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ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557
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กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา
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วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเป็นองค์กรแห่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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กิจกรรมด้านวิชาการเดือนมีนาคม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุคลาการชั้น 4 อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร
และรองศาสตาราจารย์ ดร. สุ พ จน์ แสงเงิ น มาเป็ น วิ ท ยากร พร้ อ มทั้ งตรวจผลงานทางวิ ชาการโดยให้ ข้ อ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขแก่คณะอาจารย์ก่อนที่จะนาผลงานดังกล่าวไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดทาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในการผลิตเอกสาร ตารา หนังสือ ผลงานวิจัย
บทความ และเอกสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลักษณะอื่นอย่างมีคุณภาพ และสามารถนามาเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2557
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ เป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด งานปั จ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556 และมอบเกียรติบัตรยกย่อง “นักศึกษาดีเด่น” ผู้มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และมีจิตอาสา
จากโปรแกรมวิชาต่าง ๆ จานวน 11 คน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย ประมาณ 400 คน
สาหรับกิจกรรมต่อจากพิธีเปิด ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทางานอย่างมีความสุข
โดย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อด้วยการเสวนา
เรื่ อ งประสบการณ์ ชีวิ ต และการท างาน โดยศิ ษ ย์ เ ก่า คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ประกอบด้ ว ย
นางสาวณัฐดา ลพสถิตย์ นายปรวิทย์ หนูคง นางสาวศศิปภาดา ขุนพิทักษ์ นายธนาชัย จูมอญ และนายวิชิตชัย บุญชู
มีอาจารย์ ญาณภัทร ยอดแก้ ว ดาเนิ นรายการเสวนาพร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่ อในระดับ บัณฑิ ตศึ กษา
โดยคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“การจั ดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษามีความพร้อม
ด้านความรู้ หลักคิดและทักษะต่างๆ ในการก้าวสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนัก
ในศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมและรู้จักปรับตัวให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดี ประสบความสาเร็จทั้งในด้านการดาเนินชีวิตและหน้าที่การงาน จึงเป็นประโยชน์
อย่างมากสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเป็นนักศึกษาดีเด่น
จากโปรแกรมวิชาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม กล่าว
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โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อ 10-11 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องราชาวดี
อาคารอเนกประสงค์ ร้อยปีฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทางานและสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของความรักความผูกพันในสถาบัน

โปรแกรมวิชาดนตรี สอบปฏิบัติดนตรี (Recital)
โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอบปฏิบัติดนตรี
(Recital) ประจ าภาคเรี ยนที่ 2/2556 วันที่ 10-11 มีนาคม 2556 ณ ห้ องประชุม ป A3 โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติ มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปปรับปรุงพัฒนาในวิชาชีพของตนเองอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์จักษ์ จินดาวัฒน์ อาจารย์อัญชนา สุตมาตร
และอาจารย์ศราวุธ วิวรรณ คอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
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โปรแกรมวิชานิติศาสตร์และโปรแกรมวิชาภาษาจีน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารนอกสถานที่ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ณ บ้านอิสรา จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ สกอ. และ สมศ. พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น นาไปเผยแพร่ให้โปรแกรมวิชาภาษาจีนนาไปใช้ประโยชน์

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคเหนือ

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม ได้ จั ดโครงการศึกษาดู ง านสถาบั นบริการสารสนเทศและแหล่ งเรีย นรู้ ณ ศูนย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และศึ ก ษาแหล่ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ แก่ วั ด ร่องขุ่น พระต าหนั กดอยตุ ง พระธาตุ ด อยตุ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย
พระธาตุดอยสุเทพ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2557 โดยจัดโครงการสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (53/84) และชั้นปีที่ 3 (54/64)
จานวน 46 คน อาจารย์ผู้ ควบคุมคือ อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว อาจารย์นุชรี บุญ ศรีงาม และอาจารย์นิพา ผล
