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เดิมทีนั้น รูปแบบวารสารสมาคมฉบับน้ี จะทําแบบ Newsletter แต�เพราะท�านนายกสมาคม
เห็นว�า ยังพอรับมือกับราคาค�าพิมพ�ไหว (เอาอยู�) จึงส่ังให�เดินหน�าต�อ ไม�ต�องพะวง

เรื่องเงิน เพราะการหาเงินเป�นเรื่องของท�าน ส�วนการใช�เงินเป�นเรื่องของผม (555)

ฉบับนี้ เพื่อความเป�นสิริมงคล ก�อนลงมือทํางาน ผมจึงขอโอกาสลงโอวาทของพระธรรมโกศาจารย� 
อธิการบดี ที่ได�เมตตามอบให�แก�คณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในวโรกาส
อายุวัฒนมงคล ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ มวลศิษยานุศิษย�ขอถวายมุทิตาสักการะมาพร�อมกันนี้

วารสารฉบับเดือนกันยายนน้ี ขอฝากถึงเพื่อนพ�องน�องพี่ไว�เร่ืองหน่ึง คือ ตอนน้ีเมืองสุโขทัย 
เมืองหลวงแห�งแรกของไทยแตกแล�วครับ มหาอุทกภัย ได�เข�าไปบุกทําลายเขื่อนปราการพังพินาศ เอาไม�อยู�
แล�ว มวลน้ําก�อนใหญ�กําลังมุ�งหน�าสู�นครสวรรค� จากน้ันก็จะเข�าโจมตีอยุธยา เมืองหลวงแห�งท่ี ๒ ของเรา 
อะไรจะเกิดขึน้ก็ขอให�นึกภาพเอาเองแล�วกัน (เหมอืนป�ท่ีแล�ว) ดงันัน้จึงขอให�พวกเราต้ังอยู�ในความไม�ประมาทเถดิ

ในการประชุมคราวท่ีแล�ว มีการแบ�งงานกันทํา ใครมีหน�าท่ีทําอะไร เป�ดอ�านกันเองครับ แล�วพบกัน
ฉบับหน�า

เชน นคร

สาราณียกร



ภาพกิจกรรม ศิษย�เก�ามจร

พระธรรมโกศาจารย� 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีเมตตาให�คณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ เข�าพบและรับฟ�งโอวาท

ณ ห�องประชุม ๔๐๑ สํานักงานอธ�การบดี

มจร วังน�อย

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
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        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ 
ศิษย�เก�า มจร ทุกท�าน
        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ 

สารจาก นายก

นับเปนเวลาเดือนกวาแลว ท่ีคณะกรรมการ

บริหารสมาคมชุดท่ี ๒๐ นี้ ไดอาสาเขามาทํางานใหแก

สมาคม โดยเดือนที่ผานมา งานเรงดวนและงานใหญที่

ไดดําเนินการคือ การวางรากฐานใหมีสมาคมสาขาข้ึน

ทัว่ประเทศ ดวยการรวมกันพิจารณาระเบยีบวาดวยการน้ี 

ซึง่คณะกรรมการบรหิารสมาคมไดประชมุพิจารณาเรือ่งนี้

โดยละเอียด ต้ังแตเชาถึงเย็นเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๕๕ ท่ีผานมาและปลายเดือนกันยายนจะไดนําไปสู

การทําประชาพิจารณ ดวยวิธีการนิมนตและเชิญชวน

กลุมผูแทนศิษยเกาท่ัวประเทศมารวมใหขอคิดเห็นและ

นําไปประกาศใชเปนแนวทางของการรวมตัวที่ยิ่งใหญ

ของชาวมจร ตามนโยบายที่ไดแถลงไว

ชวงเดือนกวาๆ ที่ผานมา ผูบริหารสมาคมที่ได

รวมกันไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและศิษยเกา มจร ท่ีท้ัง

อาพาธเจ็บไขไดปวย รวมถึงการไปรวมงานมงคลตางๆ 

มากมายหลายงาน ซึง่ทานสาราณียกรไดนําลงขาวสารแลว 

กระผมก็อยากขอรองและเชิญชวนใหศิษยเกาทุกทานๆ

ไดกรุณาแจงทางสมาคมดวยวา หากมีขาวผูใดเจ็บไขได

ปวยหรอืมงีานมงคลใดทีจ่ะใหกรรมการบรหิารสมาคมไป

เยี่ยมเยียน หรือไปมีสวนรวมในงานนั้น ก็ขอความกรุณา

ชวยสงขาวใหกรรมการบรหิารสมาคมไดรบัทราบดวยครบั 

ซึ่งเรื่องนี้สมาคมใหความสําคัญมากดวยเชนกัน

เดือนตุลาคมท่ีจะถึงนี ้สมาคมมกิีจกรรมใหญท่ีใคร

ขออาราธนาและเชิญชวนใหสมาชิกและศิษยเกา มจร 

ทุกทานไดรวมงานวันปยมหาราช ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งมี

กิจกรรมทัง้การวางพวงมาลา การทําบญุอทิุศเปนพระราช

กุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๕ พระปยมหาราช พระองคผูสถาปนามหา

วิทยาลัย และในวันเดียวกันน้ี จะมีการเทศนมหาชาติ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคอกีดวย จงึขอเชญิชวน

