


ชื่อ - สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม

วุฒิการศึกษา พ.ม., พธ.บ.รุนที่ ๓๑, M.A., Ph.D. (Pol. Sc.)

ตําแหน�งหน�าที่ป�จจุบัน  - ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชารัฐศาสตร

 - รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มจร

 - ผูอํานวยการหลักสูตร ป.โท - ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

   และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร 

 - นายกสมาคมศิษยเกา มจร

•  การบรรยายและเป�นที่ปรึกษานอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ เปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยโรงเรียนพาณิชยการธนบุรี

 และศูนยโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เปนอาจารยพิเศษ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

พ.ศ. ๒๕๔๓-ปจจุบัน เปนอาจารยบรรยายพิเศษคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปจจุบัน เปนอาจารยบรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปจจุบัน เปนวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

•  ตําแหน�งที่ได�รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๘  กรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘  ทีป่รึกษาคณะอนกุรรมาธกิารการศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม วฒุสิภา

พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีป่รกึษารฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง สมาชิกสมัชชาแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการตํารวจ สภาผูแทนราษฎร

•  เกียรติคุณที่ได�รับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เจาหนาที่ของรัฐตัวอยาง มจร. กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๕๒ ศิษยเกาดีเดน สมาคมศิษยเกา มจร.

ประวัติย�อ 
นายกสมาคมคนที่ ๑๑
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

(ก)



นโยบายการบริหาร
สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เสนอโดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ�ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการประชุมใหญ�สมัยสามัญประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห�องประชุมย�อย อาคาร มวก ๔๘ พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑. สงเสริมใหศิษยเกา มจร ใหเขามาเปนสมาชิกสมาคมใหมากที่สุด โดยต้ังเปาหมายวา 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 โดยเนนการติดตอส่ือสารระหวางศิษยเกาและ
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 โดยจัดใหมีขอมูลขาวสารของสมาคมที่สามารถสืบคนทางระบบอินเตอรเน็ตไดงาย 
โดยปรับปรงุเวป็ไซตทีม่อียูใหเปนปจจบุนัและมเีจาหนาทีป่ระจาํการของสมาคมทีท่าํหนาทีใ่หบรกิารแกสมาคมตลอดเวลา

จึงขอเสนอนโยบายการบริหาร ๙ ขอนี้เปนนโยบายหลัก สวนเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ จะไดรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิก
สมาคมประมวลเขาไปพจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคม เพือ่พจิารณากาํหนดเปนนโยบายและวางกลยทุธเพ่ือดาํเนนิ
การใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ป ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกสมาคมฯ ตอไป

จงึขอแสดงความตัง้ใจและมุงมัน่เปนสญัญาประชาคมทีจ่ะไดรบัใชสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
โดยขอรับอาสาที่จะนําพาคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอดังกลาวขางตนทุกประการ

(ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประวัติย่อ	นายกสมาคม	 (ก)
สาร	 ๑-๒
สารจากสาราณียกร
สารจากนายก

คุยกับนายก	 ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ท่ีปรึกษา : 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

ประกาศสมาคมศิษย์เก่า	 ๕-๗
เร่ือง ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาฯ
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ชุดที่ ๒๐

ข่าวประชาสัมพันธ	์ ๘

นโยบายการบร�หาร		 ท�ายเล�ม

สารบัญ

สารจาก สาราณียกร

ขอแสดงความดีใจกับนายกคนใหม� ของสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ผศ.ดร.

สุรพล สุยะพรหม ที่ได�รับความไว�วางใจจากมวลหมู�สมาชิก 

นับจากวันนี้ไปอีกสองป� จะเป�นช�วงที่ท�านนายกต�องทุ�มเทความพยายามทั้งหมดให�กับงานของสมาคม โดยที่ท�านได�เขียน

นโยบายไว� ๙ ข�อมีอะไรบ�างนั้น หาอ�านได�ในเล�ม

ในส�วนของสาราณียกรเอง ท�านนายกมอบหมายไว�ว�า งานข�าวต�องรวดเร็ว มีเน้ือหาสาระเข�มข�น และกระจายส�งถึงมือ

สมาชิกทุกเดือน ตรงน้ี จึงต�องเรียนมวลสมาชิกว�า เราจะปรับเปล่ียนรูปแบบของวารสารเป�นลักษณะของจดหมายข�าวแทน 

