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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. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5439 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 งานสารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-258-4007

“นวมินทรมหาราชาลัย”
		 ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วถิ่น
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 		

นวมินทรมหาราชาดิศัย
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๚
ผศ. สนั่น มีขันหมาก ประพันธ์
ชมรมผู้สูงอายุ มศว
23 กุมภาพันธ์ 2560
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สังคมในแวดวง มศว
ศิ ษ ย์ เ ก่ า มศว นางสาวอรณิ ช า จึ ง อร่ า มวงศ์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “Session Best Paper
Certificate” จาก “International Conference on Computer, Electrical
& Electronics Engineering (CEEE’17)” ผลงาน เรื่อง iPill : An iOS
Mobile Application for Automatics Pill Identification Based on
Image Processing Technique and Eigenface Algorithm เมื่อวันที่
18 - 19 มกราคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต
มศว จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน : ศึกษาความสุข
มวลรวม อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในงานนี้ได้รับความร่วมมือ
จากนิสิตคณะพลศึกษาร่วมด�ำเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น รวมถึงสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตในการท�ำงานร่วมกับชุมชน กับกิจกรรมฐานการเรียนรู้
4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. กิจกรรมเกมและกีฬา 2.กิจกรรมการละเล่น
พื้นเมือง 3.กิจกรรมศิลปะหัตกรรม 4.กิจกรรมกลางแจ้ง (camping) และ
ช่วยกันทาสีสนามภายในโรงเรียน
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้รว่ มเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จ�ำนวน 50 คน ชมรมฯ
ได้ร่วมถวายเงิน 70,000 บาท
ผศ.หวน พินธุพันธ์ แจ้งข่าวผ่านไลน์ว่า ชูวงศ์ ฉายะจินดา
(ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์) หนึง่ ในศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาวรรณศิลป์ อดีต
เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารชมรม ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
เมษายน วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ จัดประชุมสรุปงานประจ�ำปี 2559 และประชุมประจ�ำ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อิงธาร
รีสอร์ท จ.นครนายก มีคณะกรรมการ ผูต้ ดิ ตามและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 58 คน วันแรก ไหว้พระที่วัดประสิทธิเวช ชมรมฯ และสมาชิก
ร่วมท�ำบุญเพื่อสร้างโรงพยาบาล 5,000 บาท แวะชมและซื้อต้นไม้ที่
คลอง 15 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาหารอร่อยทุกอย่างท�ำให้พวกเราต้องแวะทุกครัง้ ทีม่ านครนายก 15.30 น.
ประชุมสรุปงาน และประชุมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 18.30 น รับประทาน
อาหารเย็น มื้อนี้ ททท จ. นครนายกเป็นเจ้าภาพ ขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้ รับประทานอาหารยังไม่เรียบร้อย นักร้องของชมรมฯ เข้าคิวร้อง
เพลงกันจนกว่าจะหมดแรง แล้วจึงแยกย้ายกันเข้าห้องพัก
วั น ที่ ส อง ตื่ น เช้ า แต่ ง ตั ว เตรี ย มล่ อ งเรื อ ยางกั น ทะมั ด ทะแมง
รับประทานอาหารเช้า ร้องเพลงรอรถมารับกันอีกรอบ รถที่มารับเป็นรถ
กระบะ ต้องยืนและเกาะราวข้างรถกันไป (แต่แรกคิดว่าเป็นรถกระบะนั่ง
สองแถว) เหมือนรถส่งคนงานไปเข้าไซต์งาน ใครยืนไม่ได้ก็นั่งไปกับคนขับ
รถ ยืนรับลมกันไป(ทั้งกลัวทั้งสนุก) จนถึงท่าน�้ำที่จะลงเรือยางที่ค่อนข้าง
สูง เราจับมือกันค่อยๆ ลงอย่างระมัดระวังทั้ง 57 คน ลงเรือยาง 10 ล�ำๆ
ละ 5-6 คน เฉลี่ยตามความสวยและน�้ำหนักให้ใกล้เคียงกัน (ขอบคุณ
พี่เกษม อาสานั่งเฝ้ากอดกระเป๋าเงินพวกเรานั่งรถไปรอรับที่ท่าขึ้นเรืออีก
แห่งหนึ่ง) ล่องเรือยางกันไปตามสายน�้ำคลองท่าด่าน ถึงแดดจะค่อนข้าง
ร้อน แต่กส็ นุกสนาน ร้องเพลง คุยกัน ชีช้ วนกันดูนนั่ นีโ่ น่น ช่วยกันพายเรือ
พนักงานพายเรือดูแลพวกเราชวนคุยกันเพลิดเพลิน ใช้เวลาประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงนิดหน่อย ถึงท่าเรือที่จะขึ้น หลายคนขอแถมด้วยการลงเล่นน�้ำ น�้ำ
เย็นชื่นใจ ใสสะอาด ปลอดภัยเพราะบริเวณที่ลงเล่นน�้ำแค่เอว ขึ้นจากเรือ
รับประทานอาหารว่างและน�้ำที่เตรียมรอไว้ ใช้เรี่ยวแรงไปมากหิวก�ำลังดี
อิ่มสบายแล้วขึ้นรถกระบะกลับอิงธารฯ เปลี่ยนเสื้อผ้า 12.30 น. รับ
ประทานอาหารกลางวันร้านไก่ย่างสองสาว เข้าชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
โครงการในพระราชด�ำริ เข้าฟังการบรรยายเขื่อนขุนด่านปราการชล
อีกหนึง่ โครงการในพระราชด�ำริ และนัง่ รถรางวิง่ บนสันเขือ่ น ชมทัศนียภาพ
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โดยรอบ อาหารเย็นที่ยุทธศักดิ์ไฮโดรฟาร์ม อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลองวัน
เกิดสมาชิกทีเ่ กิดในเดือนกุมภาพันธ์ คือ รศ.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ผศ.ระวีวรรณ พันธุ์พานิช และ ผศ.พัชรา สุทธิส�ำแดง และวันแห่ง
ความรัก สนุกสนานกันพอสมควร แล้วจึงกลับที่พัก
วันที่สาม รับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางไปชมพุทธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2,600 ปี ท�ำบุญ ถ่ายรูป 10.45 น
ชมหออัครศิลปิน ท�ำให้พวกเรายิ่งซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงที่มี
ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านนิต
ยาไก่ย่าง 16.30 น ถึง มศว โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณ ทีมงานฝ่ายเลขานุการที่ช่วยจัดเตรียมเอกสารการ
สรุปงานประจ�ำปี และจัดท�ำรายงานการประชุมอย่างเรียบร้อยทุกเดือน
คุณกฤษณา สุนันทเกษม การเงินที่เข้มแข็งของชมรมฯ คุณคัชนีย์
โพคาวัฒนะและทีมงานที่โรงเรียนสาธิตที่ท�ำอาหารอร่อยและดูแลพวก
เราอย่างดี ผศ.วัลลีพันธ์ สถิตยุทธการ ที่เตรียมอาหารว่างในวันเดิน
ทางให้อย่างเต็มที่ รศ.วรรณี โสมประยูร อาหารว่างหลังจากขึน้ เรือยาง
ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์ ที่วิ่งถ่ายรูปและพายเรือจนป่วย ตอนนี้
หายดีแล้ว คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร แข็งขันเรื่องถ่ายรูป คุณ
นงลักษณ์ พจนากรรักษ์ คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณพิศมัย พนาเวศร์
ที่ช่วยดูแลเรื่องการเงินในการเดินทางครั้งนี้ ขอบคุณสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
ทุกคนที่ท�ำให้การเดินทางครั้งนี้ “สนุกเกินราคา”