มวลศิษยเการวมงานสําคัญนี้โดยพรอมเพรียงกัน

พบกันอีกในฉบับตอไปครับ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร
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โอวาท
พระธรรมโกศาจารย� ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

อธิการบดีมหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย

ในโอกาสที่คณะกรรมการบร�หารสมาคมศิษย�เก�า
มหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย 

เข�าพบเพ�่อแนะนําคณะกรรมการบร�หารและน�อมรับ
นโยบายของมหาว�ทยาลัย

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เจริญพร ท�านผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. สุรพล สุยะพรหม 

นายกสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท�านที่ปรึกษา กรรมการทุกท�าน 

ขอชืน่ชมยนิดใีนเบือ้งต้นต่อทกุท่านทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ

เลือกให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญในสมาคม และขออนุโมทนาต่อ

ท่านนายกสมาคมที่ผ่านไป พร้อมที่ปรึกษา ที่ได้บริหารงาน

สมาคม เป็นที่ประจักษ์และเชื่อมโยงกับส่วนราชการ ท่านได้

ปฏิบัติหน้าที่ ได้ประสานเรื่องอนุศาสนาจารย์ ที่จะมาช่วยงาน

ของมหาวทิยาลยัจนผูใ้หญ่ไว้วางใจยกย่องหน่วยงานทีท่่านสงักดั

อยูใ่ห้มีอตัรานายพล ซึง่กท็�าส�าเร็จในสมยัทีท่่านเป็นนายกสมาคม 

กต้็องถอืว่าสมาคมได้เข้าไปมส่ีวนสนบัสนนุตรงนี ้เพราะว่าผู้ใหญ่

ในกองทัพได้มาพบอธิการบดีด้วย โดยให้อนุศาสนาจารย์นี้ ซ่ึง

เป็นหน่วยงานทีมี่ภารกจิมากขึน้ มอัีตราพลตรี มาสนองงานคณะ

สงฆ์ สนองงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ก็ถูกน�าไปอ้างอิง ต่อไป

ต้องมาสนองงานเป็นนายพล ถึงจะอยู่ ไม่อยู่ก็ต้องประสานงาน

ต่อไป ที่สมาคมศิษย์เก่าเข้าไปส่งเสริมพวกเราก็ดี งานที่ท่านท�า

อยู่ข้างนอกให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ท่านเป็นนายก

สมาคมอยู่ด้วย 

ขณะเดียวกนัหน่วยงานข้างนอกให้ความเชือ่ถือให้ความไว้

วางใจสมาคมของเรา จะเหน็ได้ว่าในอดตีทีผ่่านมา โดยอาศยัฐาน

แห่งสมาคม อดีตนายกก็เป็น สว.ได้ ส่ง แคนดีเดท (Candidate) 

ในนามสมาคมบ้าง ในนามมูลนิธิบ้าง ไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

เพราะเขาให้อ�านาจสมาคมเสนอชื่อ อธิการบดีเซ็นรับรองไปก็ได้

เป็น ล่าสุดก็เป็น สว หนึ่งท่าน ในนามมหาจุฬาฯ ท่าน พล.ต.นพ.

เฉลมิชยั เครอืงาม น้องของท่านวษิณ ุเครอืงาม สมาคมต่าง ๆ  ส่งให้

สรรหากันหมด ปรากฏว่าที่ส่งไปสรรหา เขาเลือกจากมหาจุฬาฯ 

เขาบอกว่าถ้ามหาจุฬาฯ ส่งไป เครดติด ีน่าเชือ่ถอื เพราะว่าศษิย์เก่า

ในมหาจุฬาได้ปูทางในต�าแหน่งต่าง ๆ ไว้แล้ว 

เพราะฉะนั้น ตอนนี้ ต้องถือว่าเกียรติภูมิของพวกเรา

แต่ละท่านแต่ละส่วนที่ออกไปท�างานข้างนอกก็ดี โดยตรงก็ดี 

หรือส่งไปเพื่อแคนดิเดท(Candidate) ต่าง ๆ ก็ดี ได้สร้างผลงาน  

ได้ท�าอะไรต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ต่อมาในยุคของ

นายกคนปัจจบุนัเข้ามารับผิดชอบ ท่านมนีโยบายในการรวมพลงั

มากขึน้ซึง่ไม่ใช่เฉพาะคฤหสัถ์ ยงัร่วมถงึพระสงฆ์ทีพ่ึง่จบ ซึง่ตอน

นี้ คฤหัสถ์จบเยอะด้วย มาเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 

อันเป็นที่น่าดีใจ และยังจะเปิดสาขาสมาคมศิษย์เก่าอีก ซึ่งสาขา

นี้หวังมานานแล้ว และเราก็ไปประชุมสัญจรกันอยู่ก็หวังว่าจะมี

วิทยาเขตที่นั่นที่นี่ จะมีสมาคมสาขา แต่ทีนี้เป็นนโยบายว่า ๒ ปี

จะส�าเร็จบวกกับสมาชิกที่เพิ่มทุกปี นโยบายการมีสาขาตาม

จังหวัดต่าง ๆ ถ้าเราไปเปิดตามสาขาที่เรามีมหาจุฬาฯ ไม่ต�่ากว่า 

๔๐ จงัหวัด ไปทีไ่หนก็จะมสีาขา ท�ากจิกรรมร่วมกันได้หมดเพราะ

ว่าตอนนี ้น่าจะไปเปิดถงึเกาหลใีต้  ใต้หวนั เรามสีาขาในศรลัีงกา

ในประเทศอื่นด้วย เช่น สิงคโปร์ ฮังการี 

เอาเป็นว่า ขออนุโมทนาช่ืนชมยินดีในความส�าเร็จ

ที่ผ่านมา แล้วก็นโยบายก้าวหน้าต่อไปที่จะท�าก็ที่มองเห็น

ชัดเจนก็คือว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเรามีข้อด้อยในเรื่อง

