








สารจากอธิการบดี

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี มีบุคลากรท่ีจะครบเกษียณอายุในวันที	่ 30	 กันยายน	 2562	 จ�านวน	 

24	 ท่าน	 ประกอบด้วยคณาจารย์อาวุโส	 พนักงาน	 ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า	 มหาวิทยาลัยตระหนักว่า	 ทุกท่าน 

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง	 ได้ทุ่มเทท�างานให้มหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน	 ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 

เปี่ยมล้นด้วยความสามารถและความเสียสละ	 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน	 เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนางาน 

ของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	 และท่ีส�าคัญทุกท่านมีความรัก	 

ความผูกพันและความปรารถนาดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

	 	 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ผมขอขอบคุณทุกท่าน	 และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตลอดจนคุณความดีท่ีทุกท่านได้สั่งสมมา	 จงดลบันดาลให้ 

ทกุท่านและครอบครัวมพีลานามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์	สามารถด�าเนนิชวีติวัยหลงัเกษียณอย่างมคีวามสขุและมคีวามเจรญิ

ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	และกลับมา

ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเมื่อมีโอกาสต่อไป

                (รศ. ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย)

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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จากบางห่างไปมดต้องไกลรส
รสส้มบางมดถึงจะหมดจดจ�ฝังใจ
จดจ�ได้ดีรสใจที่มีมิตรพลีพร้อมให้

หวานชื่นเพียงไหนใจเตือน

เพลงมดลาบาง บางอาลัยมด





รศ. ดร.กนก  รัตนะกนกชัย
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด    คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
อายุการท�งาน   31 ป ี9 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2526	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	เคมี	 	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.	2529		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	–	เทคโนโลยีชีวภาพ	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.	2539	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	–	เทคโนโลยีชีวภาพ	 	 Tokyo	University	of	Agriculture	and	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Technology		(ประเทศญี่ปุ่น)

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
	 7	 ต.ค.	 2533	 –	 	 1 ต.ค.	 2534	 	 ลาฝึกอบรม	Post	–	Graduate	สาขาวิชา	Microbiology

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น

14	 ม.ค.	 2536	 –	 24	 มี.ค.	 2539	 	 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tokyo	University	of	Agriculture	and	Technology	ประเทศญี่ปุ่น
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
16	ธ.ค.	 2530	 	 	 	 	 	 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	4	 คณะพลังงานและวัสดุ

16	ธ.ค. 2532	 	 	 	 	 	 อาจารย์	ระดับ	5	 	 	 คณะพลังงานและวัสดุ

11	เม.ย.	2535	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	6	 	 คณะพลังงานและวัสดุ

20	มิ.ย.			2538	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	6	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

	 1	ต.ค.		2540	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

	 2	ต.ค.		2541	 	 	 	 	 	 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน		 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

	 2	ธ.ค.		2541	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	 	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

	 2	ต.ค.		2548		 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	ว6	 	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

12	ม.ค.		2552	 	 	 	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	(บม4)	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

	 1	ก.ค.		2554	 –	 ปัจจุบัน	 	 รองศาสตราจารย์	ว6	 	 	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
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การด�รงต�แหน่งบริหาร
	 1	ส.ค.		2540	 –	 29	 ต.ค.	2545	 	 เลขานุการสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี		 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

12	ม.ค.		2552	 –	 31	 ก.ค.	2554	 	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย		 	 	 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

 

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะกรรมการการประเมินผลรายละเอียดโครงการวิจัย	และ/	หรือ	รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

	 –	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2536	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2538	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2547	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2555	 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
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จากวันที่เริ่มท�งานจนถึงวันที่เกษียณอายุการท�งานนั้น 
ถือได้ว่าอาจารย์กนกเป็นยอดอาจารย์ที่คอยผลักดันและเป็นต้นแบบที่ดีและเก่ง
อาจารย์ได้วางแนวทางไว้เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการท�งานให้น้องๆ รุ่นต่อไป 

เข้ามาสานต่อพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ด้วยความระลึกถึง รศ. ดร.กนก รัตนะกนกชัย
	 	 รศ.	ดร.กนก	รัตนะกนกชัย	เริ่มปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจ�าสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี	คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เมื่อปี	พ.ศ.	2530	และเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์	โดยด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการมาจนถึงปัจจุบัน	 หลังจากท่ีท่านจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น	 ได้กลับมาท�าวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเอนไซม์ 

ที่ย่อยสลายชีวมวล	 เป็นท่านแรกที่น�าเสนอจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศที่ผลิตเอนไซม์เชิงซ้อน	 ซึ่งต่างจากองค์ความรู้ในอดีตที่มีรายงาน 

ก่อนหน้านี้	 จากนั้นน�าองค์ความรู้เชิงลึกที่ส่ังสมมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	 ตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ 

น�าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์	 	 นับต้ังแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน	 อาจารย์กนกมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตนักศึกษา 

ให้มคีณุภาพ	ทัง้ระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก	ทัง้นักศกึษาไทย	และนกัศกึษาต่างชาต	ิโดยผลติบณัฑิตมากกว่า	50	คน	ซึง่นกัศกึษา

แต่ละคนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ	 โดยเฉพาะทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	 (คปก.)	 และทุน 

จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศ	 โดยบัณฑิตเหล่านั้นท�างานในต�าแหน่ง

อาจารย์	 นักวิจัย	 และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐและเอกชน	 จากความทุ่มเทดังกล่าว	 ท�าให้อาจารย์กนกได้รับรางวัล

จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	โดยเป็นผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ	ประจ�าปี	2558	

	 	 ความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า	 30	ปี	 ส่งผลให้ปัจจุบันห้องปฏิบัติการฯ	 ได้รับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา 

กับสถาบันช้ันน�ามากมาย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 มีงานวิจัยภายใต้การดูแลของ	 รศ.	 ดร.กนก	 รัตนะกนกชัย	 ที่ได้รับ 

เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	เป็นต้น	และภาคเอกชน	เช่น	บริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	

(ตั้งแต่ปี	2551	จนถึงปัจจุบัน)	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เอสซีจี	

เคมิคอลส์	จ�ากัด	บริษัท	มิตรผลวิจัย	พัฒนาอ้อยและน�้าตาล	จ�ากัด	รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ	เช่น	Japan	International	

Research	Center	for	Agricultural	Science	(JIRCAS)	ภายใต้กระทรวงเกษตรและประมง	ประเทศญี่ปุ่น	รวมถึงมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัย	ได้แก่	Mie	University	และ	Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น	สถาบันวิจัย	Academia	Sinica	ประเทศไต้หวัน	

Aarhus	University	ประเทศเดนมาร์ก	สถาบัน	Weizmann	Institute	of	Science	ประเทศอิสราเอล	และ	National	Renewable	

Energy	Laboratory	(NREL)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ	สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องใน

วารสารระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้ห้องปฏิบัติการ	และมหาวิทยาลัยเสมอมา	

	 	 ตลอดเวลาหลายสบิปีทีอ่าจารย์ทุม่เทเพือ่ลกูศษิย์อย่างมากมาย	ซึง่มัน่ใจได้ว่าหลงัจากนี	้อาจารย์กย็งัคงนกึถงึลกูศษิย์เป็นส�าคญั

เช่นเดมิ	จากวนัทีเ่ริม่ท�างานจนถึงวนัทีเ่กษียณอายกุารท�างานนัน้	ถอืได้ว่าอาจารย์กนกเป็นยอดอาจารย์ทีค่อยผลักดนั	และเป็นต้นแบบ

ท่ีดีและเก่ง	 อาจารย์ได้วางแนวทางไว้เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการท�างานให้น้องๆ	 รุ่นต่อไป	 เข้ามาสานต่อพัฒนาประเทศชาติ 

ให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
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รศ. ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   31 ปี 10 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	ชีววิทยา		 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.	2528	 	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	–	จุลชีววิทยา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.	2535	 	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	–	วิทยาศาสตร์การอาหาร	 	 	 Kansas	State	University

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
1	ม.ค.	2532	–	31	ธ.ค.	2535	 	 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก		 	 	 Kansas	State	University,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สาขาวิชา	Food	Science	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

1	ม.ค.	2536	–	31	ก.ค.	2536	 	 ฝึกงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
9 พ.ย. 2530 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

18 ส.ค. 2536 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2537 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

20 มิ.ย. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

19 มี.ค. 2542 รองศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2542 รองศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

2 เม.ย. 2545 รองศาสตราจารย์	ระดับ	9 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ก.ย. 2549 – ปัจจุบัน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน		

ต�าแหน่ง	รองศาสตราจารย์	ว6 

ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการ

	 –	 คณะท�างานเพื่อด�าเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ

	 –	 คณะท�างานกลุ่มศึกษา	และจัดท�ารายละเอียดในคณะท�างานเพื่อด�าเนินการ	เรื่อง	มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล

	 	 และคณะท�างานเพื่อด�าเนินการเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล

	 –	 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะท�างานกลุ่มเชิงบริหารและกลุ่มเชิงวิชาการเฉพาะในคณะท�างานกลุ่มศึกษาและจัดท�ารายละเอียดในคณะท�างาน

	 	 เพื่อด�าเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	(กลุ่มบริหารวิชาการ)

	 –	 คณะท�างานด้านสวัสดิการในคณะท�างานกลุ่มศึกษาและจัดท�ารายละเอียดในคณะท�างานเพื่อด�าเนินการเรื่องมหาวิทยาลัย

	 	 ในก�ากับรัฐบาล	(กลุ่มบริหารวิชาการ)

	 –	 คณะท�างานร่างข้อบังคับ	ว่าด้วย	สภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะท�างานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	มจธ.

	 –	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าส�านักหอสมุด

	 –	 คณะกรรมการร้านค้า

การด�รงต�แหน่งบริหาร
1 ต.ค. 2536 – 31 ม.ค. 2538 สมาชิกสภาคณาจารย์สถาบัน

4 ธ.ค. 2540 – 30 เม.ย. 2542 ประธานสภาคณาจารย์

1 พ.ย. 2543 – 30 เม.ย. 2544 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ค. 2545 – 7 พ.ค. 2548 รักษาการในต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์

3 ม.ค. 2544 – 2 ก.ค. 2544 รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

8 ต.ค. 2544 – 7 ต.ค. 2546 ด�ารงต�าแหน่ง	อ.ก.ม.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 เม.ย. 2548 – 31 ส.ค. 2549 รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2548 – 30 ต.ค. 2551 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 2551 – 30 เม.ย. 2552 รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 2551 – 1 ก.พ. 2554 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์

9 มี.ค. 2555 – 8 มี.ค. 2559 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร	

ส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 เม.ย. 2557 – 31 ส.ค. 2560 ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	

ส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 มี.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร	

ส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 –	 ที่ปรึกษาและคณะท�างาน	เรื่อง	การสอนห้องใหญ่

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	“Sustainable	Development	to	Save	the	Earth	:	

	 	 Technologies	and	Strategies	Vision	2050”

	 –	 คณะกรรมการสภาวิชาการ

	 –	 คณะท�างานโครงการนักศึกษา	มจธ.	ท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ชุมชน

	 –	 คณะท�างานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย	(โครงการ	วมว.)

	 –	 คณะท�างานการจัดหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	โครงการความร่วมมือเพื่อก่อตั้งและพัฒนาสถาบันพัฒนาระบบราง

	 	 ภาคพื้นอาเซียน

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์	ในส่วนของกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�าในคณะหรือนอกคณะ

	 	 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะท�างานกลุ่มย่อยภายใต้โครงการ	6+1	Flagships	Track	3	(กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	

	 –	 คณะท�างานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต	ประจ�าคณะ	สถาบัน	ส�านัก	หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	

	 	 และส่วนงานในก�ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินโครงการความร่วมมือ	เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยภายใต้โครงการศึกษาวิจัย

	 	 และพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลรายละเอียดโครงการวิจัยและ/หรือ	รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

	 –	 ผู้บริหารความรู้ของแต่ละคณะ/	ส�านัก/	สถาบัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะท�างานพัฒนาอาชีพ	คุณภาพชีวิต	สิ่งแวดล้อม	และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนกรณี	กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลรายละเอียดโครงการวิจัย	และ/	หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2536 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2538 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2541 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2557 มหาวชิรมงกุฎ
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อาจารย์ใช้ประสบการณ์จริงในการท�งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมาบูรณาการในการสอนรายวิชา 
รวมทั้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท�งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

ซึ่งช่วยสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตร
ด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมา

อาจกล่าวได้ว่าพวกเราไม่สามารถหาบุคคลใดมาทดแทนท่านได้

ด้วยรักและผูกพันต่อ รศ. ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

	 	 อาจารย์ประเวทย์	ตุย้เตม็วงศ์	หรอืทีพ่วกเราชาวจลุชวีวทิยารูจ้กักนัในชือ่	“ตุ้ย	หรอืพีตุ้่ย”	เดนิทางในสายอาชีพทีเ่รยีกว่า	อาจารย์	

จนครบเกษียณอายุ	 นับเป็นเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุที่ท�างานเพื่อหน่วยงานมาจนถึงวันนี้	 การเกษียณอายุราชการถือว่า 

เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการ	 แต่ส�าหรับอาจารย์ประเวทย์	 ดูเหมือนจะไม่สามารถใช้ค�าจ�ากัดความนี้ได้	 จนถึงวันนี้ 

ที่ใกล้จะถึงเวลาพัก	 แต่ดูเหมือนอาจารย์จะยังคงท�างานมากกว่าเดิม	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 อาจารย์ได้ปฏิบัติภารกิจในทุกด้าน

ได้เป็นอย่างดี	 ทั้งการสอน	 การวิจัยและการบริการวิชาการ	 ในสายตาของพวกเราอาจารย์มีความใส่ใจและพัฒนาทั้งด้านงานวิจัย	

และบรกิารวชิาการอย่างด	ีมทีมีนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ขม้แขง็	ช่วยกนัสร้างผลงานให้เป็นทีป่ระจกัษต่์อแวดวงวชิาการทั้งใน

และต่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บุกเบิกงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับมหาวิทยาลัยของเรา	นอกจากนี้อาจารย์

ยงัได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิานในต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัภาควชิา	ระดบัคณะและระดบัส�านกัของมหาวทิยาลยั	รวมทัง้ได้รบัแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพต่างๆ	 ภายนอกมหาวิทยาลัย	 อาจารย์ประเวทย์เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของพวกเรา	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งช่วยหารายได้จากงานบริการวิชาการ	และงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเสมอมา	นอกจากนี้ด้านการสอน	อาจารย์ใช้ประสบการณ์

จริงในการท�างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมาบูรณาการในการสอนรายวิชา	 รวมทั้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการ

ท�างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	 ซ่ึงช่วยสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตร	 ด้วยความสามารถและประสบการณ์ 

ที่สั่งสมมา	อาจกล่าวได้ว่าพวกเราไม่สามารถหาบุคคลใดมาทดแทนท่านได้	

	 	 พวกเราชาวจุลชีววิทยาขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ	“พี่ตุ้ย”	อาจารย์ประเวทย์	ตุ้ยเต็มวงศ์	ที่เป็นก�าลังส�าคัญและสร้าง

ผลงานที่มีคุณค่าให้กับภาควิชา	 คณะและมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ	 พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย ์

จะใช้ความรู	้ความสามารถช่วยเหลอืภาควชิา	คณะ	และมหาวทิยาลยั	รวมทัง้เป็นต้นแบบของอาจารย์คณุภาพให้กบัน้องๆ	ด�าเนินงาน

ตามเส้นทางของอาจารย์ต่อไป

	 	 ในโอกาสนี้	ขออาราธนาคุณพระศรีรันตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	ได้ปกปักรักษาและคุ้มครอง	รศ.	ดร.ประเวทย์	ตุ้ยเต็มวงศ์	

และครอบครัว	ให้ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพแข็งแรง	ตลอดไป

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

ปีเกิด    พ.ศ. 2501
ต�แหน่ง    รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุการท�งาน  38 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	–	วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.	2528	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	–	Geotechnical	Engineering	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

พ.ศ.	2535	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	–	Mining	And	Metallurgical	Engineering	 	 McGILL	University			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประเทศแคนาดา
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
4 พ.ค. 2524 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	วิศวกรเหมืองแร่	

ระดับ	3

กองการเหมืองแร่

25 เม.ย. 2526 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	3 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดพังงา

1 ต.ค. 2526 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	4 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดพังงา

1 มิ.ย. 2527 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	4 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดชุมพร

16 มี.ค. 2530 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	4 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดชลบุรี

1 ม.ค. 2532 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	5 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดชลบุรี

1 ต.ค. 2535 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	6 ส�านักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดชลบุรี

1 ต.ค. 2538 วิศวกรเหมืองแร่	ระดับ	7 กองการเหมืองแร่	กรมทรัพยากรธรณี

30 เม.ย. 2540 โอนมาด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

17 ส.ค. 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 มี.ค. 2543 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	ต�าแหน่ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 ม.ค. 2547 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์	ว6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
การด�รงต�แหน่งบริหาร
24 ม.ค. 2543 – 20 มี.ค. 2543 รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

21 มี.ค. 2543 – 14 ก.ค. 2545 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1 มี.ค. 2546 – 15 ก.ค. 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

17 ต.ค. 2549 – 15 ก.ค. 2555 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะท�างานกลุ่มย่อยภายใต้โครงการ	6+1	Flagships	Track	3	(กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	

	 –	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน	ครั้งที่	14	

	 –	 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

	 –	 คณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่

	 –	 คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพโดยรวมทั้งองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)

	 –	 คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนา	มจธ.	ฉบับที่	9

ประวัติการรับรางวัล
	 –	 เข็มเกียรติคุณ	 	 	 	 สภามหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2549 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2552 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
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ด้วยความระลึกถึง “รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร”

	 	 รศ.	 ดร.ภาณุวัฒน์	 สุริยฉัตร	 เกิดที่จังหวัดตรัง	 ได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 7	ที่โรงเรียนวัดควนวิเศษกุล	 และสอบ 

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึง	5	ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ	อาจารย์เรียนดีมาตลอดสอบได้เป็นอันดับที่	3	ของจังหวัดตรัง	ต่อมา 

ในปี	พ.ศ.	2520	อาจารย์สอบเข้าเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยวิธีสอบตรง	อาจารย์เลือกเรียน

สาขาวศิวกรรมเหมืองแรแ่ละโลหะวิทยา	จบการศึกษาด้วยเกียรตินยิมอนัดับ	2	หลงัเรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการ	ต�าแหน่งวิศวกร 

เหมืองแร่	3	ฝ่ายร็อคแมคคานิคส์	กองการเหมืองแร่	กรมทรัพยากรธรณี	ปี	พ.ศ.	2526	อาจารย์ได้รับทุนเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สาขา	 Geotechnical	 Engineering	 ที่	 AIT	 หลังเรียนจบได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าฝ่ายงานค้นคว้าและส่งเสริมผลผลิตเหมืองแร่

ทรัพยากรธรณี	จังหวัดชุมพร	ปี	พ.ศ.	2530	อาจารย์ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่	McGill	University	ประเทศแคนนาดา	 

สาขา	Mining	and	Geophysics	และส�าเร็จการศึกษาในปี	พ.ศ.	2535	ด้วย	Dean’s	Honor	List	อาจารย์ภาณุวัฒน์กลับมาประจ�า 

กองการเหมืองแร่	 ต่อมาอาจารย์เอนก	 ศิริพานิชกร	 ได้ทาบทามให้มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา	 Engineering	 Economics	 for	

Civil	Engineers	ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		

	 	 ปี	พ.ศ.	2540	อาจารย์เกษม	เพชรเกตุ	ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาในขณะนั้น	ได้ชักชวนอาจารย์ภาณุวัฒน์	มาบรรจ ุ

เป็นอาจารย์ระดับ	 7	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งอาจารย์ภาณุวัฒน์รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขา

วิศวกรรมเทคนิคธรณี	 ในส่วนของปฐพีกลศาสตร์	 วิศวกรรมฐานราก	 และวิศวกรรมธรณีวิทยา	 รวมถึงงานวิจัยได้เป็นอย่างด	ี 

จนได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์	สาขาวศิวกรรมโยธา	อาจารย์ได้อทุศิตนกับงานสอนมาตลอด

และอาจารย์เคยบอกว่าเป็นงานที่สร้างกุศลมากกว่างานอื่นๆ

	 	 นอกจากน้ีอาจารย์ภาณุวัฒน์	 ยังได้ช่วยงานบริหารของมหาวิทยาลัย	 โดยได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาอธิการบด ี

ด้านการประกันคุณภาพ	ดูแลด้านประกันคุณภาพ	พร้อมทั้งดูแลงานตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

จนครบ	2	วาระเป็นระยะเวลา	8	ปี	ประสบการณ์ทีอ่าจารย์ได้รับ	ได้น�าไปช่วยเหลอืสงัคมในเวลาต่อมา	โดยเป็นวทิยากรผูต้รวจประเมนิ	

และทีป่รกึษาโครงการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	(PMQA)	นับได้ว่าสร้างชือ่เสียงให้มหาวทิยาลยัเป็นอย่างมาก

	 	 อาจารย์ภาณวุฒัน์เป็นผูท่ี้เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา	ได้เป็นผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั	(มจร.)	

ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	และยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานของสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนา	มจร.	จนได้รับ

เข็มเกียรติคุณจากสภามหาวิทยาลัย	 มจร.	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

ของ	มจร.	ด้วย	นับได้ว่าอาจารย์ได้ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนามาก	อนุโมทนาสาธุด้วย

	 	 อาจารย์ภาณุวัฒน์	ยังเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของ	มจธ.	ได้น�าทีมคว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาบุคลากร	สกอ.	มาตลอดตั้งแต่

ปี	 พ.ศ.	 2544	 จวบจนถงึปัจจบุนั	 เคยครองแชมป์เหรยีญทองทมีชายอาย	ุ 45	 ปีขึน้ไป	 9	 สมยัตดิต่อกนั	 สร้างชือ่เสยีงให้กบั	 มจธ.	 

เป็นอย่างมาก	นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน	และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

	 	 อาจารย์ภาณุวัฒน์	 ได้สมรสกับคุณดวงกมล	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2528	มีบุตรด้วยกัน	2	คน	บุตรสาวคนโตจบการศึกษาจากโรงเรียน

สตรวีทิยา	และเข้าศกึษาต่อจนจบแพทยศาสตรบณัฑติ	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	และได้ศกึษาต่อแพทย์ 

เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลกลาง	สังกัดกรุงเทพมหานคร	

ส่วนบุตรชายคนเล็กจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	 และเข้าศึกษาต่อจนจบแพทยศาสตรบัณฑิต	 จากคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลลาดกระบัง	สังกัดกรุงเทพมหานคร	นับได้ว่าอาจารย์ภาณุวัฒน์

เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดี
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	 	 ในโอกาสที่อาจารย์ภาณุวัฒน์	สุริยฉัตร	จะเกษียณอายุราชการในวันที่	30	กันยายน	2562	นี้ในนามของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาภาควิชา	 มาด้วยดีโดยตลอด	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ภาณุวัฒน์และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ตลอด

กาลนานเทอญ

             ด้วยรักและผูกพัน

             เอกชัย  ภัทรวงศ์ไพบูลย์

             หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร ที่นับถือ

	 	 น้อยได้รู้จักอาจารย์	 หรือ	 รศ.	 ดร.ภาณุวัฒน์	 สุริยฉัตร	 ในฐานะที่ท่านได้รับการด�ารงต�าแหน่ง	 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการ 

ประกนัคณุภาพ	ถ้าจ�าไม่ผดิประมาณปี	พ.ศ.	2549	อาจารย์ประจ�าอยูท่ีส่งักัดภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และในช่วง

เวลานัน้	งานประกนัคณุภาพยงัอยูภ่ายใต้สงักดักองบรกิารการศกึษา	โดยม	ีคณุสจุติรา	หรอืนคิเนมว่า	น้องเป้า	เป็นหวัหน้างานประกนั

คุณภาพและหน่วยงานกองบริการการศึกษาในขณะนั้น	ตั้งอยู่ที่อาคารส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	2	

	 	 ภายใต้กองบริการการศึกษาซ่ึงมีอาจารย์เป็นผู้บังคับบัญชา	 อาจารย์จะให้เกียรติกับบุคลากรทุกๆ	 คน	 มีความเป็นกันเอง	 

และเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี	 โอบอ้อมอารี	 ช่วยเหลืองานของประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี	 ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสุข 

กบัการท�างาน	และเม่ืออาจารย์หมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์กย็งัให้ความเป็นกนัเอง	พบปะกนัทีใ่ด	อาจารย์จะเรยีก	“คณุน้อย”	

เสมอ	 ต่อมาภายหลังได้ทราบอีกว่า	 อาจารย์เป็นนักกีฬาตัวเก็งของทีมปิงปอง	 เป็นผู้ก�ากับดูแลของทีม	 เมื่อไปแข่งขันนอกสถานที	่ 

จะดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	ยิ้มแย้ม	ทักทายแบบเป็นกันเองอย่างดีเยี่ยม	

	 	 เมื่อน้อยย้ายมาที่อาคารวิศวกรรมศาสตร์	 ชั้น	 8	 และได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ชั้น	 2	 ทานอาหารรอบเช้าของร้านลุงกบ 

โดยบังเอิญ	จะสนทนาและถามถึงสุขภาพ	และเรื่องทั่วๆ	ไป	อาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์ที่ดีและทักทายด้วยไมตรีจิตที่ดีมีเมตตาเสมอ	

ทักทายด้วยน�้าเสียงสไตล์ของอาจารย์	จะเขียนบอกอย่างไรดีเนี่ย	555+	เป็นน�้าเสียงที่รู้ๆ	กันของชายหนุ่มแบบห้าว	แต่ไม่ห้าวก็แล้ว

กนันะ	ทกัทายและแทนตวัเองว่าอาจารย์เสมอ	เหมอืนครัง้การด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษาอย่างไรอย่างนัน้	ขอบพระคณุในความมีเมตตา

จิตที่ดีที่ให้กับบุคลากรและขอบพระคุณที่ให้การดูแลหน่วยงานกองบริการการศึกษาเป็นอย่างดีค่ะ	 ขอบพระคุณที่ท�าให้น้อยได้รู้จัก	

รศ.	ดร.ภาณุวัฒน์	สุริยฉัตร	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านนี้อีกครั้งด้วยค่ะ

	 	 ท้ายนี้	 ขออ�านาจบารมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์อ�านวยพรให้ครอบครัวอาจารย์ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ความรุ่งเรือง	 ตลอดทั้ง 

ให้มีพลานามัยแข็งแรงๆ	ตลอดไปเทอญ

             ด้วยความเคารพเสมอ

             ณภัสสรณ์  โลหะญาณจารี  (คุณน้อย)
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รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    รองศาสตราจารย์ ว6 
ต�แหน่งบริหาร   รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี (บม3)
สังกัด    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุการท�งาน   37 ปี 9 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	–	วิศวกรรมเครื่องกล		 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.	2527	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	–	Energy	Technology	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

พ.ศ.	2533	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	–	Mechanical	Engineering	 	 University	of	Auckland																

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประเทศนิวซีแลนด์

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงาน ในต่างประเทศ
3 ม.ค. 2526 – 3 ม.ค. 2528 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สาขา	Energy Technology

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

10 ก.พ. 2529 – 10 มี.ค. 2529 ลาไปดูงานด้านพลังงานชีวภาพ ประเทศออสเตรเลีย

6 พ.ย. 2529 – 6 พ.ย. 2533 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	

สาขา	Mechanical	Engineering

University	of	Auckland

ประเทศนิวซีแลนด์
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
3 ธ.ค. 2524 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

24 ธ.ค. 2527 อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 พ.ย. 2533 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2534 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2537 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 ก.ย. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 ธ.ค. 2542 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 มี.ค. 2543 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	ต�าแหน่ง	

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์	ว6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การด�รงต�แหน่งบริหาร
14 มิ.ย. 2534 หัวหน้างานโรงงานและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ	ME Lab

26 ต.ค. 2537 – 25 ต.ค. 2541 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

1 มี.ค. 2537 – 29 ก.พ. 2539 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

27 ธ.ค. 2540 – 28 ธ.ค. 2542 หัวหน้าสาขาวิชาความร้อนประยุกต์

28 ส.ค. 2541 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1 มี.ค. 2546 – 15 ก.ค. 2549 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

16 ก.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2553 รองอธิการบดี

1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555 ที่ปรึกษาอธิการบดี

16 พ.ค. 2555 – 24 ธ.ค. 2565 รองอธิการบดี	มจธ.	ราชบุรี
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการร่างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการประสานงานการถ่ายทอดสด

	 	 ทางโทรทัศน์	–	วิทย	ุงานนิทรรศการเทคโนโลยี	ครั้งที่	6

	 –	 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติ

	 	 หน้าที่อาจารย์

	 –	 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 –	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการประสานงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี

	 	 รถยนต์

	 –	 คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษการผลิตบัณฑิต

	 	 ทางวิศวกรรมศาสตร์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 –	 คณะกรรมการวางแผนการผลิตบัณฑิตและบริหารโครงการ

	 	 พัฒนาอาจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนา

	 –	 คณะท�างานโครงการ	ADB

	 –	 คณะท�างานโครงการจัดตั้ง	Learning	Research	Network	

	 	 Center	(LRNC)	

	 –	 คณะท�างานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	มจธ.