โดยไม�เป�นเล�มแบบที่ท�านกําลังถืออยู�ในมือ เนื้อหาเป�นการนําเสนอข�าวความเคลื่อนไหวของมวลสมาชิกให�ทันเหตุการณ�

วารสารฉบับน้ีเป�นฉบับโหมโรง เน้ือหาภายในจึงประกอบไปด�วยข�อมูลประกาศต�างๆ ของสมาคม ปกน้ัน

นําเสนอให�เห็นหน�าเห็นตานายก อุปนายก และเลขาธิการ เพราะจะได�หาตัวกันให�เจอ ใครมีหน�าที่ทําอะไรก็อ�านได�

ในเล�มนี้ แต�สิ่งหน่ึงท่ีใคร�ขอความร�วมมือมายังเพื่อนพ�องน�องพี่ ก็คือ ข�อมูลข�าวสารครับ ส�งได�ท่ีผม chenprinting

@hotmail.com หรือ จะสมัครเป�นเพื่อนคุยก็ได�ใน facebook/เชน นคร หากท�านไม�สะดวกที่จะติดต�อมาที่ผมก็ผ�านทาง 

ผศ.ม่ัน เสือสูงเนิน ผู�ช�วยสาราณียกรได�(ตอนนี้ โกนหนวดแล�ว ไม�น�ากลัว) ขอขอบคุณทีมงานสาราณียกรทุกท�าน ที่อาสา

เข�ามาช�วยงาน และหวังว�าจะสนองงานสมาคมให� ได�ตามนโยบายท่ีท�านนายกมอบหมายไว� แล�วพบกันใหม�ในรูปแบบ

