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เรื่องเด่นจากปก

เส้นทางการเป็น “ครู” คืนความรู้สู่ชุมชน

แวดวงศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ารับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น

คืนสู่เหย้า “สองทศวรรษเภสัช มศว”

ใต้ร่มธงเทา

ศิษย์เก่าเยือนถิ่น

ภาพบรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำาปี 

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1

ชื่นชมนิสิตทำาความดี

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม 

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มศว ร่วมใจแกนนำายุคใหม่รู้ทันภัยเพศสัมพันธ์

สาระน่ารู้

รู้ยัง วิธีประหยัดนำ้า แบบง่ายๆ ใน ช่วงหน้าแล้ง
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บทบรรณ�ธิก�ร
 “ระเบิดจากข้างใน” หนึ่งในหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ที ่ทรงมุ ่งเน้นเรื ่องการพัฒนาคน คือ ต้องมุ ่งพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนท่ีเข้าไปพัฒนาให้มี
สภาพพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
มิใช่การนำาเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน 
ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำาไปสู่ความล่มสลายได้
 เร่ืองเด่นประจำาปกฉบับน้ี เราได้นำาผู้อ่านทุกท่านมาทำาความรู้จักกับ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ศิษย์เก่า มศว ผู้ที่ได้บอกกับเราว่า “มศว
คือ บ้าน” บ้านที่ให้ทั้งความรัก ความผูกพัน และที่สำาคัญได้ให้วิชาความรู้
นำาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพปรับใช้ในการทำางาน อาจารย์ได้เจริญ
ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำาหลักการทรงงานตามพระราชดำารัสที่ว่า 
“ต้องระเบิดจากข้างใน” มาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนผ่าน
บทบาทหน้าที่ของ “ครู” ถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์นักศึกษา คืนความรู้
สู่ชุมชน จากหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง
 หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงได้รับรู้ถึงเรื่องราวความรักความผูกพัน
ของศิษย์เก่าผู้ซ่ึงได้นำาคุณค่าความรู้ของตนเองออกไปพัฒนาชุมชนผ่าน
การเรียนการสอนและการทำาวิจัย ข้อคิดการเรียนและการทำางาน ตลอดจน
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในการทำางานเพื่อชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรง
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะ เพราะคนด้อยโอกาส
ในสังคมมีอยู่มากมาย และประเทศชาติจะพัฒนาไปอย่างยั่งยืนไม่ได้ 
หากคนยังไม่ถูกพัฒนาค่ะ

                                                                     ด้วยรักและผูกพัน
                     จุฑารัตน์  ศรีพุฒ
                                                                    บรรณาธิการ



เรื่องเด่นจ�กปก

 จากวุฒิปริญญาตรีในสายอาชีพ “พยาบาล” มาเป็น 
“ครู” ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำาหรับใครหลายคน แต่สำาหรับ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย แล้ว ด้วยความจำาเป็นที่ต้อง
มารับหน้าที่ทำาการสอนวิชาพื้นฐานพยาบาลนั้น คำาว่า “ครู” 
ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินพยายาม ความตั้งใจค้นคว้าขวนขวาย และ
การที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน อาจารย์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรท่ีเรียกได้ว่าตรงข้าม
กับสายงานอาชีพพยาบาล และได้นำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การพัฒนางาน พัฒนาคนและที่สำาคัญได้พัฒนาชุมชนสังคม
จนเป็นท่ียอมรับอีกด้วย เรามาทำาความรู้จักและติดตามเร่ืองราว
ความเป็นมาของคำาว่า “ครู” ของอาจารย์กันค่ะ ว่า อะไรคือสิ่งที่
บ่มเพาะความเป็น “ครู” ให้กับอาจารย์  ความรักและความผูกพัน
ที่มีต่อ  มศว  จนถึงการทำางานที่ได้พัฒนาชุมชนผ่านการเรียน
การสอนและการทำาวิจ ัย ตลอดจนข้อคิดการเรียนและ
การทำางานที่ว่า “การเรียน อย่ามุ่งหวังเพียงปริญญาบัตร” 
และ“การทำางานสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการระเบิดจาก
ข้างใน” นั้นคืออะไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ค่ะ 

