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เรื่องเล่าวันนี้
แนะนำาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก

เรื่องเด่นจากปก

‘หนึ่งแรงบันดาลใจจุดไฟฝัน’
สุวศิน  เกษมปิติ  
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 
ผู้มี ‘ครู’ เป็นแรงบันดาลใจสำาคัญ

ทันตแพทย์ธนิต  เกียรติปานอภิกุล              
ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
‘ความรักในสถาบัน และการสำานึกต่อ
หน้าที่’ คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

แวดวงศิษย์เก่า

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 
คณะแพทยศาสตร์ 

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
รับรางวัลระหว่างประเทศ

20 ปี ราตรีวิศวฯ มศว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นพ.ธเนศ ธนสารวิมล 
คว้ารางวัลประกวดคำาขวัญ

ศิษย์เก่าเรียนด ี 

ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณาธิการบริหาร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บรรณาธิการ: นางนาถลดา ประถมของ 
กองบรรณาธิการ: นางปรีดา  อ้วนลำ่า / นางศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ / นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์ / นายสุภฤกษ์  กิจวาส / 
นางสาวภัทรพร  หงษ์ทอง / นางฉันทนียา  วิศปาแพ้ว / นายสุวศิน  เกษมปิติ
ฝ่ายพิสูจน์อักษร: นางปรีดา อ้วนลำ่า
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ: นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น / นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ 
ช่างภาพ: นายกฤชสุวัชร์  ประโยชน์พิบูลผล
สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ: งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองกิจการนิสิต 
อาคารสำานักงานอธิการบดี  ชั้น 1 114  ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 9546  โทรสาร 0 2260  9547
ออกแบบและจัดพิมพ์: บริษัท ฟิกเกอร์ พลัส จำากัด โทรศัพท์ 0 2906 8081  โทรสาร 0 2919 9709
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ที่ www.swu.ac.th  และ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่  http://alumni.swu.ac.th และอยากชวนคุณมาเป็นเพื่อนกับเรา 
ที่ http://www.facebook.com/alumniswu  และ http://www.facebook.com/alumniswufan

สารบัญ

คณะผู้จัดทำ�
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 ความแปรปรวนของฟ้าฝนในฤดูฝนจริงและฝนหลงช่างผ่าน
ไปรวดเร็ว กระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่ฟ้าสูง แดดแรงคำ่าเร็วในฤดูหนาว ฤดู
แห่งการสิ้นสุดศักราชเก่าหลายคนนึกไปถึงการทำาสิ่งใหม่ ลืมสิ่งเก่าหรือ
อดีตอันไม่น่าจดจำา  แต่กระนั้น หลายคนอาจยังจำาได้แม่น เนื่องด้วยเป็น
แหล่งฟูมฟักประสบการณ์ที่ดี ที่จะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึ้น   
 จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่สอง ได้เริ่มต้นอีกครั้งพร้อม
กับรูปแบบที่แปลกตาไป ข้อเสนอแนะที่ได้รับในอดีต เป็นแรงกระตุ้นให้
พวกเราปรับปรุงการทำางานในปัจจุบัน เพื่อการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต  
 ‘ทันตแพทย์ธนิต  เกียรติปานอภิกุล’ และ‘อาจารย์สุวศิน เกษมปิติ’
สองศิษย์เก่าได้ให้เกียรติมาบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแรงบันดาลใจ
ที่ทำาให้เกิดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ในปัจจุบันซึ่งอาจทำาให้ผู้อ่าน
ย้อนนึกไปถึงที่มาที่ไปของการเป็นตัวตนของตนเองทุกวันน้ีก็เป็นได้ 
 ‘เรื่องเล่าวันนี้’ คอลัมน์ใหม่ โดยความตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราว
แนะนำาบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานที่ภายใน มศว เพื่อให้ศิษย์เก่าได้
ระลึกถึงและรู้จัก ‘บ้านของพวกเรา’ ซึ่งฉบับนี้เป็นคิวของวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาก  
 ส่วน ‘แวดวงศิษย์เก่า’ ก็ยังทำาหน้าท่ีเป็นคอลัมน์ประจำาเป็นพ้ืนท่ี
สำาหรับฝากข่าว แจ้งข่าวคราวต่างๆ ของศิษย์เก่าให้ศิษย์เก่าได้รับรู้เช่นเดิม
 ท้ายที่สุดนี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับฟังข้อคิดเห็น
จากทุกๆ ท่าน และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ ระหว่างกันนะคะ