จดหมายข�าวครับ

เชน นคร

สาราณียกร



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒

        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ 
ศิษย�เก�า มจร ทุกท�าน

กระผม ผศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ขออนุญาตรายงาน

ตัวกับทานผูเปนศิษยเกา มจร ทุกทาน ในฐานะที่ไดรับ

เกียรติใหเขามาทําหนาที่เปนนายกสมาคมศิษยเกา มจร 

คนที่ ๑๑ พรอมที่จะทํางานรวมกับคณะกรรมการบริหาร

สมาคม ชุดที่ ๒๐ โดยเบื้องตนนี้ ขอขอบพระคุณที่มวล

สมาชกิท่ีไดไววางใจใหกระผมและคณะมโีอกาสมาแสดง

ฝไมลายมือบริหารสมาคมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตลอด 

๒ ปขางหนานี้

กระผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม มีความ

มุงมั่นรวมกันวา สมัยที่ผมและคณะเขามาบริหารงาน

ครัง้น้ี จะขออนญุาตสานงานตอทีท่านนายกสมาคมและ

กรรมการบริหารชุดกอนๆ ไดทําไวดีแลว และขอริเริ่มทํา

กิจกรรมใหมๆ  เพ่ือดาํเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค

และนโยบายที่ไดแถลงไวตอประชาคมของชาวศิษยเกา 

มจร แลว

พวกเราที่เปนคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 

๒๐ ประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา 

มีความเห็นพองตองกันวา ทุกวันพระปาฏิโมกข ที่เปน

วันแรม ๑๕ คํ่า หรือวันแรม ๑๔ คํ่า คณะกรรมการ

บริหารสมาคมมีนัดหมายมาประชุมคณะกรรมการ

บรหิารสมาคมเพ่ือดําเนนิงานรวมกันใหแขง็ขนั แขง็แรง 

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

ท่ีสุดพ้ืนท่ีต้ังวิทยาเขต ๑๐ แหง วิทยาลัยสงฆ ๘ แหง 

จะตองมีสมาคมสาขาเปนปกแผนและมั่นคง จะใหชาว 

มจร ในภูมิภาคตางๆ มีพลังเพิ่มขึ้นในการรวมตัวเพื่อทํา

กิจกรรมเสมอืนทีส่วนกลางมสีมาคมศษิยเกาดงัทีป่รากฏนี้

ดวยความตัง้ใจและมุงมัน่ ท่ีจะทําใหสมาคมสาขา

กระจายพื้นที่ใหมากที่สุด กระผมจึงปรึกษาหารือรวมกัน

กับคณะกรรมการบริหารสมาคมจํานวน ๑๕ ทาน ที่ได

รับเลือกตั้งโดยตรงจากท่ีประชุมใหญสมัยสามัญประจํา

ป ๒๕๕๕ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่

ผานมาวา ควรทีจ่ะใหโอกาสศิษยเกาทีเ่ปนบคุลากรประจาํ 

มจร ไดชวยกันผลักดันนโยบายสําคัญเรื่องน้ีบรรลุผล

สําเร็จใหจงได

อยางไรก็ตาม ในคณะกรรมการบริหารสมาคม

ชุดที่ ๒๐ นี้ จะวาไปตามขอเท็จจริงแลว มีทั้งคนในรั้ว

มหาวิทยาลยัและศษิยเกานอกรัว้มหาวิทยาลยั ท้ังนีค้ณะ

กรรมการบริหารต้ังใจวาจะขอรบัคําปรกึษาและขอความ

รวมมอืจากท่ีปรกึษาและคณะกรรมการดาํเนนิงานท่ีจะได

แตงตัง้จากทกุแผนกใหมากทีส่ดุ เพ่ือท่ีวาทกุทานจะไดมี

สวนรวมในการบริหารสมาคมชุดนี้ใหมากที่สุด

กระผมและคณะของทานสาราณียกร (อ.เชน นคร) 

รับมติกรรมการบริหารสมาคมมาวา จะรวมกันผลักดัน

ใหมีการออกทั้งวารสาร และจุลสารเปนรายเดือน โดย

แจกจายใหถึงมือสมาชิกในทุกเดือน น้ีเปนปณิธานท่ี

สมาคมมีความประสงคที่จะสื่อสารกับสมาชิก และจะ

พยายามดําเนินการใหสําเร็จตามที่ไดตกลงกันไวแลว

กระผมและคณะจงึขอปวารณาวา หากมขีอแนะนํา

ใดๆ โปรดสงความคิดเห็นมาไดเลยครับ ทั้งที่ตัวกระผม

โดยตรง หรอืทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมทกุทาน หรอื

ตามชองทางตางๆ ที่สมาคมจัดใหมีขึ้น โดยกระผมและ

คณะยินดีนอมรับเพ่ือการนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข

หรือเสริมเติมงาน ของสมาคมใหดีขึ้นตอไป และพบกัน

อีกในฉบับหนาครับ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร

        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ จะตองมีสมาคมสาขาเปนปกแผนและมั่นคง จะใหชาว 

สารจาก นายก



สมาคมศิษย์เก่า
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คุย กับ
นายก

๑.	ท่านนายกรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้รับต�าแหน่งนี้?

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับใช้และสนอง

งานของสมาคมฯ ในคร้ังน้ี เบื้องต้นต้องขอขอบคุณสมาชิก 

สมาคมฯ ทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจและมอบหมายให้ผมได ้

เข้ามาท�าหน้าที่น้ี โดยผมเองก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม

ใหญ่ ในวนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีผ่่านมานีแ้ล้วว่า จะตัง้ใจ

น�าพาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชดุที่ ๒๐ ด้วยนโยบายที่

จบัต้องได้ ซึง่คาดว่าภายใน ๒ ปีข้างหน้านีจ้ะเหน็ผลการด�าเนนิ

งานอย่างแน่นอน

๒.	ท่านนายกมีนโยบายอย่างไรในการบริหารสมาคม?

ความจริงการบริหารงานของสมาคม นอกจากจะด�าเนิน

การตามที่ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมแล้ว

ผมได้แถลงนโยบายในการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ อย่างเป็น

ทางการในทีป่ระชมุใหญ่สมยัสามญัประจ�าปี 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  

จงัหวดัทีม่หีน่วยงานของ มจร ตัง้อยู ่โดยจะด�าเนนิการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

๔) จัดให้มีการประชมุสมาคมศษิย์เก่าสญัจร ในทกุภมูภิาค

ของไทย

๕) จัดให้มีการออกจุลสารรายเดือน ส่งถึงมือสมาชิก 

ในทุกเดือน 

๖) จัดให้มีโครงการเดินการกุศล “มหาจุฬาธรรมยาตรา” 

๗) จัดระดมทุนน�ารายได้ มาด�าเนินกิจกรรมของสมาคม 
ให้ได้มากที่สุด 

๘) จดัให้มกีารปรบัปรงุสถานทีท่�าการสมาคมให้เหมาะสม

๙) จัดปรับปรุงระบบสื่อสารของสมาคมให้ทันสมัย

ผมแถลงเช่นนี้ เสมือนท�าเป็นสัญญาประชาคมกับศิษย์เก่า 
มจร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผมและคณะกรรมการบริหารชุดนี้

ได้ท�างานทั้ง ๙ ข้อนี้ให้ส�าเร็จให้จงได้

๓.	ท่านนายกช่วยจัดล�าดับความส�าคัญของนโยบาย		
๙	ข้อ	หน่อยครับ	?

