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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-0477
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานศูนย์
พัฒนาความสุขมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว ในโอกาสทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จากคณะกรรมการสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ ร่วมกับ ข้าราชการ
นักธุรกิจ นักแสดงและประชาชน ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับรางวัล
“บุคคลต้นแบบเทิดแผ่นดิน” นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในสาขา ครู อาจารย์
ปูชนียบุคคล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ความดีให้ปรากฏแก่
สาธารณะ ทั้งนี้ โดยมีคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ เป็นนายกสภาศิลป
วัฒนธรรมจิตตานุภาพ และ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง เป็นผู้มอบ
รางวัลดังกล่าว
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
เมษายน วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมือ่ วันที่ 2-4 กุมภาพันธุ์ 2559 ชมรมฯ ไปประชุมสรุปงานประจ�ำ
ปีและประชุมประจ�ำเดือน ณ รีเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี มีคณะกรรม
การฯ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 53 คน ออกเดินทางจาก
มศว เวลา 06.30 น. - ทัศนศึกษาที่พุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชา
ไทยไตรโลกนาถ คันธาราราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝนที่ยิ่งใหญ่
งดงามตรึงใจให้เกิดความปิติ ความสงบ ร่มเย็นแห่งจิตใจ มีวิทยากรที่มี
ความตัง้ ใจบรรยายทีม่ าของสถานที่ ส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์แสดงภาพการ
สร้างองค์พระพุทธรูปโดยละเอียด - ไหว้พระประธานวัดทิพย์สุคนธาราม
ที่มีโบสถ์สวยงาม ในการนี้ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญเข้ามูลนิธิ และถวายวัดเป็น
เงิน 5,500 บาท - รับประทานอาหารกลางวันที่คีรีธารา ริมแม่น�้ำแคว
ส่วนหนึ่งเดินไปกระจายรายได้ตลาดริมทางรถไฟ - เดินทางเข้าที่พัก ณ
โรงแรม รีเวอร์แคว วิลเลจ มีปัญหาเรื่องห้องพักเล็กน้อย แต่ทางโรงแรม
จัดการย้ายห้องให้อย่างเรียบร้อย - 15.30 น ประชุมสรุปกิจกรรมชมรมฯ
และประชุมประจ�ำเดือน - รองผูอ้ ำ� นวยการ ททท จังหวัดกาญจนบุรมี าพบ
ชมรมฯ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นซึ่งมีอาหารมากมาย แต่ที่ทุกคน
ชื่นชมมาก คือสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน - ออกก�ำลังกาย ร้องเพลง เต้นร�ำ
อย่างสนุกสนาน ก่อนแยกย้ายกันเข้าห้องพัก วันที่สอง - หลังอาหารเช้า
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สมาชิกแยกออกเป็น สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งลงเรือหางยาว (3 นาที) จาก
โรงแรมไปแช่นำ�้ ร้อน 15 บ่อ ของโรงแรม ใส่ชดุ แช่นำ�้ ทีโ่ รงแรมเตรียมไว้ให้
อย่างสวยงาม สนุกสนาน ลดอายุไปได้มากกว่า 60 ปี ผู้ติดตามไปดูก็คุย
กันไป อีกกลุ่มหนึ่ง เดินเล่นดูสถานที่ต่าง ๆ ชมสวน สระว่ายน�้ำ ฯลฯ 12.00 น ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านไอซ์ - 14.30 น ล่องแพชมน�้ำตก
และทัศนียภาพสองฝัง่ แม่นำ�้ แคว ร้องเพลงเขมรไทรโยคและเพลงอืน่ ๆ ร่วม
กันถ่ายรูปตลอดเวลา ใครเห็น สว (สวยทุกวัน) ก็พลอยสนุกสนานไปด้วย
ขึ้นจากแพนั่งพักรับประทานอาหารสุขภาพ กล้วยไข่ ส้ม -17.30 น ทาน
อาหารเย็นร้าน Off Road เข้าที่พัก วันที่สาม ทานอาหารเช้าแล้วไป
ชมพิพธิ ภัณฑ์ชอ่ งเขาขาด เดินดูสถานทีจ่ ริงบริเวณทีท่ ำ� ทางเดินไว้ให้อย่าง
ดี -12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านไอซ์ แวะทานซ่าหริ่ม ซื้อของฝาก
กลับถึงมหาวิทยาลัยเวลา 18.30 น ด้วยความประทับใจไม่รู้ลืมที่ได้ไปท�ำ
กิจกรรมร่วมกันครั้งนี้
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ทีม่ คี วามตัง้ ใจอย่างมาก
ในการจัดโปรแกรมเช่นทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา รศ.ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา ทีใ่ ห้
คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา แนะน�ำให้ติดต่อกับ ททท กาญจนบุรี และ
เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารเย็นในวันแรกของการเดินทาง คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ
ที่หอบหิ้วเครื่องคาราโอเกะไปเพิ่มความสุขสนุกสนานทั้งในห้องประชุม