จาก “พยาบาล” มาเป็น “ครู”
 “หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับ
หน้าท่ีให้เป็นครูสอนวิชาพ้ืนฐานพยาบาล หลักสูตรอนุปริญญา
ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา (นักศึกษาที่
วิทยาลัยจะเรียกอาจารย์ว่า “ครู”) ซึ่งในขณะนั้นไม่มีพื้นฐาน
ในการสอน หรือการเป็นครูเลย พอทำางานได้ระยะหนึ่งจึงได้
มีโอกาสลาเรียนต่อในระดับปริญญาโท แต่แทนที่จะเรียนต่อ
ในสายงานอาชีพพยาบาล กลับเลือกเรียนสายการศึกษาด้วย
ความที่ต้องการพัฒนาความรู้ในสายงานด้านการศึกษาภายใต้ 
ฐานคิดที่ว่าคนที่เป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูในสาขาวิชาชีพ ต้องมี
ความรู้ในวิชาครู จึงได้พยายามหาข้อมูลและได้รับคำาแนะนำา
จากครูที่เคยสอนตอนมัธยมว่าให้เรียนที่ มศว ประสานมิตร 

เพราะมันสุดยอดมาก พร้อมได้ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวัดผล
การศึกษาของอาจารย์ที่ มศว ประสานมิตร หลายท่านมา
ศึกษา และสามารถทำาให้เข้าสอบเพื่อเรียนในระดับปริญญาโท 
สาขาวัดผลการศึกษา ที่ มศว ประสานมิตร ได้ในที่สุด”

เล่าถึงสมัยเรียนปริญญาโท 
 “เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง และถูกตั้งฉายาว่า “มดเล็ก” 
จาก รศ.ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์ เพราะชอบทักทายผู้อื่น ส่วนตัว
ไม่ได้เป็นคนที่มาแค่เรียนเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร ถึงตนเองจะ
เรียนวิชาเอกวัดผลการศึกษาแต่ก็ได้ขอไปฝึกวิชากับอาจารย์
ในสำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จึงได้มีโอกาส
เรียนรู้วิชากับอาจารย์ตั้งแต่การเย็บ นับ และเรียงข้อสอบ 
ทำาทุกอย่างที่ทำาได้ จึงได้ประสบการณ์มาเยอะซึ่งในทฤษฏี
ไม่มีสอน สำานักทดสอบฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ อาจารย์
หลายท่านได้สอนให้เรียนรู้แม้กระทั่งว่าเวลาไปไหนท้อง
เราต้องอิ่มก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร 
ฉะนั้นเราไปเราต้องพร้อมก่อน สำาคัญที่สุด คือ “ความรับผิด
ชอบ” สอนให้เห็นว่าข้อสอบมีความสำาคัญมากอย่างไร กว่า
จะได้มาแต่ละชุดมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรมา
มากมาย สิ่งเหล่านี้ถูกฝึกมาตั้งแต่อยู่สำานักทดสอบฯ จึงถือว่า
ได้ประสบการณ์เยอะมาก”

คำาว่า “ครู” ซาบซึ้งจาก มศว ประสานมิตร
 “ความเป็น “ครู” ตนเองได้ซึมซับวิถีความเป็นครูจาก
คุณแม่ แต่การจบพยาบาลแล้วมาเป็นครูที่วิทยาลัยนั้นเราไม่รู้
เลยว่าความเป็นครูเป็นอย่างไร ต้องมีหลักการสอนอย่างไร  
จนได้มาเรียนได้ที่ มศว ประสานมิตร ได้พบหัวใจของคนเป็น
ครูที่ทำาเพื่อลูกศิษย์ พบวิธีการและกระบวนการสอนรวมทั้ง
ใช้วิธีการครูพักลักจำา ที่ครูมีหัวใจให้ลูกศิษย์ ตนเองได้เรียนรู้ว่า
ครูท่ีไม่ได้สอนแค่เน้ือหาวิชา แต่สอนทักษะการดำาเนินชีวิตด้วย

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาเอก 2547 กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ปริญญาโท 2539 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ได้รับพระราชทานทุน “ภูมิพล”) 
ปริญญาตรี 2536 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง) วิทยาลัยพยาบาลลำาปาง จ.ลำาปาง

