
จุลสารเสริมสร้างพลังเครือข่ายศิษย์เก่า มศว
โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มศว

เรื่องเล่าวันนี้
สมาคมศิษย์เก่า มศว

แวดวงศิษย์เก่า
 “Home Economics SWU

Reunion: 22nd Anniversary
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เรื่องเล่าวันนี้
สมาคมศิษย์เก่า มศว

เรื่องเด่นจากปก
หนึ่งผู้สร้าง ผู้ประสาน พลังศิษย์เก่า มศว

แวดวงศิษย์เก่า
Home Economics SWU Reunion: 
22nd Anniversary 

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการเสนอผลงานวิจัย

แนะนำา อาสาสมัครผู้แทนเครือข่าย
ศิษย์เก่า มศว

พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และปริญญา ปีการศึกษา 2555

กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา

ใต้ร่มธงเทา
พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2556

สภามหาวิทยาลัย 
มอบโล่ยินดีแก่อธิการบดี มศว

ประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา 
ครั้งที ่ 3

พิธีถวายพระพรเฉลิมชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชนะเลิศการประกวดการผลิตสปอตโทรทัศน์

งานวัด มศว
โครงการอนุรักษ์และทำานุบำารุงภูมิปัญญาไทย

สาระน่ารู้
“บันได 3 ขั้น” เลี้ยงลูกยุคไอที

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
งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์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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 จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับนี้ ขอแนะนำาให้ทุกท่านได้รู้จัก
กับอาสาสมัครผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่ากลุ่มต่างๆ พร้อมข้อมูลการติดต่อ ใน
คอลัมน์ “แวดวงศิษย์เก่า” และอ่านบทสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกของ ‘อ.ทพ.ณัฐวุธ
แก้วสุทธา’ หรือ ‘อาจารย์บอล’ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ซ่ึงอาสาเป็นผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่าประจำาคณะทันตแพทยศาสตร์
กำาลังสำาคัญในการก่อตั้งชมรม SWUDAS ใน “เรื่องเด่นจากปก” ส่วน 
“เรื่องเล่าวันนี้” ขอนำาเสนอเรื่องราวของ ‘สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ’ ให้ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบใหม่หน้าใสกิ๊กได้ทำาความรู้จักกันค่ะ 
เพราะถือว่าสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
 ท้ายนี้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำาบุญวันเกิดด้วยการ
สนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยท่านที่มีความประสงค์สามารถ
บริจาคเงินเพื่อเข้าบัญชี “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา” หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 0-2649-5432 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ขอขอบพระคุณและอนุโมนาบุญล่วงหน้านะคะ...

   
                                                ขอขอบคุณ

   

              นาถลดา  ประถมของ
                                                                    บรรณาธิการ
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เรื่องเล่�วันนี้

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University Alumni Association (S.W.U.A.)

        “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ได้เร่ิมก่อต้ังมาจากนิสิตเก่าท่ีสำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษา
ประสานมิตร เม่ือปี พ.ศ.2500 และได้ช่ือว่า “องค์การนิสิตเก่า
วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ท้ังน้ี เน่ืองจากเป็นวิทยาลัยการศึกษา
ท่ีมีท้ังภาคปกติและภาคคำา่ โดยผู้ท่ีศึกษาในช่วงเวลาปกติ เรียกว่า
“นิสิต”ส่วนผู้ที่ศึกษาในช่วงเวลาภาคคำ่า เรียกว่า “นักศึกษา” 
และการก่อต้ังองค์การศิษย์เก่าน้ันไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม
ดังนั้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2507 ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม
และได้ชื่อว่า  “สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา” และ
กำาหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เป็นวันสถาปนาของ
สมาคม ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ตามที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและได้ช่ือว่า “มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 แต่สมาคมฯ
ก็กำาหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคม เป็นวันสถาปนาของสมาคมต่อไป 
   ว่าที่ ร.ต.ดร.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
  นายกสมาคมฯ และทีมคณะกรรมการ
  บริหารสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
  ทุกคนล้วนเป็นกำาลังสำาคัญสำาคัญในการ
  ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของ
  สมาคมศิษย์เก่าให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์
ของสมาคมท่ีจะส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิกและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในกิจการสาธารณสุข ท่ีผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เช่น งานคืนสู่เหย้า
“ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ” ซ่ึงรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน
ได้มอบไว้ให้แก่สโมสรนิสิตของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สำานักวิชา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนิสิตปัจจุบัน
อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เชิดชูความดีแก่ศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการกุศล
เช่น กอล์ฟและแรลล่ีการกุศล  และกิจกรรมสัมมนาวิชาการต่างๆ
 สมาคมฯ มีความมุ่งหวังที่จะสร้างพลังศิษย์เก่า มศว ให้
มีความเข้มแข็ง  พร้อมทั้งรวมพลังส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่า
มศว เป็นศูนย์รวมศิษย์เก่าทุกรุ่นอย่างแท้จริง  จึงขอเชิญชวน
ศิษย์เก่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกรุ่น สมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ปีท่ี 64 สมาคมฯ
ยินดีลดค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ เหลือเพียง 300 บาท (จากปกติ
 500 บาท) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
ซ่ึงสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากบัตรสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ข้อมูลการติดต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ตั้ง :  อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2260 3555 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15419 
ในวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.30-16.30 น. 