และในขณะล่องแพ เพิ่มสีสันในการร้องเพลงได้อย่างมาก ผศ.สุชาดา
สุธรรมรักษ์ ที่เก็บภาพในทุกสถานที่ด้วยความตั้งใจ อ.สมสุข ธีระพิจิตร
ที่น�ำขนมปังขาไก่ สด กรอบ อร่อย พี่สมบัติ จีนะวัตณ์ และพี่สมบูรณ์
ปานเทวัญ น�ำผลไม้ งาด�ำ ถัว่ ตัด ทีท่ านแล้วต้องถามหาว่าซือ้ ทีไ่ หน มาทาน
ด้วยกัน อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง ทีช่ ว่ ยดูแลอาจารย์อาวุโสในรถตู้ จัดหาผลไม้
http://seniorclub.swu.ac.th
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เป็นอาหารว่าง เพือ่ สุขภาพ และสมาชิกทัง้ 50 คน ทีร่ ว่ มเดินทาง ต่างดูแล
ซึ่งกันและกันตลอดเวลา
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี
วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องแปดเหลีย่ มอาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ ตามก�ำหนดการดังนี้
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. ประธานชมรมฯสรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2558
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยาย “สูงวัยใจสุข” โดย นายแพทย์
อนึ่ง โพธิสิทธิ์
12.00-14.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ร้องเพลง
ชมรมฯ ได้รับจดหมายข่าวและการ์ดวันเกิดคืนดังมีรายชื่อต่อไปนี้
อ.ศักดา สีแสวงสุข ผศ.จรินทร์ ประสงค์สม ผศ.เจริญ โชไชย ผศ.จิตต์ผศ.เจริญศรี หมวดสง อ.นบน้อม อ่าวสุคนธ์ คุณจันทิมา โภศิยกุล และ
ผศ. วันเพ็ญ พงศ์ประยูร หากผู้ใดทราบที่อยู่ใหม่หรือหมายเลขโทรศัพท์
โปรดแจ้งให้ ผศ.เลิศ ชูนาค หรือคุณอุมาพร นาคะวัจนะ เพื่อจัดส่งบัตร
อวยพรวันเกิดและจดหมายข่าว ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้
ชมรมฯ ขอเชิญชวนไปกราบคารวะสรีระหลวงพ่อจรัญ จ. สิงห์บรุ ี
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ดังมีก�ำหนดการต่อไปนี้
6.00 น. ออกเดินทาง ที่หน้าโรงเรียนมัธยมสาธิต มศว อาหารเช้า
ในรถ
8.30-9.30 น. วัดอัมพวัน กราบคารวะสรีระหลวงพ่อจรัญ และ
ท�ำบุญในวัดตามอัธยาศรัย
10.00-12.00 น. ถึงวัดโพธิ์เก้าต้น ฟังนักสิบประวัติศาสตร์เล่า
4
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เรื่องราวตามรอยสถานที่และอนุสรณ์สถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับต�ำนานวีรชน
บางระจัน
12.00-13.00 น. อาหารกลางวันผัดไทยปากบาง
13.00-15.30 น. วัดสว่างอารมณ์ ที่งามด้วยพุทธลักษณะ โดย
วิทยากรของวัด จากนั้นชมหนังใหญ่ ที่เหลือเพียงสามแห่งในประเทศไทย
16.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อ เปี๊ยะปิ้ง และปลาช่อนแดดเดียว
สลิด เนื้ออ่อนแดดเดียว
18.30 น. ถึง มศว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คนละ 1,200 บาท สนใจโปรดติดต่อ
ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ โทร. 081-855-3268 รับจ�ำนวน 46 คน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบราย
ชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน
สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่
บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวธนาคมเนื่องจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันเสาร์
ที่ 30 มกราคม 2559 พิธีรดน�้ำศพ วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 17.00
น. ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดธาตุทอง และอุทิศ
ร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. ผศ. พลับพลึง คงชนะ						
2. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์						
3. รศ. เอมวดี ฉิมประภา						
4. รศ. วัญญา วิศาลาภรณ์						
5. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์						
6. อ. วรดี สิรพิทูร								
7. อ. อรวรรณ สัมมาพันธ์						
8. อ. สายสมร ภูเจริญ							
9. อ. เพลินจันทร์ จันทะบุตร						
10. อ. ดร.สมสุข ธีระพิจิตร						
11. อ. ผกายวรรณ เจียมเจริญ					
12. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์						
13. อ. ประยูร สะสม							
14. รศ. ดร. ธ�ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล				
15. ผศ. อุไร บัวทอง							
16. คุณสุประภา ศรีทอง						
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณสมบัติ จีนะวัฒน์
คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
คุณวิไล หัสดินวิชัย
อ. สมเกียรติ สายวงศ์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมีนาคม

พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. รศ. สุเทพ บรรลือสินธุ์		
3. ผศ. เลิศ ชูนาค				
5. อ. ขจรศรี ชาติกานนท์		
7. ผศ. สิริรัตน์ เฉลิมงาม		
9. ผศ. วิชญ์ ทับเที่ยง			
11. อ. อนงค์ศรี พวงเพชร		
13. อ. ผกายวรรณ เจียมเจริญ
15. อ. วัชรินทร์ บุณยะกาญจน
17. รศ. มานี ชูไทย				
19. คุณสงบ จันทรสระคู		
21. คุณอนงค์ พาลึก			
23. รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง		

2. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
4. รศ. ชวลิต รัตนกุล
6. คุณรัตนา ศรีรัตน์
8. ผศ. ประหยัด หาสิตะพันธุ์
10. ผศ. เจริญ โชไชย
12. ผศ. วาสนา พานิชการ
14. ดร. สุนันทา มนัสมงคล
16. อ. สมทรง เจริญกุล
18. ผศ. บังอร ชินตระการ
20. อ. สุพจน์ ไชยยงค์
22. รศ. ชวลีย์ ณ ถลาง
24. ผศ. วลัยรัตน์ อติแพทย์

http://seniorclub.swu.ac.th
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.

47.
49.
51.
53.

อ. สงุ่น จีนนคร				
ดร. สมสุข ธีระพิจิตร		
รศ. ชูศรี วงศ์รัตนะ		
ผศ. ลือชา สุบรรณพงษ์		
ดร. ชุติมา เจียมศิริ		
รศ. ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
อ. เบ็ญจา ส่งเจริญ		
รศ. ระดม ณ บางช้าง		
อ. วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น		
รศ. วีนัส ปัทมภาสพงษ์		
รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล		

คุณธิราภรณ์ มณีย้อย		
คุณศุลีพร ยะโหนด		
ดร. ณัฐวรรณ อัศวโภคิน
คุณศิริรัตน์ ภู่สกลเจริญศักดิ์

26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

48.
50.
52.
54.

คุณพินิจ สีทอง
ผศ. สุวรรณ มาลัย
รศ. ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

คุณประเทือง ชมไม้

คุณศิริพร จันทนพันธ์
อ. กุลทิพย์ โรหิตรัตนะ
คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์
ผศ. สุภาพร ศรีบุรินทร์
รศ. ยงยุทธ ธนูกฤต
อ. เฟื่องฟ้า กิตตินนท์
ผศ. นิรมล ปีตะนีละผลิน

ดร. มารศรี สุธานิธิ
ผศ. สมชาย ไกรสังข์
คุณอรุณี สินสันธิเทศ
คุณอุทัยวรรณ สายพัฒนะ

เรื่องอาหารต้านมะเร็ง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พิมพ์
ข้อความส�ำคัญตกไป ที่ข้อ 2 หน้า 26 และข้อ 4 หน้า 27 จึงขอเพิ่ม
เติมข้อความให้สมบูรณ์ ดังนี้
ข้อ 2. มะเขือเทศถ้าปรุงสุก จะให้ธาตุไลโปตีน เพิ่มขึ้นเป็น 2
เท่า
ข้อ 4. สตรอว์เบอรี อุดมด้วยกรดเอลเลจิค กรดนี้อยู่ที่เมล็ด
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พระนิพนธ์ที่ 15
1
สมเด็จพระญาณสังวร

