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บทบรรณ�ธิก�ร
 สวัสดีค่ะ จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 พร้อม
กับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 ตลอดเวลาระยะ 4 ปี
ที่ผ่านมา จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ได้ทำาหน้าที่สร้างความสัมพันธ์
ให้กับเราชาว มศว ผ่านการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ทั้ง
ในแวดวงศิษย์เก่า รอบรั้วมหาวิทยาลัย เรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์มากมาย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มศว ให้มีความ
เข้มแข็ง ดังนั้น สำาหรับฉบับส่งท้ายปีนี้ “เรื่องเด่นจากปก” เราขอนำา
เสนอเรื่องราวของ “สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” หรือ “OSWEN” ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเป็นชมรม
เพียง 3 เดือน แล้วยกสถานะจัดตั้งเป็นสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2557 และ
ได้จัดงานเปิดตัวสมาคมฯ ให้ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และชาว มศว 
ได้รู้จักเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้
สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมฯ วิธีการที่เอาชนะผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นมาได้ และอะไร คือ “จุดร่วมของสายใย” ที่จะทำาให้ศิษย์เก่ามีความ
เหนียวแน่น และเป็นพลังเสริมสร้างให้เครือข่ายศิษย์เก่า มศว มีความ
เข้มแข็ง หวังว่าผู้อ่านจะได้รับรู้แบบอย่างหรือแนวทางในการรวมกลุ่ม
จัดตั้งองค์กรของศิษย์เก่าผ่านการสัมภาษณ์ นายกสมาคมฯ คุณจักราวุธ 
ไรแสง หรือ “โต” และคุณชุษณะ  รักษ์วงศ์  “เบียร์” ในเล่มนี้ค่ะ
 สำาหรับเร่ืองราวใน “แวดวงศิษย์เก่า” มีกิจกรรมสังสรรค์ 2 กิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2559 มาบอกต่อกัน คือ งาน “งานวันพบเพ่ือน
มศว ประสานมิตร 2517” และ งาน “สองทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ศิษย์เก่าท่านใดรู้ตัวแล้วห้ามพลาดนะคะ
นอกจากน้ันแล้วยังมีเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน “ใต้ร่มธงเทา”มาบอกต่อ
เช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานสำาคัญของมหาวิทยาลัย “งานกฐิน
พระราชทาน มศว” และ กิจกรรมงานลอยกระทง มศว ประจำาปี
และเรื่องราวต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยค่ะ
 ท้ายนี้ สำาหรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 ขอให้ผู้อ่าน รวมทั้งชาว 
มศว ทุกท่าน มีช่วงเวลาที่ดี สุขภาพที่ดี   กำาลังใจที่ดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ 
ตลอดปี และตลอดไป 
       “แล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งด้วยกันต่อไปนะคะ”

                                                                     ด้วยรักและผูกพัน
                     จุฑารัตน์  ศรีพุฒ
                                                                    บรรณาธิการ
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  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือน จากการรวม           
กลุ่มเป็นชมรม ยกสถานะจัดตั้งเป็นสมาคม ในปี พ.ศ. 2557
จำานวนสมาชิกประมาณ 700 คน ภายใต้การบริหารสมาคม
โดยคณะกรรมการทั้งหมด 28 ท่าน วันนี้ เราจะมาทำาความรู้จัก
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้มากข้ึน ผ่านการท่ีได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยอย่างเป็นกันเอง
กับนายกสมาคมฯ คุณจักราวุธ ไรแสง “โต” และคุณชุษณะ
รักษ์วงศ์ “เบียร์” ซึ่งทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่า รหัสนิสิต 36 
วิศวรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
  การจัดตั้งสมาคมไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเกิน
ความพยายามและความตั้งใจ แล้วความสำาเร็จนั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร เราไปติดตามจากบทสัมภาษณ์จากทั้งสองท่านกันค่ะ