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  เอี่ยมชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
จ.พะเยา (ผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า มศว จ.พะเยา)

เส้นท�งก�รเป็น “ครู”
คืนคว�มรู้สู่ชุมชน...
จ�กหลักสูตรสู่ก�รปฏิบัติจริง

3SWU Alumni Magazine



เรื่องเด่นจ�กปก

เป็นครูให้ทั้งชีวิตของลูกศิษย์ เหมือนแม่ดูแลลูก อยู่กัน
เป็นครอบครัว ประทับใจวิธีการถ่ายทอด การบ่มเพาะวิธีคิด 
ระบบคิด ทำาให้วิธีคิดเปลี่ยนไป”

รางวัลทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประเภทผลงาน
ปริญญานิพนธ์ดีเด่น พ.ศ.2537 
 “ตอนเรียนปริญญาโท ได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพล
จำาบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ทุนได้ กรรมการเป็นกรรมการ
ภายนอกจากหลายสาขาวิชา เราต้องอธิบายให้ได้ว่างานที่เรา
จะทำาเป็นประโยชน์และพัฒนาประเทศได้อย่างไร ตนเอง
ตอบว่า “ในสิ่งที่พัฒนางานวัดผลการศึกษา ถ้าคนเริ่มจาก
การพัฒนาการศึกษาแล้ว ประเทศก็จะพัฒนาได้” และต้อง
อธิบายว่าที่เราพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผล ซึ่งอาจจะ
เป็นเครื่องมือชุดแรกๆ ของวงการศึกษาพยาบาลเลยก็ว่าได้ 
เป็นเร่ืองของการพัฒนาแบบทดสอบเอ็มอีคิว ท่ีวัดความสามารถ
พื้นฐานในวิชาการพยาบาล ซึ่งแบบทดสอบนี้จะใช้กระบวน
การคิด การแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่สามารถ
วัดผลผู้เรียนได้ดี โดยจะวัดในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ สุดท้ายจึงถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนภูมิพล 
ซึ่งปัจจุบันยังจำาคำาพูดของ รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ ได้ว่า 
“งานของคุณเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
ไม่ใช่แค่วงการศึกษาพยาบาลเท่าน้ัน ถ้าวงการศึกษาของชาติ
สามารถพัฒนาจากจุดเร่ิมต้นตรงน้ีได้ประเทศก็จะพัฒนา งาน
ของคุณที่ได้รับการคัดเลือกเพราะกรรมการทุกคนเห็นว่า
มันสามารถพัฒนาการศึกษาของชาติได้” หลังจากนั้นในวัน
พระราชทานปริญญาบัตรได้รับทุนต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มันเป็นความปล้ืมปิติ
ในชีวิตที่สุด และจะตอบแทนในคุณความดี บุญคุณนี้”
 หลังจากสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์
กนกวรรณ ได้นำาความรู้จากหลักสูตรและประสบการณ์ที่ได้
จากสำานักทดสอบฯ ไปพัฒนาระบบงานวัดและประมวลผลที่
วิทยาลัยให้เป็นระบบชัดเจนมากขึ้น สักระยะหนึ่งก็ได้ ตัดสิน
ใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อจะได้นำาความรู้ที่ได้ไปใช้และพัฒนางาน

พัฒนาชุมชนผ่านการเรียนการสอนและทำาวิจัย
 “หลังจากจบปริญญาเอกได้ความรู้หลายกระบวนวิชา 
รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ และ ผศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ 
ทำาให้เกิดวิธีคิด อาจารย์สอนวิธีคิด มุมมองต่อการลงชุมชน 
จึงค้นหาตัวเองเจอว่างานตรงน้ีใช่ตัวเรา  เพราะตอนจบปริญญา
โท ก็ยังมองไม่ออกว่าตัวเราต้องอยู่จุดไหนของวิทยาลัย เพราะว่า
ต้องไปอยู่ในกลุ่มการสอนวิชาชีพพยาบาล จนกระทั่งได้เรียน
ปริญญาเอก ได้มีโอกาสทำางานกับอาจารย์จึงได้ประสบการณ์
หลายอย่าง มันทำาให้เรามีความสุขท่ีได้ทำาส่ิงเหล่าน้ี จึงรู้แล้วว่า
เม่ือเรากลับไปอยู่ที่วิทยาลัยส่ิงใหนจะทำาให้เรามีความสุข 
แม้แต่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำาปริญญานิพนธ์ 
ได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนทุกระดับทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน การเข้าไปสังเกตการณ์”