พื้นแผ่นดิน แม่น�้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถม
ท�ำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น�้ำล�ำคลอง ท�ำสะพานข้ามแม่น�้ำใหญ่ สร้าง
ท�ำนบกั้นน�้ำ ขุดอุโมงค์ ทะเล ภูเขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจุบันปรับปรุง
ธรรมชาติฉันใด
ความขรุขระของชีวติ เพราะกรรมเก่าก็ฉนั นัน้ เหมือนความขรุขระของ
แผ่นดินตามธรรมชาติ คนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบนั ปรับปรุงสกัด
กัน้ กรรมเก่า เหมือนอย่างสร้างท�ำนบกัน้ น�ำ้ เป็นต้น เพราะคนเรามีปญ
ั ญา
1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เพื่อคนที่รักและเพื่อนที่ดี
เมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่...มันจะกินมดเป็นอาหารแต่เมื่อมันตาย...
มันก็จะถูกมดกินเป็นอาหารเช่นกัน
ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถท�ำเป็นไม้ขีดไฟได้เป็นล้านๆก้าน แต่ไม้ขีดไฟ
เพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้เป็นล้านๆต้นเช่นกัน
จงอย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่า เพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่
อย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็ก ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวัน
หนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้ อย่าคิดว่าเราแข็งแรงไม่มี
วันป่วยเพราะอายุยังน้อย โลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตาย
อย่าคิดว่าฉันรวยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย สักวันเงินเพียงหนึ่งพัน
อาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้
ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต ใหญ่ได้ก็เล็กได้ รวยได้ก็จนได้ แข็งแรงได้ก็
ป่วยได้ เกิดได้ก็ต้องตายได้ ทุกคนไม่มีใครอยู่ค�้ำฟ้า ท่องจ�ำให้ขึ้นใจ “อย่า
หลงตนอย่าลืมตัว” และที่ส�ำคัญ “ข้าจะไม่ประมาท” กับชีวิตอีกต่อไป...
จะไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี
แม้ว่าบางครั้งติดต่อเพื่อนได้ยาก แต่ก็ให้คิดถึงเสมอ..
กลางวันดื่มน�้ำให้มาก
กลางคืนดื่มน�้ำให้น้อย
วันหนึ่งดื่มกาแฟไม่ควรเกิน 2 แก้ว
เรื่องที่ควรลืม 3 เรื่อง
		 1. ลืมอายุ
		 2. ลืมเรื่องที่ผ่านมา
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		 3. ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น
สิ่งที่ควรมีไว้ 4 อย่าง
		 1. มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ
		 2. มีเพื่อนที่รู้ใจ
		 3. มีงานมีการท�ำ
		 4. มีบ้าน
สิ่งที่ไม่ควรท�ำ 6 อย่าง
		 1. หิวแล้วไม่ยอมรับประทาน
		 2. กระหายน�้ำไม่ยอมดื่ม
		 3. ง่วงแล้วไม่ยอมนอน
		 4. เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก
		 5. ไม่สบายแล้วไม่ยอมรักษา
		 6. แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ
ความโกรธ ท�ำให้หัวใจ “ท�ำงานหนัก” ความรัก ท�ำให้หัวใจ
“ท�ำงานดี” ความดี ท�ำให้หัวใจนั้น “พองโต” ความโง่ จะท�ำให้
“เสียหาย”
สิ่งที่สูงกว่าเงิน 7 อย่าง
		 1. การได้เกิดมาเป็นคน
		 2. การได้ยลศาสนา
		 3. การมีกัลยาณมิตร
		 4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย
		 5. การมีใจปราศจากริษยา
		 6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
http://seniorclub.swu.ac.th
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		 7. การรู้จักค�ำว่า “พอ”
ของมีค่า 2 อย่าง
		 1. สุขภาพกาย
		 2. สุขภาพจิต
ทุกข์มี 4 ทุกข์
		 1. มองไม่ทะลุ
		 2. สละไม่ลง
		 3. แพ้ไม่เป็น
		 4. ปล่อยวางไม่เป็น
ทรัพย์สมบัติ 6 สิ่ง
		 1. ร่างกาย
		 2. ความรู้
		 3. ความฝัน
		 4. ทัศนคติ
		 5. ความเชื่อมั่น
		 6. ความกล้าหาญ
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จัดส่งให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จ�ำนวน
802 คน

ประธานชมรมฯ
คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมายข่าว
คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมายข่าว

จัดท�ำจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ
มศว

จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิดและส่งบัตร
อวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ มศว

ตลอดปี

ตลอดปี

จัดส่งให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จ�ำนวน
802 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

วัน เดือน
ปี

ส่งทุกเดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
6,800 บาท

จัดท�ำรายเดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 41,800
บาท

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 16 และชุดที่ 17 ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้

สรุปการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว
ชุดที่ 16 - ชุดที่ 17 ปี พ.ศ. 2558

บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อของเล่น
อุปกรณ์กีฬา และเป็นทุนการศึกษา
10 ม.ค. 58 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำ นายสันติ เกษมพันธุ์
ปี พ.ศ. 58 ณ วัดไผ่ล้อม อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประธานชมรมฯ

คณะกรรมการฯ บริจาค
4,000 บาท ชมรมฯ
บริจาค 500 บาท รวมทั้ง
สิ้น 4,500 บาท

ชมรมฯ บริจาคจ�ำนวน
1,000 บาท

8 - 10
ม.ค. 58

ร่วมถวายภัตตาหารเช้า เพล น�ำ้ ปานะ
แด่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร ที่เข้า
10 ม.ค. 58 โครงการอบรมบาลีก่อนสอบประโยค
ป.ธ. 6 - 7 - 8 - 9 ณ วัด
สร้อยทอง

ห้องประชุม J.W.
ธารน�้ำร้อนบ่อคลึง
อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 40 คน
และผู้ติดตาม จ�ำนวน
9 คน

ประชุมสรุปผลการด�ำเนิน งานฯ และ
ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ�ำเดือน ประธานชมรมฯ
ม.ค. 58

หมายเหตุ

ตลอดปี

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกเดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
65,740 บาท

ผู้ด�ำเนินงาน
แต่ละเดือนคณะกรรม
การฯ เข้าร่วมประชุม
ไม่ต�่ำกว่า 50 คน

กิจกรรม

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม คณะกรรมการบริหาร
ผู้สูงอายุ มศว
ชมรมฯ

วัน เดือน
ปี

ประธานชมรมฯ

ท�ำบุญซื้อทองปิดเจดีย์ชเวดากอง
ที่ก�ำลังบูรณะ

ทัศนศึกษาเส้นทางอุดรธานี - บ้าน
ตาด - ทะเลบัวแดง

2 ก.พ. 58

9 - 10
ก.พ. 58

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาย่างกุ้ง - หงสา พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม

31 ม.ค. 3 ก.พ. 58

ผู้ด�ำเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

กิจกรรม

ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูงอายุ มศว ณ
29 ม.ค. 58 ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ

วัน เดือน
ปี
หมายเหตุ

ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
50 คน

ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
46 คน

มีรายได้เข้าชมรมฯ
จ�ำนวน 20,732 บาท

ชมรมฯ บริจาค
จ�ำนวน 1,000 บาท

มีรายได้เข้าชมรมฯ
จ�ำนวน 9,200 บาท

เงินร่วมท�ำบุญจากคณะ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการฯ จ�ำนวน
ชมรมฯ จ�ำนวน 55 คน 27,200 บาท และจาก
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน สมาชิกชมรมฯ 5,400
23 คน
บาท รวมเป็นเงิน 32,600
บาท

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

12 - 15
ก.พ. 58

วัน เดือน
ปี

ร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดศูนย์
ครูและศิษย์เก่า มศว น่าน สืบสาน
แนวพระราชด�ำริ

กิจกรรม
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ.เกษร เจริญรักษ์
นางกริยา สามเสน
ปานเจริญ
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
และบุคลากรส�ำนัก
หอสมุดกลาง จ�ำนวน
7 คน

ผู้ด�ำเนินงาน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
ตามโครงการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียน
ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ

16 ก.พ. 58

วัน เดือน
ปี
ผู้ด�ำเนินงาน

มอบกาวติดสันและหนังสือ เรือ่ ง
ประธานชมรมฯ
“ดัง่ ดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม”
ทีค่ ณะกรรมการบริหารชมรมฯ และ
สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันจัดซือ้ ให้หอ้ งสมุด
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน
36 เล่ม และ
มอบหนังสือให้โรงเรียน ในจังหวัด
น่าน 16 แห่ง จ�ำนวน 19 เล่ม

กิจกรรม

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
หนังสือได้มาจากการ
บริจาคของคณะกรรมการ
บริหารและสมาชิก

หมายเหตุ

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

19 มี.ค. 58 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้
Line อย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 54 คน
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
26 คน		
บุคลากรส�ำนักหอสมุด
กลาง จ�ำนวน 5 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ
ผู้เข้าอบรม จ�ำนวน
นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ 13 คน
(หัวหน้าโครงการ)

12 มี.ค. 58 การจัดประชุมสามัญประจ�ำปี พ.ศ. 58 คณะกรรมการบริหาร
และบรรยายทางวิชาการ ดังนี้
ชมรมฯ
10.00 - 12.00 น. เรื่อง “การ
ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยยามสูงวัย
วิทยากร เภสัชกรหญิงวรรณี
อิทธิวิวัฒนกุล
13.00 - 14.00 น. เรื่อง ผลิตภัณฑ์
จากหญ้าหวานท�ำอะไรได้บ้าง
วิทยากร ผศ.จามร สมณะ
14.00 - 14.30 น. เรื่อง ขนมที่มี
ส่วนผสมของหญ้าหวาน วิทยากร
อ.นพวรรณ จงสุขสันติสุข

วัน เดือน
ปี

ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น
1 ส�ำนักหอสมุดกลาง
มีรายได้เข้าชมรมฯ1,100
บาท

ส�ำนักหอสมุดกลาง
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 9,015
บาท และ
ได้รับเงินจากค่าลง
ทะเบียน 8,000 บาท
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ

หมายเหตุ

5 - 11
เม.ย. 58

3 เม.ย. 58

2 เม.ย. 58

วัน เดือน
ปี

ประธานชมรมฯ และที่
ปรึกษาชมรมฯ
อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง

กรรมการบริหารและ
สมาชิก

ผู้ด�ำเนินงาน

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
คณะกรรมการฝ่าย
แคชเมียร์ เดลลี ศรีนาการ์ กุลมาร์ค
ทัศนศึกษา
โซนามารค อักรา

โครงการเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จองเทศน์กัณฑ์มัทรี
ณ มศว องครักษ์

ร่วมพิธถี วายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” เนือ่ งในวโรกาส
เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (5 รอบ)

กิจกรรม

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหาร
มีรายได้ เข้าชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมฯ และสมาชิก
มศว จ�ำนวน 5,600 บาท
ชมรมฯ จ�ำนวน 36 คน

ชมรมฯ ได้รว่ มท�ำบุญ
คณะกรรมการบริหาร 2,000 บาท คณะกรรม
ชมรมฯ และสมาชิก
การฯ ท�ำบุญ 6,210 บาท
ชมรมฯ จ�ำนวน 30 คน และผูม้ จี ติ ศรัทธา 12,250
บาท รวมเป็นเงิน 20,460
บาท

คณะกรรมการบริหาร ณ บริเวณอาคาร
ชมรมฯ และสมาชิก
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ชมรมฯ จ�ำนวน 50 คน ดร.สาโรช บัวศรี

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

9 ภ.ค. 58

28 เม.ย.
58

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ และสมาชิก

ร่วมบริจาคเงินให้ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ประธานชมรมฯ