ด�าเนินอยู ่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องติดตามศิษย์เก่า ท่านท้ังหลาย

คงทราบดี ในมหาวิทยาลัยของเรามีศิษย์เก่า ๒ ประเภท คือ

คฤหัสถ์ และพระสงฆ์ จบแล้วอยู่ที่ไหน ท�าอะไร ในรอบ สี่ปี 

ห้าปี ที่ผ่านมา หลังจากที่มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว ท่าน

ที่เป็นฝ่ายทะเบียนต้องอัพเดท(update) ข้อมูล ตลอดจน

สถานภาพว่า อยูว่ดัหรอืยูท่ีไ่หน ท�างานอะไร เพือ่ช่วยมหาวทิยาลยั

ติดตามว่าท่านเหล่านั้นมีภาระการท�างานหน้าที่ตรงไหนอย่างไร 

ซึ่งมหาจุฬาฯ พอถูกถามตรงนี้ ประเมินตรงนี้ ไม่ค่อยได้คะแนน 
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เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมข้อมูล ตอนเป็นพระท�าไว้หมด เป็น 

เจ้าคุณกี่รูป เจ้าคณะภาคกี่รูป พอถึง ๕ ธันวา เรารู้กันหมดเลย 

จะขึ้นกี่รูป รู้กันหมด แล้วเราก็พิมพ์หนังสือแจกมากขึ้น ๆ ศิษย์

เก่ามหาจุฬาฯ ทั้งนั้นเลย เราตามกันได้หมด แต่พอเป็นคฤหัสถ์  

เราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าท่านท�าอะไรที่ไหน มหาจุฬาฯ 

ก็ไม่ค่อยได้คะแนนตรงนี้ในการประเมิน ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปที ่

เราให้เป็นสมาชิก จะอยู่ที่ไหนอย่างไร ท�าสถิติไว้ให้หมดเลย  

ฝ่ายทะเบียนตามให้หมดไม่ว่าจะสึกหรือไม่ ขอให้เป็นสมาชิก 

ตลอดชีพ ให้พวกเราตามเรื่องให้ได้ ฝากให้เป็นงานใหญ่ไว้เลย  

อย่างน้อยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในอนาคต ต่อไป สกอ หรือใคร 

มาถามว่า ศิษย์มหาจุฬาฯ ไปอยู่ที่ไหน ท�างานอะไร ถ้าย้อนไป 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้หมด ก่อนหน้านั้นมันคนละชุดกัน (เพราะ 

ยังไม่ได ้เป ็นสมาชิกครบสมบูรณ์) อย่างสมัยนี้  และยินดี 

สนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ศิษย์เก่าเข้าไปเกี่ยวข้อง  ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องท่ีกล่าวมาหรือสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการใน

ศิษย์เก่าก็ดี หรือส่วนงานสวมหมวกสองใบในสวัสดิการของ 

คฤหัสถ์ ญาติโยม และพระสงฆ์ทั้งหลาย ซึ่งเรามาอยู ่ที่นี่ 

สถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย ในการด�าเนินการในเรื่องเหล่านี้ 

ระหว่างมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านค้าสวัสดิการ ต่างๆ ศิษย์

เก่ามาร่วมหุ้นลงทุน ข้างหน้าที่เราเก็บโซนเอาไว้ อันนั้น 

เป็นที่บริการ และก็เป็นสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่รู้จะท�าอะไร  

ยกให้ทางฝ่ายฆราวาส ทั้งผู้บริหาร ทางฝ่ายฆราวาส และทาง

สมาคมลองช่วยกันคิดในเรื่องของการท�างาน 

จะเห็นได้ว่า แท้ที่จริงกิจการที่ท�ารายได้อย่างนี้ เรา

ยกให้ฆราวาสท�าสองเร่ืองแล้ว อย่างเช่นมหาจุฬาบรรณาคาร  

และโรงพิมพ์มหาจุฬาฯ และอาจจะมีกิจกรรมอื่น ๆ และเรายัง

มีที่ดินอีกอยู่ใกล้ ๆ กัน ประมาณ ๑๕๐หรือ ๑๘๐ ไร่ ที่ยังไม่

ได้พัฒนาหรือท�าอะไร การที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งถ้าท่านมอง 

ในการสร้างประโยชน์อะไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัย มีที่ดิน

อยู่ใกล้ ที่เป็นของเรา แต่ก่อนนี้เป็นของวัดมหาธาตุ คือโดย

นิตินัย เขาบริจาคมาเป็นเวลา ๓๐- ๔๐ ปีแล้ว แต่เรายัง 

ไม่เป็นนิติบุคคล พึ่งโอนมาเป็นของมหาจุฬาฯ ก็จะพัฒนามา

ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้บทบาทในการท�าตามวัตถุประสงค์

