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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
  

60ป  60ความดี นิสิตมศวชวนทําด ี
 

รายงานพิเศษ 
 
ความดีไมใชเรื่องไกลตัวหรือทําไดยาก โครงการ 60 ป 60 ความดี ซ่ึงเปนโครงการ
ที่เกิดขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีวาระครบ 5 รอบ หรือ 60 
ปในวันที่ 28 เม.ย. ทางมหาวิทยาลัยไดชักชวนใหประชาคม มศว และ
บุคคลภายนอกไดรวมกันนึกคิดถึงความดี ตอจากนั้นก็ลงมือปฏบิัติความดีใหเห็นเปน
รูปธรรมขึ้น 
 
ในทามกลางสังคมที่มคีวามสับสน วุนวายอยูในขณะนี้ หลายคนลืมเลือนความดีเพียง
เพราะมองวา ความดีนั้นมันทํายากเหลือเกิน บางคนก็มองวาการทําความดีตองใช
เงินเปนตัวต้ังจึงไมไดเริ่มทําความดีเพราะยังไมมีเงิน แตในมุมมองของนิสติ มศว นั้น 
ความดีมันอยูรอบๆ ตัวเรา เปนเรื่องเดียวกับการใชชีวิตและแสนจะทําไดงาย
เหลือเกิน 
 
นายวิทูร วันโท "ปู" นิสิตชั้นปที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร เอกดนตรีศึกษา นายก
องคการนิสิต มศว พูดถึงความดีในโครงการ 60 ป 60 ความดี ดวยน้ําเสียงจริงจังวา 
"ผมมีทัศนคติที่มีตอความดีวา โดยสวนตัวแลวมุมมองของผมที่มีตอความดีคือ การที่
เราจะตองพยายามไมสรางความเดือดรอน แตสรางประโยชนใหกับผูคนรอบขางให
มากที่สุดโดยไมเลือกเวลาและโอกาส"  
 
"ปู" บอกดวยวา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยของเราครบรอบ 60 ป และไดจัดโครงการ 
60 ป 60 ความดีเพื่อ มศว ขึ้นนั้น คิดวา เราควรเริ่มทําความดีจากตัวเราเอง ทําตัว
เปนแบบอยางใหคนอื่นเห็นเพื่อที่เขาจะอยากทําตาม โดยจะเริ่มจากคนใกลชิดกอน 
เชนคนในครอบครัว เพื่อนรวมคณะ เพื่อนรวมสถาบัน การทําความดีมันก็บอกอยูใน
ตัวแลววาเปนเรื่องที่ดี ทําไดไมตองอาย อยากใหทุกคนมาทําความดีรวมกัน อาจจะ
เปนความดีที่สามารถทําไดงายๆ ดวยตัวเราเอง จากนั้นคอยพัฒนาตอไปยังคนใน
สังคม เพื่อสรางความดีใหเกิดขึ้นในสังคมตอไป  
 
นายอาภากร ปรางรัตน "อารม" นิสิตชั้นปที่ 3 คณะสังคมศาสตร ประธานสโมสรนิสิต

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด   ฉบับประจําวันศุกรที่   1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552    หนา 29 
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คณะสังคมศาสตร พูดถึงความดีวาในฐานะที่เปนนิสิต ดวยน้ําเสียงกระตือรือรน 
เสมือนกับอยากเห็นเจาความดีเบงบานเต็มพื้นที่ มศว วา ความดีที่คิดจะทํานั้นเราจะ
มองสิ่งที่ของเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่เรากําลังศึกษาอยู และในฐานะที่เราเปน
ประธานสโมสรคณะสังคม ศาสตร เราอยากจะทําความดีที่เกี่ยวกับเรื่องการแตงกาย
ของนิสิต จะตองรณรงคและกวดขันใหรุนนองแตงกายสุภาพ เรียบรอยและตองทํา
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนแบบอยางขึ้น  
 
"การทําความดีของผมนั้น ผมจะคิดถึงเรื่องสวนรวม ในวาระที่ มศว ครบรอบ 60 ปผม
อยากเห็นนิสิต มศว ทุกคนแตงกายใหถูกระเบียบ เพียงการแตงกายใหถูกระเบียบ
และเรียบรอยถือเปนการทําความดีเพื่อตัวเองและเพื่อสถาบันไดอยางไมยากเลย" 
 
นายพงโสพนธ ดอนเส "ปราชญ" นิสิตชั้นปที่ 3 นิสิตคณะมนุษยศาสตร ประธาน
สโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตร บอกเลาถึงความดีดวยแววตาที่มีความสุขวา ความดี
คนสวนมากมองวาทํายากและไมสนใจอยากทําความดี โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม
มักมองวาความดีเปนเรื่องที่สัมผัสไดยาก แตในทรรศนะของผมนั้นกลับมองวามัน
เปนเรื่องที่ไมยาก หากเรามองความดีเปนเรื่องที่อยูใกลตัวเรา สัมผัสมันได 
 
