สารจาก สาราณียกร

เดิม

ทีนั้น รูปแบบวารสารสมาคมฉบับนี้ จะทําแบบ Newsletter แตเพราะทานนายกสมาคม
เห็นวา ยังพอรับมือกับราคาคาพิมพ ไหว (เอาอยู) จึงสั่งใหเดินหนาตอ ไมตองพะวง
เรื่องเงิน เพราะการหาเงินเปนเรื่องของทาน สวนการใชเงินเปนเรื่องของผม (555)
ฉบับนี้ เพื่อความเปนสิริมงคล กอนลงมือทํางาน ผมจึงขอโอกาสลงโอวาทของพระธรรมโกศาจารย
อธิการบดี ที่ไดเมตตามอบใหแกคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในวโรกาส
อายุวัฒนมงคล ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ มวลศิษยานุศิษยขอถวายมุทิตาสักการะมาพรอมกันนี้
วารสารฉบับเดือนกันยายนนี้ ขอฝากถึงเพื่อนพองนองพี่ ไวเรื่องหนึ่ง คือ ตอนนี้เมืองสุโขทัย
เมืองหลวงแหงแรกของไทยแตกแลวครับ มหาอุทกภัย ไดเขาไปบุกทําลายเขื่อนปราการพังพินาศ เอาไมอยู
แลว มวลนํ้ากอนใหญกําลังมุงหนาสูนครสวรรค จากนั้นก็จะเขาโจมตีอยุธยา เมืองหลวงแหงที่ ๒ ของเรา
อะไรจะเกิดขึน้ ก็ขอใหนกึ ภาพเอาเองแลวกัน (เหมือนปทแี่ ลว) ดังนัน้ จึงขอใหพวกเราตัง้ อยูใ นความไมประมาทเถิด
ในการประชุมคราวที่แลว มีการแบงงานกันทํา ใครมีหนาที่ทําอะไร เปดอานกันเองครับ แลวพบกัน
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สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารจาก นายก
กราบนมัสการ/สวัสดีครับ
ศิษยเกา มจร ทุกทาน
นับเปนเวลาเดือนกวาแลว ที่คณะกรรมการ
บริหารสมาคมชุดที่ ๒๐ นี้ ไดอาสาเขามาทํางานใหแก
สมาคม โดยเดือนที่ผานมา งานเรงดวนและงานใหญที่
ไดดําเนินการคือ การวางรากฐานใหมีสมาคมสาขาขึ้น
ทัว่ ประเทศ ดวยการรวมกันพิจารณาระเบียบวาดวยการนี้
ซึง่ คณะกรรมการบริหารสมาคมไดประชุมพิจารณาเรือ่ งนี้
โดยละเอียด ตั้งแตเชาถึงเย็นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๕ ที่ผานมาและปลายเดือนกันยายนจะไดนําไปสู
การทําประชาพิจารณ ดวยวิธีการนิมนตและเชิญชวน
กลุมผูแทนศิษยเกาทั่วประเทศมารวมใหขอคิดเห็นและ
นําไปประกาศใชเปนแนวทางของการรวมตัวที่ยิ่งใหญ
ของชาวมจร ตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ชวงเดือนกวาๆ ที่ผานมา ผูบริหารสมาคมที่ได
รวมกันไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและศิษยเกา มจร ที่ทั้ง
อาพาธเจ็บไขไดปวย รวมถึงการไปรวมงานมงคลตางๆ
มากมายหลายงาน ซึง่ ทานสาราณียกรไดนาํ ลงขาวสารแลว

กระผมก็อยากขอรองและเชิญชวนใหศิษยเกาทุกทานๆ
ไดกรุณาแจงทางสมาคมดวยวา หากมีขาวผูใดเจ็บไขได
ปวยหรือมีงานมงคลใดทีจ่ ะใหกรรมการบริหารสมาคมไป
เยี่ยมเยียน หรือไปมีสวนรวมในงานนั้น ก็ขอความกรุณา
ชวยสงขาวใหกรรมการบริหารสมาคมไดรบั ทราบดวยครับ
ซึ่งเรื่องนี้สมาคมใหความสําคัญมากดวยเชนกัน
เดือนตุลาคมทีจ่ ะถึงนี้ สมาคมมีกจิ กรรมใหญทใี่ คร
ขออาราธนาและเชิญชวนใหสมาชิกและศิษยเกา มจร
ทุกทานไดรวมงานวันปยมหาราช ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งมี
กิจกรรมทัง้ การวางพวงมาลา การทําบุญอุทศิ เปนพระราช
กุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ พระปยมหาราช พระองคผูสถาปนามหา
วิทยาลัย และในวันเดียวกันนี้ จะมีการเทศนมหาชาติ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคอกี ดวย จึงขอเชิญชวน
มวลศิษยเการวมงานสําคัญนี้โดยพรอมเพรียงกัน
พบกันอีกในฉบับตอไปครับ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
นายกสมาคมศิษยเกา มจร