S.W.U.A.
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เรื่องเด่นจ�กปก

 หลายทศวรรษท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ผลิต
ศิษย์ที่มีด้วยคุณภาพออกไปและทำางานรับใช้สังคม กลุ่มของ
ศิษย์เก่าได้กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ แนวทางการเสริมสร้างพลัง
ของการรวมกลุ่มน้ัน จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้พลังของเครือข่าย
ศิษย์เก่า มศว มีความเข้มแข็ง เมื่อปี 2554  มศว ได้เปิดโอกาส
และเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครผู้แทนเครือข่าย
ศิษย์เก่า มศว ประจำากลุ่ม/ชมรม/จังหวัด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน  วันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ‘อาจารย์ทันตแพทย์
ณัฐวุธ แก้วสุทธา’ ผู้ซ่ึงอาสาสมัครเป็นผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า
มศว ประจำาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ความสำาคัญในการ
รวมกลุ่มบทบาทของศิษย์เก่า สังคม มศว ท่ีอยากเห็น เป็นประเด็น
ที่เราจะคุยกันวันนี้ ค่ะ

วัตถุประสงค์ บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของก�รรวม
กลุ่มศิษย์เก่� 
       ชมรมศิษย์เก่าทันตะ มศว (Srinakharinwirot University
Dental Alumni Society: SWUDAS) เกิดขึ้นมาจากการ
รวมตัวกันของ พี่ๆน้องๆ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว ซึ่งมีความคิดร่วมกันว่า ในปัจจุบันคณะฯ ได้มีศิษย์เก่า
จบไปทำางานเพื่อรับใช้ประชาชนเป็นจำานวนมากกว่า 400 คน

บอล
อ�จ�รย์ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธ�
ผู้แทนเครือข่�ยศิษย์เก่� ประจำ�คณะทันตแพทยศ�สตร์ มศว

การศึกษา

สาขาการวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์                       

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำาลังศึกษา)

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แล้ว แต่ยังขาดองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ หรือหน่วยงานภายนอก จึงเกิดการ
รวมตัวและดำาเนินกิจกรรมในนามของชมรมฯ ขึ้น โดยความ
มุ่งหมายเริ่มแรกของคณะผู้ก่อตั้ง คือ อยากให้ศิษย์เก่าที่จบ
จากสถาบันแห่งนี้ได้มีพื้นที่ทำางานเพื่อสังคมรวมถึงเป็นหน่วย
งานที่ประสานความร่วมมือและสร้างความผูกพันระหว่าง
ศิษย์เก่าและสถาบันให้มีมากขึ้น โดยได้มีการก่อตั้งครั้งแรก
ในปี พ.ศ 2552 และดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงกิจกรรมหลักท่ีทางชมรมจัดข้ึน คือ จัดการคืนสู่เหย้า
ชาวทันตะ มศว เป็นประจำาต่อเนื่องในทุกปี เป็นกิจกรรม
สานสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสที่พี่น้องและคณาจารย์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ได้กลับมาเจอกันและทำากิจกรรมร่วมกัน 
รวมถึงการทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น 
การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้
ยังทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม
ของทางคณะทันตแพทย์และทางมหาวิทยาลัยอย่างสมำ่าเสมอ
เช่น งานไหว้ครู และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทันตแพทย์
เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเมื่อสามารถจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่า
ก็คงจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในแง่การบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ เท่าท่ีสามารถทำาได้