สงเคราะห์
การจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
นักศึกษาได้นาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ เป็นการเสริมความรู้ในวิชาชีพต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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โปรแกรมวิชาภาษาไทยปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็ นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิช าภาษาไทย ประจาปี
การศึกษา 2556 ณ ห้ องประชุมสัตตบงกช ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาจานวน 31 คน เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
เพื่อเป็ น การเตรี ย มความพร้ อมให้แก่บั ณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพการงานในอนาคต โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า
ภาษาไทย นายธนาชัย จูมอญ และนายนาวิน แกละสมุทร และการบรรยายเรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา บุญมาโฮม ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานรักผูกพัน สถาบัน อาจารย์ เพื่อน
โดยพระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญโญ เป็นกิจกรรมส่งท้ายทีเ่ ต็มไปด้วยความประทับใจ สนุกสนาน และซาบซึ้ง

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณภู วงศ์พันธ์ ได้รับทุนจากรัฐบาล (ก.พ.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ณ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ อาจารย์ ณ ภู วงศ์ พั น ธ์ อาจารย์ โ ปรแกรมวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนจากรัฐบาล (ก.พ.) ทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศตามความต้องการของสถาบันการศึกษาของรัฐ ประจาปี 2555 ในระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิช านโยบายสาธารณะและการจัดการ (Public Policy and Management)
เน้นทางนโยบายการพัฒนาการเมืองสร้างสรรค์ (Creative City Development Policy) ณ RuprechtKarls-Universität Heidelberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เร่งสร้าง
“ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: COP)”
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม
เรื่อง “ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: COP):
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมบุคลากร ชั้น 4 อาคารทวารวดี
ศรี ร าชภั ฏ นครปฐม โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ คณาจารย์ ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นนักวิจัยท้องถิ่น และผู้สนใจงาน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
บรรยากาศของการประชุ ม เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการกล่ า วถึ ง
เจตนารมณ์ของการจัดโครงการและแนวนโยบายของคณะฯ ที่มุ่งส่งเสริมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นาเสนอ
แนวคิดและแนวทางในการสร้างชุมชนนั กปฏิ บัติ ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ร่ว มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในประเด็ น ความประทั บ ใจ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานสามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมจะได้มีการจัดทาและ
นาเสนอข้อสรุปที่ได้จากการประชุมไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของคณะฯ
ที่ต้องการสร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และเป็นการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริม
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานต่างๆ ตามพันธกิจ อีกทั้งยังสามารถนาผลที่ได้ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในได้อีกหลายตั วบ่งชี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการโดยการจัดการความรู้
(Knowledge management) จึงกล่าวได้ว่าการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) และในโอกาสต่อไปทางคณะฯ จะได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการ
เกิดขึ้นของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง”
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โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จัดโครงการค่ายอาสาสร้างคน ชุมชนสร้างชาติ

เมื่ อ วั น ที่ 17-19 มี น าคม 2557 โปรแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการค่ายอาสาสร้างคน ชุมชนสร้างชาติ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชาวบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่กระบุง อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันสร้างฝายกั้นน้า ณ อุทยานแห่งชาติ
เขือ่ นศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการเปิดบ้านคติชนท้องถิ่น ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเปิดประตูบ้านคติชนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 :
วิถีชุมชน คนเกาะพิทักษ์ ณ เกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
คติชนวิทยา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2556 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย หมู่เรียน 55/25, 55/26, 55/27 และ 55/28 จานวน 163 คน ได้ฝึกประสบการณ์เก็บข้อมูล