http://seniorclub.swu.ac.th
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วันที่ 15 มีนาคม 2560 ชมรมฯ ได้รับเชิญจากรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ไปสอน
โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ต�ำบลหนองแสง จ.นครนายก ระหว่างเวลา
09.00-12.00 น. บรรยายและสาธิต การออกก�ำลังกายด้วยเต้าเต๋อซินซี
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกประชุมสามัญประจ�ำปี ในวันอังคาร
ที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ค่าลงทะเบียน 200 บาท
08.00 - 09.00 น ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.45 น ประธานชมรมฯ สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2559
10.00 - 12.00 น ฟั ง การบรรยายเรื่ อ ง กิ น อยู ่ อ ย่ า งไรให้
ปลอดภัยและแข็งแรง โดย รศ.นพ ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก
และข้อ อดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ. รามาธิบดี
12.00 - 14.00 น รับประทานอาหาร และร้องเพลงร่วมกัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้า
ร่วมประชุม เพือ่ รับทราบกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ จ�ำนวน 62
กิจกรรมตลอดปีว่าชมรมฯ ได้ท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจให้คณะกรรมการฯ ได้พบปะกับสมาชิก แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุม 74 คน (คณะกรรมการ 48 คน
สมาชิก 12 คน บุคลากรส�ำนักหอสมุดกลาง 10 คน เจ้าหน้าที่พยาบาล
4 คน) ในฐานข้อมูลมีสมาชิกทีจ่ ดั ส่งจดหมายข่าวประจ�ำทุกเดือน 852 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้เข้าประชุมแล้วนับว่าสมาชิกเข้าร่วมประชุม
น้อยมาก วิทยากรที่ชมรมฯ เชิญมาบรรยาย เป็นวิทยากรที่มีความรู้ใน
6
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เรือ่ งทีบ่ รรยายเป็นอย่างดี ได้รบั ทัง้ ความรู้ ประโยชน์ และความสนุกสนาน
สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีความสุข ดังนั้น ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี 2560 นี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมให้มากกว่าทุกๆ ปีที่
ผ่านมา โดยแจ้งความจ�ำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501 หรือ คุณอุมาพร นาคะวัจนะ 090-917-3993
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน
สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่
บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ศ.คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทาน
เพลิงศพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดมกุฎกษัตริยารามฯ ชมรมฯ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุณยสิงห์ มา ณ โอกาสนี้

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณกรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ				
2. อ. วิชิต โชติกธีรกุล							
3. รศ. วัญญา วิศาลาภรณ์ 						
4. อ. ประยูร สงสม								
5. อ. ฉวีวรรณ ปัญญาสุข						
6. อ. อรพินธ์ คนึงสุขเกษม						
7. ผศ. บังอร เสตนนท์ 						
8. อ. เพลินจันทร์ จันทะบุตร						
9. ผศ. ประจิตต์ อภินัยนุรักษ์						
10. ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์						
11. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร				
12. รศ. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา				
13. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง						
14. คุณอรุณี สินสันธิเทศ						
15. อ. ทองเจือ เตชะพัฒน						
16. รศ. ดร. ธ�ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล				
17. รศ. กรรณิการ์ พวงเกษม						
18. รศ. เอมวดี ฉิมประภา						
19. อ. เธียรจิต วรกานตศิริ						
20. อ. นฤมล เกตุปมา							
21. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ						
22. อ. รังษี มหาขันธ์							
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมีนาคม
เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์