ความเป็นมาและความสำาคัญของการจัดตั้งสมาคม
คุณเบียร์ : ความคิดเร่ืองการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะฯ) ได้จัดงานครบ
รอบ 20 ปี ของการก่อต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  เม่ือปี พ.ศ. 2557
ซ่ึงภายใน 20 ปี คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมค่อนข้าง
มากมาย ประมาณ 3,000 คน จึงเกิดความคิดว่า คณะฯ ซ่ึงมีอายุ
20 ปี น่าจะเริ่มจัดทำาสมาคมได้แล้ว 

คุณโต : หลังจากนั้นกลุ่มศิษย์เก่า ประมาณ 4-5 คน ได้รับเชิญ
จากคณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการวิพากษ์
หลักสูตร โดยได้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
ขึ้น หลังจากนั้น 3 เดือนต่อมา ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อวิพากษ์
หลักสูตรอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2  ซึ่งศิษย์เก่าได้โทรศัพท์ชักชวนพี่
น้องศิษย์เก่าเข้าร่วม โดยมีจำานวนเข้าร่วม ประมาณ 100 คน 
หลังวิพากษ์หลักสูตรเสร็จได้มีการหารือกันในเรื่องของการ
จัดตั้งชมรมกันอีกครั้ง ผมเองจึงได้รับการโหวตเลือกให้เป็น
ประธานชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มีการโหวตตั้งคณะ
ทำางานจากทุกสาขา ทั้ง วศ.บ. และ อส.บ. ด้วยความตั้งใจ

“สร้�งและส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ภ�ยในสม�ชิกของสม�คม

สร้�งภ�พลักษณ์อย่�งเป็นรูปธรรมให้กับสถ�นศึกษ�

พัฒน�คว�มรู้และประสบก�รณ์ต่�งๆ ภ�ยในกลุ่มสม�ชิก

อย่�งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ยั่งยืน”

คุณโตคุณเบียร์ 
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ของทุกคนที่อยากหาจุดร่วมของพี่น้อง วิศว มศว ผ่านมาได้
สักระยะหนึ่ง มีความอยากที่จะตั้งชมรมอย่างจริงจัง จึงได้หา
ข้อมูลการจัดตั้งชมรมและสมาคมมาเปรียบเทียบกัน พบว่า
สมาคมสามารถระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมได้ดีกว่า จึง
หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากบุคคลท่ีรู้จักท่ีมีประสบการณ์ใน
การก่อตั้ง หรือการดำาเนินการของสมาคม ทั้งยังศึกษาแผน 
ข้อบังคับ ข้อมูลการดำาเนินการต่างๆ โดยได้นำาความรู้หรือ
แบบอย่างที่ได้มาปรับใช้ จึงได้ข้อสรุปว่า จะจัดตั้งขึ้นเป็น
สมาคม โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี จะสร้างสมาคมให้
มีความเข้มแข็งให้ได้ โดยตั้งชื่อสมาคมว่า “สมาคมศิษย์เก่า
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” อักษรย่อ 
“สวศ.มศว” หรือชื่อภาษาอังกฤษ คือ “OLD Srinakharin-
wirot University Engineering” อักษรย่อ “OSWEN”     
 
สร้างสัญลักษณ์เพื่อเป็นจุดร่วมของสายใยระหว่างกัน 
คุณโต : คณะฯ มีอายุ 20 ปี แต่ไม่ได้มีเพียง 20 รุ่น เพราะมีทั้ง
วศ.บ. และ อส.บ. มีทั้งปกติ ภาคพิเศษ ภาคสมทบ ทำาให้มี
ความหลากหลายในรั้วเดียวกัน เกิดความเป็นกลุ่มเป็นก้อนท่ี
กระจัดกระจายไม่รู้จักกัน ในบางคร้ังพ่ีน้องได้รู้จักกันโดยบังเอิญ
ในสายอาชีพเดียวกัน ทำาให้การทำางานในสายอาชีพเดียวกัน
นั้นง่ายขึ้น แสดงให้เห็นว่ายังมีเส้นใยบางๆ อยู่ในความเป็น
ศิษย์เก่า แต่หาจุดร่วมของสายใยสัมพันธ์น้ันไม่ได้ จึงได้ร่วมกัน
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อ
แสดงสัญลักษณ์เป็นจุดร่วมให้ศิษย์เก่าได้สร้างสัมพันธภาพ
ต่อกัน สร้างสายสัมพันธ์กันให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย
สัญลักษณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งและนำาไปสู่การสร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง หลังจากนั้นได้
พัฒนาเป็นสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มีกรรมการบริหาร
สมาคมจำานวน 28 คน ซึ่งมาจากทุกภาควิชาทุกโปรแกรม 
และมีสมาชิก จำานวนประมาณ 700 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
ทั้ง อส.บ. และ วศ.บ. ทำาให้กระจายข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วในช่องทางที่หลากหลายผ่าน Social network

