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เรื่องเล่าวันนี้
โครงการ “ครูอาสา” ปลูกจิตสำานึกนิสิต 
มศว ทำาดีรับใช้สังคม
 
เรื่องเด่นจากปก
ย้อนวันวานรั้ว ‘ประสานมิตร’ กับ 
ดร.สมสุข ธีระพิจิตร

แวดวงศิษย์เก่า
ขอแสดงความชื่นชมยินดี
อาจารย์สืบ จุลทะเกาศลย์ 
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) สมจิต บุญสนิท 
นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ 
นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ  
นายศรัณย์ อยู่คงดี

ศิษย์เก่า บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานิสิต 
มศว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

15 ปี คืนสู่เหย้าชาวเนิร์ส สวู ฮู้ฮู

โบว์ลิ่งการกุศล ศิษย์เก่าสันทนาการ มศว

วันพบเพื่อน มศว ประสานมิตร 2517

มศว ปทุมวัน รุ่นที่ 22 จัดงานเลี้ยงรุ่น 
ภายใต้ชื่องาน “มุทิตาจิต ศิษย์กตัญญู”

ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณาธิการบริหาร: รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บรรณาธิการ: นางนาถลดา ประถมของ 
กองบรรณาธิการ: นางศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ / 
นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์ / นายสุภฤกษ์  กิจวาส / นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพุฒ
นางสาวภัทรพร  หงษ์ทอง / นางฉันทนียา  วิศปาแพ้ว
ฝ่ายพิสูจน์อักษร: นางนาถลดา ประถมของ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ: นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
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
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 
ที่ www.swu.ac.th  และ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ที่  http://alumni.swu.ac.th และอยากชวนคุณ
มาเป็นเพื่อนกับเรา ที่ http://www.facebook.com/alumniswu  และ 
http://www.facebook.com/alumniswufan
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บทบรรณ�ธิก�ร
 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน วันเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วจนทำาให้
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 น้ี ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 4
ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า และเตรียมต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่สำาหรับศิษย์เก่า
บนปกจุลสารฯ ฉบับนี้ ดร.สมสุข ธีระพิจิตร เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
พวกเราชาว มศว ท่ีมีศิษย์เก่ามีหน้าท่ีการทำางานท่ีสำาคัญในระดับประเทศ ช่วงชีวิต
ที่ผูกพันยาวนานและน่าประทับใจในรั้ว มศว นั้น สามารถติดตามอ่านได้ใน 
“เร่ืองเด่นจากปก” นอกจากน้ี “แวดวงศิษย์เก่า” ยังเป็นคอลัมน์ท่ีอัดแน่นไปด้วย
ข่าวคราวของความรัก ความผูกพันของบรรดาศิษย์เก่ากลุ่มต่างๆ 
 อย่างไรก็ตาม จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ขอเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
กับทุกท่านว่า เนื้อหา ข่าว ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำามาเสนอในแต่ละฉบับนั้น 
จะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาของจุลสารฯ ฉบับน้ันๆ กล่าวคือในช่วง 3 เดือน
ซ่ึงจะไม่นำาเร่ืองราวท่ีล่วงเลยมานานแล้วมาตีพิมพ์ ยกเว้นเป็นเร่ืองราวความเป็นมา
ในอดีต หรือเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งจะทำาให้ทุกท่านสามารถใช้เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของวัน เวลาของเหตุการณ์ที่ปรากฏได้
 ในวาระส่งท้ายปีเก่า 2557 ที่มาจะถึงในอีกไม่ช้านี้ ขอขอบคุณในความ
รักและความปรารถนาดีที่ศิษย์เก่า มศว มีให้กับ จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว 
เสมอมา จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว มศว ทุกท่าน
เคารพนับถือ ขอได้โปรดแผ่อานุภาพอันประเสริฐปกป้องคุ้มครองพวกเรา
ให้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ในทุกๆ ด้านเทอญ
        
                  ด้วยรักและผูกพัน
             นาถลดา  ประถมของ
                       บรรณาธิการ

ทำ�วันเกิดของท่�น เป็นวันให้ก�รศึกษ�

“กองทุนวันเกิดเปิดโอก�สก�รศึกษ�”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ กองคลัง มศว ชั้น 2  อาคารสำานักงาน 
 อธิการบดี สามารถรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที

2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา มศว ประสานมิตร 
 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เลขที ่ 980-2-12515-6 และสำาเนาใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้ง
 ความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยังเบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 0244
 หรือ ทางไปรษณีย์ ไปยัง กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 เพื่อกองคลังจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป



เรื่องเล่�วันนี้

วัตถุประสงค์กิจกรรมโครงก�รปลูกจิตสำ�นึกนิสิต 

มศว ทำ�ดีรับใช้สังคม “ครูอ�ส�”

 กองกิจการนิสิตได้ร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม
โครงการปลูกจิตสำานึกนิสิต มศว ทำาดีรับใช้สังคม “ครูอาสา”
ข้ึน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะในนิสิต ให้นิสิต
มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อทำาประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยใช้
เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียน และเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถ และเกิดประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ

ประชุมห�รือก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้นประชุม 9 บี 
ชั้น 6 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต 
ประชุมหารือการดำาเนินกิจกรรมครูอาสาและการพัฒนาความ
รู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ร่วมกับศูนย์ภาษา มศว และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ   

รูปแบบรับสมัครอ�ส�สมัครในฐ�นะ “ครูอ�ส�”

 ในระยะที่ 1 รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเป็นการ
เปิดรับนิสิต หรือศิษย์เก่าผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ความสามารถ                 
ด้านภาษาอังกฤษ เป็นอาสาสมัครสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษา กศน. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งแบ่งออก
เป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สอนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เขตห้วยขวาง 
จำานวน 11 กลุ่มผู้เรียน เป็นเวลา 4 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ 
อาสาสมัครจะได้รับเกียรติบัตร การบันทึกกิจกรรมในหมวดที่ 
2 : บุคลิกภาพ/จริยธรรม และค่าเดินทาง (สำาหรับนิสิต)

ทุกคนเป็น “ครูอ�ส�” ได้

ปลูกจิตสำ�นึก รับใช้สังคม

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต สนับสนุนและเสริมสร้าง
การปลูกจิตสำานึกสาธารณะ ทำาดีรับใช้สังคม ให้แก่นิสิตและ
ศิษย์เก่าผู้สนใจ  โดยเปิดรับสมัคร “ครูอาสา” สอนในวิชาต่างๆ
อย่างต่อเน่ือง  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ท่ี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
โทร. 0 2260 9546 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15357 ในวัน
และเวลาราชการ

โครงก�ร “ครูอ�ส�”
ปลูกจิตสำ�นึกนิสิต มศว

ทำ�ดีรับใช้สังคม

หนึ่งในอัตลักษณ์นิสิต มศว
9 ประก�ร คือ

เปี่ยมจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ

 ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มี
พันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ มีอัตลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ ซึ่งอัตลักษณ์หนึ่งที่มีความ
สำาคัญยิ่งและสอดคล้องตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยในด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม คือ เป็นคนดีและรับใช้สังคม 
โดยการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะในนิสิต 
ในการนี้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต จึงได้มีแนวคิดที่จะดำาเนิน
โครงการปลูกจิตสำานึกสาธารณะนิสิต มศว ทำาดีรับใช้สังคม 
“ครูอาสา” ขึ้น
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เรื่องเด่นจ�กปก

ศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา จนกระท่ัง
พ.ศ. 2505 ได้เข้ามาสู่รั้ว มศว หรือวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตรในสมัยน้ัน เป็นคร้ังแรก โดยเรียนในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา ดร.สมสุข เล่าให้ฟังว่า “มีโอกาส
มาเห็นสถาบันการศึกษาแห่งน้ีต้ังแต่ยังไม่มีอะไร มีเพียงอาคาร
เรียนซึ่งเป็นหอพักในตัวเพียงไม่กี่หลัง ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้
ริมสระมรกต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้รู้สึกอยากเรียนที่นี่มาก
แต่เมื่อจบ ป.กส.สูงจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาแล้ว ตนเอง
เป็นเพียงตัวสำารองท่ีทางวิทยาลัยคัดเลือกให้เข้ามาเรียน จึงทำาให้
ไม่ได้เข้าเรียนในภาคปกติ ต้องมาเรียนในภาคทไวไลท์ (ภาคสมทบ)
แทน โดยได้รับทุนของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
จนจบได้วุฒิปริญญาตรี  และต่อมาได้ศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีววิทยา”
 “พอจบปริญญาตรีก็ตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโทเลย 
แต่เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำาหนด ได้แค่ 2.45 ซึ่ง
ในสมัยนั้น วศ.ประสานมิตรเป็นที่เดียวที่กำาหนดเกรดขั้นตำ่าไว้ 
2.50 ในขณะที่วิทยาลัยครูอื่นกำาหนดแค่ 2.45  แต่ด้วยความ
ที่มุ่งมั่นอยากจะเรียนที่ประสานมิตรให้ได้ จึงตัดสินใจเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปีไปก่อน และนำาเกรดมาสมัคร
เรียนปริญญาโทอีกครั้ง และก็ได้เข้ามาเรียนจนจบปริญญาโท
สมดังความตั้งใจ”  

เร่ือง : นาถลดา ประถมของ    ภาพ : กฤชสุวัชร์  ประโยชน์พิบูลผล 

เรื่องเล่�...

ย้อนวันว�น

รั้ว ‘ประส�นมิตร’ กับ

                                                   

อดีตเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

และอดีตเลขานุการสมาคมการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจำาประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

 ช่วงสายๆ ของวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 กองบรรณาธิการ
ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สมสุข ธีระพิจิตร ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง
วันเดียว ดิฉันได้โทรศัพท์พูดคุยและนัดหมายกับท่านเพื่อ
ขอสัมภาษณ์ท่านในฐานะศิษย์เก่า  เป็นครั้งแรกของดิฉันที่ได้
พบกับท่าน แต่สำาหรับพี่ๆ ที่กองกิจการนิสิตนั้น ต่างทักทาย
และต้อนรับท่านอย่างคนคุ้นเคย ในฐานะอดีตรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต บรรยากาศของการทำาความรู้จักกันสำาหรับ
ผู้ท่ีเจอกันคร้ังแรก เป็นไปอย่างราบร่ืนและเป็นกันเอง ด้วยท่าที
รอยยิ้ม และแววตาที่อบอุ่น ใจดี ประกอบกับคุณศิริรัตน์ 
ภู่สกลเจริญศักด์ิ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองกิจการนิสิต
ในฐานะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน และเป็นบุคคลร่วมยุค
ร่วมสมัยได้ มาร่วมพูดคุยประติดประต่อเรื่องราวย้อนวันวาน 
ทำาให้การสัมภาษณ์ในวันนั้น ออกรสออกชาติและทำาให้เห็น
ภาพ ‘ประสานมิตร’ เมื่อครั้งอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภูมิหลัง และช่วงชีวิตก�รเรียนและก�รทำ�ง�นใน มศว
 ดร.สมสุข ธีระพิจิตร อดีตเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย และอดีตเลขานุการสมาคมการศึกษาข้ันอุดม
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำาประเทศไทย (สออ.
ประเทศไทย) เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาโดยกำาเนิด เติบโต
และใช้ชีวิตจนจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ

ดร.สมสุข ธีระพิจิตร ดร.สมสุข ธีระพิจิตร 
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 7 ปี ในรั้ว วศ.ประสานมิตร นอกจากการศึกษา
เล่าเรียนวิชาการ วิชาชีพแล้ว ดร.สมสุข ยังได้เรียนรู้ วิชาชีวิต
และวิชาสังคม ไปด้วย พร้อมกับเล่าถึงความประทับใจว่า
“สมัยเรียนปริญญาตรี เป็นนักกิจกรรมและเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล
ของวิทยาลัย มีเพ่ือนมากมาย การเรียนในสถาบันแห่งน้ีประทับใจ
ทุกอย่าง โดยเฉพาะครู ครูที่นี่ท่านเป็นครูท่ีเหมือนเป็นพ่อแม่
เราด้วย ด้วยความท่ีเจอนิสิตท่ีไหนก็สอนกันตักเตือนกันตรงนั้น
เลย สอนทั้งมารยาท เข้มงวดกวดขันในทุกเร่ือง ทำาให้ครูกับ
ลูกศิษย์ใกล้ชิดกันมาก ตอนเรียนปริญญาโทก็เป็น T.A. (ผู้ช่วยสอน)
Lab ชีววิทยา ทำากิจกรรมทุกอย่างจนรู้สึกว่า ชีวิตตัวเอง
ผูกพันกลมกลืนกับประสานมิตร จนไม่อยากไปไหน” และภายหลัง
จากจบปริญญาโทในปี พ.ศ. 2512 แล้ว ดร.สมสุข ก็ได้ทุน
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยครั้งแรกสมัครศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท แต่พอไปสอบสัมภาษณ์ กลับได้รับการตอบรับให้เล่ือน
ระดับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Doctor of Education
(Ed.D) วิชาเอก Higher Education จาก University of 
Southern California, Los Angeles California U.S.A. 
(ทุน AID) โดยใช้เวลาศึกษาวิชาความรู้และหาประสบการณ์
ชีวิตอยู่ประมาณ 3 ปีครึ่ง จึงสำาเร็จการศึกษาและกลับมาบรรจุ
เข้ารับราชการในตำาแหน่งอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และประมาณ ปีพ.ศ. 2526 เมื่อครั้ง ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น
อธิการบดี และศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ เป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการในสมัยนั้น ได้ทำาเรื่องขอตัว ดร.สมสุข ให้ไปสังกัด
แผนกวิชาการอุดมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์  และอยู่ที ่ศึกษาศาสตร์จนกระทั่งครบวาระ
เกษียณอายุราชการ รวมช่วงชีวิตที่อยู่ในรั้ว มศว ทั้งสิ้น 
39 ปีเต็ม
          ช่วงชีวิตการทำางานน้ัน นอกจากการเป็นอาจารย์ประจำา
แล้ว ดร.สมสุข ยังได้รับโอกาสทำางานในตำาแหน่งบริหาร ทั้ง
ในส่วนของคณะและของมหาวิทยาลัย  “ช่วงชีวิตการทำางาน
บริหารนั้น คิดว่าการทำางานด้านกิจการนิสิต สมัยเป็นผู้ช่วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (พ.ศ.2521-2522) และเป็น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (พ.ศ. 2536-2539) เป็นชีวิต
ที่เป็นตัวเองมากที่สุด เราดูแลนิสิตเหมือนลูกเหมือนหลาน 
ดูแลเขาเหมือนที่เราได้รับการดูแลจากครูอาจารย์ และปฏิบัติ
กับเขาเหมือนสมัยที่เราเป็นนักกิจกรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ให้ได้ว่า เขาต้องการอะไร เวลาพวกเขาออกค่ายต่างจังหวัด 
ต้องจัดอาจารย์ไปคอยกำากับดูแลทุกคร้ัง ไม่เคยปล่อยให้พวกเขา
ไปโดยลำาพัง ใครไม่ไปแต่เราต้องไป ฉะนั้นในห้องทำางานจะมี
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระติดไว้ตลอด เวลาไปนอนค้างตาม
โรงเรียนในต่างจังหวัด นิสิตหญิงจะไปเข้าห้องนำา้ ก็ส่ังให้ปลุกเรา
ไปด้วยทุกครั้งเพราะเป็นห่วงเขา เวลานิสิตทะเลาะวิวาทกัน 
เราก็ว่ิงตามไปดูแลตลอด เพราะเป็นห่วงพวกเขาอีกน่ันแหล่ะ”
การดูแลนิสิตเสมือนลูกหลาน และให้ความเป็นกันเองกับนิสิต 
ให้นิสิตเข้าถึงได้ง่าย จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความต้องการและความคิดเห็น รู้จักและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ความเป็น
ผู้ใหญ่ เพ่ือช่วยลดการเกิดปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ถือเป็น
กลยุทธ์สำาคัญในการทำางานด้านกิจการนิสิตของ ดร.สมสุข ท่ีน่า
ยกย่องชื่นชมยิ่ง
 การทำางานด้านกิจการนิสิต นอกจากจะดูแลนิสิตและ
การทำากิจกรรมของนิสิตแล้ว ยังต้องดูแลการจัดกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขตท้ัง 8 วิทยาเขตอีกด้วย  ดร.สมสุข
เล่าว่า “สมัยนั้นมีกองธุรการ โดยมีงานกิจการนิสิตอยู่ด้วย  ซึ่ง
ท่ีประสานมิตรจะเป็นศูนย์กลาง ดังน้ัน กิจการนิสิตท่ีประสานมิตร
จะต้องดูแลการจัดกิจกรรมระหว่างวิทยาเขต เช่น การจัดแข่ง
กีฬาสัมพันธ์ของ 8 วิทยาเขต ซึ่งแต่ละวิทยาเขตก็จะมีความ
สามารถและความโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไป  การคัดเลือกนักกีฬา
จาก 8 วิทยาเขตเพ่ือส่งไปแข่งขันกับสถาบันอ่ืน  เป็นต้น บุคลากร
งานกิจการนิสิตจะเก่งทุกอย่างรอบด้าน เพราะต้องทำาทุกอย่าง
เบ็ดเสร็จ การบังคับบัญชาก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจเลย ตรงกันข้าม
กลับเป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น เหมือนมีผู้ช่วยอยู่รอบตัว
เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนปริญญาโท สาขา
วิชาการอุดมศึกษาที่เราสอนอยู่นั้นเอง อบอุ่นใจมาก” 

ชีวิตก�รทำ�ง�นนอกรั้ว มศว
 หลังจากเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2544 แล้ว 
ดร.สมสุข ได้ไปช่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งก็เป็นงานที่ถนัดและคุ้นเคย และ
หลังจากน้ันก็ได้รับโอกาสให้ทำาหน้าที่เป็นเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย และเลขานุการสมาคมการศึกษา
ข้ันอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำาประเทศไทย
(สออ.ประเทศไทย) “จริงๆ เราได้เร่ิมทำางานกับ ทปอ. (ท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เมื่อครั้ง ศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ ให้ไปช่วยเป็นรองเลขาธิการฯ แล้ว 
พอหลังเกษียณและว่างจากการทำางานแล้ว ก็ได้รับหน้าท่ีให้ทำา

เรื่องเด่นจ�กปก

5SWU Alumni Magazine



อย่างเต็มตัว  งานส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปการประชุม การจัดทำา
รายงานการประชุม เป็นคนละเรื่องกับการสอน เป็นงานด้าน
วิชาการและการประสานงานมากกว่า ในเรื่องวิชาการหรือ
การสรุปการประชุมก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเราเรียนมาทาง
ด้านการอุดมศึกษาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการประสานงานก็
ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ เพราะที่ประชุมหรือคนที่ต้องประสานงาน
ด้วย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ ผองเพื่อน และหลายคนก็เป็น
ศิษย์เก่า มศว ด้วย” 
 มาถึงตรงน้ี เร่ืองราวย้อนวันวานของ ดร.สมสุข ถูกเล่าขาน
ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แววตามีประกายแห่งความปิติ 
ทำาให้รู้สึกได้ถึงความรักและความผูกพันที่ท่านมีต่อ มศว ของ
พวกเรา  แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แม้จะไม่ได้ทำางาน
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตาม  แต่ท่านก็ยัง
มีโอกาสได้พบเจอกับประสบการณ์ความรักและความผูกพัน
ระหว่างผองเพื่อน ลูกศิษย์ และศิษย์เก่าในรั้ว มศว อยู่ไม่ขาด
และความรัก ความผูกพัน ความห่วงใยที่มีต่อพวกเราชาว มศว 
นั้น ก็ได้ถูกฝากไว้เป็นแง่คิดเตือนใจ