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 ประธานชมรมฯ

ร่วมซื้อสลากกาชาด

21 เม.ย. 58

ผู้ด�ำเนินงาน
ประธานชมรมฯ

กิจกรรม

18 เม.ย. 58 ร่วมบวชสามเณรวัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย (วัดเขาสาป) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

วัน เดือน
ปี

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ และสมาชิก
ชมรมฯ มาร่วมงาน
จ�ำนวน 16 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

ชมรมผูส้ งู อายุ มศว บริจาค
จ�ำนวน 3,000 บาท และ
คณะกรรมการฯ บริจาค
จ�ำนวน 32,600 บาท

ค่าใช้จ่ายในการวางพาน
พุ่ม จ�ำนวน 1,000 บาท

ชมรมฯ ท�ำบุญจ�ำนวน
1,000 บาท คณะกรรม
การฯ ท�ำบุญ 11,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ซื้อ 35 ใบ
(3,500 บาท) ชมรมฯ ซื้อ
5 ใบ (500 บาท)

หมายเหตุ

มิ.ย. - 3
ต.ค. 58

2 มิ.ย. 58

21 ภ.ค. 58

วัน เดือน
ปี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

มหาวิทยาลัย
คณะทำ�งาน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 5 คน

คณะกรรมการฝ่าย
ผู้เข้าอบรม จ�ำนวน
วิชาการ
13 คน
นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ
(หัวหน้าโครงการ)

ผู้ด�ำเนินงาน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัด คณะกรรมการปรับปรุง
สระไม้แดง จังหวัดชัยนาท
ห้องสมุดโรงเรียน
วัดสระไม้แดง

โครงการวันวิสาขบูชา โดยร่วม ฟัง
การแสดงธรรม โดยพระราชญาณกวี
(ปิยโสภณ)

จัดโครงการฝึกอบรม เรือ่ ง “การใช้
Line อย่างมีประสิทธิภาพ”
ณ ห้องประชุม 8105 ชัน้ 8
ส�ำนักหอสมุดกลาง

กิจกรรม

ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนัก
หอสมุดกลาง
ได้รับเงินสนับสนุน
จาก ดร.พระครูไพศาล
ชัยกิจ (พระเทพหิรัณย์
มหามงคลรัฐ) จ�ำนวน
556,000 บาท

ณ ลานเล่นล้อ (หน้า
อาคาร 9)

มีรายได้เข้าชมรมผู้สูงอายุ
มศว
จ�ำนวน 400 บาท

หมายเหตุ

2 ก.ค. 58

4 มิ.ย. 58

4 มิ.ย. 58

วัน เดือน
ปี

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

รศ.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ

บรรยาย เรื่อง “เทคนิคกายบริหาร
ชะลอวัย รักษาได้สารพัดโรค” โดย
อาจารย์สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ เวลา
10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคารหอประชุม

จัดงานท�ำบุญครบ 100 วัน
ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร
พงษ์ทองเจริญ

นางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ

ผู้ด�ำเนินงาน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อน�ำไปสมทบกับ
ส�ำนักหอสมุดกลาง ซื้อสิ่งของมอบ
ให้ผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
บางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหาร
มีผู้ร่วมงานได้ท�ำบุญ
ชมรมฯ จ�ำนวน 52 คน
เป็นเงิน 12,180 บาท
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
30 คน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 50 คน
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
2 คน

คณะกรรมการฯ ได้ร่วม
บริจาคเงิน 5,200 บาท
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ บริจาค 1,000
ชมรมฯ จ�ำนวน 50 คน
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,200 บาท

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

ผศ.เกษร เจริญรักษ์
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์

บรรยายและสาธิต เรื่อง เสริมสร้าง
ความฉลาดรอบด้าน ...ให้ลูกรัก

ไปทัศนศึกษาเส้นทางรัก(ษ์) จังหวัด
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์

19 ก.ค. 58

20 - 24
ก.ค. 58

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

ประธานชมรมฯ และ
บุคลากรส�ำนักหอสมุด
กลาง

มอบหนังสือ เรือ่ ง “ดัง่ ดวงแก้ว
ส่องสว่าง ทางสายงาม” ให้โครงการ
ระบบหนังสือหมุนเวียน ให้แก่มสั ยิด
เกาะลันตาน้อย และเกาะลันตาใหญ่
จังหวัดกระบี่ จ�ำนวน 8 เล่ม
ดังรายชือ่ มัสยิดต่อไปนี้ มัสยิดสามัคคี
(บ้านคลองหมาก), มัสยิดบ้าน
คลองสอด, มัสยิดบ้านทุง่ โต๊ะหยุม,
มัสยิดบ้านคลองโตนด, มัสยิด
โล๊ะบาหรา, มัสยิดทุง่ หยีเพิง่ , มัสยิด
บ้านคลองโตบ, มัสยิดบ้านเจ๊ะหลี

2 ก.ค. 58

ผู้ด�ำเนินงาน

กิจกรรม

วัน เดือน
ปี

ผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน
45 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