	 –	 คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

	 –	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

	 –	 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

	 –	 คณะกรรมการประเมินข้าราชการเพื่อด�ารงต�าแหน่ง	ระดับ	6

	 –	 คณะกรรมการอ�านวยการ	และคณะกรรมการบริหาร

	 –	 คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมอุณภาพ

	 –	 คณะกรรมการสภาวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการที่ส�าเร็จการศึกษาหลังจาก

	 	 รับทุนรัฐบาลหรือทุนของมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นพนักงาน

	 	 ของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

	 –	 คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างต�าแหน่ง	และอัตราเงินเดือน

	 	 พนักงานมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภา

	 	 มหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย

	 –	 คณะท�างานโครงการหลักสูตร	BIOENGINEERING

	 –	 คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน

	 –	 คณะกรรมการโครงการสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียน

	 –	 คณะท�างานโครงการ	KMUTT	WEB	DESIGN	CONTEST

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริการการบริหาร

	 –	 คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	

	 	 เรื่อง	Brain	Based	Learning	(BBL)

	 –	 คณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

	 –	 คณะท�างานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์

	 	 แสงอาทิตย์

	 –	 คณะท�างานติดตามประเมินผลอัตราก�าลังใหม่ที่ได้รับจัดสรร

	 	 หลังการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล

	 –	 คณะท�างานโครงการสอนภาษาองักฤษแบบเข้มข้น	ภาคฤดรู้อน

	 –	 คณะกรรมการงบประมาณ	

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

	 	 ระดับมัธยมศึกษา	เรื่องพลังงานทดแทน

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ	สาย	ก.	(ผู้บริหาร)	

	 	 เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน	

	 	 ครั้งที่	2

	 –	 คณะท�างานระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่	สายวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 –	 คณะกรรมการกองบรรณาธิการดูแลเว็บไซต์

	 –	 คณะกรรมการโครงการนวัตกรรมสื่อและเครื่องมือส�าหรับ

	 	 การเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 –	 คณะท�างานเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยการจัดอันดับ

	 	 สถาบันต่างๆ

	 –	 คณะท�างานหลักสูตรเฉพาะบุคคล	(Individual	Based	

	 	 Program;	IBP)

	 –	 คณะอนกุรรมการโครงการห้องเรยีนวทิยาศาสตร์	แผนกมธัยมปลาย

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาเงินรางวัลประจ�าปี
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	 –	 คณะท�างานจัดท�าแผนปฏิบัติการ	5	ปี	(พ.ศ.	2550	–	2554)	

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะท�างานเพื่อก�าหนดต�าแหน่ง	(Positioning)

	 	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	

	 	 “Sustainable	Development	to	Save	the	Earth	:	

	 	 Technologies	and	Strategies	Vision	2050”

	 –	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมูลนิธิโครงการหลวง

	 	 และโครงการตามพระราชด�าริ

	 –	 คณะท�างานโครงการสนบัสนนุการจดัตัง้ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์

	 	 ในโรงเรียนโดยก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย	(โครงการ	วมว.)	

	 –	 คณะกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุน

	 	 การศึกษาทางเลือก

	 –	 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

	 –	 คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเพื่อแต่งตั้ง

	 	 ให้ด�ารงต�าแหน่งระดับ	4	หรือ	5	ของสายงานที่เริ่มต้นจาก

	 	 ระดับ	1	หรือ	2	

	 –	 คณะกรรมการอ�านวยการคลัสเตอร์	(R&D	Cluster)	ในระดับ

	 	 มหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์	(R&D	Cluster)	ในระดับ

	 	 คลัสเตอร์

	 –	 คณะท�างานดูแลรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเผยแพร่

	 	 ทางสถานีโทรทัศน์

	 –	 คณะอนุกรรมการโครงสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์	

	 	 ในโรงเรยีนโดยการก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลยั	(โครงการ	วมว.)	

	 –	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	

	 	 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

	 –	 คณะท�างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

	 	 พระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ	ในการจัดงานฉลอง

	 	 50	ปี	แห่งการก่อตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

	 –	 คณะท�างานวิทยาลัยสหวิทยาการ

	 –	 คณะท�างานโครงการ	6+1	Flagships	Track	3	(กลุ่มผูม้ส่ีวนได้

	 	 ส่วนเสีย)

	 –	 คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตราชบุรี

	 –	 คณะท�างานโครงการ	6+1	Flagships	Track	3	

	 	 (การพัฒนานักศึกษา)

	 –	 คณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

	 –	 คณะท�างานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	

	 	 (Faculty	Development	KMUTT)

	 –	 คณะท�างานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ

	 –	 คณะท�างานส�านักบริหารโครงการ	มจธ.	ราชบุรี

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสมรรถนะประจ�าปี

	 –	 คณะกรรมการวิชาการ	มจธ.	ราชบุรี	(เฉพาะกิจ)	เพื่อพิจารณา

	 	 การเลื่อนระดับและการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

	 –	 คณะท�างานวิชาศึกษาทั่วไป	ราชบุรี

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน	

	 –	 คณะกรรมการอาคารสถานที่	มจธ.	ราชบุรี

	 –	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น

	 	 พนักงาน

	 –	 ที่ปรึกษากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อินไซด์	มจธ.

	 –	 คณะท�างานหลักสูตรคู่ขนาน	(Co–Curriculum)	มจธ.	ราชบุรี

	 –	 คณะท�างานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต	ประจ�าคณะ	

	 	 สถาบัน	ส�านัก	หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

	 	 เทียบเท่าคณะ	และส่วนงานในก�ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

	 	 พระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะท�างานจัดระบบการศึกษาโครงการการจัดการเรียน

	 	 การสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่	ณ	มจธ.	ราชบุรี	

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะท�างานพิจารณาหลักสูตรวิชาเคมี

	 –	 คณะกรรมการโครงการปั่นจักรยานทางไกลเทิดพระเกียรติ

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(กรุงเทพฯ	–	หัวหิน)	

	 –	 คณะกรรมการโครงการจักรยานประเพณี	มจธ.	บางมด		 	

	 	 บางขุนเทียน	

	 –	 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์	มจธ.	(6+1	Flagships)	
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อาจารย์สมชายเป็นผู้บริหารที่มีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัดของนักวิชาการสายวิศวกรรม
บนโต๊ะท�งานอาจารย์จึงมีหนังสือและต�ราเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์วางไว้ 

เข้าใจว่าอาจารย์คงเอาไว้ศึกษาข้อมูลเพื่อจะได้พูดจาภาษาเดียวกันกับนักประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2534 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2548 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2551 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
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“รศ. ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา”
	 	 ก่อนทีอ่าจารย์สมชาย		จนัทร์ชาวนา	จะได้รบัต�าแหน่งรองอธกิารบด	ีมจธ.	ราชบรุ	ีซึง่เป็นต�าแหน่งปัจจบุนั	อาจารย์เคยท�าหน้าที่

เป็นผู้บริหารอยู่ที่	มจธ.	บางมด	มาหลายต�าแหน่ง	ได้แก่	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	(พ.ศ.	2541	–	2546)	รองอธิการบดีอาวุโส 

ฝ่ายวิชาการ	 (พ.ศ.	 2546	 –	 2549)	 รองอธิการบดี	 (พ.ศ.	 2549	 –	 2553)	 และเริ่มด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	 มจธ.	 ราชบุรี 

เมื่อปี	พ.ศ.	2553	จนถึงปัจจุบัน

	 	 ในมมุมองของเลขานกุาร	อาจารย์สมชายเป็นผูบ้รหิารทีม่คีวามตัง้ใจและทุม่เทให้กบังานทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นอย่างด	ีมช่ีวงหนึง่

ทีอ่าจารย์ได้รบัมอบหมายให้ดแูลหน่วยงานด้านการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั		ซึง่ดแูล้วน่าจะเป็นงานทีไ่ม่ค่อยถนดัของนกัวชิาการ

สายวิศวกรรม		บนโต๊ะท�างานอาจารย์จึงมีหนังสือและต�าราเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์วางไว้		เข้าใจว่าอาจารย์คงเอาไว้ศึกษาข้อมูล

เพื่อจะได้พูดจาภาษาเดียวกันกับนักประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา			

	 	 นอกจากเป็นผูบ้รหิาร	อาจารย์สมชายยงัเป็นอาจารย์สอนทีภ่าควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล		คณะวศิวกรรมศาสตร์		มกัจะมลีกูศษิย์

มาปรึกษาท่ีห้องท�างานอาจารย์อยู่เสมอ	 คนที่ได้ใกล้ชิดอาจารย์จะรู้กันดีว่าอาจารย์เป็นคนพูดจาเสียงดัง	 เหมือนจะดุแต่ไม่ดุ	 

เป็นคนจริงจงักบัการท�างานแต่กไ็ม่ได้เข้มงวดมากนกั		และในขณะทีม่ทีัง้งานสอนและงานบรหิาร	อาจารย์ยงัได้สละเวลาเป็นกรรมการ

พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์อีกหลายมหาวิทยาลัย	 มีผลงานวิชาการเล่มหนาๆ	 ส่งมาให้อาจารย์ช่วยอ่านและ 

ให้ความเห็นอย่างสม�่าเสมอ	อาจารย์จึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความสามารถแบ่งเวลาในการท�างานได้อย่างน่าทึ่ง

	 	 เกอืบสบิปีทีผ่่านมา	อาจารย์สมชายในฐานะรองอธกิารบดี	มจธ.	ราชบรุ	ีต้องเดนิทางไปและกลบั	กรงุเทพฯ	–	ราชบรุ	ีเป็นประจ�า		

และหลายครั้งก็อยู่ค้างที่	 มจธ.	 ราชบุรี	 พวกเราทราบดีว่างานหลายๆ	 อย่างที่	 มจธ.	 ราชบุรี	 เป็นงานใหม่	 มีปัญหามากมาย 

ให้ต้องแก้ไข	 และอาจารย์ก็ไม่เคยย่อท้อท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ให้ลุล่วง	 ถือได้ว่าอาจารย์เป็นเรี่ยวแรงหลักและก�าลังส�าคัญในการ

พัฒนา	มจธ.	ราชบุรี	มาโดยตลอด	

	 	 ในโอกาสเกษียณอายุการท�างานของอาจารย์สมชาย	 เชื่อว่าอาจารย์สมชาย	 ซึ่งยังมีสุขภาพแข็งแรงจะยังคงช่วยท�างานให้กับ

มหาวิทยาลัยได้อย่างดีต่อไป	 พวกเราเลขานุการผู้บริหารและชาว	 มจธ.	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีปกเกล้า

ปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปกป้องคุ้มครอง	 และอ�านวยอวยพรให้อาจารย์และครอบครัว 

มีความสุข	 สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ	 ปราศจากทุกข์ภัยอันตรายใดๆ	 เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา 

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกหลายๆ	ปี

             กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

             ส�านักงานอ�านวยการ ส�านักงานอธิการบดี
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ด้วยความระลึกถึง “รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา”
  รศ.	 ดร.สมชาย	 จันทร์ชาวนา	 ได้รับมอบหมายภารกิจจากมหาวิทยาลัย	 ถึงแนวทางการพัฒนา	 มจธ.	 ราชบุรีภายใต้รูปแบบ	

Residential	college	และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้มาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์

	 	 มจธ.	ราชบุรี	เปิดรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา	2556	ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิด	การเรียนการสอน	

ไม่ว่าจะเป็น	facility	หรือหลักสูตรการเรียนการสอน	ซึ่งการท�างานร่วมกับอาจารย์ท�าให้รู้ว่า	อาจารย์เป็นคนน่ารัก	สุภาพ	สามารถ

ประสานการท�างานร่วมกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

	 	 อาจารย์สมชายมีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน	 ท่านอยากให้ทิศทางการพัฒนาของ	 มจธ.	 ราชบุรี	 

มีความชัดเจนก่อนที่ท่านจะเกษียณ	ท่านอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกท่านในการพัฒนา	มจธ.	ราชบุรี	เมื่อมีโอกาส

ได้เข้าไปปรึกษางานต่างๆ	กับ	อาจารย์สมชาย	อาจารย์จะให้ความรู้ความเข้าใจ	วิธีการคิดให้รอบด้าน	รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กับบริบทของงานนั้น	ซึ่งท�าให้เราได้รับความรู้เพื่อน�าไปปรับปรุงวิธีการคิด	การพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น	

	 	 สุดท้ายขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	โปรดดลบันดาลให้	รศ.	ดร.สมชาย	จันทร์ชาวนา	มีสุขภาพแข็งแรง	หากมีโอกาสก็อยาก

ขอให้ท่านมาเยี่ยมเยียน	และให้ค�าแนะน�าในการพัฒนา	มจธ.	ราชบุรี	ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

              ศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม

              นักบริหารงานทั่วไป

              ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
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รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ที่เคารพรัก
	 	 ชายรูปร่างสันทัด	ผิวแทน	ตากลม	(โต)	จัดได้ว่าหน้าตาคมสันและเป็นผู้บริหารที่น้อยให้ความเคารพรักเสมอมา	(ขอแทนตัวเอง

ว่าน้อยนะคะ	 เพื่อความเป็นกันเอง)	 ตั้งแต่ได้รู้จักและร่วมงานกับอาจารย์	 ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	 

ที่ดูแลกองบริการการศึกษา	และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการสภาวิชาการ	 (เริ่มปี	พ.ศ.	 2549)	 โดยทีมกองบริการการศึกษาเป็นผู้ช่วย

เลขานุการสภาวิชาการ	

	 	 ในฐานะทีอ่าจารย์ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดอีาวโุสฝ่ายวชิาการ	เมือ่จะมกีารประชมุสภาวชิาการ	ทมีเลขานกุารจะต้องน�าวาระ

การประชุมทั้งหมดเสนอให้ท่านรับทราบก่อน	โดยนัดหารือที่อาคารส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	8	พี่แดง	(คุณวราภรณ์	ตราชู)	จะเป็น

ผู้น�าทีม	 เกริ่นน�าเสนอวาระสภาวิชาการ	 ซึ่งอาจารย์จะให้เกียรติทีมเลขานุการเสมอ	อาจารย์จะมีน�้าเสียง	 คม	 ชัด	 และมีหลักการ 

ในตัวเอง	 บุคลิกภาพสุภาพ	 อ่อนน้อม	 ส�าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพวกเราที่ได้สัมผัสกับท่านอาจารย์มา	 อาจารย์ท่านนั้นคือ	 

“รศ.	ดร.สมชาย	จันทร์ชาวนา”	

	 	 ปัจจบุนัได้พบท่านในฐานะรองอธกิารบด	ีมจธ.	ราชบรุ	ีเมือ่มกีารจดัประชมุสภาวชิาการครัง้ที	่7/2561	วนัจนัทร์ที	่7	พฤษภาคม	

2561	ประธานสภาวชิาการขอให้ทมีเลขานกุารสภาวชิาการ	จดัวาระการประชมุพร้อมการไปเยีย่มเยอืนสถานทีร่อบนอก	มจธ.	บางมด		

โดยมุง่ไปที	่มจธ.	ราชบรุ	ีเมือ่อาจารย์ทราบ	อาจารย์ได้โทรมาหาน้อยในฐานะผูป้ระสานงานของทีมเลขานกุารสภาวชิาการ	ขอทราบ

รายละเอียดการประชุมและการเยี่ยมเยือนสถานที่ใน	 มจธ.	 ราชบุรี	 เม่ือได้เรียนให้อาจารย์รับทราบเบ้ืองต้นแล้ว	 อาจารย์ก็แจ้ง 

ให้น้อยประสานงานกบัทมีเจ้าหน้าทีข่อง	มจธ.	ราชบุร	ีและขาดเหลอืสิง่ใดขอให้แจ้งอาจารย์รบัทราบต่อไปด้วย	นบัได้ว่าการเยีย่มเยอืน	

มจธ.	ราชบุรีที่ได้รับความร่วมมือจากรองอธิการบดี	มจธ.	ราชบุรีแล้ว	ยังได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ใน	มจธ.	

ราชบุรีอย่างดีเยี่ยม	ท�าให้การด�าเนินงานในวันดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงโดยสวัสดิภาพ	 และด้วยความเป็นกันเอง	 อาจารย์ยังคงให้ความ

น่ารัก	ความประทับใจ	ความเมตตาและรอยยิ้มทักทายด้วยความสุภาพเสมอๆ	พบเห็นอาจารย์ที่ไหน	หรือถ้าน้อยไม่ทันเห็นอาจารย์	

อาจารย์จะเรยีกชือ่และทกัทายด้วยความสุภาพว่า	“สวสัดคีรบัคณุน้อย	สบายดนีะครบั	พร้อมด้วยรอยยิม้”	นบัได้ว่า	น้อยได้รบัความ

เมตตา	และได้รับไมตรีจิตในความเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเยี่ยมเสมอมา

	 	 แต่ด้วยในความอายุวัยหรือรูปร่างของอาจารย์แล้ว	 ไม่คิดว่าอาจารย์จะเกษียณ	 ถ้าดูไปแล้ว	 อาจารย์ก็ยังมีใบหน้าเสมือน 

เด็กหนุ่มๆ	 นะคะ	 (ฮั่นแน่	 มีรอยยิ้มที่สดใสให้เห็นเสมอ)	 จ�าภาพการยิ้มของท่านได้เสมอคะ	 การยืนสนทนา	 ก็เป็นเอกลักษณ์	 

เฉพาะตวั	จ�าง่าย	ถงึกระนัน้กส็ูวั่ยเกษยีณอายรุาชการ	แต่ในหวัใจของผูร่้วมงานใน	มจธ.	น้อยคาดหวงัอย่างยิง่ว่า	อาจารย์มไิด้เกษยีณ

ไปจากหัวใจของผูท้ีเ่คยได้ร่วมงานกบัอาจารย์หรอกค่ะ	 ยงัคงจารึกในความทรงจ�าทีด่แีละยงัคงจารกึชือ่ใน	 มจธ.	 ของพวกเราตลอดไป	 

ที่มีนามว่า	“รศ.	ดร.สมชาย		จันทร์ชาวนา”		

	 	 สุดท้ายนี้	 น้อยขออ�านวยพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่อาจารย์และครอบครัวนับถือ	 จงปกป้องคุ้มครองให้อาจารย์และครอบครัวประสบ 

แต่ความสุข	ความเจริญ	ตลอดจนมีพลานามัยแข็งแรงๆ	ตลอดไปนะคะ

              ด้วยความเคารพรักเสมอคะ

              ณภัสสรณ์ โลหะญาณจารี (น้อย)

              ส�านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
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รศ. เอนก ศิริพานิชกร

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    รองศาสตราจารย์ ว6
ต�แหน่งบริหาร   ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี (บม3)
สังกัด    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุการท�งาน  37 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2525	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	–	วิศวกรรมโยธา	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.	2528	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	–		 	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

	 	 	 	 Structural	Engineering	and	Construction

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
15	ส.ค.	2526	–	31	มี.ค.	2528		 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท	สาขา	Structural	Engineering	and	Construction	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
14 พ.ค. 2525 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 เม.ย. 2528 อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 เม.ย. 2530 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2533 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 มี.ค. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ธ.ค. 2548 รองศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14 ธ.ค. 2548 รองศาสตราจารย์	ระดับ	9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 ก.ย. 2553 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	รองศาสตราจารย์	ว6

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การด�รงต�แหน่งบริหาร
1 มิ.ย. 2530 – 30 มิ.ย. 2534 เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

16 ต.ค. 2535 – 15 ต.ค. 2537 เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

16 ส.ค. 2544 – 15 ส.ค. 2546 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

1 ก.ย. 2560 – 31 ส.ค. 2564 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะท�างานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการยกระดับ	ครูช่างอุตสาหกรรม

	 –	 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ

	 –	 กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบรางภาคพื้นอาเซียนเป็นสถาบันสมทบของ

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนงานวิจัย	เรื่อง	การก�าหนดทิศทางของนโยบายและ

	 	 แผนหลักการบริหารจัดการน�้าระดับประเทศ	และการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

	 –	 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อก่อตั้งและพัฒนาสถาบันพัฒนาระบบรางภาคพื้นอาเซียน

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรับจ้างวิจัยสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการโครงการ

	 	 จัดท�าร่างข้อบังคับและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยและการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าตามกฎหมายควบคุมอาคาร

	 –	 คณะกรรมการการกลั่นกรองการเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ	(ว)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2532 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2535 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2541 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2550 เหรียญจักรพรรดิมาลา

5	ธ.ค.	2550 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2558 มหาวชิรมงกุฎ
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รศ. เอนก ศิริพานิชกร : อาจารย์ต้นแบบของผม
	 	 ผมได้รู้จักรองศาสตราจารย์เอนก	ศิริพานิชกร	หรือพี่หรั่ง	ตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ	หรอื	สจธ.	(ปัจจบุนั	คอื	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี	หรอื	มจธ.)	ตัง้แต่	พ.ศ.	2522	

นัน่คือตัง้แต่ผมเข้ามาเรยีนเป็นน้องใหม่ปีที	่1	ของสถาบันแห่งนี	้หลงัจากนัน้ผมก็ม	ีพีห่รัง่	เป็นต้นแบบการด�าเนนิชวีติและการท�างาน

ที่ผมด�าเนินตามมาหลายๆ	เรื่องอยู่หลายปี	ซึ่งจะเล่าสู่กันฟังและขอเล่าถึงเรื่องบางเรื่องที่ผู้อ่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

	 	 ในช่วงที่ผมเข้ามาเรียนปี	1	ที่	สจธ.	(หรือ	มจธ.	ในปัจจุบัน)	บ้านที่ผมอาศัยอยู่กับบ้านที่พี่หรั่งอาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้น	ห่างกัน

ประมาณสกั	50	เมตร	คณุพ่อของผมและคุณพ่อของพีห่รัง่เป็นเพือ่นกนั	และผมกต็ามมาเรยีนทีเ่ดยีวกบัพีห่รัง่	โดยพีห่รัง่เป็นนกัศึกษา

รุ่นพี่ปี	3	ส่วนผมเรียนอยู่ปี	1	และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่ารุ่นผมต้องได้รับการรับน้องจากรุ่นพี่ๆ	ปี	2	ถึง	ปี	5	(ในขณะนั้นการเรียน

วิศวกรรมศาสตร์	ที่	สจธ.	ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร	คือ	5	ปี)	และรุ่นพี่ที่มีการรับน้องใหม่อย่างแข็งขัน	คือ	นักศึกษาโยธารุ่นที่	18	

คือรุ่นของพี่หรั่งนั่นเอง			

	 	 รายละเอียดของการรับน้องใหม่บางเร่ืองซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือปี	 พ.ศ.	 2522	 ผมยังคงจ�าได้ดีตราบทุกวันนี้	 เช่น	 รุ่นพี่สั่งพวกเราว่า	 