ทัศนะและแง่คิดถึง มศว
 “ในฐานะอาจารย์ด้วยกัน อยากให้อาจารย์เข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับนิสิตให้มาก เพราะสมัยน้ีโลกเปล่ียนไป
ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างกันมีน้อยลง ความใกล้ชิดจะเป็น
ส่วนหนึ่งของความเข้าใจ ถ้าเข้าใจกัน ปัญหาก็จะลดลง 
พฤติกรรมปัญหาของนิสิตที่เคยมีในสมัยก่อน สมัยนี้ก็ยังคง
เป็นปัญหาอยู่ เพียงแต่อาจเปลี่ยนรูปแบบไป ขอให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาให้ความใส่ใจและดูแลนิสิตให้มาก การว่ากล่าว ตักเตือน
ก็ยังทำาได้อยู่  สมัยที่เรียนอยู่มีความประทับใจไม่รู้ลืมกับท่าน 
ดร.ศีลา จายนียโยธิน อาจารย์ท่ีคอยดุคอยว่าตลอด แต่ถึงแม้ว่า
จะดุ เราก็รู้สึกว่าเป็นการดุท่ีอบอุ่น หวังดี และเป็นเร่ืองน่าแปลก
อาจารย์คนไหนที่ไม่ดุนิสิตเลย นิสิตกลับไม่รู้สึกผูกพันเท่าไหร่ 
นี่ก็เป็นแง่คิดให้กับอาจารย์รุ่นน้องๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคน Gen 
(Generation) ไหน ในเรื่องของความรัก ความผูกพัน และ
ความหวังดีนั้นไม่มี Gen และสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่คนเป็นครูไม่
ควรทำาอย่างยิ่ง ก็คือ การหักหน้านักเรียน หรือการต่อว่าให้เขา
เจ็บใจต่อหน้าคนหมู่มาก การลงโทษโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง 
ใช้แต่เพียงข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินเขา เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้ว 
จะกลายเป็นบาดแผลฝังลึกในจิตใจของเขาไปตลอด  อันนี้ฝาก
เป็นข้อคิดท้ังกับผู้บริหารในการบริหารคน ฝากถึงอาจารย์ในฐานะ
ครูผู้สอน และฝากถึงนิสิตที่จะจบไปเป็นครูด้วย สำาคัญมาก”

ทัศนะและแง่คิดฝ�กถึงนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่� 
 “ในฐานะที่เคยเป็นเด็กนิสิตมาก่อน เป็นเรื่องยากมาก
ท่ีจะบอกว่าเด็กสมัยน้ีไม่ดี เพราะเป็นเร่ืองของยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป

ถ้าเทียบกับที่อื่น เราว่านิสิต มศว น่ารักกว่าที่อื่นมาก ดูมีความ
ผูกพันกันมากกว่า แม้บางทีจะเห็นเขาพูดหรือมีท่าทีไม่เรียบร้อย
บ้างตามยุคสมัย ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรนัก เห็นก็
สอนกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นแง่คิดไว้ก็คือ นิสิตรุ่นนี้
เป็นนิสิตที่มีโอกาสที่ดี ได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและ
เทคโนโลยีครบครัน ดังนั้น จงใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีนี้
ไปเพื่อการพัฒนาตนเอง และอยากให้แบ่งเวลาเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรมจะทำาให้เราได้เรียนรู้ ชีวิตสังคม อย่ามุ่งแต่
จะเรียนอย่างเดียว เพราะเมื่อเราจบออกไปทำางานแล้ว ชีวิต
การเรียนกับชีวิตการทำางานจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง” 
         “และในฐานะเคยทำางานด้านกิจการนิสิต ฝากว่าการ
จะทำาให้นิสิตรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยนั้น ต้องส่งเสริม
ให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะกิจกรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างให้นิสิต
เกิดความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยไปในตัว ถ้านิสิตรัก
และผูกพันกับมหาวิทยาลัยแล้ว เรื่องสัมพันธ์กับศิษย์เก่าไม่
ต้องพูดถึง  และโดยส่วนตัวคิดว่าตนเองทำาหน้าที่ของการเป็น
ศิษย์เก่า มศว ที่ดีมาโดยตลอด ด้วยความที่เรารัก ผูกพัน และ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเรา เวลาไปทำางานที่อื่น ใครถาม
ว่าเรามาจากไหน เราก็ตอบอย่างเต็มภาคภูมิเลยว่า ‘เรามา
จาก มศว’  ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า เมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับ
ในความเป็นศรีนครินทรวิโรฒของเรา พูดถึงมหาวิทยาลัยของ
พวกเราด้วยความภูมิใจ ก็ถือว่าเราได้ทำาหน้าที่ของศิษย์เก่าที่
ดีอย่างหนึ่งแล้ว  ฉะนั้นฝากถึงนิสิตและศิษย์เก่าทุกคนให้รัก
และภาคภูมิใจในความเป็น มศว”
          นอกจากนี้ ดร.สมสุข ยังได้รับความไว้วางใจจากทาง
คณะและศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาชมรม
ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มศว ซึ่งก็สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ
ท่านเป็นอย่างมาก “รู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นความผูกพันกันของรุ่น
น้อง และดีใจที่ทางคณะมาขอให้เราช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ คงได้
เล็งเห็นว่าเราเองก็ผูกพันกับคณะมาโดยตลอด เวลามีประชุม
อะไรเราก็เข้ามาตลอด”
 เร่ืองราวย้อนวันวานเม่ือคร้ังอยู่ในร้ัว มศว ของ ดร.สมสุข
ธีระพิจิตร ในฉบับนี้ คงทำาให้ผู้อ่านร่วมสมัยเดียวกับเจ้าของ
เรื่อง หลับตาและนึกย้อนถึงภาพในอดีตที่น่าประทับใจนั้นไป
พร้อมกันได้ แต่สำาหรับตัวดิฉันเองและคนรุ่นหลังอีกหลายคน
ก็คงเห็นภาพได้พอลางๆ ไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่าสิ่งที่ชัดเจน
ในความรู้สึกของทุกคน นั่นก็คือ การได้เห็นเรื่องราวความรัก
ความผูกพัน และความประทับใจที่มีต่อ มศว ที่ซึ่งเปรียบ
เสมือนเป็นบ้านท่ีสองของชีวิต ตลอดจนเร่ืองราวของการทุ่มเท
ทำางานเพื่อ มศว มาเกือบทั้งชีวิตของ ดร.สมสุข  ธีระพิจิตร ขอ
แสดงความชื่นชมศิษย์เก่า มศว ท่านนี้เป็นอย่างยิ่ง...สวัสดี