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โอวาท
พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย
ในโอกาสที่คณะกรรมการบร�หารสมาคมศิษยเกา
มหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย

เขาพบเพ�่อแนะนําคณะกรรมการบร�หารและนอมรับ
นโยบายของมหาว�ทยาลัย
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เจริญพร ทานผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรพล สุยะพรหม
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทานที่ปรึกษา กรรมการทุกทาน
ขอชืน่ ชมยินดีในเบือ้ งต้นต่อทุกท่านทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
เลือกให้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญในสมาคม และขออนุโมทนาต่อ
ท่านนายกสมาคมที่ผ่านไป พร้อมที่ปรึกษา ที่ได้บริหารงาน
สมาคม เป็นที่ประจักษ์และเชื่อมโยงกับส่วนราชการ ท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ประสานเรื่องอนุศาสนาจารย์ ที่จะมาช่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยจนผูใ้ หญ่ไว้วางใจยกย่องหน่วยงานทีท่ า่ นสังกัด
อยูใ่ ห้มอี ตั รานายพล ซึง่ ก็ทา� ส�าเร็จในสมัยทีท่ า่ นเป็นนายกสมาคม
ก็ตอ้ งถือว่าสมาคมได้เข้าไปมีสว่ นสนับสนุนตรงนี้ เพราะว่าผูใ้ หญ่
ในกองทัพได้มาพบอธิการบดีด้วย โดยให้อนุศาสนาจารย์นี้ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจมากขึน้ มีอตั ราพลตรี มาสนองงานคณะ
สงฆ์ สนองงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ก็ถูกน�าไปอ้างอิง ต่อไป
ต้องมาสนองงานเป็นนายพล ถึงจะอยู่ ไม่อยู่ก็ต้องประสานงาน
ต่อไป ที่สมาคมศิษย์เก่าเข้าไปส่งเสริมพวกเราก็ดี งานที่ท่านท�า
อยู่ข้างนอกให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ท่านเป็นนายก
สมาคมอยู่ด้วย
ขณะเดียวกันหน่วยงานข้างนอกให้ความเชือ่ ถือให้ความไว้
วางใจสมาคมของเรา จะเห็นได้วา่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา โดยอาศัยฐาน
แห่งสมาคม อดีตนายกก็เป็น สว.ได้ ส่ง แคนดีเดท (Candidate)
ในนามสมาคมบ้าง ในนามมูลนิธิบ้าง ไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพราะเขาให้อ�านาจสมาคมเสนอชื่อ อธิการบดีเซ็นรับรองไปก็ได้
เป็น ล่าสุดก็เป็น สว หนึ่งท่าน ในนามมหาจุฬาฯ ท่าน พล.ต.นพ.
เฉลิมชัย เครืองาม น้องของท่านวิษณุ เครืองาม สมาคมต่าง ๆ ส่งให้
สรรหากันหมด ปรากฏว่าที่ส่งไปสรรหา เขาเลือกจากมหาจุฬาฯ
เขาบอกว่าถ้ามหาจุฬาฯ ส่งไป เครดิตดี น่าเชือ่ ถือ เพราะว่าศิษย์เก่า