ของสมาคมในแต่ละเรื่อง เช่นเร่ืองช่วยการเผยแผ่ธรรมะ หลาย

ท่านก็มีความรู้ความสามารถ เรามีสื่อของเราที่ท่านจะช่วย อันนี้

ก็ท�าต่อเนื่องกันไป ส่วนเรื่องที่ทางสมาคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ได้ช่วยมหาวิทยาลัยมาก ๆ ก็คือ เป็นสะพานเชื่อมให้กับคน

ข้างนอก บางทีศิษย์เก่าไปท�างานอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยตรงกับ

มหาวิทยาลัยกับพระสงฆ์ บางทีติดต่อกันไม่ค่อยได้ให้กลับคืน

เหย้าในงานเกษียณบ้าง อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง ในหนังสืออย่างนี้ 

บางทีพระสงฆ์จะมาบริจาค แต่ว่า ถ้าได้เพื่อนชวนกันมาก็จะรู้

ช่องทาง อันนีท้ีเ่ราได้ท�ามากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีตามนโยบาย

ของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการท�าแผน 

๕ ปี (แผนตั้งแต่ ๒๕๓๕) เราเขียนไว้ในแผนในการที่จะเชื่อมโยง

ศษิย์เก่าไม่ว่าอยูท่ีไ่หนก็ตาม ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ศษิย์เก่าถอืเป็น

ส่วนหนึ่งของแผน อาจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้ท�าอยู่ ซึ่ง

แผนมหาวิทยาลัยได้พูดถึงการเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าไม่ว่าจะอยู่

ในหรือนอกสมาคม อยู่ที่ไหนก็ตาม จะได้มาช่วยประสานงาน

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ว่าเราได้ศิษย์เก่าไปช่วยใน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ เรื่อง 

นอกจากเรื่องแผน ก็มา พรบ. มหาจุฬาฯ ศิษย์เก่าที่ไป

นั่งอยู่ในสภา ท่านอาจารย์จ�านงค์ ทองประเสริฐ ในวุฒิสภา 

ท่านอาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ท่านช่วย

ประสานงาน พรบ. ของเราผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอน แม้ว่าพวก

เราที่เป็นพระไปช่วยเจรจา ก็ต้องมีคนรอบบี้ นี้ยกตัวอย่างการ

ท�างาน ต่อไปนี้ ภารกิจของมหาวิทยาลัย จะต้องบุกเบิกออกไป

กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในส่วนภูมิภาคที่ว่ามา สาขาของเราต่าง ๆ 

บางทเีราเองจากส่วนกลางจะเชือ่มได้ไม่ทกุระดบั จะสงัเกตได้ว่า

มีอาจารย์พิเศษมากมาย ที่สอนตามสาขา เราอยากได้บุคลากร

ที่มีคุณภาพ เพราะการกวดขันในการประเมิน ให้แต่ละท้องถ่ิน

ดูแลตัวเอง อาจจะไม่เข้มแข็ง หลายที่บริหารในแต่ละที่มีแต่ 

ศิษย์เก่าท้ังนั้น ไปเป็นอาจารย์ เป็น ผศ. รศ. อยู่ตามสถาบัน 

ต่าง ๆ กลับมาช่วยมหาจุฬาฯ ทุกวันน้ี คนท่ีมาช่วยไม่สามารถ 

จะบริหารงานได้ ด้วยเรื่องสุขภาพอะไรต่าง ๆ มันก็ทรุดลง  

บางแห่งเราจะต้องหาตวัตายตวัแทน  มาช่วยสาขาของมหาจฬุาฯ 

เพราะฉะน้ันที่ด�าริเรื่องของการจะขยายสาขา ต้องมา

ช่วยเป็นครูบาอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วย

วิทยบริการของมหาจุฬาฯ ทุกวันนี้ได้ศิษย์เก่ามาช่วยบริหาร 

จัดการ ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ ในช่วงนี้เราถูกประเมิน ยิ่งต้องระดม

ให้ผ่าน ต้องสรุปให้ผ่าน ๒๐ กว่าแห่งที่ต้องถูกตามประเมินการ

จดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ และเราต้องให้ท่านผ่าน เพราะว่าเขา 

อุตส่าห์ลงทุนสร้างอาคาร สร้างสถานที่ต่าง ๆ เยอะมาก แล้วเรา 

ไม่ดูแล งานนี้ฝากเป็นภารกิจล่วงหน้าเลย ท้าทายพวกเรามาก  

และเปิดเยอะด้วย ถ้าไม่ผ่าน ท�าให้สงสารท่านเหล่านี้ งานน้ี 

ขอฝากท่านทุกคน ฝากให้คนในท้องถิ่นมาเป ็นอาจารย ์

ในสาขานั้น ๆ ท�าอย่างไรในการประเมิน หน่วยวิทยบริการ  

กับห้องเรียน ให้ผ ่านทุกแห่ง นี้คือเป้าหมาย จากจุดนั้น  

เราจะท�าอะไรได้อีก เหตุผลที่สมาคมจะมีสาขา ก็เป็นเหตุผล 

จากตรงนี้แหละ นี้เป็นภาระเร่งด่วน ในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย 

