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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
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 จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 
2556) ฉบับนี้ มาพร้อมกับวาระครบรอบวันสำาคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น
ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำาของพวกเราชาว มศว ทุกคน ได้แก่วันสถาปนา
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (วันที่ 28 เมษายน) และวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ : มหาวิทยาลัยท่ีเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร (วันท่ี 29 มิถุนายน)
ซึ่ง “เรื่องเด่นจากปก” ได้นำาภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรม
งานวันมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย และงานคืนสู่เหย้า 64 ปี               
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ให้ท่านผู้อ่านได้รำาลึก
ถึงบรรยากาศและอาจทำาให้คลายความคิดถึงมหาวิทยาลัยลงได้บ้าง นอกจากน้ี 
ยังเป็นโอกาสของการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ เข้ารับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2554 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ มศว องครักษ์ 
 “แวดวงศิษย์เก่า” ฉบับนี้บอกเล่ากิจกรรมของกลุ่มศิษย์เก่าชมรม
พุทธศาสตร์ มศว หรือ  SWU-BUCA (Srinakarinwirot University Budisht
Club Alumni) เดินทางไปพบปะ ให้กำาลังใจและช่วยนิสิตรุ่นน้องชมรม
พุทธศาสตร์ มศว บรรจุสิ่งของเพื่อใช้ในพิธีตักบาตรของนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 
เพื่อที่จะถวายแด่พระสงฆ์จำานวน 200 รูป ในพิธีตักบาตรต้อนรับนิสิตใหม่
ของกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้าง อัตลักษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
      สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่จุลสารฯ ให้ทั่วถึงและ
เข้าถึงสังคมออนไลน์  ดังนั้น จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่าน และขอความ
อนุเคราะห์บอกต่อไปยังศิษย์เก่าท่านอ่ืนๆ ว่า ท่านสามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ
(PDF) อ่านได้โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่  เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว 
ท่ี http://alumni.swu.ac.th/  และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ระบบส่ือส่ิงพิมพ์
มศว) ท่ี http://publications.swu.ac.th/ หรือลิงค์ข้อมูลในหน้า Facebook:
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว และ Facebook Fanpage: งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว  
ตามแต่ความสะดวกของท่าน  พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
   
                                                ขอขอบคุณ

   

              นาถลดา  ประถมของ
                                                                    บรรณาธิการ
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เรื่องเล่�วันนี้

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Faculty of Environmental Culture and Ecotourism

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มรีากฐานจากการบรูณาการสถาบนัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
และสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตระหนักและเข้าใจด้านภูมิสังคม
และภูมิปัญญาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญแก่สังคมและชุมชน  ซึ่งถือเป็นภารกิจ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งผลให้
บัณฑิตเหล่านี้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดการในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรพร้อมกับ
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านต่างๆ โดยไม่ทำาให้เกิด
ปัญหาภาวะมลพิษเพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างจิตสำานึกสาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ปรัชญาของคณะ ที่ว่า “บูรณาการ          
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยการท่องเที่ยว เพื่อ
ความยั่งยืนของสังคม”
 ในปัจจุบันมีหลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้
 1. ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ได้แก่
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

แนะนำาคณะใหม่ 

 2. ระดับปริญญาโท มี 1 หลักสูตร ได้แก่
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (มีการเปิด
การเรียนการสอนทั้งในเวลาราชการและวันเสาร์-อาทิตย์)
สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากร สามารถประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานด้านส่ิงแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อม ผู ้รับผิดชอบงาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมประจำาโรงงาน ตลอดจนนักวิชาการและ
นักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสำาหรับ
ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ สามารถประกอบอาชีพได้ อาทิ มัคคุเทศก์ 
ผู้จัดนำาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการด้าน
การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 “สำาหรับผู้ท่ีสนใจมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งความภาคภูมิใจ
กับ พวกเราชาว ECE คณะวัฒนธรรมสิ ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยินดีต้อนรับนะคะ”
 

ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 11308
Website : http://ece.swu.ac.th
Facebook Fanpage : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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เรื่องเด่นจ�กปก

 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 64 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาคม มศว ร่วมตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 
เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 เมษายน 
2556 โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดจัดงาน “วันศรีนครินทรวิโรฒ 
2556” ในวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2556  ซ่ึงมีพิธีทำาบุญเล้ียงพระ 
พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้
สำาหรับพระสงฆ์ ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี และลาน SWUNIPLEX และพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและรูปปั้น
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
คณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์หม่อม
หลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“ครบรอบ 64 ปี
มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ”
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เรื่องเด่นจ�กปก