“เงยหน้า	อ้าปาก”	จากนั้นก็เทน�้าสีอ�าพันให้พวกเราทานแล้วบอกว่า	“หุบปาก	ไปได้”	เป็นต้น	เพื่อนๆ	ผมบางคน	“เงยหน้า	อ้าปาก	

มากไปหน่อย”	ถึงกับเดินเซออกมา	หรือครั้งหนึ่งรุ่นพี่สั่งพวกเราที่นั่งพักผ่อนอยู่ริมน�้าของสระมรกตว่า	“ให้ว่าย	(ไหว้)	น�้าเดี๋ยวนี้”	

เพื่อนผมบางคนไม่ทราบว่าเป็นค�าว่า	“ไหว้น�้า”	คือแค่ยกมือพนมไหว้ก็พอ	แต่เข้าใจว่าเป็นค�า	“ว่ายน�้า”	จึงกระโดดลงสระมรกตไป	

เล่นเอาเปียกปอนไปตามๆ	 กันทุกคน	 ดังนั้นนักศึกษาโยธารุ่นที่	 20	 ซึ่งคือรุ่นผมจึงมีความสนิทสนมกับนักศึกษาโยธารุ่นที่	 18	 คือ	 

รุ่นพี่หรั่งค่อนข้างมาก

	 	 เวลาผ่านไป	3	ปีเศษๆ	ราว	พ.ศ.	2525	ผมต้องเรียกพี่หรั่งว่า	“อาจารย์หรั่งหรืออาจารย์เอนก”	เนื่องจากได้รับการบรรจุให้เป็น

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพราะว่าพี่หรั่งมีผลการเรียนที่ดีมาก	กล่าวคือ	จบ	วศ.บ.	(วิศวกรรม

โยธา)	 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ	 1	 ซ่ึงในรุ่นโยธา	 18	 น้ันมีอยู่เพียงแค่คนเดียว	 บัณฑิตในสมัยนั้นมีคนจบเกียรตินิยมค่อนข้างน้อย	 

และยิ่งเป็นเกียรตินิยมอันดับ	 1	 แล้วหายากมาก	 ซ่ึงอาจารย์เอนกหรือพี่หรั่งก็รับเป็นอาจารย์	 ผมเข้าใจว่าเงินเดือนส�าหรับผู้จบ 

ปริญญาตรี	ที่รับราชการตอนนั้นประมาณ	2,765	บาทและมีค่าครองชีพอีก	200	บาท	รวมเป็น	2,965	บาท	ขณะที่การท�างานใน

บรษัิทเอกชนจะมเีงนิเดอืนประมาณ	4,500	–	5,000	บาทขึน้ไป	จากนัน้อกีปีเศษพีห่รัง่ได้รบัการสนบัสนนุจากท่านรองศาสตราจารย์	

ดร.	ไกรวฒุ	ิเกยีรตโิกมล	(อธกิารบด	ีมจธ.	ระหว่างปี	พ.ศ.	2549	–	2553)	ซึง่เป็นหวัหน้าภาควชิาวิศวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

มจธ.	ในขณะนั้น	เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมโครงสร้างที่	Asian	Institute	of	Technology	หรือ	AIT	ใน

เวลานั้น	 (พ.ศ.	 2527)	 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอกที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทย	 เพราะ

นอกจากจะมีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแล้ว	AIT	ยังให้ทุนการศึกษาสูงพอที่ท�าให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสนใจเข้าศึกษาจ�านวนมาก	

การเข้าศึกษาที่	AIT	ของพี่หรั่ง	กล่าวได้ว่าเป็นนักศึกษาจาก	สจธ.	คนแรกที่เรียนในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและพี่หรั่งก็ท�าผลงาน

ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตที่	AIT	ได้อย่างดีเยี่ยม	เพราะแม้จะจบจาก	AIT	ออกไปเป็นเวลานานแล้ว	คณาจารย์ของ	AIT	และเพื่อนๆ	

ที่	AIT	ยังระลึกถึงและร่วมงานกับพี่หรั่งอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

	 	 ท่ีผมกล่าวว่าพี่หรั่งเป็นต้นแบบของผม	 หลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นอย่างไร?	 ขอเล่าให้ฟังดังนี้ครับ	 ผมเรียนและจบ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่	สจธ.	เช่นเดียวกับพี่หรั่ง	เพียงแต่ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับ	1	เป็นอาจารย์

ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาตร์	มจธ.	เช่นเดียวกัน	พอครบปีเศษๆ	ท่านอาจารย์ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	ช่วยสนับสนุน

ให้ผมไปเรยีนต่อที	่AIT	สาขาเดยีวกนักบัพีห่รัง่เรยีนเหมอืนกนัและกลบัมาเป็นอาจารย์ในสาขาโครงสร้างของภาควชิาวศิวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจธ.	เช่นเดียวกัน	กล่าวได้ว่าผมด�าเนินตามพี่หรั่งมาอย่างต่อเนื่อง		
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	 	 ในการท�างานร่วมกันมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2527	ซึ่งเป็นปีที่ผมเริ่มท�างานที่	สจธ.	จนถึงปัจจุบัน	ผมพบว่าพี่หรั่งเป็นผู้ที่ท�างานได้รวดเร็ว	

มีความรับผิดชอบสูง	 ผมไม่ใคร่เห็นพี่หรั่งโมโห	หรือโกรธใครง่ายๆ	 ดังนั้นพี่หรั่งจึงเป็นที่เคารพและนับถือของอาจารย์รุ่นน้อง	 และเป็น

ที่รักใคร่ของเพื่อนๆ	อาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ	โดยทั่วไป	ซึ่งถือเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งที่ผมพยายามด�าเนินการตามครับ

	 	 พี่หรั่งท�างานให้ทั้ง	 มจธ.	 ในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่งและยังแบ่งเวลาอีกส่วนหนึ่งไปช่วยงานในองค์กรของรัฐและของเอกชน 

ที่ไม่แสวงหาก�าไร	 ที่เด่นๆ	 ได้แก่	 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย	 (สคท.)	 สภาวิศวกร	 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ว.ส.ท.)	และองค์กรเอกชนที่พี่หรั่งไปช่วยงานอย่างยาวนาน	ตั้งแต่เป็นกรรมการธรรมดาในสาขาวิศวกรรมโยธา	 

จนกระทั่งเป็นกรรมการอ�านวยการและประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	คือ	ว.ส.ท.	นั่นเอง

	 	 รศ.	 เอนก	 ศิริพานิชกร	 ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสาขา

วิศวกรรมโยธา	ในสมัยวาระแรก	คือ	พ.ศ.	2557	–	2559	และวาระที่	2	คือ	พ.ศ.	2560	–	2562	ซึ่งสาขานี้จัดว่าเป็นสาขาที่ส�าคัญมาก

สาขาหน่ึงของ	 ว.ส.ท.	 พวกเราหลายๆ	 คนอาจจะคุ้นหน้าและคุ้นกับข่าวที่	 รศ.	 เอนก	 ให้สัมภาษณ์	 ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติธรรมชาต	ิ 

เช่น	 แผ่นดินไหว	 หรือภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์	 หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับตึกถล่ม	 สะพานวิบัติ	 เป็นต้น	 ซึ่งผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ 

หรือวิทยุกระจายเสียง	จะตามหาประธานสาขาวิศวกรรมโยธา	ของ	ว.ส.ท.	หรือพี่หรั่ง	เพื่อสอบถามข้อมูลและให้ความเห็นทางวิชาการ

ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขหรือการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น	 ซึ่งพี่หรั่งสามารถแปลงค�าตอบท่ียากๆ	 เหล่านั้น	 

(เช่น	มโีมเมนต์ดดั	–	moment	force,	มโีมเมนต์บดิ	–	torsion	force,	มแีรงเสยีดทาน	–	friction	force,	มแีรงกระแทก	–	impact	force,	

มีแรงตามแนวแกน	–	axial	force,	มีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน	–	differential	settlement,	มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้พิภพ	ฯลฯ)	

ให้เป็นค�าตอบง่ายๆ	และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้	ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของพี่หรั่ง

	 	 จากการมีความรู้ท่ีมาก	 กว้างขวาง	 และลึกซึ้ง	 พ่ีหรั่งจึงได้รับการทาบทามและเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย 

และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หรือ	 สวท.	 ของ	 มจธ.	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	พ.ศ.	 2560	 เพื่อเป็นก�าลังที่ส�าคัญของ	 มจธ.	 

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการควบคู่กันไป	ซึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับพี่หรั่งในระหว่างที่มีการสรรหา	ผอ.	สวท.	ซึ่งพี่หรั่ง 

บอกผมว่าครั้งนี้คงต้องไปท�างานเพื่อชาติ	 (มจธ.)	 เพราะ	 สวท.	 เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญหน่วยงานหนึ่งของ	 มจธ.	 เป็นส�านักงานท่ี 

เทียบเท่ากับคณะ	 ดังน้ันภาระงานที่เกี่ยวข้องจึงกว้างขวางทั้งหน่วยงานภายใน	 มจธ.	 (ความร่วมมือระหว่าง	 สวท.	 กับคณาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่	จากคณะต่างๆ)	และหน่วยงานภายนอก	มจธ.	(องค์กรภาครัฐ	และภาคเอกชน)	ซึ่งผมเห็นด้วยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	 

ที่เสนอ	พี่หรั่ง	เป็น	ผอ.	สวท.	และเชื่อว่าจะสามารถผลักดันทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยดี

	 	 ด้วยอุปนิสัยท่ีเรียบง่ายและเป็นกันเอง	 พี่หรั่งจึงเป็นทั้งพ่ีและเพ่ือนให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 

ได้เป็นอย่างดี	 พี่หร่ังจึงเป็นที่รักและที่นับถือของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 มจธ.	 มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 

ในโอกาสที่จะเกษียณอายุการท�างานในปลายเดือนกันยายน	พ.ศ.	2562	นี้	ผมในฐานะตัวแทนที่ได้มาเล่าเรื่องราวที่ทรงคุณค่า	(บางส่วน)	

ท่ีเกี่ยวกับ	 รศ.	 เอนก	 ศิริพานิชกร	 ให้ทุกคนฟัง	 จึงถือโอกาสนี้	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามศาสนา 

ทีพ่วกเราชาวภาควชิาวศิวกรรมโยธา	มจธ.	นบัถอื	จงดลบนัดาลให้พีห่รัง่ประสบความสขุใจ	สขุกาย	และมคีวามสนกุกบัการท�าหน้าทีข่อง

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และหากมีเวลาว่างขอได้โปรดกลับมาให้ความรู้	 และข้อแนะน�า 

ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจธ.	ต่อไปครับ

             เล่าเรื่องโดย

             ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  

             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
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รศ. เอนก  ศิริพานิชกร (เฮียเอนก)

	 	 ถ้าเอ่ยชือ่	ในนาม	รศ.	เอนก	ศริพิานชิกร	เชือ่ได้ว่า	ต้องมบีคุลากรทีรู่จ้กัท่านในนามผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 (สวท.)	 และด้วยความที่รู้จักกับอาจารย์ในนามของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มานานหลายป	ี 

ท�าให้มีความคุ้นเคยและสนิทกัน	 โดยอาจารย์จะเรียกน้อยว่า	 “อาน้อย”	 และน้อยจะเรียกอาจารย์ว่า	 “เฮียเอนก”	 เสมอ	 ภรรยา 

ของอาจารย์	 “พี่อัมพร”	 คู่นี้นับได้ว่าน่ารักด้วยกันท้ังคู่ค่ะ	 เป็นกันเองกับทุกๆ	 คน	 จะเฮฮาเมื่อได้สนทนาอย่างใกล้ชิด	 เมื่อมีโอกาส 

จะถามถึงครอบครัว	ซึ่งอาจารย์ก็ได้สูตรลูกสาม	คือ	สองสาวและหนึ่งหนุ่ม	เหมือนกับครอบครัวของอาน้อยเลยค่ะ	555+	และในที่สุด

ก็ได้ยินดีเม่ืออาจารย์	 (เฮีย)	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ซึ่งขณะเดียวกันเราก็เป็นข้าราชการมาด้วยกันโดยตลอด	 แต่เมื่อได้รับต�าแหน่งอันทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัย	 อาจารย์ก็ยอมเปลี่ยน

สถานภาพเป็นพนักงาน	เพื่อด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จวบจนถึงปัจจุบัน

	 	 ด้วยความน่ารักและความเป็นกันเองของอาจารย์	หรือในนาม	“เฮียเอนก”	ไม่ถือตัว	 เป็นกันเอง	 เสียงเบา	นิ่มนวล	เมื่อสนทนา

ด้วยกัน	และเท่าที่ได้รู้จักอาจารย์มา	อาจารย์จะเป็นผู้นอบน้อมกับทุกๆ	คน	 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมืออย่างดี	 เช่น	 เมื่อมีลูกจ้าง

ประจ�าขอให้อาจารย์ช่วยสนับสนุนจัดซื้อโต๊ะจีนในงานเลี้ยงสังสรรค์ส�าหรับลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุของ	 มจธ.	 ทุกๆ	 ปี	 อาจารย ์

จะให้ความช่วยเหลือโดยซื้อโต๊ะจีนจ�านวนสองโต๊ะให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกือบทุกคร้ัง	 ถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้มีเวลามาร่วม 

รับประทานอาหารด้วยก็ตาม	 นอกจากน้ีท่านยังเป็นผู้ร่วมบุญกุศลด้วยความยินดียิ่ง	 ตลอดระยะเวลาที่อาน้อยได้เป็นเจ้าภาพกฐิน	 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	ได้เชิญอาจารย์ร่วมเป็นเจ้าภาพ	อาจารย์ไม่เคยปฏิเสธ	และร่วมบุญ	ร่วมเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด	ประกอบกับ 

ในนามกรรมการสภาวิชาการ	ท่านจะร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ	หากไม่ติดภารกิจใดๆ	หรือแม้ว่าติดภารกิจก็จะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง	

ความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในที่ท่านมอบให้กับงานในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จะเห็นปรากฏใน 

Facebook	อยู่เสมอ	ความทุ่มเทในหน้าที่การงานและความรับผิดชอบในนามของผู้บังคับบัญชา	อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี	

อาน้อยขอชื่นชมด้วยความจริงใจ	 เพราะอาน้อยรู ้จักผู ้ร ่วมงานในสายผู ้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์	 (เฮีย)	 ต่างชื่นชอบ 

และชื่นชมรวมทั้งในฐานะกรรมการสภาวิชาการ	ทีมเลขานุการของสภาวิชาการในนามส�านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ	อาน้อย

และเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในที่ประชุม	 ต่างชื่นชมว่า	 อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นท่ีดี	 แรกๆ	 ในทีมน้องๆ	 ฝ่ายเลขาสภาวิชาการ	 ไม่รู้จักตัวตน 

ท่านเลย	พอบอกว่า	ผอ.	สวท.	ชื่อ	รศ.	เอนก	ศิริพานิชกร	ป้า	(น้อย)	รู้จักท่านมาก่อนหน้านี้ในนามของอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรม

โยธา		ท่านน่ารกั	และอปุนสิยัดมีาก	สภุาพเสมอ	จนถงึวาระทีต้่องเสนอแนะอาจารย์จะชีแ้จง	จนน้องในทมีบอกว่า	ฟังเข้าใจและสามารถ

จดบันทึกรายงานได้สบายๆ	 เพราะเข้าใจง่าย	 ให้เหตุและผลได้ดี	 นี่คือค�าชมจากน้องๆ	 ในทีมฝ่ายเลขาสภาวิชาการของส�านักงาน

พัฒนาการศึกษาและบริการ	ซึ่งท�าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมของสภาวิชาการค่ะ	

	 	 ท้ายสุดนี้	 อาน้อย	 หรือ	 น้องน้อยของเฮีย	 ขอเรียกนะคะ	 สนิทใจและมีความสุขเมื่อได้เรียกค�าๆ	 นี้	 ขอบคุณส�าหรับความมีมิตร 

ไมตรีจิต	 ที่ดีและความปรารถนาที่ดี	 ตลอดจนความจริงใจที่มอบให้อาน้อยด้วยดีตลอดมา	 รวมทั้งการได้ร่วมบุญ	 ร่วมกุศล 

เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันด้วย	 ขอบารมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ครอบครัวเฮีย	 (อาจารย์)	 นับถือ	 ได้โปรดคุ้มครองให้ทั้งครอบครัวประสบ 

แต่ความสุข	 ความเจริญรุ่งเรือง	 ความส�าเร็จทั้งหน้าที่การงาน	 กิจการรุ่งเรือง	 และครอบครัวร่มรื่นในความรักและความอบอุ่น 

ตลอดไปเทอญ

       

              ด้วยรักและเคารพเสมอ

              ณภัสสรณ์  โลหะญาณจารี (อาน้อย)
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 การศึกษาบัณฑิต	–	เคมี	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

พ.ศ.	2529	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	–	เคมีฟิสิกัล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.	2549	 ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต	–	วัสดุศาสตร์	 	 Loughborough	University

ผศ. ดร.บุญนาค  สุขุมเมฆ

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว4
สังกัด    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   35 ปี 

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานใน/ ต่างประเทศ
4 มิ.ย. 2533 – 31 ต.ค. 2533 ช่วยปฏิบัติราชการ	เพื่อเสริมอัตราก�าลังในการเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง	(ปทส.)	วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

10 ส.ค. 2544 – 31 ม.ค. 2549 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	สาขาวัสดุศาสตร์	(โพลิเมอร์)	

เน้น	Polymer	Science	and	Technology	ประเทศสหราชอาณาจักร
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
12 ก.ย. 2527 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กองวิทยาลัยเทคนิค	กรมอาชีวศึกษา

6 มิ.ย. 2529 อาจารย์	ระดับ	4 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กองวิทยาลัยเทคนิค	กรมอาชีวศึกษา

1 ต.ค. 2532 อาจารย์	ระดับ	5 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กองวิทยาลัยเทคนิค	กรมอาชีวศึกษา

2 เม.ย. 2533 อาจารย์	ระดับ	5 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กองวิทยาลัยเทคนิค	กรมอาชีวศึกษา

1 ต.ค. 2535 อาจารย์	ระดับ	6 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กองวิทยาลัยเทคนิค	กรมอาชีวศึกษา

15 ต.ค. 2536 โอนมาด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 ต.ค. 2539 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 2553 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ว3 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

25 ก.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว3 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว4 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการสอบเทียบความรู้วิชา	สค.	111	คณิตศาสตร์	1

	 –	 คณะกรรมการโครงการครูพี่เลี้ยง	กองวิทยาลัยเทคนิค

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสัมมนา	“โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวางแผนและพัฒนา”

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน	เพื่อรับรางวัลพระราชทาน	

	 –	 คณะกรรมการโครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรและสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตร	ปวช.	2530	ระดับ	ปวช.	1

	 –	 คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการของ	อชท.	ระดับภาค	(ภาคเหนือ)

	 –	 คณะกรรมการทดสอบและแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานน�าลูกเสือเข้าร่วมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ	สาย	ก.	เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่

	 –	 คณะท�างานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	มจธ.

	 –	 คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	PACCON	2015	ระหว่างวันที่	21	–	23	มกราคม	2558

	 –	 คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

	 	 เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

	 –	 คณะกรรมการอ�านวยการ	คณะกรรมการด�าเนินงานและประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ	งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 –	 อาจารย์นิเทศก์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะท�างานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	13th	International	Conference	on	Ecomaterials	(ICEM13)

	 –	 คณะท�างานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษา

	 	 ภาคกลางตอนล่าง	คณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะท�างานประจ�าศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2532 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2538 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2544 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2552 เหรียญจักรพรรดิมาลา
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ด้วยรักและผูกพัน : ผศ. ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

	 	 การปฏิบัติงานในชีวิตราชการของพ่ีบุญนาค	 ที่มีมาอย่างยาวนานจนเกษียณอายุ	 นับว่าได้สร้างคุณประโยชน์อันมากมายแก ่

ภาควิชาเคมี	 และคณะวิทยาศาสตร์	 เป็นภาระที่หนักมาก	 ซึ่งพี่บุญนาคเสียสละเวลาและทุ่มเทให้การช่วยเหลืองานเป็นอย่างด	ี 

งานทุกอย่างที่ติดขัด	 และมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะด�าเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์	 พี่บุญนาคยินดีที่จะช่วยเหลือและร่วมงาน 

อย่างเต็มใจ	ในวันเกษียณอายุราชการนี้ถือได้ว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศของอาจารย์ที่เกษียณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ	

อุตสาหะ	 พากเพียร	 พยายามจนมาสู่วันน้ีได้	 เป็นเพราะได้รับความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของนักศึกษาในทุกด้านเป็นอย่างดีและอบอุ่นยิ่ง	 ถือว่าทุกท่านเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า	 สุดท้ายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	

และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โปรดประทานพรให้ท่านประสบความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 ปราศจากภยันตราย 

ทั้งปวง	มีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยความเปี่ยมสุข

ผ่านความวุ่นวายมานานนัก ในที่สุดก็ถึงเวลาพักเสียที
ขอบคุณหน้าที่ ที่พี่บุญนาคได้สร้างสรรค์มาตลอด

ด้วยความระลึกถึงเสมอและตลอดไป

รศ. กรวลัย พันธุ์แพ

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์
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จากใจ... 
พวกเราชาวภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ถึง อาจารย์บุญนาค
	 	 ขอขอบพระคุณส�าหรับค�าสอน	 ค�าแนะน�าในการท�างานนะคะ	 ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง	 มีความสุขกับการใช้ชีวิต 

หลังเกษียณอายุราชการนะคะ

              กนกพร เช็งพานิช (น�้าอ้อย)

แด่..อาจารย์บุญนาค  สุขุมเมฆ
	 	 ท�างานหนักมาเน่ินนาน	 จากวันน้ันถึงวันน้ี	 อุทิศความรู้และเวลามาท�าหน้าที่	 ผ่านหลายปีถึงเวลาวัยเกษียณ	 ขอให้อาจารย์ 

มีความสุขมากๆ	ในวัยเกษียณค่ะ

              ไพลิน  นิลสิทธิ์

ถึงอาจารย์บุญนาค
	 	 อาจารย์บุญนาค	เป็นอาจารย์ที่เป็นอาสาสมัครในระดับต้นๆ	ที่ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมกับภาควิชาเคมี	ซึ่งน้องๆ	ที่ภาควิชา

ทราบดี	 และมีสิ่งใดที่จะขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด	 มาถึงครานี้ถึงวันที่อาจารย์จะต้องเกษียณอายุ

ราชการเพื่อได้พักผ่อน	 และภารกิจส่วนตัวที่หวังไว้	 จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 อ�านวยอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง	 

และประสบแต่สิ่งที่สมหวังค่ะ

              รักและเคารพ

              น้องบี (บุษกร)

แล้ววันนี้ก็มาถึง...ผศ. ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
	 	 ส�าหรบัอาจารย์บญุนาค	อาจารย์เป็นต้นแบบของคนแกร่งและมพีลงัในการท�างานเยอะมาก	ไม่เคยเหน็อาจารย์บญุนาคนัง่เฉยๆ	

หรือบ่นว่าเบื่อหรือเหนื่อย	 อาจารย์จะรับท�างานทุกอย่างที่เข้ามา	 ไม่เกี่ยง	 ไม่บ่น	 อาจารย์มีความหนักแน่น	 ใจเย็น	 มีเหตุผล	 

เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับนักศึกษา	 ด้านการสอนอาจารย์สามารถจัดการเด็กที่ไม่สนใจเรียนได้ดี	 สามารถท�าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ	

เรียกเสียงหัวเราะและเกิดความสนุกสนานได้

	 	 ส่วนตัวพี่บุญนาค	 กระตุ้น	 และเชิญชวนให้หนู	 (ตัวอ้วน)	 ลุกขึ้นมาท�างานอื่นๆ	 นอกจากการสอนวิชาเคมี	 เราร่วมกันสอนเด็ก 

ห้องใหญ่	ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กๆ	เราท�าบริการวิชาการ	ท�าโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม	เราไป

สอนวิชาศึกษาทั่วไป	พี่ท�าให้หนูออกจาก	Comfort	zone	ของตัวเอง	ได้พบปะแลกเปลี่ยน	และเรียนรู้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ	

ใน	มจธ.	พี่เป็นต้นแบบที่ท�าให้หนูไม่ท้อแท้	(ท้อนะพี่	แต่ก็ลุกขึ้นมาท�าต่อ)

	 	 อยู่กับพี่บุญนาค	 ทุกเรื่องที่เราคุยกันล้วนมีสาระ	 พี่เป็นคนไม่ยอมเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์	 เรามีจุดยืนคล้ายกัน	 เรารัก

นักศึกษาของเราทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นเด็กภาคเคมีหรือไม่	 เรามีลูกศิษย์เยอะไปหมด	 เราเป็นเดอะแก๊งที่ลงมือท�า	 เรายินดีกับเด็กๆ	 

ที่แวะมาถึงแม้ว่าเราสอนเขาเพียงวิชาเดียว	 เราจะไม่ลืมและภาคภูมิใจร่วมกันนะคะ	 เวลาเด็กบอกว่า	 “เราอบอุ่น	 ขอกอดหน่อย”	 

แค่นี้ก็ชื่นใจ

	 	 ถึงแม้เป็นวาระของการเกษียณการท�างานแต่พลังของพี่ยังมีท่วมท้น	 พี่ยังมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้	 มจธ.	 ต่อไป 

นะคะ

              ด้วยความรักและเคารพ

              วิญญู จิตสัมพันธเวช
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ผศ. ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5
สังกัด    คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
อายุการท�งาน   30 ปี 2 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2523	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	สัตววิทยา	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.	2529	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	–	เทคโนโลยีชีวภาพ	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.	2538	 Doctor	of	Philosophy	(Engineering)	–		 	 Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 	 	 Fermentation	Technology	 	 	 	 	

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
1 ต.ค. 2533 – 26 มี.ค. 2538 ลาศึกษาต่อระดับปริญญา	โท	–	เอก	สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น

11 พ.ย. 2539 – 9 ก.พ. 2540 ลาฝึกอบรม	ด้าน	Utilization	of	Microalgae	Grown	in	Wastewater

Osaka	National	Research	Institute	ประเทศญี่ปุ่น

ม.ีค. – เม.ย. 2542 Visiting	Researcher

National	Institute	for	Basic	Biology,	Okazaki	ประเทศญี่ปุ่น

ต.ค. 2546 Group	Research	Visitor

Osaka	University,	Osaka,	ประเทศญี่ปุ่น
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การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 2532 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	4 คณะพลังงานและวัสดุ

27 มี.ค. 2538 อาจารย์	ระดับ	5 คณะพลังงานและวัสดุ

20 มิ.ย. 2538 อาจารย์	ระดับ	5 คณะทรัพยากรชีวภาพ

1 ต.ค. 2538 อาจารย์	ระดับ	6 คณะทรัพยากรชีวภาพ

20 พ.ย. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	6 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

1 ต.ค. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

21 มี.ค. 2543 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	ต�าแหน่ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

2 ต.ค. 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว5 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

9 เม.ย. 2550 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	(บม4) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

12 ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว5 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

เม.ย. – พ.ค. 2546 Collaborating	Visitor

Institute	of	Plant	Biology,	Biological	Research	Center,

Hungarian	Academy	of	Science,	Szeged	ประเทศฮังการี

ก.พ. 2547 Collaborating	Visitor

Department	of	Applied	Chemistry	and	Biotechnology,	

Faculty	of	Engineering,	Yamanashi	University	ประเทศญี่ปุ่น

2 เม.ย. – 2 มิ.ย. 2550 Visiting	research	scholar

ICBiotech,	Osaka	University	Osaka	ประเทศญี่ปุ่น

1 – 30 ก.ย. 2554 Visiting	research	scholar

ICBiotech,	Osaka	University	Osaka	ประเทศญี่ปุ่น

7 – 14 ก.พ. 2559 Collaborating	Visitor

Saitama	University	ประเทศญี่ปุ่น	

KMUTT	Ph.D.	student

25 – 30 พ.ค. 2562 KMUTT	Ph.D.	student	Follow	up	&	Collaborating	Visitor

Institute	for	Biology	3	Genetics	&	Experimental	Bioinformatics,	

Albert	–	Ludwigs	–	Universität	Freiburg	ประเทศเยอรมนี
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะท�างานเพื่อปรับระบบให้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	

	 –	 คณะท�างานเพื่อติดตามงานที่คณะท�างานเพื่อปรับระบบให้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาลได้มอบหมาย

	 –	 คณะกรรมการประเมินข้าราชการ	สาย	ก.	เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการสวัสดิการประจ�า	มจธ.