ติดตามต่อในฉบับหน้า
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พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฺ มจร

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์ มจร   

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเป็นเลขานุการส�านักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มจร   

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหัวหน้าภาควิชา รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ส�านักงานอธิการบดี มจร

พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผู้อ�านวยการกองแผนงาน ส�านักงานอธิการบดี มจร

พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๑ เป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมามนุษย์วิทยาคณะสังคมศาสตร์ มจร (สองสมัย)

ปัจจุบัน - ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยาภาควิชาสังคมวิทยา

   และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร

  - รอคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มจร

  - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มจร

ประวัติโดยสังเขป

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กิตติทัศน� ผกาทอง
อุปนายกสมาคม คนที่ ๒



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘

ประสบการณ�และการฝ�กอบรม

นอกจากมีประสบการณ์ในต�าแหน่งผู้บริหารระกลางในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ยังยังได้เข้ารับการฝกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย

 ๔.๑ หลักสูตรครูต้นแบบวิชาตรรกศาสตร์ มจร

 ๔.๒ หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มธ

 ๔.๓ หลักสูตรผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ศธ

 ๔.๔ หลักสูตรพัฒนาทักษะสร้างจิตส�านึกและพัฒนางาน ๕ ส. มจร

 ๔.๕ หลักสูตรการวิจัยพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๔.๖ หลักสูตรการเขียนเค้าโครงการวิจัย มสธ และ มจร

 ๔.๗ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทเครือซิเมนต์ไทยร่วมกับ มจร

ผลงานทางวิชาการ  

 ๕.๑ สังคมวิทยาเบื้องต้น

 ๕.๒ มนุษย์กังสังคม

 ๕.๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

 ๕.๔ ธรรมนิเทศ

 ๔.๕ การปกครองคณะสงฆ์

 ๔.๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ

 ๔.๗ ภาวะผู้น�าตามแนวพุทธ

นอกจากนี ้ยงัได้ถวายความรูพ้ระสงัฆาธกิารในหลักสูตรประกาศนยีบตัรการบริหารกจิการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และ

ภาค ๑๕ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จวนปัจจุบัน 



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙

ชื่อ – สกุล ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชลวิทย� เจียรจิตต�

วุฒิการศึกษา

- Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ.ICCR จิตตวิทยาสังคม ๑๙๙๘) 

- M.A. Sociology (honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) ๑๙๙๖

- พธ.บ. (English Major) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตําแหน�งหน�าที่ป�จจุบัน

- คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยา

งานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ - คณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

๒๕๔๕ – ปัจจุบัน - คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก สาขา การวิจัย

   พฤติกรรมศาสตร์ (เน้นวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชนเมือง

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

๒๕๔๔ – ปัจจุบัน - ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการสาย ก เป็น อก.ม. ร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย

  - คณะกรรมการฝ่ายเปิดเผยข้อ มูลทางราชการประจ�ามหาวิทยาลัย 

   - คณะกรรมการหลักสูตร Asia – Pacific Study มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติโดยสังเขป

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชลว�ทย� เจ�ยรจ�ตต�
อุปนายกสมาคม คนที่ ๓



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐

  - คณะกรรมการฝ่ายจดัการ และ ฝ่ายประสานงาน กองทนุหมูบ้่าน 12 เขตกรงุเทพมหานคร

  - เลขานกุารคณะกรรมการหลักสูตร “การบริหารการจัดการเมอืง” ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ

    (เน้นวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ - หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๔๙ – ปัจจุบัน - กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

๒๕๔๘ – ปัจจุบัน - ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ ส�านักงาน กพร.

๒๕๔๗ – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย ๒๕๔๘

  - กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๔๗ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๔๕ - คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดการจัดการและการวางแผนธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร

  การจดัการและการประเมนิโครงการตามโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพบริหารจัดการกองทนุ

   หมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ.๒๕๔๕

๒๕๔๔ - ผูท้รงคณุวฒุใินการพจิรณาหลกัสูตร ประกาศนยีบัตรบณัฑติอาสา สถาบนัราชภฎัเชยีงราย



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑

ชื่อ – สกุล ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิริวัฒน�  ศรีเครือดง

ทีอ่ยู�ป�จจุบนั บ�านเลขที่  ๑๐๗/๑๕๖  หมู�บ�านประภาวรรณโฮม  ถนนสุวินทวงศ� 

  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๕๑๐  โทรศัพท� ๐๘๗-๒๑๕-๖๑๙๑

วุฒิการศึกษา

- น.ธ.เอก, พ.ม., ปก.ศ.สูง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- พธ.บ. รุ่นที่ ๓๓, (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- M.A. in Psychology (เกียรตินิยม)  Marathwada  University, India.

- Ph.D. in Psychology  ได้รับทุนการศึกษา จากรัฐบาลอินเดีย (ICCR Scholarship), India.