ความยาก/ความท้าทายของการก่อตั้งสมาคม
คุณโต : ไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจน สำาหรับการก่อตั้งสมาคม
วิศวกรรมศาสตร์เป็นงานยากและท้าทาย เพราะเป็นคณะแรก
ที่ต้องไปอยู่องครักษ์อย่างโดดเดี่ยว จึงไม่มีโอกาสได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับคณะอ่ืนๆ ไม่ได้มีโอกาสเห็นพ่ีน้องคณะพลศึกษา
ที่ตั้งสมาคมที่ประสานมิตร ดังนั้น จึงไม่มีรุ่นพี่สมาคมตัวอย่าง
แต่เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานเลี้ยงชมรม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และได้มี
โอกาสพูดคุยกับผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน จึงได้รับข้อมูล
แนวทางในการจัดกิจกรรมเปิดตัวสมาคมเพื่อให้ศิษย์เก่าได้

ทราบว่า ศิษย์เก่าวิศวมีหลากหลาย ทั้งวุฒิการศึกษา อส.บ.
(อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) และ วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บันฑิต)
ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้รับวุฒิ  อส.บ.  เป็นศิษย์เก่าที่ได้เรียนจบสาย
อาชีพทำางานแล้วมาเรียนต่อในภาคคำ่าเพื่อรับวุฒิ ป.ตรี อส.บ. 
แต่จะไม่ได้วุฒิ วศ.บ. ทั้งๆ ที่มีประสบการณ์การทำางานในสาย
อาชีพ แต่พอได้มาเรียนต่อยอดในสาขาบางตัวที่ไม่เคยเรียน
เพื่อปรับวุฒิฐานะในด้านการทำางาน กลับไม่ได้รับวุฒิ วศ.บ.
จึงเกิดความแตกต่าง รู้สึกถูกแบ่งแยก ว่าเรียนคณะเดียวกัน
อาจารย์คนเดียวกันแต่ทำาไมไม่รู้จักกัน ปัจจุบันพี่ อส.บ. เหล่านี้
ประสบความสำาเร็จในการทำางานในตำาแหน่งอาชีพที่สูง
มากมายแต่เราไม่ได้ใช้สายสัมพันธ์นี ้ให้เป็นประโยชน์ มี
ตัวอย่างในตอนที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มเป็นชมรมซึ่งครั้งนั้นคณะฯ
ได้มีการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าได้ทำากิจกรรมร่วมกัน
แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยเชื่อมสายใยระหว่าง อส.บ. และ วศ.บ. มากนัก
พี่ๆ อส.บ. มีความภาคภูมิในสถาบันในความเป็นวิศว มศว 
มาก แต่ร้องเพลงไม่เป็น บูมไม่เป็น เพราะพ่ีๆ ไม่ได้มีโอกาส
ทำากิจกรรมคณะร่วมกับน้องๆ วศ.บ. จึงรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเลือด
ก้อนเดียวกัน พอจะมีการก่อตั้งสมาคม พี่ อส.บ. ก็จะถามว่า 
ถ้าเข้าร่วมแล้วจะได้อะไร จะเป็นเนื้อก้อนเดียวกันไหม ดังนั้น 
จึงเป็นโจทย์ว่าทำาอย่างไรจึงจะสลาย อส.บ. และ วศ.บ. ให้
เป็นเนื้อก้อนเดียวกันให้ได้ ปัจจุบันนี้ทำามาได้ระดับหนึ่งโดย