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		
25. อ. สงุ่น จีนนคร				
27. อ. ดร. สมสุข ธีระพิจิตร		
29. รศ. ชูศรี วงศ์รัตนะ		

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
26. คุณพินิจ สีทอง
28. ผศ. สุวรรณ มาลัย
30. รศ. ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

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

47.
49.
51.
53.
55.
57.
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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. วารุณี อัศวโภคิน		
คุณศิริรัตน์ ภู่สกลเจริญศักดิ์
คุณอิสสรี อิสรธ�ำรง		
ผศ. นุชรี ตรีโลจน์วงศ์

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.

48.
50.
52.
54.
56.

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
คุณรัฐวิทย์ มงคลรัตนกูล
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
๓. “...การทีจ่ ะช่วยให้ประเทศชาติเราผ่านพ้นภัยพิบตั ิ มีความวัฒนา
ถาวรไปได้ก็ด้วยเราชาวไทยทุกคน มีน�้ำใจรักชาติอย่างแท้จริง ไม่ถือเอา
ประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียว มุ่งบ�ำเพ็ญกรณียกิจหน้าที่
ด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร เพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ชาติ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม...”
กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนในวันปีใหม่ ๒๔๙๕

http://seniorclub.swu.ac.th
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สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ประวัติ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร) เดิมชื่อ อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2470 ณ ต�ำบลบางป่า อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
บรรพชาเป็นสามเณรเมือ่ พ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวตั รวรวิหาร
ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์
วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
12

2514
2524
2533
2538
2543
2552
2559

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติกวี
เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารสุธี
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาภรณ์
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ์
เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
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ชมรมผู้สูงอายุ มศว : ความประทับใจของฉัน
รศ. วรรณี

โสมประยูร

1

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งขึ้นเพื่อประสาน
และพัฒนาสายใยแห่งความรัก ความสัมพันธ์และเอือ้ อาทรระหว่างสมาชิก
ผูส้ งู อายุทเี่ คยปฏิบตั งิ านร่วมกันในมหาวิทยาลัยมารวมทัง้ ในวิทยาเขตต่างๆ
พวกเรามีความรักกันฉันท์พี่น้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผู้
ด�ำเนินกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนให้มีความสุข
ชีวิตราบรื่น มั่นคงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเอื้ออาทรต่อสังคมและประเทศชาติ
หลังจากที่ดิฉันเกษียณอายุราชการในปี 2542 ดิฉันได้สมัครเป็น
สมาชิกของชมรมผูส้ งู อายุ มศว แต่เนือ่ งจากมีภารกิจเป็นทีป่ รึกษาโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาหลายแห่ง จึงไม่มโี อกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมฯ
จนกระทั่งในปี 2555 - 2556 ดิฉันได้มีโอกาสมาเข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมการของชมรมฯ ดิฉนั รูส้ กึ ชอบกิจกรรมของชมรมฯ จึงสมัครเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
ท�ำให้ได้ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ น�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
อย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ดิฉันจึงประทับใจกิจกรรม
ทัศนศึกษาและกิจกรรมอืน่ ๆ ของชมรมทีจ่ ดั อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในการประชุม
ประจ�ำเดือน การบรรยายเพื่อให้ความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ การชักชวนกันท�ำบุญใน
โอกาสต่าง ๆ การรับประทานอาหาร ร้องเพลงร่วมกัน จึงขอเชิญชวนท่าน
สมาชิกทีก่ ำ� ลังอ่านจดหมายข่าว เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปีของชมรมฯ
เพื่อให้ท่านสมาชิกมาสัมผัสด้วยตนเองนะคะ
ข้าราชการบำ�นาญ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
1
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เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ แล้ว ดิฉันรู้สึกมีความสุขกาย สุขใจ
และสุขสังคม ในที่สุดจึงขอสมัครเป็นคณะกรรมการชมรมฯ โดยดิฉันต้อง
ลาออกจากที่ปรึกษาโรงเรียน 2 แห่ง ทั้งนี้เพราะดิฉันประทับใจกิจกรรม
ต่างๆ ของชมรมฯ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพทัง้ ร่างกายจิตใจ
อารมณ์ และสังคมของดิฉันได้เป็นอย่างดียิ่ง
เมื่อดิฉันได้เป็นคณะกรรมการชมรมฯ แล้ว ดิฉันรู้สึกว่าโชคดีมาก
ที่มีโอกาสมาอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร มีความรักจริงใจต่อกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่ต้องร้องขอ มีความสามัคคีปรองดองในการช่วย
กันท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อสมาชิกและสังคม เช่น การร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การท�ำบุญในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างหลากหลายวิธนี บั ว่าเป็นการสร้างบุญบารมีทเี่ กือบสมบูรณ์ ฟัง
วิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรค การเรียนวิปัสสนา การ
ร้องเพลงและเต้นร�ำออกก�ำลังกาย สิ่งวิเศษโดยเฉพาะที่สมาชิกหลายคน
สนใจคือ ทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัททัวร์ที่ปลอดภัย
บริการดีราคาถูกอาหารอร่อย สมาชิกทุกคนที่ไปจึงติดใจ เมื่อก�ำหนดเปิด
รับสมัครสมาชิกก็จะเต็มในเวลาอันรวดเร็ว ลูกสาวดิฉนั ติดใจไปทัศนศึกษา
กับชมรมฯ มากจนถึงกับขอเปลีย่ นเทีย่ วบินในการเดินทางกลับต่างประเทศ
เพื่อจะได้ไปเที่ยวประเทศรัสเซียกับชมรมฯ
จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ เป็นความประทับใจอย่างมาก เพราะ
ดิฉันได้ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ดิฉันรอคอยวันประชุมประจ�ำเดือน และเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรมฯ ที่ท�ำให้ดิฉันมีความสุขกาย สุขใจ และสุขสังคม ดังนั้นด้วยความ
เคารพ ดิฉันจึงใคร่เชิญชวนท่านสมาชิกผู้สูงวัยที่รักทุกท่านโปรดมาร่วม
14
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กิจกรรมของชมรมฯ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองให้มคี วามสุขสดชืน่
เป็นคนใหม่และสดใสตลอดไป ทุกปีทชี่ มรมฯ จัดประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่
ให้สมาชิกได้มาพบปะ สังสรรค์ รับทราบกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงกิจกรรมและการด�ำเนินงานของชมรมฯ ซึง่ ในปีนชี้ มรมฯ
จัดประชุมในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคาร
วิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ ง ชมรมฯ จะรายงานแก่สมาชิกในกิจกรรมต่างๆ
ตลอดปี และมีบรรยาย เรื่อง กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัยและแข็งแรง
โดย รศ. นพ. ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ เพื่อให้ท่าน
ได้รับฟังตามที่ดิฉันได้กล่าวแล้วข้างต้น

ชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

http://seniorclub.swu.ac.th
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สรุปการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 17 ปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 17 ได้จัดกิจกรรม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
ตลอดปี
จัดท�ำจดหมายข่าวชมรมผู้
สูงอายุ
มศว
ตลอดปี

หมายเหตุ

จัดส่งให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จ�ำนวน
825 คน

จัดท�ำรายเดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
41,200 บาท

จัดส่งให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จ�ำนวน
825 คน
ตลอดปี
แต่ละเดือนคณะกรรม
การฯ เข้าร่วมประชุมไม่
ต�่ำกว่า 50 คน
4 มกราคม ทัศนศึกษาจิมทอมป์สันฟาร์ม ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
2559
อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด
30 คน
นครราชสีมา
7 มกราคม บริจาคชุดนักเรียนให้แก่
2559
โรงเรียน บ้านคลองหนึ่ง
อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ชุดละ 400 บาท
จ�ำนวน 48 ชุด
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จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิดและ
ส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้แก่
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

ส่งทุกเดือน ค่าใช้
จ่ายทั้งสิ้น 3,600
บาท
ประชุมทุกเดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
64,570 บาท
มีรายได้เข้าชม
รมฯ จ�ำนวน
8,010 บาท
คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ
และสมาชิกชม
รมฯ ร่วมกัน
บริจาคเพื่อจัด
ซื้อชุดนักเรียน
เป็นจ�ำนวนเงิน
45,400 บาท
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วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
9 มกราคม ร่วมท�ำบุญสมทบซือ้ ของเล่น
2559
อุปกรณ์การกีฬา และเป็นทุน
การศึกษา เนือ่ ง ในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ณ วัดไผ่
ล้อม อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
28 มกราคม ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูงอายุ
2559
มศว ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อ
เนื่องฯ

2-4
กุมภาพันธ์

19
กุมภาพันธ์
2559

ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ประจ�ำ
ปี 2558 และประชุมคณะ
กรรมการฯ ประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : มาฆบูชา
วันแห่งความรักสากล ณ
บริเวณลานเล่นล้อ หน้า
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
(อาคาร 9)

http://seniorclub.swu.ac.th
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หมายเหตุ
คณะกรรม
การฯ ร่วมท�ำบุญ
6,640 บาท

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จ�ำนวน 44 คน
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
13 คน รวม 57 คน

ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
39 คน และมีผู้ติดตาม
13 คน รวม 52 คน

คณะกรรมการฯ และ
สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน
20 คน

เงินร่วมท�ำบุญ
จากคณะกรรม
การฯ จ�ำนวน
12,500 บาท
และจากสมาชิก
ชมรมฯ 8,800
บาท รวมเป็นเงิน
21,300 บาท
มีรายได้เข้าชม
รมฯ จ�ำนวน
44,530 บาท

คณะกรรมการฯ
และสมาชิกฯ
ร่วมท�ำบุญเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,600
บาท
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วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
22 - 23 ร่วมงานแสง สี เสียง สด๊ก
กุมภาพันธ์ ก๊อกธม : สัมพันธ์ ศรัทธา
2559
บูชามาฆปูรมี ในงานมาฆปู
รมีศรีสระแก้ว ณ ปราสาท
สด๊กก๊อกธม ณ จังหวัด
สระแก้ว
23 - 27 ทัศนศึกษาเวียดนาม โฮจิ
กุมภาพันธ์ มินห์ ดาลัด มุ่ยเน่
2559
3 มีนาคม ร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ
2559
ทางสรีรวิทยาและพยาธิ
สรีรวิทยา เรื่อง “ปวดข้อ
ไหล่ - ข้อเข่า ซึ่งคณะ
แพทยศาสตร์ มศว จัด