	 –	 คณะท�างานกิจกรรมลูกเสือโลก	(กลุ่ม	Life	Science)	

	 –	 คณะท�างานโครงการหลักสูตร	bioengineering

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน

	 –	 คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวาริชวิศวกรรม

	 –	 คณะกรรมการสภาวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะท�างานดูแลรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาชีพ

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานการจัดประชุมการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ	

	 	 “สาหร่ายและแพลงก์ตอน:	เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่มั่นคง”

	 –	 คณะท�างานด�าเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	The	9th	Asia	Pacific	

	 	 Conference	on	Algal	Biotechnology	(APCAB	2016)

	 –	 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์	(R&D	Cluster)	ในระดับคลัสเตอร์

	 –	 ผู้ประเมินโครงการวิจัยทุนพระจอมเกล้าธนบุรี/	สวทช./	สกว.

	 –	 ผู้ประเมินบทความวิจัยที่ขอตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/	นานาชาติ

การด�รงต�แหน่งบริหาร
1 พ.ค. 2540 – 13 พ.ค. 2544 เลขานุการสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

14 มิ.ย. 2544 – 29 ต.ค. 2545 รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 มิ.ย. 2546 – 7 ก.พ. 2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

9 เม.ย. 2550 – 9 ม.ค. 2552 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

29 พ.ค. 2546 – 21 มิ.ย. 2560 ประธานหลักสูตรชีวสารสนเทศ/	หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2537 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2539 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2548 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2553 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2555 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
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ด้วยความระลึกถึง...
ผศ. ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
	 	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ผศ.	 ดร.มารศรี	 เรืองจิตชัชวาลย์	 ท่านได้ปฏิบัติราชการ	 และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่	 มจธ.	 

เป็นอย่างมาก	 อาจารย์มีความเป็น	 “ครู”	 ซ่ึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ได้ท�างานอย่างหนักและต่อเนื่องมาตลอด	อาจารย ์

มีความทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์ที่สุด	 ทั้งด้านให้ก�าลังใจในการเรียนและการด�าเนินชีวิต	 บางครั้งยังสนับสนุนด้านก�าลังทรัพย์	 เพื่อให ้

ลกูศษิย์สามารถฝ่าฟันอปุสรรคได้จนบรรลเุป้าหมาย	บ่อยครัง้คนรอบข้างยงัรูส้กึแปลกใจว่า	ท�าไมถงึต้องยือ้ยดุนกัศกึษาทีถ่อดใจจาก

การเรยีนขนาดนัน้	ในขณะทีอ่าจารย์ไม่เคยถอดใจ	(จ้างร้อยเล่นล้าน)	และส่วนใหญ่อาจารย์กท็�าส�าเรจ็ซะด้วย	ซึง่ผลทีไ่ด้ช่างน่าภมูใิจ

อย่างยิ่งที่สามารถเพิ่มจ�านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้ออกไปท�างานกับสังคมและประเทศชาติได้	นอกจากนี้	อาจารย์มารศรี	

ยังเป็นบุคคลที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพ่ือนร่วมงาน	 มีความเป็นกันเองกับผู้น้อยท�าให้บรรยากาศในการท�างานมีความรื่นรมย	์ 

ดังนั้น	จึงขอขอบพระคุณอาจารย์มารศรีที่ให้สิ่งดีๆ	แก่	มจธ.	มาตลอดการท�างาน

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
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ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	เคมี	 	 	 	 											มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.	2526	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	–	เคมี	 	 	 	 											มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
22	มี.ค.	2547	–	21	พ.ค.	2547		 ลาฝึกอบรมทางด้านเคมี		 											ประเทศออสเตรเลีย

ปีเกิด    พ.ศ. 2501
ต�แหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5
สังกัด    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   34 ปี 5 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 เม.ย. 2528 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาเคมี	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

21 พ.ค. 2530 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาเคมี	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2533 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2537 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

28 พ.ย. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2545 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	ว5 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ

	 –	 คณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโททางเคมีอุตสาหกรรม

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

	 –	 ที่ปรึกษาและคณะท�างาน	เรื่องการสอนห้องใหญ่

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาชีพอื่น

	 –	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น	ต�าแหน่ง	อาจารย์	สังกัดภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2533 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2535 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2538 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การด�รงต�แหน่งบริหาร
2 มี.ค. 2542 – 28 ก.พ. 2544 เลขานุการภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

17 พ.ค. 2558 – 16 พ.ค. 2562 ผู้อ�านวยการส�านักงานห้องเรียนวิศว์	–	วิทย์	สถาบันการเรียนรู้

17 พ.ค. 2562 – 16 พ.ย. 2562 รักษาการในต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการส�านักงานห้องเรียนวิศว์	–	วิทย์

สถาบันการเรียนรู้
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ด้วยรักและผูกพัน : 
ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

	 	 รู้จักพี่จ๋อมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2529	ที่เข้ามารายงานตัวท�างานครั้งแรกที่ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มจธ.	ปัจจุบันก็ร่วม	32	ปี	

พี่จ๋อเป็นท้ังพ่ีสาว	 เพ่ือนร่วมงาน	 เพ่ือนกินและเพื่อนเที่ยว	 ซึ่งความเป็นพี่น้องสนิทสนมกันมีมากกว่าเพื่อนร่วมงานมากมาย	 

เราคุยกันแทบจะทุกเร่ือง	 สนิทกันทั้งเร่ืองครอบครัว	 ส่วนตัว	 เรื่องงานและอื่นๆ	 พี่จ๋อมีลักษณะความเป็นครูอยู่อย่างเปี่ยมล้น 

สมกับที่เป็นคนเกิดวันพฤหัส	 คือมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์	 มีความเสียสละ	 มีความเข้าใจและเอาใจใส่ศิษย์ทุกคน 

เป็นก�าลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้	 เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพคร	ู 

มีจิตวิญญาณของความเป็นครู	 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี	 ที่ส�าคัญมีความยุติธรรม	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 

รวมถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคนด้วย	 ที่ส�าคัญยังเป็นแบบอย่างในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในการ

ดูแลและปรนนิบัติอย่างอบอุ่น	 ทางด้านศิษย์แต่ละรุ่นที่จบออกไปก็คงจะไม่มีใครมีวันลืมความเป็นครูแม่พระของ	 ผศ.	 พรรณี	 

รัตนชัยสิทธิ์	ทุกสิ่งทุกอย่างมันฝังอยู่ในความทรงจ�าของน้องๆ	ที่ภาควิชาเคมีและศิษย์ทุกคนไปตราบนานเท่านานแน่นอน

	 	 ด้วยคุณงามความดีของ	ผศ.	พรรณี	รัตนชัยสิทธิ์	ไม่อาจที่จะบอกเล่าให้จบสิ้นได้	เพราะมากมายคณานับ	สุดท้ายนี้	ขออ�านาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 ช่วยดลบันดาลให้พี่จ๋อในวัยเกษียณอายุราชการ	 มีแต่ความสุข	 สมหวัง	 สุขภาพ

แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานตลอดไป			

“ผ่านความวุ่นวายมานานนัก ในที่สุดก็ถึงเวลาพักเสียที  ขอบคุณหน้าที่ ที่พี่จ๋อได้สร้างสรรค์มาตลอด”

          ด้วยความระลึกถึงเสมอและตลอดไป

          รศ. กรวลัย พันธุ์แพ

          หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์

ถึง...อาจารย์พรรณี
ที่น่ารักของน้องๆ 

 	 ถ้าจะให้พดูถงึความน่ารกัของอาจารย์รุน่อาวโุสทีภ่าควิชาเคม	ีเฮไหน	เฮนัน่	กบัน้องๆ	กม็	ีอาจารย์พรรณ	ีนีแ่หละ	ทีช่่วยส่งเสรมิ 

สนับสนุนให้มีกิจกรรมและสวัสดิการดีๆ	(กิน	เที่ยว	รื่นเริง)	เรียกว่าอยู่กับพี่	อยู่ดีมีสุข	แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่กิจกรรมสันทนาการนะคะ	

งานด้านวิชาการท่านอาจารย์ก็เป็นเลิศ	ทั้งสร้างชื่อเสียงในระดับโรงเรียนและชุมชน	เช่น	โครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการ	เป็นต้น

	 	 มาถึงตอนน้ีก็อดใจหายไม่ได้	 ที่เช้าๆ	 มาจะไม่ได้เจอกัน	 พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบกัน	 หากิจกรรมท�าร่วมกันทั้งภาควิชา	 

เพราะถึงคราวที่อาจารย์ต้องเกษียณอายุเพ่ือพักผ่อนแล้ว	 สุดท้ายนี้	 จึงขอให้อาจารย์มีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 และแวะเวียน 

มาหากันบ่อยๆ	นะคะ

          รักและเคารพ

          น้องบี (บุษกร)

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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“วันเวลามิเคยปราณี ถึงคราท่าน ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ต้องจรจาก
เหล่าน้องพี่ รู้สึกอาวรณ์ ใจห่วงหา ขอน้อมส่งใจไปพร้อมความปรารถนาดี
ให้ท่านสุขกาย สุขใจ ตราบนาน”

           ดร.วิทวัส  มิ่งวานิช

           ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

	 	 เมื่อผมเริ่มท�างานที่	 มจธ.	 ผมได้รับค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์มากมายจากอาจารย์พรรณี	 ทั้งการเรียนการสอน	 การท�าวิจัย	 

การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ	รวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชา	ท�าให้สามารถท�างานส�าเร็จได้

เป็นอย่างดี	 ปัจจุบันหากมีปัญหาใดๆ	 ก็สามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา	 ผมจะน�าค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์นี้ไปใช้ใน

การท�างานต่อไป	

	 	 ในวาระที่อาจารย์พรรณีจะครบเกษียณอายุราชการในปี	 พ.ศ.	 2562	 นี้	 ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายทั่วสากล	 

โปรดดลบันดาลให้	อาจารย์พรรณี	มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง	และเป็นที่พึ่งของน้องๆ	ตลอดไป

           ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

           ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยความรักและเคารพ

	 	 อาจารย์พรรณี	 เมื่อ	 33	 ปีก่อน	 กับภาพจ�าท่านอาจารย์ตัวเล็กๆ	 หอบของมากมาย	 รวดเร็ว	 ว่องไว	 สอนเก่ง	 มุ่งมั่น	 

ทุ่มเทมาก	 งานกองเต็มโต๊ะ	 รักลูกศิษย์เหมือนน้องเหมือนลูก	 มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงมาก	 เป็นทั้งพี่และครูในเวลาเดียวกัน	 

เด็กรุ่นหลังบอกเป็นแม่และครูในเวลาเดียวกัน	 ลูกศิษย์รักท่านมากลูกศิษย์ตกทุกข์ได้ยาก	 ท่านช่วยเหลือตลอด	 เคยมีลูกศิษย์ 

เดือดร้อนไม่มีเงินเรียน	ท่านก็ประสานหาศิษย์เก่าช่วยส่งเรียนจนจบ

	 	 ตอนลูกผมสอบเข้าโรงเรียนดรุณสิกขาลัย	โครงการ	วมว.	โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

พอทราบว่าอาจารย์พรรณีเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ผมได้ปรึกษาท่านเร่ืองหลักสูตรการเรียนการสอน	 แนวคิดและปรัชญาของ

โรงเรียน	ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ชั้น	ม.6	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย	ผมและลูกชอบโรงเรียนนี้มาก	ท่านอาจารย์พรรณี	ทุ่มเทกับงานทุกงาน

จริงๆ	เป็นครูด้วยจิตวิญญาณโดยแท้จริง	ผมเป็นศิษย์ท่าน	ลูกผมก็เป็นศิษย์ท่าน...

           พี่ไก่ – สิริชัย

           ศิษย์เก่าเคมีรุ่นที่ 10

ด้วยความระลึกถึง...
ผศ. พรรณี
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ด้วยความระลึกถึง
อาจารย์พรรณี

	 	 ขอขอบพระคุณ	 อาจารย์พรรณีในทุกๆ	 เรื่อง	 ที่คอยให้ค�าปรึกษา	 ให้ค�าแนะน�า	 ให้ก�าลังใจ	 ให้ความช่วยเหลือ	 ให้ข้อคิดดีๆ	 

ในการท�างาน	 รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวันด้วย	 ขอขอบพระคุณส�าหรับขนมอร่อยๆ	 ที่มีมาให้ชิมตลอด	 ขอขอบพระคุณที่ให ้

เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองมากๆ	รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะ	รู้สึกมีก�าลังใจในการท�างานมากขึ้นด้วย		

เกษียณแล้ว	อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ	หากมีเวลาแวะมาหาพวกหนูที่ส�านักงานบ้างนะคะ	รักและเคารพอาจารย์ที่สุดค่ะ

                         กนกพร เช็งพานิช (น�้าอ้อย)

                         ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยความระลึกถึง อาจารย์พรรณี

	 	 เกษียณอายุครบ	60	ปี	ของอาจารย์พรรณี	ผมไม่เคยได้เรียนกับอาจารย์พรรณีที่ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีแต่เคยร่วมท�างานกบัอาจารย์บ้างและได้รบัฟังค�าชมถงึอาจารย์จากรุ่นน้องๆ	เคม	ีทัง้ในเรือ่งการสอน

ด้านวิชาการ	และเรื่องทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ	ของลูกศิษย์	ซึ่งน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกศิษย์

	 	 ชวีติหลงัเกษยีณอายรุาชการต้องถอืว่าเป็นช่วงทีเ่ริม่ชีวติใหม่ๆ	จะเป็นช่วงทีม่เีวลามากขึน้ในการทีจ่ะท�าอะไรใหม่ๆ	ทีไ่ม่สามารถ

ท�าได้ในช่วงการท�างานปกต	ิขอให้อาจารย์ได้ใช้เวลาท�าเรือ่งทีอ่ยากจะท�าและยงัไม่ได้ท�าตามทีต้่องการอย่างมคีวามสขุ	เรือ่งสขุภาพ

หลังเกษียณอายุต้องถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องไม่ละเลย	 และขอให้อาจารย์เกษียณอายุอย่างมีความสุขมากๆ	 	 มีสุขภาพแข็งแรง

ตลอดไปครับ

           เคารพรัก

           สมศักดิ์  วิริโยทัย (เคมี 1)
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ด้วยความระลึกถึง...ผศ. พรรณี

    เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน    กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
   ต้องอ�ลาจากกันแสนอาลัย      แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
   คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน     ตรากตร�งานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง 
   พัฒนาชาติไทยให้ยืนยง     เกียรติด�รงก้องปรากฏมิวางวาย
    ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า   วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
   ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย    ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน
   ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง    จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
   เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน    คอยย�้าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

	 	 อาจารย์พรรณีท่านเป็นคนน่ารัก	 วางตัวเหมาะสม	 ไม่ถือตัว	 เป็นคนสนุก	 ท�าขนมอร่อย	 เป็นที่รักของน้องๆ	 ภาควิชาเคมี	 

อยากขอบคุณทุกส่ิงทุกอย่างที่คอยช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา	 รวมไปทั้งความรักความเมตตาที่มอบให้	 รู้สึกโชคดีที่ได้เจอ 

และได้พบอาจารย์ค่ะ	ไม่อยากให้อาจารย์เกษียณเลยอยู่ต่อได้มั้ยคะ		

             ไพลิน  นิลสิทธิ์ 

             ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2526	 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	คณิตศาสตร์	 	 			สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
18 พ.ค. 2526 เข้ารับราชการ	

ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3

ภาควิชาคณิตศาสตร์	 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

24 พ.ค. 2528 อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ม.ค. 2532 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2534 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2538 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

16 ม.ค. 2544 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	อาจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์	ระดับ	ว5 ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    อาจารย์ ว5
สังกัด    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   36 ปี 4 เดือน

อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2526	–	2527

	 –	 อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 –	 อนุกรรมการจัดสัมมนาข้าราชการใหม่	

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาพระจอมเกล้า

	 –	 คณะกรรมการประสานงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถยนต์

	 –	 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

	 –	 คณะกรรมการสวัสดิการประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

	 	 ซึ่งเลือกจากพนักงานประจ�า

	 –	 คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

	 –	 คณะท�างานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	มจธ.

	 –	 คณะท�างานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจ�าที่มีความรู้	 

	 	 และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน

	 –	 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

	 –	 คณะกรรมการร้านค้า

การด�รงต�แหน่งบริหาร
11 ม.ค. 2538 – 23 ก.พ. 2538 รักษาการในต�าแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

24 ก.พ. 2538 – 9 พ.ค. 2539 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

10 พ.ค. 2539 – 26 ก.ย. 2539 รักษาการในต�าแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

27 ก.ย. 2539 – 21 ก.ค. 2543 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

22 มี.ค. 2542 – 7 เม.ย. 2542 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะวิทยาศาสตร์

22 ก.ค. 2543 – 18 ก.พ. 2544 รักษาการแทนในต�าแหน่ง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

19 ก.พ. 2544 – 30 ต.ค. 2547 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

8 มิ.ย. 2552 – 31 ต.ค. 2555 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

1 พ.ย. 2555 – 25 พ.ย. 2555 รักษาการในต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

26 พ.ย. 2555 – 30 ต.ค. 2559 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

59



	 –	 คณะกรรมการสโมสรพนักงาน	ข้าราชการ	และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการเพื่อทบทวนคู่มือวาระการใช้งานสัญลักษณ์วิสัยทัศน์

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพของนักศึกษาและประกันภัยอุบัติเหตุ	ของบุคลากร

	 –	 คณะท�างานโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี

	 –	 คณะท�างานกลุ่มย่อย	ภายใต้โครงการ	6+1	Flagships	Track	3	(กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

	 –	 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน	เด็กดอยไม่ด้อยการศึกษา

	 –	 คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	PACCON	2015

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานและประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ	งานพระราชทานปริญญาบัตร	มจธ.

	 –	 คณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า

	 –	 คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา	มจธ.

	 –	 ประธานคณะอนุท�างานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านกีฬา

	 –	 ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

	 –	 คณะกรรมการตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน 
5	ธ.ค.	2531 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2533 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2537 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
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ด้วยรักและผูกพัน... “อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์”
	 	 อาจารย์วิริยะ	 ไตรปัญญาศาสตร์	 ผู ้ที่เป็นทั้งรุ ่นพี่	 อาจารย์ผู ้สอน	 และเพื่อนร่วมงาน	 ในภาควิชาคณิตศาสตร์	 มจธ. 

ในช่วงชีวิตการท�างานที่	มจธ.	ของผมนั้น	นิยมชมชอบที่จะสัมผัสกับผู้ที่เรียกได้ว่า	“ยอดอาจารย์”	ยอดอาจารย์ของผมนั้นไม่จ�าเป็น

ต้องอยู่เหนือทุกคนในทุกด้าน	 หากแต่เพียงมีจุดท่ีน่าสนใจ	 มีจุดที่พิเศษกว่าคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่ง	 ยอดอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ 

ทุ่มเทแรงกาย	และแรงใจปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับ	มจธ.	มาตลอด	นี่คือสิ่งที่ผมนึกถึงทุกครั้งที่พูดถึงอาจารย์วิริยะ	

ผู้ซึ่งเป็น	คนๆ	หนึ่งที่ยอมท�าทุกอย่างอย่างไม่ท้อถอย	 ไม่ยอมแสดงความเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย	แม้อ่อนล้า	คนๆ	นี้	 ยอมแม้น 

จะต้องสละเวลา	เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร	อย่างมั่นคง	สมกับเป็นอาจารย์ที่ใช้ชีวิตธรรมดาแต่ผลงานกลับไม่ธรรมดา	ในโอกาส

ที่อาจารย์จะเกษียณอายุราชการ	 ผมหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดอาจารย์จะได้พักผ่อนและหาความสุขให้กับตัวเองบ้าง	 ต่อจากนี้ 

พวกเราชาวคณิตศาสตร์	จะสานต่อเจตนารมณ์ตามแนวทางของอาจารย์อย่างมั่นคง	

	 	 ในฐานะตัวแทนภาควิชาคณิตศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้อาจารย์	มีชีวิตที่มีความสุขต่อไป	ให้สมกับความดีงามที่อาจารย์สร้างสมมาครับ

              ผศ. ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ

              หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์

	 	 ผมขอขอบคุณอาจารย์วิริยะ	 ที่ได้เป็นที่ปรึกษา	 ให้ความช่วยเหลือ	 และแนะน�าตลอดช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยของผม	 

การท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างกิจกรรมทั้งของภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์	 ส�าหรับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	 เพราะทุกกิจกรรม

ล้วนมปัีญหาให้ต้องแก้ไขเสมอ	แต่ด้วยค�าแนะน�าของอาจารย์	ท�าให้ผมและเพือ่นๆ	สามารถผ่านอปุสรรคเหล่านัน้มาได้	และสิง่ส�าคญั

ที่สุดคือความไว้วางใจที่อาจารย์มอบให้ผม	 ผมจึงมีอิสระที่จะคิดและวางแผนกิจกรรมใดๆ	 ด้วยตัวเองได้	 สิ่งนี้ท�าให้ผมเรียนรู้ถึง 

ความรับผิดชอบ	ที่จะต้องท�าทุกอย่างให้ส�าเร็จสมกับที่อาจารย์ไว้วางใจ	

	 	 ในโอกาสที่อาจารย์ครบอายุเกษียณ	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	โปรดดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	และเป็นที่รักของลูกศิษย์ตลอดไปครับ

              ด้วยความรัก เคารพ และคิดถึง

              ศักดา บุญมีรอด (คณิตศาสตร์ รุ่น 38)
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ด้วยรักและผูกพัน แด่... อาจารย์วิริยะ ไตรปัญญาศาสตร์
	 	 จากการทีไ่ด้ร่วมงานกับอาจารย์วิรยิะ	 ไตรปัญญาศาสตร์	 ในงานการสอนหนงัสอืและเป็นอาจารย์ทีป่รกึษากจิกรรมมาด้วยกนัหลายปี	 

นอกจากนั้นท่านยังได้ท�างานบริหารในต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอีกหลายสมัยให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์	 ด้านการสอน	 

ท่านมีความตั้งใจในการสอนเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะในวิชาที่ต้องสอนปฏิบัติการ	 ซึ่งข้าพเจ้าได้สอนร่วมกับท่าน	 ท่านได้ดูแลและให้ 

ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลาอย่างทุ่มเท	 ตลอดจนสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัยของนักศึกษาอย่างเข้มงวด	 ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าม ี

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	นอกจากงานภายในภาควิชา	และคณะวิทยาศาสตร์แล้ว	ท่านยังได้ทุ่มเทให้กับงานของมหาวิทยาลัยในทุกๆ	งาน 

ท่ีได้รับมอบหมาย	 และให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน	 ในงานนั้นๆ	 ด้วย	 ท�าให้เห็นภาพตัวอย่างการท�างานที่ดี	 การท�างาน 

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย	 ตัวอย่างเช่น	 การท�างานในต�าแหน่งประธานฝ่ายจัดการสอบเอนทรานซ์	 เมื่อ	 20	 กว่าปีที่ผ่านมา	 ในการสอบ 

เอ็นทรานซ์สมัยก่อนน้ัน	 มหาวิทยาลัยของเราต้องเป็นศูนย์สอบหลัก	 และมีโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียงเป็นศูนย์สอบย่อย	 หลังจาก 

เลกิสอนท่านจะจดัผงัการสอบ	จดักรรมการคมุสอบ	ดแูลทกุขัน้ตอน	และสอนงานดฉินัในเรือ่งต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบเข้ามหาวทิยาลยั

ในตอนนั้น	 ส่วนเรื่องงานพระราชทานปริญญาบัตรที่ท่านเป็นประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต	 ท่านเป็นตัวอย่างในการอุทิศตนให้กับการ 

