ประวัติยอ

นายกสมาคมคนที่ ๑๑

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม
พ.ม., พธ.บ.รุนที่ ๓๑, M.A., Ph.D. (Pol. Sc.)
- ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชารัฐศาสตร
- รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มจร
- ผูอํานวยการหลักสูตร ป.โท - ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร
- นายกสมาคมศิษยเกา มจร

• การบรรยายและเปนที่ปรึกษานอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๓-ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปจจุบัน

เปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยโรงเรียนพาณิชยการธนบุรี
และศูนยโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
เปนอาจารยพิเศษ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เปนอาจารยบรรยายพิเศษคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนอาจารยบรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
เปนวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• ตําแหนงที่ไดรับมอบหมายทางนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

• เกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒

กรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแหงชาติ
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒสิ ภา
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง สมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตํารวจ สภาผูแทนราษฎร

เจาหนาที่ของรัฐตัวอยาง มจร. กระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
ศิษยเกาดีเดน สมาคมศิษยเกา มจร.
(ก)

นโยบายการบริหาร

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เสนอโดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการประชุมใหญสมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ หองประชุมยอย อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑. สงเสริมใหศิษยเกา มจร ใหเขามาเปนสมาชิกสมาคมใหมากที่สุด โดยตั้งเปาหมายวา ภายใน ๒ ปขางหนา สมาคมควรมีสมาชิก
ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ รูป/คน
๒. จัดใหมีการออกระเบียบสมาคมฯ วาดวยสมาคมสาขา โดยเชิญผูแทนศิษยเกา มจร ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เขามามีสวนรวม
ในการออกแบบนี้ โดยรับฟงความคิดอยางกวางขวางที่สุด
๓. จัดใหมีสมาคมสาขา ของสมาคมศิษยเกา มจร ในทุกจังหวัดที่มีหนวยงานของ มจร ตั้งอยู ประกอบดวย
๓.๑ จังหวัดที่ตั้งของวิทยาเขต
๑๐ จังหวัด
๓.๒ จังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ
๘ จังหวัด
๓.๓ จังหวัดที่ตั้งของหองเรียนและหนวยวิทยบริการ
๒๙ จังหวัด
รวมทั้งสิ้น
๔๗ จังหวัด
โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป นับจากวันที่ไดรับเลือกตั้ง
๔. จัดใหมีการประชุมสมาคมศิษยเกาสัญจร ใหครบทุกภูมิภาคของประเทศภายในระยะเวลา ๒ ป เพื่อสรางความเขมแข็งและเผยแผ
เกียรติภูมิของศิษยเกา มจร
๕. จัดใหมีการออกจุลสารรายสองเดือน แจกจายใหถึงมือของสมาชิกในทุก ๒ เดือน โดยเนนการติดตอสื่อสารระหวางศิษยเกาและ
ชวยเหลืองานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหสมาชิกไดรับทราบใหมากที่สุด
๖. จัดใหมีโครงการ “มหาจุฬาธรรมยาตรา” เพื่ออาราธนา/เชิญผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา ผูเคยไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
เข็มเกียรติคุณ ศิษยเกาดีเดน และผูสนใจ เขารวมเดินธรรมยาตรารอบบริเวณ มจร วังนอย แลวรวมกันเปนเจาภาพถวายภัตตาหาร
เพลแดพระสงฆจํานวน ๑,๒๕๐ รูป และเลี้ยงอาหารแกสาธุชนจํานวน ๑,๒๕๐ คน ในเดือนมกราคมของทุกป
๗. จัดระดมทุนนํารายได มาดําเนินกิจกรรมของสมาคมใหไดมากที่สุด ทั้งในสวนสมาคมและสมาคมสาขา
๘. จัดใหมีการปรับปรุงที่ทําการสมาคม ใหเหมาะสมกับการเปนสมาคมที่มีสมาคมสาขามากที่สุดในประเทศไทย
๙. จัดปรับปรุงระบบสื่อสารของสมาคมใหทันสมัย โดยจัดใหมีขอมูลขาวสารของสมาคมที่สามารถสืบคนทางระบบอินเตอรเน็ตไดงา ย
โดยปรับปรุงเว็ปไซตทมี่ อี ยูใ หเปนปจจุบนั และมีเจาหนาทีป่ ระจําการของสมาคมทีท่ าํ หนาทีใ่ หบริการแกสมาคมตลอดเวลา
จึงขอเสนอนโยบายการบริหาร ๙ ขอนี้เปนนโยบายหลัก สวนเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ จะไดรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิก
สมาคมประมวลเขาไปพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพือ่ พิจารณากําหนดเปนนโยบายและวางกลยุทธเพือ่ ดําเนิน
การใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ป ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกสมาคมฯ ตอไป
จึงขอแสดงความตัง้ ใจและมุง มัน่ เปนสัญญาประชาคมทีจ่ ะไดรบั ใชสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยขอรับอาสาที่จะนําพาคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอดังกลาวขางตนทุกประการ

(ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารจาก สาราณียกร

ขอ

แสดงความดีใจกับนายกคนใหม ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ผศ.ดร.
สุรพล สุยะพรหม ที่ไดรับความไววางใจจากมวลหมูสมาชิก

นับจากวันนี้ไปอีกสองป จะเปนชวงที่ทานนายกตองทุมเทความพยายามทั้งหมดใหกับงานของสมาคม โดยที่ทานไดเขียน
นโยบายไว ๙ ขอมีอะไรบางนั้น หาอานไดในเลม
ในสวนของสาราณียกรเอง ทานนายกมอบหมายไววา งานขาวตองรวดเร็ว มีเนื้อหาสาระเขมขน และกระจายสงถึงมือ
สมาชิกทุกเดือน ตรงนี้ จึงตองเรียนมวลสมาชิกวา เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของวารสารเปนลักษณะของจดหมายขาวแทน
โดยไมเปนเลมแบบที่ทานกําลังถืออยูในมือ เนื้อหาเปนการนําเสนอขาวความเคลื่อนไหวของมวลสมาชิกใหทันเหตุการณ
วารสารฉบับนี้เปนฉบับโหมโรง เนื้อหาภายในจึงประกอบไปดวยขอมูลประกาศตางๆ ของสมาคม ปกนั้น
นําเสนอใหเห็นหนาเห็นตานายก อุปนายก และเลขาธิการ เพราะจะไดหาตัวกันใหเจอ ใครมีหนาที่ทําอะไรก็อานได
ในเลมนี้ แตสิ่งหนึ่งที่ใครขอความรวมมือมายังเพื่อนพองนองพี่ ก็คือ ขอมูลขาวสารครับ สงไดที่ผม chenprinting
@hotmail.com หรือ จะสมัครเปนเพื่อนคุยก็ ไดใน facebook/เชน นคร หากทานไมสะดวกที่จะติดตอมาที่ผมก็ผานทาง
ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ผูชวยสาราณียกรได(ตอนนี้ โกนหนวดแลว ไมนากลัว) ขอขอบคุณทีมงานสาราณียกรทุกทาน ที่อาสา
เขามาชวยงาน และหวังวาจะสนองงานสมาคมให ไดตามนโยบายที่ทานนายกมอบหมายไว แลวพบกันใหมในรูปแบบ
จดหมายขาวครับ
เชน นคร
สาราณียกร

สารบัญ

ประวัติย่อ นายกสมาคม
สาร
สารจากสาราณียกร
สารจากนายก

คุยกับนายก

(ก)
๑-๒

ประกาศสมาคมศิษย์เก่า

๕-๗

เรือ่ ง ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาฯ
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ชุดที่ ๒๐

ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ นโยบายการบร�หาร

๘
ทายเลม

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู, ผศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง, ผศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต, ผศ.ดร.สิริวัฒน
ศรีเครือดง บรรณาธิการ : นายเชน นคร กองบรรณาธิการ : ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ,ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน, นายวิลัน ทําไร, นายสมควร
ถวนนอก, นายสนธิญาณ รักษาภักดี, นายสํารวย นักการเรียน, พ.ท.ไชโย นามนนท ศิลปกรรม : behomeart จัดทําโดย :
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพที่ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๒๑-๘๘๙๒, ๐-๒๖๒๓-๕๖๒๓ โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๕๖๒๓

๒

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารจาก นายก
กราบนมัสการ/สวัสดีครับ
ศิษยเกา มจร ทุกทาน
กระผม ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ขออนุญาตรายงาน
ตัวกับทานผูเปนศิษยเกา มจร ทุกทาน ในฐานะที่ไดรับ
เกียรติใหเขามาทําหนาที่เปนนายกสมาคมศิษยเกา มจร
คนที่ ๑๑ พรอมที่จะทํางานรวมกับคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ชุดที่ ๒๐ โดยเบื้องตนนี้ ขอขอบพระคุณที่มวล
สมาชิกทีไ่ ดไววางใจใหกระผมและคณะมีโอกาสมาแสดง
ฝไมลายมือบริหารสมาคมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตลอด
๒ ปขางหนานี้
กระผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม มีความ
มุงมั่นรวมกันวา สมัยที่ผมและคณะเขามาบริหารงาน
ครัง้ นี้ จะขออนุญาตสานงานตอทีท่ า นนายกสมาคมและ
กรรมการบริหารชุดกอนๆ ไดทําไวดีแลว และขอริเริ่มทํา
กิจกรรมใหมๆ เพือ่ ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และนโยบายที่ไดแถลงไวตอประชาคมของชาวศิษยเกา
มจร แลว
พวกเราที่เปนคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่
๒๐ ประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา
มีความเห็นพองตองกันวา ทุกวันพระปาฏิโมกข ที่เปน
วันแรม ๑๕ คํ่า หรือวันแรม ๑๔ คํ่า คณะกรรมการ
บริหารสมาคมมีนัดหมายมาประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมเพือ่ ดําเนินงานรวมกันใหแข็งขัน แข็งแรง
อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ตองจัดใหมีการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร โดยมีองคประชุมครบแนนอน
กระผมตองกราบขออภัยดวย ที่คณะกรรมการ
บริหารสมาคมชุดที่ ๒๐ นี้ สวนใหญเปนบุคลากรทํางาน
อยูภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ของพวกเรา ทั้งนี้ เปนเพราะเหตุผลที่วา ในชวง ๒ ปถัด
จากนี้ไป งานยิ่งใหญที่สุด นั่นก็คือการวงรากฐานใหมี
สมาคมสาขาในทุกจังหวัดที่มี มจร ตั้งอยู อยางนอย
ที่สุดพื้นที่ตั้งวิทยาเขต ๑๐ แหง วิทยาลัยสงฆ ๘ แหง