ความจริงที่ว่านโยบาย ๙ ข้อที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ ๔ ข้อแรกเป็น
เรื่องการเพิ่มสมาชิกและท�าให้มีสาขาสมาคมท่ัวทุกจังหวัดที่มี
หน่วยงาน มจร ตั้งอยู่ ซึ่งต้องท�าในทันที ผมเองได้ด�าเนินการ 
ยกร่างระเบียบนี้เสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อ
พิจารณาเบื้องต้น แล้วเชิญชวนผู้แทนศิษย์เก่าผู้สนใจจาก 
ทุกภูมิภาคมาช่วยกันวางระเบียบในเรื่องนี้

ถัดมาที่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ต้องท�าควบคู่กันไป คือการ
สือ่สารภายในองค์กร ท่ีเน้นออกท้ังวารสารหรอืจลุสารให้ถงึมอื
สมาชกิทกุเดอืน โดยต้องขอแรงฝ่ายสาราณยีกรอย่างมาก และ
ในขณะเดยีวกนัต้องปรบัปรงุ Website ของสมาคมให้ทนัสมยั
และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

อกีเรือ่งหนึง่คอื สมาคมของพวกเราไม่มรีายได้ท่ีแน่นอน จงึ
จ�าเป็นที่จะต้องระดมทุนจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งคงต้องอาศัย
ทั้งจากคณะกรรมการบริหารและศิษย์เก่า ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้
ในกิจกรรมต่างๆ

นโยบายท่ีขอริเริ่มในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ คือผมใน
นามของสมาคมจะเสนอให้มหาวิทยาลัย เชิญชวนศิษย์เก่ามา
เยีย่มมาเยอืน มจร วงัน้อย โดยการเดนิชมรอบๆ มหาวทิยาลัย
ของพวกเรา โครงการนี้เรียกว่า การเดินการกุศล มหาจุฬา
ธรรมยาตรา ซึ่งก�าหนดจัดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ คงมีรายละเอียดสื่อสารกันเป็นระยะๆ นะครับ

๔.	 ท่านคิดว่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม	 –	
สมาชิก	 –	คณะ	 ให้มีความใกล้ชิด	 เพื่อท�าประโยชน์ให้
สังคมได้อย่างไร	?

ค�าถามข้อนี้ ผมว่า นโยบาย ๘ – ๙ ข้อ ที่คณะกรรมการ

บริหารสมาคมเมื่อได้ด�าเนินการแล้ว น่าจะเป็นฐานให้หมู่

คณะของพวกเราได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ โดยเฉพาะ



ให้แก่สังคมคือมหาวิทยาลัยของพวกเราซึ่งมีที่ต้ังอยู่เกินกึ่ง

หนึ่งของจังหวัดในประเทศไทย พวกน้องๆ ที่ก�าลังเรียนอยู่ 

อยากเห็นพวกเราศิษย์เก่า เข้าไปท�าประโยชน์ทางวิชาการให้

มหาวิทยาลัยเข้มแข็งเต็มที่ เรื่องการจัดประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ท�าให้พวกเราได้มีความใกล้

ชิด และมีผลดีต่อสถาบันของพวกเราด้วย ตลอดจนถึงการ

ท�า CSR ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง คงเกิดขึ้นแน่นอนในการบริหาร

ของชุดนี้

๕.	 ท่ีผ่านมา	 ท่านคิดว่าอะไร	 คือป�ญหาของสมาคม	
หลายคนบอกว่า	 เราจบมากันมากมาย	 มีศิษย์เก่า
หลายพันคน	แต่ท�าไม	ที่มาลงทะเบียนจึงน้อย	?