                                                   ขอขอบคุณ

 
   

           นาถลดา  ประถมของ
                                                              บรรณาธิการ
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สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 209 หมู่ 6 ตำาบลแม่ปะ อำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก
จำานวนพื้นที่ : ที่ดิน จำานวน 200 ไร่
 จากผลสำาเร็จขั้นต้นในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มศว ขึ้นที่จังหวัดสระแก้ว ส่งผลทำาให้คณะทำางานโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเกิดแนวคิดท่ีจะจัดตั้งวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัยข้ึนในพ้ืนท่ีภูมิรัฐศาสตร์ ท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
อีก 3 ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนชายขอบ อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ด้วยหลักสูตรและกระบวนการศึกษาเรียนรู ้
ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่  
การนี้โดยการสนับสนุนจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น และเครือข่ายผู้นำา
ทุกภาคส่วนของจังหวัดตาก  เวลาต่อมาโครงการจัดต้ังวิทยาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต�ก

โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาก เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2554 ก็เกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการภายใต้การจัดทำาบันทึกข้อตกลง โครงการ
ความร่วมมือ โครงการจัดต้ังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มอาคาร : จำานวน 3 กลุ่มอาคาร ใช้พื้นที่ 39-1-09 ไร่ 
ประกอบด้วยอาคารตามลำาดับดังนี้    
 1. โครงการอาคารภูมิสารสนเทศ (84 พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) 
 2.  โครงการอาคารอเนกประสงค์
 3.  โครงการอาคารศูนย์ฝึก และอาคารบริการชุมชน

รองศาสตราจารย์อำานาจ  เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
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 “เมื่อได้ยินคำาถามยอดนิยมในวัยเด็กที่ว่า… โตขึ้น
หนูอยากเป็นอะไร ผมยอมรับเลยครับว่า อาชีพครู เป็นคำาตอบ
ท้ายๆ ปลายทาง แต่ก็ไม่ได้เลือนรางไปจากความฝัน ที่คิด
เช่นน้ัน เพราะผมรู้สึกว่าคนเป็นครูต้องพูด อธิบาย และพรำา่สอน
ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งใช้ความอดทน และต้องใช้พลัง
มหาศาล แต่ด้วยความชอบและความถนัดทางด้านการพูด 
ภาษา ศิลปะ และการชอบแสดงออก ความฝันของผมจึง
ค่อนข้างชัดเจนไปทางอาชีพที่เกี่ยวกับงานพิธีกร ผู้ประกาศ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดง และงานศิลปะต่างๆ
 ...แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ตลอดชีวิตที่ผ่านมา บุคคลที่
อยู่แวดล้อมรอบข้าง ผูกพันใกล้ชิด และสนิทสนมนั้น กลับเป็น
บรรดาคุณครูตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย” 
 หรือเพราะความสนิทสนมใกล้ชิดกับครูนี้เอง ทำาให้
อาจารย์เมย์ซึมซับรับแนวความคิดและบุคลิกลักษณะความ
เป็นครูมาโดยไม่รู้ตัว

 “สมัยเรียน ผมมักได้รับโอกาสจากคุณครูให้ทำากิจกรรม
มากมาย ซึ่งคงเป็นโอกาสให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์ ให้ผม
กล้าแสดงออก รู้คิด กล้าพูด รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์สอน
โดยตรงจากกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนของทางมหาวิทยาลัย
ระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว คำาติคำาชมของคุณครู
เสมือนเป็นแรงกระตุ้นให้ผมปรับปรุงตัว และเชื่อมั่นในสิ่งที่
ผมทำามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ผมกลายเป็นนักกิจกรรมตัวยง 
เป็นผู้นำา เป็นผู้ถ่ายทอดในการทำากิจกรรมของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
การพูด และทักษะสื่อสารต่างๆ”   
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงเวลาต้องเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี อาจารย์เมย์จึงเลือกคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก
ภาษาไทย วิชาโทวาทการ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มศว

หนึ่งแรงบันดาลใจ

จุดไฟฝัน
สุวศิน  เกษมปิติ 

ครู...คือ ‘แรงบันดาลใจ’

“ครู” แรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำาให้ “เมย์”

สุวศิน  เกษมปิติ  ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์                

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิชาเอกภาษาไทย

ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันในมาดพิธีกร

ปัจจุบันผันตนเองสู่เส้นทางวิชาการอย่างเต็มตัว 

ด้วยบทบาทหน้าที่อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ซึ่งเป็นการพลิกผัน