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
40 คน

มีรายได้เข้าชม
รมฯ จ�ำนวน
9,500 บาท

มีรายได้เข้าชม
รมฯ จ�ำนวน
7,600 บาท
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ หอดนตรี
จ�ำนวน 51 คน
และการแสดง
อโศกมนตรี (หอ
ประชุมเล็ก)
ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม : ศ.
ดร.สาโรช บัวศรี
8 มีนาคม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ มีผู้ร่วมไปถวายพระพรฯ ใช้เงินของชมรม
2559
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย จ�ำนวน 14 คน
ผู้สูงอายุ มศว
เดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม
จ�ำนวน 916
ในพระบรม มหาราชวัง
บาท เป็นค่า
แจกันดอกไม้
9 - 10
ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติ มีผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน มีรายได้เข้าชม
มีนาคม
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 10 คน
รมฯ จ�ำนวน
2559
157 บาท
13 มีนาคม ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
คณะกรรม
2559
ณ วัดอิสาน ต�ำบลแดงใหญ่
การฯ ร่วมท�ำบุญ
อ�ำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
9,340 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
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ผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน
38 คน
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วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
17 มีนาคม การจัดประชุมสามัญประจ�ำ
2559
ปีของชมรมผู้สูงอายุ มศว
และกิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการ เรื่อง “สูงวัยใจสุข”
ในโครงการบริการวิชาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัย
เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง
แปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
โดยนายแพทย์อนึ่ง โพธิสิทธิ์
28 มีนาคม คารวะสรีระพระธรรมสิงห
2559
บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ
ฐิตธัมโม) ณ วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงห์บุรี
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หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ 48 คน
ค่าลงทะเบียน 9,600
บาทสมาชิกชมรมฯ
12 คน ค่าลงทะเบียน
2,400 บาทบุคลากรของ
ส�ำนักหอสมุดกลาง 10
คนเจ้าหน้าที่พยาบาล 4
คน รวม 74 คน

ส�ำนักหอสมุด
กลาง สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 8,970
บาท และได้รับ
เงินจากค่าลง
ทะเบียน 12,000
บาท

มีผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน
54 คน

ผู้ร่วมเดินทาง
และชมรมฯ ได้
ร่วมท�ำบุญสร้าง
พระเจดีย์ โดย
คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ
และผู้ร่วม
เดินทางบริจาค
20,000 บาท
ชมรมผู้สูงอายุ
มศว บริจาค
2,000 บาท รวม
เป็นเงิน 22,000
บาท
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
31 มีนาคม ร่วมท�ำบุญเลี้ยงพระวัน
2559
สถาปนา ครบรอบ 16 ปี
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคาร
ประสานมิตร
8 เมษายน ร่วมงาน “สงกรานต์
2559
นครนายก ท่องเที่ยวเมือง
สวรรค์ใกล้กรุง” ประจ�ำ
ปี 2559 ณ มศว องครักษ์
จังหวัดนครนายก
24 เมษายน บวชสามเณรวัดมงคลสามัคคี
2559
ธัมโมทัย (วัดเขาสาป)
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
28 เมษายน ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัย
2559
ศรีนครินทรวิโรฒ 2559”
ณ บริเวณอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล

20
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หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ 3 คน

ชมรมผู้สูงอายุ
มศว ร่วมท�ำบุญ
จ�ำนวน 1,000
บาท

คณะกรรมการฯ และ
สมาชิกชมรมฯ ร่วมงาน
จ�ำนวน 14 คน

มีรายได้เข้า
ชมรมฯ จ�ำนวน
300 บาท

ใช้เงินของชมรมฯ
จ�ำนวน 2,000
บาท
คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ใช้เงินของชมรม
7 คน
ผู้สูงอายุ มศว
จ�ำนวน 1,000
บาทเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายวางพาน
พุ่มและค่าชุด
ตักบาตร 450
บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
30 เมษายน เป็นเจ้าภาพสวดพระ
2559
อภิธรรมพระธรรมสิงหบุรา
จารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺ
โม) ณ จังหวัดสิงห์บุรี

6
พฤษภาคม
2559
20
พฤษภาคม
2559

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

เงินที่เหลือจาก
การเดินทางไป
กราบคาระ สรีร
พระธรรมสิงหบุ
ราจารย์ 7,245
บาทและมีผู้
บริจาคเพิ่มอีก
รวม เป็นเงิน
9,000 บาท
ใช้เงินของชมรม
ผู้สูงอายุ มศว
จ�ำนวน 1,000
บาท
จ�ำนวน 2,000
บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สามัคคี ณ ส�ำนักสงฆ์บ้าน
ทองนายปาน อ�ำเภอเกาะ
พงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทอดผ้าป่าสร้างหอฉัน วัด
สนามจันทร์ อ�ำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 มิถุนายน บรรยายพิเศษเรื่อง “เมลา
2559
โทนิน : สารชะลอความแก่”
โดยศาสตราจารย์
ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
7 มิถุนายน อบรมทางวิชาการ เรื่อง line
2559
& messenger (กลุ่มที่ 1)
21
อบรมทางวิชาการ เรื่อง line
มิถุนายน
& messenger (กลุ่มที่ 2)
2559
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คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ณ ห้องประชุม
56 คน สมาชิกฯ 7 คน สภา 1 เวลา
รวม 63 คน
11.00-12.00 น.
คณะกรรมการฯ และ
สมาชิก 10 คน
คณะกรรมการฯ และ
สมาชิก 16 คน