มีการรวมกลุ่มกันทางไลน์พูดคุยกัน ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน ได้
มีโอกาสร่วมทำาธุรกิจร่วมกันมากขึ้น และทำาความเข้าใจกับ
พี่ อส.บ. ว่าสมาคมไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ วศ.บ. อย่างเดียวแต่
เพื่อรุ่นพี่ อส.บ. ด้วย พี่เป็นส่วนหนึ่งของ วิศว มศว ดังนั้น 
โครงสร้างของสมาคม ทุกคนใน วศ.บ. และ อส.บ. คนทุก
กลุ่มต้องมีส่วนร่วมในสมาคม ภายหลังจากเปิดตัวสมาคม ใน
ปี พ.ศ. 2558 ได้มีรุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม
เพ่ิมมากข้ึน และกิจรรมทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง อส.บ.
และ วศ.บ. มีมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเราพยายามจะขอความรู้
ขอวิชารวมทั้งข้อคำาแนะนำาจากผู้รู้มากขึ้น ซึ่งก็ได้คำาแนะนำาที่
ดีๆ กลับมาทุกครั้ง และพร้อมที่ขับเคลื่อนสมาคมต่อไป
  สมาคมได้จัดงานเปิดตัวสมาคมให้พี่น้องชาววิศว ได้
รู้จัก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี 
โดยได้แบ่งช่วงกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงกลางวัน 
เป็นการจัดเสวนาจากผู้มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย การเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC และการแสดง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนต่างๆ ร่วมกับมุมผลงานของ
น้องๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชา และ 2) ช่วงเย็น 
เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ในคณะฯ พร้อมกับงานเล้ียง
สังสรรค์ สานสายใยสัมพันธ์พี่น้องศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกภาควิชา 
ซ่ึงได้รับการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดี
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บุคคลท่ีอยากขอบคุณ ท่ีมีส่วนจัดต้ังสมาคมฯ ให้มีความ
เข้มแข็ง
คุณเบียร์ : ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะฯ ครูบาอาจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อดีตคณบดีท่านแรกซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
อดีตอธิการบดี มศว ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดคณะฯ และ
อาจารย์รุ่นบุกเบิกหลายๆ ท่าน ซึ่งบางท่านยังสอนอยู่และ
บางท่านก็เกษียณไปแล้ว ที่ได้ให้สถานศึกษา สั่งสอนวิชา ผลิต
ศิษย์ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ และ
กลับมารวมตัวกันเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา

“บทบาทของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย”
คุณโต : ผมมีมุมมองที่ชัดเจน คือ ศิษย์เก่ามีองค์ความรู้ มี
ประสบการณ์ มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นอีกพลังหนึ่งที่จะ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาได้ โดยการสืบต่อการ
ทำางานเป็นรุ่นภายใต้การบริหารจัดการในนามของสมาคม 
  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มศว เกิดขึ้นจาก
ความต้องการอยากแสดงตัวตนว่าเป็นศิษย์เก่า วิศว มศว
คุณูปการที ่ศิษย์ มศว ออกมาทำาประโยชน์ให้ประเทศมี
มากมายแล้ว จึงอยากจะนำาความรู้ความสามารถประสบการณ์
ที่มีนำากลับมาให้คณะ/มหาวิทยาลัย ให้นิสิต ศิษย์เก่า ติดอาวุธ
ทางปัญญา พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้
คณะและมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ซึ่ง
ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ต้องการช่วยส่ง
เสริม ทำานุบำารุงช่วยเหลือ หลัก 3 ไตรภาคี คือ ศิษย์เก่า 
OSWEN คณะ/มหาวิทยาลัย และนิสิต 
  ในมุมมองของการพัฒนาคณะ ศิษย์เก่าสามารถมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาในทัน
ยุคสมัยเพื่อนำาไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ทันต่อเทคโลยีปัจจุบัน 
เพราะในสมาคมมีทีมงานที่หลากหลายสาขา โดยมีขบวนการ
ขับเคล่ือนการทำางานของกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ ศิษย์เก่า คณะฯ และ
นิสิตปัจจุบัน โดยศิษย์เก่าสามารถนำาองค์ความรู้ประสบการณ์
ที่มีไปแบ่งปันหรือถ่ายทอดให้กับคณะ เพื่อพัฒนานิสิต และ
ในขณะเดียวกันองค์ความรู้ทางวิชาการของศิษย์เก่าที่ได้
ถ่ายทอดไปนั้นจะสะท้อนกลับมายังศิษย์เก่าผ่านตัวของนิสิต
ที่จบใหม่ ซึ่ง 3 ส่วนนี้จะทำางานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ถ้าเรา
สามารถสร้างช่องทางของการเชื่อมโยงได้ สมาคมก็เหมือน
เป็นช่องทางของการเชื่อมหนึ่ง แล้วพลังของการขับเคลื่อน
หลายๆ อย่างก็จะตามมา
  ส่วนมุมมองของการพัฒนามหาวิทยาลัย OSWEN
ก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย อยากเห็น อยากรู้จักและความสัมพันธ์กับพี่น้อง
ศิษย์เก่าต่างคณะ เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของศิษย์
เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสังคม มศว ที่อยากจะเห็น
คุณเบียร์ : ผมภูมิใจที่มีอัตลักษณ์นิสิต มศว เมื่อน้องนิสิต
ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ เรียนรู้ตัวตนของ มศว แล้ว อยากให้ค้น
พบตัวเอง มีเป้าหมายในชีวิต อยากเห็นศิษย์เก่าของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวุฒิ อส.บ., วศ.บ. (ภาคปกติ
และภาคสมทบ), วศ.ม. และดุษฎีบัณฑิต กลับมารวมตัวกัน
ให้มีกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม อยากเห็นสมาคมศิษย์เก่า มศว 
ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ศิษย์เก่า ชมรม สมาคม มา
ทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพราะเป้าหมายของสมาคมนั้น 
ต้องการให้เป็นศูนย์รวมของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน

ฝากกำาลังใจหรือข้อคิดถึงศิษย์เก่าหรือกลุ่มศิษย์เก่า
ที่กำาลังรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นชมรมหรือสมาคม
คุณโต : ด้วยความต้องการของกลุ่มศิษย์เก่าท่ีอยากจะมีจุดร่วม
ของศิษย์เก่า จึงได้หาข้อมูลแนวทางการจัดตั้งชมรมหรือ
สมาคมจากคณะต่างๆ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จึงได้
เกิดขึ้น ดังนั้น จึงอยากฝากว่า ควรเริ่มก่อนแล้วทุกอย่างจะ
ตามมาเอง สร้างจุดร่วม หรือศูนย์รวมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมี
สถานที่สร้างปฏิสัมพันธ์กัน การที่ได้มีศูนย์รวมหรือสนามเล่น
ให้ทุกคนมาเล่นตรงกลาง ชีวิตจะสนุกขึ้น ทำาให้ทุกคนได้มี
ปฏิสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องราวระหว่างกัน ลองนึกถึงความสำาคัญ
ของฉาก “สนามเด็กเล่น” ในการ์ตูนโดเรม่อนดูสิครับ เวลา
โนบิตะอยากไปเล่นกับเพื่อนๆ ที่แรกที่เขาจะวิ่งไปดูคือสนาม
เด็กเล่นและทุกคนก็จะเจอกัน แล้วเร่ืองราวท้ังหมดก็จะเร่ิมจาก
ตรงนั้น จนมาเป็นการ์ตูนระดับโลกมีคนอ่านหลายร้อยล้านคน
ความยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่าก็ต้องเริ่มต้นมาจากการสร้างสนาม
เด็กเล่นให้ได้ก่อนนะครับ 
  ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูล แนวทาง พร้อมให้กำาลังใจศิษย์เก่าหรือ
กลุ่มศิษย์เก่าที่กำาลังรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นชมรมหรือสมาคม เพื่อ
ให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง พร้อมนำาพา
ไปสู่การมีส่วนในการพัฒนาหรือตอบแทนมหาวิทยาลัยที่เป็น
ที่รักต่อไปในอนาคต