จะตองมีสมาคมสาขาเปนปกแผนและมั่นคง จะใหชาว
มจร ในภูมิภาคตางๆ มีพลังเพิ่มขึ้นในการรวมตัวเพื่อทํา
กิจกรรมเสมือนทีส่ ว นกลางมีสมาคมศิษยเกาดังทีป่ รากฏนี้
ดวยความตัง้ ใจและมุง มัน่ ทีจ่ ะทําใหสมาคมสาขา
กระจายพื้นที่ใหมากที่สุด กระผมจึงปรึกษาหารือรวมกัน
กับคณะกรรมการบริหารสมาคมจํานวน ๑๕ ทาน ที่ได
รับเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญสมัยสามัญประจํา
ป ๒๕๕๕ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่
ผานมาวา ควรทีจ่ ะใหโอกาสศิษยเกาทีเ่ ปนบุคลากรประจํา
มจร ไดชวยกันผลักดันนโยบายสําคัญเรื่องนี้บรรลุผล
สําเร็จใหจงได
อยางไรก็ตาม ในคณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดที่ ๒๐ นี้ จะวาไปตามขอเท็จจริงแลว มีทั้งคนในรั้ว
มหาวิทยาลัยและศิษยเกานอกรัว้ มหาวิทยาลัย ทัง้ นีค้ ณะ
กรรมการบริหารตัง้ ใจวาจะขอรับคําปรึกษาและขอความ
รวมมือจากทีป่ รึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานทีจ่ ะได
แตงตัง้ จากทุกแผนกใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีว่ า ทุกทานจะไดมี
สวนรวมในการบริหารสมาคมชุดนี้ใหมากที่สุด
กระผมและคณะของทานสาราณียกร (อ.เชน นคร)
รับมติกรรมการบริหารสมาคมมาวา จะรวมกันผลักดัน
ใหมีการออกทั้งวารสาร และจุลสารเปนรายเดือน โดย
แจกจายใหถึงมือสมาชิกในทุกเดือน นี้เปนปณิธานที่
สมาคมมีความประสงคที่จะสื่อสารกับสมาชิก และจะ
พยายามดําเนินการใหสําเร็จตามที่ไดตกลงกันไวแลว
กระผมและคณะจึงขอปวารณาวา หากมีขอ แนะนํา
ใดๆ โปรดสงความคิดเห็นมาไดเลยครับ ทั้งที่ตัวกระผม
โดยตรง หรือทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมทุกทาน หรือ
ตามชองทางตางๆ ที่สมาคมจัดใหมีขึ้น โดยกระผมและ
คณะยินดีนอมรับเพื่อการนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข
หรือเสริมเติมงาน ของสมาคมใหดีขึ้นตอไป และพบกัน
อีกในฉบับหนาครับ
ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
นายกสมาคมศิษยเกา มจร

สมาคมศิษ ย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุย กับ

นายก
๑. ท่านนายกรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้รับต�ำแหน่งนี้?
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับใช้และสนอง
งานของสมาคมฯ ในครั้งนี้ เบื้องต้นต้องขอขอบคุณสมาชิก
สมาคมฯ ทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจและมอบหมายให้ผมได้
เข้ามาท�ำหน้าที่นี้ โดยผมเองก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีผ่ า่ นมานีแ้ ล้วว่า จะตัง้ ใจ
น�ำพาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๐ ด้วยนโยบายที่
จับต้องได้ ซึง่ คาดว่าภายใน ๒ ปีขา้ งหน้านีจ้ ะเห็นผลการด�ำเนิน
งานอย่างแน่นอน

๒. ท่านนายกมีนโยบายอย่างไรในการบริหารสมาคม?

๖) จัดให้มีโครงการเดินการกุศล “มหาจุฬาธรรมยาตรา”
๗) จัดระดมทุนน�ำรายได้ มาด�ำเนินกิจกรรมของสมาคม
ให้ได้มากที่สุด
๘) จัดให้มกี ารปรับปรุงสถานทีท่ ำ� การสมาคมให้เหมาะสม
๙) จัดปรับปรุงระบบสื่อสารของสมาคมให้ทันสมัย
ผมแถลงเช่นนี้ เสมือนท�ำเป็นสัญญาประชาคมกับศิษย์เก่า
มจร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผมและคณะกรรมการบริหารชุดนี้
ได้ท�ำงานทั้ง ๙ ข้อนี้ให้ส�ำเร็จให้จงได้

