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แวดวงศิษย์เก่า
พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

คณะครูโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

คณะพยาบาลศาสตร์แสดงความยินดี
แด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประจำาปีการศึกษา 2555

ศิษย์เก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 
การประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 
(ebooks) ครั้งที่ 2

ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์รับรางวัล
ทันตบุคลากรดีเด่น สายงานทันตแพทย์ 
ภาคอีสาน ประจำาปี 2556

สาระน่ารู้
ฉบับส่งท้ายปี(เก่า)...
เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตในการเริ่มต้นชีวิต
ในปีใหม่

ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณาธิการบริหาร: รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 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
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 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จุลสารเสริมสร้างพลังเครือข่าย
ศิษย์เก่า มศว : จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับนี้ มีอายุก้าวเข้าสู่
ปีที่ 3 แล้วนะคะ และฉบับนี้ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีพุทธศักราช 2556
ซึ่งในเดือนธันวาคม นอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง
เพื่อส่งท้ายปีเก่าแล้วมหาวิทยาลัยยังได้กำาหนดจัดงานพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี
การศึกษา 2555 ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ต้องขอแสดง
ความยินดีกับบัณฑิตใหม่รั้วเทา-แดงทุกท่านด้วยนะคะ สำาหรับ
เนื้อหาภายในฉบับ มีเรื่องราวมากมายที่ได้สรรหามาฝากท่านผู้อ่าน 
ไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศของงานพระราชทานปริญญาฯ ‘เรื่อง
เด่นจากปก’ เราได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพสิษฐ์ มือสันทัด ศิษย์เก่า
ดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลจากทางคณะถึง 2 ปี  
 ท้ายนี ้ ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู ้อ ่านทุกท่าน
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาส่งกำาลังใจ ข้อคิดเห็น และคำาติ ชมจุลสารฯ 
พวกเราขอน้อมรับไว้ทุกประการและจะนำาข้อคิดเห็น ติ ชม เหล่า
นั้นไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

                                                    ขอขอบคุณ

   

            นาถลดา  ประถมของ
                                                   บรรณาธิการ



เรื่องเล่�วันนี้

กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา

ก้าวหน้าต่อไป แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนการศึกษาของนิสิตอีก
เป็นจำานวนมาก ดังนั้น จึงได้เพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อ
รับบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้มากขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะ
นำาการทำาบุญวันเกิดให้มาเช่ือมโยงกับการบริจาคเงินเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนิสิต เนื่องจากโดยส่วนใหญ่มักจะทำาบุญ
วันเกิด โดยการบริจาคเงินให้กับวัด โรงพยาบาล มูลนิธิต่างๆ 
แต่น้อยคนนักที่จะนึกถึงการบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาข้างต้น  จึงได้จัดตั้ง “กองทุนวันเกิด
เปิดโอกาสการศึกษา” ขึ้น
 “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา” จัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต มศว ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนประเภท ยอดเงินคงต้น
ให้ใช้เฉพาะดอกผลจากกองทุนฯ ในการจ่ายโดยเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีดอกผลไม่พอจ่ายให้นิสิต

 ด้วย การจัดหาทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่
นิสิตเป็นการจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสให้นิสิต
ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่
ให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง 
เป็นผู้มีความรู้ มีสติและ
ปัญญา เพื่อเป็นพลังสำาคัญ
ในการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ให้เจริญ

ต่อหนึ่งทุนให้นำาดอกผลนั้น
รวมจ่ายกับทุนการศึกษา
อื่นได้ โดยมีอัตราการจ่าย 
ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ของการศึกษาต่อภาคเรียน
ของนิสิตผู้รับทุน
 ผู้ท่ีมีความประสงค์
จะบริจาคเงินเข้า“กองทุน
วัน เกิด เปิด โอกาสการ
ศึกษา” สามารถบริจาคได้

ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ กองคลัง มศว ชั้น 2 
อาคารสำานักงานอธิการบดี สามารถรับใบเสร็จรับเงินเพื่อ
นำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที
 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา 
มศว ประสานมิตร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 980-2-12515-6 และ
สำาเนาใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยัง
เบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 0244 หรือ ทางไปรษณีย์  ไปยัง
กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือกองคลัง
จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินฯ ได้ที่  
1. เว็บไซต์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว http://alumni.swu.ac.th
2. เฟสบุ๊ค ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว http://www.facebook.com/alumniswu
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เรื่องเด่นจ�กปก
พสิษฐ์  มือสันทัด, นิตต์อลิน  พันธุ์อภัย  เรื่อง