ข้อมูลติดต่อสมาคม
เว็บไซต์ : www.oswen.org
อีเมล์ : engswualumni2014@gmail.com
ที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
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แวดวงศิษย์เก่�

“วันพบเพื่อน

มศว ประส�นมิตร 2517”

 กลุ่มศิษย์เก่า มศว 1. 2517 กำาหนดจัดงาน “วันพบ
เพื่อน มศว ประสานมิตร 2517” ประจำาปี 2559 ในวันที่ 
23-24 มกราคม 2559 ณ River View Place Hotel อำาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรำาลึกถึง
ความรักและความผูกพันครั้งเรียน มศว ประสานมิตร เมื่อ
40 ปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมภายในงานเน้นความสุขสนุกสนาน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพ้องน้องพี่ 

 ที่มา : กลุ่มศิษย์เก่า มศว 1.2517

ง�นสองทศวรรษ

คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญ
ทุกท่า

นร่วม
งาน
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กฐินพระร�ชท�น มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ลอยกระทงกล�งกรุง ณ ทุ่ง มศว” 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช ท่ีทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อนำาไปทอดถวายพระสงฆ์จำาพรรษา ณ พระอารามหลวง
ทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลของทุกปี โดย ในปี พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำาผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ อำาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
รวมทั้งยังได้บริจาคสิ่งของแก่โรงเรียน และมอบทุนการศึกษา
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม
พระเกียรติแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  สำาหรับยอดเงินร่วม
ทำาบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากผู้มีจิตศรัทธา 
รวมเป็นจำานวนเงิน 2,580,330.50 บาท

 ผ่านไปแล้วสำาหรับกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
กับ “โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่น
วัฒนธรรม ประจำาปีงบประมาณ 2559” ที่ได้จัดขึ้นโดย 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกลาง
หม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ภายใต้บรรยากาศของงานวัด โดยผู้เข้าร่วมงาน
ได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน
สาวน้อยตกนำ้า กิจกรรมรำาวง ได้สัมผัสบรรยากาศการดูหนัง
กลางแปลง ซื้อสินค้าและอิ่มอร่อยด้วยอาหารจากร้านค้าที่

พร้อมใจกันมาออกร้านบริการผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติ  ท่ีขาดไม่ได้ คือ กิจกรรมการลอยกระทง และประกวด
นางนพมาศศรีนครินทร์ ประจำาปี 2558 ซึ่ง นางสาวธีระภัทร 
สรรค์สร้างกิจ (น้องแม่นาง) นิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ท่ีมีความสามารถและตอบข้อคำาถามได้ถูกใจกรรมการ จึงสามารถ
คว้าตำาแหน่งไปในที่สุด  นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเทณีไทย
ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเรียนรู้และสืบทอด ประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักในเอกลักษณ์ในความเป็น
ไทย สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยและร่วมกันสืบทอดต่อไป

ภาพ : PRswu

ภาพ : PRswu

ภาพ : PRswu

ภาพ : PRswu
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ง�นวันสถ�ปน�คณะพลศึกษ�
ปีก�รศึกษ� 2558

SWUIC

ชาว SWUIC โดยศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างเครือข่าย และมีส่วนร่วมกับคณะในการจัดเตรียม
ความพร้อมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย 
ในงาน SWU OPEN HOUSE 2015

 วิทยาลัยนานาชาติเพื ่อศึกษาความยั ่งยืน นัดพบ
ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ประสานงานวิทยาลัย เพื่อพูดคุย
และหารือในการเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่าย

 วันท่ี 17 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
คณะพลศึกษา ดังน้ัน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณะ และเพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงามให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของสถาบัน เกิดความรักความสามัคคี
และความผูกพันกับองค์กร โดยจัดพิธีทำาบุญ นิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์ จำานวน 9 รูป  ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี 
รองศาสตราจารย์สุปราณีว์ิ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา
เป็นประธานในพิธี มีการเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา (SWU 
Sports Museum) พร้อมร่วมรับประทานอาหาร รวมท้ังการ
บริจาคโลหิต ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
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ง�นไหว้ครู คณะวิศวกรรมศ�สตร์ “ง�นประเพณีวิ่งเกียร์ รุ่นที่ 23”