มีรายได้เข้า
ชมรมฯ จ�ำนวน
450 บาท (จาก
การจัดทั้ง 2
กลุ่ม)
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
1-3
ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา
กรกฎาคม เข้าชมสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลก
2559
ตะวันออก พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติอังกอร์ - ปราสาท
บายน - ปราสาทตาพรหม
- ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนครวัด - โตนเล
สาบ - ตลาดเก่า ซาจ๊ะ หมู่บ้านแกะสลักหิน
7 กรกฎาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง
2559
“พลังจิต เพื่อคุณภาพชีวิต”
โดย อาจารย์ ดร. พรรณี
บุญประกอบ
7 กรกฎาคม ร่วมท�ำบุญซื้อที่ดินและ
2559
อาคารในการสร้างวัดที่
ประเทศเยอรมนี โดย
พระทิวา อาภากโร
7 กรกฎาคม สนับสนุนงบประมาณในการ
2559
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้นข้อมูลในห้อง
สมุด จ�ำนวน 1 เครื่อง
วงเงิน 15,000 บาท มอบ
ให้โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณ
วิทยา จังหวัดสระแก้ว
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
มีผู้ร่วมเดินทาง จ�ำนวน
27 คน

หมายเหตุ
มีรายได้เข้าชม
รมฯ จ�ำนวน
1,000 บาท

คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ณ ห้องประชุม
55 คน สมาชิกฯ จ�ำนวน สภา 1 เวลา
5 คน รวม 60 คน
11.00-12.00 น.
คณะกรรมการฯ
ร่วมท�ำบุญเป็น
เงิน 12,600
บาท
คณะกรรมการฯ
ได้ร่วมท�ำบุญ
เป็นเงิน 13,420
บาท ชมรมฯ
ร่วมท�ำบุญ
1,680 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น
15,000 บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
15
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าและ
กรกฎาคม ถวายเทียนพรรษา ณ วัด
2559
จันทร์แก้วเพ็ชร ถาวร
วนาราม ต�ำบลคลองสวน
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ กับ
ส�ำนักหอสมุดกลาง
15
เข้าร่วมงานท�ำบุญเนื่องในวัน
กรกฎาคม อาสาฬหบูชา ที่มหาวิทยาลัย
2559
จัดขึ้น
20
ร่วมงานถวายภัตตาหาร
กรกฎาคม พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่
2559
รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช
- อาจารย์เพ็ญศรี บุรีรักษ์
มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี
ที่โรงพยาบาลสงฆ์
4 สิงหาคม รองศาสตราจารย์วราพร
สุรวดี มาสนทนาเรื่อง
2559
“พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ใน
การระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินด้าน
ข้างพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภา 1
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คณะกรรมการฯ จ�ำนวน
12 คน

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ
ได้ร่วมท�ำบุญเป็น
เงิน 7,000 บาท
ชมรมฯ 2,000
บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 9,000
บาท

คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ชมรมฯ น�ำ
4 คน
กระเช้าผลไม้ไป
แสดงความยินดี
จ�ำนวนเงิน 633
บาท

ชมรมฯ บริจาค
จ�ำนวน 10,000
บาท คณะ
กรรมการฯ
และสมาชิก
ชมรมฯ ร่วม
บริจาค 109,600
บาท รวมเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
119,600 บาท
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
ปี
10 สิงหาคม
-2
กันยายน
2559

กิจกรรม

ร่วมงานสัปดาห์ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร กับ
ส�ำนักหอสมุดกลาง โดย
จ�ำหน่ายสินค้าที่ใช้แล้วและ
อยู่ในสภาพดี
11 สิงหาคม ร่วมพิธีถวายพระพร
2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา7 รอบ 12
สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม เข้าร่วมงานวันสถาปนา
2559
ส�ำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ
41 ปี
21 สิงหาคม ร่วม “วิ่ง/เดิน แล้วยัง
2559
ได้บุญ” ซึ่งคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว จัด
ณ สวนลุมพินี
22 - 29 ทัศนศึกษาประเทศรัสเซีย
สิงหาคม
2559
1 กันยายน บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชุด
2559
ตรวจไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้
ดีเอ็นไบโอเซนเซอร์” โดย
รองศาสตราจารย์โกสุม
จันทร์ศิริ
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หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ได้รับเงินจากการ
12 คน
จ�ำหน่ายสินค้า
เป็นเงิน 47,500
บาท
คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ณ ชั้น 1 อาคาร
12 คน
นวัตกรรม :
ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี
คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ชมรมฯ ร่วม
3 คน
ท�ำบุญ 1,000
บาท
คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ชมรมฯ จ่าย
3 คน
ค่า ลงทะเบียน
จ�ำนวน 650
บาท
มีผู้เดินทาง จ�ำนวน 36 มีรายได้เข้า
คน
ชมรมฯ จ�ำนวน
7,200 บาท
คณะกรรมการฯ 50 คน ณ ห้องประชุม
สมาชิกฯ 2 คน รวม
สภา 1 เวลา
52 คน
11.00-12.00 น.