มีรายได้เข้าชมรมฯ
จ�ำนวน 14,709 บาท

ณ โรงเรียนพรพิมพ์
พระราม 2

ขณะนี้มีหนังสือเหลือ
9 เล่ม

หมายเหตุ

6 ส.ค. 58

27 ก.ค. 58

25 ก.ค. 58

วัน เดือน
ปี

ร่วมท�ำบุญซ่อมแซมพระนอน
ที่พระบาท ณ วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม

ร่วมเป็นเจ้าภาพกับทอดผ้าป่าสามัคคี
และถวายเทียนพรรษา ณ วัดเตย
ต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ไปร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เนื่องใน
งานมงคลสมรสบุตรสาว (นางสาว
วณิศรา บุญยะลีพรรณ กับ
นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์)
ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล

กิจกรรม

ประธานชมรมฯ

อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์

ผู้ด�ำเนินงาน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

ชมรมฯ ท�ำบุญ
จ�ำนวน 2,000 บาท

ชมรมฯ ท�ำบุญจ�ำนวน
1,000 บาท คณะกรรม
การฯ ร่วมท�ำบุญ 7,500
บาท รวมเป็นเงินท�ำบุญ
ทัง้ สิน้ 8,500 บาท

ชมรมฯ ช่วยงาน 4,000
บาท

หมายเหตุ

20 ส.ค. 58

11 ส.ค. 58

11 ส.ค. 58

6 ส.ค. 58

วัน เดือน
ปี

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์
อาวุโสที่มีอายุ ครบ 84 ปี ในปี 58
(อาจารย์อาวุโส มา 8 ท่าน)

คณะกรรมการฯ
ทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 53 คน
สมาชิกฯ จ�ำนวน 63 คน
ผูต้ ดิ ตาม จ�ำนวน 1 คน
รวม 117 คน

ณ ห้องแปดเหลี่ยม
อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ได้รับเงินค่าลง
ทะเบียน 23, 200 บาท

คณะกรรมการบริหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ ส�ำนัก
ชมรมฯ จ�ำนวน 11 คน หอสมุดกลาง

หมายเหตุ

ร่วมงานวันสถาปนาส�ำนักหอสมุด
กลาง ครบรอบ 40 ปี

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 40 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

ณ บริเวณโถงชั้น 1
คณะกรรมการบริหาร อาคารนวัตกรรม :
ชมรมฯ จ�ำนวน 11 คน ศาสตราจารย์สาโรช
บัวศรี

รศ.ภนารี
บุษราคัมตระกูล

ผู้ด�ำเนินงาน

ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนม
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เจริญพระชนมายุ 83 พรรษา

ร่วมโครงการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษา
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ
Serum Brain Derived Neurotrophic
Factor Protein ภาวะไขมันผิดปกติ
และการแปรผันของยีนต่อความเสีย่ ง
ของโรคอัลไซเมอร์ในคนไทย”

กิจกรรม

ร่วมงานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี

ทัศนศึกษาเส้นทางสายแพรไหม

12 - 21
ก.ย. 58

16 ก.ย. 58

จัดงานแสดงมุทิตาจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย
เหล่าสุนทร อายุครบ 90 ปี

ร่วมงานสัปดาห์ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร กับส�ำนัก
หอสมุดกลาง โดยจ�ำหน่ายสินค้า
Rummage Sale

กิจกรรม

11 ก.ย. 58

7 - 11
ก.ย. 58

วัน เดือน
ปี

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

ผู้ด�ำเนินงาน

ค่าพวงมาลา
วัน ศ. ดร.สาโรช
บัวศรี 1,000 บาท

มีรายได้เข้าชมรมฯ
จ�ำนวน 6,800 บาท

ผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน
34 คน
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 8 คน

ค่าลงทะเบียนทัง้ สิน้
37,500 บาท รายจ่าย
21,500 บาท เหลือเงิน
16,000 บาท น�ำเข้าสมทบ
ทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

ได้รับเงินจากการจ�ำหน่าย
สินค้า 25,700 บาท
สมทบทุน ศ.ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน
95 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

1 พ.ย. 58

8 ต.ค. 58

30 ก.ย. 58

วัน เดือน
ปี
ประธานชมรมฯ

ผู้ด�ำเนินงาน

ร่วมงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กับมหาวิทยาลัย
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

ประธานชมรมฯ

จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณและ
คณะกรรมการฯ
บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “จิตสดใส
ทุกฝ่าย
ในวัยอาวุโส” โดยพลอากาศตรี นาย
แพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ
ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 58
ของ มศว

กิจกรรม

หมายเหตุ

ส�ำนักหอสมุดกลาง
สนับสนุนงบประมาณ
10,905 บาท ได้รับเงินค่า
ลงทะเบียน
14,800 บาท

คณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกชมรมฯ
ชมรมฯ จ�ำนวน 16 คน ร่วมบริจาคเงินท�ำบุญ
จ�ำนวน 24,100 บาท
ชมรมฯ ร่วมบริจาค
2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน
110 คน