นาถลดา  ประถมของ  เรียบเรียง

Special talk... 
‘พสิษฐ์  มือสันทัด’

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ศิษย์เก่าที่จะแนะนำาให้ทุกท่านได้รู้จักในฉบับนี้ เป็นผู้ประสบความสำาเร็จ
ในฐานะวิศวกรมืออาชีพ “พสิษฐ์ มือสันทัด หรือคุณอี๊ด” ศิษย์เก่าท่านนี้ 
เป็นที่รักของพี่ๆ น้องๆ และคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  และถึงแม้ว่า
จะจบการศึกษาไปนานแล้ว แต่ก็ยังมาช่วยเหลืองานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
อยู่อย่างสมำ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อมอบเป็นทุน
การศึกษาแก่นิสิตรุ่นน้อง หรือเป็นแกนนำาในการรวมศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ 
เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ เช่น งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ 
งานราตรีคืนสู่เหย้า เป็นต้น รวมถึงเป็นตัวแทนของศิษย์เก่า
ในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ และด้วยการที่
คุณอี๊ดช่วยเหลือกิจกรรมของคณะมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึง 
2 ครั้ง นับว่าเป็นศิษย์เก่าที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งของ
นิสิตรุ่นน้องๆ เลยทีเดียว…
 พสิษฐ์ มือสันทัด หรือคุณอี๊ด เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในการ
ผลิตบัณฑิตออกมาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในสังคมทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะ
อาชีพครู  แต่ในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาต่างๆ มีไม่มากเหมือนปัจจุบัน ใครต้องการเรียนในมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงจะต้องสอบให้ได้  ดังนั้นทั่วประเทศจึงมีการแข่งขันกันสูง 
 “ในขณะน้ันผมมาจากต่างจังหวัด เม่ือเรียนจบ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
ขอนแก่น ในปี พ.ศ.2532 ก็อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อเรียนต่อ 2 มหาวิทยาลัย สุดท้ายสามารถสอบแข่งขัน
ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคสมทบ (อ.สบ.) ปี พ.ศ.2536 ก็ได้เรียน
ตั้งแต่นั้นมา” 
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เรื่องเด่นจ�กปก

 คว�มประทับใจเมื่อครั้งเป็นนิสิต มศว 
 “ช่วงเวลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่นี่ มีหลากหลายรสชาติ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง (คณะตั้งอยู่ 
อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก) ต้องเดินทางมาเรียนจาก
กรุงเทพฯ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ถนนหนทางยังไม่
สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ระบบสาธารณูปโภคก็ยังไม่
สมบูรณ์  เมื่อถึงช่วงใกล้สอบจะมีการรวมกลุ่มติวหนังสือกัน 
บางครั้งต้องอาศัยห้องเรียนเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ ทำาให้เกิด
เป็นความรักความผูกพันกันระหว่างเพ่ือนๆ เพราะต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันแทบทุกเรื่อง อาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาก็เอาใจใส่
เป็นกันเอง อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องทดสอบปฏิบัติการ
ต่างๆ ของภาควิชาก็ถือได้ว่ามีความทันสมัยพอสมควร ทำาให้
ได้ประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ชีวิต
การเรียนในช่วงน้ัน ได้เรียนรู้ท้ังวิชาการและวิชาชีวิต ไปพร้อมๆ กัน
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ ทำากิจกรรมร่วมกัน เป็นช่วงชีวิต
ท่ีมีความสุขมาก  และในท่ีสุดก็เรียนจบหลักสูตรและรับปริญญา
ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ เป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองและ
ครอบครัวเป็นอย่างมาก”  
 เม่ือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ในปี พ.ศ.2546
คุณพสิษฐ์ มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเลือก
ที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกครั้ง  โดยในปี
2545 นั้น มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
 “ก้าวแรกท่ีเข้ามาก็รำาลึกถึงความหลังคร้ังอดีต ท่ีเคยเรียน
ท่ีน่ี จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีความอยากเรียนเพราะเหมือนกลับ
มาสู่บ้านเกิดอีกครั้ง มีความคุ้นเคยกับสถานที่ ครู อาจารย์ 