สู่อาชีพที่เลือนลางในทางฝัน นั่นคือ “ครู”
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ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาภาษาไทย และเป็นการสอน
ในมุมมองใหม่ๆ ที่สอดรับกับความชอบ และความเป็นนัก
กิจกรรมของเขาอย่างกลมกลืน จึงอาจกล่าวได้ว่า น่ีคือจุดเร่ิมต้น
ของการเป็นครูอย่างเต็มรูปแบบ
 “การเรียนภาษาไทย ทำาให้เรามีทักษะในการใช้ภาษาไทย
ท่ีถูกต้อง มีความสามารถในการพูดถ่ายทอด อธิบาย และในช่วง
ท่ีเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ผมได้รับโอกาสจากอาจารย์ให้ทำากิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพูด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากมาย 
จนจบมาทำางานก็ได้รับโอกาสนั้นอีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
งานพธิกีรจากงานทีร่บัผดิชอบ  หรอืการเปน็วทิยากร เปน็ผูช้ว่ย
สอนโดยการชักชวนของอาจารย์ที่ภาควิชาที่ผมเคยเรียน  ผม
ได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะการสอนบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ
จนรู้สึกได้ว่าตัวเองเข้าใกล้ ‘ความเป็นครู’ มากขึ้นทุกขณะ
ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอน
ของผม นั่นก็คือ ‘คุณครู’ อีกเช่นกัน” 

 และแล้ววันหนึ่ง สถานภาพของเมย์ก็กลายมาเป็น 
‘อาจารย์เมย์’... 
 “ชีวิตการเรียนและการทำางานจะวนเวียนอยู่ใน มศว 
ตลอด  ครูอาจารย์ก็ได้พบเจอหน้ากันบ่อยๆ มหาวิทยาลัย
ก็เหมือนบ้าน ครูอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่ เหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว  ผมไม่เคยได้ไปไหนไกลบ้าน  ไม่ใช่เพราะไม่ยอมโต
หรือไม่มีที่ไป แต่ความรู้สึกผูกพันกับ มศว ตั้งแต่แรกเข้า
ทำาให้ผมรักที่นี่ ครูที่นี่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ ท่านยังให้ชีวิตผม
อีกด้วย... จากกระบวนการสอนหลากหลายรูปแบบ เรื่อยมา
จนกระทั่งการสอนภาษาไทยแก่ผู้ เรียนชาวต่างประเทศ  
จวบจนวันหนึ่งที่ผมจะต้องตัดสินใจมาสอบเป็นอาจารย์ใน
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)  ผมจึงเรียนปรึกษาอาจารย์
ผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน  ซึ่งอาจารย์ก็ลงความเห็นว่า ผมหนีไม่พ้น
เป็นครูแน่แล้ว...หนีไม่พ้นไม่ได้หมายถึง จนตรอก แต่หมายถึง 
ผมจะได้ค้นพบตัวตนของตัวเองแล้ว ว่าประสบการณ์ที่สั่งสม
มาทั้งหมดก็เพื่อมาเป็น ‘ครู’  ในวันนี้  ผมตกลงใจมาสอบสอน
และได้เข้ามาเป็นครูโรงเรียนสาธิตในที่สุด”  
 “ผมค้นพบตัวเองแล้วว่าผมสนุกกับการถ่ายทอด การ
อธิบาย รักในการสอนและความเป็นครู ทุกวันนี้ผมสนุกกับ
การสอนมาก ผมสอนและประจำาช้ัน ป.1 โดยมีอาจารย์ประจำาช้ัน
หลักเป็นพี่สาวที่น่ารักทั้งคอยดูแลและสอนงานผม  เด็กๆ ที่นี่
น่ารัก ความน่ารัก ช่างเจรจา บางครั้งก็ชวนวุ่นบ้างตามประสา
เด็ก แต่ก็ทำาให้ผมมีความสุข  ผมมุ่งมั่นและเต็มที่กับการสอน
มาก ใครๆ อาจคิดว่าสอนเด็ก ป.1 ไม่เห็นต้องเตรียมอะไร
มากมาย สอนซำ้าๆ พูดซำ้าๆ เหมือนๆ กันทุกห้องทุกวันก็ได้ 
แต่สำาหรับผมมันไม่ใช่ ผมจะไม่ยอมเป็นครูแบบที่ผมไม่ชอบ 
ผมสนุกกับการคิดค้นเทคนิคการสอนใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ 
ให้การสอนมีลูกล่อลูกชน  ให้เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ ให้เด็ก
รู้สึกอยากเรียน และมีความสุขในการเรียนเหมือนกับที่ผมมี
ความสุขในการสอน”
 ทุกวันนี้อาจารย์เมย์ทำาหน้าที่ครูอย่างมีความสุข แม้ว่า
จะเพิ่งเข้ามาสอนได้ไม่นานนัก แต่ด้วยความจริงใจและความ
ทุ่มเทในการสอน จึงไม่ยากนักที่จะเป็นที่รักของเด็กๆ 
 ทั ้งนี ้ เชื ่อมั ่นว่าอาจารย์เมย์จะเป็น “ผู ้ให้” จาก
แรงบันดาลใจสมัยที่ตนเองเคยเป็น “ผู้รับ” และหมั่นกระตุ้น
เตือน พร้อมหล่อหลอมให้เด็กๆ รู้จักสร้างฝัน และมุ่งแสวงหา
แรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตน และนำาตัวตนนั้นไปสานให้
ฝันเป็นจริงต่อไป
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“คว�มรักในสถ�บัน
และก�รสำ�นึกต่อหน้�ที่”
คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