หนึ่งผู้สร้าง ผู้ประสาน

“พลังศิษย์เก่� มศว”

ปัจจุบัน

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

- หัวหน้าสาขาทันตสาธารณสุขชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

- อาจารย์ประจำาสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

ณัฐวุธ แก้วสุทธา   เรื่อง

จุฑารัตน์ ศรีพุฒ    เรียบเรียง
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เรื่องเด่นจ�กปก

“จุดแข็งของ มศว

คือ การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

 ดังนั้น ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคน

ล้วนแต่ได้รับการปลูกฝัง

และถ่ายทอดแนวคิดการเสียสละตนเอง

เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมมาโดยตลอด”

พูดถึงกลุ่มศิษย์เก่�
 ชาวชมรมศิษย์เก่าทันตะ มศว หรือเรียกง่ายๆ ว่า 
SWUDAS นั้น ถือว่ายังเป็นองค์กรขนาดเล็ก ในปัจจุบันคณะ
กรรมการบริหารชมรม มีประมาณ 10 คน ซึ่งแม้ว่าทุกคน
ล้วนแต่มีงานประจำา แต่ในการประชุมแต่ละครั้งก็มักจะพบว่า
คณะกรรมการก็มาเข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ แม้จะไม่
ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ก็ตาม นับเป็นความภาคภูมิใจที่พี่น้อง           
ทันตแพทย์ มศว มีความเสียสละ และมีจิตอาสาในช่วยเหลือ
กิจกรรมของทางชมรมฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ บรรยากาศในการ
ประชุมในแต่ละครั้ง มักจะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบพี่
น้อง ทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสัมผัสถึง “มิตรภาพ” ของ
ชาว SWUDAS อยู่ตลอดการประชุม ทำาให้งานประชุมแต่ละคร้ัง
มักจะจบลงที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ บรรยากาศจึงไม่เหมือน
การประชุมท่ัวๆ ไปท่ีมีความเคร่งเครียด แต่เหมือนการพูดคุย
ระหว่างพี่น้องเสียมากกว่า

มุมมองในเรื่อง “บทบ�ทของศิษย์เก่�ในก�รพัฒน�
มห�วิทย�ลัย”
 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทย์ มศว ที่เติบโตและมีหน้าที่
การงานที่มั่นคง ก็เพราะสถาบันอันเป็นที่รักแห่งนี้ ดังนั้น 
ผมเชื่อว่าศิษย์เก่าทุกคนจะถามตัวเองเสมอว่าเราได้ทำาอะไร
เพื่อสถาบันที่ทำาให้เราเป็นเช่นทุกวันนี้บ้างหรือยัง? ผมเชื่อว่า
ความคิดเช่นนี้ คงอยู่ในใจของพวกเราศิษย์เก่าทุกๆ คน ทั้งนี้ 
บทบาทของศิษย์เก่าในแต่ละคนก็สามารถช่วยเหลือและ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยได้หลายๆ ทาง บางคนอาจลงแรง
บางคนอาจประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี บางคนอาจช่วยสนับสนุน
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ตัวผมอาจมีความ
โชคดีที่ได้มีโอกาสทำางานในสถาบันท่ีผมเรียนมาแห่งนี้จึงมี
โอกาสได้ทำาอะไรเพ่ือตอบแทนคณะและมหาวิทยาลัย อันเป็นท่ีรัก
ของผมโดยตรง ในขณะเดียวกัน พี่ๆน้องๆ ศิษย์เก่าหลายคน  
ได้สร้างชื่อเสียงได้ทำาผลงานในหน่วยงานของตนเองจนเป็นที่