และในการเรียนระดับปริญญาโท นับเป็นประสบการณ์ที่
สำาคัญมาก ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองสูง เน่ืองจากมีครอบครัว
มีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบ การเรียนในตลอดหลักสูตร
มีความเข้มข้นไม่แพ้มหาวิทยาลัยอ่ืนๆหรืออาจมากกว่าด้วยซำ้า
คณาจารย์จาก รร.จปร.เป็นอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่างๆ ได้เรียนรู้ในวิชาทหาร และในที่สุด
ก็สามารถเรียนจบหลักสูตร เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับว่าเป็นสถานที่ที่จุดประกาย
ให้นิสิตได้เป็นบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบ และเชี่ยวชาญรอบรู้ในวิชาการแต่ละสาขา
เป็นอย่างดี” 

 กว่�จะมีวันนี้… 

 “ปัจจุบันผมมีบริษัทเป็นของตัวเอง มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิต บริษัทกำาลังเติบโต มีชื่อเสียงในวงการ
อุตสาหกรรมพอสมควร ชื่อ บริษัทสยามเอสแอนด์เอ็นอี 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เป็นงานออกแบบและติดตั้งงานระบบใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานติดต้ังระบบป๊ัมชนิดต่างๆ งานท่อ
ชนิดต่างๆ งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ งานระบบดับเพลิง 
งานไฟฟ้าโรงงาน และงานก่อสร้างขนาดเล็กฯลฯ  ซึ่งเป็นงาน
ที่ต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชา
อื่นๆ มาประยุกต์ ออกแบบเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะครู
อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ ประสบการณ์ นับว่าเป็น
เบ้าหลอมที่สำาคัญ ผมสามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เป็นอย่างดี การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทำาให้ผมมี
ดีกรีท่ีสามารถคุยกับลูกค้าได้อย่างน่าเช่ือถือ มีเกียรติ มีศักด์ิศรี
ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สถาบันแห่งน้ีผมจะจดจำาอย่างไม่มีวันลืม” 

 เคล็ดลับสู่คว�มสำ�เร็จในอ�ชีพก�รง�น… 

 “ในสังคมปัจจุบัน สถานประกอบการต่างๆ มีหลักของ
ความต้องการกำาลังคนท่ีเหมือนๆ กัน เช่น ต้องการคนดี มีความรู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีฝีมือ ระเบียบ วินัย มีนำ้าใจ เหล่านี้
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ สิ่งสำาคัญใน
ชีวิตของผมที่ทำาให้ผมประสบความสำาเร็จได้ในระดับหนึ่งนั้นก็
คือ ความจริงใจกับทุกคน การมีน้ำาใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
อาชีพของตัวเอง และตรงไปตรงมา  มีความมุ่งมั่น และมีความ
ใฝ่ฝัน  งานต่างๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ต้องทำาให้
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เรื่องเด่นจ�กปก