 ในวันท่ี 28 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนา
บุคลากรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” (Human Resources
Development Toward AEC) ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมและเห็น
ความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำาร่องเสวนาความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากร
บรรยาย ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีนักบริหาร
การศึกษา, ผู้อำานวยการ กศน, ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม และผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม รวมจำานวนท้ังส้ิน 100 คน
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เรื่องเด่นจ�กปก

 นอกจากนี้ ในภาคกลางคืน สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ร.ต.ดร.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย นายกสมาคมฯเป็น
ประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนสู่เหย้า 64 ปี ราตรีศรีนครินทร วิโรฒ ประจำาปี 2556” ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์
จุรีพรหม กมลาศน์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคม โดยภายในงานได้
รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมอบเกียรติบัตร
และโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูความดีแก่ผู้ไดรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำานวน 33 ราย ดังนี้
1.  ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ นายกสมาคมศิษย์เก่า สาธิต ปทุมวัน
3. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา ผู้เชี่ยวชาญภูมิสังคมและสันติวิธี กองอำานวยการรักษาความมั่นคง
    ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
4. ศาสตราจารย์เบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพี อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย ผู้ประเมินผลการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. รองศาสตราจารย์สมชาย  วรัญญานุไกร อาจารย์ประจำาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ ผู้อำานวยการวัฒนธรรมจังหวัด / อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์  ไตรทิพจรัส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง ผู้อำานวยการสำานักส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15. ดร.ชาญวิทย์  ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา
16. ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง สส.พรรคประชาธิปัตย์
17. ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. ว่าที่ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์  อินทร์มา เลขานุการคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ การส่ือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
19. ดร. รังสรรค์  มณีเล็ก ผู้เชี่ยวชาญสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20.  ดร.วิลาวัลย์  มาคุ้ม ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ คุรุสภา
21. นายเสถียร  คามีศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. ดร.จิรพรรณ  ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
23. ดร.เบญจลักษณ์  นำ้าฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
24. ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ   เลขาธิการ ก.ค.ส. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25. ดร.สมคิด  ปิ่นทอง  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
26. นายนิเทศ  บัวตูม   ผู้อำานวยการสำานักงาน สกสค.กทม.
27. ดร.ปรมาภรณ์  จิ๋วพัฒนากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28. ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมณ์ ผู้อำานวยการพัฒนาคุณภาพ (พ.ว.)
29. นางปรีดา  อ้วนลำ่า ผู้อำานวยการกองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30. นายโสภณ  เสือพันธ์   นักธุรกิจ
31. นายแทนคุณ  จิตต์อิสระ          นักการเมือง /นักธุรกิจ
32. นางสาวพรชิตา  ณ สงขลา       นักแสดง /นักร้อง /พิธีกร
33. นางสาวปริศนา  กัมพูศิริ นางสาวไทยประจำาปี 2555  คนที่  47
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แวดวงศิษย์เก่�

 เม่ือวันเสาร์ท่ี 1 มิถุนายน 2556 ท่ีผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่า
ชมรมพุทธศาสตร์ มศว หรือ  SWU-BUCA (Srinakarinwirot
University Budisht Club Alumni) เดินทางไปพบปะ 
ให้กำาลังใจและช่วยนิสิตรุ่นน้องชมรมพุทธศาสตร์ มศว บรรจุ
สิ่งของเพื่อใช้ในพิธีตักบาตรของนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อที่จะ
ถวายแด่พระสงฆ์ จำานวน 200 รูป ในพิธีตักบาตรต้อนรับนิสิต
ใหม่ของกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้าง
อัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2556 ณ มศว องครักษ์ 
 ในการพบปะคร้ังน้ี ศิษย์เก่ารุ่นพ่ี นำาโดยประธานชมรมฯ
อาจารย์อนุสรณ์ หนองนา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  ท่ีปรึกษา
ชมรม นายแพทย์อภิชน จีนเสวก และ นายแพทย์สมภพ  เหล่าสัจจะ
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยรุ่นพ่ีศิษย์เก่า ว่าท่ีเรือตรี
ณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์ , นายณัฐวิชช์  อธิชันยโรจน์ ศิษย์เก่า
คณะสังคมศาสตร์ และนายอภิเชษฐ ชัยเลิศ ศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้พูดคุยเล่าประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นิสิตรุ่นน้องชมรม ในเรื่องของการทำางานเป็นทีมที่ซึ่ง
จะต้องอาศัยความอดทน ความมีวินัยและการเคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
แนวทางการปฏิบัติตนที่จะสามารถทำาให้การทำากิจกรรมนั้น
สามารถเดินควบคู่ไปกับการเรียนได้  ซ่ึงในการถ่ายทอดความรู้
ในครั้งนี้ นิสิต รุ่นน้องได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น พร้อมซักถามข้อสงสัยและ
ขอข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่ารุ่นพี่อีกด้วย  
 นับว่าการพบปะกันระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนิสิต
รุ่นน้องในคร้ังน้ี ได้สร้างท้ังบุญ ได้รับท้ังความรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ...