๓. ท่านนายกช่วยจัดล�ำดับความส�ำคัญของนโยบาย
๙ ข้อ หน่อยครับ ?
ความจริงที่ว่านโยบาย ๙ ข้อที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ ๔ ข้อแรกเป็น
เรื่องการเพิ่มสมาชิกและท�ำให้มีสาขาสมาคมทั่วทุกจังหวัดที่มี
หน่วยงาน มจร ตั้งอยู่ ซึ่งต้องท�ำในทันที ผมเองได้ด�ำเนินการ
ยกร่ า งระเบี ย บนี้ เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมเพื่ อ
พิจารณาเบื้องต้น แล้วเชิญชวนผู้แทนศิษย์เก่าผู้สนใจจาก
ทุกภูมิภาคมาช่วยกันวางระเบียบในเรื่องนี้
ถัดมาที่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ต้องท�ำควบคู่กันไป คือการ
สือ่ สารภายในองค์กร ทีเ่ น้นออกทัง้ วารสารหรือจุลสารให้ถงึ มือ
สมาชิกทุกเดือน โดยต้องขอแรงฝ่ายสาราณียกรอย่างมาก และ
ในขณะเดียวกันต้องปรับปรุง Website ของสมาคมให้ทนั สมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ สมาคมของพวกเราไม่มรี ายได้ทแี่ น่นอน จึง
จ�ำเป็นที่จะต้องระดมทุนจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งคงต้องอาศัย
ทั้งจากคณะกรรมการบริหารและศิษย์เก่า ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้
ในกิจกรรมต่างๆ
นโยบายที่ขอริเริ่มในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ คือผมใน
นามของสมาคมจะเสนอให้มหาวิทยาลัย เชิญชวนศิษย์เก่ามา
เยีย่ มมาเยือน มจร วังน้อย โดยการเดินชมรอบๆ มหาวิทยาลัย
ของพวกเรา โครงการนี้เรียกว่า การเดินการกุศล มหาจุฬา
ธรรมยาตรา ซึ่งก�ำหนดจัดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ คงมีรายละเอียดสื่อสารกันเป็นระยะๆ นะครับ

ความจริงการบริหารงานของสมาคม นอกจากจะด�ำเนิน
การตามที่ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมแล้ว
ผมได้แถลงนโยบายในการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ อย่างเป็น
ทางการในทีป่ ระชุมใหญ่สมัยสามัญประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม
๙ ข้อด้วยกันคือ
๑) ส่งเสริมให้ศิษย์เก่า มจร ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคม
ให้มากที่สุด โดยภายใน ๒ ปี มีสมาชิกสมาคมไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ คน
๒) จัดให้มีการออกระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยสมาคมสาขา
๓) จัดให้มีสมาคมสาขา ของสมาคมศิษย์เก่า มจร. ในทุก
๔. ท่านคิดว่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม –
จังหวัดทีม่ หี น่วยงานของ มจร ตัง้ อยู่ โดยจะด�ำเนินการ
สมาชิก – คณะ ให้มีความใกล้ชิด เพื่อท�ำประโยชน์ ให้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
๔) จัดให้มกี ารประชุมสมาคมศิษย์เก่าสัญจร ในทุกภูมภิ าค สังคมได้อย่างไร ?
ค�ำถามข้อนี้ ผมว่า นโยบาย ๘ – ๙ ข้อ ที่คณะกรรมการ
ของไทย
๕) จั ด ให้ มี ก ารออกจุ ล สารรายเดื อ น ส่ ง ถึ ง มื อ สมาชิ ก บริหารสมาคมเมื่อได้ด�ำเนินการแล้ว น่าจะเป็นฐานให้หมู่
คณะของพวกเราได้ท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ โดยเฉพาะ
ในทุกเดือน
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ให้แก่สังคมคือมหาวิทยาลัยของพวกเราซึ่งมีที่ตั้งอยู่เกินกึ่ง
หนึ่งของจังหวัดในประเทศไทย พวกน้องๆ ที่ก�าลังเรียนอยู่
อยากเห็นพวกเราศิษย์เก่า เข้าไปท�าประโยชน์ทางวิชาการให้
มหาวิทยาลัยเข้มแข็งเต็มที่ เรื่องการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ท�าให้พวกเราได้มีความใกล้
ชิด และมีผลดีต่อสถาบันของพวกเราด้วย ตลอดจนถึงการ
ท�า CSR ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง คงเกิดขึ้นแน่นอนในการบริหาร
ของชุดนี้