ตําแหน�งหน�าที่ป�จจุบัน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

- เป็นกรรมการสภาวิชาการ/กรรมการบริหารงานบุคคล มจร

- ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย มจร

- ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชาพุทธจิตวิทยา  มจร

- เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มจร

การบรรยายและเป�นวิทยากรนอกมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนกลาง ศูนย์โรงเรียนวัด  

 ไตรมิตรวิทยารามศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบรี

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐ เป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

       เป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติโดยสังเขป

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิร�วัฒน� ศร�เคร�อดง
เลขาธิการสมาคม



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครส่วนกลาง บางเขน ศูนย์การศึกษา

  แฟร์ชั่นไอแลนด์

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน) เป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหน�งที่ได�รับเกียรติทางสังคม

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเคซีร่มเกล้ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขต ๒๖ (มีนบุรี/คลองสามวา) กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นอุปนายกผู้ปกครอง ครู คนที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย คนที่ ๙

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน) เป็นประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนเตรียมพัฒนาการ
 สุวรรณภูมิ

คติประจําใจ รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา  รู้วิชาก็ไม่สู้รู้เท่าทัน 

  รู้เท่าทันก็ไม่สู้รู้จักกัน รู้จักกันก็ไม่สู้รู้ว่าเป็นพี่น้องกัน (มจร)



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๓

ประกาศสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสมาคมศิษย�เก�า ชุดที่ ๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามที่สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประชุมใหญสมัยสามัญประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม 
เปนนายกสมาคมและเลือกกรรมการจํานวน ๑๕ คน และตอมานายกสมาคมรวมกับคณะกรรมการ ๑๕ คน ไดประชุม
รวมกันโดยมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑๓ ทาน พรอมทั้งเห็นชอบใหมีคณะกรรมการดําเนินงานของ
สมาคม เพื่อรวมกันบริหารงานของสมาคมใหเจริญรุดหนาสืบไป

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๘ แหงขอบังคับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๑๒ (แกไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๕๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันเสารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศสมาคมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝาย
ตาง ๆ ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย

๑. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายเลขาธิการประกอบดวย
๑. ดร.อธิเทพ ผาทา
๒. นายพลวัฒน ชุมสุข
๓. นายอดุลย  คนแรง
๔. นายรัฐพล เย็นใจมา
๕. นายผดุง วรรณทอง

๖. นายอานนท   นรมาตร
๗. นายจีรศักดิ์  บุญฤทธิ์
๘. นางสาวสุภัทรา  ทองดี
๙. นางสาววิภา  สิงหคําคา
๑๐. นางสาวอรุณรัตน เพ็ชรรุง

ใหชวยเหลืองานของเลขาธิการในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารและติดตอประสาน
งานกับมหาวิทยาลัย ฝายตาง ๆ สมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทั่วไป รักษาระเบียบ ขอบังคับ จัดทําระเบียบวาระ
การประชุม นัดประชุมกรรมการ จดบันทึกการประชุม รักษาเอกสารของสมาคมมิใหสูญหายและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการบริหารสมาคม หรือตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายเหรัญญิกประกอบดวย
๑. นายพีรวัฒน ชัยสุข  
๒. นายประเสริฐ คํานวล  
๓. นางสาววิไลวรรณ รังสรอย  

๔. นางสาวพัทยา สิงหคํามา 
๕. นางสาวชฎารัตน ไชยบุญตา

ใหชวยเหลืองานของเหรัญญิกในการดําเนินงาน เก็บรักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีรายงานตอคณะ
กรรมการทุกเดือนที่มีการประชุม และดําเนินการเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมวางไว 
จัดทํางบประมาณประจําป และเตรียมเอกสารการเงินทํางบดุลประจําป หรือตามที่เหรัญญิกมอบหมาย

๓. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายทะเบียนประกอบดวย

๑. นายธฤญเดชา  ลิภา 

๒. นายจเด็ด   โพธิ์ศรีทอง 

๓. ดร.สายัณห   อินนันใจ 

๔. นางสาวขวัญษา เอกจิตต

ใหชวยเหลืองานของนายทะเบียนในการดําเนินงาน เก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับทะเบียนของสมาชิก 

ลงทะเบียนรับสมาชิก และจําหนวยสมาชิกออกจากทะเบียน ใหเลขประจําตัวสมาชิก ทําบัตรประจําตัว และบัตรอื่นที่
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สมาคมกําหนด ลงชื่อในประกาศรายชื่อสมาชิก เรียกเก็บเงินคาบํารุงจากสมาชิก นําเงินที่ไดรับจากสมาชิกทุกประเภท

สงเหรัญญิก พัฒนาระบบทะเบียนและการรับสมาชิก หรือตามที่นายทะเบียนมอบหมาย

๔. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสวัสดิการประกอบดวย

๑.นายวันชัย สุขตาม

๒. นายธิติวุฒิ หมั่นมี

๓. นายสุภัทรชัย สีสะใบ

๔. นายเอกพันธ  วิมานทอง

๕. นางสาวดอกฝาย สุภาษิต

ใหชวยเหลืองานของสวัสดิการในการดําเนินงาน จัดสวัสดิการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เสนอหลักเกณฑและวิธี

การพัฒนากองทุนสวัสดิการ หารายไดเขากองทุน จัดสถานที่ในการประชุมใหญสมัยสามัญสมาชิก วิสามัญสมาชิก และ