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
6 กันยายน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่
2559
อาจารย์อาวุโสที่มีอายุ
ราชการ ครบ 84 ปี ในปี
2559 (อาจารย์อาวุโสมาร่วม
งาน 12 ท่าน)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

ณ ห้องแปด
เหลี่ยม อาคาร
วิจัยและการ
ศึกษาต่อเนื่อง
ได้รับเงินค่าลง
ทะเบียน 18,600
บาท
7 - 11
ทัศนศึกษาไทเป
มีผู้เดินทาง 12 คน
มีรายได้เข้า
กันยายน
ชมรมฯ 1,656
2559
บาท
16 กันยายน ร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล คณะกรรมการบริหาร
ค่าพวงมาลา วัน
2559
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
ชมรมฯ จ�ำนวน 22 คน ศ. ดร.สาโรช
บัวศรี ณ ห้องประชุม
บัวศรี 1,000
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
บาท
27 - 29 โครงการปฏิบัติธรรม
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ถวายปัจจัย
กันยายน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
จ�ำนวน 33 คน
จ�ำนวนเงิน
2559
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
40,000 บาท
ราชนครินทร์ เขาดินหนอง
แสง จังหวัดจันทบุรี
30 กันยายน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต คณะกรรมการบริหารชม ณ ห้องแปด
2559
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
รมฯ จ�ำนวน 5 คน
เหลี่ยม อาคาร
ประจ�ำปี 2559 ของ มศว
วิจัยและการ
ศึกษาต่อเนื่องฯ
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คณะกรรมชมรมฯ
จ�ำนวน 50 คน สมา
ชิกฯ จ�ำนวน 43 คน ผู้
ติดตาม จ�ำนวน 5 คน
รวม 98 คน
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
4 ตุลาคม จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ
2559
และบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “ปลุกพลังบวกใน
ตัวคุณ” โดย ผศ.รุ้งนภา
ผาณิตรัตน์ ณ ห้องแปด
เหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ
6 ตุลาคม ร่วมท�ำบุญครบ 50 วัน
2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย
เหล่าสุนทร กับส�ำนักหอ
สมุดกลาง ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร
7 ตุลาคม ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
2559
กองละ 1,000 บาท เพื่อจัด
ซื้อเครื่องมือแพทย์ และเพื่อ
ช่วยเด็กพิการทุพลภาพ ที่
สถานสงเคราะห์และผู้ด้อย
โอกาส
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หมายเหตุ

มีน้องใหม่ร่วมงาน 29
คน คณะกรรมการฯ 49
คน สมาชิกฯ 14 คน
บุคลากรส�ำนัก หอสมุด
กลาง 5 คน รวม 97
คน

ส�ำนักหอสมุด
กลาง สนับสนุน
งบประมาณ
10,000 บาท
ได้รับเงินค่าลง
ทะเบียน 12,600
บาท

คณะกรรมการฯ
และสมาชิก
ชมรมฯ ร่วม
บริจาคเงินท�ำบุญ
จ�ำนวน 62,320
บาท ชมรมฯ
บริจาค 2,000
บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
23 ตุลาคม ร่วมทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติ
2559
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษาราชนครินทร์ เขาดิน
หนองแสง จังหวัดจันทบุรี

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

ชมรมฯ บริจาค
จ�ำนวน 1,000
บาท ซื้อขนมปัง
ออกโรงทาน
1,000 บาท
คณะกรรม
การฯ และสมา
ชิกฯ ร่วมบริจาค
21,400 บาท
28 - 29 ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
คณะกรรมการบริหารชม คณะกรรมการฯ
ตุลาคม
พระราชทาน ประจ�ำปี
รมฯ และสมาชิกชมรมฯ และสมาชิก
2559
พุทธศักราช 2559 กับ
จ�ำนวน 49 คน
ชมรมฯ ร่วม
มหาวิทยาลัย ณ วัดใหญ่
บริจาคเงินท�ำบุญ
สุวรรณาราม พระอาราม
จ�ำนวน 37,000
หลวง จังหวัดเพชรบุรี
บาท
29 ตุลาคม ท�ำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ ใน
คณะกรรมการฯ
2559
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ร่วมท�ำบุญเป็น
ประจ�ำปี 2559 กับ
เงิน 4,500 บาท
มหาวิทยาลัย ณ วัดใหญ่
และชมรมฯ ร่วม
สุวรรณาราม ต�ำบลท่าราบ
ท�ำบุญจ�ำนวน
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
1,000 บาท
เพชรบุรี

http://seniorclub.swu.ac.th
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
5
ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า
พฤศจิกายน สามัคคี ณ วัดช้าง อ�ำเภอ
2559
บ้านนา จังหวัดนครนายก

6
ร่วมท�ำบุญทอดกฐิน
พฤศจิกายน ณ วัดดอนกู่ ต�ำบลหนองไผ่
2559
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

28

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ
ท�ำบุญ เป็น
เงิน 4,300 บาท
และจากเงินที่
เหลือจากการไป
ร่วมถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน
กับ มศว อีก
1,840 บาท รวม
เป็นเงินท�ำบุญทั้ง
สิ้น 6,140 บาท
คณะกรรมการฯ
ร่วมท�ำบุญเป็น
เงิน 4,900 บาท
และจากเงินที่
เหลือจากการไป
ร่วมถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน
กับ มศว อีก
2,000 บาท รวม
เป็นเงินท�ำบุญทั้ง
สิ้น 6,900 บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
6
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำ
พฤศจิกายน ปี 2559 ณ วัดมงคลสามัค
2559
คีธัมโมทัย (เขาสาป) ต�ำบล
เพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีผู้ร่วมท�ำบุญไว้
แล้ว เป็นเงินจ�ำนวน 11,600
บาท

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

6
ร่วมทอดกฐินสามัคคี
พฤศจิกายน ณ วัดมเหยงค์ ต�ำบลท่าช้าง
2559
อ�ำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

