มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายจัดตั้งกลุมเครือขาย
ศิษยเกาประจําจังหวัด ทัว่ ประเทศ เพื่อสรางเครือขายศิษยเกาให
ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดและเพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง
ศิษยเกากับศิษยเกา ศิษยเกากับมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
และเปนไปอยางตอเนื่อง
งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต ขอเชิญชวนศิษยเกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมเปนอาสาสมัครผูแ ทน
เครือขายศิษยเกาประจํากลุม/จังหวัด โดยการกรอกใบสมัคร
อาสาสมัคร ผูแทนเครือขายศิษยเกา สงมาตามที่อยูของ
งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต

ชองทางการติดตอ
หมายเลขโทรศัพท : 02-260-9546 หรือ
02-649-5000 ตอ 15357
หมายเลขโทรสาร : 02-260-9547
E-mail : alumni@swu.ac.th
Website : http://alumni.swu.ac.th
ที่อยู : งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

งานศิษยเกาสัมพันธ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
TEL. 02 260 9546
http://alumni.swu.ac.th

สิทธิประโยชน

► ไดรบั ขาวสารความเคลือ่ นไหวของมหาวิทยาลัยและ
แวดวงศิษยเกา
► ไดรบั การประชาสัมพันธยกยองในกรณีไดรบั รางวัล
หรือ ประกาศเกียรติคณ
ุ
► แกไขและเพิ่มเติมขอมูลสวนตัวในฐานขอมูล
► บริการสืบคนขอมูลเพื่อนรวมรุน
► รับฟรี จุลสารศิษยเกาสัมพันธ มศว ราย 3 เดือน

SWU ALUMNI
RELATIONS

Since 2004

วิธีสมัครเปนสมาชิกศิษยเกา งานศิษยเกาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมัคร ได 2 ชองทาง ดังนี้
1. สมัครออนไลนผานทางเว็บไซตศิษยเกาสัมพันธ
มศว http://alumni.swu.ac.th
(สําหรับศิษยเการหัสนิสติ ขึ้นตนดวย 38 เปนตนไป)
2. สมัครดวยตนเอง หรือดาวนโหลดใบสมัครที่เว็บไซต
http://alumni.swu.ac.th โดยกรอกใบสมัครและ
สงไปยัง งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสติ
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาสาสมัคร
ผูแทนเครือขายศิษยเกา มศว

ความเปนมา

► เปนตัวแทนกลุมเครือขายในการเขารวมประชุมแลกเปลีย่ น
และนําเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมหรือสัมมนาผูแทน
เครือขายศิษยเกาพรอมทั้งเผยแพรขอมูลใหเครือขาย
ศิษยเกา ใหไดทราบ

การใหบริการ

► สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางศิษยเกากับศิษยเกา และ
ศิษยเกากับมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน

► สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมศิษยเกา

อาสาสมัครผูแทนเครือขายศิษยเกา

► ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนแก
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาเครือขายใหมคี วามเขมแข็ง

บุคลากร
ผลงานที่ผานมา
สมัครสมาชิก
ชองทางการติดตอ

ศิษยเกาสัมพันธ มศว

http://www.facebook.com/alumniswu
งานศิษยเกาสัมพันธ มศว
http://www.facebook.com/alumniswufan

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

เชิญชวนศิษยเกา สมัครเปนสมาชิกศิษยเกา

ความเปนมา

การใหบริการ

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ จั ด ตั ้ง งานศิ ษ ย เ ก า
สัมพันธ กองกิจการนิสิต ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต เมื่อวันที่
22 มี น าคม 2547 เพื ่อ เป น ศู น ย ก ลางเชื ่อ มความสั ม พั น ธ
ระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัย ใหมีความรัก
ความผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รวมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มีความเขาใจรักใครสามัคคีกัน เปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกัน รวมมือ
สรางสรรคและสนับสนุนการดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยใหมี
ความกาวหนา ใหเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป อันนํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอไป

งานศิษยเกาสัมพันธ ไดดาํ เนินการจัดการบริการตางๆ แก
ศิษยเกามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนประจําและตอเนือ่ งทุกป
โดยกิจกรรมการใหบริการของงานศิษยเกาสัมพันธ มีดังนี้
1. บริการสืบคนขอมูลศิษยเกา
งานศิษยเกาสัมพันธจัดบริการสืบคนขอมูลศิษยเกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหแกศิษยเกาหรือผูที่มี
ความประสงคจะขอสืบคน
2. บริการประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ศิษยเกา
ดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอ ศิษยเกาทุกชองทางการสือ่ สารและรับแจง
ขาวสารประชาสัมพันธจากศิษยเกาเพื่อประชาสัมพันธ
บอกตอ
3. บริการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกศิษยเกาสัมพันธ
เพือ่ รับสิทธิประโยชนในการรับบริการ
4. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูแ ละพัฒนาศักยภาพศิษยเกา
บริการจัดกิจกรรมสําหรับศิษยเกา เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและพัฒนาศักยภาพศิษยเกา
5. บริการองคกรศิษยเกา ประสานงานการจัดกิจกรรม
วิชาการและเชือ่ มความสัมพันธ
เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอ ศิษยเกา การจัดกิจกรรมหรือความ
เคลื่อนไหวขององคกรศิษยเกา ใหประชาคมศิษยเกาได
รับทราบเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอไปอยางตอเนือ่ ง
6. ประสานงานการจัดตั้งเครือขายของกลุมศิษยเกา มศว
เพื่อสรางเครือขายศิษยเกาใหใหมีความเขมแข็งและ
เปนไปอยางตอเนื่อง

บุคลากรงานศิษยเกาสัมพันธ

นางนาถลดา ประถมของ
นักวิชาการศึกษา
(หัวหนางานศิษยเกาสัมพันธ)

นางสาวจุฑารัตน ศรีพุฒ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญสินี โพธิ์ปน
พนักงานพิมพ

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการขอรับบริการ
ไดที่ งานศิษยเกาสัมพันธ โทร. 02-260-9546 หรือ 02-649-5000
ตอ 15357

Past events
กิจกรรมที่ผานมา
พ.ศ. 2549

พ.ศ.2548
ศรีนครินทรวิโรฒแรลลี่
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
รายไดเขาสมทบกองทุน
อโศกมนตรี : ศาสตราจารย
ดร.สาโรช บัวศรี อนุสรณ

โบวลิ่งการกุศล
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
นําเงินรายไดเปนทุนการ
ศึกษาสําหรับนิสิตผูขาดแคลน

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งานคืนสูเหยา
ชาวศรีนครินทร 59 ป
“ราตรีศรีนครินทร”

สัมมนาศิษยเกา
เพื่อสรางเครือขาย
ศิษยเกา มศว

พ.ศ. 2553
สัมมนาศิษยเกาอดีต
ผูนําองคกรนิสิต เพื่อ
สรางเครือขายศิษยเกา

ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนดจัดขึ้นในวันที่
28 เมษายนของทุกป
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
ฝกอบรมรมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ ง
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การ
สือ่ สารใหแก
ศิษยเกา

ศิษยเกาสัมพันธ
สัญจร ออกพบปะ
ศิษยเกาและสราง
เครือขายศิษยเกา
จ. เพชรบุรี และ
จ. ประจวบคีรีขันธ

พิธีมอบโลประกาศ
เกียรติคุณและเกียรติ
บัตร แกศษิ ยเกาผู
ประกอบคุณงาม
ความดี