มีความสุขกับวิชาในด้านชุมชน 
  “หลังจากจบปริญญาเอกกลับไปทำางานที่วิทยาลัย 
ได้ขอทำาเรื่องย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ในส่วน
ของการสอนก็ได้พานักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน
เริ่มตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และในชั้นปีที่ 4 รายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ที่นักศึกษาต้องลงฝึก
ปฏิบัตกิารวินิจฉัยชุมชน ที่ได้ร่วมกับทีมสอนพัฒนาวิธีการจัด
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน และนำามาซึ่ง
การได้รับรางวัลดีเด่น 15 ปี วิถีชุมชน การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น 
ของสำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ ประเภทการฝึกอบรมและ
การเรียนการสอน ในงาน 17th HA National Forum 
ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับตอนเรียนปริญญาเอก เช่น 
รายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ และรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร  
รายวิชาแต่ละรายวิชาที ่ปรับใช้สำาหรับการเรียนการสอน
อันน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่มันเกิดแรงบันดาลใจที่ได้วิชาความรู้จาก
มศว ประสานมิตร ไปพัฒนาการเรียนการสอนตลอดเวลา 
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สิ่งที่สำาคัญ คือ การทำางานเป็นทีม ได้ชวนน้องๆ และพี่ๆ ที่อยู่
ในกลุ่มวิชาพยาบาลชุนชนทำางานร่วมกัน และพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนไปเรื่อยๆ งานของเราไม่ได้ตอบโจทย์ที่
การเรียนการสอนเท่านั้น แต่งานของเราตอบโจทย์ที่ชุมชน
ด้วย ดังนั้น จึงได้ปลูกฝังนักศึกษาว่า การเรียนวิชาภาคปฏิบัติ
ในชุมชน ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้เกรดหรือเรียนจบตามรายวิชา
ของหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องย้อนถามตัวเองว่า ชุมชนได้อะไร
จากการปฏิบัติของนักศึกษา เพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบชุมชน
ทำางานต้องฟังเสียงของชุมชนคืออะไร ไม่ใช่ฟังความต้องการ
ของพวกเรา เราไม่ใช่เพียงแค่ได้ฝึกงาน ชาวบ้านไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้ให้ข้อมูล แต่ชาวบ้านจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและชาวบ้าน
จะต้องได้ประโยชน์จากการที่เราฝึกวิชาในการพยาบาลชุมชน
ในตรงนี้ด้วย” 

 “หลังจากการพัฒนาการเรียนการสอนไปได้ระดับ
หนึ่ง จนกระทั่งสามารถผลักดันให้วิทยาลัยมีการทำาบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน  
ทาง สกว.ได้สนับสนุนเราเต็มท่ี เพราะฉะน้ันจึงได้ทำางานร่วมกัน
และทำาวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปด้วย ได้ชวนชาวบ้านมาเป็นนักวิจัย
ชุมชน และในส่วนกระบวนการเรียนการสอนก็ได้นำานักศึกษา
เข้าไปในพื้นที่ทำาวิจัยในชุมชน เป็นการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน เกิดกระบวนการท่ีเราหลอมเข้าด้วยกันจนแยกไม่ออกว่า
นี่คือ การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 
ความรู้ที่ได้จาก มศว ประสานมิตร คือ วิธีคิด ได้กระบวนทัศน์
ได้มุมมอง โดยส่วนตัวไม่ได้ทำางานเฉพาะการเรียนการสอน 
ยังจำาคำาพูดของอาจารย์หลายท่านที่เป็นคุณูปการ ที่ปลูกฝังว่า
การเป็นดุษฏีบัณฑิตมีหน้าที่ที่ต้องทำาเพื่อชาติและแผ่นดิน 
มิใช่จะทำาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น เพราะ
มันน้อยเกินไปในสิ่งที่เค้าให้คุณค่าพวกคุณมา” 