 SWU-BUCA
พบปะนิสิตรุ่นน้อง

ชมรมพุทธศาสตร์ มศว
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ใต้ร่มธงเท�

โครงการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์

แก่ศิษย์เก่ากิจกรรมบรรยาย เรื่อง 
“เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสร้�งสุข 

สนุกกับก�รทำ�ง�น”

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการบรรยาย เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อ
สร้างสุข สนุกกับการทำางาน” โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์
กรรณิกา ธรรมเกษร  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 
ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ศิษย์เก่าได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
และวิธีการในการสร้างความสุขและสนุกกับการทำางาน และ
สามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการทำางานและการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันได้ รวมท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ
และปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

แสดงคว�มยินดีบัณฑิตใหม่

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ใต้ร่มธงเท�
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ส�ระน่�รู้

     เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
ฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำาให้โรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาด
ได้ง่ายและรวดเร็ว ควรดูแลและป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้น
ในฤดูฝน ซึ่งมี 5 กลุ่ม รวมทั้งหมด 15 โรค ได้แก่
 1. กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย 
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ 
ตับอักเสบ
 2. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง
ที่พบบ่อย คือ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู อาการเด่นคือ 
ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและ
โคนขาอย่างรุนแรง และตาแดง
 3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยได้แก่ โรค
หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือ
ปอดบวม

      4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ที่สำาคัญ 3 โรค ได้แก่
           4.1 ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำาโรค ซึ่งกว่า
ร้อยละ 80 เป็นยุงลายที่อยู่ในบ้าน
           4.2 ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) 
มียุงรำาคาญ มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำาตามทุ่งนาเป็นตัวนำาโรค
           4.3 โรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่า เป็น
พาหะนำาโรค
      5. โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อ
ไวรัสที่อยู่ในน้ำาสกปรก กระเด็นเข้าตา

เตือนภัย 15 โรคติดต่อ

ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

 นอกจากนี้ ในช่วงหน้าฝนต้องระวังอีก 2 เรื่อง คือ 
ปัญหานำ้ากัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุเกิดจากการแช่นำ้า
สกปรกนานๆ ทำาให้ผิวหนังเป็นผื่นแดง ถ้าเกาจะเป็นแผลมี
นำ้าเหลืองออก และอันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ 
แมลงป่องที่หนีนำ้ามาอาศัยในบริเวณบ้าน ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องระวัง
คือการรับประทานยาลดไข้ เช่น ยาในกลุ่มแอสไพริน ห้ามกิน
อย่างเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบางโรคที่สำาคัญ 3 โรค คือ 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้ฉ่ีหนู ซ่ึงโรคดังกล่าว
จะทำาให้มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกายอยู่แล้ว หาก
ได้รับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารป้องกันเลือดแข็งตัวเข้าไปอีก 
จะทำาให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น ทำาให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น
 ในการป้องกันโรคในฤดูฝน ขอให้ประชาชนออกกำาลัง
กายอย่างสมำ่าเสมอ สวมเสื้อผ้ารักษาร่างกายให้อบอุ่น เพื่อ
ให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุควร
ดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น 
จะทำาให้ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคตำ่ากว่าคนวัยอื่นๆ 
อยู่แล้ว ตำา่ลงไปอีก จึงมีโอกาสติดเช้ือโรคทางเดินหายใจได้ง่าย
ควรดื่มนำ้าสะอาด เช่น นำ้าต้ม รับประทานอาหารที่สะอาดปรุง
สุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม และล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อน
รับประทานอาหารทุกครั้ง 

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข   



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