เรื่องเด่นจ�กปก
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 ขอแสดงความชื ่นชมยินดีกับ นางสาวคะนึงนิจ 
จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัล 
“ญาณสังวร” ประจำาปี 2557 จากพระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะ
ภาค 11 ตามโครงการเชิดชูเกียรติและส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมน้อมรำาลึกคล้ายวัน
ประสูติและถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 
2557 ณ หอประชุม ชั้น 1 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนน
พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. จัดโดย
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมรำาลึกถึงวันคล้ายประสูติ 
3 ตุลาคม และถวายพระเกียรติคุณแด่ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับ นายศรัณย์ อยู่คงดี (ซ้ายสุด) 
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะ จินตทัศน์ ใน
โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ งานประกวดออกแบบด้านแฟช่ัน
TIFA : Thailand InnoFation Award 2014 ภายใต้หัวข้อ 
“THAI TREASURES” : จากทุนปัญญาไทย สู่งานออกแบบ
นวัตกรรมแฟชั่น ในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ผลงานชื่อ 
“มาลี” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ISMED) (สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม) 

 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์
สืบ จุลทะเกาศลย์ (ขวา) และนาวาอากาศเอก 
(พิเศษ) สมจิต บุญสนิท(ซ้าย) ในโอกาสเข้ารับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพลศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติ
มอบโล่เกียรติคุณและช่อดอกไม้ ภายในงานวัน
สถาปนาคณะพลศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2557 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ ศิษย์เก่าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  สาขาศิลปะการแสดง ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ลูกตัวอย่างกตัญญู”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ รางวัลลูกตัวอย่างกตัญญู
เป็นหนึ่งในรางวัลที่สืบเนื่องจากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และเทิดพระเกียรติ เพื่อเทิดทูน
พระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ให้ลูกแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมืองและเป็นแบบอย่างที่
ดีในสังคมต่อไป
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ก�รเกษตร จัดโครงก�ร

ศิษย์เก่�สัมพันธ์

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ ทั้งที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ทำาความรู้จัก
กับนิสิตปัจจุบัน รวมทั้งได้พบปะกับคณาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
นิสิตและคณะ อีกทั้งจะทำาให้คณะฯ ทราบความต้องการการ
พัฒนาของศิษย์เก่า เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมบริการ
ของคณะให้กับศิษย์เก่าต่อไป

 คุณสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ศิษย์เก่าระดับ ป.ตรี การศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคเงิน จำานวน
200,000 บาท ให้แก ่มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต มศว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2557 โดยมี ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย 
บุญยะลีพรรณ อธิการบดี รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา
ดังกล่าว

ศิษย์เก่� บริจ�คเงิน

เป็นทุนก�รศึกษ�นิสิต มศว

ภาพโดย  PRswu
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แวดวงศิษย์เก่�

15 ปี คืนสู่เหย้�ช�วเนิร์ส สวู ฮู้ฮู 

โบว์ล่ิงก�รกุศล ศิษย์เก่�สันทน�ก�ร มศว

 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มศว ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า “15 ปี 
คืนสู่เหย้า ชาวเนิร์ส สวู ฮู้ฮู” ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 
2557 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีอายุ
ครบ 15 ปี ในบรรยากาศย้อนยุค มีสีสันสดใส ศิษย์เก่า
ที่มาร่วมงานมีประมาณ 150 คน เป็นบัณฑิตพยาบาล ตั้งแต่
รุ่นที่ 1-12 ได้พูดคุย พบปะสังสรรค์กัน การจัดงานในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ สโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมส่งการแสดงจากตัวแทนนิสิตปัจจุบัน
มาสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงในงานนี ้ด้วย 
ทำาให้ได้รับรู ้ถึงสัมพันธภาพที่ดี มีความอบอุ่นในบรรยากาศ
ของพี่ๆ น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

 ศิษย์เก่าภาควิชาสันทนาการ รุ่นที่ 5 มศว จัดกิจกรรม
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “RC สานความผูกพัน ดูแลกันด้วย
หัวใจ” เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 12 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ เมเจอร์โบว์ ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้เป็นทุนรักษา นายประจวบ จ้อยรุ่ง ศิษย์เก่า 
สันทนาการ รุ่นท่ี 5 ซ่ึงป่วยเป็นโรคมะเร็งไต และเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ซึ ่งในการจัดแข่งขันโบว์ลิ ่งการกุศลครั ้งนี ้ มีศิษย์เก่าให้
ความสนใจและพร้อมใจกันเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก
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วันพบเพื่อน มศว ประส�นมิตร 2517

มศว ปทุมวัน รุ่นที่ 22 จัดง�นเลี้ยงรุ่น ภ�ยใต้ชื่อง�น

“มุทิต�จิต ศิษย์กตัญญู”

 ขอเชิญชวนเพื่อนๆ กลุ่มศิษย์เก่า มศว 1. 2517 เข้าร่วมงาน “วันพบเพื่อน มศว ประสานมิตร 2517” 17-18 มกราคม 
2558 ณ อาคารรับรองศูนย์สมุทรกีฬาฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เฟชบุ๊คกลุ่มศิษย์เก่า มศว 
1. 2517...

 กลุ่มศิษย์เก่า มศว ปทุมวัน รุ่นที่ 22 จัดงานเลี้ยงรุ่น ภายใต้ชื่องาน “มุทิตาจิต ศิษย์กตัญญู” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 
เวลา 11.00 – 15.30 น. ณ ห้องผ่านฟ้าลีลาศ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี มีคณาจารย์และศิษย์เก่า จำานวน 60 คน เข้าร่วมงาน
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และศิษย์เก่ามอบดอกไม้ พวงมาลัย แด่
คณาจารย์เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ให้ ซึ่งบรรยากาศภายใน
งานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพ
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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

 อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา
 อยากเห็นจุลสารเป็นแบบไหน
 อยากอ่านอะไรในฉบับ

  
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และบอกเล่าความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ 0 2260 9546 หรือ

 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว                           งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องศิษย์เก่า มศว

"
รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

“พลังศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เงินไม่สำาคัญเท่าพลังรักมหาวิทยาลัย

ผมไม่ค่อยได้คิดเรื่องเงินมากเท่ากับคิดถึงเรื่องพลังรักมหาวิทยาลัย อันนี้สำาคัญกว่า”

                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