 อาจารย์ได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่า ในการทำางานอาจารย์
ได้สร้างเครือข่าย จากการเรียนการสอนสู่การวิจัย ด้วยการ
เสริมพลังชุมชน ชวนชาวบ้านทำากิจกรรม หาโครงการลงไป
ทำางานร่วมกันกับชุมชน จนสุดท้ายมีชาวบ้านหลายพื้นที่มา
เป็นนักวิจัยกับอาจารย์ แม้กระทั่ง ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นก็ยก
ระดับชาวบ้านขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนต่อชุมชน และที่สำาคัญ
อันหนึ่งที่อาจารย์ได้เข้าไปกอบเกี่ยวไว้ คือ การที่ได้ถูกเลือก
เป็นตัวแทนของ จ.พะเยา เข้าไปร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม” ของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ทำาให้อาจารย์ได้เครือข่ายทำางานในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่ิงท่ีได้ร่วมกัน
สร้างขึ้นมาทำาให้เกิดเครือข่ายระดับเขต ระดับภาค ติดอาวุธ
ทางปัญญาให้คนในชุมชนผ่านนักศึกษาเข้าสู่ชาวบ้านและ
ชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียน และการทำางาน
 “การเรียน กว่าเราจะเรียนจบต้องใช้ทุนทรัพย์ ทุนความรู้
และใช้พลังต่างๆ มากมาย ดังนั้น อย่ามุ่งหวังแต่ใบปริญญา
บัตร แต่ให้มองว่าเรียนแล้วได้คุณค่าอะไร แล้วในคุณค่านั้น
ออกไปจะไปทำาอะไร เพื่อใคร อย่างไร อย่าทำาเพียงแค่ส่วนตัว
เพราะคุณค่ายังน้อยไป ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้สังคมประเทศจะ
เดินไปอย่างไร เพราะคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรามีมากมาย ดังนั้น
เราต้องเรียนเพื่อสังคม และประเทศชาติของเราด้วย”
 “การทำางาน หากทำางานเต็มที่ด้วยหัวใจ ผลที่ได้คือ
ความสุขใจของตนเองและคนรอบข้าง หาโอกาสทำาหน้าที่
เพ่ือชุมชนและสังคม  การท่ีมีโอกาสได้เรียนถือว่ามีบุญมากมาย
แล้ว แต่คนที่ด้อยโอกาสกว่าเรามีอีกมากมาย แล้วเราจะไป
ชวนเขาพัฒนาบ้านเมือง สังคมและประเทศชาติได้อย่างไร ดังน้ัน
เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ใช่ว่าไปช่วยเขา แต่ต้องไปชวนให้เขา
คิดได้ด้วยตนเอง สร้างชุมชนของเขาเองให้มีความเข้มแข็ง เพราะ
จุดท่ีเข้มแข็งมันต้อง “ระเบิดจากข้างใน” ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปชวนเขาพัฒนาชุมชนของเขา ให้มี
สภาพพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำาเอาความเจริญ
หรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่มี
โอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว เราเป็นเพียงคนนอกที่มีหน้าที่เอา
ความรู้ไปปรับใช้กับชุมชนและสังคม” 
 และสุดท้ายในฐานะท่ีอาจารย์เป็นผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า
มศว จ.พะเยา อาจารย์ยังเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ได้ไปเชื่อมความ
สัมพันธ์กับศิษย์เก่าในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ายศิษย์เก่ามีความ
เข้มแข็ง ได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลายท่าน ตั้งแต่สมัย
เป็นวิทยาลัยการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนและร่วมด้วย
ช่วยกันในการสร้างกลุ่มศิษย์เก่าในพื้นที่ จ.พะเยา ให้เข้มแข็ง 
โดยจะทำาหน้าท่ีผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า จ.พะเยา ให้อย่างเต็มท่ี 
ทั้งยังให้ความเห็นว่าลูกศิษย์ มศว ผลิบานอยู่ทั่วแผ่นดินอยาก
พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า มศว ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นแรง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
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คืนสู่เหย้�
“สองทศวรรษเภสัช มศว”