ในมหาจุฬาได้ปูทางในต�าแหน่งต่าง ๆ ไว้แล้ว
เพราะฉะนั้น ตอนนี้ ต้องถือว่าเกียรติภูมิของพวกเรา
แต่ละท่านแต่ละส่วนที่ออกไปท�างานข้างนอกก็ดี โดยตรงก็ดี
หรือส่งไปเพื่อแคนดิเดท(Candidate) ต่าง ๆ ก็ดี ได้สร้างผลงาน
ได้ท�าอะไรต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ต่อมาในยุคของ
นายกคนปัจจุบนั เข้ามารับผิดชอบ ท่านมีนโยบายในการรวมพลัง
มากขึน้ ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะคฤหัสถ์ ยังร่วมถึงพระสงฆ์ทพี่ งึ่ จบ ซึง่ ตอน
นี้ คฤหัสถ์จบเยอะด้วย มาเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
อันเป็นที่น่าดีใจ และยังจะเปิดสาขาสมาคมศิษย์เก่าอีก ซึ่งสาขา
นี้หวังมานานแล้ว และเราก็ไปประชุมสัญจรกันอยู่ก็หวังว่าจะมี
วิทยาเขตที่นั่นที่นี่ จะมีสมาคมสาขา แต่ทีนี้เป็นนโยบายว่า ๒ ปี
จะส�าเร็จบวกกับสมาชิกที่เพิ่มทุกปี นโยบายการมีสาขาตาม
จังหวัดต่าง ๆ ถ้าเราไปเปิดตามสาขาที่เรามีมหาจุฬาฯ ไม่ต�่ากว่า
๔๐ จังหวัด ไปทีไ่ หนก็จะมีสาขา ท�ากิจกรรมร่วมกันได้หมดเพราะ
ว่าตอนนี้ น่าจะไปเปิดถึงเกาหลีใต้ ใต้หวัน เรามีสาขาในศรีลงั กา
ในประเทศอื่นด้วย เช่น สิงคโปร์ ฮังการี
เอาเป็ น ว่ า ขออนุ โ มทนาชื่ น ชมยิ น ดี ใ นความส� า เร็ จ
ที่ ผ ่ า นมา แล้ ว ก็ น โยบายก้ า วหน้ า ต่ อ ไปที่ จ ะท� า ก็ ที่ ม องเห็ น
ชัดเจนก็คือว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเรามีข้อด้อยในเรื่อง
ด� า เนิ น อยู ่ เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ เรื่ อ งติ ด ตามศิ ษ ย์ เ ก่ า ท่ า นทั้ ง หลาย
คงทราบดี ในมหาวิทยาลัยของเรามีศิษย์เก่า ๒ ประเภท คือ
คฤหัสถ์ และพระสงฆ์ จบแล้วอยู่ที่ไหน ท�าอะไร ในรอบ สี่ปี
ห้าปี ที่ผ่านมา หลังจากที่มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว ท่าน
ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยทะเบี ย นต้ อ งอั พ เดท(update) ข้ อ มู ล ตลอดจน
สถานภาพว่า อยูว่ ดั หรือยูท่ ไี่ หน ท�างานอะไร เพือ่ ช่วยมหาวิทยาลัย
ติดตามว่าท่านเหล่านั้นมีภาระการท�างานหน้าที่ตรงไหนอย่างไร
ซึ่งมหาจุฬาฯ พอถูกถามตรงนี้ ประเมินตรงนี้ ไม่ค่อยได้คะแนน
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เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมข้อมูล ตอนเป็นพระท�ำไว้หมด เป็น
เจ้าคุณกี่รูป เจ้าคณะภาคกี่รูป พอถึง ๕ ธันวา เรารู้กันหมดเลย
จะขึ้นกี่รูป รู้กันหมด แล้วเราก็พิมพ์หนังสือแจกมากขึ้น ๆ ศิษย์
เก่ามหาจุฬาฯ ทั้งนั้นเลย เราตามกันได้หมด แต่พอเป็นคฤหัสถ์
เราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าท่านท�ำอะไรที่ไหน มหาจุฬาฯ
ก็ไม่ค่อยได้คะแนนตรงนี้ในการประเมิน ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปที่
เราให้เป็นสมาชิก จะอยู่ที่ไหนอย่างไร ท�ำสถิติไว้ให้หมดเลย
ฝ่ายทะเบียนตามให้หมดไม่ว่าจะสึกหรือไม่ ขอให้เป็นสมาชิก
ตลอดชีพ ให้พวกเราตามเรื่องให้ได้ ฝากให้เป็นงานใหญ่ไว้เลย
อย่างน้อยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในอนาคต ต่อไป สกอ หรือใคร
มาถามว่า ศิษย์มหาจุฬาฯ ไปอยู่ที่ไหน ท�ำงานอะไร ถ้าย้อนไป
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้หมด ก่อนหน้านั้นมันคนละชุดกัน (เพราะ
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ครบสมบู ร ณ์ ) อย่ า งสมั ย นี้ และยิ น ดี
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ในส่ ว นที่ศิษย์เก่าเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องที่กล่าวมาหรือสวัสดิการโดยเฉพาะสวั ส ดิ ก ารใน
ศิษย์เก่าก็ดี หรือส่วนงานสวมหมวกสองใบในสวัสดิการของ
คฤหั ส ถ์ ญาติ โ ยม และพระสงฆ์ ทั้ ง หลาย ซึ่ ง เรามาอยู ่ ที่ นี่
สถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวย ในการด�ำเนินการในเรื่องเหล่านี้
ระหว่างมหาจุฬาบรรณาคาร ร้านค้าสวัสดิการ ต่างๆ ศิษย์
เก่ามาร่วมหุ้นลงทุน ข้างหน้าที่เราเก็บโซนเอาไว้ อันนั้น
เป็นที่บริการ และก็เป็นสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่รู้จะท�ำอะไร
ยกให้ทางฝ่ายฆราวาส ทั้งผู้บริหาร ทางฝ่ายฆราวาส และทาง
สมาคมลองช่วยกันคิดในเรื่องของการท�ำงาน
จะเห็นได้ว่า แท้ที่จริงกิจการที่ท�ำรายได้อย่างนี้ เรา
ยกให้ฆราวาสท�ำสองเรื่องแล้ว อย่างเช่นมหาจุฬาบรรณาคาร
และโรงพิมพ์มหาจุฬาฯ และอาจจะมีกิจกรรมอื่น ๆ และเรายัง
มีที่ดินอีกอยู่ใกล้ ๆ กัน ประมาณ ๑๕๐หรือ ๑๘๐ ไร่ ที่ยังไม่
ได้พัฒนาหรือท�ำอะไร การที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งถ้าท่านมอง
ในการสร้างประโยชน์อะไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัย มีที่ดิน
อยู่ใกล้ ที่เป็นของเรา แต่ก่อนนี้เป็นของวัดมหาธาตุ คือโดย
นิ ติ นั ย เขาบริ จ าคมาเป็ น เวลา ๓๐- ๔๐ ปี แ ล้ ว แต่ เรายั ง
ไม่เป็นนิติบุคคล พึ่งโอนมาเป็นของมหาจุฬาฯ ก็จะพัฒนามา
ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้บทบาทในการท�ำตามวัตถุประสงค์
ของสมาคมในแต่ละเรื่อง เช่นเรื่องช่วยการเผยแผ่ธรรมะ หลาย
ท่านก็มีความรู้ความสามารถ เรามีสื่อของเราที่ท่านจะช่วย อันนี้
ก็ท�ำต่อเนื่องกันไป ส่วนเรื่องที่ทางสมาคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ได้ช่วยมหาวิทยาลัยมาก ๆ ก็คือ เป็นสะพานเชื่อมให้กับคน
ข้างนอก บางทีศิษย์เก่าไปท�ำงานอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยกับพระสงฆ์ บางทีติดต่อกันไม่ค่อยได้ให้กลับคืน
เหย้าในงานเกษียณบ้าง อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง ในหนังสืออย่างนี้

บางทีพระสงฆ์จะมาบริจาค แต่ว่า ถ้าได้เพื่อนชวนกันมาก็จะรู้
ช่องทาง อันนีท้ เี่ ราได้ทำ� มากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่เขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในการท�ำแผน
๕ ปี (แผนตั้งแต่ ๒๕๓๕) เราเขียนไว้ในแผนในการที่จะเชื่อมโยง
ศิษย์เก่าไม่วา่ อยูท่ ไี่ หนก็ตาม ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ศิษย์เก่าถือเป็น
ส่วนหนึ่งของแผน อาจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้ท�ำอยู่ ซึ่ง
แผนมหาวิทยาลัยได้พูดถึงการเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าไม่ว่าจะอยู่
ในหรือนอกสมาคม อยู่ที่ไหนก็ตาม จะได้มาช่วยประสานงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาจะเห็นได้ว่าเราได้ศิษย์เก่าไปช่วยใน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ เรื่อง
นอกจากเรื่องแผน ก็มา พรบ. มหาจุฬาฯ ศิษย์เก่าที่ไป
นั่งอยู่ในสภา ท่านอาจารย์จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ในวุฒิสภา
ท่านอาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ท่านช่วย
ประสานงาน พรบ. ของเราผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอน แม้ว่าพวก
เราที่เป็นพระไปช่วยเจรจา ก็ต้องมีคนรอบบี้ นี้ยกตัวอย่างการ
ท�ำงาน ต่อไปนี้ ภารกิจของมหาวิทยาลัย จะต้องบุกเบิกออกไป
กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในส่วนภูมิภาคที่ว่ามา สาขาของเราต่าง ๆ
บางทีเราเองจากส่วนกลางจะเชือ่ มได้ไม่ทกุ ระดับ จะสังเกตได้วา่
มีอาจารย์พิเศษมากมาย ที่สอนตามสาขา เราอยากได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ เพราะการกวดขันในการประเมิน ให้แต่ละท้องถิ่น
ดูแลตัวเอง อาจจะไม่เข้มแข็ง หลายที่บริหารในแต่ละที่มีแต่
ศิษย์เก่าทั้งนั้น ไปเป็นอาจารย์ เป็น ผศ. รศ. อยู่ตามสถาบัน
ต่าง ๆ กลับมาช่วยมหาจุฬาฯ ทุกวันนี้ คนที่มาช่วยไม่สามารถ
จะบริหารงานได้ ด้วยเรื่องสุขภาพอะไรต่าง ๆ มันก็ทรุดลง
บางแห่งเราจะต้องหาตัวตายตัวแทน มาช่วยสาขาของมหาจุฬาฯ
เพราะฉะนั้นที่ด�ำริเรื่องของการจะขยายสาขา ต้องมา
ช่วยเป็นครูบาอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วย
วิทยบริการของมหาจุฬาฯ ทุกวันนี้ได้ศิษย์เก่ามาช่วยบริหาร
จัดการ ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ ในช่วงนี้เราถูกประเมิน ยิ่งต้องระดม
ให้ผ่าน ต้องสรุปให้ผ่าน ๒๐ กว่าแห่งที่ต้องถูกตามประเมินการ
จัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ และเราต้องให้ทา่ นผ่าน เพราะว่าเขา
อุตส่าห์ลงทุนสร้างอาคาร สร้างสถานที่ต่าง ๆ เยอะมาก แล้วเรา
ไม่ดูแล งานนี้ฝากเป็นภารกิจล่วงหน้าเลย ท้าทายพวกเรามาก
และเปิดเยอะด้วย ถ้าไม่ผ่าน ท�ำให้สงสารท่านเหล่านี้ งานนี้
ขอฝากท่ า นทุ ก คน ฝากให้ ค นในท้ อ งถิ่ น มาเป็ น อาจารย์
ในสาขานั้น ๆ ท�ำอย่างไรในการประเมิน หน่วยวิทยบริการ
กั บ ห้ อ งเรี ย น ให้ ผ ่ า นทุ ก แห่ ง นี้ คื อ เป้ า หมาย จากจุ ด นั้ น
เราจะท�ำอะไรได้อีก เหตุผลที่สมาคมจะมีสาขา ก็เป็นเหตุผล
จากตรงนี้แหละ นี้เป็นภาระเร่งด่วน ในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย
ติดตามต่อในฉบับหน้า
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ประวัติโดยสังเขป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ บุญปู
อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

ที่ทํางาน

อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีอ่ ยูป จ จุบนั บานเลขที่ ๙๙/๔๗๔ หมูบานประดับดาว ถนนราชพฤกษ
ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท ๐๘๑-๘๓๘-๒๔๑๖
วุฒิการศึกษา
- ป.ธ.๔
- ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.)
- พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
- M.A. (Pol.Sc.)
- Ph.D. (Soc.)
ประวัติการทํางาน
- อาจารย์โรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร
- กรรมการตรวจช�าระพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฯ
- หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มจร
- หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มจร
ทัศนศึกษาและดูงานตางประเทศ
- ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๔๒
- ศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา พ.ศ.๒๕๔๘
- ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย พ.ศ.๒๕๔๘
- ศึกษาดูงานที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงพ.ศ.๒๕๕๓
- ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ.๒๕๕๔
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-

ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ.๒๕๕๔
ศึกษาดูงานที่ประเทศญีปุ่น พ.ศ.๒๕๕๕
ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๕๕
ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม พ.ศ.๒๕๕๕

ผลงานทางวิชาการ
- พระสงฆ์กับการศึกษาไทย
- การศึกษาในพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนากับการศึกษา
- หลักพุทธธรรม ๑
- การบริหารการเงินและงบประมาณในโรงเรียน
- การบริหารงบประมาณ
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- อารยธรรม
- รัฐศาสตร์ส�าหรับครู
- วัฒนธรรมไทย
- การเมืองกับการปกครองของไทย
ตําแหนงปจจุบัน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร.
- หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
- ผู้อ�านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ บริหารการศึกษา
- กรรมการสภาวิชาการ มจร.
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส
- อาจารย์พิเศษบรรยาย หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ของพระสังฆาธิการ ภาค ๑ และภาค ๑๔
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติโดยสังเขป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติทัศน ผกาทอง
อุปนายกสมาคม คนที่ ๒

ภูมิลําเนาเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติทัศน ผกาทอง ชื่อเดิม พิชัย ผกาทอง
เกิดที่ บานเลขที่ ๔๓ หมู ๒ ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๗ บรรพชา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
อุปสมบท เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ และไดลาสิกขา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทีอ่ ยูป จ จุบนั

บานเลขที่ ๖๘/๑๖๒ หมู ๑๖ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

วุฒิการศึกษา
- น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (สังคมศึกษา), M.A.(Soc.), Ph.D. (Soc)
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๑
ปัจจุบัน

เป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฺ มจร
เป็นอาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์ มจร
เป็นเป็นเลขานุการส�านักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มจร
เป็นหัวหน้าภาควิชา รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
เป็นผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ส�านักงานอธิการบดี มจร
เป็นผู้อ�านวยการกองแผนงาน ส�านักงานอธิการบดี มจร
เป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมามนุษย์วิทยาคณะสังคมศาสตร์ มจร (สองสมัย)
- ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยาภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร
- รอคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มจร
- อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มจร

๗

๘

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณและการฝกอบรม
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
นอกจากนี้ ยังได้ถวายความรูพ้ ระสังฆาธิการในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และ
ภาค ๑๕ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จวนปัจจุบัน

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติโดยสังเขป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลว�ทย เจ�ยรจ�ตต
อุปนายกสมาคม คนที่ ๓

ชื่อ – สกุล ผูชวยศาสตราจารย 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
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- 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

๙

๑๐

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๔๘ – ๒๕๕๑

- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และ ฝ่ายประสานงาน กองทุนหมูบ่ า้ น 12 เขตกรุงเทพมหานคร
- เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตร “การบริหารการจัดการเมือง” ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(เน้นวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 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
การจัดการและการประเมินโครงการตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ.๒๕๔๕
๒๕๔๔
- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการพิจรณาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสา สถาบันราชภัฎเชียงราย

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติโดยสังเขป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิร�วัฒน ศร�เคร�อดง
เลขาธิการสมาคม

ชื่อ – สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง
ทีอ่ ยูป จ จุบนั บานเลขที่ ๑๐๗/๑๕๖ หมูบานประภาวรรณโฮม 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.
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร
- เป็นกรรมการสภาวิชาการ/กรรมการบริหารงานบุคคล มจร
- ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย มจร
- ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชาพุทธจิตวิทยา มจร
- เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มจร
การบรรยายและเปนวิทยากรนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนกลาง ศูนย์โรงเรียนวัด
ไตรมิตรวิทยารามศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบรี
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐ เป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
เป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

๑๑

๑๒

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒

เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครส่วนกลาง บางเขน ศูนย์การศึกษา
แฟร์ชั่นไอแลนด์
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน) เป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหนงที่ ไดรับเกียรติทางสังคม
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) เป็นประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเตรียมพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ
คติประจําใจ

รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา
รู้เท่าทันก็ไม่สู้รู้จักกัน

รู้วิชาก็ไม่สู้รู้เท่าทัน
รู้จักกันก็ไม่สู้รู้ว่าเป็นพี่น้องกัน (มจร)

สมาคมศิษ ยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสมาคมศิษยเกา 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
๖. นายอานนท
นรมาตร
๑. ดร.อธิเทพ ผาทา
๗. นายจีรศักดิ์
บุญฤทธิ์
๒. นายพลวัฒน ชุมสุข
๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี
๓. นายอดุลย
คนแรง
๙. นางสาววิภา
สิงหคําคา
๔. นายรัฐพล
เย็นใจมา
๑๐. นางสาวอรุณรัตน เพ็ชรรุง
๕. นายผดุง
วรรณทอง
ใหชวยเหลืองานของเลขาธิการในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารและติดตอประสาน
งานกับมหาวิทยาลัย ฝายตาง ๆ สมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทั่วไป รักษาระเบียบ ขอบังคับ จัดทําระเบียบวาระ
การประชุม นัดประชุมกรรมการ จดบันทึกการประชุม รักษาเอกสารของสมาคมมิใหสูญหายและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการบริหารสมาคม หรือตามที่เลขาธิการมอบหมาย
๒. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายเหรัญญิกประกอบดวย
๔. นางสาวพัทยา สิงหคํามา
๑. นายพีรวัฒน ชัยสุข
๕. นางสาวชฎารัตน ไชยบุญตา
๒. นายประเสริฐ คํานวล
๓. นางสาววิไลวรรณ รังสรอย
ใหชวยเหลืองานของเหรัญญิกในการดําเนินงาน เก็บรักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีรายงานตอคณะ
กรรมการทุกเดือนที่มีการประชุม และดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมวางไว
จัดทํางบประมาณประจําป และเตรียมเอกสารการเงินทํางบดุลประจําป หรือตามที่เหรัญญิกมอบหมาย
๓. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายทะเบียนประกอบดวย
๑. นายธฤญเดชา
ลิภา
๓. ดร.สายัณห
อินนันใจ
๒. นายจเด็ด
โพธิ์ศรีทอง
๔. นางสาวขวัญษา เอกจิตต
ใหชวยเหลืองานของนายทะเบียนในการดําเนินงาน เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทะเบียนของสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมาชิก และจําหนวยสมาชิกออกจากทะเบียน ใหเลขประจําตัวสมาชิก ทําบัตรประจําตัว และบัตรอื่นที่

๑๓
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สมาคมกําหนด ลงชื่อในประกาศรายชื่อสมาชิก เรียกเก็บเงินคาบํารุงจากสมาชิก นําเงินที่ไดรับจากสมาชิกทุกประเภท
สงเหรัญญิก พัฒนาระบบทะเบียนและการรับสมาชิก หรือตามที่นายทะเบียนมอบหมาย
๔. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสวัสดิการประกอบดวย
๑.นายวันชัย
สุขตาม
๔. นายเอกพันธ
วิมานทอง
๕. นางสาวดอกฝาย สุภาษิต
๒. นายธิติวุฒิ หมั่นมี
๓. นายสุภัทรชัย สีสะใบ
ใหชวยเหลืองานของสวัสดิการในการดําเนินงาน จัดสวัสดิการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เสนอหลักเกณฑและวิธี
การพัฒนากองทุนสวัสดิการ หารายไดเขากองทุน จัดสถานที่ในการประชุมใหญสมัยสามัญสมาชิก วิสามัญสมาชิก และ
กิจกรรมของสมาคม หรือตามที่สวัสดิการมอบหมาย
๕. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายประชาสัมพันธประกอบดวย
๑. นายสมหมาย สุภาษิต
๖. นายวิโรจน หลอมนาค
๒. นายวินัย
มีมาก
๗. นายบดินภัทร สายบุตร
๘. นายบัญชา นารี
๓. นายประดิษฐ เสนพนัสศักดิ์
๙. นายกรนัน
ขันวัง
๔. นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล
๕. นายศรี
แกวงาม
ใหชวยเหลืองานของประชาสัมพันธในการดําเนินงาน เผยแพรกิจกรรมและชื่อเสียงของสมาคมทางสื่อตางๆ เชน
สิ่งพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือตามที่ประชาสัมพันธมอบหมาย
๖. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายวิเทศสัมพันธประกอบดวย
๕. ผศ.โกวิท
พานแกว
๑. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
๖. นายธีร
พุมทับทิม
๒. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
๗. ดร.ณัทธีร
ศรีดี
๓. ผศ.ประพันธ กุลวินิจฉัย
๔. รศ.นิลรัตน กลิ่นจันทร
ใหชว ยเหลืองานของวิเทศสัมพันธในการดําเนินงาน ติดตอกับตางประเทศในกิจกรรมทางวิชาการ การหาทุนจาก
มูลนิธแิ ละองคการระหวางประเทศ เพือ่ นํามาใชพฒ
ั นาสมาคม ประสานงานกับสมาชิกในตางประเทศและทําหนาทีร่ บั รอง
ชาวตางประเทศที่มาเยี่ยมสมาคม หรือตามที่วิเทศสัมพันธมอบหมาย
๗. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายปฏิคมประกอบดวย
๑. นายกฤต
ศรียะอาจ
๖. นายเสนห
แซวรัมย
๒. ดร.สุโพธิ
บันโสด
๗. นายอดิศร
ปราสาททอง
๓. นายสุรเชษฐ ตอรัมย
๘. นางสาวมานิตา ชูชวย
๔. นายทักษิณ ประชามอญ
๙. นางสาวปวีณา สิงหคําคา
๕. นายธนิศร
มีชื่อ
ใหชว ยเหลืองานของปฏิคมในการดําเนินงาน ตอนรับสมาชิกทุกโอกาส ทีม่ กี ารประชุมหรือในกิจกรรมของสมาคม
จัดขึ้น ตอนรับผูที่มาเยี่ยมสมาคม หรือตามที่ปฏิคมมอบหมาย
๘. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายนันทนาการประกอบดวย
๑. ดร.บุญมี
พรรษา
๔. นางสาวสายรุง บุบผาพันธ
๒. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
๕. นางสาวดลนพร วราโพธิ์
๓. นายเดโช
ปลื้มใจ
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ใหชวยเหลืองานของนันทนาการในการดําเนินงาน จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสตาง ๆ และหาผูอุปถัมภ
กิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น หรือตามที่นันทนาการมอบหมาย
๙. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสาราณียกรประกอบดวย
๑. ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน
๕. นายสํารวย นักการเรียน
๒. นายวิลัน
ทําไร
๖. พ.ท.ไชโย
นามนนท
๓. นายสมควร ถวนนอก
๗. นายชํานาญ เกิดชอ
๔. นายสนธิญาณ รักษาภักดี
ใหชวยเหลืองานของสาราณียกรในการดําเนินงาน เกี่ยวกับการผลิตหนังสือทางวิชาการและจัดจําหนาย จัดทํา
สิ่งพิมพ จัดทําเอกสารผลงานสมาคมเสนอที่ประชุมใหญสมาคม หรือตามที่สาราณียกรมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายวิชาการประกอบดวย
๑. ผศ.ดร.สิน
งามประโคน
๕. ผศ.สุเทพ
พรมเลิศ
๒. ผศ.เกรียงศักดิ์
พลอยแสง
๖. ดร.ประยูร
ปอมสุวรรณ
๓. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
๗. ดร.มงคล
คํามูล
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร
๘. นายเดช
ชูจันอัด
ใหชว ยเหลืองานของวิชาการในการดําเนินงาน เกีย่ วกับกิจกรรมทางวิชาการ เชนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
รวมกับองคกรตาง ๆ หรือตามที่วิชาการมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสถานที่และศาสนพิธีประกอบดวย
๑. นายฉัตรชัย บัวเกิด
๕. นายธนเดช แซวรัมย
๒. นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ
๖. นายสมคิด
นํ้าเพชร
๓. นายสันติ
เมืองแสง
๗. นายบุณยธร แสงโนรี
๔. นายปญญา สามัญ
ใหชวยเหลืองานของสถานที่และศาสนพิธีในการดําเนินงาน เกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการประชุมและกิจกรรม
ตาง ๆ ของสมาคม หรือตามที่สถานที่และศาสนพิธีมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมการดําเนินงานตําแหนงผูชวยฝายสังคมสงเคราะหประกอบดวย
๑. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
๖. นายสมรรถชัย มั่งคํามี
๒. ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย
๗. นายอุดม
จันทิมา
๓. นายสานนท วิบูลยศิลป
๘. นางสุพิศ
ศรีวิชัย
๔. นายสังวร
ออนสนิท
๙. นางนิทรา
ฉิ่นไพศาล
๕. นายสุทิศ
สวัสดี
ใหชว ยเหลืองานของสังคมสงเคราะหในการดําเนินงาน เกีย่ วกับการชวยเหลือและการสงเคราะหสมาชิกในโอกาส
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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คาบ ขาว
• ขอเชิญรวมงานฉลอง ๖๕ ป คณะพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ฟ ง
ปาฐกถา เรื่อง “เหลียวหลังแลหนาบทบาทพุทธ
ศาสตรในประชาคมอาเซียน” โดย พระธรรมโก
ศาจารย ศ.ดร., สัมมนาทางวิชาการโดยผูท รงคุณวุฒิ
และชมนิทรรศการผลการดําเนินงาน ๒๗ กันยายน
๒๕๕๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา วังนอย

• บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับ
สมั ค รนิ สิ ต หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(ปริญญาเอก) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาคการ
ศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแตบัดนี้ ถึงจันทร
ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ โทร. ๐๘-๗๒๑๕๖๑๙๑, ๐๘-๙๕๐๖-๗๓๔๐

•

มู ล นิ ธิ ภ าวนาพุ ท โธ วัดสามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม มอบทุนการศึกษาใหนิสิตตางประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๗ รูป เมื่อเวลา
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
พุทโธ ทีม่ กี ศุ ลเจตนาประสานงานผาน ผศ.ดร.สุรพล
ให นิ ม นต ค ณะนิ สิ ต มจร. เข า รั บ ทุ น การศึ ก ษา
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  ว ยสถานที่ แ ละศาสนพิ ธี ผศ.ดร.สิ ริ วั ฒ น
ศรี เ ครื อ ดง เลขาธิ ก าร เข า เยี่ ย ม รท.ดร.กุ เ ทพ
ใสกระจาง อาจารยพิเศษ มจร,อดีต ส.ส.๕ สมัย
ทีโ่ รงพยาบาลราชวิถี เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

• ดร.จรรยา

อิ น อ อ ง ได ม อบหนั ง สื อ ตํ า ราภาษา
อังกฤษในนามสมาคมศิษยเกา มจร แกหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี
พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีเปนผูรับมอบ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางสมาคมศิษยเกา
มจร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

NEWS UPDATE
• พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป ผูอ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี, ผศ.ดร.
สุทธิพงษ ศรีวิชัย แผนกสังคมสงเคราะห สมาคมศิษยเกา มจร
เขาเยี่ยม อาจารยประสิทธ ศรีสมุทร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

• 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

•

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝาย
กิจการทัว่ ไป พรอมดวย คณาจารยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สมาคมศิษยเกา มจร ประกอบดวย นายสรายุทธ
อุดม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.สิรวิ ฒ
ั น ศรีเครือดง ผูช ว ยอธิการบดีฝา ย
กิจการทั่วไป ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหนาภาควิชา
รัฐศาสตร ดร.แสวง นิลนามะ หัวหนาภาควิชา
ศาสนาและปรั ช ญา อาจารย อ ดุ ล ย 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
• ขอขอบคุณ โรงพ�มพมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัยและมหาจ�ฬาบรรณาคารที่ใหการสนับสนุนการพ�มพ ในครั้งนี้ •