"60 ป 60 ความดีผมอยากทําหลายสิ่งเพื่อตัวเองบาง เพื่อครอบครัวบาง เพื่อสถา 
บันการศึกษาบาง ถาพูดถึงการทําความดีเพื่อสถาบันการศึกษาที่เรากําลังศึกษาอยู
นั้นผมจะปลูกจิตสํานึกใหเพื่อนๆ และรุนนองทุกคนทําประโยชนเพื่อสวนรวม เขารวม
กิจกรรมเพื่อสวนรวมใหมากขึ้น อยางนอยความดีงายๆ ที่นิสิต มศว ตองรวมมือกันก็
คือ เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาการ สังคมสวนรวม
หรือเปนกิจกรรมที่ปลุกจิตสํานึกในเรื่องตางๆ เราตองรีบชวยเหลือมหาวิทยาลัยและ
ตองเขารวมดวยความจริงใจ ปลื้มใจที่ไดทํา"  
 
นายกิตติ บุญเพิ่ม "เบียร" นิสิตชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร ประธานสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร พูดเกี่ยวกับความดีดวยใบหนาของคนเต็มเปยมดวยความสุขและสนุกที่
จะทําความดีวา ผมอยากเห็นนิสิต นักศึกษาในประเทศไทยทุกสถาบันแตงกายถูก
ระเบียบ การที่เราแตงตัวถูกระเบียบมันสื่อใหเห็นวาเราภูมิใจในสถาบันของตัวเอง อกี
ทั้งการแตงกายถูกระเบียบนั้นทําใหชวยลดปญหาสังคมอื่นๆ ไดอีกดวย เชน ถา
นักศึกษาหญิง หรือนิสิตแตงกายดวยเสื้อรัดต้ิว เปนการเสี่ยงตอปญหาอาชญากรรม 
 
"นอกจากนี้ ผมอยากชวนรุนนองทุกคน ทุกคณะโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรทํา
กิจกรรมเพื่อสวนรวมใหมากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดหรือกิจกรรมที่
สังคมอื่นๆ จัด หากมีกิจกรรมใดที่เนนจิตสํานึกสาธารณะ อยากเห็นทุกคน
กระตือรือรนอยากชวยเหลือ ผมอยากรณรงคการมีจติสํานึกสาธารณะใหมากขึ้น" 
 
น.ส.ภรณวดี ชินวงศ "ปุย" นิสิตชั้นปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร รองประธานสโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร เลาถึงความดีในโครงการ 60 ป 60 ความดี ที่เธออยากทําเพื่อ
สถาบัน วา อันดับแรกก็ จะพัฒนาตัวเองกอน เพราะเห็นความสําคัญของอัตลักษณ 9 
ประ การที่มหาวิทยาลัยตองการใหนิสิต มศว มีอัตลักษณของตัวเองดังนี้คือ 1.คิด
เปนทําเปน 2.หนักเอาเบาสู 3.รูกาลเทศะ 4.เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 5. มีทักษะ
สื่อสาร 6.ออน นอมถอมตน 7.งามดวยบุคลิก และ 8.พรอมดวยศาสตรและศิลป  
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"ปุย" ย้ําวาความดีที่ตัวเองจะทําก็คือใหความสําคัญกับอัตลักษณ 8 ประการ ทําให
ครบทั้ง 8 ประการจะเปนความดีที่ไดตอตัวเราเองและไดตอครอบครัวและ
สถาบันการศึกษาได นอกจากนี้ จะรณรงคใหนองๆ เห็นความสําคัญของอัตลักษณ 8 
ประการดวย และอยากจะชวยมหาวิทยาลัยปรับภูมิทัศนใหนาอยูมากขึ้น รณรงคให
นองๆ ประชาคม มศว ชวยกันรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหนาอยูและชวยปลูกตนไม
เพื่อสรางความรมรื่นให มศว 
 
น.ส.เบญจนาฏ ใจบุญ "เบญ" นิสิตชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร เอกการประถมศึกษา 
โครงการเพชรในตม พูดถึงความดี 60 ป 60 ความดี วา เธอและเพื่อนๆ ออกคาย
บอย โดยเฉพาะคายพัฒนาชุมชน ต้ังใจวาความดีที่จะทํามากขึ้นกวาเดิมคือ การ
ออกไปชวยสรางหองสมุด หรือวาสถานที่อํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียนที่
หางไกลความเจริญ 
 
ความดีที่นิสิต มศว คิดและทําในโครง การ 60 ป 60 ความดีนั้น ไมไดยากเลย หาก
คนในสังคมระลึกถึงความดี เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะมีแตความสุข ความสงบมากกวานี้
เปนแน 
 
หนา 29 