๕. ที่ผ่านมา ท่านคิดว่าอะไร คือปญหาของสมาคม
หลายคนบอกว่ า เราจบมากั น มากมาย มี ศิ ษ ย์ เ ก่ า
หลายพันคน แต่ท�าไม ที่มาลงทะเบียนจึงน้อย ?
ส่ ว นตั ว ผมเองเคยเป็ น นายทะเบี ย น เลขาธิ ก าร และ
อุปนายกสมาคม หากจะให้มองถึงปัญหาของสมาคมในปัจจุบนั
ผมว่า สมาคมของเรามีปญ
ั หาไม่แตกต่างจากปัญหาของสมาคม
ศิษย์เก่าทีอ่ นื่ แตเฉพาะปญหาเฉพาะหนา คือการมีรายไดไม
มากนัก ท�าให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเป็นไปได้ยาก
อีกทัง้ งานของสมาคมเป็นเรือ่ งของการอาสาสมัครเข้ามาท�างาน
เป็นจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายได้ใดๆ ทั้งสิ้น บางครั้ง
บางสมัย จึงต้องระดมพลคนเข้ามาช่วยเหลืองานของสมาคม
เต็มที่ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�าได้อย่างนั้น แต่คณะกรรมการ
บริหารสมาคมชุดนี้ เมื่อได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ต่างก็มุ่งมั่น
ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้จงได้
ส่วนค�าถามที่ว่า ศิษย์เก่ามีมากขึ้น แต่ท�าไมมาสมัครเป็น
สมาชิกน้อยนั้น ผมว่าเรื่องนี้มีทางแก้ไขแล้วครับ เมื่อสมัยของ
การบริหารสมาคม น�าโดยท่านนายกพลตรีไชยนาจ ญาติฉมิ พลี
มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้กรุณาสนับสนุนให้ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันทุกคน ซึ่งครั้งนี้ ผมตั้ง
ความหวังและคอยผลักดันเรื่องที่ว่า ฝ่ายทะเบียนของสมาคม
คงต้องท�างานในเชิงรุก กล่าวคือ มีแผนงานตามหาศิษย์เก่า
มาเป็นสมาชิกมิใชรอให้มาสมัครเท่านัน้ และคาดว่าภายในอีก
๒ ปีข้างหน้า สมาคมน่าจะมีสมาชิกเกิน ๓,๐๐๐ คนนะครับ

หลัก คือ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการทั่วไป ผอ.หลักสูตร
ป.โท – ป.เอก ทัง้ ๒ สาขาวิชา
คือ การจัดการเชิงพุทธ และ
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และ
ผูจ้ ดั การมหาจุฬาบรรณาคาร
นอกนั้ น ก็ เ ป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
เช่น กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการบริหารงานบุคคล
กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ
เป็นต้น ซึ่งเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการประชุมและการ
สอนหนังสือ มีเพียงเวลาน้อยนิด ที่จะมานั่งประจ�าโตะ ส่วน
ใหญ่จะสื่อสารในการบริหารจัดงานทั้งหลายผ่านโทรศัพท์
ครับ ถ้าไม่ได้เครื่องมือนี้ งานที่ผมรับผิดชอบอยู่คงเดินยาก
น่าดู ตลอด ๗ วัน ไม่มีวันหยุด เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันพระปาฏิโมกข์ จึงท�างานทุกวัน จนคนอื่นบอกว่า บ้างาน
ก็มี แต่ท�าอย่างไรได้ครับ เพราะวันเสาร์ – อาทิตย์ ต้องไปดูแล
หลักสูตร ป.โท – เอก ทีผ่ มดูแลอยู่ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ผมคิดว่า งานจะ
ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิคการบริหารจัดการ
ส่วนเรื่องครอบครัวผมไม่มีอะไรมากครับ ภาระเลี้ยงดูลูกสาว
ส่วนใหญ่ภรรยาผมและแม่ยายเป็นคนรับผิดชอบ จึงอาจ
เรียกว่า โชคดีที่พอมีเวลามาท�างานต่างๆ นอกบ้านได้อย่าง
สะดวกครับ

