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บทบรรณาธิการ
 “กลางฤดูฝนท่ีชุ่มฉำา่” เป็นช่วงฤดูกาลของการเพาะปลูก ทำาการเกษตร
หากพูดถึงเรื่องการเกษตรแล้ว ทุกท่านคงเคยได้ยินคำาว่า “เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง” แต่ไม่ทุกคนที่จะรู้จักหรือเข้าใจในคำาดังกล่าว 
 กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดกิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์ พิเศษสำาหรับศิษย์เก่า มศว ของเราเท่าน้ัน
น่ันก็คือ กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีเกษตรของพ่อ”
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีศิษย์เก่าให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนานและได้ความรู้
ไปพร้อมๆ กัน มีกิจกรรมอะไรบ้างและสนุกสนานแค่ไหน ติดตามอ่านได้
ในเรื่องเล่าวันนี้นะคะ
 1 วันกับการเรียนรู้ “วิถีเกษตรของพ่อ” ตามแนวพระราชดำาริและ
พระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงจะเป็นเพียงแค่ 1 วัน ระยะเวลา
ส้ันๆ แต่รับรู้ได้ถึงพระอัจริยภาพและความห่วงใยของพระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยมากมายหรือเกิน ความห่วงใยที่ถูกถ่ายทอดผ่านแนวพระราชดำาริ
และพระราชดำารัสของพระองค์ ลูกขอน้อมนำาหลักแนวทางนั้นไปปฏิบัติ 
เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์

                     จุฑารัตน์  ศรีพุฒ
                                                                    บรรณาธิการ



เรื่องเล่าวันนี้

       ผ่านไปแล้วสำาหรับกิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำาปี
2560 “ส่งเสริมเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรของพ่อ” 
เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และให้ศิษยเก่าเกิดความเข้าใจ เกิดเจตคติท่ีดีในการนำาหลักและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำารงชีวิต 
ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าและ
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น      
 กิจกรรมในคร้ังน้ีมีศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อาทิ 
“เกษตรพอเพียงเมือง” เรียนรู้การทำาเกษตรสำาหรับคนเมืองที่มีที่ดิน
จำากัด หรือไม่มีพื้นที่ดิน เช่น การปลูกผัก ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ 
การปลูกพืชบนดาดฟ้า การนำาขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เรียนรู้การทำา “1 ไร่ พอเพียง” ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของการจัดการพื้นที่
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง
ด้วยกิจกรรมวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำาเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง “การทำานาด้วยวิธีโยนกล้า” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การปลูกข้าวด้วยเทคนิคการทำานาโยนกล้า ลดต้นทุนในการผลิต  ประหยัด
แรงงาน ลดเวลาและความเหนื่อยยากในการทำางาน ให้ผลผลิตสูง
ด้วยเทคนิคเกษตรอินทรีย์ เมื่อศิษย์เก่าได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ทำาให้บรรยายกาศของการทำากิจกรรมเป็นไปด้วยความ
สนุกสนานและได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน
 หลังจากที่ศิษย์เก่าได้เรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในช่วงเช้า
แล้วในช่วงบ่ายก็ได้เปลี่ยนมาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ภายในอาคารกันบ้าง 
ซึ่งศิษย์เก่าได้เข้าร่วมชมนิทรรศการต่างๆ ที่สำานักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ได้
จัดแสดงไว้ อาทิ “วิถีเกษตรของพ่อ” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดิน
นำ้า ป่าและคน ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวง
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง 6 ศูนย์ 
“ตลาดเก่าชาวเกษตร” ชมการจำาลองบรรยากาศตลาดให้เป็นแบบ
ตลาดเก่าย้อนยุค มนต์เสน่ห์แบบไทยๆ และปิดท้ายด้วยการ
ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ภาพรอยยิ้มและ
ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี เป็นความสุขท่ีสะท้อนกลับระหว่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพสกนิกรทั่วประเทศ