ท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	 ไม่แสดงอาการเหน่ือยล้าให้พวกเราได้เห็น	 เป็นเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	 ปี	 ท่านสามารถยืนซ้อมถวายงาน 

ให้กับบัณฑิตได้ตลอดทั้งวันโดยไม่บ่นแม้สักค�าเดียว	 ไม่แสดงอาการให้พวกเราเห็นเลยสักนิดว่าท่านเหนื่อยมากแล้ว	ท�าให้พวกเราได้เห็น

แบบอย่างท่ีดี	 และซึมซับความมุ่งมั่นในการท�างานจากท่านได้ไม่มากก็น้อย	 ท่านท�างานด้วยความมุ่งมั่นในทุกๆ	 งานที่ได้รับมอบหมาย	 

และแสดงถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้ตลอดมา	

               พิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา

               ภาควิชาคณิตศาสตร์

               คณะวิทยาศาสตร์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	การขาย	 	 						วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

พ.ศ.	2539	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	–	การจัดการทั่วไป	 	 						มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1	ก.ค.	2560	–	ปัจจุบัน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ต�าแหน่ง	พนักงานสนับสนุนงานบริการ	พ1	

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักงานอธิการบดี

 
การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

คุณโชติกา บุญวัฒน์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง   พนักงานสนับสนุนงานบริการ พ1
สังกัด    ส�นักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส�นักงานอธิการบดี
อายุการท�งาน   2 ป ี3 เดือน
     (อายุการท�งานนับตั้งแต่ลูกจ้างมหาวิทยาลัยรวม 14 ปี)
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	 	 น้องโชติกา	 บุญวัฒน์	 หรือที่ทุกคนรู้จักดีคือ	 “น้องจิ๋ม”	 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างดีมาก	 มีความตั้งใจ	 วิริยะอุตสาหะ	 เสียสละ	 อุทิศทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่	 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 

ชอบช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการท�างาน	 มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อจนส�าเร็จและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	 รวมทั้ง 

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานสารบรรณ	 การจัดเลี้ยง	 การจัดประชุม	 การจัดงานพิธีสงฆ	์ 

การพระราชทานเพลิงศพ	การฌาปนกิจศพ	ฯลฯ	จนท�าให้เกิดผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างดีมาก

	 	 นอกจากน้ี	 น้องจิ๋มยังมีความสามารถพิเศษในการช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อนร่วมงาน	 ด้านการจัดงานพิธีสงฆ์	 ในการท�าบุญ	 

การเป็นพิธีกรในงานแต่งงาน	การช่วยจัดงานและเป็นพิธีกรในงานพระราชทานเพลิงศพ	–	ฌาปนกิจศพ	และน้องจิ๋มยังร้องเพลง 

ได้เพราะมาก

	 	 น้องจ๋ิมเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี	 เป็นที่รักของพี่น้องและหลานๆ	 มาก	 อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มี

พระคุณที่ดิฉันได้รับรู้และขอชื่นชมเป็นอย่างมาก

	 	 ในโอกาสที่น้องจิ๋มจะเกษียณอายุในปีน้ี	 ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 จงดลบันดาลให้ 

น้องจิ๋มมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	สมปรารถนาทุกประการ	และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

              ญาณี  ศรีแสน

ด้วยรักและผูกพัน...แด่
น้องโชติกา บุญวัฒน์ (น้องจิ๋ม)

ด้วยรักและผูกพัน...แด่
พี่จิ๋ม (โชติกา บุญวัฒน์) 

	 	 “พี่จิ๋ม	สทบ.”	ชื่อนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง		พี่จิ๋มเป็นบุคคลพิเศษที่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่าง 

ครบวงจร	 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานสารบรรณ	 มีทักษะและความสามารถอีกหลากหลาย 

ที่ช่วยส่งเสริมให้การท�างานของพี่จิ๋มเด่นเป็นที่ประจักษ์	 เป็นที่ยอมรับของน้องๆ	 สทบ.	 เช่น	ทักษะในการจ�า	 ทักษะในการเจรจา	

การประสานงานอย่างมไีหวพรบิ	ความคล่องแคล่ว	ว่องไว	ความคล่องตวั	ความแขง็แรง	มจีติใจทีเ่ข้มแขง็	อดทน	ยดืหยุน่	และทกัษะ

ท่ีส�าคัญที่พ่ีจิ๋มมีเต็มร้อย	 คือเรื่องจิตบริการ	 จิตอาสา	 และสิ่งที่พี่จิ๋มมีมากกว่าผู้อื่น	 คือความอ่อนน้อม	 ความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่	 

ความเมตตากรุณาต่อผู้เยาว์วัยกว่า	ความสม�่าเสมอในการมาปฏิบัติงาน	และความรักในองค์กร	

	 	 ในโอกาสที่พี่จิ๋มเกษียณอายุในปี	พ.ศ.	2562	นี้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงดลบันดาลให้

พี่จ๋ิมมีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 ร�่ารวยเงินทอง	 ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ท�าทุกประการ	 และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความ 

สุขกายและสุขใจตลอดไป

              ฉันทนา ภู่ธราภรณ์

              ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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ถึง...คุณจิ๋ม โชติกา บุญวัฒน์ ผู้ที่แสนดีและน่ารักเสมอ
  ถ้าเอ่ยถึงการได้รู้จักคุณโชติกา	บุญวัฒน์	 (จิ๋ม)	น่าจะมาจากการที่น้อยได้เข้าไปร่วมเป็นกรรมการของร้านสหกรณ์	มจธ.	ซึ่งได้รับการ

เชิญชวนจาก	 ศ.	 ดร.อดิศักด์ิ	 พงษ์พูลผลศักด์ิ	 และรู้จักจิ๋มในฐานะเป็นพนักงานการเงินของร้าน	 จิ๋มในฐานะพนักงานการเงิน	 เป็นผู้ม ี

ความรอบรู้	ละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับด้านการเงิน	ตลอดทั้งลายมือจัดได้ว่าเป็นลายมือที่สวยงามทีเดียว	และต่อมาได้ทราบว่า	จิ๋มเคยเป็น

พนกังานด้านบญัชีการเงนิของห้างสรรพสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงมาแล้ว	นบัได้ว่าเป็นผูม้ปีระสบการณ์ทีด่	ีซึง่จิม๋จะให้เกยีรตแิละเรยีกน้อยว่า	“เจ๊”	

หรือ	“พี่น้อย”	

  เมื่อปี	พ.ศ.	2548	เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท�ากฐินสามัคคี	ณ	วัดหนองแรด	อ.เทิง	จ.เชียงราย	เป็นปีแรกที่น้อยได้เริ่มเป็นเจ้าภาพของ

การจัดกฐินครั้งแรกในชีวิต	และเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักคุณโชติกา	บุญวัฒน์	 (จิ๋ม)	 ได้มากขึ้นอีกเช่นกัน	 เนื่องจากได้เชิญชวนไปร่วมท�าบุญ

กฐนิด้วยกนั	จิม๋ตอบรบัด้วยความยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะร่วมเดนิทางไปด้วย	ท�าให้น้อยได้รูจ้กัจิม๋มากขึน้ในฐานะผูค้ล่องแคล่วด้านการบรหิาร	

การเป็นมัคทายกของวัดได้อย่างดีเยี่ยม	 จิ๋มด�าเนินการด้านสายพุทธศาสนาแบบช�านาญการ	 มีการจัดการอย่างเป็นระบบ	 ทุกอย่างถูก 

จัดวางด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	พร้อมที่จะด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	ในคณะกฐินต่างชื่นชอบ	และชื่นชมจิ๋มด้วยความสามารถที่

ไม่ขาดตกบกพร่อง	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	เป็นต้นมาจวบถึงปัจจุบัน	ความสนิทสนมได้ก่อตัวมาเป็นความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เสมือนญาติในครอบครัว	 จิ๋มเป็นคนคุยสนุก	 ร่าเริง	 ไม่ว่าขอให้จิ๋มช่วยเหลืออะไร	 จิ๋มจะไม่ปฏิเสธ	 จิ๋มให้ความเคารพรักคุณยาย	 

(แม่ของน้อย)	และให้ความเป็นกันเองกับครอบครัวของน้อย	เด็กๆ	ในบ้าน	(ลูก)	จะเรียกติดปากเสมอว่า	“น้าจิ๋ม	ผู้รู้ทุกอย่าง”	และจากนั้น

เสียงหัวเราะก็จะตามมา	555+	

	 	 เมื่อถึงยามเที่ยวจะเชิญชวนไปร่วมสนุก	 สังสรรค์	 เฮฮากับเพื่อนๆ	 จิ๋มจะเป็นคนที่นับได้ว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์เก่งมาก	 โดยเฉพาะช่วง

เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2561	 บุคลากร	 มจธ.	 ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุ	 “เกษียณเกษมสุข”	 รุ่นที่	 2/2561	 

ณ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซ่ึง	 มจธ.	 เข้าร่วมโครงการน้ีจ�านวน	 15	 คน	 กลุ่มของพวกเราที่นัดกันไปจะมี	 7	 คน	 ได้แก่	 ศ.	 ดร.สันทัด	 

ศิริอนันต์ไพบูลย์	 รศ.	ดร.สมเกียรติ	 รุ่งทองใบสุรีย์	 ผศ.	สนั่น	สระแก้ว	 รศ.	ดร.เตือนใจ	สมบูรณ์วิวัฒน์	คุณนวลศรี	สระแก้ว	ณภัสสรณ์	 

โลหะญาณจารี	(น้อย)	และคุณโชติกา	บุญวัฒน์	ไปร่วมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้นัดหมายอีก	8	คน	แต่พวกเราไปร่วมสังสรรค์

ในนาม	มจธ.	ด้วยกัน	เป็นโครงการที่มีความประทับใจที่สุด	โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ�านวน	153	คน	(รวมใจ	153)	ได้รับการต้อนรับ

เป็นอย่างดีทั้งอบอุ่นและเป็นกันเอง	 โดยเฉพาะชื่อเสียงของ	 “จิ๋ม”	 โดดเด่นมาก	 เพราะความดีและความน่ารักของจิ๋ม	 จนเป็นที่รู้จัก 

ส่วนพวกเราชาว	มจธ.	ทุกคนได้รับค�าชมว่าน่ารัก	เป็นกันเอง	และเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ยอดเยี่ยม	กระทั่งปัจจุบันนี้ทีมรวมใจ	153	ก็ยัง

มีการส่งไลน์ทักทายกัน	 ทั้งน้ี	 ประธานของรุ่น	 153	 คือ	 ศ.	 ดร.สันทัด	 ศิริอนันต์ไพบูลย์	 ซึ่งได้รับต�าแหน่งนี้ด้วยฝีมือและฝีปากของจิ๋ม 

ที่เชิญชวนพี่ๆ	ในกลุ่มเสนอชื่อ	ศ.	ดร.สันทัด	เป็นประธานรุ่น	ซึ่งทุกท่านก็ยินดีให้ความร่วมมือ	และประธานจึงเสนอให้	ณภัสสร	โลหะญาณจารี 

เป็นเลขานุการของรุ่นด้วยเช่นกัน	

	 	 ใน	 มจธ.	 จิ๋มก็จะเป็นที่รู้จักในนามบุคลากรของส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 ท�าหน้าที่บริหารจัดการให้กับส�านักงาน	 ระบบ

คอมพิวเตอร์ก็เรียนรู้ได้ดี	 ศูนย์เด็กเล็กก็ให้ความช่วยเหลืออย่างสม�่าเสมอ	จึงถือได้ว่าจิ๋มเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี	 และเสียสละ	พร้อมให ้

การช่วยเหลือทุกๆ	 คน	 งานท�าบุญบ�าเพ็ญ	 หรือแม้แต่งานพิธีมงคลสมรส	 จิ๋มก็ให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน	 ขอให้ทราบเถอะ 

ถ้าไปช่วยงานใดได้	จิ๋มจะยินดีและพร้อมเสมอ	ขอบคุณส�าหรับกาลเวลาที่ท�าให้เราสองคนมารู้จักกัน	และใช้ชีวิตร่วมกันใน	มจธ.	ตลอดทั้ง

งานส่วนตัว	 จ๋ิมให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด	น้อยขอบคุณด้วยความจริงใจที่มอบให้ค่ะ	 ขอบคุณในความรักและความเป็นกันเอง

เสมือนญาติ	ขอบคุณในความจริงใจที่มีต่อกันด้วยดีตลอดมาและตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะ

	 	 ท้ายสุดนี้	ขออ�านาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงปกป้องคุ้มครองให้จิ๋มมีความสุข	ความเจริญ	รุ่งเรือง	ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆ	และมี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ

              ด้วยรักและห่วงใยเสมอ

              ณภสัสรณ์  โลหะญาณจารี (น้อย)
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ร้อยรัก สายใย รวมใจ มุทิตา
แด่...คุณโชติกา บุญวัฒน์

	 	 คุณโชติกา	บุญวัฒน์	หรือที่ใครๆ	รู้จักในนาม	“พี่จิ๋ม”	ผู้รอบรู้ของพวกเราชาว	HR	ช่วยเหลืองานของพวกเราได้อย่างรวดเร็ว

และได้ดังใจทุกอย่าง	 ขอเพียงแค่เอ่ยปาก	 พี่จ๋ิมก็จัดการให้ได้ทั้งหมด	 หลายคนที่ได้รู้ก็ตกใจว่า	 พี่จิ๋มจะครบอายุเกษียณใน 

ปี	พ.ศ.	2562	นี้แล้วหรือ	เนื่องด้วยท่าทาง	บุคลิก	ลักษณะยังไม่เข้าใกล้วัยเกษียณเลยสักนิด	ความคล่องแคล่ว	ว่องไวในปฏิบัติงาน	

การตดิต่อประสานงานยงัท�าได้ดเีสมอๆ	พีจ่ิม๋เป็นแบบอย่างด้านการบรกิาร	และการมจีติอาสาอย่างแท้จรงิ	พร้อมให้การช่วยเหลอื

น้องๆ	ในส�านักงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	มีความอุทิศทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน	เป็นต้นแบบที่ดียิ่ง	พวกเราชาว	HR	ขอขอบคุณ

ที่พี่จิ๋มให้การช่วยเหลือมาตลอด	และหวังว่าจะยังคงอยู่ด้วยกัน	ช่วยเหลืองานกันต่อไปนะคะ	

			 สุดท้ายนี้	ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่จิ๋มเคารพนับถือ	บารมีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดดลบันดาลให ้

พี่จิ๋มมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ	ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลตามที่ปรารถนาทุกประการ	มีความสุขตลอดไป	

	 	 	 	 	 วันเกษียณเวียนมาแล้วในปีนี้		 	 เป็นปีที่ให้คิดถึงแล้วใจหาย

	 	 	 	 พี่เกษียณเราอ�าลาและอาลัย	 	 	 ถึงกายไกลแต่ใจใกล้คิดถึงกัน

	 	 	 	 ขอขอบคุณในวันวานพี่ช่วยสอน		 	 เอื้ออาทรงานมากมายงานน้อยใหญ่

	 	 	 	 คุณความดีความเพียรที่ท�าไว้	 	 	 ทุกหัวใจระลึกถึงมิลืมเลือน

 

             จากใจ HR
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	การขาย	 	 												วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

พ.ศ.	2539	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	–	การจัดการทั่วไป	 			 												มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณบุญรัตน์  วงศ์วิวัฒน์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง   นักบริหารงานทั่วไป จ4
สังกัด    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   31 ปี 7 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 ก.พ. 2531 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	พนักงานธุรการ		 

ระดับ	2

ส�านักงานเลขานุการ	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ก.พ. 2533 พนักงานธุรการ	ระดับ	3 ส�านักงานคณบดี	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2535 พนักงานธุรการ	ระดับ	4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

6 มี.ค. 2541 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	5 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ค. 2544 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	 

ต�าแหน่ง	นักบริหารงานทั่วไป	

ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป	จ4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2536 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2538 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 ก.พ. 2531 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	พนักงานธุรการ		 

ระดับ	2

ส�านักงานเลขานุการ	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ก.พ. 2533 พนักงานธุรการ	ระดับ	3 ส�านักงานคณบดี	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2535 พนักงานธุรการ	ระดับ	4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

6 มี.ค. 2541 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	5 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ค. 2544 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	 

ต�าแหน่ง	นักบริหารงานทั่วไป	

ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป	จ4 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
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 	 คณุบญุรตัน์	วงศ์ววิฒัน์	หรอืท่ีพวกเราเรยีกกนัติดปากว่า	“เจ๊	หรอื	พีบ่ญุรตัน์”	ทัง้ของเพือ่นและน้องๆ	ทีไ่ด้ร่วมท�างานกันมากว่า	

30	ปี	ต้องบอกว่าภาควิชาเราโชคดีที่มีพี่บุญรัตน์	ร่วมท�างานกันมาตั้งแต่แรกๆ	ตอนที่ยังมีอาจารย์และนักศึกษาไม่มากนัก	สมัยนั้น

จ�าได้ว่าพี่บุญรัตน์เป็นสายสนับสนุนบริหารเพียงคนเดียวของภาควิชาที่ต้องท�าทุกอย่าง	 และพี่บุญรัตน์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แค่งาน

ประจ�า	แต่ได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์ในการบริหารจัดการ	ทั้งแผนกลยุทธ์	การจัดท�าแผนพัฒนา	และการเสนอของบประมาณ	การให้

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	ทั้งในระดับภาควิชาและคณะ	แม้ว่าผู้บริหารระดับภาควิชาจะเปลี่ยนไปจากรุ่น

สู่รุ่น	 แต่งานระดับปฏิบัติการของสายบริหารจัดการของภาควิชา	 ยังคงถูกขับเคลื่อนและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าจนถึง

ปัจจุบันโดยพี่บุญรัตน์	 ในสมัยนั้นพี่บุญรัตน์เป็นบุคลากรสายสนับสนุนบริหารท่ีมีความสามารถโดดเด่นท่ีสุดของคณะวิทยาศาสตร	์ 

โดยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทั้งอาจารย์	 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 นักศึกษาและบุคคลภายนอก	 การจัดการและการเบิกจ่าย 

งบประมาณ	การติดตามการใช้งบประมาณ	การแนะน�าขั้นตอนและกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยต่างๆ	ใครติดปัญหาใดๆ	จะวิ่งหา

พีบ่ญุรตัน์ก่อนเสมอ	ซึง่สามารถอธบิายได้เกอืบทกุเรือ่งจนพวกเราบางคนให้ฉายาว่า	สารานกุรม	(Encyclopedia)	ประจ�าภาควชิา	

ท�าให้ตลอดกว่า	30	ปีที่ผ่านมา	พี่บุญรัตน์ช่วยให้งานธุรการของภาควิชาให้ด�าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น	

	 	 ส�าหรับบุคลิกและนิสัยใจคอแล้ว	 พี่บุญรัตน์เป็นคนใจเย็น	 มีความเอื้ออาทร	 ให้ความช่วยเหลือ	 โดยไม่เคยปฏิเสธ	 และยินดี 

ให้ค�าปรึกษาทุกคร้ัง	 โดยมักวางงานของตนเองไว้ก่อนเสมอ	 หากพวกเราหรือน้องๆ	 นกัศกึษาเดนิเข้ามาขอค�าปรกึษา	 ด้านการ 

เบิกจ่าย	กพ็ร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืทกุอย่างให้ส�าเรจ็	ลลุ่วงอย่างรวดเรว็และถกูต้อง	แม้งานจะหนกัหนาสาหสัอย่างไร	พีบ่ญุรตัน์ 

ก็ไม่เคยบ่น	ด�าเนินงานจนเรียบร้อยแม้จะมืดค�่าและต้องช่วยดูแลปิดตึกด้วยก็ตาม	พร้อมกับการดูแลครอบครัวโดยไม่บกพร่อง	

	 	 พวกเราชาวจุลชีววิทยา	 จึงขอแสดงความช่ืนชมและขอบคุณพี่บุญรัตน์ที่อยู่เป็นก�าลังส�าคัญของภาควิชาต้ังแต่ต้น	 ท�าให ้

ภาควิชาด�าเนินภารกิจมาได้ด้วยดีจวบจนถึงปัจจุบัน	และหวังว่าพี่บุญรัตน์จะใช้ความรู้ความสามารถช่วยงานของภาควิชา	รวมทั้ง 

เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ	ให้มีความสามารถและทุ่มเทให้กับงานของภาควิชาต่อไป	

	 	 ในโอกาสน้ี	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย	 ได้ปกปักรักษาและคุ้มครองพี่บุญรัตน์และครอบครัว	 

ให้ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ความผูกพันที่มีต่อ
คุณบุญรัตน์ วงศ์วิวัฒน์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 	 	 	 	 	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	–	รัฐศาสตร์	 	 	 	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณไพเราะ ธนลัทธพงศ์

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักบริหารงานทั่วไป จ4
สังกัด    ส�นักคอมพิวเตอร์
อายุการท�งาน   29 ปี 8 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
9 ม.ค. 2533 เข้ารับราชการ	

ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	3

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

ส�านักคอมพิวเตอร์

9 ม.ค. 2535 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	4 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	

ส�านักคอมพิวเตอร์

9 ม.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	5 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	

ส�านักคอมพิวเตอร์

1 ต.ค. 2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	6 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	

ส�านักคอมพิวเตอร์

1 มิ.ย. 2525 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	นักบริหารงานทั่วไป

ส�านักคอมพิวเตอร์

2 ต.ค. 2548 นักบริหารงานทั่วไป	จ4 ส�านักคอมพิวเตอร์

19 ก.ค. 2554 เลขานุการส�านักคอมพิวเตอร์	บ2 ส�านักคอมพิวเตอร์

1 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป	จ4 ส�านักคอมพิวเตอร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก 

	 –	 คณะกรรมการจัดท�าข้อมูล

	 –	 คณะกรรมการบ้านพัก

	 –	 คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์

	 –	 คณะท�างานพิจารณาการวางหลักเกณฑ์ในการพักอาศัย	อาคารสัมมนา

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

	 –	 คณะอนุกรรมการพัฒนาข้าราชการสาย	ข.	และสาย	ค.

	 –	 คณะกรรมการท�าลายเอกสาร

	 –	 คณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์

	 –	 คณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์และสมาชิกสมทบ

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

	 	 ซึ่งเลือกจากพนักงานประจ�า

	 –	 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจ	เพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล	ซึ่งเลือกจากพนักงานประจ�า

	 	 ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล

	 –	 คณะกรรมการสวัสดิการประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน	

	 –	 คณะท�างานพัฒนาระบบงานด้านการพัสดุ

	 –	 คณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่

	 –	 คณะท�างานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต	ประจ�าคณะ	สถาบัน	ส�านัก	หรือส่วนงาน	ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

	 	 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	และส่วนงานในก�ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาชีพ

การด�รงต�แหน่งบริหาร
1 ต.ค. 2544 – 31 มี.ค. 2545 รักษาการเลขานุการส�านักงานผู้อ�านวยการ	ส�านักคอมพิวเตอร์	

รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม	ส�านักคอมพิวเตอร์	

1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2546 เลขานุการส�านักงานผู้อ�านวยการ	ส�านักคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม	ส�านักคอมพิวเตอร์	

19 ก.ค. 2554 – 31 ม.ค. 2561 เลขานุการส�านักคอมพิวเตอร์
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	 	 จ�าได้ว่ารูจ้กักบัพีไ่พเราะเป็นคนแรกในส�านกัคอมพวิเตอร์	เนือ่งจากพีไ่พเราะเป็นคนโทรศพัท์เรยีกให้มาสมัภาษณ์งาน	พีไ่พเราะ

เป็นคนเก่ง	 มีความสามารถ	 มีแนวคิดและแง่มุมความคิดต่างๆ	 มากมาย	 พี่คอยช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าให้กับคนในส�านัก

คอมพิวเตอร์	 ทั้งในเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว	 ในปีนี้พ่ีจะเกษียณอายุแล้ว	 เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 นับจากวันคืนที่ได้ร่วมทุกข ์

ร่วมสุขด้วยกันมา	ขอให้พี่รักษาสุขภาพ	และพบเจอแต่สิ่งดีงามจากนี้และตลอดไปค่ะ

             ระลึกถึงอยู่เสมอ

             สมหญิง 

             ส�านักคอมพิวเตอร์

    วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนัก   ถึงเวลาหยุดพักจากงานใหญ่
   กลับไปสู่อิสระทั้งใจกาย     วางเป้าหมายสร้างสุขทุกทิวา
   ขอให้ท่านสุขภาพจงดีเลิศ      โชคบังเกิดลาภเพิ่มพูนทั่วทิศา
   สุขทั้งกายสบายจิตสมอุรา    ปรารถนาสิ่งใดให้พบเจอ
   หากล่วงเกินกันไปให้ข้องจิต    ขอโปรดคิดให้อภัยที่ไผลเผลอ
   ถึงห่างไกลไม่อาจพานพบเจอ    ยังระลึกถึงเสมอ มิลืมเลือน

             ชัชวาล  ศิริพันธุ์

             ส�านักคอมพิวเตอร์

	 	 พ่ีไพเราะ	 หรือที่พวกเราเรียกสั้นๆ	 ว่า	 “พ่ีไพ”	 พี่เป็นแบบอย่างในการท�างาน	 เป็นแบบอย่างในการรักษากฎเกณฑ์กติกา	 

เป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆ	 ในการใช้ชีวิต	 ใครมีปัญหาอะไรทั้งในและนอกหน่วยงานก็จะไปปรึกษาพี่ไพได้ตลอด	 เราชาวส�านัก

คอมพิวเตอร์จะเห็นภาพคุ้นตาที่น้องๆ	ไปนั่งปรึกษาพี่ไพที่โต๊ะท�างาน	อะไรที่พี่ไพช่วยได้จะทุ่มสุดตัวผลักดันจนส�าเร็จ	

	 	 ในฐานะน้องคนหน่ึงของพ่ีไพ	 เน่ืองในวาระที่พี่ไพเราะเกษียณอายุราชการในปี	 พ.ศ.	 2562	 นี้	 เรืองขอขอบคุณพี่ไพที่ดูแล 

เรืองและพวกเราชาวส�านักคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด	ขอบคุณมากค่ะ