ทันตแพทย์ธนิต  เกียรติปานอภิกุล

 ทันตแพทย์ธนิต เกียรติปานอภิกุล ศิษย์เก่าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์  อดีตหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าของแลป
ทันตกรรม Max Lab ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว (SWUDAS) และประธานชมรมคนท่ี 1
(พ.ศ.2552 - 2555) ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็น
กำาลังสำาคัญของการก่อตั้งชมรมว่า

ผมถูกปลูกฝังให้รักและภาคภูมิใจในสถาบัน  

ตั้งแต่สมัยเรียนระดับประถมและมัธยมจาก

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัว

ผมมากระทั่งเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

ดังนั้น ผมจึงภูมิใจและรักในความเป็น มศว 

ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยและ

จวบจนวันที่ผมจบการศึกษาผมรู้สึกว่า

ผมได้รับสิ่งต่างๆ จาก มศว มากมายเหลือเกิน  

แต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำาประโยชน์ให้กับคณะ

และมหาวิทยาลัยสักเท่าไร ดังนั้น ผมจึงสัญญา

กับตัวเองว่าถ้ามีสิ่งใดที่จะตอบแทนคณะ

และมหาวิทยาลัยได้ ผมจะพยายาม

ทำาให้สุดความสามารถ

 “จนวันหนึ่งผมได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากพี่ๆ 
น้องๆ ศิษย์เก่าทันตะ มศว ให้ผมมาทำาหน้าที่ประธานชมรม
ศิษย์เก่าซ่ึงมีพันธกิจในการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และก้าวไปสู่การเป็นสมาคม
ศิษย์เก่าต่อไป ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและตั้งใจจะทำา
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ”และหมอธนิต
ได้บอกกับเราอีกว่า สิ่งที่ มศว สอนนั้น เป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้
ตนเองคิดมาทำางานเพื่อส่วนรวม 
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	 “จริงๆ	 ต้องออกตัวก่อนว่า	 ตอนสมัยเป็นนิสิต	 ผมเอง
ไม่ใช่เด็กเรียนสักทีเดียว	แต่ส่ิงท่ีคณะสอนผมควบคู่ไปกับวิชาการ
ที่เข้มข้น	ก็คือ		การตระหนักต่อ		“หน้าที่”		ซึ่งผมคิดว่าทุกคน
มีบริบทของคำาว่าหน้าที่มากมายในคนหนึ่งคน	สิ่งที่	มศว	สอน
ผมคงเป็นการสอนให้ตระหนักถึง	“หน้าที่ต่อสังคมรอบข้าง”		
ดังนั้น	 ในฐานะศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์	 ผมจึงเริ่มทำา
หน้าที่จากสังคมเล็กๆ	 อย่างชมรมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์	
มศว		นี่แหล่ะครับ”
 “อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่อง “ความรับผิดชอบ” 
ความหมายมันบอกอยู่แล้วว่า  รับท้ังผิดและชอบ  บางทีการทำางาน
กบัคนหมูม่าก ผลลพัธท์ีไ่ดม้นัอาจจะมทีัง้บวกและลบ       เราก็ควร
พร้อมรับทั้งสองด้าน และนำาผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
การทำางานให้ดีขึ้นต่อไป”
 จากนั้น หมอธนิตได้วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของชมรม
ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มศว ตั้งแต่ครั้ง อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และอนาคตให้ฟังว่า
   “ผมมองว่าจุดเด่นในอดีต คือเราเป็นคณะใหม่  บัณฑิต
ที่จบมาตอนนี้ก็ประมาณ 14 รุ่น คงราวๆ 500-600 คน 
อายุเฉล่ียของเราไม่ได้ต่างกันมาก เรียกว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน
ดังนั้น ความคิด ทัศนคติ จะไม่ต่างกันมาก  จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เราเป็นองค์กรที่กะทัดรัด และมีความคล่องตัวสูง      
 “ปัจจุบัน มีการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (Srinakharinwirot University
Dental Alumni Society) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก
ศิษย์เก่าเป็นอย่างดีในการเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรม
งานคืนสู่เหย้าซึ่งจัดทุกปี ยกเว้นปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย   
และจากความร่วมมือที่ได้รับและรายได้จากการจัดงาน ทำาให้
เรามีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่า ในอนาคต
อันใกล้
    “อนาคต  ผมว่าพวกเราจะเป็นสมาคมที่มีศักยภาพ 
มีความเป็นเอกภาพ และเป็นตัวแทนในการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้แก่มวลหมู่สมาชิก และจะมีบทบาทในสังคมไทย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ทั้งแง่การบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือ
สังคมในโอกาสต่างๆ ที่เราสามารถทำาได้  และแน่นอนพวกเรา
ต้องเร่ิมต้นจากบ้านของพวกเรา น่ันก็คือ ‘คณะทันตแพทยศาสตร์’
และ ‘มหาวิทยาลัย’  อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา  