 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์และ
ชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มศว ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้า 
“สองทศวรรษเภสัช มศว” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
โดยภายในงานมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2558 สาขาต่างๆ ดังนี้
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีความรักและผูกพันกับคณะอย่าง
สมำ่าเสมอ : เภสัชกรธีธัช  จันบำารุง
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้อุทิศตนทำางานเพื่อคณะ : เภสัชกร
สมสิน  สุจิตตานนท์รัตน์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้อุทิศตนเพ่ือสังคมและชุมชน : เภสัชกร
หญิงมิ่งขวัญ  ธนเศรษฐกร
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ : เภสัชกร
หญิงจิรวรรณ  ขาวแก้ว
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง : เภสัชกรติณภัทร  เกียรติกรชูวงศ์

ศิษย์เก่�รับร�งวัล
ทันตแพทย์ดีเด่น

 ขอแสดงความดีกับทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์และศิษย์เก่า
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ‘ทันตแพทย์ดีเด่น’
ประเภททันตแพทย์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น จาก คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณของทันตแพทย์ฯ ทันตแพทยสภา โดยรับ
มอบจาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และร่วมอภิปรายกลุ่มเรื่อง ‘ทันตแพทย์ไทย 
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน’ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

แวดวงศิษย์เก่�
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“ศิษย์เก่�เยือนถ่ิน”

 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำาปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 
2559 เวลา 13.00 น. ณ 300 Bowl รามคำาแหง กทม.                      ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/oswena

เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ตรงจากการทำางาน
จากพ่ีสู่น้อง สร้างความประทับใจให้กับนิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นอย่างมาก และยังสร้างความประทับใจแก่ศิษย์เก่าเองและ
คณาจารย์ทุกท่านอีกด้วย การจัดโครงการคร้ังน้ียังการเปิดพ้ืนท่ี
ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้แก่น้องๆ 
นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กระชับมากยิ่งขึ้น 
ระหว่างพี่กับน้อง และระหว่างลูกศิษย์กับคณาจารย์  นับเป็น
ภาพบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวมนุษยศาสตร์อีกภาพ
หนึ่งที่ตราตรึงไปอีกนานเท่านาน

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี ๒
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งได้เรียนเชิญ คุณธัญญารัตน์ นิภัทร์
ธนศักดิ ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ปัจจุบันทำางานที่ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ตำาแหน่ง 
Administrative Assistant มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“ทักษะสื่อสารกับสายการบิน” และเรียนเชิญ คุณเปี่ยมศักดิ์ 
อุไรพันธุ ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื ่อการสื ่อสารนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“สร้างเสริมบุคลิกภาพ ตามแบบฉบับแอร์ สจ๊วต” ซ่ึงบรรยากาศ
การบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเองและอบอุ่น

ภ�พบรรย�ก�ศก�รแข่งขันโบว์ล่ิงประจำ�ปี
สม�คมศิษย์เก่�วิศวกรรมศ�สตร์ มศว คร้ังท่ี 1
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ชื่นชมนิสิตทำ�คว�มดี

ค่�ยสร้�งแรงบันด�ลใจ
เพื่อรับใช้สังคม 

นิสิตมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเกียรติบัตร 
แสดงความชื่นชมนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
 1. นายธนพล เลาหเมตเมธา
 2. นางสาวกนต์หทัย ทองพงษ์เนียม
 3. นางสาวธัญชนก สิงหพันธุ์
 4. นางสาวปราญชลี สุขแสนไกรศร
 5. นางสาวพิมพ์ผกา วรวัฒนกุล
 6. นางสาวปราณิศา นาราวิโรจน์
 7. นางสาวชมพูนุท ศรีเจริญ
 ที่ได้ทำาความดี เก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของและไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้นิสิต
รักษาความดีน้ีต่อไป เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม
สภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม
2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตาม
พระราชดำาริ จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่เครือข่ายชุมชน เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน และเกิดความเข้าใจ
เกี ่ยวกับแรงบันดาลใจและจิตสำานึกสาธารณะ และเป็น
การเสริมสร้างให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม 
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อบรมยุวอ�ส�เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้
ด้�นก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มศว ร่วมใจแกนนำ�ยุคใหม่
รู้ทันภัยเพศสัมพันธ์