30
ทัศนศึกษามาเก๊า
พฤศจิกายน
-3
ธันวาคม
2559
http://seniorclub.swu.ac.th

มีผู้ร่วมเดินทาง 20 คน

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ
ร่วมท�ำบุญเป็น
เงิน 17,350
บาท และจาก
เงินที่เหลือจาก
การไปร่วมถวาย
ผ้าพระกฐิน
พระราชทานกับ
มศว อีก 8,000
บาท รวมเป็น
เงินท�ำบุญทั้งสิ้น
25,350 บาท
คณะกรรมการฯ
ท�ำบุญ เป็น
เงิน 4,000 บาท
และจากเงินที่
เหลือจากการไป
ร่วมถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน
กับ มศว อีก
1,840 บาท รวม
เป็นเงินท�ำบุญทั้ง
สิ้น 5,840 บาท
มีรายได้เข้าชม
รมฯ 2,000 บาท
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
ปี
1 ธันวาคม ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่ากับ
2559
อาจารย์ ดร. พรรณี
บุญประกอบ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี
1 ธันวาคม มอบเงินให้นายบุญน�ำ พินิจ คณะกรรมการฯ 47 คน
2559
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
สมาชิกฯ 2 คน
มศว ที่ประกวดเรียงความ
เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคล
สมัยทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 70 ปี” และได้รางวัล
ชนะเลิศ
1 ธันวาคม ร่วมท�ำบุญถ่ายชีวิต
2559
โค -กระบือ กับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พัชรา สุทธิ
ส�ำแดง
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หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ
ท�ำบุญ 9,500
บาท
ชมรมฯ มอบเงิน
ให้ 2,000 บาท
เป็นขวัญก�ำลังใจ
ที่ท�ำชื่อเสียงให้
มศว

คณะกรรมการฯ
ท�ำบุญ 6,320
บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน
กิจกรรม
ปี
15 ธันวาคม ท�ำบุญถวายเป็นพระราช
2559
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

มีคณะกรรมการฯ และ
สมาชิกมาร่วมงาน
จ�ำนวน 60 คน

คณะกรรมการฯ
และสมาชิก
ร่วมบริจาคเงิน
51,883 บาท
เงินเหลือจากค่า
ใช้จ่าย 19,615
บาท จะน�ำไป
เป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมพระศพ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ต่อ
ไป
27 ธันวาคม ร่วมท�ำบุญตักบาตรในโอกาส คณะกรรมการฯ จ�ำนวน ค่าชุดท�ำบุญ
2559
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 กับ 3 คน
ตักบาตร 500
มศว ณ บริเวณสนาม ม.ร.ว.
บาท (ใช้เงินของ
จุรีพรหม กมลลาศน์
ชมรมฯ )

รวมรายรับ						
รวมค่าใช้จ่าย					
ปี พ.ศ. 2559 เงินคงเหลือ

http://seniorclub.swu.ac.th

425,498.86 บาท
307,116.00 บาท
118,382.86 บาท
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จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560

รายชื่อสมาชิกใหม่ ตลอดชีพ จ�ำนวน 47 ราย
1. อ.เพลินจันทร์ จันทะบุตร			
3. อ.พิทยาภรณ์ ด�ำรงกุลรัตน์			
5. คุณสมบัติ จีนะวัฒน์					
7. อ.สมเกียรติ สายวงศ์				
9. คุณอิสสรี อิสรธ�ำรง					
11. อ.สิฎฐากร ชูทรัพย์				
13. รศ.มาลี บานชื่น					
15. อ.สุวัฒน์ บัววราภรณ์				
17. ผศ.ประไพพรรณ เอมชู			
19. ทันตแพทย์วินัย นันทสันติ			
21. อ.กัญญา พานิชสกุล				
23. อ.จ�ำลอง ช่างต่อ					
25. คุณกฤษณา สังคริโมกข์			
27. คุณณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ			
29. คุณจุฑาทิพย์ สุระประจิต			
31. คุณญาณิน สินเจริญ				
33. อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม			
35. คุณลลิตภัทร วณิชยานันต์			
37. คุณสารินา ทองแสง				
39. อ.รังษี มหาขันธ์ 					
41. ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์			
43. คุณรัฐวิทย์ มงคลรัตนกูล			
45. ผศ.ศิริกุล ผลิศักดิ์					
47. ผศ.นุชรี ตรีโลจน์วงศ์
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2. อ.ทวีป เกตุทับทิม
4. คุณวิไล หัสดินวิชัย
6. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
8. คุณสมพงษ์ สุขีเกต
10. คุณพรศรี ทองสมจิตร
12. คุณมาลี สอนดา
14. คุณนิดารัตน์ ไพรคณะฮก
16. คุณสุณี เหล่ารัตนเวช
18. อ.โสภิณ จันทะคล้อย
20. คุณสุชาดา แสงทอง
22. รศ.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์
24. ผศ.ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช
26. คุณศิรพิ รรณ ตันติวชั รประกาย
28. คุณนภพรรษ สุดปาน
30. คุณเชิดชาติ พุกพูน
32. คุณวิไล พิพัฒนโยธะพงศ์
34. อ.ลักขณา สอนดี
36. คุณพิพัฒน์ สมใจ
38. คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล
40. อ.อ้อมจิต ว่องวาณิช
42. รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
44. ผศ.นรา บูรณรัช
46. ผศ.สายใจ แจ้งสุทิมล

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