ภาคสนาม และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักวิธีทางคติชนวิทยา ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยอาศั ยแหล่งการเรียนรู้
จากภายนอกมาเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 17-18 มีนาคม 2557 โปรแกรมวิชาภาษาจีนได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หมู่เรียน 55/74 จานวน 36 คน ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Yunnan
Normal University และ QinZhou University เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการสื่ อ สารภาษาจี น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ มี โ อกาสศึ ก ษาจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอกห้ อ งเรี ย น
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือเจ้าของภาษา
โดยตรง
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เกร็ดความรู้
รหัสนัยแห่งตัวเลข

โดย สารานุกรมเคลือ่ นที่

เลข (number) เป็นสัญลักษณ์ของการนับจานวน เรื่องราวของเลขต่างมีความเชื่อที่แฝงกันมายาวนาน
แทบทุก วัฒนธรรมของโลกโดยเฉพาะอย่ างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับศาสนาซึ่งแทบจะแยกกันไม่ออก
ในสาระความรู้เรื่ องนี้ จะให้ความหมายและสัญญะบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลขที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่ เลขหนึ่ง (1)
หมายถึง ความเป็ นเอกภาพทั้งปวง ซึ่งเอกภาพดังกล่าวหมายถึงพระผู้เป็นเจ้า [God สะกดด้วยตัวใหญ่ ]
ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ถือเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งของโลกและเอกภพด้วย นอกจากนี้เลขหนึ่งยังหมายถึงความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานและการค้าขายซึ่งถือเป็นเลขมงคล เลขสอง (2) หมายถึงครอบครัวและการเจริญเผ่าพันธุ์
ทั้งนี้เพราะการที่จะสร้างครอบครัวได้มนุษย์ต้องมีสองคนซึ่งก็คือชายหญิงที่อยู่ร่วมกัน อีกทั้งเลขสองยังเปรียบเสมือน
เป็นความรักภักดีระหว่างชายหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อกัน เลขสาม (3) นับเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เกือบทุกศาสนา อาทิ
พุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งรวมเรียกว่าพระรัตนตรัย คริสต์ศาสนา หมายถึง ตรีเอกานุภาพ
คือพระบุตร พระจิตและพระบิดา หรือกระทั่งศาสนาพรามหณ์ -ฮินดูซึ่งมีเทพเจ้าสูงสุดสามองค์คือ พระพรหม
พระวิศณุและพระศิวะ เป็นต้น เลขสี่ (4) มีสถานะเป็นพื้นฐานของโลก คือ ดิน น้า ลม ไฟ ซึ่งเป็นที่มาของ
สรรพสิ่งทุกอย่าง นอกจากนี้เลขสี่ยังเป็นที่มาของหลักธรรมสาคัญ ของพุทธศาสนาอีกมากมาย เช่น อริย สัจสี่
พรหมวิหารสี่ อิทธิบาทสี่ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งในทางคริสต์ศาสนา เลขสี่หมายถึงนักบุญผู้เขียนวจนะสารทั้งสี่รูป
คือ แมททิว มาร์ก ลูกา และจอห์นซึ่งเป็นกาลังหลักในการเผยแผ่คริสต์ศาสนา เลขห้า (5) ในทางคริสต์
ศาสนาหมายถึงบาดแผลทั้งห้าที่พระเยซูได้รับขณะถูกตรึงไม้กางเขน คือ ที่ข้อมือสองแห่ง เท้าสองแห่ง และ
แผลจากมงกุฎหนามที่ครอบพระเศียรไว้ ทว่าบาดแผลดังกล่าวได้รับการตีความใหม่ว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดง
ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่มีต่อมนุษย์โลก ขณะที่ในทางพุทธศาสนาเลขห้าหมายถึงศีลขั้นพื้นฐานที่มี
ทั้งสิ้นห้าข้อ เลขหก (6) ในประเทศไทยเลขดังกล่าวถือเป็นอวมงคลเพราะหมายถึงล้มเหลวหรือพลาดพลั้ง
แม้กระทั่งชาวตะวันตกก็ไม่ชื่นชอบเลขดังกล่าวเพราะพ้องเสียงกับคาว่า ซิค (sick) อันหมายถึงอาการเจ็บป่วย
แต่อย่างไรก็ดี ในทางคริสต์ศาสนาแล้วเลขหกแสดงถึงพระมหิทธานุภาพของพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่งของโลก
เป็นเวลาหกวันอันเป็นน้าพระทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เลขเจ็ด (7) เป็นเลขแห่งความบริสุทธิ์แห่งจิตใจ
เนื่องจากพระเจ้าทรงสร้างโลกเพียงหกวัน ทว่าวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อนพระวรกาย ดังนั้นเพื่อให้ คริสตชน
ทั้งหลายพึงระลึกถึงพระองค์จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันพระ เลขแปด (8) ถือเป็นเลขมงคลสาหรับชาวจีนเพราะ
เลขแปดออกเสียงเหมือนกับความหมายว่าเจริญก้าวหน้า หรือแม้กระทั่งในทางพุทธศาสนาเลขแปดยังเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์
ดังเห็นได้จากหลักคาสอนมรรคมีองค์แปด เลขเก้า (9) นับเป็นเลขมงคลสาหรับชาวไทยเพราะพ้องเสียงกับคา
ว่าก้าวอันหมายถึงก้าวหน้า และ เลขสิบ (10) เป็นเลขมงคลศาสนาคริสต์ คือ บัญญัติสิบประการขณะเดียวกัน
เลขสิบสาหรับคนไทยยังหมายถึงการน้อมบูชาเพราะหมายถึงการไหว้ด้วยสิบนิ้ว
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
เรียนพัฒนาชุมชนจบไปแล้วจะไปทาอะไร ทาที่ไหน มีตาแหน่งอะไรรองรับบ้าง
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาหลายคนกาลังตัดสินใจที่จะเขาเรียนในสาขาวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะโปรแกรมวิชาการการพัฒนาชุมชนก็เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีนักศึกษานิยมให้ความสนใจ ที่จะเข้ามา
มอบตัวเป็นศิษย์กันมากพอสมควรทั้งภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.)