(ต่อหน้า 6)

มศว ส่งเสริมศิษย์เก่าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

“วิถีเกษตรของพ่อ”
เรื่อง: จุฑารัตน์ ศรีพุฒ
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เรื่องเด่น

 นายแพทย์สรวิศ โอสถาพันธุ ์บัณฑิตแพทย์ สำาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตแพทย์ มศว รุ่นที่ 26) ผู้ได้รับพระราชทาน
ทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2558 
ขณะที่เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันได้รับทุนศึกษาต่อที่ Joslin Diabetes 
Center, Harvard Medical School ณ กรุงบอสตัน “

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น

คือ ความเพียรที่จะกำาจัดความเสื่อมให้หมดไป

และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง

กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้น

และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง

ความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำาคัญ

ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน

ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ ในความเพียรดังกล่าว 

ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้ง

แก่ส่วนตัวและส่วนรวม

”
 

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ในพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539

นายแพทย์สรวิศ โอสถาพันธุ์
บัณฑิตแพทย์ มศว คนแรก
ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สัมภาษณ์ : คณะแพทยศาสตร์
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แรงบันดาลใจท่ีทำาให้ได้เข้ามาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มศว
“แรงบันดาลใจที่ทำาให้ผมได้เข้ามาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และ
สมัครเพื่อรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คือ อยาก
ใช้ความสามารถของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นดั่งพระราชดำารัส
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระพรมราชชนก ที่ว่า 
“ True success is not in the learning but in its application 
to benefit of mankind ” ” 

อุปสรรค ความเพียร และความพยายาม
“ระหว่างท่ีผมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผมได้ใช้ความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเป็นอย่างมากเพ่ือให้ประสบผล
สำาเร็จ ระหว่างศึกษาต้องพบกับอุปสรรคหลายประการ ซึ่งผมได้ใช้
ความเพียรและพยายามในการเล่าเรียนทั้งในระดับชั้นพรีคลินิก 
ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ ซึ่งต้องศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ ทำาให้มีอุปสรรคทั้งด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม แต่ด้วยความเพียรพยายามก็ทำาให้ผมสามารถ
ทำาการสอบได้คะแนนรวมสูงสุดของชั้นปีที่ 2 จากนักศึกษาทั้งหมด 

249 คนได้ และหลังจากกลับมาศึกษาในระดับช้ันคลินิกท่ีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผมก็พยายามปรับตัวเข้ากับวิธีการศึกษา
และปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ซึ่งหลายครั้งก็ได้พบกับความยากลำาบาก
และมีความท้อใจบ้าง แต่ด้วยความเพียรพยายามก็สามารถศึกษา
ให้สำาเร็จลุล่วงผ่านไปได้โดยดีและจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้”

งานวิจัย และทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
“นอกจากการเรียนแล้ว ผมมีความสนใจเกี ่ยวกับการศึกษาวิจัย 
ในขณะที่เป็นนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ผมจึงได้ติดต่อขอคำาปรึกษาจาก 
อาจารย์ แพทย์หญิงกัญชนา  ง้าวสุวรรณ และได้แบ่งเวลาจากการปฏิบัติ
งานบนหอผู้ป่วยมาทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดท่ีสอง
ร่วมกับ อาจารย์กัญชนา 2 โครงการ ซึ่งการทำาวิจัยก็มีอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น การขาดแคลนด้านทรัพยากร และทุนวิจัยแต่ด้วย
ความสนใจและอยากทำางานวิจัยให้สำาเร็จ ผมและอาจารย์กญัชนา
ใช้ความเพียรพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถทำางานวิจัยได้สำาเร็จ
ลุล่วง 2 โครงการ ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและคาดว่า
ผลการวิจัยนี้จะมีประโชยน์ต่อสุขภาพของผู้ป่วยและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มากก็น้อย และงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำาให้ผมได้รับพระราชทานทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เพื่อให้มาทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มเติมที่ Joslin
Diabetes Center, Harvard Medical School ณ กรุงบอสตัน
เป็นเวลา 1 ปีหลังจากเรียนจบ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผม
ที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร อีกทั้งได้รับโอกาสในการทำางานศึกษา
วิจัยที่สถาบันชั้นนำาของโลก ซึ่งความสำาเร็จเหล่านี้ ได้มาจากการที่ผม
พยายามปฏิบัติตามทศพิศราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ด้านความเพียร และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ เพื่อใช้
ความรู้ความสามารถของผมให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป”