ประจักษ์ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติก็ถือเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัย ในขณะที่บางท่านก็เสียสละ
ทุนทรัพทย์ส่วนตัวเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ซ่ึงในปัจจุบัน
ในแต่ละปี คณะฯ ได้รับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่ากว่าปีละ
แสนบาท สิ่งต่างๆ ที่ชาว SWUDAS ทำาเพื่อคณะและ
มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเรา เป็นความภาคภูมิใจ  ของ
พวกเราศิษย์เก่า และเป็นการสะท้อนให้เห็นความสามัคคีและ
นำ้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อตอบแทนบ้านของพวกเรา นั่นคือ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อันเป็นที่รักของพวกเรา 

อย�กเห็นสังคม มศว ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่�เป็น
อย่�งไร ?
       จุดแข็งของ มศว คือ การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ดังน้ัน
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนล้วนแต่ได้รับการปลูกฝังและ
ถ่ายทอดแนวคิดการเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
มาโดยตลอด ผมและศิษย์เก่าทุกคนเชื่อว่า สังคม มศว เรามี
จุดเด่นที่การเป็นสังคมที่เล็กแต่รู้จักกันหมด ซึ่งถือเป็นสังคม
ที่มีความอบอุ่นเป็นกันเองและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา
ตลอดเวลา ทำาให้เป็นจุดแข็งในการทำาให้ภาพลักษณ์ มศว 
เป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในความแตกต่างที่กลมกลืนได้
อย่างลงตัว ซึ่งการมีกิจกรรมทำาต้องทำางานร่วมกันระหว่าง สห
สาขาที่มีความแตกต่างกันนั้น เป็นการเสริมประสบการณ์และ
สร้างทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่นให้กับศิษย์เก่าที่สถาบัน
แห่งนี้ทุกคน ไม่ยกเว้นสายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็น
เหตุทำาให้ภาพลักษณ์ของศิษย์เก่าที่จบสถาบันแห่งนี้ได้รับการ
ยอมรับในสังคม เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่ทำางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ง่าย สามารถเข้าใจผู้อื่น และมีความเห็นอกเห็นใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีของสังคมแห่งนี้ และผมอยากให้
คงไว้และเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของลูกกราฟทุกคน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://dent.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3939
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ร่วมแสดงคว�มยินดีกับศิษย์เก่�

ศิษย์เก่�คณะทันตแพทยศ�สตร์
 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

จากการเสนอผลงานวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์  รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี
กับนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ศิษย์เก่าปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และปริญญาโท วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ  ในโอกาสได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารแปซิฟิค เพลส
กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำาลังใจในการ
ทำางานเพื่อบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 นางสาว พีรภรณ์ วนาภิรมย์ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการเสนอผลงานวิจัย ชื่อ In Vitro 
Anifungal Effect of Crude Royal Jelly Extract on Candida
albicans ในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
สาขาทันตแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 11 ซ่ึงจัดข้ึนโดย องค์กรผู้บริหาร                            
คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 7-9 
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ชลบุรี  

แวดวงศิษย์เก่�

“Home Economics SWU Reunion:

22nd Anniversary”

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์                 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน  “Home Economics SWU 
Reunion: 22nd Anniversary”  บริเวณโถงอาคาร 19 
อาคาร คณะวิทยาศาสตร์   เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของ
ภาควิชา (ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2534) โดยมีความมุ่งหวัง
ที่สร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมอันดีระหว่างลูกศิษย์กับ
อาจารย์ และศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ให้ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และทัศนคติ ซึ่งกันและกัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบันท่ีจะวางแผนชีวิตการศึกษา
ของตนเองต่อไปและเป็นการเพิ่มช่องทางในวิชาชีพหลังจาก
จบการศึกษา รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูระหว่างศิษย์
กับอาจารย์ และสร้างความภูมิใจให้กับศิษย์ปัจจุบันที่เข้ามา
ศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. วิเชียร
มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ
มีคณาจารย์อาวุโส อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้า
ร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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แวดวงศิษย์เก่�

ศิษย์เก่าสามารถติดต่อผู้แทนเครือข่าย
ศิษย์เก่าประจำากลุ่ม/ชมรม/จังหวัด   
ได้ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้

เพื่อร่วมกันเสริมสร้างพลังเครือข่ายศิษย์เก่า 
มศว ให้มีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วม

สมัครเป็นอาสาสมัครผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่         
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มศว

 โทร. 0 2260 9546 หรือ 
0 2649 5000 ต่อ 15357 

ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
อาสาสมัครผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า มศว
http://alumni.swu.ac.th                  

แนะนำา
อาสาสมัครผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มศว นายเอกชัย  ฉายสิว : eak.2521@yahoo.com
คณะทันตแพทยศาสตร ์อ.ทพ.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา :  ballswu@gmail.com
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นายปริญญ์  โสภา : prinsopa@hotmail.com
จังหวัดเชียงใหม่ นายไพสันติ์  ศรีแปง : paisan5157@hotmail.com                                                
จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวกฤตยา  ทองแต้ม : ployly@gmail.com
จังหวัดพะเยา นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย : k_aiemchai@hotmail.com
จังหวัดนครสวรรค์ นางพรนิภา ถาวะโร : pornnipa.p@bu.ac.th
จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวศรีประภา  สนธิขันธ์ : 087-067-9026
จังหวัดสระบุรี ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ คำาไทย : chaiengswu@hotmail.com
จังหวัดเพชรบุรี  นางเบญจพร จั่นเจริญ : bentom2554@hotmail.com
จังหวัดชลบุรี นายพิทักษ์  จิระวนิชกุล : pitakji@gmail.com 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร. อมรา  เขียวรักษา : Ama332003@yahoo.com
จังหวัดกาฬสินธุ์/มหาสารคาม นางสาวทศพร  ทักษิมา : Taksima_t@hotmail.com
จังหวัดร้อยเอ็ด นายสรายุทธ  จันทรสมบัติ : chantarasombat@hotmail.com
จังหวัดสงขลา นางสาวจิรนนท์ จันทร์ติลานนท์ : anoi_ sayan@hotmail.com

SWU ALUMNI

วันซ้อม
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556

วันรับจริง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมทำาบุญวันเกิด
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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พิธีไหว้ครู
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556

 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา
2556 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้นิสิตได้รำาลึกถึงพระคุณครู 
แสดงความเคารพต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรม
ส่ังสอนคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
 ในการประกอบพิธีไหว้ครู ผู้แทนนิสิตนำาพานดอกไม้
ธูปเทียนไหว้บรมครู ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, หลวงสวัสดิสาร ศาสตรพุทธิ, 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี และศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ        
เหล่าสุนทร รวมทั้ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ซ่ึงในการประกวดพานไหว้ครู ประจำาปีการศึกษาน้ี รางวัลชนะเลิศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัย
นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว 
ประสานมิตร ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัย 
มอบโล่รางวัลแสดงความยินดีแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ในโอกาสที่ได้รับ
รางวัล 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” 
รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2556 จาก
ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และ

 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประชุมวิชาการระดับเกาหลี
ศึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อยกระดับงานวิชาการด้านเกาหลีศึกษา เมื่อ
วันที่ 12 ก.ค. 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สภ�มห�วิทย�ลัย มอบโล่ยินดีแก่

อธิก�รบดี มศว

ประชุมวิช�ก�รระดับช�ติเก�หลีศึกษ� 
ครั้งที่ 3

2. รางวัลเกียรติยศ บุคคลตัวอย่าง “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”
สาขาบริหารการศึกษา ประจำาปี 2556 จาก ฯพณฯ อำาพล 
เสนาณรงค์  องคมนตรี

ชมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู  
ประจำาปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
http://www.facebook/prswu
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พิธีถว�ยพระพรเฉลิมชนมพรรษ�

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

ง�นวัด มศว

นิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์

ชนะเลิศก�รประกวดก�รผลิตสปอตโทรทัศน์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญ
พระชนมายุ 81 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความ
จงรักภักดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  มศว

