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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 

 

60ป60ความดี นิสิตมศวชวนทําดี 
รายงานพิเศษ 

 
ความดีไมใชเรื่องไกลตัวหรือทําไดยาก โครงการ 60 ป 60 ความดี ซึ่งเปนโครงการที่
เกิดขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีวาระครบ 5 รอบ หรือ 60 ปใน
วันที่ 28 เม.ย. ทางมหาวิทยาลัยไดชักชวนใหประชาคม มศว และบุคคลภายนอกได
รวมกันนึกคิดถึงความดี ตอจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติความดีใหเห็นเปนรูปธรรมขึ้น 
 
ในทามกลางสังคมท่ีมีความสับสน วุนวายอยูในขณะนี้ หลายคนลืมเลือนความดีเพียงเพราะมองวา 
ความดีน้ันมันทํายากเหลือเกิน บางคนก็มองวาการทําความดีตองใชเงินเปนตัวตั้งจึงไมไดเริ่มทํา
ความดีเพราะยังไมมีเงิน แตในมุมมองของนิสิต มศว น้ัน ความดีมันอยูรอบๆ ตัวเรา เปนเรื่อง
เดียวกับการใชชีวิตและแสนจะทําไดงายเหลือเกิน 

 
นายวิทูร วันโท "ปู" นิสิตช้ันปที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร เอกดนตรีศึกษา นายกองคการนิสิต มศว 
พูดถึงความดีในโครงการ 60 ป 60 ความดี ดวยน้ําเสียงจริงจังวา "ผมมีทัศนคติที่มีตอความดีวา 
โดยสวนตัวแลวมุมมองของผมที่มีตอความดีคือ การท่ีเราจะตองพยายามไมสรางความเดือดรอน 
แต ส ร า งป ร ะ โยชน ให กั บ ผู คน รอบข า ง ให ม ากที่ สุ ด โดยไม เ ลื อก เ วลาและโอกาส "  
 
"ปู" บอกดวยวา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยของเราครบรอบ 60 ป และไดจัดโครงการ 60 ป 60 
ความดีเพื่อ มศว ขึ้นน้ัน คิดวา เราควรเริ่มทําความดีจากตัวเราเอง ทําตัวเปนแบบอยางใหคนอื่น
เห็นเพื่อที่เขาจะอยากทําตาม โดยจะเริ่มจากคนใกลชิดกอน เชนคนในครอบครัว เพื่อนรวมคณะ 
เพื่อนรวมสถาบัน การทําความดีมันก็บอกอยูในตัวแลววาเปนเรื่องที่ดี ทําไดไมตองอาย อยากให
ทุกคนมาทําความดีรวมกัน อาจจะเปนความดีที่สามารถทําไดงายๆ ดวยตัวเราเอง จากนั้นคอย
พัฒนาตอไปยังคนในสังคม เพื่อสรางความดีใหเกิดขึ้นในสังคมตอไป  

 
 
นายอาภากร ปรางรัตน "อารม" นิสิตช้ันปที่ 3 คณะสังคมศาสตร ประธานสโมสรนิสิตคณะ
สังคมศาสตร พูดถึงความดีวาในฐานะที่เปนนิสิต ดวยน้ําเสียงกระตือรือรน เสมือนกับอยากเห็นเจา
ความดีเบงบานเต็มพื้นที่ มศว วา ความดีที่คิดจะทําน้ันเราจะมองสิ่งที่ของเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาที่เรากําลังศึกษาอยู และในฐานะที่เราเปนประธานสโมสรคณะสังคม ศาสตร เรา
อยากจะทําความดีที่เกี่ยวกับเรื่องการแตงกายของนิสิต จะตองรณรงคและกวดขันใหรุนนองแตง
กายสุภาพ เรียบรอยและตองทําอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดเปนแบบอยางขึ้น  
 
"การทําความดีของผมน้ัน ผมจะคิดถึงเรื่องสวนรวม ในวาระที่ มศว ครบรอบ 60 ปผมอยากเห็น
นิสิต มศว ทุกคนแตงกายใหถูกระเบียบ เพียงการแตงกายใหถูกระเบียบและเรียบรอยถือเปนการทํา
ความดีเพื่อตัวเองและเพื่อสถาบันไดอยางไมยากเลย" 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด  ฉบับประจําวันท่ี  1  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2552  หนา   29 
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นายพงโสพนธ ดอนเส "ปราชญ" นิสิตช้ันปที่ 3 นิสิตคณะมนุษยศาสตร ประธานสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร บอกเลาถึงความดีดวยแววตาที่มีความสุขวา ความดีคนสวนมากมองวาทํายากและไม
สนใจอยากทําความดี โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหมมักมองวาความดีเปนเรื่องที่สัมผัสไดยาก แตใน
ทรรศนะของผมนั้นกลับมองวามันเปนเรื่องที่ไมยาก หากเรามองความดีเปนเรื่องที่อยูใกลตัวเรา 
สัมผัสมันได 