เรามาไขข้อข้องใจสงสั ยกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเรียนพัฒ นาชุมชนแล้ว จบไปจะสามารถไปทางาน
ประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง
อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าตาแหน่งตรงๆ ของสาขาการพัฒนาชุมชนมีอะไรบ้าง
1. นักพัฒนาสังคม
2. นักพัฒนาชุมชน
เราจะสังเกตได้ว่ามีงาน 2 ตาแหน่งและมีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือนักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน
เพราะมีที่มาจากสถานที่ที่แตกต่างกัน ตาแหน่งนักพัฒนาสังคมมีที่มาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.)ส่วนตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนมีที่มาจากเจ้ากระทรวงใหญ่คือ กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เรามาพิจารณากันว่าแต่ละกระทรวงมีตาแหน่งรองรับทั้งหมดกี่ตาแหน่ง เริ่มจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาแหน่งนักพัฒนาสังคมในกระทรวงนี้มีประจาอยู่ที่ใดบ่าง 1) พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) 77 จังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 3 ตาแหน่ง 2) ศูนย์พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดละศูนย์ (ศพส.) 77 ศูนย์ ศูนย์ละ 3 ตาแหน่งเป็นอย่างน้อย 3) บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 ตาแหน่ง รวมประมาณ 616 ตาแหน่ง ยังไม่รวมตาแหน่งนักพัฒนาสังคม
ของ สถานคุ้มครองฯ สถานสงเคราะห์ บ้านมิตรไมตรี ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว หน่วยงานส่วนกลาง
ในสานัก ในกรม ศูนย์ชาวเขา สานักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเขตต่างๆ (สสว.) เรียกว่าทุกหน่วยงานใน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องมีตาแหน่งนักพัฒนาสังคมแน่นอน และยังมีหน่วยงาน
เอกชนต่างๆ เช่น NGO มูลนิธิต่างๆ หลายสิบองค์กรเอกชนเลยที เดียว รวมแล้วน่าจะมีประมาณไม่น้อยกว่า
1,000 ตาแหน่งแน่นอน
มาดูทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทย เริ่มจากนักพัฒนาชุมชนประจาองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
มีทั้งหมด 6,500 อบต. อย่างน้อย อบต. ละ 1 ตาแหน่งขึ้นอยู่กับขนาดของ อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) เทศบาล มี 1,276 เทศบาล เทศบาลละอย่างน้อยหนึ่งตาแหน่งเช่นกัน สานักงานพัฒนาชุมชนประจา
อาเภอ 877 อาเภอ อาเภอละอย่างน้อย 3 ตาแหน่งรวมเป็น 2,631 ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) อีก 77 แห่ง แห่งละประมาณ 2 ตาแหน่งเป็น 154 ตาแหน่ง
รวมตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนของกรทรวงมหาดไทยแล้วมีประมาณ 10,561 ตาแหน่ง
ตาแหน่งงานสายตรงของสาขาการพัฒนาชุมชนทั้งหมดแล้วมีประมาณ 11,561 ตาแหน่ง ที่นี้เราก็
ทราบแล้วนะครับว่าเรียนพัฒนาชุมชนจบไปแล้วจะไปทางานอะไรที่ไหนยังไงได้บ้าง เผื่อใครที่กาลังสนใจ
สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน หรื อนั ก เรี ย นคนไหนที่ ยั งไม่ รู้ว่ าจะเรี ย นอะไร รวมถึ ง นัก ศึ กษาที่ ก าลั ง ศึก ษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนอยู่ข้อมูลนี้อาจจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจในเรื่องอาชีพในอนาคตได้บ้าง
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โดย ลาหวาน

สวัสดีจ้า…ลาหวานกลับมาแล้ว มาพร้อมกั บฤดูร้อนอันแสนอบอ้าว อยาก
กระซิบเบา ๆ ว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มติดมือไปด้วยนะคร้า เพราะรังสียูวี
ที่เมืองไทยร้อนเหลือเกิ๊น…. ร้อนจนคนบางคนแอบชวนเดี๊ยนลงอ่าง อุ๊ย! ไม่รู้เหมือนกันว่า
คนชวนคิดอย่างไรจะพาเดี๊ยนลงอ่าง อยากรู้ต้องถามท่านนี้ ●อาจารย์พงษ์บวร หรืออาจารย์แจ๊ค จากโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ เห็นได้ข่าวว่าว่างไม่ได้ เอะอะชวนลงอ่าง แถวบ้านทุกที อิอิ… อย่าคิดลึกนะจ๊ะ พี่เค้าชวนไปลงอ่าง
เก็บน้าแถวบ้านหรอกย่ะ เพราะอากาศร้อนอย่างนี้ต้องเล่นน้าจ้า จะได้หายร้อน 555 ●ช่วงนี้กระแสความร้อนแรง
ของคณาจารย์หลายท่านไม่ธรรมดา ล่าสุดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ก็ได้ต้อนรับเขยหนุ่มจากรั้วทหารอากาศ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลาหวานขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ ที่เพิ่งสละโสดไปเมื่อปลาย
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น คนล้นหลาม แบบว่าเห็นเค้าแต่ง ลาหวานก็อยากแต่งบ้าง แต่เนื้องอก!
เอ้ย! เนื้อคู่ยังไม่เกิดเจ้าค่า…. ●แต่ไม่แน่นะคะ โปรแกรมวิชาถัดไปอาจจะมาจากนิติศาสตร์ก็ได้ ที่จะมีข่าวดีเร็วๆ นี้
เพราะพักนี้ อาจารย์ธัชริน สวยวันสวยคืน ผิดตา เอ๊ะ! แอบไปทาอะไรมาหรือเปล่า… ●ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ณภู อาจารย์จากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับทุนจากรัฐบาล (ก.พ.) ไปเรียนต่อระดับปริญญา
เอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ณ มหาวิทยาลัย Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นี่ละค่า คนเก่งของคณะมนุษยศาสตร์ฯเรา ยังมีอีกหลายท่าน ที่แอบซุ่มเงียบ
เตรียมทาผลงานทางวิชาการ อีกไม่ช้าไม่นาน คงได้เขียนข่าวแสดงความยินดีกับท่าน ผศ. อีกหลายคนนะเจ้าคะ อิอิ….
●ช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจ ถ้าเห็น คุณนายอี๊ด คุณนายปุ้ย รวมทั้งคุณนายหน่อย เจ้าหน้าที่ 3 สาวขบวนการปา
จิงโกะพูดภาษาอังกฤษอยู่ คนเดียว เพราะได้ข่าวว่าเพิ่งกลับจากค่ายภาษาอังกฤษที่ กาญจนบุรี โอ๊ ยยย!!!
ไฟแรงเจ้าค่ะ ให้พูดอะไร ฝึกอะไร พี่แกพูดหมด… ได้ข่าวมานะคะ ขนาดนั่งส้วม เจ๊อี๊ด แกยังท่องภาษาอังกฤษ
เลยนะคะ ดูสิ ว่าชีแรงขนาดไหน ไม่ต้องแปลกใจค่ะ ชีบอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่ เปิดรับ AEC งานนี้รถด่วน
ขบวนสุดท้ายไม่ได้ไทย เอาอาเซียนก็ยังดี เอาเลยจ้าหนูสนับสนุน 555….เขียนเสร็จก็หมด mood ไปอาบน้า
ดีกว่า ร้อนเหลือเกิน (จะไปตีโป่งในคลองหน้าบ้านเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ ) พบกันใหม่ฉบับหน้าจ้า….