             เรืองอุไร เพียกขุนทด

             ส�านักคอมพิวเตอร์

ด้วยรักและผูกพัน...
คุณไพเราะ ธนลัทธพงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2538 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
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	 	 ถ้าพดูถงึส�านกัคอมพวิเตอร์	ไม่มใีครทีจ่ะบอกว่าไม่รูจั้ก	“คณุไพเราะ”	ในฐานะเจ้าหน้าผูบ้กุเบิกของส�านกัคอมพิวเตอร์	หรอืฉายา

ตัวแม่ของส�านักคอมพิวเตอร์	เพราะแทบทุกๆ	เรื่องที่ได้ประสานงานกันมา	คุณไพเราะจะเป็นผู้ก�ากับและดูแลหน่วยงานมาโดยตลอด	

เท่าท่ีทราบคุณไพเราะเก่งทั้งบทบู๊และบทบุ๋น	 มีความคล่องตัว	 ว่องไว	 ทั้งการพูดและการเดิน	 สังเกตเห็นโดยแรกๆ	 จะไปซื้อกาแฟ 

แต่เช้าเสมอๆ	เดินในรั้วมหาวิทยาลัย	ครู่เดียวจะถึงด้านหน้าของมหาวิทยาลัยแล้ว	555+	และค�าทักทายที่คุณไพเราะจะเรียกเสมอๆ	

คือ	“คุณน้อยคะ”	ฉันนอนไม่ค่อยจะหลับ	กระสับกระส่ายนอนไม่หลับมาหลายคืน	อ้าวไม่ใช่ค่ะ	(ล้อเล่นนะตัวเอง)	แต่ที่แน่ๆ	เรียกว่า	

“คุณน้อยคะ”	เสมอมา

	 	 การประสานงานกับคุณไพเราะจะมีความรวดเร็ว	และให้ข้อมูลดีได้เป็นอย่างดี	เคยได้สนทนาเรื่องทั่วๆ	ไป	มีเทคนิคการประเมิน

น้องๆ	 ว่าควรวาง	 Step	 ของการท�างานอย่างไร	 เป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีให้ฟัง	 สนทนาด้วยแรงใจที่เต็มไปมีความรู้	

และสามารถท่ีจะน�าไปปฏิบัติใช้กับงานท่ีเราท�าจริงได้	 ให้ความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด	 ประกอบกับทุกๆ	 ปีที่ผ่านมาจะขอเป็น 

แรงสะพานบอกบุญการถวายทอดผ้าพระกฐิน	คุณไพเราะก็จะให้ความร่วมมือด้วยดี	ไม่นึกเลยว่าปีนี้	(พ.ศ.	2562)	ถึงวัยที่เกษียณอายุ

ราชการแล้ว	ตกใจเหมือนกัน	คราวนี้จะขอความร่วมมือจากใครในการเวียนบอกบุญกฐิน	555+	สาธุๆ	แต่เชื่อมั่นได้ว่า	บุคลากรของ

ส�านกัคอมพวิเตอร์ย่อมให้ความร่วมมือและร่วมปัจจยัถวายทอดผ้าพระกฐนิ	ก่อนทีจ่ะได้รบัความร่วมมอืได้เอ่ยบอกบญุกบัคณุไพเราะ 

ร่วมเป็นกรรมการกฐินสามัคคี	 และจะขอให้ช่วยเวียนบอกบุญผู้ร่วมงานของส�านักคอมพิวเตอร์	 ให้เป็นเจ้าภาพด้วย	 “คุณไพเราะ”	 

ตอบทันทีว่า	ได้เลยค่ะคุณน้อย	ยินดีร่วมบุญเวียนให้ด้วยค่ะ	น�้าเสียงสดใส	แล้วตอบอีกว่า	แต่เราอาจจะร่วมเป็นเพียงกรรมการให้นะ	

ซึ่งน้อยได้รับฟังก็เป็นปลื้ม	 อย่างน้อยกฐินสามัคคีก็มีผู้ใจดีร่วมเป็นสะพานบอกบุญให้ต่อๆ	 กัน	 นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ครั้งแรก	 

ในชีวิตท่ีได้จัดกฐินในปี	 พ.ศ.	 2548	 ก็ได้ผู้มีเมตตาจิตที่ดีร่วมบุญด้วย	 นับแต่นั้นเป็นต้นมา	 คุณไพเราะได้เวียนบอกบุญให้บุคลากร 

ในส�านักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมบุญตามศรัทธาในการร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินให้ทุกๆ	 ปี	 มิได้ขาด	 จวบจนในปี	 พ.ศ.	 2562	 นี้	 คุณไพเราะ 

ก็ยังให้ความร่วมมือ	ร่วมแรงจิตศรัทธา	เป็นสะพานบุญน�าพาบอกเวียนให้บุคลากรในส�านักคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระ

กฐินและร่วมถวายปัจจัยให้กับสวนป่าสิริธโร	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 (27	 ตุลาคม	 2562)	 ที่ก�าลังจะมาถึงในเร็วๆ	นี้	 

เช่นเดียวกัน	ขอบพระคุณในความมีเมตตาจิตและไมตรีจิตที่มอบให้กับน้อยมาโดยตลอด	ทั้งความร่วมมือในสายงานที่มีต่อกันด้วยค่ะ	

ขอบพระคุณมากๆ	มา	ณ	โอกาสนี้	

 	 ด้วยบารมีที่คุณไพเราะได้ปฏิบัติมาโดยตลอด	จนถึงวัยเกษียณอายุราชการใน	มจธ.	ขอบารมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

น�าพาให้คุณไพเราะตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญรุ่งเรือง	 และมีพลานามัยที่แข็งแรง	 อายุยืนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ของลูกๆ	ตลอดไปค่ะ

             ด้วยความศรทัธาในตวัคณุเสมอ

             ณภสัสรณ์  โลหะญาณจารี (คณุน้อย)

ด้วยความระลึกถึง...
คุณไพเราะ ธนลัทธพงศ์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2523	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	ช่างก่อสร้าง	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วิทยาเขตเทคนิคตาก

พ.ศ.	2528	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	–	การจัดการงานก่อสร้าง		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.	2531	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	–	โยธา	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วิทยาเขตเทเวศร์

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
2	มิ.ย.	2529	–	22	มี.ค.	2531	 	 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี		สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา		วิทยาเขตเทเวศร์

คุณมนเทียร ธินิศิริ

ปีเกิด     พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง     นายช่างเทคนิค สว4
สังกัด     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อายุการท�งาน    39 ปี 4 เดือน
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

	 –	 คณะกรรมการพัสดุภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการด�าเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	

	 –	 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

	 –	 คณะท�างานด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน	มจธ.	
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2528 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
16 พ.ค. 2523 นายช่างเทคนิค	ระดับ	2 งานบริการนักศึกษา	ส�านักงานเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 พ.ค. 2525 นายช่างเทคนิค		ระดับ	3 ส�านักงานเลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2528 นายช่างเทคนิค		ระดับ	4 ส�านักงานเลขานุการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

10 ก.ย. 2529 นายช่างเทคนิค		ระดับ	4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2539 นายช่างเทคนิค		ระดับ	5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

1 ธ.ค. 2546 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ต�าแหน่ง	ช่างเทคนิค	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน นายช่างเทคนิค	สว4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
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	 	 พี่มนเทียรเริ่มรับราชการในปี	 พ.ศ.	 2523	 ในสาขาเทคนิคก่อสร้าง	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ช่วยงานสอนในวิชาเขียนแบบ 

ด้านวิศวกรรมโยธา	 วิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธา	 ช่วยดูแลการออกภาคสนามในวิชาวิศวกรรมส�ารวจ	 ได้รับมอบหมายจาก

ภาควิชาให้ดูแลห้องเก็บเคร่ืองมือของสาขา	 ได้ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับการท�างานเป็นอย่างดี	 ทั้งเป็นผู้ที่หม่ันพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ	จากผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	เมื่อเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ	จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	2	ใบ	และเป็นผู้ที่มี

ใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา	ประเภทภาคี	ท�าให้สามารถช่วยงานภาควิชาได้เป็นอย่างดี

	 	 พี่มนเทียรเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรีย์	 จิตใจดี	 มีพรสวรรค์ในการแต่งบทกลอน	 เมื่อใกล้วาระงานเกษียณในแต่ละปี	 พี่ได้กรุณา 

แต่งบทกลอนเพือ่แสดงมทิุตาจิตต่อผูเ้กษยีณของภาควชิามาอย่างต่อเนือ่งนับสบิปี	และในปีนีเ้ป็นปีทีพ่ีม่นเทยีรถงึวาระเกษยีณอายุ  

ผมจึงขอถือโอกาสนี้	ฝากบทกลอนของพี่มนเทียรถึงชาวบางมดแทนค�าอ�าลา		

	 	 ในโอกาสที่พี่มนเทียรจะเกษียณอายุในปี	 พ.ศ.	 2562	 ในนามของภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ขอขอบพระคุณพี่มนเทียรที่ทุ่มเท 

การท�างานให้ภาควิชาด้วยดีมาโดยตลอด	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย	 และขออ�านาจพระบารมีแห่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดดลบันดาลให้พี่มนเทียรประสบแตค่ความสุข	 มีสุขภาพแข็งแรง	 อยู่กับครอบครัว 

ที่อบอุ่น	และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

             ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

             ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยความระลึกถึง :
คุณมนเทียร ธินิศิริ
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 สักวา “มนเทียร” เกษียณศึก  ขอจารึกหกสิบปีศรีอักษร
“ธินิศิริ” อ�ลาด้วยบทกลอน   แต่กาลก่อนลูกมดงานส�ราญใจ
สิบหกพฤษภาปีสองสาม   เป็นฤกษ์ยามเริ่มงานอันสดใส
อยู่ภาควิชาโยธาอันเกริกไกร   ต�แหน่งใหม่ในสาขาฯ รายงานตัว
 จาก ปวส. หนุ่มน้อยเทคนิคตาก บุญหนุนมากลูกพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สองหนึ่งสี่ห้าบาทสร้างครอบครัว  เก็บออมทั่วเข้าสหกรณ์อย่างมั่นคง
คณาจารย์ภาควิชาฯ เมตตารัก  ผมประจักษ์ไมตรีงามตามประสงค์
ผองน้องพี่สามัคคีจิตจ�นง   กุศลส่งได้ลาบวชสวดพระธรรม
 มจธ. ให้อนาคตแสนประเสริฐ  พระพรหมเลิศบรรเจิดดีศรีสยาม
ซึ้งใจเราเหล่ามดทุกๆ นาม   พระคุณงามแก่ลูกผูกฤทัย
ในวาระดิถีมาคราเกษียณ   ขอกราบเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งหลาย
จงปกปักษ์รักษาคุ้มครองกาย  ชาวบางมดสุขสบายถ้วนหน้ากัน

            มนเทียร   ธินิศิริ 

            ผู้ประพันธ์

สักวาลาเกษียณ
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2523	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	การบัญชี	 	 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พ.ศ.	2531	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	–	การจัดการทั่วไป	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.	2541	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	–	บริหารธุรกิจ	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวันทนา เจริญราษฎร์
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักบริหารงานทั่วไป จ4
สังกัด    ส�นักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
อายุการท�งาน   39 ปี 3 เดือน
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ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักบริหารงานทั่วไป จ4
สังกัด    ส�นักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
อายุการท�งาน   39 ปี 3 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
9 มิ.ย. 2523 พนักงานธุรการ	ระดับ	2 งานห้องสมุด	ส�านักงานรองอธิการบดี

9 มิ.ย. 2525 พนักงานธุรการ	ระดับ	3 งานห้องสมุด	ส�านักงานรองอธิการบดี

1 ต.ค. 2528 พนักงานธุรการ	ระดับ	4 งานห้องสมุด	ส�านักงานรองอธิการบดี

16 ส.ค. 2531 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	4 ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

16 ส.ค. 2532 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	5 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	 

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ต.ค. 2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	6 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	 

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

22 พ.ค. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับ	7 ส�านักงานผู้อ�านวยการ	 

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

4 ม.ค. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	นักบริหารงานทั่วไป	

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

24 ม.ค. 2543 นักบริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา	ส�านักงานอธิการบดี

3 ธ.ค. 2545 นักบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา	ส�านักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 นักบริการการศึกษา	จ4 กองบริการการศึกษา	ส�านักงานอธิการบดี

2 ม.ค. 2556 นักบริหารงานทั่วไป	จ4 โครงการจัดตั้งส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป	 

คณะศิลปศาสตร์

1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป	จ4 ส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป	คณะศิลปศาสตร์

การด�รงต�แหน่งบริหาร
4 ต.ค. 2526 เลขานุการห้องสมุด

27 ก.ค. 2531 รักษาการในต�าแหน่งเลขานุการส�านักงานผู้อ�านวยการ

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

21 ก.ค. 2535 เลขานุการส�านักงานผู้อ�านวยการ	ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ต.ค. 2535 หัวหน้างานคลังและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

18 พ.ย. 2545 รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา

1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2562 รักษาการในต�าแหน่งเลขานุการคณะศิลปศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ

	 –	 คณะอนุกรรมการ	Second	ASEAN	Workshop	on	Membrane	Technology

	 –	 คณะผู้จัดท�าหนังสือที่ระลึก

	 –	 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์	

	 	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 –	 คณะกรรมการจัดท�างบประมาณ

	 –	 คณะกรรมการประจ�าส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

	 –	 คณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก

	 –	 คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการบริหารงานเอกสารและการพิมพ์

	 –	 คณะท�างานจัดท�าโครงการและด�าเนินการปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่

	 –	 คณะกรรมการการด�าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ

	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชุดที่	1

	 –	 คณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านสหกรณ์

	 –	 คณะกรรมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

	 –	 คณะกรรมการกลางรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่สถาบัน

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ

	 –	 คณะกรรมการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

	 –	 คณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่

	 –	 คณะท�างานร่างข้อบังคับ	ว่าด้วย	สภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล

	 –	 คณะกรรมการสวัสดิการประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล	ซึ่งเลือกจากพนักงานประจ�าที่มีความรู้

	 	 และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการที่ส�าเร็จการศึกษาหลังจากรับทุนรัฐบาลหรือทุนของมหาวิทยาลัย	

	 	 เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 –	 คณะท�างานโครงการ	6+1	Flagships	Track	2	(สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ)	

	 –	 คณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่ด�าเนนิการให้ได้มาซึง่คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	ในส่วนทีม่าจากการเลือกตัง้ของสมาชิก

	 –	 คณะท�างานจัดท�าแผนปฏิบัติการ	5	ปี	(พ.ศ.	2550	–	2554)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 –	 คณะท�างานด�าเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	

	 –	 คณะท�างานเพื่อศึกษาทบทวนโครงสร้างและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	มจธ.

	 –	 คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต	พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ�าปีการศึกษา
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2528 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2533 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2537 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
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เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ
เกษียณอายุป ี2562
จาก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถงึเพ่ือนผู้เกษยีณ...คณุวันทนา เจรญิราษฎร์ “ป้านา”

	 	 “ป้านา”	เป็นชื่อที่พี่ๆ	เพื่อนๆ	และน้องๆ	ใน	มจธ.	รู้จักดี	เพราะ	“ป้านา”	จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเนื่อง	และด้วยความที่	“ป้านา”	เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในการท�างานที่	มจธ.	เป็นเวลา	39	ปี	

ท�าให้	 “ป้านา”	 เป็นที่รู้จักรักใคร่ของบุคลากรใน	 มจธ.	 เป็นอย่างดี	 แถมยังเป็นคนท้องถิ่นอีกต่างหาก	 ถ้าใครอยากรู้เรื่อง 

สภาพแวดล้อมรอบๆ	มจธ.	 ตั้งแต่ยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 วิทยาเขตธนบุรี	 ถาม	 “ป้านา”	 ได้เลย	 รับรองว่าจะได้

ข้อมูลอย่างละเอียด

	 	 จากการที่	“ป้านา”	มีประสบการณ์ในการท�างานให้กับหลายๆ	หน่วยงานใน	มจธ.	ตั้งแต่	ส�านักหอสมุด	กองบริการการศึกษา	

(ปัจจุบันคือ	 ส�านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ)	 ส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป	 และส�านักงานคณบดี	 คณะศิลปศาสตร์	 และมี 

เครือข่ายในการท�างาน	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ท�าให้	 “ป้านา”	 มีข้อมูลในการติดต่อสื่อสารมากมาย	 ส่งผลให้งาน 

ในความรับผิดชอบประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี	และเป็นแนวทางในการท�างานให้กับน้องๆ	ที่ร่วมงานกับ	“ป้านา”	ได้น�าไปปรับใช้

ให้เกิดผลดีต่องานของตนเองได้เป็นอย่างดี

	 	 ในโอกาสที่	 “ป้านา”	ท�างานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ	 ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานหลายปี	 ขออวยพร 

ให้	“ป้านา”	มีสุขภาพแข็งแรง	มีความสุขกับการเปิดร้านอาหารที่เตรียมวางแผนไว้	ว่าจะเปิดให้บริการพี่	น้อง	 เพื่อน	และลูกค้า

ทุกๆ	คนที่แวะเวียนไปอุดหนุน	ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้า	ประสบความส�าเร็จอย่างที่มุ่งมาดปรารถนาทุกประการนะคะ

             กนกรัตน์ นาคหฤทัย (ใหญ่)

             คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
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  ส�าหรับ	 30	 กันยายนของทุกปี	 จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณที่ราชการก�าหนดให้เป็นวันส้ินสุดอายุราชการ 

ของข้าราชการทีม่อีายคุรบ	60	ปี	ทีเ่รยีกว่า	“เกษยีณอายุการท�างาน”	ในปีนี	้คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี	 มีผู้เกษียณอายุการ	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 อาจารย์อุสมาน	 บีรูวาเหตุ	 ต�าแหน่งอาจารย์	 สังกัดสายวิชาภาษา	 

คณะศิลปศาสตร์	และคุณวันทนา		เจริญราษฏร์	ต�าแหน่ง	รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

	 	 ในส่วนของส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป	 บุคลากรภายในส�านักงาน	 ต่างก็คุ้นเคยและปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลทั้ง	 2	 ท่านนี	้ 

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นบุคลากรที่เด่นชัดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน	 กล่าวได้ว่าท้ัง	 2	 ท่าน	 ล้วนเป็น 

ฟันเฟืองทางการศกึษาทีส่�าคญั	เป็นพลงัช่วยขบัเคลือ่นให้องค์กรก้าวเดนิไปได้อย่างมัน่คง	และเป็นบคุคลผูท้ีม่อีธัยาศยัด	ีมไีมตรจีติ	

และมนี�า้ใจช่วยเหลอืผูอ้ืน่เสมอ	เป็นบคุคลทีอ่ทุศิตนให้กบังานอย่างเตม็ก�าลงัเตม็เวลาเตม็ความสามารถ	รูส้กึดใีจ	ภมูใิจทีไ่ด้มโีอกาส	

ร่วมงานกับท่านเหล่านี้

	 	 คุณวันทนา	 เจริญราษฏร์	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์	 “พี่นา”	 เป็นคนที่ทุ่มเท	 ทั้งแรงกาย	 

แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง	 เป็นพี่ที่มีความสนิทสนมกับน้องๆ	 ในส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไปและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย	จะรู้จักพี่นาด้วยบุคลิกที่ดูเป็นกันเอง

	 	 ในด้านการท�างานพ่ีนามักให้ค�าแนะน�าต่างๆ	 แก่น้องๆ	 อยู่เสมอ	 ทั้งการท�างานและการด�าเนินชีวิต	 อุปนิสัยของพี่นาเป็น 

คนใจดี	 ในการท�างานนั้นมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและสามารถปฏิบัติภารกิจส�าคัญๆ	ให้บรรลุเป้าหมาย

ได้เป็นอย่างดี	และประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่น้องๆ	ในคณะศิลปศาสตร์

	 	 ในวาระเกษียณอายุราชการขอให้คุณวันทนา	 เจริญราษฏร์	 ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข	 มีทรัพย์นับทวี	 

สุขภาพดี	 มีอายุยืน	 ผิวพรรณผ่องใส	 ความสุขใจได้ทุกที่	 บุตรหลานญาติมิตรล้วนไมตรี	 จตุรพิธพรชัยบรรดามี	 ดลให้พี่นา 

มีความสุขเทอญ	 และในโอกาสน้ี	 พวกเราขอขอบคุณทุกสรรพประโยชน์ที่ได้มอบแก่วงการการศึกษา	 และขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

ในสากลโลก	ช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป	

             ส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป

             คณะศิลปศาสตร์
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แด่... 
พี่วันทนา เจริญราษฎร์ ที่น่ารัก

	 นับได้ว่า	อัลเลาะห์ประทานพรให้เราสองคนต้องมาพบกัน	และ

ได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน	น้อยเคยได้ยินนาม	“วันทนา”	หรือ	 “พี่นา”	 

ที่จะมีหลายๆ	คน	ใน	มจธ.	รู้จัก	อดีตในฐานะเลขานุการของส�านักห้องสมุด	

มจธ.		และเป็นศษิย์เอกทีโ่ปรดปรานของอาจารย์เอมอร	ศรนีลิทา	ผูอ้�านวยการ 

ส�านักห้องสมุด	แต่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดต่อกัน	จวบจนประมาณปี	พ.ศ.	2543		

เป็นการเริม่ต้นทีพ่ีน่าได้ก้าวเข้ามาร่วมงานในกองบรกิารการศึกษา	โดยพีน่า

ย้ายมาจากห้องสมุด	เพื่อมารับต�าแหน่ง	“นักบริการการศึกษา”	และได้ท�า

หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ	ซึ่งขณะนั้นมีพี่แดง	(วราภรณ์	

ตราช)ู	เป็นผูอ้�านวยการกองบรกิารการศกึษา	และท�าหน้าท่ีผูช่้วยเลขานกุาร

สภาวิชาการเช่นเดียวกัน	

	 	 ในนามผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาวิชาการของกองบริการการศึกษา	 พี่นาเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ	 

รวมทั้งความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี	 เป็นผู้ที่เรียนรู้ในสายงานได้อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับพี่นาเป็น 

พีท่ีม่คีวามเป็นกนัเองกับทกุคนในหน่วยงาน	เป็นได้ทัง้พี	่เพือ่น	และน้องในสายงานของกองบรกิารการศกึษา	ในความเป็นพ่ีจะคอย

สอนงานให้กับน้องๆ	 เสมอ	 ทุ่มเทให้กับภาระงาน	 เมื่อกองบริการการศึกษาได้มีการจัดสัมมนาหรือจัดเลี้ยงปีใหม่	 พี่นาจะคอยให้

ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเตรียมการจัดสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน	 โดยเฉพาะการจัดการ

ดูแลเร่ืองอาหาร	 การจัดท�าฉลากของขวัญปีใหม่	 มีไอเดียที่ดี	 มีความประณีตในการประดิษฐ์	 และดูแลความเรียบร้อยให้อย่าง

สม�่าเสมอ	โดยมิได้ค�านึงว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่ไม่ต้องท�าก็ได้	แต่ด้วยความมีน�้าใจเป็นทุน	พี่นาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ	เพื่อให้

งานส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอ	

	 	 พี่นามิใช่จะท�าหน้าที่ในสังกัดบริการการศึกษา	 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการของกองบริการการศึกษาเท่านั้น	 แต่พี่นายังเป็น 

ผู้มีความสามารถในการเป็นผู้ร่วมงานให้ภายนอกหน่วยงานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน	 มีความเสียสละ	 และทุ่มเทช่วยเหลืองานของ

มหาวิทยาลัย	เช่น	การเข้าร่วมรับงาน	โดยได้รับการด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานของร้านสหกรณ์	มจธ.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท	

และเสียสละ	 นึกถึงช่วงจัดสัมมนา	 ขนมเหลือจากการแจกให้สมาชิก	 พี่นาบอกว่าที่เหลือเท่าไหร่	 พี่เหมาหมดนะ	 จะได้ไปแจก 

คนอื่นๆ	 พร้อมทั้งจะได้มีเงินเข้าไปในร้านสหกรณ์	 พี่นาจะท�าอย่างนี้แทบทุกครั้งไป	 ทั้งๆ	 ที่การมาเป็นกรรมการของร้านสหกรณ์

ไม่มีเงินโบนัส	เบี้ยประชุมก็ไม่มาก	และเงินประจ�าต�าแหน่งแต่ละเดือนก็ไม่สูง	แต่พี่นายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วย

ให้กิจการของร้านสหกรณ์	เจริญรุ่งเรือง	นับได้ว่าพี่นาเป็นผู้มีเสียสละส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยม	

	 	 ส�าหรับงานในกองบริการการศึกษา	 ในฐานะนักบริการการศึกษา	 พี่นาไม่ได้ค�านึงถึง	 “ต�าแหน่ง”	 แต่ค�านึงถึงในฐานะที่เป็น 

ผู้อาวุโส	 เป็นรุ่นพ่ี	 ที่ช่วยดูแลคนในหน่วยงาน	 ท�าหน้าที่ในการจดบันทึกรายงานของสภาวิชาการ	 เม่ือประชุมเสร็จเรียบร้อย	 

อีกวันรุ่งขึ้นจะมองไปที่โต๊ะพ่ีนา	 หูสองข้างพ่ีนาจะเสียบด้วยซาวด์อะเบาท์	 ฟังเทปการสนทนาของมติกรรมการสภาวิชาการ	 

จะไม่เล่นหรือคุย	จะคุยก็ต่อเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วเท่านั้น	เมื่อมีโอกาสจะชวนกันไปทานข้าว	ครั้งแรกที่มีการนัดสังสรรค์ทานข้าว

มื้อเย็นแล้วขอไปร้านที่มีคาราโอเกะ	“อุ้ยตายว้ายกรี๊ด”	พี่นาร้องเพลงไพเราะมากๆ	เสียงมีพลัง	สดใส	ฟังแล้วเคลิ้มชวนหลงใหล	

น่าฟังอะไรเยี่ยงนี้	 	 เฮ้ย	คนอะไรจะเก่งไปซะหมด	555+	เพิ่งรู้	แล้วก็รู้มาเรื่อยๆ	สนุก	 เฮฮา	แล้วตบท้ายก็จะบอกว่า	พี่เลี้ยงและ 

จ่ายเงินให้เอง	น้องๆ	ทุกคนบอกว่าไม่ต้อง	ให้แชร์กัน	แต่พี่นาจะบอกเสมอว่า	ไม่ต้อง	พี่เลี้ยงเอง	บ่อยครั้งที่เป็นแบบนี้	
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	 	 และเมื่อปี	พ.ศ.	2551	ไปเที่ยว	(กฐิน)	วัดหนองแรด	พี่นาจะขับกล่อมดนตรีด้วยเสียงเพลงบนรถบัส	ด้วยน�้าเสียงไพเราะ	ใครๆ	

ได้ยนิต่างกช็ืน่ชอบและชืน่ชม	(พนนักนัได้เลยค่ะ)	555+	นบัได้ว่าพีน่าเป็นผูใ้ห้ด้วยความจรงิใจ	และเป็นพ่ีทีน่่ารกัเสมอมา	ให้เกยีรติ

น้องเสมอๆ	ไม่ดีก็จะบอกหรือสอน	สิ่งไหนที่ดีพี่นาจะให้ค�าชื่นชมด้วยเช่นกัน	ดีใจนะคะที่ได้มารู้จักและได้ร่วมงานกับพี่นา	ถึงแม้ว่า

ช่วงหลังของปี	พ.ศ.	2556	ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้	พี่นาได้ถูกเชิญชวนไปช่วยงานที่คณะศิลปศาสตร์	และด้วยความเป็นผู้ที่เรียนรู้งานได้ดี	

และด้วยความกระตือรือร้นของหน้าที่การงาน	ทราบว่าพี่นาได้ประสบส�าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ที่ตนเองได้รับความ

รับผิดชอบ		เป็นที่รักใคร่ของคณะศิลปศาสตร์เช่นเดียวกัน	นับว่าทรัพยากรที่ดีไม่ว่าจะอยู่	ณ	ที่ไหนก็ย่อมดี	และทุกคนที่ได้สัมผัส

และรู้จักก็ต้องรัก	ตลอดทั้งหน้าที่และต�าแหน่งมีความก้าวหน้า	ประสบความเจริญรุ่งเรืองจนถึงสู่วัยเกษียณอายุราชการในปี	พ.ศ.	

2562	นี้

	 	 ท้ายสุดนี้	ขออ�านวยพรของอัลเลาะห์ประทานพรให้พี่วันทนาและครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป	

ตลอดทั้งกิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยคะ

            ด้วยรักและนบัถือเสมอ

             ณภสัสรณ์  โลหะญาณจาร ี(น้อยเองนะคะ)
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2523	 	 	 	 	 		ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	การบัญชี	 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คุณโศภิษฐ์ ปรีเปรมใจ
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักบริหารการเงิน จ3
สังกัด    ส�นักงานคลัง ส�นักงานอธิการบดี
อายุการท�งาน   38 ปี 5 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
20 เม.ย. 2524 เข้ารับราชการ	

ต�าแหน่ง	พนักงานการเงินและบัญชี	ระดับ	2

ส�านักงานรองอธิการบดี	

20 เม.ย. 2526 พนักงานการเงินและบัญชี	ระดับ	3 ส�านักงานรองอธิการบดี	

1 ต.ค. 2529 พนักงานการเงินและบัญชี	ระดับ	4 กองธุรการ	ส�านักงานรองอธิการบดี

1 ต.ค. 2539 พนักงานการเงินและบัญชี	ระดับ	5 งานคลัง	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

15 ก.ย. 2540 พนักงานการเงินและบัญชี	ระดับ	5 กลุ่มการเงิน	กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี

1 เม.ย. 2550 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับ	5 กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี

21 ก.ย. 2553 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับช�านาญงาน กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี

3 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	นักบริหารการเงิน	จ3

ส�านักงานคลัง	ส�านักงานอธิการบดี
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

	 –	 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	

	 –	 คณะท�างานโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี	

ประวัติการรับรางวัล
	 –	 ข้าราชการดีเด่น	ประจ�าปี	2539

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2531 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2549 เหรียญจักรพรรดิมาลา

91



	 	 เป็นเวลา	 38	 ปีที่คุณโศภิษฐ์	 ปรีเปรมใจ	 (พ่ีส้ม)	 ปฏิบัติงานให้กับส�านักงานคลัง	 พี่ส้มได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

ที่เล่าเรียนมาปฏิบัติงานด้วยความขยันและทุ่มเท	 เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 ความชื่นชมที่มีกับพี่ส้มและจดจ�าไว้ตลอดคือ	 

ทกุสิน้เดอืนพีส้่มจะต้องท�าเรือ่งเบิกจ่ายเงินเดอืนให้กับบุคลากรมหาวทิยาลยั	และต้องบนัทกึรายการบญัชใีนระบบบญัช	ี3	มติขิอง

มหาวิทยาลัย	 เป็นพันรายการ	ใช้เวลา	10	–	15	วัน	จึงจะแล้วเสร็จ	ซึ่งก็พากเพียรท�าจนเสร็จเป็นแบบนี้ทุกๆ	 เดือน	แต่ทุกวันนี้	

ส�านกังานคลงั	ใช้เวลา	1	–	2	วนั	กส็ามารถบนัทกึรายการในระบบฯ	ได้เสร็จเรยีบร้อย	โดยมพีีส้่มเป็นหนึง่ในทมีท�างานพฒันาระบบ	

ทีใ่ห้ข้อมลู	ช่วยทดสอบ	ช่วยตรวจปรบัแก้จนส�าเรจ็และใช้กนัมาจนถงึปัจจบุนั	เมือ่ครัง้จะเริม่สบาย	พีส้่มก็ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิ

งานอืน่	แล้วถ่ายทอดงานเงินเดือนให้กบัรุ่นนอ้งๆ	ซึ่งพีส่้มก็ยนิดีและปฏิบัติดว้ยความเต็มใจเช่นเดิม	ต้องขอขอบคุณพี่สม้ที่ไดทุ้่มเท	

แรงกายแรงใจ	 ร่วมพัฒนางานของส�านักงานคลังมาจนถึงวันนี้	 นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว	 พี่ส้มก็ยังเป็นผู้ใหญ่ใจด ี

ที่คอยดูแลอาหารการกินของน้องๆ	อย่างดีเสมอมา

	 	 ในวันครบรอบเกษียณอายุของพ่ีส้ม	 คุณงามความดีที่พี่เคยได้สะสมมา	 ขอจงบันดาลให้พี่ส้มมีความสุขกายสุขใจ	 สุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	เป็นร่มโพธิ์	ร่มไทรให้แก่ลูกหลาน	คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะ

              ส�ารวย แซ่เตียว (น้องปลา)

              ผู้อ�านวยการส�านักงานคลัง

ความระลึกถึง
นางโศภิษฐ์ ปรีเปรมใจ (พี่ส้ม)
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	 	 ภาพแรกทีจ่�าพีส้่มได้	คอืท�างานด้านงบประมาณ	เป็นผูห้ญงิทีเ่รยีบร้อย	ขยนั	และมคีวามอดทนต่อการเดนิทางมาก	เพราะบ้าน

พี่ส้มอยู่ลาดพร้าว	 แถมรถติดมาก	 แต่มาท�างานแต่เช้า	 จนได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น	 ท�างานเรียบร้อย	 ชอบแซวน้องๆ	 

ให้ความสนุกและเป็นกันเองกับพี่ๆ	น้องๆ	อยู่กันแบบครอบครัว

	 	 ความประทับใจ	 เมื่อเราสองคนได้มาท�างานเงินเดือนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกัน	 ต้องยกเรื่องความจ�าของพี่ส้ม 

นับว่าเยี่ยมยอดมาก	ซึ่งเราก็ท�างานแบบมีทะเลาะกันบ้าง	ไม่เข้าใจบ้าง	ส่วนใหญ่พี่ส้มก็จะบอกแล้ว	บีจ�าไม่ได้เป็นประจ�า	ต้องขอ

ขอบคณุทกุค�าสอนทีว่่ากล่าวตกัเตอืนให้น้องมาได้ถงึทกุวนันี	้ส่วนเรือ่งส่วนตวัเรากม็เีล่าสูก่นัฟัง	ถามทกุข์สขุกนั	แซวกนัตามประสา

พี่น้อง	และให้ของขวัญวันเกิดกันบ้าง	สุดท้ายขอให้พี่ส้มเก็บแต่ความทรงจ�าดีๆ	ที่เรามีให้กันเสมอนะคะ	สิ่งใดที่บีล่วงเกินด้วยวาจา

ไม่เข้าหู	หรือด้วยกิริยาที่ไม่ดี	บีก็ขอให้พี่ส้มให้อภัยบีด้วยค่ะ

	 	 ในโอกาสนี้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	คุ้มครองพี่ส้มและครอบครัว	มีสุขภาพแข็งแรง	และแวะ

เวียนมาเยี่ยมน้อง	ๆ	บ้างนะคะ

“ความทรงจ�ดีๆ แม้จะผ่านมากี่ปี ก็จะไม่มีวันลืม”

              กนกพร  ค�าเนตร  (น้องบี)

              ส�านักงานคลัง

			 ไม่ว่าวันเวลาจะเปล่ียน	แต่ใจยงัคงคดิถึงไม่เปล่ียนแปลง	ส�าหรับพีส่าวคนดคีนนี	้ น้องๆ	ในส�านักงานคลงั	คงไม่มใีครไม่รูจ้กัพีส้่ม	

ด้วยความทีเ่ธอเป็นคนใจดมีนี�า้ใจกบัน้องๆ	 ในส�านกังานคลงั	 อกีไม่ก่ีวนักต้็องเกษียณอายแุล้ว	 คดิแล้วใจหายไม่อยากให้มวีนันัน้เลย	 

ขอให้พีส้่มมคีวามสขุกบัชวีติวยัเกษยีณ	ขออย่าให้โรคภยัมาแผ้วพาน	คดิสิง่ใดสมดงัใจปรารถนา	ถ้าเหงากม็าเยีย่มน้องได้นะคะ	น้องๆ	

ทุกคนจะคิดถงึพีส้่มตลอดไป							

              จรรยา  ระวังภัย (น้องไพร)

              ส�านักงานคลัง
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2527	 	 	 	 	 				ศิลปศาสตรบัณฑิต	–	บรรณารักษศาสตร์	    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณสมพร พิมพ์กา
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักบรรณสารสนเทศ สว4
สังกัด    ส�นักหอสมุด
อายุการท�งาน   28 ปี 8 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 ก.พ. 2534 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	บรรณารักษ์	ระดับ	3 ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ก.พ. 2536 บรรณารักษ์	ระดับ	4 ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ก.พ. 2538 บรรณารักษ์	ระดับ	5 ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ต.ค. 2541 บรรณารักษ์	ระดับ	6 ส�านักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ

1 ก.พ. 2534 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	

ต�าแหน่ง	นักบรรณสารสนเทศ

ส�านักหอสมุด

2 ต.ค. 2548 – ปัจจุบัน นักบรรณสารสนเทศ	สว4 ส�านักหอสมุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2543 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
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	 	 พ่ีหญงิ	หรอืพีท่ีพ่วกเราเรยีกกนัว่า	 “พี	่ญ.	 หญงิ	 โสภา”	ประจ�าส�านกัหอสมุด	พีส่าวทีน่่ารกั	 ผูม้จีติใจด	ี ใจเยน็	 เอือ้เฟ้ือ	 

โอบอ้อมอาร	ีมคีวามเป็นกนัเองกบัทกุๆ	คน	คยุสนกุ	อารมณ์ด	ีและมกัจะมคี�าศพัท์น่ารักๆ	ทีฟั่งแล้วต้องยิม้ตามทกุครัง้	พีจ่ะคอย

ถามไถ่และเป็นห่วงน้องๆ	ตลอด	ทัง้ในฝ่ายและนอกฝ่ายงาน	พีห่ญิงเป็นไอดอลด้านกุลสตรไีทยครบทกุประการ	มกีริิยามารยาท

ทีง่ดงามอย่างไทย	เป็นต้นแบบของสาวสขุภาพคนหนึง่	ดแูลสขุภาพตวัเองได้ดมีากๆ	ทัง้ด้านอาหารการกนิและการออกก�าลงักาย

คอยแนะน�าน้องๆ	ให้ออกก�าลงักายโดยการเดนิขึน้	–	ลงบนัได	1	–	2	ชัน้	แทนการใช้ลฟิต์	ท�าให้หุน่ด	ีใส่ชดุอะไรกดู็ดไีปหมด	 

ในเวลางานพีห่ญงิเป็นหนึง่ในผูท้ีเ่ป็นแรงยดึเหนีย่วของสมาชกิในทีม	ด้วยน�า้เสยีงทีอ่บอุน่	พดูจาไพเราะ	ท�าให้ทกุคนต้องเกรงใจ

และตั้งใจฟัง	ทั้งยังคอยให้ค�าแนะน�าต่างๆ	กับน้องๆ	อย่างใจเย็น	มองโลกในด้านบวก	คอยให้ก�าลังใจน้องๆ	อยู่เสมอ	 เป็น

แบบอย่างทีด่ใีนการท�างาน	ตลอดระยะเวลาท่ีปฏบิตังิานมา	พีไ่ด้อทุศิก�าลงักาย	ก�าลงัสตปัิญญา	พฒันางานเป็นอย่างด	ีมคีวาม

ขยนั	อดทน	ซือ่สตัย์	มวิีนยั	เสยีสละ	และปฏบิติัหน้าทีด้่วยความมุง่มัน่มาโดยตลอด

	 	 แป๊บเดยีวพีห่ญงิจะเกษยีณแล้ว	 รูส้กึใจหายทีพ่ีจ่ะเกษยีณ	แต่กย็นิดทีีพ่ีจ่ะได้พกัผ่อน	ขอให้พีห่ญงิสขุภาพแขง็แรง	 มแีต่ 

รอยยิม้และเสยีงหัวเราะ	ใช้ชีวติหลงัเกษยีณอย่างมคีวามสขุ	สดใส	ในชวีติใหม่ทีม่อีสิระ	เทีย่วให้เตม็ท่ี	ขอให้พีโ่ชคดกัีบทกุนาที

ของชีวิต	 เราทุกคนดีใจที่ได้เจอ	 ได้รู้จัก	 ได้ร่วมงานกับพี่หญิง	 ขอบคุณส�าหรับสิ่งดีๆ	 ที่มอบให้กับทุกคนในหอสมุดเสมอมา	 

เราทุกคนรกัพ่ีหญงิมากๆ	ค่ะ

ด้วยรัก จาก... น้อง ๆ ทุกคนในส�านักหอสมุด มจธ.

ด้วยรักและผูกพัน...
คุณสมพร  พิมพ์กา
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 วารวัน ผันผ่าน เร็วรี่  ไม่มี สิ่งใด หยุดได้
ทุกสิ่ง ล้วนอยู่ ที่ใจ    ทุกข์สุข ผ่านไป เช่นกัน
วันเกษียณ เพียงแค่ หยุดบทบาท  มีโอกาส เดินสู่ โลกกว้าง
เปลี่ยนฉาก ชีวิต วันวาน   ใช้ชีวิต ส�ราญ ตามใจ
 ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ  ชอปปิง หรือท่องเที่ยวได้
เอนร่าง พักผ่อน กายใจ   คืนก�ไร ชีวิต ให้ครบครัน
สายใย ผูกพัน ยังทอดยาว   ข่าวคราว ส่งผ่าน Line ได้
อัปเดต Facebook ให้น้องได้ชื่นใจ  ด้วยใจเรารัก...และผูกพัน
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2529	 	 	 	 	 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	–	เคมี	 	              มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณสุมาลี  อมรเวชสิริกุล
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    นักวิทยาศาสตร์ สว3
สังกัด    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
อายุการท�งาน   23 ปี 8 เดือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2544 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2547 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2539 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์	ระดับ	3 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 2544 นักวิทยาศาสตร์	ระดับ	4 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2546 นักวิทยาศาสตร์	ระดับ	5 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2549 นักวิทยาศาสตร์	ระดับ	6 ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

3 ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	 

ต�าแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์	สว3

ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
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	 	 คุณสุมาลี	 อมรเวชสิริกุล	 มีความสุขในชีวิตการท�างานและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ	 ที่สนใจและชื่นชอบของ 

ภาควชิาเคม	ีและคณะวทิยาศาสตร์	หวงัว่าคณุสมุาล	ีจะมคีวามสุข	สนกุสนานด้วยการผ่านชวีติทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยกัลยาณมติร	

คงจะมคีวามยนิดีเป็นอย่างยิง่	ณ	โอกาสนีท้ีบ่คุลากรของภาควิชาเคมไีด้ร่วมกนัแสดงมทุติาจิตให้กบัคณุสมุาลใีนโอกาสเกษยีณ

อายุราชการ	ในปี	พ.ศ.	2562	ซึ่งพร้อมกับ	ผศ.	ดร.บุญนาค	สุขุมเมฆ	และ	ผศ.	พรรณี	รัตนชัยสิทธิ์	ที่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคล

ที่คุ้นเคยและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดียิ่งมาโดยตลอด			

	 	 ณ	เวลานีจ้งึใคร่ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรัย	และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย	ได้โปรดดลบนัดาลให้ท่านผูเ้กษยีณอายรุาชการ	

ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	และมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

“ผ่านความวุ่นวายมานานนัก ในที่สุดก็ถึงเวลาพักเสียที  ขอบคุณหน้าที่ ที่คุณสุมาลีได้สร้างสรรค์มาตลอด”

           ด้วยความระลกึถงึเสมอและตลอดไป

           รศ. กรวลยั พนัธ์ุแพ

           หวัหน้าศนูย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์เพือ่มาตรฐานและอุตสาหกรรม 

           คณะวทิยาศาสตร์

ถึง...พี่สุมาลี

  พี่สุมาลีเป็นพี่ท่ีตอนบีเข้ามาท�างานใหม่ๆ	 จะคอยมาแนะน�า	 และชวนคุยตลอด	 (เสียงดังด้วยนะเรา	 –	 แต่ก็สนุกดี)	 

น้องแซวหรือพี่ผัน	พี่สมพร	แซวหรือแกล้งก็ไม่โกรธนะ	พี่ใช้คอมพิวเตอร์และ	Internet	ไม่ค่อยคล่อง	ก็ให้ช่วยสอน	ก็มีความ

น่ารักเอาสมุดมาจดอย่างกับฟัง	Lecture	เลย	วันดีคืนดีก็มีขนมมาให้น้องๆ	เป็นของตอบแทน	

	 	 ตอนนี้พี่จะเกษียณอายุราชการแล้วน้องก็ขอให้พี่มีความสุขใจ	 สุขกาย	 เป็นที่รักของครอบครัว	 ดูแลตัวเองและสุขภาพ

ด้วยนะคะ

           น้องบี (บษุกร)

     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยรักและผูกพัน...
คุณสุมาลี อมรเวชสิริกุล
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ถึง พี่สุมาลี

  ขอขอบคุณส�าหรับมิตรภาพดีๆ	ที่พี่สุมาลีมอบให้	เกษียณอายุราชการแล้ว	รักษาสุขภาพด้วย	หากมีโอกาสก็แวะมาหา	มาพูดคุย

กันที่ภาควิชาเคมีได้เสมอนะคะ

              กนกพร เชง็พานชิ (น�า้อ้อย)

        ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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แด่...คุณสุมาลี  อมรเวชสิริกุล

  อาทิตย์เคลือ่น    เลือ่นลอย    คอยให้ค�า่ 
เปรยีบเหมือนค�     ว่า “เกษยีณ ”   เวยีนมาถึง
เมือ่ผลงาน      ผ่านพ้นไป    ให้ค�นงึ 
ความลึกซ้ึง     จึงอาวรณ์   ก่อนอ�ลา
  เคยคู่เคยีง      เพยีงร่วมงาน   เหมอืนบ้านใหญ่ 
เมือ่จากไป      ให้คดิถึง    คะนงึหา
ตลอดปี      ตลอดไป    ไม่โรยรา 
ถงึแม้ฟ้า      จะมืดมิด    คิดถึงกัน

          ไพลนิ  นลิสทิธ์ิ

          ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์
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ผศ. ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
อายุการท�งาน   21 ปี 9 เดือน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	–	วิศวกรรมเครื่องกล	 	 				มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.	2527	 	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	–	เทคโนโลยีพลังงาน	 	 				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.	2540	 	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	–	เทคโนโลยีพลังงาน	 	 				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
17 ธ.ค. 2540 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	5 คณะพลังงานและวัสดุ

1 ต.ค. 2541 อาจารย์	ระดับ	6 คณะพลังงานและวัสดุ

1 ต.ค. 2544 อาจารย์	ระดับ	7 คณะพลังงานและวัสดุ

28 ก.ค. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	7 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

29 ก.ค. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

21 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 เลขานุการสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

	 –	 คณะกรรมการประเมินผลการสอน

	 –	 คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการประจ�าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

	 –	 คณะกรรมการประเมินข้าราชการ	สาย	ก.	เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

	 –	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา	เรื่องพลังงานทดแทน

	 –	 คณะกรรมการจรรยาบรรณของข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2546 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2549 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

การด�รงต�แหน่งบริหาร
10 ต.ค. 2542 – 17 ม.ค. 2551 รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

11 พ.ย. 2545 – 14 มิ.ย. 2550 ประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
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ด้วยรักและผูกพัน...
ผศ. ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ
	 	 อาจารย์จริวรรณ	 เตยีรถ์สวุรรณ	หรอื	 อาจารย์จ	ิ ของเพือ่นๆ	 น้องๆ	 และลกูศิษย์	 เป็นคนทีเ่รยีนคณะพลงังาน	ท�างานทีค่ณะพลงังาน 

อยูค่ณะพลังงานเกือบตลอดชวีติการท�างาน	นบัเป็นลกูหม้อของคณะพลงังานโดยแท้	อาจารย์จ	ิ ไม่เคยพร�า่บอกว่า	“รกั”	คณะพลงังานมาก 

แค่ไหน	แต่การกระท�า	ความทุม่เท	ความเสยีสละทีอ่าจารย์มใีห้กบัคณะกบัลกูศิษย์	ท�าให้ผมในฐานะอดตีคณบดทีีท่�างานด้วยกนั	รูช้ดัว่าอาจารย์

รกัและหวังดกัีบคณะเพยีงใด	การกระท�าต่างๆ	ของอาจารย์นัน้	มนัหนกัแน่น	ชดัเจนมากกว่าค�าพดูใดๆ	มากนกั

	 	 อาจารย์จิ	ไม่ใช่คนพดูจาอ่อนหวาน	ออกจะตรงข้ามด้วยซ�า้	ซึง่คาดว่าติดความห้าวๆ	นีม้าตัง้แต่สมัยเป็นนกัศกึษาวศิวะผูห้ญิง	เพยีงไม่ก่ีคน 

ในหมูน่กัศกึษาวศิวะชายหลายร้อยคน	ลกัษณะห้าว	พดูตรง	 อย่างนีท้�าให้หลายคนมองว่าอาจารย์จ	ิ เป็นคนด	ุนกัศกึษาทีท่�าอะไรไม่ถกูต้อง 

จะถกูอาจารย์จดิ	ุ นกัศกึษาจ�านวนหนึง่อาจจะไม่เข้าใจ	 ไม่ชอบ	 โดยหารูไ้ม่ว่าหากตนเองมปัีญหาขึน้มา	 อาจารย์จคินนีแ้หละ	 จะเป็นทกุข์ 

เป็นร้อน	และพยายามช่วยนกัศกึษาทกุคนจนถงึท่ีสดุเลยทเีดยีว

	 	 ในช่วงเวลาทีผ่มท�าหน้าทีใ่ห้กบัคณะพลงังานนัน้	อาจารย์จ	ิเป็นคนทีผ่มเช่ือมัน่	ไว้วางใจได้มากทีส่ดุคนหนึง่	โครงการใดทีอ่าจารย์จริบัปาก

ว่าจะช่วยดแูลให้	กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องเป็นห่วง	โครงการของคณะจะไม่เสยีหายแน่นอน	หลายครัง้ทีถ่กูถามว่าท�าไมเอาแต่โครงการยากๆ	มาให้ท�า	

ค�าตอบกคื็อ	เพราะเชือ่มัน่ว่าอาจารย์จะตัง้ใจ	ทุม่เท	และไม่ท�าคณะเสยีชือ่

	 	 อาจารย์จ	ิ เป็นศษิย์ที่มคีวามกตญัญตู่อครอูาจารย์อยา่งสงู	 แม้จะเรยีนจบมานานหลายสบิปี	 อาจารย์กย็ังคงชวนพรรคพวก	 เพือ่นฝงู 

ไปเย่ียมเยอืนอาจารย์ทีเ่จ็บป่วย	ทกุวนัปีใหม่	วนัส�าคัญต่างๆ	กจ็ะเป็นแกนน�าในการชกัชวนไปเย่ียมขอพรจากอาจารย์ผูใ้หญ่ไม่ได้ขาด	นบัเป็น

ตวัอย่างทีด่สี�าหรบัศษิย์ในวถิชีวิีตแบบไทยท่ีควรยกย่อง	

	 	 นอกจากงานใน	มจธ.	แล้ว	อาจารย์ยงัมงีานทีท่�าให้กบัหน่วยงานทางด้านพลงังานภายนอกอกีหลายแห่ง	เช่น	สภาวจิยั	ส�านกังานนโยบาย

และแผนพลงังาน	ฯลฯ	 จนเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆ	 เหล่านัน้เป็นอย่างด	ีนอกจากนัน้ในฐานะวศิวกร	อาจารย์ยังช่วยงาน 

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง	และได้รบัเลอืกเป็นประธานสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล	ในช่วงปี	พ.ศ.	2560	–	2562	ซึง่นับ

เป็นเกยีรตขิองคนในอาชีพวศิวกรคนหนึง่

	 	 ในปี	พ.ศ.	 2562	ทีอ่าจารย์จิรวรรณ	จะเกษยีณอายนุีน้บัว่าเป็นอกีปีหนึง่ทีท่างคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด	ุ จะต้องเสยีบคุลากร 

ท่ีมคุีณค่าในยคุต้นของคณะไปอกี	1	คน	โดยเฉพาะสายวชิาเทคโนโลยอุีณหภาพทีเ่ตบิโต	เข้มแขง็มาภายใต้ความทุ่มเททัง้แรงกาย	แรงใจของ