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีประเพณีไหว้ครูที่สืบทอด
กันมาช้านาน  เพื่อเป็นสิริมงคลและกำาลังใจให้นิสิตได้มีความ
มุมานะศึกษาเล่าเรียน คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
ประเพณีดังกล่าวจึงได้จัดพิธีนี้ขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2558 
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสืบทอด
ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สืบต่อไป และ
ยังมีศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มอบทุนการศึกษา แก่
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 106,000 บาท

 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม
“งานประเพณีวิ่งเกียร์ รุ่นที่ 23” ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์
ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 16.00 – 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต
ชั้นปีที่ 2 ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงผู้มีพระคุณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแสดงถึงความสามัคคี 
ความมีนำ้าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

นิสิต มศว ชนะเลิศ

ก�รประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษ�

เฉลิมพระเกียรติฯ

 นายพรหมมินทร์  ประไพพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ
มนุษยศาสตร์ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากการชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติฯคร้ังท่ี 16 ประจำาปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ
“พระนวมราชปราชญ์แห่งนำ้า” ภายใต้กรอบหลัก “ตามรอย
พระยคุลบาทช่วยชาต ิได้อยา่งไร” ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมนิสติเกา่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันเสาร์ท่ี 7 
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกทั้ง 5 ภูมิภาค จำานวน 30 คน 
จาก 27 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้
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ส�ระน่�รู้

 1. รับสารดีๆ เข้ามาในชีวิต : เหล่าผู้มีแรงจูงใจ
สูง จะคิดถึงหลักการ “ขยะเข้า - ขยะออก” เป็นพิเศษ แทนที่
จะรับข่าวสารลบๆ หรือ เรื่องราวอันสลดหดหู่ เขาจะเลือกเปิด
รับข้อมูลความคิดในแง่บวก หรือแรงบันดาลใจดีๆ มันไม่ได้
เป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่เป็นการเลือกที่จะมอง 
ไม่ใช้เวลาและพลังงานไปกับข่าวสารลบๆ แค่นั้นเอง
 2. การเขียนเป้าหมาย : แน่นอน! การเขียนเป้า
หมาย คือ หนทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาวิธีการคิดทั้งเป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เหล่าผู้มีแรงจูงใจสูง จะเขียน
มันลงไป และจับตามอง จ้อง เพ่งมันอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ
เป็นการปรับโฟกัส ทิศทางความคิด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนเหมือนเป็นการเตือน ด้วยข้อความ ผ่านจิตสำานึก และ
ที่สำาคัญมันตอกย้ำาไปยังจิตใต้สำานึก 
 3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่
คิดบวก : เหล่าผู้มีแรงจูงใจสูง รู้ดีว่า คุณภาพชีวิตนั้นสัมพันธ์
กับคุณภาพของคนที่เค้าเชื่อมโยง เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ กับ
คนที่เค้าจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ และมีแต่คำาพูดที่ให้กำาลัง
ใจ คุณควรระวังถ้าต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดลบ ที่
มีแต่คำาพูดแย่ๆ ที่ชวนให้ท้อใจ และในไม่ช้าจะต้องกลายเป็น
คนที่คิดลบโดยไม่รู้ตัว และเมื่อใดก็ตามที่ต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับคนเหล่านั้น คุณควรจำากัดระยะห่างให้ชัดเจน
 4. กระดาษโน้ตความคิดดีๆ : นี่เป็นอีกวิธีใน
แต่ละวันที่จะรักษาความคิดในแง่บวกเอาไว้ การสละเวลาใน
ช่วงเช้าเพื่อลงมือเขียนโน้ตข้อความสั้นๆ ที่บอกถึงความคิด
บวกหรือถ้อยคำาสร้างแรงบันดาลใจแปะไว้ในที่ที่คุณสามารถ
เห็นได้บ่อยที่สุด คุณจะเริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วย
แรงจูงใจไปตลอดทั้งวัน แล้วคุณจะชอบมันถ้าได้ลองทำาดู
 5. ปรับคำาที่ใช้ในการพูด : สิ่งที่น่าสนใจคือ เหล่า
ผู้มีแรงจูงใจสูงจะระวังการใช้คำาพูดเป็นอย่างดีเพราะเขาเชื่อ
ว่า มันส่งผลต่อความคิดเป็นอย่างมากและมันก็เหมือนไก่กับ
ไข่ที่ความคิดมีผลต่อคำาพูด และคำาพูดก็ส่งผลต่อความคิด
นั่นเอง หลักการคือ เลี่ยงใช้คำาพูดในแง่ลบและพยายามตรวจ
สอบตัวเองอยู่เสมอ เช่น ถ้าคุณต้องพรีเซนต์งาน คุณอย่าพูด
แค่ว่า “วันนี้ฉันจะพรีเซนต์งานให้ผ่านให้ได้” แต่ให้ใช้คำาพูดว่า 
“ฉันจะพรีเซนต์งานที่สุดยอด และแสดงถึงความยอดเยี่ยมใน
ตัวของฉันให้ทุกคนได้รับรู้” คำาพูดที่แสดงความคาดหวังในแง่
บวกจะสร้างพลังแห่งความเชื่อให้กับคุณได้อย่างมหาศาลจน
คุณไม่รู้ตัว