กิจกรรมของสมาคม หรือตามที่สวัสดิการมอบหมาย

๕. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายประชาสัมพันธประกอบดวย

๑. นายสมหมาย สุภาษิต

๒. นายวินัย มีมาก

๓. นายประดิษฐ  เสนพนัสศักดิ์

๔. นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล

๕. นายศรี  แกวงาม

๖. นายวิโรจน หลอมนาค

๗. นายบดินภัทร สายบุตร

๘. นายบัญชา นารี 

๙. นายกรนัน ขันวัง

ใหชวยเหลืองานของประชาสัมพันธในการดําเนินงาน เผยแพรกิจกรรมและชื่อเสียงของสมาคมทางสื่อตางๆ เชน 

สิ่งพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือตามที่ประชาสัมพันธมอบหมาย

๖. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายวิเทศสัมพันธประกอบดวย

๑. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก

๒. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ

๓. ผศ.ประพันธ กุลวินิจฉัย

๔. รศ.นิลรัตน กลิ่นจันทร

๕. ผศ.โกวิท พานแกว

๖. นายธีร  พุมทับทิม

๗. ดร.ณัทธีร ศรีดี

ใหชวยเหลืองานของวเิทศสมัพนัธในการดําเนนิงาน ตดิตอกับตางประเทศในกจิกรรมทางวชิาการ การหาทนุจาก

มูลนิธแิละองคการระหวางประเทศ เพือ่นาํมาใชพฒันาสมาคม ประสานงานกับสมาชกิในตางประเทศและทาํหนาทีรั่บรอง

ชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมสมาคม หรือตามที่วิเทศสัมพันธมอบหมาย

๗. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายปฏิคมประกอบดวย

๑. นายกฤต ศรียะอาจ

๒. ดร.สุโพธิ บันโสด

๓. นายสุรเชษฐ ตอรัมย

๔. นายทักษิณ ประชามอญ

๕. นายธนิศร มีชื่อ

๖. นายเสนห แซวรัมย

๗. นายอดิศร ปราสาททอง

๘. นางสาวมานติา ชูชวย

๙. นางสาวปวีณา สิงหคําคา

ใหชวยเหลืองานของปฏิคมในการดําเนนิงาน ตอนรับสมาชกิทกุโอกาส ทีมี่การประชมุหรือในกิจกรรมของสมาคม

จัดขึ้น ตอนรับผูที่มาเยี่ยมสมาคม หรือตามที่ปฏิคมมอบหมาย

๘. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายนันทนาการประกอบดวย

๑. ดร.บุญมี พรรษา 

๒. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา

๓. นายเดโช ปลื้มใจ 

๔. นางสาวสายรุง บุบผาพันธ

๕. นางสาวดลนพร วราโพธิ์
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ใหชวยเหลืองานของนันทนาการในการดําเนินงาน จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสตาง ๆ และหาผูอุปถัมภ
กิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น หรือตามที่นันทนาการมอบหมาย

๙. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสาราณียกรประกอบดวย
๑. ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน
๒. นายวิลัน ทําไร 
๓. นายสมควร ถวนนอก 
๔. นายสนธิญาณ รักษาภักดี

๕. นายสํารวย  นักการเรียน
๖. พ.ท.ไชโย นามนนท
๗. นายชํานาญ เกิดชอ

ใหชวยเหลืองานของสาราณียกรในการดําเนินงาน เก่ียวกับการผลิตหนังสือทางวิชาการและจัดจําหนาย จัดทํา
สิ่งพิมพ จัดทําเอกสารผลงานสมาคมเสนอที่ประชุมใหญสมาคม หรือตามที่สาราณียกรมอบหมาย

๑๐. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายวิชาการประกอบดวย
๑. ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
๒. ผศ.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง 
๓. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร

๕. ผศ.สุเทพ พรมเลิศ 
๖. ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ
๗. ดร.มงคล คํามูล 
๘. นายเดช ชูจันอัด

ใหชวยเหลืองานของวิชาการในการดําเนนิงาน เก่ียวกบักิจกรรมทางวชิาการ เชนการจดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ
รวมกับองคกรตาง ๆ หรือตามที่วิชาการมอบหมาย

๑๑. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสถานที่และศาสนพิธีประกอบดวย
๑. นายฉัตรชัย บัวเกิด 
๒. นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ
๓. นายสันติ เมืองแสง 
๔. นายปญญา สามัญ 

๕. นายธนเดช แซวรัมย 
๖. นายสมคิด นํ้าเพชร 
๗. นายบุณยธร แสงโนรี 

ใหชวยเหลืองานของสถานที่และศาสนพิธีในการดําเนินงาน เก่ียวกับการจัดสถานที่ในการประชุมและกิจกรรม
ตาง ๆ ของสมาคม หรือตามที่สถานที่และศาสนพิธีมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสังคมสงเคราะหประกอบดวย
๑. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 
๒. ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย
๓. นายสานนท วิบูลยศิลป 
๔. นายสังวร ออนสนิท 
๕. นายสุทิศ สวัสดี

๖. นายสมรรถชัย มั่งคํามี  
๗. นายอุดม จันทิมา  
๘. นางสุพิศ ศรีวิชัย   
๙. นางนิทรา ฉิ่นไพศาล