ส่วนตัวผมเองเคยเป็นนายทะเบียน เลขาธิการ และ

อปุนายกสมาคม หากจะให้มองถงึปัญหาของสมาคมในปัจจบัุน 

ผมว่า สมาคมของเรามปัีญหาไม่แตกต่างจากปัญหาของสมาคม

ศษิย์เก่าทีอ่ืน่ แตเฉพาะปญหาเฉพาะหนา คอืการมรีายไดไม

มากนัก ท�าให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเป็นไปได้ยาก 

อกีทัง้งานของสมาคมเป็นเรือ่งของการอาสาสมคัรเข้ามาท�างาน 

เป็นจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายได้ใดๆ ทั้งสิ้น บางครั้ง 

บางสมัย จึงต้องระดมพลคนเข้ามาช่วยเหลืองานของสมาคม

เต็มที่ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�าได้อย่างนั้น แต่คณะกรรมการ

บริหารสมาคมชุดนี้ เมื่อได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ต่างก็มุ่งมั่น

ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้จงได้

ส่วนค�าถามที่ว่า ศิษย์เก่ามีมากขึ้น แต่ท�าไมมาสมัครเป็น

สมาชิกน้อยนั้น ผมว่าเรื่องนี้มีทางแก้ไขแล้วครับ เมื่อสมัยของ

การบรหิารสมาคม น�าโดยท่านนายกพลตรไีชยนาจ ญาติฉมิพลี 

มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้กรุณาสนับสนุนให้ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันทุกคน ซึ่งครั้งนี้ ผมตั้ง

ความหวังและคอยผลักดันเรื่องที่ว่า ฝ่ายทะเบียนของสมาคม

คงต้องท�างานในเชิงรุก กล่าวคือ มีแผนงานตามหาศิษย์เก่า

มาเป็นสมาชกิมใิชรอให้มาสมคัรเท่านัน้ และคาดว่าภายในอกี 

๒ ปีข้างหน้า สมาคมน่าจะมีสมาชิกเกิน ๓,๐๐๐ คนนะครับ

๖.	ท่านนายก	มีวิธีการท�างานอย่างไร	 เนื่องจากด�ารง
ต�าแหน่งหลายต�าแหน่งในมหาวิทยาลัย	นอกจากนี้ยังมี
ลูกน้อยที่ต้องคอยดูแล	?

ขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมได้สื่อสารกับสมาชิกในเร่ืองนี้ 

งานที่ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในต�าแหน่งหน้าที่

หลัก คือ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการทั่วไป ผอ.หลักสูตร 

ป.โท – ป.เอก ทัง้ ๒ สาขาวชิา 

คือ การจัดการเชิงพุทธ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ และ

ผูจ้ดัการมหาจุฬาบรรณาคาร 

นอกนั้ น ก็ เป ็นกรรมการ

ในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

เช่น กรรมการสภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการการเงนิและทรพัย์สนิ 

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

หลกัสตูร ป.โท – เอก ท่ีผมดแูลอยู ่แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้ ผมคิดว่า งานจะ

ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จข้ึนอยู่กับการใช้เทคนิคการบริหารจัดการ 

ส่วนเรื่องครอบครัวผมไม่มีอะไรมากครับ ภาระเล้ียงดูลูกสาว 

ส่วนใหญ่ภรรยาผมและแม่ยายเป็นคนรับผิดชอบ จึงอาจ

เรียกว่า โชคดีท่ีพอมีเวลามาท�างานต่างๆ นอกบ้านได้อย่าง

สะดวกครับ

๗.	ขอให้ท่านฝากข้อคิดให้กับสมาชิกสมาคม

ข้อคดิของผม คงไม่ใช่คตเิตอืนใจอะไรหรอกครับ แต่ขอเป็น

ว่า ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๐ นี้ อาสามา

รับใช้สมาคม หากสมาชิก หรือศิษย์เก่ามีความคิดเห็นอยากให้

ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมท�า หรือไม่ให้ท�าในเรื่อง

ใด ช่วยเสนอแนะมาด้วยครบั เพราะการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ

หรือศิษย์เก่า ผมเช่ือว่า จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สมาคมเดิน

หน้าไปได้อย่างมั่นคง 

อีกทั้งตลอด ๒ ปีของวาระการบริหารงาน คงต้องขอความ

อนุเคราะห์ และขอความร่วมมือจากสมาชิกหรือศิษย์เก่าทุก

ท่านในกิจกรรมทั้งหลาย ที่จะได้ด�าเนินการร่วมกันต่อไป

ขอบคุณครับท่านสาราณียกร ท่ีให้ผมได้พูดคุยกับสมาชิก

และศิษย์เก่าในการโหมโรงครั้งนี้

สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย
เร�่อง แต�งตั้งคณะกรรมการบร�หารสมาคมศิษย�เก�า

มหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย ชุดที่ ๒๐

โดยที่สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หองประชมุอาคาร มวก ๔๘ พรรษา ชัน้ลาง มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมไดมีมติเลือก ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนนายก

สมาคม และเลือกกรรมการบริหารจํานวน ๑๕ คน

ตอมาเม่ือวันพธุที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกสมาคมไดประชมุรวมกบักรรมการบริหารสมาคมทีไ่ดรบัเลอืก

จากที่ประชุมใหญจํานวน ๑๕ คน และมีมติแตงตั้งกรรมการบริหารสมาคมเพิ่มเติมอีก ๑๓ คน รวมเปนคณะกรรมการ

บริหารสมาคมศิษยเกาฯชุดที่ ๒๐ จํานวน ๒๙ คน 

ดังนัน้ จงึเปนการสมควรทีจ่ะไดจดัใหมีบุคคลรับผดิชอบในตาํแหนงหนาทีต่างๆ ของสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังตอไปนี้

๑. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม

๒. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู อุปนายกคนที่ ๑

๓. ผศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง อุปนายกคนที่ ๒

๔. ผศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต อุปนายกคนที่ ๓

๕. ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง เลขาธิการ

๖. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เหรัญญิก

๗. นายเกษม แสงนนท นายทะเบียน

๘. ดร.ยุทธนา ปราณีต สวัสดิการ

๙. ดร.พิเชฐ ทั่งโต ประชาสัมพันธ

๑๐. ผศ.ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน วิเทศสัมพันธ

๑๑. ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก นันทนาการ

๑๒. นายอิทธิพล แกวพิลา ปฏิคม

๑๓. นายเชน นคร สาราณียกร

๑๔ ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง วิชาการ

๑๕. นายหัฏฐกรณ แกนทาว สถานทีแ่ละศาสนพธีิ

๑๖. ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย สังคมสงเคราะห

๑๗. ดร.อราม พลตรี กรรมการกลาง

๑๘. ดร.ประพันธ ศุภษร กรรมการกลาง

๑๙. นายธวัชชัย สมอเนื้อ กรรมการกลาง

๒๐. นายสามารถ ศิริบุญ กรรมการกลาง

๒๑. นายคําพันธ วงศเสนห กรรมการกลาง

๒๒. นายประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา ผูชวยนายทะเบียน

๒๓. ผศ.ดร.ชญานนท กุณฑลบุตร ผูชวยประชาสมัพนัธ

๒๔. ดร. วีรกาญจน กนกกมเลศ ผูชวยวิเทศสัมพันธ

๒๕. ดร.แสวง นิลนามะ ผูชวยนันทนาการ

๒๖. นายเกษม ประกอบดี ผูชวยปฏิคม

๒๗. ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ผูชวยสาราณียกร

๒๘. ผศ.สมควร นิยมวงศ ผูชวยวิชาการ

๒๙. นายสมชาย บุญสุน ผูชวยสถานทีแ่ละศาสนพธิี

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(ผูชวยศาตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม)

นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



• ขอขอบคุณ โรงพ�มพ�มหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัยและมหาจ�ฬาบรรณาคารที่ให�การสนับสนุนการพ�มพ�ในครั้งนี้ • 

สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘

•	นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ	อาจารย์	ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา
สืบเน่ืองจากวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา 

๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ไดจัดใหมีงานพิธีพระราชทาน

เพลิงศพ พระมหาลําดวน วรปฺโ อาจารยประจํา

โรงเรียนสาธิตศึกษา มจร ขึ้น ณ เมรุวัดสระเกศ เขต

ปอมปราบศตัรพูาย กรงุเทพมหานคร โดยพระมหาลาํดวน 

วรปโฺญ มรณภาพดวยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ขณะ

มอีาย ุ๕๕ ป และสังกัดวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ทัง้นี้

มีคณะกรรมการสมาคมไปรวมงานเปนเจาภาพจํานวน

มาก เชน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม ผศ.ดร.

ธชัชนนัท อศิรเดช เหรญัญิก ดร.พิเชฐ ท่ังโต ประชาสมัพนัธ 

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.
ทีไ่ดรบัทนุการศึกษาระดับปรญิญาโทจาก University of West มลรฐั California เพือ่เขาศึกษาดานพระพทุธศาสนา 

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

ขอเชิญศิษย�เก�า มจร ทุกท�านร�วมแสดงมุทิตาสักการะ
ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ปรัชญา) แด่ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ. ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัด

ประยรุวงศาวาสวรวหิาร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ณ พระอโุบสถวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข�าวประชาสัมพันธ�




