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สารบัญ

สารนายกสมาคม   ๒
สารเลขาธิการ    ๓
ทําเนียบนายก  
สมาคมศิษยเกา มจร  ๔
คณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษยเกา มจร ชุดที่ ๒๐  ๑๐
ขอบังคับสมาคมศิษย มจร  ๑๒

ระเบียบสมาคมศิษยเกา
วาดวยการบริหารสมาคมสาขา  ๑๕
คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา  ๒๐
หลวงพอพัฒน   ๒๘
ประมวลภาพ    ๓๐

 สวัสดีปใหมไทยกับพ่ีนองทุกทานเน่ืองในเทศกาลสงกรานตเดือนเมษายนคงจะชุมชํ่าเย็นสบาย
คลายรอนสนุกสนานสุขสดช่ืนสมใจกันท่ัวลาฟาเมืองไทยไดทําบุญพบปะบิดามารดาญาติพ่ีนอง
เพ่ือนพรองนองพ่ีดวยกตัญูกตเวทีและมิตรไมตรีท่ีมีใหแกกันขอใหศิษยเกาทุกทานมีความสุข
โชคดีกันท่ัวหนาตลอดปและตลอดไปนะครับ
 วารสารสมาคมศิษยเกาของเราฉบับน้ี นอกจากจะเปนฉบับตอนรับข้ึนปใหมไทยแลวยังขอแสดง
ความยินดีกับศิษยเกาพ่ีนองชาวใตทุกทานดวยนะครับท่ีปฏิบัติการกันอยางรวดเร็ว..เสือปนไวจริงๆ..ซิ่ง
แซงท้ังทางตรงและทางโคง ชิงเขาปายแบบมวนเดียวจบ ดําเนินการจัดต้ังสมาคมสาขา ไดเปนภาคแรก
ของประเทศไทย ขอแสดงความยินดีดวยความจริงใจเลยนะครับ แลวก็ภาคอื่นๆ อยานอยหนานะครับรีบ
ดําเนินการ งานนี้ทานนายกสมาคมสนับสนุนเต็มที่ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุงเรืองของ มจร เราครับแลวพบ
กันอีกฉบับหนานะครับ

เชน นคร

สาราณียกร 
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สมาคม

 ชวงน้ีเปนชวงของการปดภาคการศึกษา 
เขาสูภาคฤดูรอนท่ีบุคลากรฝายจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในบางหนายงานไดพักผอนบาง แต
การทํางานโดยทั่วไปยังคงดําเนินไปตามปกติ
 เร่ืองท่ีสมาคมศิษยเกา..มจร..ตองขอ
ขอบพระคุณเปนกรณีพิเศษน้ันก็คือ..ชมรมเปตอง 
มจร..ที่จัดแขงขันกีฬาเปตองข้ึน..ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย..ที่วังนอย..อยุธยา..เม่ือ..มีนาคม 
ที่ผานมาน้ีโดยเชิญบุคคลท้ังจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขันเปนจํานวน
มากและเม่ือหักคาใชจายแลว..ยังมีเงินมาบํารุง
สมาคมอีกกวา ๓๐,๐๐๐ บาท  จึงขอขอบคุณคณะ
ผูดําเนินงานของชมรมเปตอง มจร ไว ณ ที่นี้ดวย
 สําหรับวารสารฉบับน้ี . . เปนเร่ืองตอ
เนื่องจากฉบับที่แลวและฉบับกอน ๆ กลาวคือ..
เปนเร่ืองของการดําเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
จัดใหมีสมาคมสาขาข้ึนในเขตภาคใต..ซึ่งเปน
เร่ืองท่ีนายินดีวา ศิษยเกา มจร ในภาคใตมีความ
สมัครสมานสามัคคี..รวมพลังเปนหน่ึงในการขอ
จัดต้ังเปนสมาคมสาขาข้ึน..โดยกําหนดประชุม

สังสรรคกันที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งไดรับความอนุเคราะหที่จะ
ดูแลทั้งเรื่องของที่พัก อาหารและอื่น ๆ จาก
โครงการขยายหองเรียน มจร ณ วัดพัฒนา
ราม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ตองขอ
ขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
ของหองเรียนเปนอยางยิ่ง
 สวนท่ีสําคัญอีกดานหน่ึงก็คือการรวม
พลังของศิษยเกา..มจร..ในภาคใตท่ีจะไดมา
พบปะและสังสรรคเดินหนาไปพรอม ๆ กันใน
คร้ังน้ี..ผลจากการรวมตัวกันเชนน้ีอีกไมนานคง
เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญของศิษยเกา มจร อยาง
แนนอน 
 พบกันอีกในฉบับตอไปท่ีภาคอีสาน
ของไทยครับ

ดวยความปรารถนาดียิ่งจาก
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

นายกสมาคมศิษยเกา มจร คนที่ ๑๑
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 กราบนมัสการพระคุณเจา/สวัสดี พ่ี ๆ
นอง ๆ ศิษยเกา มจร ทุกรุป/คน ดวยความ
เคารพ เนื่องดวย นโยบายการบริหารสมาคม
ศิษยเกา ๙ ขอ ท่ีเสนอโดย ผศ.ดร.สุรพล 
สุยะพรหม นายกสมาคมศิษยเกา มจร เพื่อ
ดําเนินการตามนโยบายนี้ คณะกรรมบริหาร
สมาคมศิษยเกา..ชุดท่ี..๒๐..จึงไดประชุม
ปรึกษาหารือและดําเนินการ..ตามท่ีนายก
สมาคมไดเสนอไว โดยปรากฎเปนกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีศิษยเกา/ใหม มจร ไดใหความรวม
มือเขารวมสนับสนุนดวยดีเสมอมาแลวนั้น
 ในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เปนตน
ไป..นายกสมาคมพรอมกับคณะกรรมการ
บริหารสมาคมศิษยเกา มจร จะจัดใหมีการ
ประชุมสมาคมศิษยเกา..มจร..สัญจรไปให
ครบทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสรางความ
เขมแข็งและเผยแผเกียรติภูมิของพวกเราชาว 
มจร ซึ่งในระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน..
๒๕๕๖..จะจัดประชุมสัญจร..ณ..หองเรียน
ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช..วัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎรธานี..ซึ่งศิษยเกาและศิษย

ใหมท่ัวท้ังภาคใตของเราจะไดพบปะสังสรรคประชุม
กันแบบพ่ีนอง..และรับมอบคําส่ังอนุมัติใหจัดต้ัง.
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย..สาขาจังหวัดสุราษฎรธานี..จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัด
ระนอง และจังหวัดปตตานี 
 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะไดจัดให
มีการประชุมสมาคมศิษยเกาสัญจร..ในระหวางวัน
ที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาเขตขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน..ภาคเหนือระหวางวันท่ี..๖-๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ และภาคกลางจะกําหนดในการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกา 
มจร ในครั้งตอไป
 ดังน้ัน..จึงกราบขอบพระคุณ..ในความ
สมัครสมานสามัคคี พรอมเพรียงกัน ที่ไดรวมแรง
รวมใจของมวลศิษยเกาทางภาคใต..จนสามารถ
จัดตั้งสมาคมศิษยเกา มจร สาขาในจังหวัดที่พวก
เราอยูข้ึนมาได..เพ่ือสรางความเขมแข็งและเผยแผ
เกียรติภูมิของพวกเราชาว มจร ตอไป

ดวยความเคารพรักยิ่ง
ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง

เลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร
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ทําเนียบนายกสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๑๓-ปจจุบัน
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คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ ๒๐

พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี
นายกสมาคม คนที่ ๑๐
คณะกรรมการบริหารชุดที่ ๑๙
๒๕๕๓-๒๕๕๕

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
นายกสมาคม คนที่ ๑๑

คณะกรรมการบริหารชุดที่ ๒๐
๒๕๕๕-ปจจุบัน

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร

อ.บุญมี แทนแกว
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ประกาศสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื�อง  แต่งตั 
งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเ์ก่า 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ชุดที�  ๒๐ 

_______________________ 

      โดยที�สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ได้จดัใหม้กีารประชุมใหญ่

สามญัประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื�อวนัที� ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคาร มวก  ๔๘ 

พรรษา ชั �นล่าง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ที�
ประชมุไดม้มีตเิลอืก ผศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม เป็นนายกสมาคม และเลอืกกรรมการบรหิารจาํนวน ๑๕ คน  

              ต่อมาเมื�อวนัพธุที� ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกสมาคมไดป้ระชมุรว่มกบักรรมการบรหิาร

สมาคมที�ไดร้บัเลอืกจากที�ประชมุใหญ่จาํนวน ๑๕ คน และมมีตแิต่งตั �งกรรมการบรหิารสมาคมเพิ�มเตมิอกี 
๑๓ คน รวมเป็นเป็นคณะกรรมการบรหิารสมาคมศษิยเ์ก่าฯชดุที�  ๒๐  จาํนวน  ๒๙  คน   

     ดงันั �น จงึเป็นการสมควรที�จะไดจ้ดัใหม้บุีคคลรบัผดิชอบในตําแหน่งหน้าที�ต่างๆ  ของสมาคม
ศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัดงัต่อไปนี� 

๑. ผศ.ดร.สรุพล  สยุะพรหม นายกสมาคม 

๒. ผศ.ดร.สมศกัดิ 0  บุญปู ่ อุปนายกคนที�  ๑ 

๓. ผศ.ดร.กติตทิศัน์  ผกาทอง อุปนายกคนที�  ๒ 

๔. ผศ.ดร.ชลวทิย ์ เจยีรจติต ์ อุปนายกคนที�  ๓ 

๕. ผศ.ดร.สริวิฒัน์  ศรเีครอืดง เลขาธกิาร 

๖. ผศ.ดร.ธชัชนนัท ์ อศิรเดช เหรญัญกิ 

๗. นายเกษม  แสงนนท ์ นายทะเบยีน 

๘. ดร.ยุทธนา  ปราณีต สวสัดกิาร 

๙. ดร.พเิชฐ  ทั �งโต ประชาสมัพนัธ ์

๑๐. ผศ.ดร.เมธาพนัธ ์ โพธธิรีโรจน์ วเิทศสมัพนัธ ์

๑๑. ผศ.ดร.สมชยั  ศรนีอก นนัทนาการ 

๑๒. นายอทิธพิล  แกว้พลิา ปฏคิม 

๑๓. นายเชน  นคร สาราณียกร 

๑๔ ผศ.ดร.โกนิฏฐ ์ ศรทีอง วชิาการ 

๑๕. นายหฏัฐกรณ์  แก่นทา้ว สถานที�และศาสนพธิ ี
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๑๖. ผศ.ดร.สทุธพิงษ์  ศรวีชิยั สงัคมสงเคราะห ์

๑๗. นายสามารถ  ศริบุิญ กรรมการกลาง 

๑๘. ดร.อร่าม  พลตร ี กรรมการกลาง 

๑๙. ดร.ประพนัธ์  ศภุษร กรรมการกลาง 

๒๐. นายธวชัชยั  สมอเนื�อ กรรมการกลาง 

๒๑. นายประพนัธ ์ วงศเ์สน่ห ์ กรรมการกลาง 

๒๒. นายประสทิธิ 0  พทุธศาสน์ศรทัธา ผูช้ว่ยนายทะเบยีน 

๒๓. ผศ.ดร.ชญานนท ์กุณฑลบุตร ผูช้ว่ยประชาสมัพนัธ ์

๒๔. ดร. วรีกาญจน์  กนกกมเลศ ผูช้ว่ยวเิทศสมัพนัธ ์

๒๕. ดร.แสวง  นิลนามะ ผูช้ว่ยนนัทนาการ 

๒๖. นายเกษม  ประกอบด ี ผูช้ว่ยปฏคิม 

๒๗. ผศ.มั �น  เสอืสงูเนิน ผูช้ว่ยสาราณียกร 

๒๘. ผศ.สมควร  นิยมวงศ ์ ผูช้ว่ยวชิาการ 

๒๙. นายสมชาย  บุญสุน่ ผูช้ว่ยสถานที�และศาสนพธิ ี

 

 ทั �งนี�  ตั �งแต่บดันี�เป็นตน้ไป 

 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๕ 

 

 
(ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร.สรุพล  สยุะพรหม) 

สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษยเกา มจร

ดร.ยุทธนา  ปราณีต
สวัสดิการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
นายกสมาคม คนที่ ๑๑

ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู
อุปนายกคนที่  ๑

ผศ.ดร.กิตติทัศน  ผกาทอง
อุปนายกคนที่  ๒

ผศ.ดร.ชลวิทย  เจียรจิตต
อุปนายกคนที่  ๓

ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง
เลขาธิการ

ผศ.ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช
เหรัญญิก

นายเกษม  แสงนนท
นายทะเบียน

ชุดที่
 ๒๐

ดร.พิเชฐ  ทั่งโต
ประชาสัมพันธ

ผศ.ดร.เมธาพันธ  โพธิธีรโรจน
วิเทศสัมพันธ

ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก
นันทนาการ

นายอิทธิพล แกวพิลา
ปฏิคม

นายเชน  นคร
สาราณียกร
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ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง
วิชาการ

นายหัฏฐกรณ  แกนทาว
สถานที่และศาสนพิธี

ผศ.ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย
สังคมสงเคราะห

นายสามารถ  ศิริบุญ
กรรมการกลาง

ดร.อราม  พลตรี 
กรรมการกลาง

ดร.ประพันธ  ศุภษร 
กรรมการกลาง

นายธวัชชัย  สมอเนื้อ 
กรรมการกลาง

นายประพันธ  วงศเสนห 
กรรมการกลาง

นายประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา
ผูชวยนายทะเบียน

ผศ.ดร.ชญานนท กุณฑลบุตร 
ผูชวยประชาสัมพันธ

ดร.วีระกาญจน  กนกกมเลศ
ผูชวยวิเทศสัมพันธ

ดร.แสวง  นิลนามะ
ผูชวยนันทนาการ

นายเกษม ประกอบดี
ผูชวยปฏิคม

ผศ.มั่น  เสือสูงเนิน
ผูชวยสาราณียกร

ผศ.สมควร  นิยมวงศ
ผูชวยวิชาการ

นายสมชาย  บุญสุน
ผูชวยสถานที่และศาสนพิธี
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ขอบังคับสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒

(แกไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๕๑)

Mahachulalongkhornrachavityalaya University Alumni Association

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับปรับปรุงแกไขใหม
และสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและเพ่ือใหการบริหารงานของสมาคมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน..สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๑๒ (แกไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๕๑)
 ขอ ๒ สมาคมน้ีมีช่ือวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชอักษรยอ
วา ส.มจร. มีชื่อภาษาอังกฤษวา Mahachulalongkornrajavidyalaya University Alumni Association 
ใชอักษรยอวา MCUA
 ขอ ๓ เคร่ืองหมายสมาคมเปนรูปตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย แบบมีพระเก้ียวซอนธรรมจักร 
บริเวณหมอนรองรับพระเกี้ยวจารึกอักษรยอวา มจร ใตหมอนรองรับพระเกี้ยวจารึกอักษรวา สมาคมศิษย
เกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ขอ ๔ ท่ีต้ังสมาคม สํานักงานของสมาคมต้ังอยู เลขท่ี ๓ วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฎ์ิ แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐
 ขอ ๕ ในขอบังคับน้ี
  คําวา สมาคม หมายถึง สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คําวา มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คําวา ศิษยเกา หมายถึง ศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คําวา..สมาชิก..หมายถึง..สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คําวา กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คําวา นายกสมาคม หมายถึง นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
 ขอ ๒๑ คณะกรรมการ ประกอบดวย
  นายก   ๑  คน
  อุปนายก  ๓ คน
  เลขาธิการ  ๑ คน
  เหรัญญิก  ๑ คน
  นายทะเบียน  ๑ คน
  สวัสดิการ  ๑  คน
  ประชาสัมพันธ  ๑ คน
  วิเทศสัมพันธ  ๑ คน
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  ปฏิคม    ๑ คน
  นันทนาการ   ๑ คน
  สาราณียกร   ๑ คน
  วิชาการ    ๑ คน
  สถานท่ีและศาสนพิธี  ๑ คน
  สังคมสงเคราะห   ๑ คน
  กรรมการกลาง   ๑๓ คน
 คณะกรรมการตามความในขอ ๒๑ อาจมีผูชวย หรือกรรมการประจําแผนกก็ได
 ขอ ๒๔ นายกสมาคมมีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับการเลือกต้ังใหมได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสองวาระ
 ขอ ๒๗ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการให
เร่ิมนับจากวันท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ
 ขอ ๓๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี
 (๑)..นายกสมาคม มีอํานาจและหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งของสมาคม เปนประธานที่ประชุมใหญสมัยสามัญ เปนผูรักษาระเบียบการ
ประชุมนั้น เปนกรรมการหรือผูแทนสมาคมเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของอุปนายกสมาคมและกรรมการกลาง
 (๒)..อุปนายกสมาคม..มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมายและชวยเหลือนายก
สมาคมในกิจการตางๆ ทําการแทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
 (๓)..เลขาธิการ..มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินงานใหเปนไปตามมติของกรรมการและสมาชิก 
ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย สมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทั่วไป รักษาระเบียบ ขอบังคับ 
จัดทําระเบียบวาระการประชุม นัดประชุมกรรมการ จดบันทึกการประชุม เปนกรรมการโดยตําแหนง
ในกรรมการทุกคณะที่สมาคมแตงตั้งขึ้น เปนหัวหนาสํานักงานสมาคม รักษาเอกสารของสมาคมมิให
สูญหายและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนในการบริหารสมาคม
 (๔)..เหรัญญิก..มีอํานาจและหนาที่เก็บรักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีรายงานตอคณะ
กรรมการทุกเดือนท่ีมีการประชุมและดําเนินการเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของสมาคมตามระเบียบท่ี
สมาคมวางไว จัดทํางบประมาณประจําป และเตรียมเอกสารการเงินทํางบดุลประจําป
 (๕)..นายทะเบียน มีอํานาจและหนาทีเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับทะเบียนของสมาชิก ลงทะเบียน
รับสมาชิก และจําหนายสมาชิกออกจากทะเบียน ใหเลขประจําตัวสมาชิก ทําบัตรประจําตัว และบัตรอื่น
ที่สมาคมกําหนด ลงชื่อในประกาศรายชื่อสมาชิกทุกประเภทสงเหรัญญิก พัฒนาระบบทะเบียนและการ
รับสมาชิก
 (๖)..สวัสดิการ มีอํานาจและหนาท่ีจัดสวัสดิการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ เสนอหลักเกณฑและวิธี
การพัฒนากองทุนสวัสดิการ หารายไดเขากองทุน 
 (๗)..ประชาสัมพันธ มีอํานาจและหนาท่ีเผยแพรกิจกรรม และช่ือเสียงของสมาคมทางส่ือตางๆ 
เชน ส่ิงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน 
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  (๘)..วิเทศสัมพันธ มีอํานาจและหนาท่ีติดตอกับตางประเทศ ในกิจกรรมทางวิชาการ การหา
ทุนจากมูลนิธิและองคการระหวางประเทศเพ่ือนํามาใชพัฒนาสมาคมประสานงานกับสมาชิกในตางประเทศ
และทําหนาที่รับรองชาวตางประเทศที่มาเยือนสมาคม
  (๙)..ปฏิคม..มีอํานาจและหนาท่ีตอนรับสมาชิกทุกโอกาสท่ีมีการประชุมหรือในกิจกรรมของ
สมาคมจัดขึ้น ตอนรับผูที่มาเยือนสมาคม
  (๑๐)..นันทนาการ..มีอํานาจและหนาที่จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสตางๆ และหาผู
อุปถัมภกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
  (๑๑)..สาราณียกร..มีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับหองสมุดผลิตหนังสือทางวิชาการและจัด
จําหนาย จัดทําสิ่งพิมพ จัดทําเอกสารผลงานสมาคมเสนอที่ประชุมใหญสมาคม
  (๑๒)..วิชาการ..มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเชน การจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการรวมกับองคกรตางๆ 
  (๑๓)..สถานท่ีและศาสนพิธี..มีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการจัดสถานท่ีในการประชุมใหญ
สมัยสามัญสมาชิก สมัยวิสามัญสมาชิกและกิจกรรมตางๆ ของสมาคม
  (๑๔)..สังคมสงเคราะห มีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือและการสงเคราะหสมาชิก
ในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมงานฌาปนกิจ กิจกรรมทําบุญขึ้นบานใหม 
  (๑๕)..กรรมการกลาง มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
 ขอ ๖๕ นายกสมาคมและคณะกรรมการท่ีดํารงตําแหนงตามขอบังคับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ (แกไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๓๙) ใหดํารงตําแหนงตอไปจนหมด
วาระตามขอบังคับฯ ฉบับเดิม เมื่อหมดวาระการดํารงตําแหนงแลว ตองจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
นายกสมาคมและคณะกรรมการตามขอ ๒๒ ขอ ๒๓ และขอ ๒๕ แหงขอบังคับนี้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวัน
หมดวาระการดํารงตําแหนง
 ขอ ๖๖ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม)
นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบสมาคมศิษยเกา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วาดวยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๕๕๕
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กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาชิกและจัดตั้งสมาคมสาขา
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
 ณ โรงแรม เค พารค (แกรนดเสาวลักษณ) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

K Park Grand Hotel, Suratthani
.............................

เวลา ๑๒.๓๐ น. รวมแขงขันแบดมินตันเช่ือมสัมพันธ ระหวางทีมกรุงเทพฯ กับ ทีมภาคใต
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และศิษยเกา พรอมกัน ณ หองประชุม
 โรงแรม เค พารค อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษยเกาภาคใต
เวลา ๑๘.๓๐ น.   ศิษยเกาและแขกผูมีเกียรติทุกทานคนพรอมกัน ณ บริเวณงาน
 - ลงทะเบียนและรวมรับประทานอาหารคํ่า  
เวลา ๑๙.๓๐ น. ประกอบพิธีเปดงานเล้ียงสังสรรค
 - เลขานุการจัดงาน (อ.สุวัฒสัน รักขันโท) กลาวรายงาน
 - ประธานในพิธี (ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคมศิษยเกา 
   และรองอธิการบดีฝายกิจาการทั่วไป มจร) กลาวเปดงาน
 - ตัวแทนรับมอบคําส่ังแตงต้ังสมาคมสาขาจังหวัด 
 (นครศรีฯ สุราษฎรฯ สงขลา ปตตานี ตรัง ระนอง ฯลฯ)
เวลา ๒๐.๐๐ น. รท.ผศ.ดร.อนันต ใจสมุทร กลาวตอนรับ
เวลา ๒๐.๓๐ น. การแสดงชุดรําวงเวียนครก (อภินันทนาการจาก พระครูสุกิตติธรรมคุณ
 เจาอาวาสวัดมูลเหล็ก พระนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
เวลา ๒๑.๐๐ น. มอบถวยรางวัลการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
 - ผูแทนจากแตละจังหวัดและโตะตางๆ รองเพลง 
เวลา ๒๓.๐๐ น. ปดงาน

...............................

 หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา
สมาคมศิษยเกา มจร สาขาจังหวัดสงขลา

สมาคมศิษยเกา มจร สาขาสงขลา

 ๑. นายธริศร เทียบปาน  ประธาน
 ๒. นายรอง  นิลสุวรรณ  รองประธาน
 ๓. นายพนม  วันจันทร  รองประธาน
 ๔. นายมนตรี  ย่ีสุน  ปฏิคม
 ๕. นายกิตตินันท  ยูงทอง  เลขานุการ
 ๖. นายวิชิต  เกียดจงดี  วิชาการ
 ๗. นายวิรัตน  หนูแกว  เหรัญญิก
 ๘. นายสุทัศน  เพชรสังข  นายทะเบียน
 ๙. นายสุพรรณ  คําใส  กรรมการกลาง
 ๑๐. นายองอาจ  อารมณฤทธ์ิ กรรมการกลาง



 หลวงพอพัฒน นารโท ปฐมเจาอาวาสวัดใหม หรือ
วัดพัฒนาราม บานดอน (อําเภอเมือง) สุราษฎรธานี เปน
พระภิกษุสงฆอีกทานหนึ่งที่แมไดละทิ้งเบญจขันธไปแลว แต
ก็ยังคงสถิตอยูในความเคารพศรัทธาของมหาชนมาเน่ือง
นาน ตราบกระทั่งปจจุบันทานเกิดเมื่อวันพุธ เดือน ๖ ปจอ 
พ.ศ.๒๔๐๕ ร.ศ.๘๑ ในปที่ ๑๒ แหงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ณ ตลาดบานดอน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
       โยมบิดาของทานช่ือ ฉุน โยมมารดา ช่ือ เนียม บิดาของ
ทานเปนชาวบานดอน สวนโยมมารดาเปนชาวเกาะพะงัน มี
พี่นองรวมอุทร บิดา มารดาเดียวกัน ๗ คน หลวงพอเปนคน
ที่ ๕ คร้ังมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล (ขณะทานอยูใน
เพศบรรพชิตแลว) ญาติพี่นองของทานใชชื่อสกุลวา “พัฒน
พงศ”เมื่อเยาววัย ไดศึกษาอยูกับพระอาจารยผอง แหงวัด
พระโยคศึกษาเลาเรียน ตามเนื้อหาวิชาซึ่งเปนที่นิยม ศึกษา
สืบทอดกันอยูในยุคสมัยน้ันตามควรแกวัยและตามภูมิพ้ืน
ความรูของผูเปนอาจารยทานผูสอน
อุปสมบท
  กลาวกันวา เม่ือเติบโตเปนหนุม ทานก็ไดทําการ
สมรสกับนางละมอมอยูกินกันหลายป แลวมีเหตุบางประการ 
ทําใหทานตองบรรพชาอุปสมบท
        ในระหวางท่ีหลวงพอบวชอยูน้ัน นางละมอม ภรรยา
ซึ่งตั้งครรภอยูไดคลอดบุตรออกมาเปนหญิง แตถึงแกกรรม
ภายหลังคลอดไดไมนานนักทําใหทานตัดสินใจไมยอมลา
สิกขาคงครองเพศสมณะอยูในรมกาสาวพัสตรเร่ือยมาสําหรับ
สาเหตุที่ทานไดอุปสมบท ขณะภรรยากําลังตั้งครรภนั้น บาง
วาเพราะความตระหนักรูเล่ือมใสในหนทางอริยมรรคเกิด
ความเบ่ือหนายในฆราวาสวิสัยแตบางก็วาเพราะเหตุผลทาง 
ประเพณีหรือความเชื่อ เชน การบวชหนาไฟ (ในงานศพ
บุพการี) หรือการบนบวช เปนตน
        คร้ันเกิดเหตุบุตรท่ีเพ่ิงคลอดเสียชีวิต ประกอบกับการ
ไดหย่ังถึงสัมผัสรับรูในความสงบเย็นสวางและสะอาดของรม
กาสาวพัสตรอันมีความเปนสัปปายะเปยมเหตุปจจัยท่ีเอ้ือ
อํานวยเก้ือกูลสนับสนุนโอกาสแหงความกาวหนาย่ิงข้ึนไปใน
ทางธรรมจึงทําใหทานไมคิดลาสิกขา คงอยูในเพศบรรพชิต
ตอไปโดยไมมีกําหนด

        หลังจากลวงเลยเวลาท่ีควรลาสิกขาไปนานเขา นาง
ละมอมผูภรรยาก็ไดปรารภกับหลวงพอขอใหทานสละเพศ
บรรพชิต ออกไปครองเรือนใชชีวิตครอบครัวดังเดิม แตหลวง
พอไดปฏิเสธพรอมกับแจงใหทราบถึงความต้ังใจอันแนวแน
ที่จักอยูในสมณเพศตอไปแบบไมมีกําหนดหลายปตอมานาง
ละมอม ก็ไดแตงงานใหม โดยความอนุโมทนาอันดีของหลวง
พอเพราะเปนการชวยปลดเปล้ืองหวงผูกพันใหแกทานอยาง
สิ้นเชิง
        ในการอุปสมบทของหลวงพอพัฒนน้ัน ทานอุปสมบท
เมื่ออายุได ๒๕ ป ใน พ.ศ.๒๔๓๐ ณ อุโบสถวัดพระโยค โดย
มีพระครูสุวรรณรังษี (มี) เจาคณะเมืองกาญจนดิษฐเจาอธิการ
วัดโพธิ์ ตําบลบานตลาดบน (ยึดถือตามรายงานมณฑลชุมพร 
ร.ศ.๑๑๙) เปนพระอุปชฌาย หลวงพอกลอม วัดโพธิ์ (ภายหลัง
เปนที่พระครูวิธูรธรรมสาสน) เปนพระกรรมวาจาจารย และ
หลวงพอขํา วัดบางใบไม เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับฉายา
วา “นารโท” บวชแลว ทานไดอยูจําพรรษาที่วัดพระโยค เปน
เวลาหลายพรรษา
สรางวัด 
 เม่ือมีอายุพรรษามากข้ึนหลวงพอพัฒนก็ไดบุกเบิก
สรางวัดข้ึนมาใหมอีกแหงหน่ึงกลาวกันวาท่ีดินท่ีหลวงพอ
พัฒนใชเปนสถานที่สรางวัดนั้น แตเดิมเปนเขตปาชาของวัด
พระโยคดวยพรรษากาลท่ีไมถึงสิบพรรษาและดวยปจจัยท่ีทาน
มีอยูเพียง ๖ บาท เม่ือคร้ังแรกเร่ิมสรางวัด แตดวยบารมี ผลา
นิสงฆอันทานไดเคยสรางสมมาประกอบกับความเปนผูมุงม่ัน 
มีปณิธานและเปนที่นิยมนับถือของราษฎร ดังที่ “รายงานพระ
สงฆจัดการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.๑๑๘” กลาววา “พระพัฒน
เจาอธิการเปนผูสามารถแลเปนท่ีนิยมนับถือของราษฎรใน
เมืองนี้” (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๖ แผนที่ ๒๕ วันที่ ๒๗ 
กันยายน ร.ศ.๑๑๘ หนา ๓๓๔) หลวงพอพัฒน ซึ่งในขณะนั้น
ยังเปนภิกษุหนุม ก็สามารถสรางวัดขึ้นใหมไดสําเร็จ รูจักเรียก
ขานกันโดยทั่วไปวา “วัดใหม” (ชื่อวัดวา “วัดใหม” นี้ คงใชอยู
ตลอดสมัยของหลวงพอพัฒนภายหลังจากทานมรณภาพแลว 
ไดมีการเปลี่ยนชื่อ วัดเพื่อเปนที่ระลึกถึงทานผูสรางวา “วัด
พัฒนาราม”)
        ปท่ีหลวงพอพัฒน นารโท เร่ิมตนสรางวัดประมาณไดวา 
ไมหลังจาก พ.ศ.๒๔๔๐ (ร.ศ.๑๑๖) อยางแนนอน ทั้งนาเชื่อวา 
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อาจจะเริ่มกอสรางเสนาสนะกอตั้งวัดกอนหนา ร.ศ.๑๑๖ หรือ 
พ.ศ.๒๔๔๐ อีกดวย
        เน่ืองจากป ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) น้ัน เปนปท่ีหลวง
พอพัฒนไดเร่ิมสรางอุโบสถจนกระท่ังแลวเสร็จโดยสมบูรณ
ครบถวนในป ร.ศ.๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๗) ดังมีรายละเอียดอยูใน
หนังสือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ที่ ๑๔๖๓/๘๓๘๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ร.ศ.
๑๒๓ รหัสไมโครฟลม ม ร ๕ ศ/๓๐ หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
        แตหลักฐานของทางวัดใหม (วัดพัฒนาราม) ระบุวา “เม่ือ
ปจอสําเร็จธิศก เดือน ๖ ไดยกอุโบสถจนสําเร็จ” (ปจอ สัมฤ
ทธิศกตรงกับ พ.ศ.๒๔๔๑) ทั้งยังกลาววาหลวงพอพัฒนไดเริ่ม
สรางวัดใหมเมื่อเดือน ๖ ปวอก อัฐศก พ.ศ.๒๔๓๙
วิสุงคามสีมา
        หลวงพอพัฒนไดกอต้ังและสรางวัดใหมสําเร็จถูกตอง 
ตามหลักเกณฑท่ีไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดการคณะสวน
ปกครองของสงฆ ร.ศ.๑๑๘ (ภายหลังปรับเปลี่ยนเปน พระราช
บัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑) ที่จําแนกวัดเปน 
๒ แผนก คือ วัด ท่ีมีวิสุงคามสีมา เปนวัดแทไมมีวิสุงคามสีมา 
เปนแตวัดพํานัก (โดยวัดแท มีหัวหนา ปกครองเปนเจาอธิการ 
วัดพํานักเปนหัววัด) ตั้งแตป ร.ศ.๑๑๙ (พ.ศ.๒๔๔๓)

        เพราะวาวัดท่ีหลวงพอพัฒนสรางใหม ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ทําใหมีสถานภาพเปนวัดแท หรือเปนวัดโดย
สมบูรณตามหลักเกณฑของคณะสงฆ ตั้งแตเมื่อวันที่ ๒๑ 
เมษายน ร.ศ.๑๑๙ โดยเขตวิสุงคามสีมา มีความกวาง ๘ วา 
๓ ศอก ยาว ๑๒ วา ๓ ศอก ตามประกาศในหนังสือราชกิจ
จานุเบกษา เลม ๑๘ แผนที่ ๑๑ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ.๑๒๐
(พ.ศ.๒๔๔๔) หนา ๑๔๐
        อน่ึง หลักฐานของทางวัดพัฒนารามระบุวา ไดผูก
พัทธสีมาสําเร็จบริบูรณ เมื่อปฉลู ตรีศก เดือน ๖ แรม ๑๔ คํ่า 
ใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๔
        นอกจากน้ี หลวงพอพัฒนยังไดดําเนินการใหมีการ
กอสรางเสนาสนะสิ่งกอสรางตางๆ อีกหลายอยางแตขอ
กลาว พอเปนสังเขป คือ ศาลา ไดมีการสรางศาลา กวาง ๖ 
วา ยาว ๖ วา ๖ เหล่ียม (เสมือนหน่ึงรหัสนัยบางประการ) ท่ี
บริเวณหนาอุโบสถวัดใหม ในป ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) สิ้น
คากอสรางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๗๑ บาท ซึ่งปรากฎราย
ละเอียดอยูในหนังสือมรรคนายกวัดใหม ที่ ๓๕๔๖ ลงวัน
ที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ หอระฆัง ในป ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.
๒๔๕๓) วัดใหมไดจัดสรางหอระฆังขึ้น ฐานกวางดานละ ๑ 
วา ๓ ศอก ๔ เหล่ียม ๒ ช้ัน สูง ๒ วา ๒ ศอก ใชเงินใน
การกอสรางประมาณ ๑,๕๗๐ บาท  โดยจีนเกาเส้ียน เปนผู
บริจาคทั้งหมดปรากฏรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา เลม 
๒๘  ภาคท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) หนา 
๗๖๔ ที่ถือน้ํา
        ในสมัยราชาธิปไตย บรรดาขาราชการตามภูมิภาคหรือ
หัวเมืองและแขวงตางๆ ตอง กระทําพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัต
ยา ( น้ําที่ดื่มในเวลาถวายสัตยตอพระเจาแผนดิน) กันทุกป 
โดยมักกระทําพิธีถือน้ํากันในวัดที่เห็นสมควร
        แมวัดใหมของหลวงพอพัฒน จะเปนวัดท่ีเพ่ิงต้ังข้ึน
มาใหมเมื่อประมาณไมนานหลัง จาก พ.ศ.๒๔๔๐ แตก็เปน
วัดที่ทางราชการในพื้นที่นั้น เลือกใชเปนที่ประกอบพิธีถือน้ํา
พระพิพัฒนสัตยาดวย ดังความในหนังสือ ที่ ๔๒๘๘ ร.ศ.
๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) ของพระศรีสมโพธิ์ เจาคณะมณฑลชุมพร
ตอนหนึ่งวา
       “ฉันเพลแลว เขากระบวนแหพระบรมรูปทางบก
มาวัดใหม (วัดที่ถือน้ํา) เชิญพระบรมรูปประดิษฐานไวใน
อุโบสถกับธรรมาศนที่พระราชทาน”
 “หลวงพอมรณะภาพในทาน่ังสมาธิ สังขารทาน
ไมเนาไมเปอย
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31สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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