 คณะกรรมการดำาเนินโครงการ มศว ร่วมใจแกนนำายุคใหม่
รู้ทันภัยเพศสัมพันธ์ จัดโครงการ มศว ร่วมใจแกนนำายุคใหม่ 
รู้ทันภัยเพศสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมอบรมแกนนำานิสิตยุคใหม่
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพ่ือส่งเสริมให้แกนนำา
ตระหนักถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมบูรณาการเพื่อจัดโครงการ “การอบรมยุวอาสาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เม่ือวันท่ี 5-8 กุมภาพันธ์
2559 ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แก่เยาวชนในพ้ืนท่ีอำาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว เสริมสร้างความสามารถของเยาวชนในการเป็นยุวอาสา
เพื่อให้ความรู้และแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำาความรู้เกี่ยวกับการเป็นยุวอาสา
ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น

มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคให้คำาปรึกษาและการปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถถ่ายทอด
ทักษะและความรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยนิสิตแกนนำานิสิตยุคใหม่
จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะพลศึกษา และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันสำาคัญและเทศกาลต่างๆ 
ได้แก่ วันลอยกระทง วันเอดส์โลก และวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมา 
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ส�ระน่�รู้

 1. การอาบนำา้ การใช้ฝักบัวจะส้ินเปลืองนำา้น้อยท่ีสุด
 รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดนำ้า และหากใช้อ่างอาบนำ้าจะใช้นำ้า
ถึง 110-200 ลิตร
 2. การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน
จึงใช้นำ้า จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการจุ่ม
ล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก
 3. การแปรงฟัน การใช้นำ้าบ้วนปากและแปรงฟัน
โดยใช้แก้ว จะใช้นำ้าเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้นำ้าไหลจาก
ก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใช้นำ้าถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง
 4. การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้นำ้าถึง 8–12 
ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุนำ้ามาใส่ในโถนำ้า 
เพื่อลดการใช้นำ้า โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองนำ้าน้อยกว่า
แบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะ
และโถส้วมแยกจากกัน
 5. การซักผ้า ขณะทำาการซักผ้าไม่ควรเปิดนำ้าทิ้งไว้
ตลอดเวลา จะเสียนำ้าถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้ 
มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า
 6. การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบ
สกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างนำ้า จะประหยัดเวลา
ประหยัดนำ้า และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง
ซึ่งจะสิ้นเปลืองนำ้า 9 ลิตร/นาที

วิธีประหยัดนํ้า แบบง่ายๆ

ใน ช่วงหน้าแล้งรู้ยัง!

 7. การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองนำ้าเท่าที่จำาเป็น 
ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อก
โดยตรง ถ้าเป็นภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำานำ้าไปรดต้นไม้ได้ด้วย
 8. การเช็ดพ้ืน  ควรใช้ภาชนะรองนำา้และซักล้างอุปกรณ์
ในภาชนะก่อนที่จะนำาไปเช็ดถู จะใช้นำ้าน้อยกว่า การใช้สายยาง
ฉีดล้างทำา ความสะอาดพื้นโดยตรง
 9. การรดนำ้าต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดนำ้าต้นไม้แทน
การใช้สายยางต่อจากก๊อกนำา้โดยตรง หากเป็นพ้ืนท่ีบริเวณกว้าง 
ก็ควรใช้สปริงเกอร์ หรือใช้นำา้ท่ีเหลือจากกิจกรรมอ่ืนมารดต้นไม้
ก็จะช่วยประหยัดนำ้าลงได้
 10. การล้างรถ ควรรองนำ้าใส่ภาชนะ เช่น ถังนำ้า
แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มนำ้าลงในถัง เพื่อเช็ดทำาความ
สะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดนำ้าโดยตรง ซึ่งจะเสียนำ้าเป็น
ปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นการใช้นำ้าที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดนำ้าทิ้ง
ระหว่างการใช้นำ้าหรือปล่อยให้นำ้าล้น จะสามารถลดการใช้นำ้า
ได้ถึง 20-50 % ทีเดียว

ที่มา : การประปานครหลวง
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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

วิธีประหยัดนํ้า แบบง่ายๆ

ใน ช่วงหน้าแล้ง



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

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


