บาท และคณะกรรมการฯ กับสมาชิกฯ ได้ร่วมท�ำบุญเป็นเงิน
325,803 บาท ดังรายการต่อไปนี้
- ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จังหวัดจันทบุรี ใช้เงินของชมรมฯ
ร่วมท�ำบุญ 2,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วมท�ำบุญ 48,000
บาท
- ท�ำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดดงละคร จังหวัดนครนายก คณะกรรมการฯ
และสมาชิก ร่วมท�ำบุญ 34,000 บาท
- ท�ำบุญเหรียญบาท และเหรียญ 10 บาท ร.9 เพื่อนาไปติด โบสถ์
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เหรียญบาท วัดบ้านทุง่ เคล็ด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ คณะกรรมการฯ และ
สมาชิก ร่วมท�ำบุญ 3,104 บาท
- ร่วมท�ำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2564
ของ มศว ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใช้เงินของชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 2,000 บาท คณะ
กรรมการฯ และสมาชิก ร่วมท�ำบุญ 72,200 บาท
- เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอยใต้ ต�ำบลป่าตุ้ม อ�ำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วมท�ำบุญ 51,000
บาท
- ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียน
มงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) จังหวัดระยอง ใช้เงิน
ของชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 3,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิก ร่วม
ท�ำบุญ 117,499 บาท
ท�ำบุญทีพ่ ระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ใช้
เงินของชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 800 บาท
- ท�ำบุญทีว่ ดั อ่างสุวรรณ (โบสถ์ไม้ตาล) จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ใช้
เงินของชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 200 บาท
- ท�ำบุญที่วัดบ้านทุ่งเคล็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เงินของ
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 1,000 บาท
ด้านศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการฯ และสมาชิกของชมรมฯ ได้เข้าร่วมงานด้านศิลป
วัฒนธรรม ในปี 2564 จ�ำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
- เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ใช้เงินของชมรมฯ 450 บาท
5. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว ได้จัด
ท�ำจดหมายข่าวของชมรมฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ
ชมรมฯ และมหาวิทยาลัย ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจน ให้สาระความ
รู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งในปี 2564 ได้จัดท�ำจดหมาย
ข่าวของชมรมฯ เพื่อมอบให้สมาชิกจ�ำนวน 3,200 เล่ม ค่าใช้จ่าย 34,523
บาท และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ จ�ำนวน 811 คน ค่าใช้จ่าย
4,075 บาท อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ในปี 2564
จึงจัดส่งจดหมายข่าวเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่มกราคม - เมษายน 2564 หลัง
จากนี้ ส่งให้สมาชิกทางไลน์ชมรม หรือสามารถอ่านได้ทเี่ ว็บไซต์ของชมรมฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
6. กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ
ชมรมฯ ได้จดั กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม กับร่วมบริจาคเงินทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ สังคม ซึ่งในปี 2564 ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม
และร่วมกิจกรรม โดยใช้เงินของชมรมฯ จ�ำนวน 40,982 บาท และคณะ
กรรมการฯ กับสมาชิกฯ ร่วมบริจาคเป็นเงิน 628,998 บาท
- ร่วมท�ำบุญซื้อเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง
ราคา 80,000 บาท และค่าซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ�ำนวน
11,000 บาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านทุ่งหลวง อ�ำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เงินของชมรมฯ 2,000 บาท คณะกรรมการฯ
และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 91,000 บาท
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- ไปถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้
หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง ใช้เงินของชมรมฯ 1,700 บาท
- ซื้อสิ่งของและมอบเงินให้บ้านสุทธาวาส เนื่องในวันเกิดชมรมฯ
คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 35,300 บาท
- มอบเงินให้สภากาชาดไทยในโครงการตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่ ใช้เงินของชมรมฯ 2,782 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
ร่วมบริจาค 7,218 บาท
- จัดกิจกรรมไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Chainatown Hotel
เยาวราช มีรายได้เข้าชมรมฯ 480 บาท
ร่วมสมทบทุนท�ำอาหารกล่องเพื่อน�ำไปมอบให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์ โรงพยาบาลสนาม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
โดยมอบให้ร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ใช้เงินของชมรมฯ
2,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 100,000 บาท
- ร่วมสมทบทุนให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบ
มอนิเตอร์ทางไกล จ�ำนวน 2 เครื่อง โดยจะมอบให้รพ.สนาม - รพ. ที่
ขาดแคลน ส�ำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ใช้เงินของชมรมฯ 2,000 บาท คณะ
กรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 110,000 บาท
- ร่วมบริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธิ (โรงพยาบาลสนามรองรับ โควิด19 : D004111) ใช้เงินของชมรมฯ 2,000 บาท คณะกรรมการฯ และ
สมาชิกฯ ร่วมบริจาค 56,000 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ช่วยสนับสนุนซื้อมังคุดปลอด
สารเคมี 100% ช่วยชาวสวนช่วงโควิด 19 ระบาด จากสวนผลไม้จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- แสดงมุทติ าจิตแด่ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ศลี า จายนียโยธิน ใช้เงินของ