๗. ขอให้ท่านฝากข้อคิดให้กับสมาชิกสมาคม

ข้อคิดของผม คงไม่ใช่คติเตือนใจอะไรหรอกครับ แต่ขอเป็น
ว่า ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ นี้ อาสามา
รับใช้สมาคม หากสมาชิก หรือศิษย์เก่ามีความคิดเห็นอยากให้
ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมท�า หรือไม่ให้ท�าในเรื่อง
ใด ช่วยเสนอแนะมาด้วยครับ เพราะการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
หรือศิษย์เก่า ผมเชื่อว่า จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สมาคมเดิน
หน้าไปได้อย่างมั่นคง
อีกทั้งตลอด ๒ ปีของวาระการบริหารงาน คงต้องขอความ
๖. ท่านนายก มีวิธีการท�างานอย่างไร เนื่องจากด�ารง
ต�าแหน่งหลายต�าแหน่งในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี อนุเคราะห์ และขอความร่วมมือจากสมาชิกหรือศิษย์เก่าทุก
ท่านในกิจกรรมทั้งหลาย ที่จะได้ด�าเนินการร่วมกันต่อไป
ลูกน้อยที่ต้องคอยดูแล ?
ขอบคุณครับท่านสาราณียกร ที่ให้ผมได้พูดคุยกับสมาชิก
ขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมได้สื่อสารกับสมาชิกในเรื่องนี้ และศิษย์เก่าในการโหมโรงครั้งนี้
งานที่ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในต�าแหน่งหน้าที่

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕

๖

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย
เร�่อง แตงตั้งคณะกรรมการบร�หารสมาคมศิษยเกา
มหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย ชุดที่ ๒๐
โดยที่สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หองประชุมอาคาร มวก ๔๘ พรรษา ชัน้ ลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมไดมีมติเลือก ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนนายก
สมาคม และเลือกกรรมการบริหารจํานวน ๑๕ คน
ตอมาเมือ่ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกสมาคมไดประชุมรวมกับกรรมการบริหารสมาคมทีไ่ ดรบั เลือก
จากที่ประชุมใหญจํานวน ๑๕ คน และมีมติแตงตั้งกรรมการบริหารสมาคมเพิ่มเติมอีก ๑๓ คน รวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสมาคมศิษยเกาฯชุดที่ ๒๐ จํานวน ๒๙ คน
ดังนัน้ จึงเปนการสมควรทีจ่ ะไดจดั ใหมบี คุ คลรับผิดชอบในตําแหนงหนาทีต่ า งๆ ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังตอไปนี้
๑๖. ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย สังคมสงเคราะห
๑. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม
กรรมการกลาง
๒. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู
อุปนายกคนที่ ๑ ๑๗. ดร.อราม พลตรี
กรรมการกลาง
๓. ผศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง อุปนายกคนที่ ๒ ๑๘. ดร.ประพันธ ศุภษร
กรรมการกลาง
๔. ผศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต อุปนายกคนที่ ๓ ๑๙. นายธวัชชัย สมอเนื้อ
๒๐. นายสามารถ ศิริบุญ
กรรมการกลาง
๕. ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง เลขาธิการ
๒๑. นายคําพันธ วงศเสนห กรรมการกลาง
๖. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เหรัญญิก
๒๒. นายประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา ผูชวยนายทะเบียน
๗. นายเกษม แสงนนท
นายทะเบียน
๒๓. ผศ.ดร.ชญานนท กุณฑลบุตร ผูช ว ยประชาสัมพันธ
๘. ดร.ยุทธนา ปราณีต
สวัสดิการ
๙. ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ประชาสัมพันธ ๒๔. ดร. วีรกาญจน กนกกมเลศ ผูชวยวิเทศสัมพันธ
ผูชวยนันทนาการ
๑๐. ผศ.ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน วิเทศสัมพันธ ๒๕. ดร.แสวง นิลนามะ
๒๖. นายเกษม ประกอบดี
ผูชวยปฏิคม
๑๑. ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
นันทนาการ
๒๗. ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
ผูชวยสาราณียกร
๑๒. นายอิทธิพล แกวพิลา
ปฏิคม
๒๘. ผศ.สมควร นิยมวงศ
ผูชวยวิชาการ
๑๓. นายเชน นคร
สาราณียกร
๒๙. นายสมชาย บุญสุน
ผูช ว ยสถานทีแ่ ละศาสนพิธี
๑๔ ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง
วิชาการ
๑๕. นายหัฏฐกรณ แกนทาว สถานทีแ่ ละศาสนพิธี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(ผูชวยศาตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม)
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗

๘

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขาวประชาสัมพันธ
• นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา
สืบเนื่องจากวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ไดจัดใหมีงานพิธีพระราชทาน
เพลิ ง ศพ พระมหาลําดวน วรปฺโ  อาจารยป ระจํา
โรงเรียนสาธิตศึกษา มจร ขึ้น ณ เมรุวัดสระเกศ เขต
ปอมปราบศัตรูพา ย กรุงเทพมหานคร โดยพระมหาลําดวน
วรปฺโญ มรณภาพดวยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ขณะ

มีอายุ ๕๕ ป และสังกัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทัง้ นี้
มีคณะกรรมการสมาคมไปรวมงานเปนเจาภาพจํานวน
มาก เชน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม ผศ.ดร.
ธัชชนันท อิศรเดช เหรัญญิก ดร.พิเชฐ ทัง่ โต ประชาสัมพันธ
ดร.ยุทธนา ปราณีต สวัสดิการ ผศ.เติมศักดิ์ ทองอินทร
ผูชวยเลขาธิการ เปนตน

• สมาคมศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระธรรมปร�ยัติเวที (ดร.) เจ้าคณะภาค ๑๕
สืบเนื่องจากวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๖.๐๐ น. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรม นายกสมาคมศิษยเกา
มจร รวมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ กวา
๑๐ คน แสดงมุทิตาสักการะพระธรรมปริยัติเวที (ดร.)
เจาคณะภาค ๑๕ เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย เนื่องใน

พิธีประกาศเกียรติคุณ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย) ณ มณฑลพิธีหนากุฏิศรีสุนทรนาฎ กุฎิเจาอาวาส
วัดปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

• ขอแสดงความยินดีกับ ๓ พระธรรมทูตไทย พธ.บ.
ทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of West มลรัฐ California เพือ่ เขาศึกษาดานพระพุทธศาสนา
๑. พระมหาประดูชัย ภัททธัมโม พธ.บ. ๔๖ พระธรรมทูตวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี
๒. พระมหาเอนก อเนกาสี พธ.บ. ๔๖ พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมประทีป ลองไอซแลนด กรุงนิวยอรค
๓. พระมหาสายัณห พธ.บ. ๔๙ พระธรรมทูตวัดมหาธาตุ เวสปาลมบีช ฟลอริดาทั้ง ๓ รูป ไดทํางานเพื่อ
พระพุทธศาสนา รูปละ หลายๆ ป มีผลงานมากมาย University of West จึงมอบทุนการศึกษาใหเพื่อสรรสรางใหทาน
ทั้ง ๓ ไดเปนบุคคลสําคัญที่มีประโยชนและมีคุณคาตอโลกตอไป

ขอเชิญศิษยเกา มจร ทุกทานรวมแสดงมุทิตาสักการะ
ในโอกาสที่ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ถวายปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ปรั ช ญา) แด่
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ. ดร.ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้ า คณะภาค ๒ เจ้ า อาวาสวั ด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
• ขอขอบคุณ โรงพ�มพมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัยและมหาจ�ฬาบรรณาคารที่ใหการสนับสนุนการพ�มพ ในครั้งนี้ •