 กลุ ่มมีกราฟ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่                  
นายจิตติพัฒน์ กังใจ , นายจุลดิฐ  เดชสุภา และ นายธนกร
เรืองวรเดช คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตสปอตโทรทัศน์
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำานึกและค่า
นิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง
ชอบธรรม ปี 2556 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ ในช่ือผลงาน “ถ้าไม่เร่ิมท่ีคุณ จะเร่ิมท่ีใคร”
ทั้งนี้ ได้เข้ารับรางวัลจากอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องส่ง 1 ชั้น 1 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดนิทรรศการ
และกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และทำานุบำารุงภูมิปัญญาไทย 
“ศิลปะวัฒนธรรม:อัตลักษณ์วิถีไทย” โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
โดยภายในงานมากมาย เช่น การแสดงลิเก คณะทูลไท 
บางระจัน ลำาพวน ลำาตัด รำาวงย้อนยุค การประกวดดาวจำาแลง
ซุ้มเกมส์พื้นบ้าน และการแสดงแสงสีเสียง โดยผู้เข้าร่วมงาน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น       
 ทั้งนี้ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว กำาหนดจัด
นิทรรศการโครงการอนุรักษ์และทำานุบำารุงภูมิปัญญาไทย 
“ศิลปะ วัฒนธรรม:อัตลักษณ์วิถีไทย” ระหว่างเดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกันยายน 2556 
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ส�ระน่�รู้

‘บันได 3 ขั้น’ 
เลี้ยงลูกยุคไอที

เหตุผลที่รู้มาว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นเหมาะกับลูก อาจมองข้าม
ความชอบ ความต้องการ ความเหมาะสมกับบุคลิก อารมณ์ 
และนิสัยที่แท้จริงของลูก ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย และอาจ
จะทะเลาะกันรุนแรงได้ ทำาให้พ่อแม่กับลูกมีปัญหาด้าน
สัมพันธภาพ ต่อไปอาจทำาให้ลูกต่อต้านหรืออาจทำาอะไรที่ไม่
คาดคิด เช่น หนีออกจากบ้าน หรือแอบไปทำาอะไรท่ีไม่เหมาะสม
เพราะเด็ก เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองว่าเขามีสิทธิและ
ต้องการจะเลือก
 แม้พ่อแม่หลายคนในปัจจุบันจะพยายามเป็นพ่อ
แม่ที่ดีโดยการทำาอะไรก็ตามที่เห็นลูกออกมาดี แต่ทางอ้อม
อาจไม่ได้ตั้งใจ จึงคาดหวังกดดันลูกโดยไม่รู้ตัว คิดว่าเป็น
ความปรารถนาดี อยากให้ลองเช็กดูว่าตัวเราเป็นกลางหรือ
เปล่า เห็นอกเห็นใจ เข้าใจลูกแค่ไหน เพราะการที่ลูกได้รับ
สิ่งดีๆ เยอะแยะมากมายที่พ่อแม่พยายามทำาและเลือกให้นั้น 
แท้จริงแล้วเขาอาจเข้าใจในความหวังดีและเหตุผลที่พ่อแม่มี
ต่อลูก แต่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจลูกเลยว่าเขาต้องการสิ่งเหล่านั้น
จริงๆ หรือไม่ เขาอาจต้องการอะไรที่แตกต่างออกไป ซึ่งความ
ต้องการที่แท้จริงของเขาอาจแตกต่างจากสิ่งที่พ่อแม่เลือกให้

 บันไดข้ันท่ี 3 : ต้องมีความรู้ในการเล้ียงลูก เด็กแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน พ่อแม่บางคน ใช้ความรู้และวิธีที่ตนเองเคย
ประสบความสำาเร็จมา บางทีก็ได้ผลและไม่ได้ผล พ่อแม่ควร
มีสติ คอยสังเกต อย่าไปยึดติดกับลูก และยึดติดกับส่ิงท่ีเคยได้ผล
หากไม่ได้ผลควรเปล่ียนวิธี เลิกใช้ และหาแนวทางวิธีใหม่ๆ แทน
ซึ่งสามารถหาความรู้ได้มากมายทั้งจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ 
การอบรม สัมมนาต่างๆ หรืออาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานก็ได้ เพราะบางครั้งเพื่อนร่วมงานอาจมีลูก
วัยใกล้เคียงกันหรือโตกว่าซึ่งสามารถเล่าถึงประสบการณ์การ
เลี้ยงลูกให้กันและกันได้ เช่น แม่บางคนอาจใช้วิธีทำาโทษลูก
แบบนี้แล้วไม่ได้ผล แต่สำาหรับพ่อแม่บางคนใช้อีกวิธี แล้วลูก
กลับเข็ดหลาบและไม่กล้าทำาอีก ที่สำาคัญพ่อแม่ควรเปิดใจ
ให้กว้าง ยอมรับฟังวิธีการใหม่ๆจากเพื่อนๆ ถือเป็นการ
แลกเปลี่ยน ที่ได้ผลและมีประโยชน์ในการเลี้ยงลูก

ที่มา : www.thaihealth.or.th
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การเลี้ยงลูกในสังคมเทคโนโลยีนั้น สิ่งสำาคัญ

ต้องอาศัย ‘บันได 3 ขั้น’ คือ เวลา ความเข้าใจ 

และความรู้ เพราะเด็กยุคนี้แตกต่างและ

ไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีเรื่องเทคโนโลยีและ

กระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา 

อาจทำาให้โจทย์ในการเลี้ยงดูลูกยากขึ้นไปอีก

 บันไดขั้นที่ 1 : ต้องมีเวลาที่มีคุณภาพให้กับลูกพูดคุย
กันระหว่างแม่กับลูกหรือพ่อกับลูก มีเวลาไปเดินเล่น ดูหนัง 
ทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี แต่แม่หรือพ่อ
บางคนมักอาศัยช่วงเวลาตอนเช้าและเย็นขับรถไปรับส่งลูกที่
โรงเรียน เอาเวลาที่อยู่บนรถเป็นเวลาพูดคุยกับลูก เพราะหา
โอกาสและเวลาที่จะคุยกันได้ยาก
 บางครั้งการคุยกันบนรถอาจไม่ใช่ทางออกเสมอไป 
เนื่องจากเวลาพูดคุยกันนั้นลูกอาจไม่ได้สนใจ อาจจะเออออ
ไปด้วย แต่มือเล่น เกม ให้ความสนใจกับเกมในมือถือ เล่น
เฟซบุ๊ค ทำาให้แม่กับลูกไม่ได้เห็นหน้าค่าตากัน ไม่ได้มองเห็น
การแสดงออกของอีกฝ่าย ปฏิกิริยาหรือการใช้ภาษากาย การ
ใช้เวลาพูดคุยกับลูกต้องเป็นการใช้เวลา ที่มีคุณภาพแม้จะน้อย
นิดแค่ไหนก็ตาม 
 ธรรมชาติของเด็กต้ังแต่วัยประถมฯ ข้ึนไปถือว่า เป็นวัย
ที่เริ่มมีความเกรงใจ หากพ่อแม่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลา แต่ถ้าลูก
มีปัญหาอะไรก็ให้มาปรึกษา เช่น มีปัญหาเรื่องการเรียน เพื่อน
รังแก ทะเลาะกับครู หรืออกหัก ตามธรรมชาติแล้วเด็กจะไม่
ปรึกษาพ่อแม่ เขาจะคิดว่าไม่อยากเอาภาระไปให้ หากพ่อแม่
บอกว่าไม่มีเวลา เด็กก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำาให้
เกิดความผิดพลาดได้ ถ้าพ่อแม่ไม่เอะใจหรือระแวงว่า ลูก
จะเกิดความเกรงใจและอาจเก็บปัญหาเอาไว้ เมื่อเกิดความ
ผิดพลาดไปแล้วจะมาเสียใจที่ไม่มีเวลาให้ลูก ซึ่งไม่ใช่ข้ออ้าง
ที่ดีสำาหรับพ่อแม่ เหมือนโยนความรับผิดชอบให้ลูก

 บันไดขั้นที่ 2 : ต้องเข้าใจลูกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
พ่อแม่ควรรู้ว่าลูกต้องการสิ่งไหน และนิสัยใจคอของลูกเป็น
อย่างไร เพราะเรื่องความเข้าใจเป็นสิ่งหนึ่งที่สำาคัญในการเลี้ยง
ลูกยุคนี้ หากพ่อแม่ไม่เข้าใจว่า ลูกชอบหรือต้องการสิ่งไหน 
ก็จะไม่รู้และพยายามเลือกสิ่งต่างๆ ให้กับลูกด้วยเหตุผลของ
ตัวเอง



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