ขอขอบคุณ : คณะแพทยศาสตร์ มศว
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เรื่องเล่าวันนี้
เรื่อง: จุฑารัตน์ ศรีพุฒ

 
ประภา  จันทร์เนตร 
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

“รู้สึกดีที่ได้กลับมาทำากิจกรรมร่วมกับ มศว ในฐานะศิษย์เก่า 
มาแล้วสนุกสนานและได้ประโยชน์ อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีก”

 

พฤกษ์  สมศรีวิไลรัตน์ (นิว) 
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

“ได้ใช้เวลาว่างมาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี 
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เรียนรู้ได้ทำากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ได้รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่า มศว มากขึ้น ผ่านการทำากิจกรรมร่วมกัน” 
 

กนกกร  สิริโสภาอุษา (ส้ม) 
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ 

“หัวข้อกิจกรรมมีความน่าสนใจ ได้มาเรียนรู้วิถีเกษตรของในหลวง ร.9 
ได้แนวทางการทำาเกษตรแบบใหม่ สามารถนำากลับไปทำาเองที่บ้านได้  
และดีใจที่ได้พบปะรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่า รั้วเทา-แดง”

ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 1 วันกับการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีเกษตรของพ่อ” สำาหรับศิษย์เก่าบางท่าน นี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
ที่ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และบางท่านอาจได้ไอเดียความคิดสำาหรับต่อยอดหรือปรับใช้ให้เข้ากับการดำารงชีวิต
ของตนเอง  สิ่งที่ศิษย์เก่าได้เรียนรู้ร่วมกันได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้เกิดขึ้น  กิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าเช่นนี้ มหาวิทยาลัยกำาหนดจัดขึ้นในทุกๆ  ปี ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมได้ที่ งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นะคะ

(ต่อจากหน้า 3)
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แวดวงศิษย์เก่า
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

ชมรมกอล์ฟ OSWEN
จัดแข่งขันกอล์ฟ

เชื่อมความสัมพันธ์

อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นด ีศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาควิชา
ดุริยางคศาสตร์ รุ ่นแรก (ปีการศึกษา 2521) ได้รับการยกย่อง
จากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำาปี 2559 
สาขาดนตรีไทยสากล โดยได้เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

คุณธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร ศิษย์เก่า เศรษฐศาสตร์ รุ่นท่ี 3 ได้รับรางวัล
สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำาปี 2559 สาขาผู้ดำาเนินรายการโทรทัศน์ 
จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรางวัลน้ีมูลนิธิเพ่ือสังคมไทยจัดมอบ
ให้กับสตรีท่ีประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน มีส่วนร่วมหรืออุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่
น่ายกย่องและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณนิษฐา จิรย่ังยืน (มิว) 
ศิษย์เก่าวิชาเอกการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟช่ัน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้แสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม Best Actress จากภาพยนตร์
เรื่อง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ในงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ 
ครั้งที่ 26 และ คุณจิรัชยา ศิริมงคลนาวิน (โม) ศิษย์เก่าวิชาเอกการออกแบบ
ทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เจ้าของตำาแหน่ง Miss 
Tiffany’s Universe 2016) ในโอกาสได้รับตำาแหน่ง Miss International 
Queen 2016 จากการประกวด Miss International Queen 2016 โดยมอบ
ให้ไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ชมรมกอล์ฟ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
มศว จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธ
ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. 
ณ สนามกอล์ฟธัญธานี คันทรีคลับ 
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ใต้ร่มธงเทา
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี จัดงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 
เมษายน พ.ศ.2560 ณ สนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีพิธีมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากการ
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ/นานาชาติ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์รณรงค์
เลิกสูบบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke 2016” และการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีและการแสดง “SWU BAND” 

ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฯ ประจำาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Ambassador Bangkok กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการ
อำาลาสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่บัณฑิต โดยจัดกิจกรรมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางานจากบุคคลสำาคัญในระดับชาติ คุณทิพย์รัตน์ แก้วใส
นักกายภาพบำาบัดประจำาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และนายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะสังคมศาสตร์ คุณโตสิต  วิสาลเสสถ์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดในการประกอบอาชีพ
ให้กับนิสิต 
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ใต้ร่มธงเทา
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ศิษย์เก่าครู กศ.บ. (สังคมศึกษา) มอบทุนการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง ประจำาปีการศึกษา 2559 แก่นิสิตที่เรียนหลักสูตรครูทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนปานกลางถึงดีมาก ฐานะยากจน ความประพฤติดี
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพครูที่เป็นฐากฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฐมบริบท
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET)                                                                       

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริม
ความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : “กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI
MARKET)” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำางานแก่นิสิต โดยการฝึกนิสิตให้วางแผนโครงการ
การดำาเนินงานและปฏิบัติโครงการจริง รวมทั้งนิสิตได้ฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ในเชิงวิชาชีพจากการ
ทำางานจริง โดยการบูรณาการความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำางาน
รวมทั้งทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งก่อเกิดความสามัคคี และการเรียนรูป้ระสาน
สัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างสาขาวิชา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ตลอดจนประชาคมชาว มศว ชุมชนใกล้เคียง และผู้สนใจ 
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ใต้ร่มธงเทา
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

มศว รวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำารวจปราบปราม
ยาเสพติด สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และศูนย์ปราบปราม
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ศปทส.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จัดโครงการ
รวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ และสนามกีฬากลาง
หม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีการแสดงดนตรี
สากลของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำารวจ การแสดง
วงดนตรีจากชมรมดนตรีและการแสดง : SWU Brand 
ของนิสิต มศว กิจกรรม Talk Show เรื่อง Campus 
Safety Zone กับศิลปิน “โอ๊ต” ปราโมทย์ ปาทาน 
การร้องเพลงประสานเสียง และการแสดง เพลง....เขย่าโลก
ประกอบจินตลีลา แสง สี เสียง ลำ้ายุคแห่งโลกอนาคต 
โดยทีมงานสยามเพลย์เฮ้าส์ และการแข่งขันฟุตบอล
กระชับมิตร ระหว่างนักเตะทีมนิสิต มศว และทีมต้นกล้า
จิตอาสา CSR  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวโรฒ ประสานมิตร โดยจัดพิธีทำาบุญถวายดอกไม้ ธูป เทียน 
และปัจจัยไทยธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะกับการใช้โซเชียลมีเดีย  พิธีเดินทักษิณาวัตร (เวียนเทียน) สักการะบูชา 
พระบรมสารีริกธาตุ
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แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่า

 
         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  งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต จะนำาข้อมูลดังกล่าว

ไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านแก้ไขข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กรุณาส่งโทรสารไปที่เบอร์ 0 2260 9547, 0 2258 9589  

หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม สามารถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ทาง inbox ของ facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

"
รวมพลังเครือข่ายศิษย์เก่า
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

ทำาวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
“กองทุนวันเกิด

เปิดโอกาสการศึกษา”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี
จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก

ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้
แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ ส่วนการคลัง 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 ไปยังส่วนการคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 
23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อส่วนการคลังจะได้ส่งใบเสร็จ
รับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป


