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สารจาก อธิการบดี

ชวงเทศกาลปใหมนี้ เราทําบุญทํากุศลเพ่ือความเปน

สิริมงคล นํามาซึ่งความสุขสวัสดีสงทายปเกาตอนรับปใหม  ใน

ปน้ีมหาเถรสมาคมไดมีคําสั่งใหวัดวาอารามทั่วราชอาณาจักร

จัดทําพิธีสวดมนตขามป คืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จนถึงเชาวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหชาวพุทธไดมี

สวนรวมในการสวดมนตขามปโดยพรอมเพรียงกันทั่วประเทศ 

ซึง่มกีารถายทอดสดทางโทรทศันใหคนทัง้ในประเทศและท่ัวโลก

ไดมีสวนรวมรอยใจเปนหนึ่งเดียวทําความดีดวยกัน  กิจกรรม

สวดมนตขามปสรางความสามัคคีซึ่งนําความสุขมาให ดัง

พุทธภาษิตว า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   แปลความว า 

ความสามัคคีพรอมเพรียงของหมูคณะนําความสุขมาให  

ความสามัคคี หมายถึง ความมีน้ําหน่ึงใจเดียว  

ทําอะไรดวยความคิดคลายกัน  ชาวไทยสวดมนตขามปมีจิตใจ

มองเห็นความดีงามและสวดมนตไปพรอมๆกัน ถาสวดแตปาก 

แตใจลองลอยไปที่อื่น อยางนี้เรียกวาสวดมนตไมไดรวมใจ

เปนหนึ่งเดียว  และเราจะไมมีความสุขเพราะวาใจไมเต็มรอย 

ความสขุไมเกิด ในบานเมอืงเรา ถามคีวามเปนน้ําหน่ึงใจเดยีวกัน

บานจะมีความสุข วัดก็มีความสุข ประเทศก็มีความสุข

สํานักโพลไดสํารวจความเห็นประชาชนวา ขาวอะไรท่ี

ทาํใหคนไทยมคีวามสขุมากทีส่ดุในรอบป ๒๕๕๕ เสยีงสวนใหญ

ตอบวา ภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผู ทรงพระคุณ

อนัประเสรฐิ เสดจ็ออกมหาสมาคมเมือ่วันที ่๕ ธันวาคมท่ีผานมา

เปนขาวท่ีทําใหประชาชนมีความสุขมากที่สุด ภาพในวันนั้นที่มี

พสกนกิรจาํนวนไมนอยกวาสองแสนคนรอเฝารบัเสดจ็ฯ พรอมใจ

กันแตงชุดสีเหลืองงามสะพร่ังโบกธงท่ัวถนนราชดําเนินสมัคร

สมานสามัคคีรวมใจเปนหน่ึงแสดงความจงรักภักดีตอพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ผูเปนศูนยรวมใจของไทยทั้งชาติ ตางคน

ตางมารอเฝารับเสด็จฯ ถอยทีถอยอาศัยไมทะเลาะกัน จึงทําให

เกิดมหาสมาคมของคนท่ีมีสมัครสมานสามัคคี เปนภาพที่นํา

ความสุขมาใหคนไทยมากที่สุดในรอบป

นอกจากคนไทยจะมคีวามสขุจากสถาบนัพระมหากษตัรยิ

แลว ขาวที่ทําใหคนไทยมีความสุขจากสถาบันพระพุทธศาสนา 

คือขาวการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของ

พระพุทธเจา คนไทยไดพรอมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

ทําความดีถวายเปนพุทธบูชากันท้ังประเทศ ไมใชเฉพาะในชวง

วันวิสาขบูชาเทาน้ัน แตยังทํามาจนถึงทุกวันน้ี แมแตการ

สวดมนตขามปก็เปนการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการ

ตรัสรูของพระพุทธเจา ภาพแหงความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

สรางความสุขใหแกชาติบานเมือง เพราะวาความสามัคคีมี

นํ้าหน่ึงใจเดียวกันทําใหคนไทยมีความสุข คนพายเรือแขงที่

พายพรอมกันเรือก็แลนเร็ว  ถาหากวาเราชวยกันพายชวยกัน

ถอเรือก็แลนเร็วขึ้น ในการทํางานก็เหมือนกัน ถาแตละคน

พรอมเพรียงรวมใจกันทํางาน  งานหนักจะกลายเปนงานเบา 

งานใหญจะกลายเปนงานเล็ก

ความสามคัคีทําใหมคีวามสุข ตอนท่ีน้ําทวมประเทศไทย

เมื่อปท่ีผานมา คนไทยทุกขกันถวนหนา แมมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จมน้ํา คนไทยท่ีน้ําไมทวมบาน

พอเห็นคนอืน่เปนทุกขเพราะถูกน้ําทวม  ตองออกไปชวยเหลอืกัน 

แมไมไดบริจาคเงินทองอะไรแตรู สึกสบายใจท่ีไดมีสวนรวม

ในการชวยคนอื่นในยามทุกข เมื่อมีสวนรวมในการแกทุกข

ความทุกขของเราจะละลายไปกับสายน้ํา เรามีความสุขที่ได

ทําความดีรวมกันอยางพรอมเพรียงกันดังพระบาลีวา สมคฺคานํ 

ตโป สุโข แปลวาความเพียรของคนที่สมัครสมานสามัคคี 

นําความสุขมาให 

พระพรหมบัณฑิต
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
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การทําอะไรพรอมๆ กันดวยจิตเจตนารวมกันมีความสุข 

ดงัท่ีคนไทยไดทาํความดพีรอมกันเพ่ือพระเจาอยูหัว ประเทศไทย

จึงมีความสุข เราไดฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรู

ของพระพุทธเจาพรอมเพรียงกันทั้งในประเทศและตางประเทศ 

พระทัว่โลกจาก ๘๕ ประเทศมารวมฉลองกับเรา ภาพเหลานีทํ้าให

คนไทยมีความสุข  

ตรงกันขาม ภาพที่คนประชุมกันแลวดากันทะเลาะกัน

ทําใหมีความทุกขทันที เพราะแสดงถึงการแบงเปนกกเปนเหลา 

นํ้าทวมหายไปแลวก็ยังไมหายแคน น้ําชโลมใจแทนท่ีจะทําให

เย็นใจกลับเพิ่มความเรารอน  เพราะฉะนั้น ความสุข ความทุกข

อยูที่เราสมัครสมานสามัคคีกันเพียงไร ปนี้คนไทยมีความสมัคร

สมานสามัคคีกันดีจึงไมทะเลาะกันมากนัก

แกลลปัโพลของสหรฐัอเมรกิา ไดทาํแบบสอบถามท่ัวโลก 

๑๔๘ ประเทศในรอบปที่ผานมาโดยสุ มตัวอยางถามคนใน

ประเทศเหลาน้ัน เชนถามวา ชวงน้ีคุณย้ิมบอยไหม  ไดหัวเราะ

บอยไหม ไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนไหม  ไดพักผอนนอนหลับ

สบายไหม เขาถามทํานองนี้   เป นคําถามถึงความรู สึก

เปนสขุ  เปนการถามเรือ่งมนุษยสมัพันธชวยเหลอืเก้ือกูลความมี

นํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ  เขาถามคนทั่วโลก ๑๔๘ ประเทศ ปรากฏ

ผลออกมาวา ประเทศไทยไดอนัดบั ๓ ในบรรดาประเทศทีมี่

ความสุขที่สุดในโลก และเปนอันดับหนึ่งในเอเชีย เรื่องความมี

นํ้าใจสมัครสมานสามัคคี ย้ิมแยมแจมใส ชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ทําใหเพ่ือนมีความสุข ประเทศไทยเปนอันดับหน่ึงในเอเชีย 

ประเทศสิงคโปรท่ีมีเงินทองมากมาย แตแขงขันเอาเปนเอาตาย 

จึงไมมีใครยิ้มใหใคร

ดังนั้น ความร่ํารวยใชวาจะใหความสุขเสมอไป ในบาน

หลังใหญ สมาชิกแทบจะไมไดเห็นหนากันเลย ไมมีเวลาแมจะ

ทานขาวรวมกัน พอแมไปคนละทางสองทาง ในบานนั้นจะมีแต

ความวาเหว ไมคอยไดเห็นหนากันและย้ิมใหกัน คนเราไมไดเปน

คนโรคจติจะไดย้ิมอยูคนเดยีว เวลาเราย้ิมตองมคีนยิม้รบั  ปใหม

นีเ้ราจะไดของขวัญก่ีชิน้ ของขวญัจะมากนอยไมสาํคญัหรอก แต

สําคัญตรงท่ีมีคนมาแสดงน้ําใจแกเราและเราไปแสดงน้ําใจแก

เขา ไปเย่ียมเยียนเขา ฉะน้ันคนทีใ่หอะไรแกคนอืน่  อยางนอยจะ

ไดรบัคาํขอบคณุหรอืไดรบัรอยย้ิม ดงัพุทธภาษติวา ปชูโก ลภเต 

ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ แปลวา บูชาเขาเขาก็บูชาตอบ ไหวเขา 

เขาก็ไหวตอบ ถาหากวาเรามัวแตถือทิฐิมานะเยอหย่ิงจองหอง 

ไมเคยไปเย่ียมเยียนใคร คงไมมีใครจะมาตอบแทนน้ําใจเรา 

บางคนทะเลาะกับเพ่ือนไมพูดกันเปนป ปใหมแลวยังไมยอม

โทรศัพทไปคืนดีกัน  ทําอยางนี้แลวเขาจะมีความสุขไดอยางไร

คนไทยโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ เมืองไทยจึงเปนสยามเมืองย้ิม  คนไทยย้ิมใหกันและกัน 

จึงไมแปลกท่ีไทยครองสถิติเปนประเทศที่มีความสุขท่ีสุดในโลก

เปนอันดับหน่ึงในเอเชียและเปนอันดับสามของโลก  คนไทยมี

ความสุขทั้งๆ ที่ประเทศเราจนกวาหลายประเทศ คนไทยมีสิทธทิี่

จะมีความสุข ไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนอยางไร เรายิ้มไดเมื่อ

ภัยมา ไมโศกาเมื่อภัยมี

มีคํากลาวไววา บริวารมาเพราะนํ้าใจมี บริวารหนีเพราะ

นํา้ใจลด บรวิารหมดเพราะน้ําใจแหง  เราตองถามตวัเราเองวาป

ใหมนีบ้รวิารหายหนาหายตาไปเพราะอะไร เพราะเราเปนคนแลง

น้ําใจหรอืไม  เมือ่แลงน้ําใจใครก็ไมอยากเขามาหา ถาเด็กเขาพบ

ผูใหญทีไรเปนโดนดุดาทุกที เด็กก็ไมอยากเขาใกลผูใหญ เคย

สงัเกตไหมทําไมกลางคนืวันขึน้ ๑๕ คํา่  พระจนัทรเตม็ดวง มดีาว

ในทองฟาสวยงาม แตในเวลากลางวันดาวเหลานั้นหายไปหมด 

ไมมีดวงดาวบนทองฟาในเวลากลางวัน แตพอพระอาทิตยลับ

หายไป ดวงดาวขึน้มาเต็มทองฟา  ทัง้น้ี เพราะวาเวลาพระจนัทร

ขึ้นในเวลากลางคืน แสงจันทรนวลเย็น ความมีนํ้าใจใหความ

ชุ มเย็นเหมือนแสงจันทร ตรงกันขามถาเอาแตโมโหโทโส

วารายนินทาคนนั้นคนนี้ คนก็หนีหายไปหมด เหมือนดวงดาว

หายไปจากทองฟาเมื่อตองแสงอาทิตย ดังโคลงโลกนิติที่วา

ออนหวานมานมิตรลน             เหลือหลาย  

หยาบบมีเกลอกราย                เกลื่อนใกล

ดุจดวงศศิฉาย                         ดาวดาษ ประดับนา

สุริยะสองดาราไร                     เมื่อรอนแรงแสง

พระพุทธเจาสอนใหพระภิกษุท้ังหลายเวลาญาติโยมมา

วัดตองทักกอน ปุพพภาสี คือทักเขากอน เพราะเราอยูท่ีวัด

เปนเจาของบาน ทักเขาหนอยก็ยังดี  อุตตานมุขี แปลวา 

หนาหงาย ย้ิมแยมแจมใส ไมใชเดินหนาคว่ํา  ชาวมหาจุฬาฯ 

ควรตอนรับผูมาเยือนดวยธรรมปฏิสันถารและไมตรีจิต  

ความมีน้ําใจถอยทีถอยอาศัยทําใหคนไทยมีความสุข 

หวังวาปใหม ๒๕๕๖ คนไทยจะย้ิมแยมแจมใส โอภาปราศรยักัน 

เราก็จะไดเปนประเทศที่มีความสุขที่สุดของเอเชียไปอีกนาน

มีภาษิตวา Charity begins at home ความมีน้ําใจ

เริ่มตนท่ีบาน  ฉะน้ันในปใหมน้ีเปนโอกาสท่ีเราจะไดแสดงน้ําใจ

เอือ้เฟอเผือ่แผทําความดใีหแกคนใกลชดิเปนอนัดบัแรก จากนัน้

ก็แสดงน้ําใจแกคนนอกบาน ไปเย่ียมเยือนกนั ใหของขวญัปใหม

แสดงน้ําใจตอกัน รวมกันสวดมนตขามปเพ่ือความสวัสดีมีชัย

ตลอดปใหมและตลอดไป 
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ในวโรกาสที่จะถงึขึ้นปใหม พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ ขาพเจา

ในฐานะที่เปนผูริเริ่มตั้งสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๔๐ ปเศษมาแลว 

เมื่อไดเห็นสมาคมศิษยเกา มจร เปนหลักเปนฐานที่

มั่นคงเชนน้ี ก็มีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา มจร ขึ้นมานี้ 

นอกจากเพ่ือจะไดเปนศูนยรวมของบรรดาศิษยเกา มจร 

ใหเปนปกแผนมัน่คง เพ่ือสนองงานมหาวิทยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันอันเปนที่รักย่ิงของเรา

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนแลว ยังเปนศูนยรวมจิตใจ

ของบรรดาศิษยเกา มจร ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ขาพเจาไดเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป 

พ.ศ.๒๕๕๓ ไดพบบรรดาศิษยเกา มจร ทั้งที่เปนบรรพชิต

และคฤหัสถ แทบทุกรัฐที่ขาพเจาผานไปตางก็มาคอย

ตอนรับทั้งๆ ที่อยูตางเมืองตางรัฐออกไป นับวานาชื่นชม

และแสดงใหเห็นวาศิษยเกา มจร แมขณะที่อยูท่ี มจร 

จะมไิดคุนเคยกันมากนัก แตเมือ่ไปพบกนัในตางแดนแลว 

ก็มีความรูสึกรักใครเหมือนเปนญาติพ่ีนองกันจริงๆ ซึ่ง

ยากทีจ่ะหาศษิยเกาสถาบนัอืน่ๆ ทําไดอยางศษิยเกา มจร 

ย่ิงขณะนี้มหาวิทยาลัยของเรามีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 

หองเรียนและหนวยวิทยบริการอยูทั่วประเทศ และยังมี

มหาวิทยาลัยตางประเทศขอเปนสถาบันสมทบอีกเปน

จํานวนมาก จึงเปนสิ่งที่เราชาว มจร ควรจะไดภาคภูมิใจ

ทีม่หาวทิยาลยัของเราซึง่เปดการศกึษามาเพียง ๖๐ ปเศษ

เทานั้น แตก็สามารถทําไดดียิ่งกวามหาวิทยาลัยใดๆ ใน

ประเทศ เราจึงควรผนึกกําลังกันใหมั่นคงและประกาศ

ตวัอยางเปดเผยและอยางภาคภูมใิจวาเราเปน “ศษิย มจร” 

และการท่ีสมาคมศิษยเกา มจร จัดงาน “สานสัมพันธ” 

และ “สังสรรคปใหม” ขึ้นอยางน้ีนับวาเปน “นิมิตหมาย

ที่ดียิ่ง” ควรแกการสนับสนุนและสงเสริมเปนอยางยิ่ง 

ในศุภวระที่จะขึ้นพุทธศักราชใหมน้ี ขาพเจาขอ

อาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั ไดโปรดประทานพรใหบรรดา

ศิษย มจร และครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกคน 

จงประสบซึ่งจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุข พละ 

พรอมท้ังปฏิภาณ คุณสารสมบัติ ธนสารสมบัติ และ

ขอใหแคลวคลาดจากสรรพโรคาพาธ อุปสรรคอุปท

วันตรายทั้งมวล หากจะประสงคจํานงหมายในสิ่งหนึ่ง

ประการใดท่ีชอบธรรมแลว ขอจงสมัฤทธ์ิในสิง่ทีป่รารถนา

ทุกประการ

ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต

ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    สารจาก 
 ประธานท่ีปรึกษา
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        กราบนมัสการ/สวสัดีครบั 
ศษิย�เก�า มจร ทุกท�าน

สารจาก นายก

ในวาระเริ่มแรกน้ี กระผมในนามของคณะกรรมการ

บริหารสมาคมศิษยเกา มจร ชุดที่ ๒๐ ขออํานาจคุณพระศรี

รัตนตรัย และพระบารมีปกเกลาของลนเกลารัชกาลที่ ๕ 

ไดโปรดดลบัลดาลประทานพรใหศิษยเกา มจร ทุกทานได

ประสบแตความสุข ความเจริญรุงเรืองตลอดป พ.ศ.๒๕๕๖

นับเปนวาดียอยหลัง ที่ชาวมจร ทุกรูปทุกคน

ปลาบปลื้มปติยินดีย่ิงที่ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๕๕ พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย (ประยูร 

ธมฺมจิตฺโต)อธิการบดี มจร ไดรับการสถาปนาเลื่อน

สมณศักดิ์ เปนรองสมเด็จพระราชาคณะหรือเจาคณะรอง 

ชั้นหิรัณยบัฏท่ี พระพรหมบัณฑิต นํามาซึ่งความปรีดา

ปราโมทยแกชาว มจร ลนพน ซึ่งในโอกาสสําคัญเชนนี้

สมาคมศิษยเกาไดจัดพิมพหนังสือชื่อ ขอบฟาแหงความรู 

จํานวน ๑,๐๐๐ เลมถวายพระเดชพระคุณเพ่ือนําไปเปน

ธรรมะบรรณาการแจกจายแกผูมาแสดงมุทิตาสักการะเปน

ที่เรียบรอยแลว

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนวันจัดงานสังสรรค

ปใหมและสานสัมพันธศิษยเกา มจร ณ ท่ีสมาคมชาว

ปกษใตโดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจาก

วัดศรีสุดารามไปท่ีแหงใหมน้ี ก็คือปญหาเรื่องสถานท่ีเดิม

ไมสะดวกตอการจอดรถผูมารวมงานและมีการใชเสียงดัง

เปนการรบกวนพระคุณเจาคอนขางมาก คณะกรรมการ

สมาคมจึงใครขออนุญาตศิษยเกาเปลี่ยนสถานที่จัดงานตาม

ที่เชิญชวนทุกทานใหไปรวมงานโดยพรอมเพรียงกันนะครับ

อีกงานใหญก็คือ งานเดินการกุศลธรรมยาตรา

มหาจฬุาฯ เพ่ือถวายเปนพุทธบชูาและถวายเปนพระราชกศุล

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ กําหนดวันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ 

มจร  วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกําหนดเปาหมาย

ผูมารวมงาน มี (๑)ฝายบรรพชิต ๑,๒๕๐ รูป และ (๒)ฝาย

คฤหัสถ ๑,๒๕๐ คน รวมทั้งสิ้นเปน ๒,๕๐๐ รูปและคน

จึงขอถือโอกาสนี้ กราบอาราธนาและเชิญชวน

ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูที่เก่ียวของ

กับมจร ทุกรูปทุกคนเขารวมพิธีนี้ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 

เปนตนไปโดยโปรดไปรวมตัวเบื้องตนที่หอประชุม มวก. ๔๘ 

พรรษา งานนี้แฟนคลับตัวจริงของมจร ตองไมพลาดนะครับ

สมาคมศิษยเกามจร  ขอนอมคาราวะทุกทานที่ไดมี

สวนรวมกับกิจกรรมของสมาคมในหลายครั้งท่ีผานมาและ

ที่จะมีในอนาคตตอไปอีกโดยเฉพาะอยางย่ิง กิจกรรมท่ี

ยิง่ใหญทัว่ประเทศไทย นัน่กค็อืการจดัตัง้สมาคมสาขาทีจ่ะมี

ในทุกจังหวัดที่มจร เปดสอนโดยสมาคมจะประชาสัมพันธ

เชิญชวนศิษยเกาและศิษยปจจุบันทุกทานไดเขามาเปน

สมาชกิของสมาคมสาขาในทกุจงัหวัดทีจ่ะไดจดัตัง้ในอนาคต

อันใกลนี้

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีไดอนุเคราะหสมาคม

ศษิยเกา มจร  ดวยดเีสมอมา หวังวาคงไดพบกันในทุกกิจกรรม

ที่สมาคมจัดใหมีขึ้น

โชคดีตลอดปงูเล็กครับ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖

การจดังานสานสมัพันธศษิยเกาและสงัสรรคปใหม

ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๘ โดยเริ่มจัดงานมาตั้งแตตนป

ใหม ๒๕๔๙ เปนตนมา ในยุคสมัยท่ี รศ.ดร.ธีรยุทธ 

พ่ึงเทียร เปนนายกสมาคม และในสมัย รศ.ดร.ชาติชาย 

พิทักษธนาคมและพลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี เปน

นายกสมาคม ก็ไดจัดงานเชนนี้อยางตอเนื่อง จวบจน

ถึงยุคสมัยที่ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนนายกสมาคม

ในปจจุบัน ก็สานตอเจตนารมณใหมีงานนี้อยางตอเนื่อง

การจัดงาน ๗ ครั้งท่ีผาน เทาท่ีไดรับทราบความ

รูสึกจากศิษยเกาและผูมารวมงาน สวนใหญเห็นตรงกัน

วาควรที่สมาคมจะไดจัดใหมีกิจกรรมเชนนี้อยางตอเนื่อง 

อยางนอยปละหนึ่งครั้งท่ีชาวศิษยเกา มจร ทั้งหลาย

จะไดมีโอกาสมาพบปะสังสรรคกัน เม่ือมีงานก็มีเหตุ

ใหไดถามสารทุกขสุขดิบกัน นับเปนความสุขอยางหน่ึง

ในชีวิตของพวกเราชาว มจร ทั้งหลาย

สําหรับวัตถุประสงคในการจัดงานในครั้งน้ี ยังคง

วัตถุประสงคเหมือนเดิม น่ันคือการติดตามหาครูบา

อาจารย เพ่ือนพองนองพ่ีชาว มจร ท้ังหลาย ใหไดมาพบปะ

กันใหไดมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถติดตอสัมพันธกันได 

ดั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีวา การสรางความ

คุนเคยกันเปนญาติอยางยิ่ง

ในนามของกรรมการจัดงานของปนี้ ขอขอบคุณ

ทุกทานที่มีสวนรวมใหการจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุลวง

ไปดวยดี และหวังวาทุกทานท่ีมารวมงานคงไดมีโอกาส

พบปะสังสรรคและมีความสุขกับงานนี้อยางเต็มเปยม

กันทั่วหนา พรอมทั้งคงไดมารวมงานนี้อีกตอไป

ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู

ประธานกรรมการจัดงาน

    สารจาก 
 ประธานกรรมการจัดงาน



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗

กระผมในนามเลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร ชุดที่ ๒๐ ไดรับโอกาสใหเปนผูดูแลสมาคมศิษยเกา 

มจร เสมือนหนึ่งเปนแมบาน จึงมีความรูสึกภูมิใจที่ไดรับตําแหนงนี้

ดวยอยากจะใหพ่ีๆ นองๆ ท้ังศษิยเกาและศษิยปจจบุนัไดรบัรูขาวสารเก่ียวกับสมาคมและมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงออกวารสารเกือบทุกเดือน จึงขอขอบคุณพ่ีนองทุกทานท่ีไดใหกําลังใจ

ทั้งโทรศัพทมาหาและสงจดหมายมา ทําใหมีกําลังใจทํางานเพื่อพี่นองชาว มจร เปนอยางยิ่ง

ในโอกาสขึ้นปใหม ๒๕๕๖ น้ี ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลาย

อาํนวยพรชยัใหพ่ีนองชาว มจร ทกุทาน จงมสีขุภาพกายทีแ่ข็งแรง มจิีตใจทีเ่ขมแข็งและมคีวามสขุความเจรญิ

ตลอดปและตลอดไป

ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง

เลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร

สารจาก เลขาธิการ

วันศุกร�ที่ ๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เริ่มต�นเดินที่หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน�อย อยุธยา

แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เข�าร�วมงานเดินการกุศล ธรรมยาตรามหาจุฬาฯ
เพื่อถวายเป�นพุทธบูชาและถวายเป�นพระราชกุศล

~ ขอกราบอาราธนา ~
และเชิญชวนศิษย�เก�า  ศิษย�ป�จจุบัน ผู�บริหาร เจ�าหน�าที่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และเชิญชวนศิษย�เก�า  ศิษย�ป�จจุบัน ผู�บริหาร เจ�าหน�าที่ 
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๘

ในโอกาสที่การจัดงานสานสัมพันธศิษยเกาและ

สงัสรรคปใหม มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้หน่ึง โดยท่ีในป พ.ศ.๒๕๕๖ 

นี้ เปนคร้ังท่ี ๘ แลว นับวาเปนการสานตอเจตนารมณ

ที่นายกสมาคมรุ นกอนๆ ไดจัดใหมีอยางตอเน่ือง 

การจัดงานหลายครั้งที่ผานมาถือวาประสบผลสําเร็จใน

ระดับท่ีนาพอใจ เพ่ือนพองนองพ่ีชาว มจร ทั้งหลาย

ไดมีโอกาสมาพบปะสังสรรคกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

สําหรับการจัดงานในปนี้ยังคงความเปนเอกลักษณ

ของการจัดงานไวเหมือนเดิม นั่นก็คือการติดตามหา

ครูบาอาจารย เพ่ือนพองนองพ่ีและครอบครัวชาว มจร 

เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมความเข็มแข็งของเครือขายศิษยเกา 

สงเสริมและเผยแพรเกียรติคุณชื่อเสียงของสถาบัน

มหาจุฬาฯ อันเปนที่รักย่ิงของเราทั้งหลายใหกวางขวาง

ยิ่งขึ้น

กระผมในฐานะเลขานุการจัดงาน มีความมุงหวัง

อยางแรงกลาในการที่จะชวยสรางเครือขายของสมาคม

ศิษยเกา มจร  ใหโยงใยกระจายไปทั่งทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพราะศษิยเกา มจร นัน้มมีากมายหลายหมืน่

คน แตในระบบทะเบียนน้ันมีสมาชิกอยูแคเพียงนอยนิด 

จึงเปนภารกิจท่ีสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมจะ

ตองทําใหหนักขึ้น เพ่ือบอกกลาวเลาสิบ เชิญชวนและ

ประชาสัมพันธใหมวลศิษยเกาทุกทานมารวมดวย

ชวยกัน ขับเคลื่อนองคกรของพวกเราทุกคนใหเปน

ศูนยกลางเชื่อมประสานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ซึง่คณะกรรมการบรหิารสมาคมทกุทาน มคีวามยินดีท่ีจะ

ไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเพ่ือนสมาชิก

ทุกทาน เพื่อนํามาบูรณาการเปนองคความรูสูการพัฒนา

สมาคมศิษยเกาของเราใหเปนท่ียอมรับและรวมมือ

รวมแรงรวมใจกันตอไป

ในวโรกาสปใหม พุทธศกัราช ๒๕๕๖ น้ี ขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย อํานวย

อวยชัยใหมวลสมาชิกศิษยเกาทุกทานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง จิตใจสงบแจมใส ประสบความสําเร็จ

ในสิ่งท่ีมุ งหมายทุกประการ ตลอดปและตลอดไป

ดวยเทอญ

ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช

เลขานุการจัดงานสานสัมพันธศิษยเกาและสังสรรคปใหม ครั้งที่ ๘

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    สารจาก 
 เลขานุการจัดงาน
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๑๐

ลูก มจร กราบแทบเทา ราชา

ลูกเทิดทูนบูชา คํ่าเชา

องคมหาราชสถาปนา ปย-มหาราชเอย

ทรงเมตตาคุมเกลา ลูกใหเลาเรียน

ลูก มจร ตองตั้งจิต ธรรมถวาย

ลูกอุทิศจิตกาย กอเกื้อ

เพื่อชาติศาสนกษัตริยสาย สืบสง สันตตินา

ลูก มจร คือหนอเนื้อ ลูกเจาจุฬาลงกรณ

มจร ผดุงพุทธศาสนให ผองใส

มจร เทิดทูนกษัตริยไทย ทั่วถวน

มจร รักชาติอธิปไตย สยามรัฐ  ไทยแล

มจร มุงธรรมวินัยลวน เลิศลํ้านําไทย

บ�ารงุ พนัธุอ์บุล

พทุธศาสตรบณัฑติ รุน่ ๓๓

ลูก
มจร
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ระเบียบสมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว�าด�วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ.  ๒๕๕๕

โดยทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ได้จดัการเรยีนการสอนในภมูภิาคต่างๆ ของประเทศเป็น

จ�านวนมากแห่ง ท�าให้มีผู้ส�าเร็จการศึกษามากเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะได้สง่เสริมให้ศิษย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สะดวก

และร่วมกนัด�าเนนิกิจกรรมภายในพืน้ท่ีของตนอย่างกว้างขวาง มปีระสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ของสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พทุธศักราช ๒๕๑๒ นายกสมาคมโดยความเหน็ของการบรหิารสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ

บริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ. ...........................

ข้อ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศอื่นในส่วนที่ได้วางไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบ ให้ถือตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ และประเพณีปฏิบัติของ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“สมาคมสาขา” หมายความว่า สมาคมสาขาของสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสาขา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งสมาคมสาขาข้ึนในแต่ละแห่งเรียกว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย สาขาจังหวัด.....................”

ในจังหวัดหนึ่งให้มีสมาคมสาขาได้เพียงหนึ่งสมาคมเท่านั้น

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้นในต่างประเทศให้เรียกชื่อ ประเทศ ชื่อมลรัฐ หรือชื่อเมืองนั้นๆ เป็น

ชื่อท้ายแทนชื่อจังหวัด
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๑2

ข้อ ๖ ส�านักงานของสมาคมสาขาอาจจัดตั้งให้มีขึ้นตามที่ได้รับอนุญาต ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน

จังหวัดนั้นๆ หรือ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมควรแก่การเป็นสถานที่ท�าการของสมาคมสาขา

ข้อ ๗ การด�าเนินงานใดๆ ของสมาคมสาขาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ 

ค�าสั่ง ประกาศและประเพณีปฏิบัติของสมาคม

ข้อ ๘ การจัดตั้งสมาคมสาขาในแต่ละแห่งให้ด�าเนินการดังนี้

 ๑)  สมาชิกสมาคมในจังหวัดนั้นๆ มีจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่นความประสงค์ขออนุมัติจัดต้ัง

สมาคมสาขาตามแบบที่สมาคมก�าหนด

 ๒)  นายกสมาคมแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้หนึง่คณะ พจิารณาถงึความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว

น�าเสนอคณะกรรมการบริหาร

 ๓) คณะกรรมการบริหารอนุมัติ

 ๔) นายกสมาคมออกประกาศจัดตั้งสมาคมสาขา

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสาขาจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย

 ๑) ประธานสมาคมสาขา

 ๒) รองประธานสมาคมสาขา ไม่เกินสองคน

 ๓) เลขานุการ

 ๔) เหรัญญิก

 ๕) นายทะเบียน

 ๖) วิชาการ

 ๗) ปฏิคม

 ๘) กรรมการกลาง

ประธานสมาคมสาขา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาจก�าหนดให้มผีูช่้วยของแต่ละต�าแหน่ง และ

กรรมการประจ�าแผนกต่างๆ ได้

ให้คณะกรรมการมีวาระคราวละสองปี

ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการ

ชุดใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน

ข้อ ๑๐ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 ๑) เป็นสมาชิกของสมาคม

 ๒) บรรลุนิติภาวะ

 ๓) เป็นผู้ไม่บกพร่องด้วยศีลธรรมอันดี

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีที่มาดังนี้

 ๑) ประธานสมาคมสาขา ให้มาจากการเลือกต้ังของสมาชกิสมาคมทีม่ภีมูลิ�าเนาในจังหวดันัน้ มวีาระ

การด�ารงต�าแหน่งสองปีแต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

 ๒) รองประธานสมาคมสาขา และกรรมการต�าแหน่งต่างๆ ให้ประธานสมาคมสาขาแต่งตั้งจากผู้มี

คุณสมบัติตามข้อ ๙
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ข้อ ๑๒ กรรมการนอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว ต้องพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 ๑) ตาย

 ๒) ลาออก

 ๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙

 ๔) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามให้ออกโดยมีความผิดร้ายแรงตามค�าแนะน�าของ

  คณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑) ควบคุม ดูแล บริหารงานของสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ 

ประเพณีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารของสมาคม

 ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการใดๆ ที่ประธานสมาคมสาขาหรือกรรมการเสนอ

 ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับสมัครศิษย์เก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

 ๔) พจิารณารายงานผลการปฏบิติังานและสถานะการเงนิของสมาคมสาขาต่อสมาคมปีละหนึง่ครัง้ 

โดยให้รายงานในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีตามแบบที่สมาคมก�าหนด

 ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท�าการ

ใดๆ อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ๖) ให้ค�าปรึกษาแก่ประธานสมาคม

 ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ข้อ ๑๔ ประธานสมาคมสาขามีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 ๑) บริหารงานสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ ประเพณีปฏิบัติ และ

มติคณะกรรมการบริหารของสมาคม

 ๒) ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าในจังหวัดนั้นๆเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคม และให้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่สมาคมสาขาจังหวัดจัดให้มีขึ้น

 ๔) ออกค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของต�าแหน่งประธานสมาคมสาขา

 ๕) เข้าประชุมใหญ่สมัยสามัญประจ�าปีของสมาคมในทุกปีที่สมาคมจัดให้มีการประชุม หรือ

  มอบหมายให้มีผู้แทนเข้าประชุมแทน

 ๖) เป็นผู้แทนของสมาคมสาขาในกิจการทั่วไป

 ๗) จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานและสถานะการเงินของสมาคมสาขาต่อสมาคม โดยให้รายงาน

ในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตามแบบที่สมาคมก�าหนด

 ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สมาคมมอบหมาย

ข้อ ๑๕ รองประธานสมาคมสาขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสมาคมสาขามอบหมาย

ข้อ ๑๖ กรรมการต�าแหน่งต่างๆ ในสมาคมสาขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม 

และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือประธานสมาคมสาขามอบหมาย
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๑๔

ข้อ ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ให้ด�าเนินการตามหมวด ๖ การประชุมของข้อบังคับสมาคม

มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ การยบุเลกิสมาคมสาขาในแต่ละแห่งจะกระท�าได้กแ็ต่โดยมตคิณะกรรมการบรหิาร โดยค�าแนะน�า

ที่เป็นมติสองในสามของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๙ บรรดาเงิน พัสดุ และทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาที่มีอันต้องยุบเลิกให้ตกเป็นทรัพย์สิน