ชมรมฯ 1,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 107,000
บาท
- อ�ำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับสมาชิก
ชมรมฯ และครอบครัว เข็มที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก มศว ใช้
เงินของชมรมฯ 2,000 บาท
- อ�ำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับสมาชิก
ชมรมฯ และครอบครัว เข็มที่ 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก มศว
- มอบเงินให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้เงินของชมรมฯ
2,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 110,000 บาท
-ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาละวินออฟโรด ในกิจกรรม "ตามรอยพ่อ
ท�ำดีให้พ่อดู" โดยจะไปแจกของใช้จ�ำเป็น ฯลฯ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
วาทู ต�ำบลเสาหิน อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริจาคเงินซื้อ
ยาต�ำราหลวง 104 ชุด เงิน 12,480 บาท
- ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯ ประจ�ำ
ปี 2563 ณ วารินา รีสอร์ต อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23,500 บาท
นอกจากนี้ ในปี 2564 ชมรมฯ ยังได้ร่วมแสดงความขอบคุณ ความ
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ยินดี ความเสียใจ และร่วมให้ก�ำลังใจแก่คณะกรรมการฯ กับสมาชิก
ชมรมฯ โดยได้ใช้เงินของชมรมฯ จ�ำนวน 6,142 บาท ดังนี้
- ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จ�ำนวน 1 ราย
ใช้เงินของชมรมฯ 1,142 บาท
- ร่วมท�ำบุญงานศพครอบครัวสมาชิกฯ และสมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
3 ราย ใช้เงินของชมรมฯ 5,000 บาท
ท�ำเนียบประธานชมรมฯ
นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ มศว ขึ้น ใน
วันที่ 30 มกราคม 2538 ชมรมฯ มีประธานชมรมฯ ด�ำเนินงานตามวาระ
1 ปี และ 2 ปี หรือ มากกว่า 2 ปี ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา บัวศรี ประธานชมรมฯ ปี 2538
2. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ มิลินทสูต ประธานชมรมฯ ปี 2539
3. ศาสตราจารย์พิเศษทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ประธานชมรมฯ ปี
2540
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมา ประธานชมรมฯ ปี 2541
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ประธานชมรมฯ ปี
2542 - 2543
6. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา ประธานชมรมฯ ปี
2544 - 2547
7. อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ประธานชมรมฯ ปี 2548 - 2553
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ ประธานชมรมฯ ปี 2554ถึงปัจจุบัน
กิจกรรมทั้งหมด ได้ด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ
http://seniorclub.swu.ac.th
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และทีป่ รึกษาทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ และมีหน้าที่ดังนี้
ประธาน และรองประธาน : ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
คณะกรรรมการฝ่ายวิชาการ : น�ำเสนอหัวข้อการบรรยายพิเศษ งาน
บริการวิชาการ และวิทยากรต่อที่ประชุม และเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม : ท�ำหน้าที่ต้อนรับวิทยากร อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมค่าตอบแทนและของที่ระลึกส�ำหรับ
วิทยากร
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ : จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อ
สมาชิก เพื่อการบริการชุมชน
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา : น�ำเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ : จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลีย้ ง : จัดเตรียมอาหารว่าง/เครือ่ ง
ดื่ม และอาหารกลางวันในการประชุมประจ�ำเดือนและในทุกๆ กิจกรรม
ของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน : จัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายประจ�ำเดือน
และสรุปสถานภาพทางการเงินของชมรมฯ น�ำเสนอที่ประชุมทุกเดือน
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ : จัดท�ำทะเบียนสมาชิกให้เป็น
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ปัจจุบัน และท�ำทะเบียนพัสดุ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : จัดท�ำจดหมายข่าวรายเดือน,
จัดส่งจดหมายข่าว ส่งบัตรอวยพรวันเกิด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : จดบันทึกการประชุม จัดท�ำรายงาน
การประชุม จัดท�ำวาระการประชุมและรับลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมที่
ชมรมฯ จัดขึ้น
รายงานการเงินประจ�ำปี 2564
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
(สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ในปี พ.ศ. 2564 ชมรมฯ มีรายรับ - รายจ่ายดังนี้
รายรับ : ค่าสมาชิกใหม่ เงินบริจาค และรายได้อื่นๆ เป็นเงิน
131,286.48 บาท
รายจ่าย : จ�ำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 106,914.00 บาท
ปี 2564 มีเงินคงเหลือ 24,372.48 บาท
หมายเหตุ : อ่านสรุปงานประจ�ำปี 2561 - 2564 ได้ที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกใหม่ ปี 2564 ตลอดชีพ จ�ำนวน 7 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
คุณวิษณุ รุจิเกียรติกาจร
เอกอัคราชทูตวิญญู แจ่มขา
พล รท.ยุจ พิจิตรชุมพล
คุณอนงค์ศิริ ไชยกุล
ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 07 เดือน กรกฎาคม 2565

จดหมายข่าว ปี 2564

http://seniorclub.swu.ac.th
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ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาปราณบุรี วารินา รีสอร์ต อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมประจ�ำเดือน

   โบสถ์ไม้ตาล ทับสะแก      วัดบ้านทุ่งเคล็ด (โบสถ์เหรียญบาท)
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