 6. คิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเราเอง : มนุษย์
เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถคิดเกี่ยวกับความคิดตัวเองได้ 
เหล่าผู้มีแรงจูงใจสูงจะคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง สำารวจ 
ปรับจูน ทบทวนมันและสามารถเปลี่ยนมันไปในทิศทางที่
เขาต้องการ แล้วคุณจะพบว่า คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตส่วน
ตัว และการเป็นมืออาชีพในการทำางานได้และอย่าได้ประเมิน
ผลกระทบของความคิดลบ และคิดบวก ต่ำาจนเกินไป เพราะ
มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่ง!!! เหมือนอย่างที่ Ralph 
Waldo Emerson กล่าวไว้ว่า “มีเพียงคนเดียวที่คุณกำาลังจะ
เป็น เป็นคือคนที่คุณตัดสินใจที่จะเป็น”
คุณต้องการเป็นคนประสบความสำาเร็จ ที่ไม่ได้มีชีวิตแบบ
ปานกลางหรือไม่ คุณพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในตัวคุณเอง
ไปสู่ความฝันของคุณหรือเปล่า มันเป็นหนทางที่คุณต้องเลือก 
เพียงแค่คุณเลือกทำาในหัวข้อดังกล่าว ซัก 2-3 ข้อ ในทุกๆ
วัน มั่นใจอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในหนึ่งสัปดาห์ ทั้ง
ในชีวิตส่วนตัว และความเป็นมืออาชีพในการทำางาน รู้ เข้าใจ 
ลงมือทำา go go go!

ที่มา : เว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th       
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เทคนิค
สู่การเป็นผู้มี

แรงจูงใจสูง6
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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

"
รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา บอกเล่าเรื่องราวผ่านจุลสารฯ
โดยส่งข้อมูลไปยัง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มศว

          alumni@swu.ac.th               ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว        
โทรศัพท์ : 0 2260 9547     114 สุขุมวิท 23

                                                                                   
โทรสาร : 0 2260 9547       เขตวัฒนา กทม. 10110



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

ทำ�วันเกิดของท่�น เป็นวันให้ก�รศึกษ�

“กองทุนวันเกิด
เปิดโอก�สก�รศึกษ�”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี
จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก

ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้
แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ กองคลัง มศว ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
สามารถรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที

 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา มศว ประสานมิตร ประเภทบัญชี 
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 980-2-12515-6 และสำาเนา
ใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยังเบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 
0244 หรือ ทางไปรษณีย์ ไปยังกองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อกองคลังจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้
บริจาคต่อไป