 สุดท้าย เมื่อเราถามถึงสิ่งที่ได้รับจากการทำางานชมรม
คืออะไรนั้น  คุณหมอตอบอย่างทันทีว่า คือ “มิตรภาพ” 
โดยกล่าวต่อไปว่า  “เป็นมิตรภาพที่เกิดจากการที่พี่ๆ น้องๆ 
มาช่วยกันทำางานเป็นกรรมการชมรม รวมทั้งเป็นตัวแทนของ
สมาชิกแต่ละรุ่น  ซึ่งแม้ว่าจะมีจำานวนไม่มากนัก เนื่องจาก
งานชมรมเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทน แต่ทุกคนก็มาทำางาน
ด้วยใจอาสา เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ และสิ่งที่ชาว 
SWUDAS อยากเห็นเป็นภาพเดียวกันก็คือ ความเป็นเอกภาพ 
ความสามัคคีของชาว SWUDAS  ซึ่งเมื่อทุกคนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันก็จะทำางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เหมือนพี่น้องมา
เจอกัน”  
 นอกจากนี้ หมอธนิตยังกล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า “ในฐานะ
ประธานชมรมคนแรก ผมขอขอบคุณทีมงานและสมาชิกทุกคน
จากใจ และมองว่านี่แหละคือความเป็น มศว ของพวกเรา 
และที่ขาดเสียมิได้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์  รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ที่
ให้การสนับสนุนและให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ในการทำางาน
เสมอมา”
 ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และการสำานึก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น แรงบันดาลใจสำาคัญ
ที่ทำาให้คุณหมอธนิต ศิษย์เก่าของ มศว ท่านหนึ่ง ได้เสียสละ
ทำางานเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ มาเป็น
เวลากว่าสามปี  ถือเป็นการทำาหน้าที่ “ปิดทองหลังพระ” ได้
อย่างสมบูรณ์ 
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  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ชมรมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงาน
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์ มศว ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
แพทยสมาคม เวลา 18.00-22.00 น. โดยประธานจัดงาน ได้แก่
ผศ.นพ.วิทย์ วราวิทย์  ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับเกียรติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.ปานสิร ิ พันธุ ์ส ุวรรณ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ผศ.นพ.วิชิต ลีละศิธร  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล มาร่วมงาน
และมีศิษย์เก่าจากทุกรุ่นเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการมอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2555 
จำานวน 6 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผศ.พญ.นันทนา ชุ่มช่วย ภาควิชาพยาธิวิทยา
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย  ภาควิชาอายุรศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อ.นพ.สมดี  รัตนวิบูลย์  ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ปัญญา
 นันทภิกขุ ชลประทาน มศว
5. ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. อ.นพ.อนุรักษ์ ดาวลอย  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แวดวงศิษย์เก่�

คืนสู่เหย้�ศิษย์เก่�

คณะแพทยศาสตร์ มศว
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แวดวงศิษย์เก่�

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกหลักสูตร ทุกรุ่น

ร่วมงาน “20 ปี ร�ตรีวิศวฯ มศว”
ในวันเส�ร์ที่ 9 มีน�คม 2556

เวล� 14.00 -23.00 น.  
ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 22016 หรือที่ 
ผศ.นิตต์อลิน  พันธุ์อภัย (อาจารย์นุ่น) 

มือถือ 08 7713 2284
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://ee.swu.ac.th/eng_reunion/

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.นพ.เฉลิมชัย  
บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว มอบโล่ยกย่องเกียรติคุณแก่ 
น.ส.อริญา  ถานวงศ์  ศิษย์เก่า และนายเทมส์  สรรพกิจ  ศิษย์
ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ่ึงท้ังสองได้รับรางวัล “ช่อสะอาด”
ประจำาปี 2555  จัดโดยสำานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555  และ

ศิษย์เก่�-

ศิษย์ปัจจุบัน
รับรางวัลดีเด่น

ระดับประเทศ

มอบโล่ยกย่องเกียรติคุณแก่ นายชานนท์  บุตรพุ่ม  หรือ เจมส์บอนด์
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ผู้ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกกรุง 
“แชมป์นักร้องลูกกรุง ประจำาปี 2554” จากการประกวดใน
รายการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำานานเพลง
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ศิษย์เก่�เรียนดี
นางสาวปณิชา วีรปัญญากูลเทวี 

ศิษย์เก่าสำานักวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้รับมอบเกียรติบัตร “นักศึกษาชั้นปริญญาโท 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผู้มีผลการเรียนดี ได้
คะแนนสูงสุดของรุ่น ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔” 

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์  อิศรางกูร 
ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แวดวงศิษย์เก่�

หมอ มศว คว้�ร�งวัล

ประกวดคำ�ขวัญ

 นพ.ธเนศ ธนสารวิมล ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มศว รุ่นที่ 
21 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดคำาขวัญของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
ของแพทยสภา (CME) จากนายกแพทยสภา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 
คำาขวัญ คือ “พัฒนาความรู้คู่จรรยาบรรณสร้างสรรค์สังคมไทย” 



รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�

                             
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่�

 
         วันที่ ....................... เดือน ......................................... ปี................... 
 
     เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล เดิม ...................................................................................................................

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล ใหม่ ..................................................................................................................

     เปลี่ยนที่อยู่  (กรุณากรอกที่อยู่ใหม่ที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อท่าน)

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่  ...................... หมู่บ้าน /อาคาร ................................................... ตรอก /ซอย ........................................... 

ถนน .............................................. ตำาบล /แขวง ........................................................ อำาเภอ /เขต ...........................................

จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................

โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ..................................................

     แนะนำาเพื่อนศิษย์เก่า                                             

ชื่อเพื่อนในรุ่นที่เป็นที่รู้จัก /แกนนำารุ่น ........................................................................................................................................

ชื่อสถานที่ทำางานปัจจุบัน ............................................................................................. ตำาแหน่ง .................................................  

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ (บ้าน /ที่ทำางาน /มือถือ) ............................................................................................................  

E-mail ............................................................................. ช่องทางการติดต่ออื่นๆ .......................................................................  
   
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือ  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จะนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านแก้ไขข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กรุณาส่งโทรสารไปที่เบอร์ 0 2260 9547, 0 2258 9589  
หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม สามารถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ทาง inbox ของ facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เกาะติดทุกกิจกรรมของศิษย์เก่า... พร้อมรับของรางวัล  เพียงอัพเดทข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านบน  

 อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา
 อยากเห็นจุลสารเป็นแบบไหน
 อยากอ่านอะไรในฉบับ

  
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และบอกเล่าความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ 0 2260 9546 หรือ

 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว                           งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องศิษย์เก่า มศว



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

“พลังศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เงินไม่สำาคัญเท่าพลังรักมหาวิทยาลัย”

ผมไม่ค่อยได้คิดเรื่องเงินมากเท่ากับคิดถึงเรื่องพลังรักมหาวิทยาลัย	อันนี้สำาคัญกว่า”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