 
"60 ป 60 ความดีผมอยากทําหลายสิ่งเพื่อตัวเองบาง เพื่อครอบครัวบาง เพื่อสถา บันการศึกษา
บาง ถาพูดถึงการทําความดีเพื่อสถาบันการศึกษาที่เรากําลังศึกษาอยูน้ันผมจะปลูกจิตสํานึกให
เพื่อนๆ และรุนนองทุกคนทําประโยชนเพื่อสวนรวม เขารวมกิจกรรมเพื่อสวนรวมใหมากขึ้น อยาง
นอยความดีงายๆ ที่นิสิต มศว ตองรวมมือกันก็คือ เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับวิชาการ สังคมสวนรวมหรือเปนกิจกรรมที่ปลุกจิตสํานึกในเรื่องตางๆ เราตองรีบชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยและตองเขารวมดวยความจริงใจ ปล้ืมใจที่ไดทํา"  

 
นายกิตติ บุญเพิ่ม "เบียร" นิสิตช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
พูดเกี่ยวกับความดีดวยใบหนาของคนเต็มเปยมดวยความสุขและสนุกที่จะทําความดีวา ผมอยาก
เห็นนิสิต นักศึกษาในประเทศไทยทุกสถาบันแตงกายถูกระเบียบ การที่เราแตงตัวถูกระเบียบมันสื่อ
ใหเห็นวาเราภูมิใจในสถาบันของตัวเอง อีกทั้งการแตงกายถูกระเบียบน้ันทําใหชวยลดปญหาสังคม
อื่นๆ ไดอีกดวย เชน ถานักศึกษาหญิง หรือนิสิตแตงกายดวยเสื้อรัดติ้ว เปนการเสี่ยงตอปญหา
อาชญากรรม 

 
"นอกจากนี้ ผมอยากชวนรุนนองทุกคน ทุกคณะโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวมใหมากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดหรือกิจกรรมท่ีสังคมอ่ืนๆ จัด หากมี
กิจกรรมใดที่เนนจิตสํานึกสาธารณะ อยากเห็นทุกคนกระตือรือรนอยากชวยเหลือ ผมอยากรณรงค
การมีจิตสํานึกสาธารณะใหมากขึ้น" 

 
น.ส.ภรณวดี ชินวงศ "ปุย" นิสิตช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร รองประธานสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร เลาถึงความดีในโครงการ 60 ป 60 ความดี ที่เธออยากทําเพื่อสถาบัน วา อันดับแรก
ก็ จะพัฒนาตัวเองกอน เพราะเห็นความสําคัญของอัตลักษณ 9 ประ การที่มหาวิทยาลัยตองการให
นิสิต มศว มีอัตลักษณของตัวเองดังน้ีคือ 1.คิดเปนทําเปน 2.หนักเอาเบาสู 3.รูกาลเทศะ 4.เปยม
จิตสํานึกสาธารณะ 5. มีทักษะสื่อสาร 6.ออน นอมถอมตน 7.งามดวยบุคลิก และ 8.พรอมดวย
ศาสตรและศิลป  

 
"ปุย" ย้ําวาความดีที่ตัวเองจะทําก็คือใหความสําคัญกับอัตลักษณ 8 ประการ ทําใหครบทั้ง 8 
ประการจะเปนความดีที่ไดตอตัวเราเองและไดตอครอบครัวและสถาบันการศึกษาได นอกจากนี้ จะ
รณรงคใหนองๆ เห็นความสําคัญของอัตลักษณ 8 ประการดวย และอยากจะชวยมหาวิทยาลัยปรับ
ภูมิทัศนใหนาอยูมากขึ้น รณรงคใหนองๆ ประชาคม มศว ชวยกันรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหนาอยู
และชวยปลูกตนไมเพื่อสรางความรมรื่นให มศว 

 
น.ส.เบญจนาฏ ใจบุญ "เบญ" นิสิตช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร เอกการประถมศึกษา โครงการ
เพชรในตม พูดถึงความดี 60 ป 60 ความดี วา เธอและเพื่อนๆ ออกคายบอย โดยเฉพาะคายพัฒนา
ชุมชน ตั้งใจวาความดีที่จะทํามากขึ้นกวาเดิมคือ การออกไปชวยสรางหองสมุด หรือวาสถานที่
อํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียนที่หางไกลความเจริญ 

 
ความดีที่นิสิต มศว คิดและทําในโครง การ 60 ป 60 ความดีนั้น ไมไดยากเลย หากคนใน
สังคมระลึกถึงความดี เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะมีแตความสุข ความสงบมากกวานี้เปนแน 
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