ของสมาคม หรือเป็นไปตามที่มีผู้บริจาคก�าหนดไว้

ข้อ ๒๐ ในระยะเริ่มแรกนี้ นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมอบหมายให้สมาชิก

สมาคม หรือศิษย์เก่าสมาคมจ�านวนสามคนขึ้นไป ในจังหวัดนั้น หรือในท้องถิ่นนั้นด�าเนินการจัดตั้งสมาคม

สาขาและบริหารงานสมาคมสาขาไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้ต้องด�าเนินการขออนุญาตจัดตั้งต่อสมาคมให้แล้วเสร็จ

ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

(ผศ.ดร.สุรพล สยะพรหม)
นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กําหนดการจัดงาน
โครงการเดินการกุศลถวายเป�นพุทธบูชา
“ธรรมยาตรามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร�ที่ ๑ กุมภาพนธ� ๒๕๕๖

เวลา ๐๗.๔๐ น. - ลงทะเบียนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ
เวลา ๐๘.๓๙ น. - ดร.สนธยา  กล่อมเปลี่ยน ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี
 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - พิธีกรน�าบูชาพระรัตนตรัย
 - ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ 
   นายกสมาคมศิษญ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กล่าวรายงาน
 - ดร.สนธยา  กล่อมเปลี่ยน  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและประกอบพิธีตัดริบบิ้น
 - ออกเดินการกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เร่ิมด้วยพระสงฆ์และติดตามด้วยพุทธศาสนิกชน ผู้เป็น
  อุบาสกอุบาสิกา จากหน้าอาคารหอประชุม มวก. ผ่านโดยรอบมหาวิทยาลัย
 - แวะสวดนมสัการพระบรมสารรีกิธาตดุ้านหน้าอาคารพพิธิภณัฑ์พระไตรปิฎกและหน้าพระบรมรปู
  ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕
 - เดินการกุศลถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปจนถึงพระอุโบสถกลางน�้า
 - เมื่อถึงพระอุโบสถกลางน�้า (ช้ันล่าง) ทุกท่านสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ตามที่
  ประธานสงฆ์ก�าหนด
 -  แล้วเดินทางกลับมาที่อาคารหอประชุม มวก.
เวลา ๑๐.๓๐ น. -  ฟังธรรมกถาพิเศษบรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป
เวลา ๑๑.๔๕ น. - เลี้ยงอาหารกลางวันแก่พุทธศาสนิกชน ๑,๒๕๐ คน
 - ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน�้ารับพรจากพระสงฆ์ 
  เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ  ๑. ก�าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงบางรายการได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
 ๒. พระสงฆ์ห่มดองหรือห่มรัดอก 
 ๓. อุบาสกและอุบาสิกา แต่งกายสุภาพที่เน้นสีขาว โดยในงานจะมีเสื้อสีขาวไว้บริการเป็น
  การเฉพาะและบ�ารุงค่าเสื้อตามความเหมาะสม  
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๑๘

ประกาศ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและสังสรรค์ปใหม่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าป พ.ศ.๒๕๕๖

เพื่อให้การจัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งข้อบงัคบัสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๑๒ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ ๒๕๕๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและ
สังสรรค์ปีใหม่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
 ศ.พิเศษ จ�านงค์ ทองประเสริฐ ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
 นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร นายจ�านงค์ สวมประค�า
 รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร  รศ.ดร.จ�าลอง สารพัดนึก
 ผศ.ดร.สังวร พรหมเสน รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
 นายประสิทธิ์ สินสมุทร ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี
 รศ.ชารี มณีศรี รศ.สยาม ด�าปรีดา
 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�า นายสนิท ไชยวงศ์คต
 รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
 พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
 ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน ผศ.ช�านะ พาซื่อ
 ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์

ประธานกรรมการจัดงาน
 ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

รองประธานกรรมการจัดงาน
 ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
 นายสรายุทธ อุดม นายธวัชชัย สมอเนื้อ
 นายหัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
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กรรมการจัดงาน
 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
 ดร.พิเชฐ ทั่งโต ดร.ประพันธ์ ศุภษร
 ดร.แสวง นิลนามะ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
 ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร
 อ.สามารถ ศิริบุญ อ.เชน นคร
 อ.ค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ อ.อิทธิพล แก้วพิลา
 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ผศ.สมควร นิยมวงศ์
 ดร.อร่าม พลตรี อ.เกษม แสงนนท์
 ดร.ยุทธนา ปราณีต นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
 นายเกษม ประกอบดี นายสมชาย บุญสุ่น

กรรมการและเลขานุการ
 ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ดร.มงคล ค�ามูล ดร.อรุณ ไชยนิตย์
 อ.พลวัฒน์ ชุมสุข อ.อดุลย์ คนแรง
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
 อ.ผดุง วรรณทอง นายประเสริฐ ค�านวล
 นายอานนท์ นรมาตร นางสาวสุภัทรา ทองดี
 นางสาวอรุณรัตน์ เพ็ชรรุ่ง นางสาววิภา สิงห์ค�าคา

แผนกเหรัญญิกและของที่ระลึก
 นายพีรวัฒน์ ชัยสุข ประธานกรรมการ
 อ.เดช ชูจันอัด กรรมการ
 นางสาวอโนทัย บุญทัน กรรมการ
 นางสาวชฏารัตน์ ไชยบุญตา กรรมการ
 นางสาวปวีณา สิงห์ค�าคา กรรมการ
 นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวพัทยา สิงห์ค�ามา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนกทะเบียน
 นายเกษม แสงนนท์ ประธานกรรมการ
 ดร.สายัณห์ อินนันใจ กรรมการ
 นายธฤญเดชา ลิภา กรรมการ
 นายรัฐพล เย็นใจมา กรรมการ
 นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ
 นางสาวขวัญษา เอกจิตต์ กรรมการ
 นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา กรรมการและเลขานุการ
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แผนกประชาสัมพันธ์
 ดร.พิเชฐ ทั่งโต ประธานกรรมการ
 นายสมหมาย สุภาษิต รองประธานกรรมการ
 นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล กรรมการ
 นายวิโรจน์ หลอมนาค กรรมการ
 นายบัญชา นารี กรรมการ
 นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์ กรรมการ
 นายศรี แก้วงาม กรรมการ
 นายกรนัน ขันวัง กรรมการ
 นายบดินภัทร์ สายบุตร กรรมการ
 ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร กรรมการและเลขานุการ
 นายวินัย มีมาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนกนันทนาการ
 ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ประธานกรรมการ
 ดร.บุญมี พรรษา กรรมการ
 อ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
 นายเดโช ปลื้มใจ กรรมการ
 นางสาวสายรุ้ง บุบผาพันธ์ กรรมการ
 นางสาวดลนพร วราโพธิ์ กรรมการ
 ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการและเลขานุการ

แผนกสถานที่และพิธีการ
 นายหัฏฐกร แก่นท้าว ประธานกรรมการ
 นายฉัตรชัย บัวเกิด รองประธานกรรมการ
 นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์ กรรมการ
 อ.สันติ เมืองแสง กรรมการ
 นายปัญญา สามัญ กรรมการ
 นายธนเดช แซวรัมย์ กรรมการ
 นายสมคิด น�้าเพชร กรรมการ
 นายบุณยธร แสงโนรี กรรมการ
 นายสมชาย บุญสุ่น กรรมการและเลขานุการ

แผนกสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย
 ดร.ยุทธนา ปราณีต ประธานกรรมการ
 นาวาโท ธงธร หาชัย รองประธานกรรมการ
 นายธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ
 นายเอกพันธ์ วิมานทอง กรรมการ
 นายสุภัทรชัย สีสะใบ กรรมการ
 ดร.วันชัย สุขตาม กรรมการและเลขานุการ
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แผนกปฏิคม
 อ.อิทธิพล แก้วพิลา ประธานกรรมการ
 ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย รองประธานกรรมการ
 ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ กรรมการ
 นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ กรรมการ
 นายเสน่ห์ แซวรัมย์ กรรมการ
 นายอดิศร ปราสาททอง กรรมการ
 นายสุทิศ สวัสดี กรรมการ
 นายสมรรถชัย มั่งค�ามี กรรมการ
 นายเกษม ประกอบดี กรรมการและเลขานุการ

แผนกจัดท�าหนังสือ
 อ.เชน นคร ประธานกรรมการ
 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองประธานกรรมการ
 ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์ กรรมการ
 นายส�ารวย นักการเรียน กรรมการ
 นายวิลัน ท�าไร่ กรรมการ
 พ.ท.ไชโย นามนนท์ กรรมการ
 นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ
 นายสมควร ถ้วนนอก กรรมการ
 นายช�านาญ เกิดช่อ กรรมการ
 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ

แผนกประสานการงาน
 ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ อ.ปั่น อะทะเทพ ดร.สายัณห์ อินนันใจ
 ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน อ.สุพล ศิริ 
 อ.ชาญชัย พิมพ์ค�า ดร.วิทยา ทองดี อ.เฉลิมสุข บุญค�าภา
 ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผศ.บรรจง โสดาดี อ.ธงชัย สิงอุดม
 อ.พิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร อ.ปิยะวัฒน์ คงทรัพย์ อ.วิชาญ พูลสวัสดิ์
 ผศ.นพศักดิ์ บุญรัศมี อ.ค�านึง ปราบสงคราม อ.สุวัฒสัน รักขันโท
 ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น ผศ.สม ไลออน ดร.บุญรอด บุญเกิด

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(ผศ.ดร.สุรพล สยะพรหม)
นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ซุบซิบ
ศิษย์เก ่า มจร

Gossip
MCU

ทะแลไม่สวยถ้าไม่มีคล่ืน ชีวิตคงไม่ราบรื่น

ถ้าไม่มีอุปสรรค เรามวลมหาจุฬาต่างพลอยยินดีที่

องค์อธิการบดีของเราได้เลือนขึ้นเป็นพระพรหม

บัณฑิต..อย่างท่ีพวกเราอยากให้เป็น.สาธุ  ● จาก

ค�าภาษิตที่ว่า สาวใส้ให้กากินยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้นในแวดวงมหาจุฬาฯก็คงกระเพ่ือม

นิดหน่อย แต่ถ้ามองในแง่เชิงบวก ก็โนคอมเมนต์

เรื่องนี้ถาม ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รู ้ดี  

● ขอแสดงความเสียใจกับท่าน ผศ.ดร.เติมศักดิ ์

ทองอินทร์ และ อาจารย์พธิพบิลูย์ กาญจนพพิธิ ที่

สูญเสียผู้บังเกิดเกล้าไปอย่างไม่มีวันกลับ  ● มีคน

ฝากเตือนอาจารย์คณะพุทธฯ เจ้าของรถเบนซ์สีด�า 

ที่ก�าลังเรียนดุษฎีบัณฑิต อย่าขับเร็วหลาย ฝาก

อาจารย์กฤต ศรียะอาจไปบอกด้วย  ● ขอแสดง

ความยินดีอย่างจริงใจต่อรองศาสตราจารย์ทั้งสอง

ท่านของคณะครศุาสตร์ไม่บอกกค็งรูท่้านอาจารย์หรอื

ท่านพี่ของพวกเรา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ 

พึ่งเทียร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย 

พิทักษ์ธนาคม งานนี้คณะครุศาสตร์คงได้คะแนน

เพิ่มขึ้นอีกเยอะ   ●  พบท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า 

ผศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม ระยะนีหุ้น่เพรยีวลง ไม่บอก

ก็รู ้งานเยอะ หลังจากงานเทศน์มหาชาติยิ้มแทบ

แก้มปรบิอกประสบผลส�าเรจ็อย่างคาดไม่ถึง ทีส่�าคญั

เจอครัง้ใดท่านกว็างตวัแบบเป็นกนัเองอย่างเสมอต้น

เสมอปลายไม่เหมอืนใครบางคนแบบนีล้กูน้อง Love 

หมดใจ  ● โกนิฏฐ์ ศรีทอง ลูกเขยผู้การหมู่นี้หายหัว 

เอ้ยหายตัวไปอย่างมีพิรุธมีคนบอกว่านั่งเลี้ยงปลาที่

บ้านสบายใจฉิบ  ● เสียววาบเมื่อเห็นค�าสั่งข้อความ

ว่าให้พ้นจากต�าแหน่งนี้ อ่านต่อไปอ๋อโยกไปโน้น 

ธวัชชัย สมอเนื้อ ยังไง ๆ  ก็ดูแลสายอาจารย์บ้างนะ

ครับฝากตัวและหัวใจน้อย ๆ ของสายัณห์เดิ้ง  

● ศิริวัฒน์ ศรีเครือดง คนมีแม่บ้านสวย ไปแข่งกีฬา

พิษณุโลกได้เหรียญแบตมินตั้นมาชื่นชมอย่างสมใจ

และก็เห็นลงไปวาดลวดลายฟุตบอลอาวุโสโชว์

หุ ่นที่ไร้พุงหมู ่นี้ไม่ค่อยโทรหาเพื่อนคงจะเกรงใจ

หรืออย่างไรมิทราบ โทรเถิดครับท่านเลขาอย่างไร

อย่างน้อยๆ ได้ยินเสียงท่านก็มีแฮงงานก็เดิน แม่นบ่  

● เป็นคนมาดดีการเมืองเก่งการมุ ้ง(ไม่ทราบ)

แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาสูง ก�าลังจะจบ ดร.อิทธิพล 

แก้วพิลา ไปไหนมาไหนจะปีเก่าปีใหม่ก็ยังคง

ใช้ตุ ๊กตาหน้ารถคนเดิมมองในแง่บวกรักห่างกัน

ไม่ได้ มองในแง่ลบไม่วิจารณ์กลับไปอ่านฉบับก่อน 

เหอ เหอ  ● ข่าวบางข่าวกรองบางข่าวไม่มมีลูข่าวว่า 

แสวง นิลลามะ ก�าลังจะซื้อบ้านราคางามที่อยุธยา

พร้อมคู่ซี้ ค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ งานนี้มีนัยยะไม่ขอ

ขยายมนัจะเป็นประเด็นแต่ทีรู่้ๆ  ดร.แสวง นลิลามะ

เป็นนักฟุตบอลที่ เลี้ยงลูกเก่ง ฮ่า  ● เป็นค�าถามที่

เจ้าตวัอดึอดัมาก ท�าไม ผศ.มัน่ เสอืสงูเนนิ ถงึลาจาก

คณะพุทธที่ตัวเองรักมากมาย ไปอยู่คณะมนุษย์ อ้อ 

ตอบแทนก็ได้เพราะที่มนุษย์มันตรงสายที่ท่านจบ
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มามั้ง ทราบแล้วเปลี่ยน  ● สิน งามประโคน มือ

ประสานสิบทิศจากครุฯ ด้วยมาดใจเย็นและจริงใจ

ทุ่มเทกับงานจึงท�าให้หัวหน้าภาคไว้ใจ เอาไปเลย

แปดขั้น  ● ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ เจ้าของหลักสูตร

พุทธบริหารการศึกษาปีใหม่พาครอบครัวไปทัวร์

อีสานเห็นภาพเบิ่งโขงดูแม่น�้าสองสีที่โขงเจียมและ

ไปดูร่องรอยพญานาคที่หนองคาย อบอุ่น  ● มีคน

ถ่ายคลิบ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ไว้ที่พิษณุโลกไป

แดนซ์หน้าเวทีเห็นแล้วเหมือนจะซ้อมใหญ่ ชัดเจน

เมือ่ไดร้ับการ์ดสีชมพ ูโอกาสนี้ขอให้ความรักรุ่งเรอืง

โชติช่วง แล้วท่านจะรู้ว่านรกมีจริง อิอิ  ● ฟ้ายังมี

วนัเปลีย่นส ีชายชาตรไีม่มวีนัเปลีย่นใจและแล้วท่าน

พี่สามารถ ศิริบุญ ก็ยังคงหาข้อมูลชาว มจร ต่อไป 

นับถือ ในความพยายาม  ● หมากรุกเดินได้ต้อง

คิด มากชีวิตถ้าไม่คิดจะเดินได้อย่างไร แนวคิดนี้

พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ย่อมรู้ดีกับ

แนวทางการเดินของ มจร  ● นับจากนี้ไปอีกไม่

กี่เดือน มหาจุฬาจะถูกประเมินโดยภาพรวม งานนี้

หนกัหนาสาหสักบักองวชิาการท่ีเป็นภาระขบัเคลือ่น

แต่หลายฝ่ายก็ยังเชื่อในฝีมือของพระเดชพระคุณ

พระศรีคัมภีรญาณ(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) คงจะ

น�าพาองคาพยพนีร้อดพ้นงานนีไ้ปได้ เพราะมหาจฬุาฯ 

พร้อมแล้วทุกกระบวนท่า  ● คงเป็นเพราะท่าน

ตรากตร�าท�างานเพ่ือมหาจุฬาฯ มาอย่างยาวนาน 

ณ วันนี้พระเดชพระคุณพระสุธีวรญาณ (ณรงค์ 

จิตฺตโสภโณ) ดูอ่อนล้าไปตามวันเวลาพักผ่อนและ

รักษาสุขภาพบ้างนะครับเป็นห่วงเพราะท่านคือ

ปูชนียบุคคลของ มจร  ● จัดงานเปิดสนามฟุตบอล

ของมหาจุฬาฯ ได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ 

ภาพมหาจฬุาฯ เตะฟตุบอลกระชบัมติรกบัมหามกฏุฯ 

ยังติดตาตรึงใจขอปรบมือให้ สรายุทธ อุดม วันนี้

ทราบข่าวไปอยู ่ที่ฝ ่ายต ่างประเทศ มองแบบ

สร้างสรรค์ไปอยูไ่หนกไ็ด้คนมฝีีมอืมวยดย่ีอมไม่เลอืก

เวทีชก ว่าแต่ว่าอย่าลืมไปต่างประเทศชวนบ้างเน้อ   

● ข้ามฟากไปแถวฉะเชิงเทราบ้าง ดร.สมศักด์ิ 

สายหยุดผู ้เสมือนหินก้อนแรกของห้องเรียนวัด

พทุธโสธรวันนีก้�าลงัดใีจได้ปลืม้กบัค�าว่าวิทยาลยัสงฆ์ 

นี้ละน่าบุญกุศลมีจริงเพราะตลอดเวลาเหรียญ

หลวงพ่อเอย ผ้าไตรเอยในยามที่ส่วนกลางต้องการ

ล้วนแล้วแต่มาจากฟากฝั่งแม่น�้าบางปะกงทั้งน้าน  

● ไปประเทศเมียนม่ามาด้วยกันอาจารย์ใหญ่

สนิท ไชยวงคต ร้องเพลงค่าน�้านมจบลง และแล้ว

เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นคือรถยางแตกบน

ถนนเมืองย่างกุง้ เล่นเอาขนลกุทัง้คนัคนดีผคีุม้ครอง

ท่านบอกว่าเพลงนี้ต้องร้องต่อไปตราบเท่าที่อายุถึง 

๑๕๐ ปี  ● ผศ.เฉลียว รอดเขียวรองคณบดีคณะ

พทุธศาสตร์เห็นนัง่อยูร้่านสวสัดกิารโภชนาการ มจร 

ที่แท้ก็มานั่งเฝ้าแม่ค้าตาคม อิอิ   ● ผศ.ปฐมพงศ์ 

ทินบรรเจิดฤทธิ์แมวเก้าชีวิต ดูหงอยๆ หลังจากที่

อาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง เสยีชวีติเพราะท่านท�างาน

ร่วมกันมาตลอด อย่างไรก็ต้องชื่นชมแม่บ้านท่านที่

ดูแลเหมือนกับเลขสิบเอ็ดไม่ห่างตา  ● สองอาทิตย์

ที่แล้วมีโอกาสไปทานข้าวกับท่าน รศ.(พิเศษ)

ดร.อดิศร เพียงเกษ ท่านพูดไว้อย่างน่าฟังว่า “ผม

อยากท�าอะไรหลายๆ อย่างให้กับมหาจฬุาฯ เพราะ

มหาจุฬาได้ให้เกียรติผมและได้สอนผมให้รู ้จัก

ธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นมาก” ครับท่าน นี้ละมหาจุฬาฯ

ยิง่ใหญ่เสมอ  ● เทศกาลเลือ่นต�าแหน่งของพระสงฆ์

หลายรูปงานนี้สมาคมศิษย์เก ่าโดยการน�าของ 

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้ไปมุทิตาทุกวัดโดย 

ไม่ตกหล่นนีค้อืบทบาทของสมาคมในยคุบิก๊ส ุทราบ

ข่าวว่าก�าลงัขยายเปิดโอกาสให้ต่างจงัหวดัมสีาขาได้ 

สนับสนุนครับ  ● กราบขอบคุณศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ 

ทุกรุ ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ..  ● ความรัก

ต้องการเกื้อกูลแต่ไม่ต้องการก้าวก่าย ฝากข้อคิด  

วันนี้..ในน�้าเน่า ยังมีเงาของพระจันทร์



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

NEWS  UPDATE

• ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป นายกสมาคมศิษยเกา มจร และกรรมการ

บริหารสมาคมศิษยเกา มจร ไปนอมถวายมุทิตา “พระพรหมบัณฑิต” (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 

มจร เจาอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร โดยมี ฯพณฯ พงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เปนประธานอนัเชญิพดัยศ และอานตราตัง้พดัยศรองสมเด็จ

ชั้นหิรัญบัตร ในพระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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