ใหชวยเหลืองานของสงัคมสงเคราะหในการดําเนนิงาน เก่ียวกับการชวยเหลอืและการสงเคราะหสมาชกิในโอกาส
ตาง ๆ เชน กิจกรรมงานแตงงาน กิจกรรมทําบุญขึ้นบานใหม กิจกรรมงานฌาปนกิจ เปนตน หรือตามที่สังคมสงเคราะห
มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(ผูชวยศาตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม)
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๖

• ขอเชิญรวมงานฉลอง ๖๕ ป คณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฟง

ปาฐกถา เรื่อง “เหลียวหลังแลหนาบทบาทพุทธ

ศาสตรในประชาคมอาเซียน” โดย พระธรรมโก

ศาจารย ศ.ดร., สมัมนาทางวชิาการโดยผูทรงคณุวฒุิ 

และชมนทิรรศการผลการดาํเนนิงาน ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังนอย

• บัณฑิต วิทยาลัยร  วมกับคณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับ

สมัครนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ปริญญาเอก) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาคการ

ศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแตบัดนี้ ถึงจันทร

ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ โทร. ๐๘-๗๒๑๕-
๖๑๙๑, ๐๘-๙๕๐๖-๗๓๔๐

• มูลนิธิภาวนาพุทโธ วัดสามพราน อ.สามพราน 

จ.นครปฐม มอบทุนการศึกษาใหนิสิตตางประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย อ.วงันอย 

จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๗ รูป เม่ือเวลา 

๑๒.๔๙ น. วันอาทิตย ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นํา

โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝาย

กิจการทั่วไป มจร. และผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ซึ่งไดรับการมอบ

ทุนรูปละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) จาก 

ดร.จันทรทิพย มันจะมา ลูกศิษยหลวงพอภาวนา

พทุโธ ท่ีมกีศุลเจตนาประสานงานผาน ผศ.ดร.สรุพล 

ใหนิมนตคณะนิสิต มจร. เขารับทุนการศึกษา

ดังกลาว
๑. Ashin Indaka (พมา)
๒. Phar Khamkhod Phongsaketh (ลาว)
๓. Ven. Yan Wenjiao (จีน)
๔. Ven. Seelananda (ศรีลังกา)
๕. Ven. Suman Shraman (บังคลาเทศ)
๖. Ven. Nguyen Ngoc Minh (เวียดนาม)
๗. Ven. Sudinna (เนปาล)

• ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกฯพรอมกับ ผศ.ดร.

สมศักดิ์ บุญปู อุปนายกสมาคม, ผศ.ปฐมพงศ 

ทินบรรเจิดฤทธิ์ ที่ปรึกษา, นายสมชาย บุญสุน 

ผู ช วยสถานที่และศาสนพิธี  ผศ.ดร.สิริวัฒน  

ศรีเครือดง เลขาธิการ เขาเยี่ยม รท.ดร.กุเทพ 

ใสกระจาง อาจารยพิเศษ มจร,อดีต ส.ส.๕ สมัย 

ทีโ่รงพยาบาลราชวถิ ีเมือ่วนัท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๕

• ดร.จรรยา อินออง ไดมอบหนังสือตําราภาษา

อังกฤษในนามสมาคมศิษยเกา มจร แกหองสมุด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี

พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีเปนผูรับมอบ เม่ือ

วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางสมาคมศิษยเกา 

มจร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คาบ ข�าว



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

• ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝาย

 กิจการท่ัวไป พรอมดวย คณาจารยมหาวทิยาลยั

 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยและคณะกรรมการ

 สมาคมศษิยเกา มจร ประกอบดวย นายสรายทุธ 

 อุดม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 ผศ.ดร.สริวัิฒน  ศรเีครอืดง ผูชวยอธกิารบดีฝาย

 กิจการทั่วไป ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหนาภาควิชา

 รัฐศาสตร ดร.แสวง นิลนามะ หัวหนาภาควิชา

 ศาสนาและปรัชญา อาจารยอดุลย คนแรง 

 หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ผศ.มั่น เสือสูงเนิน 

 อาจารยประจํามนุษยศาสตร ไปรวมงานการ

 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับกระทรวง

สาธารณสุข โดยสัมมนาวิชาการเรื่อง “รวมพลังสามัคคีทําดีเพื่อแผนดิน” โดยมี พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปปาฐกถานําในเรื่องดังกลาว ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม 

Miracle Grand หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

• พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป ผูอาํนวยการสาํนกังานอธกิารบด,ี ผศ.ดร.

สุทธิพงษ ศรีวิชัย แผนกสังคมสงเคราะห สมาคมศิษยเกา มจร 

เขาเยี่ยม อาจารยประสิทธ ศรีสมุทร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

NEWS  UPDATE

• เมื่อวันอาทิตยที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผศ.ดร.สิริวัฒน 

ศรีเครือดง เลขาธิการ อาจารยอภิษฎาข ศรีเครือดง นางสาว

ประภา ศรีสุทธิพันธิพร นายอํานาจ กุยรัมย และอาจารย

เชน นคร คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา มจร ไปเยี่ยมคารวะ 

ศาสตราจารย(พิเศษ)เสฐียรพงษ วรรณปก ณ หมูบานชลลดา 

บางบัวทอง