สำาเร็จด้วยดี มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
อยู่เสมอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบ ความกล้าที่จะตัดสินใจทำา
สิ่งต่างๆ (ที่กลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้ว)เพื่อพัฒนาองค์กร 
ก็เป็นเรื่องที่ควรทำา สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอด
จนถึงทุกวันนี้และจะยึดถือตลอดไป” พร้อมนี้ คุณพสิษฐ์ยัง
ได้ฝากข้อคิดให้กับรุ่นน้องๆ ว่า “ฝากถึงศิษย์รุ่นน้องที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ และศิษย์เก่าที่จบไปประกอบอาชีพแล้ว ทุกคนเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง ขอให้ศึกษาในวิชาต่างๆ ให้แตกฉาน 
เป็นคนดี เพื่อเป็นกำาลังของประเทศชาติในอนาคต ผมเองมี
คติประจำาใจที่ได้รับมาจาก ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน ในปี พ.ศ.
2540 ช่วงที่ผมรับราชการ ได้มีโอกาสเข้าไปฟังบรรยายพัฒนา
บุคลิกภาพพอสรุปได้ดังนี้ “คนเราจะประสบผลสำาเร็จได้ใน
อาชีพการงาน ครอบครัว จะต้องมีสมการชีวิต คือ มีความรู้ 
+ มีเพื่อนฝูง + มีหัวใจนักสู้=ผู้ชนะหรือผู้สำาเร็จ” เมื่อผมได้
ฟังแล้ว นำามาวิเคราะห์ในแต่ละอาชีพการงานก็สามารถเทียบ
กับสมการนี้ได้ อธิบายได้โดยคร่าวๆ ว่า 
มีความรู้ = รู้แจ้ง รู้จริงในสิ่งที่กำาลังจะทำา ประกอบกับ
มีคุณธรรม มีกติกา อยู่ในศีลธรรมอันดี 
มีเพื่อนฝูง = คนเราต้องมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน เราจริงใจต่อเพื่อน เพื่อนจริงใจต่อเรา “นกไม่มี
ขน คนไม่มีเพื่อน บินสูงไม่ได้” 
มีหัวใจนักสู ้ = ไม่กลัว ไม่ยอมแพ้ กล้าคิด กล้าทำาในสิ่งที่ถูก 
ที่ควร  นำาความผิดพลาดที่เคยเกิดมาเป็นพื้นฐานในการกระทำา
ครั้งต่อไปเพื่ออย่าให้ผิดซำ้า” 
 และในท้ายที่สุด คุณพสิษฐ์ยังได้ฝากข้อคิดถึงเพื่อน 
และพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่านไว้ว่า “เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
ออกไปประกอบอาชีพ มีความมั่นคง อย่าลืมมหาวิทยาลัย
ที่เราเคยศึกษา ควรหวนกลับมาดูแล มาเยี่ยมเยียน ให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์
เท่าที่สามารถทำาได้ ผมถือว่าศิษย์เก่าเป็นหัวใจหลักของ
มหาวิทยาลัย ถ้าศิษย์เก่าทุกคณะ ทุกภาควิชาร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจ รวมตัวกันมาพัฒนามหาวิทยาลัย แต่ละปีมีการแสดง
มุทิตาจิตอาจารย์ ศิษย์เก่าได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
หรือมาสนับสนุนให้ทุนศิษย์ปัจจุบันท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
การเสียสละต่อส่วนรวม ไม่จำาเป็นต้องเป็นคนรำ่ารวยเสมอไป
อยู่ที่จิตใจ ซึ่งการเสียสละทำาได้หลายช่องทาง ไม่ใช่ใช้เงินอย่าง
เดียว เช่น สละเวลา สละแนวความคิด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ก็ถือว่ามีใจเสียสละ ก็จะทำาให้ท่านได้บุญกุศลอันย่ิงใหญ่ไปด้วย
จึงขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยครับ” 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายพสิษฐ์ มือสันทัด 
เกิดเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 อายุ 45 ปี 
สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 98/7 หมู่ 6 ถ.รังสิต นครนายก ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี  

ประวัติการศึกษา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (พ.ศ.2527-2529) วิทยาลัย
เทคนิคชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (พ.ศ.2530-2532) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น 
- ปริญญาตรี (พ.ศ.2536-2539) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
- ปริญญาโท (พ.ศ.2546-2550) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ประวัติการทำางาน 
พ.ศ. 2533 - 2534 รับราชการทหาร กองบิน 71 อ.พุนพิน  
 จ.สุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2534 - 2540 อาจารย์สอน โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ
  รามอินทรา 
 ตำาแหน่ง หน.แผนกช่างกลโรงงาน 
พ.ศ. 2540 - 2547 รับราชการที่ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 ตำาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับ 6 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน  ประกอบอาชีพส่วนตัว บริษัท สยามเอส 
 แอนด์เอ็นอีเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
 ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำานักงาน
 ตั้งอยู่เลขที่ 21/357 ถ.เปรมใจราษฎร์  
 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 โทรศัพท์ 038-393298 

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 
- ผู้ช่วยอุปนายก สมาคมกาลังสำารองรักษาดินแดนไทย 
- ประชาสัมพันธ์ ชมรมศิษย์เก่าช่างเครื่องกลเทคโนฯ 
  ไทย-เยอรมันขอนแก่น 
- เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมันขอนแก่น 
  (ส่วนกลาง) 
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แวดวงศิษย์เก่�

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2555 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์  โดยในการนี้    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำานวนทั้งสิ้น 4,081 คน และพระราชทานพระราโชวาท
แก่บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา ความว่า “ความสำาเร็จทางการศึกษา
ที่บัณฑิตได้รับนั้น มีความหมายและความสำาคัญทั้งต่อตัว
บัณฑิตเองและต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะบ้านเมืองเรา
ยังต้องการ ผู้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มาช่วยกันสร้างสรรค์
ประโยชน์ คือ ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมอีกมาก พูดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมนี้ มักเข้าใจกันว่า เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ
ประโยชน์ส่วนตน และคนเราไม่ควรมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม แท้ที่จริง 
ประโยชน์ส่วนตน อันหมายถึง ความเจริญมั่นคงของแต่ละ
บุคคลนั้น เป็นพื้นฐานสำาคัญของประโยชน์ส่วนรวม อันหมาย
ถึงความเจริญมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ กล่าวคือ หาก
บุคคลมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนด้วยการสร้างตัวสร้าง
ฐานะให้ดีให้เจริญ โดยนำาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้
ประกอบกิจการงานท่ีสุจริตและประพฤติปฏิบัติการต่างๆ 
อย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ก็จะเกื้อหนุนให้ส่วนรวม คือ สังคม
และชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงด้วย จึงขอให้บัณฑิต
ทุกคนพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วนำาไปยึดถือปฏิบัติ จะได้
สร้างหลักฐานความเจริญให้แก่ตนเองพร้อมทั้งสร้างความ
มั่นคงก้าวหน้าให้แก่ส่วนรวมได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์”
 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอแสดงความ
ยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกท่านนะคะ...

พิธีพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์
และปริญญ�บัตร ปีก�รศึกษ� 2555
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คณะครูโครงก�รบัณฑิตคืนถิ่น

เข้�เฝ้�สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ

สย�มบรมร�ชกุม�รี

คณะพย�บ�ลศ�สตร์
แสดงคว�มยินดีแด่ผู้ได้รับ
พระร�ชท�นปริญญ�ดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 
อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
ผู ้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นำาคณะครูโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มศว 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเฝ้าเพื่อน้อมสำานึก
ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำาเนินปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ได้มี
พระราชประสงค์ให้บัณฑิตคืนถิ่นทั้ง 24 คน (ในแม่ฮ่องสอน 
21 คน ในอำาเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 3 คน) เข้าเฝ้าเพื่อถวาย
รายงานการดำาเนินงานของครูคืนถิ่น และทรงมีพระกระแส
รับสั่งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของครูคืนถิ่น ใจความสำาคัญว่า
“ขอชื่นชมว่าปฏิบัติงานได้ดีมาก ขอให้ตั้งใจและให้เจริญ
ก้าวหน้า”

 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 –
20.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดงานแสดง
ความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
และศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ ์ วรสุนทโรสถ 
ซึ่ ง ได้ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2555 โดยในงานนี้
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  
บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้และ
กล่าวแสดงความยินดี 
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ศิษย์เก่�คว้�ร�งวัลชนะเลิศ

ก�รประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 

(ebooks) ครั้งที่ 2

ศิษย์เก่�ทันตแพทยศ�สตร์

รับร�งวัลทันตบุคล�กรดีเด่น 

ส�ยง�นทันตแพทย์ ภ�คอีส�น

ประจำ�ปี 2556

 ทันตแพทย์หญิงจริญญา เชลลอง ศิษย์เก่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลทันตบุคลากรดีเด่น
สายงานทันตแพทย์ ภาคอีสานประจำาปี 2556  ในงาน
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  ประจำาปี 2556  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2556 ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์ อำาเภอเมือง
หนองคาย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ ให้แก่บุคคลเพื่อเป็น
แบบอย่างในการทำางานที่เสียสละและทุ่มเทเพื่อให้
ประชาชนในจังหวัดของภาคอีสานมีทันตสุขภาพ
ที่ดีขึ ้น ปัจจุบันทันตแพทย์หญิงจริญญา เชลลอง 
ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล
จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

 นายวีรภัทร สุธีรางกูร 
ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิชา 
นวัตกรรมการออกแบบ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
วรรณกรรมอีเล็กทรอนิคส์ 
(ebooks) ครั ้งที ่ 2 ภายใต้
แนวคิด “เปลี ่ยน” ระดับ
บุคคลทั่วไป ของบริษัทหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ จำากัด โดย
มีชื่อ เรื่องผลงาน คือ “แปร เปลี่ยน แปร” นอกจากนั้น
ยังคว้ารางวัล Top Download & Vote มาครอง สามารถ
เข้าไปติดตามผลงานได้ที่ http://www.ebooks.in.th
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สิ่งที่เธอควรมี “สติปัญญา”
สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร”
สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม”
สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา”
สิ่งที่เธอควรเข้าหา “นักปราชญ์” 
สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม”
สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย์”
สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล”
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน “บุญกุศล”
สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น”
สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม”
สิ่งที่เธอควรจดจำา “ผู้มีคุณ”
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย์”
สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว”
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน”
สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ”
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ “การแทนคุณบุพการี”
สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด”

ฉบับส่งท้�ยปี(เก่�)…

เพื่อคว�มสวัสดีแห่งชีวิตในก�รเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ 

จึงขอฝ�กข้อคิด-คำ�คม ถึงผู้อ่�นทุกท่�น
          ว.วชิรเมธี
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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