ณ ห้องแปดเหลี่ยม
คณะกรรมการบริหาร
อาคารวิจัยและการศึกษา
ชมรมฯ จ�ำนวน 16 คน
ต่อเนื่องฯ

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

5 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58

1 พ.ย. 58

วัน เดือน
ปี

ท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี
วัดดอนแก้ว จังหวัดแพร่

ท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหอ
ฉันและโรงครัว วัดศรีสัจจาธิษฐาน
จังหวัดล�ำปาง

ท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดศรีนิล
วนาราม จังหวัดเลย

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “เทคนิค
การลดเกลือในอาหารเพื่อป้องกัน
โรคต่างๆ” โดยนายแพทย์อนึ่ง
โพธิสิทธิ์ ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุม

ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี
วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)
จังหวัดระยอง

กิจกรรม

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

ประธานชมรมฯ

ผู้ด�ำเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 54 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

คณะกรรมการฯ ร่วม
ท�ำบุญ จ�ำนวน 3,400
บาท
คณะกรรมการฯ ร่วม
ท�ำบุญ จ�ำนวน 4,000
บาท
คณะกรรมการฯ ร่วม
ท�ำบุญ จ�ำนวน 3,700
บาท

ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 1,000
บาท สมาชิกชมรมฯ และ
เพือ่ นๆ ร่วมท�ำบุญ 36,780
บาท

หมายเหตุ

ท�ำบุญจุลกฐินสามัคคี
วัดศรีดอนชัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

21 พ.ย. 58 ทอดกฐินกับรองศาสตราจารย์
ชาตรี เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ วัดหินแร่เก่า อ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
15 พ.ย. 58 โรงเรียนวัดห้วยหวาย อ�ำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก มีนักเรียน
ทั้งหมด 62 คน

5 พ.ย. 58

วัน เดือน
ปี

ประธานชมรมฯ

ประธานชมรมฯ

ผู้ด�ำเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ และสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ มศว
จ�ำนวน 17 คน

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 9 คน
และสมาชิก จ�ำนวน
6 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

คณะกรรมบริหาร
ชมรมฯ, สมาชิกและ
ผูม้ จี ติ ศรัทธา ร่วมกัน
ท�ำบุญเป็นเงิน 26,300
บาท และชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 2,000 บาท รวม
เป็นเงินท�ำบุญทัง้ สิน้
28,300 บาท

คณะกรรมการฯ ร่วม
ท�ำบุญ จ�ำนวน 3,100
บาท

หมายเหตุ

5 - 7 ธ.ค.
58

3 ธ.ค. 58

24 - 27
พ.ย. 58

วัน เดือน
ปี

ทัศนศึกษาภูหลวง จังหวัดเลย

ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส
เจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

ทัศนศึกษาสุโขทัย ชิมแกงขี้เหล็ก
อาบน�้ำแร่แช่ออนเซน ลอยกระทงสาย
นครชุม ก�ำแพงเพชร

กิจกรรม

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

ประธานชมรมฯ

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

ผู้ด�ำเนินงาน
มีรายได้เข้าชมรมฯ
20,675 บาท และมอบ
ทุนการศึกษาให้สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขต
สุโขทัย จ�ำนวน 30,000
บาท

หมายเหตุ

ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
47 คน

มีรายได้เข้าชมรม 23,580
บาท

คณะกรรมการบริหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1
ชมรมฯ จ�ำนวน 50 คน อาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี

ผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน
45 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

23 ธ.ค. 58

12 - 13
ธ.ค. 58

วัน เดือน
ปี

ทัศนศึกษาจิมทอมป์สันฟาร์ม อ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการบริการวิชาการ :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียน
มงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย) อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ร่วมกับส�ำนักหอสมุดกลาง

กิจกรรม

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ.เกษร เจริญรักษ์
อ.สุภณิดา สุวณิชย์
นางกริยา สามเสน
ปานเจริญ คุณสุทัชชา
ชายะพันธ์
คุณอิสสรี อิสรธ�ำรง
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
และบุคลากรส�ำนัก
หอสมุดกลาง จ�ำนวน
7 คน

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
28 คน

สามเณร จ�ำนวน
118 รูป

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

-

รศ.วิจิตร-คุณประวิทย์ ดร.วรุณธิดา
วรุตบางกูร ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ
40,000 บาท

หมายเหตุ

ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน
60 รูป ณ บริเวณหน้า ส�ำนักงาน
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
(อาคาร 9)
ในงาน “ปาร์ตี้ปีใหม่ไว้ลาย
ศรีนครินทร์” กับ มศว

กิจกรรม
ประธานชมรมฯ

ผู้ด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 9 คน

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย 450 บาท

หมายเหตุ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”

รายงานการเงินประจ�ำปี 2558 (1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2558)
(สรุป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
					 รวมรายรับ						
547,437.96 บาท
					 รวมค่าใช้จ่าย 					
496,519.60 บาท
					 ปี พ.ศ. 2558 เงินคงเหลือ
50,918.36 บาท

24 ธ.ค. 58

วัน เดือน
ปี