หัวหน้าทีมอย่างอาจารย์จิรวรรณ	เตยีรถ์สวุรรณ

รศ. ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 	 	 	 	 							วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	–	วิศวกรรมไฟฟ้า	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การลาศึกษาต่อ/ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
30	ต.ค.	2529	–	8	ก.พ.	2530	 							ลาศึกษาฝึกอบรม	สาขาวิชา	Data	Communication	Engineering	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 							Rutgers	the	State	University	of	New	Jersey	ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์พรพจน์ หันหาบุญ

ปีเกิด    พ.ศ. 2501
ต�แหน่ง    อาจารย์
สังกัด    ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุการท�งาน   38 ปี 4 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
22 พ.ค. 2524 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 พ.ค. 2526 อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2530 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2534 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2537 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ก.พ. 2539 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การด�รงต�แหน่งบริหาร
16	มี.ค.	2531	–	15	มี.ค.	2533	 หัวหน้าสาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา	

	 –	 คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

	 –	 คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

	 –	 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา	

	 –	 คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

	 –	 คณะอนุกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ

	 –	 คณะกรรมการพิจารณานักศึกษาเข้าอยู่หอพักสันติ	ประจ�าปีการศึกษา	2529

	 –	 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

	 –	 เจ้าหน้าที่พัสดุและกรรมการตรวจรับพัสดุ	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ

	 –	 คณะกรรมการจัดตั้งและร่างหลักสูตร

	 –	 คณะกรรมการประสานงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์	–	วิทยุ	งานนิทรรศการเทคโนโลยี	

	 –	 คณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

	 –	 ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 –	 คณะท�างานกลุ่มย่อย	ภายใต้โครงการ	6+1	Flagships	Track	3	(กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

	 –	 คณะอนุกรรมการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2529 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2531 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2535 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2538 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2549 เหรียญจักรพรรดิมาลา

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
22 พ.ค. 2524 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 พ.ค. 2526 อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2530 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2534 อาจารย์	ระดับ	6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2537 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ก.พ. 2539 อาจารย์	ระดับ	7 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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	 	 ก่อนจะมกีารจดัตัง้ภาควชิาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่งมอืวดั	ในปี	พ.ศ.	2535	ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าได้เปิดให้นกัศกึษา

ได้เลือกเรยีนสาขาย่อย	3	สาขา	หนึง่ในนัน้คอืสาขาเครือ่งมอืวดั	หรอื	Instrumentation	โดยมอีาจารย์พรพจน์	หนัหาบญุ	เป็นผู้สอน

วชิาหลกัของสาขา	 การสอนของอาจารย์จะมุง่มัน่ทุ่มเทให้กบัการพฒันานักศกึษาแบบท่ีหาอาจารย์แบบนีไ้ด้ยากมาก	อาจารย์เป็น 

ต้นแบบแห่งการศกึษา	ค้นคว้า	ลงมอืท�าจนรูล้กึรูจ้รงิในทุกเรือ่ง	ท�าให้นกัศกึษาทีเ่รยีนกบัอาจารย์ต้องทุม่เทตามการน�าทางของอาจารย์	

เมือ่ภาควิชาวศิวกรรมระบบควบคุม	เปิดอย่างเป็นทางการ	อาจารย์พรพจน์กย็งัคงท�าปฏบิตัหิน้าทีเ่หมอืนเดมิไม่เคยเปลีย่น	นกัศกึษา

และอาจารย์ทุกคนสามารถหาตัวอาจารย์ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิต 

ท่ีภาควิชาทัง้วนัทัง้คนื	

	 	 ในสายตาและความรูส้กึของนกัศกึษาจ�านวนหนึง่ทีไ่ม่เคยสมัผสัมาก่อน	มกัรูก้นัแค่อาจารย์โหด	สอนเคีย่ว	แต่เม่ือได้เข้ามาเรยีน

แล้วมักจะบอกว่าได้ความรู้และท�าเป็นแน่นอนถ้าตั้งใจ	 สิ่งท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้คืออาจารย์พรพจน์เป็นอาจารย์ที่ใจดีมาก	 

มากแบบท่ีหลายคนไม่คาดคดิ	 ประเภทปากร้ายใจดี	 ชอบเหนบ็แต่ฉากหลงัอาจารย์จะดแูลแก้ปัญหาให้แบบเงียบๆ	 อาจารย์พรพจน์ 

ไม่ชอบการให้ใครมายกย่อง	 สรรเสรญิ	 ออกแนวขีอ้าย	 ตรงไปตรงมา	 อาจารย์เป็นบคุลากรทีเ่สยีสละเพือ่องค์กรมามากแต่บคุลากร 

ส่วนมากไม่ทราบเนือ่งจากนสิยัส่วนตัวดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว	

	 	 อาจารย์พรพจน์ได้สร้างฐานของค�าว่าวศิวกรรมระบบควบคมุและเครือ่งมือวดัตัง้แต่เริม่ตัง้ภาควชิา	 โดยเป็นวิทยากรหลกัให้คน

ท�างานในสาย	Process	control	และ	Instrumentation	มาเป็นเวลานาน	เรยีกได้ว่า	บคุลากรยคุบกุเบกิของงานด้านนีภ้ายในประเทศ

ผ่านการเรียนรู้จากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่	 นอกจากนั้นอาจารย์ยังชื่นชอบงานด้านการพัฒนาน�า	 Microprocessor	 และ	 

Microcontroller	ไปใช้งาน	ซึง่มผีลงานทีเ่ด่นหลายช้ินงาน	และได้เข้าร่วมพฒันาเครอืข่ายระบบสมองกลฝังตวั	(Embedded	System)	

ในประเทศ	โดยอาจารย์เป็นบคุลากรทีท่รงคณุค่าและมช่ืีอเสยีงระดบัแถวหน้าของประเทศ	อาจารย์พรพจน์ชอบเรียนรูเ้ทคโนโลยใีหม่

ของโลกในแบบทีค่นรอบข้างตามไม่ทนัน�ามาสอนนกัศกึษา	 และเมือ่นกัศกึษาจบไปท�างานกน็�าไปพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ 

ด้วยเทคโนโลยใีหม่อยูเ่สมอ

	 	 คงมอีาจารย์จ�านวนไม่มากทีทุ่ม่เทเพือ่นกัศกึษาจนนกัศกึษาหลายคนประสบความส�าเรจ็	 ทัง้ทีเ่รยีนจบท�างานมัน่คงและเรยีน 

ไม่จบโดยอาจารย์ช่วยเหลือให้มงีานท�า	ในวนัท่ี	30	กนัยายน	2562	นี	้อาจารย์ได้ท�างานมาถงึวันเกษยีณอายรุาชการ	พวกเราเหล่า 

ลูกศิษย์ที่มาเป็นอาจารย์ในหน่วยงานที่อาจารย์ประคับประคองให้เกิดเป็นภาควิชาได้	 ได้ผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมจ�านวนมาก 

รูสึ้กใจหาย	แต่รูส้กึอุน่ใจและดใีจท่ีครัง้หนึง่ในชวีติได้เป็นศษิย์ของอาจารย์พรพจน์	หนัหาบุญ

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยรักและผูกพัน...
อาจารย์พรพจน์ หันหาบุญ
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2524	 	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	–	ภาษาอังกฤษ	 	 	    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

พ.ศ.	2533	 	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	–	ภาษาศาสตร์	 	 	 			Kuban	State	University

                ประเทศรัสเซีย

อาจารย์อุสมาน บีรูวาเหตุ

ปีเกิด    พ.ศ. 2501
ต�แหน่ง    อาจารย์
สังกัด    สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
อายุการท�งาน   25 ปี 10 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
10 พ.ย. 2536 เข้ารับราชการ	ต�าแหน่ง	อาจารย์	ระดับ	4 ภาควิชาภาษาและสังคม

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

10 พ.ย. 2538 อาจารย์	ระดับ	5 ภาควิชาภาษาและสังคม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10 ก.พ. 2540 อาจารย์	ระดับ	5 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาพื้นฐาน		

คณะศิลปศาสตร์

1 ต.ค. 2541 อาจารย์	ระดับ	6 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาพื้นฐาน		

คณะศิลปศาสตร์

2 เม.ย. 2545 อาจารย์	ระดับ	7 สายวิชาพื้นฐาน	คณะศิลปศาสตร์

21 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ สายวิชาภาษา	คณะศิลปศาสตร์

110



การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะบุคคลเพื่อท�าหน้าที่คณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์

	 –	 เลขานุการสายวิชาภาษาพื้นฐาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2542 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2546 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2550 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2562 เหรียญจักรพรรดิมาลา
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พี่อุสซี่ (อาจารย์อุสมาน บีรูวาเหตุ) 

	 	 ในหมู่พวกเราพ่ีๆ	 น้องๆ	 สายวิชาภาษา	 คณะศิลปศาสตร์	 ไม่มีใครที่อาจหาญเทียมคู่	 สู้พี่อุสซี่ของเราได้เลยในเชิงความรู้ 

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ	พีอ่สุซีข่องเราพดูและเขียนได้ดมีากทัง้ภาษาองักฤษ	 รสัเซีย	 เยอรมนั	 มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี	 

เวลาพวกเรารบัโทรศัพท์	ถ้าหากไม่ระวงัให้ด	ีบางทเีรานกึว่าก�าลงัรบัสายพดูกบัฝรัง่จากนอกมหาวทิยาลยั	แต่ทีจ่รงิแล้วเป็นพีอ่สุซีน่ีเ่อง	

ครัง้หนึง่เมือ่	20	กว่าปีก่อน	มกีารแสดงละครภาษาองักฤษในหมู่อาจารย์มหาวทิยาลัยต่างๆ	พวกเราถงึกบัทึง่ในบทบาททีพ่ีถ่่ายทอด

ออกมา	จนต้องยิ้มกันแก้มปริด้วยความภูมิใจที่พี่อุสซี่แสดงเก่งมาก	สมบทบาทสุดๆ	 เวลาพี่อุสซี่ปลีกวิเวกอยู่ในห้องท�างาน	 ใครๆ	 

ก็อาจคิดว่าคงท�างานเหมอืนๆ	พวกเราอยู	่แต่เปล่าเลย	พีอ่สุซีก่�าลงัมุง่มัน่ท�าส่ิงทีพ่วกเราท�าไม่ได้	นัน่คือเขยีนต�าราเรยีนภาษาเยอรมนั

กบัภาษามาเลเซยี	และต�าราทีพ่วกเราภมูใิจมากๆ	คอืต�าราเรยีนวิชาภาษาเยอรมนัพืน้ฐาน	ส�าหรับวชิา	LNG	203	Basic	German	1	

ซึง่ใช้เป็นต�าราเรียนส�าหรบันกัศกึษามาตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 และวชิาภาษามาเลเซยีพืน้ฐาน	 LNG	 311	 Basic	Malay	 Language	 

ซึง่ใช้เป็นต�าราเรยีนมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	 2561	พวกเราในสายวิชาภาษาส่วนใหญ่กจ็ะสอนวชิาภาษาองักฤษและภาษาไทยทัง้วชิาพืน้ฐาน

และวิชาเลือก	บางคนอาจสอนในหลักสตูรปรญิญาโทและเอกด้วย	แต่พีอ่สุซีข่องเราสอนได้ทัง้วชิาภาษาองักฤษ		เยอรมนั	มาเลเซียและ

อนิโดนเีซยี	 นีถ้่าสายวชิาภาษาเปิดสอนวชิาภาษารสัเซยีด้วย	กจ็ะมพีีอ่สุซีข่องเราเท่านัน้ทีส่ามารถสอนได้	 แต่ถงึแม้จะไม่ได้เปิดสอน 

เป็นหลกัสตูรทางการ	พีอ่สุซีก่ส็อนให้แบบไม่เป็นทางการอยูบ่่อยๆ	เช่น	เวลานกัศกึษาปรญิญาเอกจากคณะอืน่ต้องไปท�าวจิยัในประเทศ

รสัเซีย	ทางคณะกส่็งตัวมาขอให้พีข่องเราสอนภาษารสัเซยีให้เป็นเดอืนๆ	มอีกีครัง้ทีอ่าจารย์ในสายวชิาภาษาเองต้องเดินทางไปท�าวิจยั

ร่วมท่ีประเทศออสเตรยี	 พีอ่สุซีก่ส็ละเวลามาสอนภาษาเยอรมนัให้	 เมือ่เรว็ๆ	 นีก้เ็หน็พีอ่สุซีก่�าลงัแปล	บทบรรยายวดิทิศัน์แนะน�า

มหาวิทยาลยั	 จากภาษาไทยเป็นภาษาอนิโดนีเซยี	 เพือ่ให้ตวัแทนมหาวทิยาลยั	 น�าไปแสดง	ณ	ประเทศอนิโดนเีซยี	 เรายงัรูม้าอกีว่า 

งานระดับประเทศทางภาษาพี่อุสซี่ก็เคยท�า	 พี่อุสซี่เคยเป็นล่ามภาษารัสเซียให้กับสมาคมยกน�้าหนักสมัครเล่นของการกีฬา 

แห่งประเทศไทยด้วย			

	 	 พวกเราสายวชิาภาษาต้องขอบคุณพีอ่สุซีม่ากๆ	 ในเรือ่งของภาษา	 โดยเฉพาะเวลาทีเ่รามปัีญหาเกีย่วกับภาษารสัเซยี	 เยอรมนั	

มาเลเซยีหรอือนิโดนเีซีย	 กจ็ะได้รบัค�าตอบทีก่ระจ่างชดัจากพ่ีของเราคนนีม้าตลอด	นอกจากเร่ืองภาษาแล้ว	พีอ่สุซีก่จ็ะเล่าเรือ่งราว 

ในประเทศต่างๆ	 เหล่านัน้ให้เราฟังเสมอ	 เพราะพีอ่สุซีเ่ป็นคนเดียวทีอ่่านหนังสอืพมิพ์ของประเทศนัน้ๆ	 ได้	และไม่น่าเชือ่ว่าชายหนุม่

อย่างพีอ่สุซีข่องเราจะท�าอาหารอร่อยมาก	ดงันัน้นอกจากกจิกรรมทางภาษาต่างๆ	ทีพ่ีอ่สุซีจ่ดัให้กบัศนูย์การเรยีนรูแ้บบพ่ึงตนเอง	 

คณะศิลปศาสตร์แล้ว	พีอ่สุซีย่งัจดักิจกรรม	Cooking	club	ให้ด้วย	และมอียูบ่่อยๆ	ทีพ่ีอุ่สซีท่�าอาหารมาให้พวกเราได้ลิม้ลอง	อาหาร

ท่ีพวกเราโปรดปรานเป็นอ่ืนไปไม่ได้นอกจากโรต	ีแกงเขยีวหวานไก่	ตบท้ายด้วยชาชกัตามต�ารบัชาวใต้ของพีอ่สุซี	่		

	 	 ในวาระการเกษียณอายรุาชการของอาจารย์อุสมาน	บรีวูาเหต	ุหรอืพีอ่สุซีข่องพวกเรา	ขออ�านาจส่ิงศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลาย	จงดลบนัดาล

ให้พีอ่สุซีแ่ละครอบครวั	มคีวามสุขทัง้กายใจ	สขุภาพแขง็แรง	ได้คดิได้ท�าในสิง่ท่ีพีป่รารถนานะคะ	(ครบั)	

จากใจพี่ๆ น้องๆ สายวิชาภาษา

ด้วยรักและผูกพัน...
อาจารย์อุสมาน บีรูวาเหตุ
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	 	 ส�าหรับ	 30	 กันยายนของทุกปี	 จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณที่ราชการก�าหนดให้เป็นวันสิ้นสุดอายุราชการ 

ของข้าราชการที่มีอายุครบ	60	ปี	ที่เรียกว่า	“เกษียณอายุการท�างาน”	ในปีนี้	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	 มีผู ้เกษียณอายุการ	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 อาจารย์อุสมาน	 บีรูวาเหตุ	 ต�าแหน่งอาจารย์	 สังกัดสายวิชาภาษา	 

คณะศิลปศาสตร์	และคุณวันทนา		เจริญราษฏร์	ต�าแหน่ง	รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

	 	 ในส่วนของส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป	 บุคลากรภายในส�านักงาน	 ต่างก็คุ้นเคยและปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลทั้ง	 2	 ท่านน้ี	 

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นบุคลากรที่เด่นชัดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน	 กล่าวได้ว่าทั้ง	 2	 ท่าน	 ล้วนเป็น 

ฟันเฟืองทางการศกึษาทีส่�าคญั	เป็นพลงัช่วยขบัเคลือ่นให้องค์กรก้าวเดินไปได้อย่างมัน่คง	และเป็นบคุคลผูท้ีม่อีธัยาศยัด	ีมไีมตรจีติ	และ

มนี�า้ใจช่วยเหลอืผูอ้ืน่เสมอ	เป็นบคุคลทีอ่ทิุศตนให้กบังานอย่างเตม็ก�าลงัเตม็เวลาเตม็ความสามารถ	รูส้กึดใีจ	ภมูใิจท่ีได้มโีอกาส	ร่วมงาน

กับท่านเหล่านี้

	 	 อาจารย์อุสมาน	 บีรูวาเหตุ	 อาจารย์ประจ�าสายวิชาภาษา	 คณะศิลปศาสตร์	 ซึ่งใครๆ	 ก็น่าจะรู้จักหากกล่าวถึง	 อาจารย์เป็นคนมี

อุปนิสัยร่าเริง	สดใส	ตลก	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	สามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัย	และเข้าหาได้อย่างสนิทใจ		

	 	 ส�าหรับงานในด้านการสอน	 อาจารย์มีความอุตสาหะ	 ขยันหมั่นเพียร	 อดทน	 มีความมุ่งมั่น	 และรับผิดชอบต่องานสอนได้อย่าง 

เตม็ความรู	้ความสามารถ	ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานในการปฏบิตังิานของอาจารย์ในคณะศลิปศาสตร์	จนครบอาย	ุ60	ปีนัน้		อาจารย์

ได้เป็นแบบอย่างในการท�างานและการด�าเนินชีวิต	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ	ในคณะอย่างยิ่ง		

	 	 ในวาระเกษียณอายุราชการขอให้	อาจารย์อุสมาน	บีรูวาเหตุ	มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

และร่วมกันพัฒนานักศึกษา	 มจธ.	 ต่อไป	 ขอขอบคุณทุกสรรพประโยชน์ที่ท่านได้มอบแก่วงการการศึกษา	 และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ที่ท่านเคารพนับถือ	ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงให้มีความสุขตลอดไป	

               ส�านักงานวิชาศึกษาทั่วไป

               คณะศิลปศาสตร์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2539	 	 	 	 	 					ศิลปศาสตรบัณฑิต	–	วารสารศาสตร์	 	 				สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คุณดวงสมร ไม้จันทร์
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน
สังกัด    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
อายุการท�งาน   34 ปี 8 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
30 ม.ค. 2528 เข้ารับราชการ	

ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	ระดับ	1

คณะพลังงานและวัสดุ

30 ม.ค. 2533 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	ระดับ	2 คณะพลังงานและวัสดุ

1 ต.ค. 2535 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	ระดับ	3 คณะพลังงานและวัสดุ

17 พ.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ระดับ	3 คณะพลังงานและวัสดุ

1 ต.ค. 2541 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ระดับ	4 คณะพลังงานและวัสดุ

1 เม.ย. 2550 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับ	4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

21 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับปฏิบัติงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

114



การด�รงต�แหน่งบริหาร
18	พ.ย.	2545		–	17	พ.ย.	2546 รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา	คณะพลังงานและวัสดุ

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ

ประวัติการรับรางวัล
	 –	 ข้าราชการดีเด่น	ประจ�าปี	2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2533 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2537 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2541 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา
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	 	 นับวันและเวลาที่ท�างานในคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมากว่ายี่สิบปี	 ได้มีโอกาสรู้จักคุณดวงสมร	 	 ไม้จันทร์	 หรือท่ี 

ทุกคนเรียกกันว่าพี่ตุ๊ก...ในฐานะเพื่อนร่วมงานในกลุ่มงานและเพื่อนที่ท�างานอยู่ในห้องเดียวกัน	 จึงมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ	

ซึ่งงานในหน้าที่ท�าให้ต้องรบกวนพ่ีตุ๊กในการขอข้อมูลด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านนักศึกษาเพื่อในการท�างานอยู่บ่อยๆ	 ซึ่งพี่ตุ๊ก 

กจ็ะกลุกีจุอท�าให้อย่างรวดเรว็	อกีทัง้พีตุ่ก๊มปีระสบการณ์ในการท�างานด้านนกัศกึษามานาน	จงึได้มโีอกาสขอค�าแนะน�าในหลายๆ	

เรื่อง	 ท�าให้การท�างานหลายอย่างส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ซึ่งงานในหน้าที่ของพี่ตุ๊กนั้นมีความหลากหลาย	 โดยเฉพาะงานใบค�าร้อง

นักศึกษา	ซึ่งมีกรณีที่หลากหลาย	บางกรณีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน		ต้องอาศัยความแม่นย�าในกฎ	ระเบียบต่างๆ	อีกทั้งประสบการณ์

ในการท�างานที่เกี่ยวข้อง	โดยพี่ตุ๊กเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับงาน	ไม่นิ่งเฉยต่อการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา	เป็นผู้ที่ให้ค�าแนะน�า	หรือ

ค�าปรกึษาเป็นอย่างดี		แม้ว่าบางครัง้หาค�าตอบด้วยตนเองไม่ได้	กจ็ะพยายามตดิต่อหรอืขอค�าปรกึษาเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ	

จนบรรลุเป้าหมาย	 การกระท�าและผลงานของเธอที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ได้รับรางวัลการเป็นข้าราชการดีเด่น	 ย่อมเป็นเคร่ืองพิสูจน ์

ในผลงานและคุณงามความดี	 นอกจากน้ันการให้ค�าแนะน�า	 ช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้แก่นักศึกษาอย่างมีเมตตาก็สร้างความรู้สึก

ประทบัใจให้กับนกัศกึษาทีม่าตดิต่อกับของพีตุ่ก๊ได้เป็นอย่างด	ีสงัเกตเหน็ได้จากการทีพ่ีตุ่ก๊จะเรยีกนกัศกึษาทีอ่ายนุ้อยๆ	ว่า	“ลกู”	

บางทีก็	 “หนู”	 ทุกค�า	 สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความเป็นกันเองและอบอุ่นกับนักศึกษาที่ก�าลังไม่สบายใจเรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัว	

และเมื่อนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาไป	 จะเห็นนักศึกษาหลายคนมาถามไถ่ถึงพี่ตุ๊กในวันรับปริญญาเพื่อขอถ่ายรูปร่วมกับพี่ตุ๊ก 

เป็นที่ระลึกอยู่เสมอ	รุ่นแล้วรุ่นเล่า...

	 	 จากวันแรกที่เริ่มต้นเป็นเพียงแค่คนรู้จัก	 ได้พัฒนากลายเป็นเพื่อนร่วมงาน	 จนในที่สุดกลายเป็นพี่สาวที่แสนดี	 ถ้าจะถามว่า 

พี่ตุ๊กมีอุปนิสัยอย่างไร	 สิ่งแรกที่รู้สึกได้	 คือความเป็นคนมีจิตใจดี	 มีความเมตตากรุณาอย่างสูงทั้งกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	หรือแม้

กระท่ังแมวและสุนัขจรจัด	 ภาพที่หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินไปตลาดพร้อมถุงผ้าในมือที่ภายในบรรจุด้วยอาหาร	 แล้วหยิบยื่น

อาหารนั้นให้แก่สุนัขจรจัดที่หิวโหยในทุกคร้ังที่มีโอกาส	 เป็นภาพที่ข้าพเจ้าพบเห็นโดยบังเอิญและประทับอยู่ในความทรงจ�า	 

พร้อมกับคิดว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะมีจิตใจเป็นผู้ให้ได้ขนาดนี้

	 	 ในวาระการส้ินสุดการท�างานในเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2562	 ถึงแม้ว่าพี่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพที่มาปรากฏในปีสุดท้าย

ก่อนเกษียณ	แต่พี่ผู้นี้ก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง	ฝ่าฟันต่อสู้จนมีสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ	ดังนั้นในฐานะน้องสาวคนหนึ่งขออวยพรให้พี่สาว

ที่แสนดีคนนี้	จงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรง	ตลอดจนให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	ทุเลาเบาบางลงไป	ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมี

ความสุขสมกับที่เหน็ดเหนื่อยกับการท�างานมาอย่างยาวนาน...

              ชาลินี  เฟื่องชูนุช

              คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ด้วยรักและผูกพัน...
คุณดวงสมร ไม้จันทร์
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2523	 	 	 	 	 							ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	ช่างยนต์							วิทยาลัยเทคนิคสยาม

คุณปรีชา ทองตัน
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน
สังกัด    ส�นักบริหารอาคารและสถานที่
อายุการท�งาน   36 ปี 2 เดือน

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 2526 เข้ารับราชการ	

ต�าแหน่ง	ช่างเครื่องกล	ระดับ	1

ศูนย์ช่างบ�ารุง	ที่	1	เขตราชบุรี

1 ส.ค. 2528 ช่างเครื่องกล	ระดับ	2 ศูนย์ช่างบ�ารุง	ที่	1	เขตราชบุรี

18 ส.ค. 2530 โอนย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง	

ช่างเครื่องกล	ระดับ	1

ส�านักรักษาความสะอาด	กรุงเทพมหานคร

1 ก.ค. 2531 รับโอนมาด�ารงต�าแหน่ง

พนักงานพัสดุ	ระดับ	2 

งานพัสดุ	กองธุรการ	ส�านักงานอธิการบดี	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ก.ค. 2532 พนักงานพัสดุ	ระดับ	3 งานพัสดุ	กองธุรการ	ส�านักงานอธิการบดี

1 ต.ค. 2535 พนักงานพัสดุ	ระดับ	4 งานพัสดุ	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

15 ก.ย. 2540 พนักงานพัสดุ	ระดับ	4 กลุ่มพัสดุ	กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี

19 พ.ย. 2544 พนักงานพัสดุ	ระดับ	4 ส่วนอาคารและสถานที่	ส�านักงานอธิการบดี

1 เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับปฏิบัติงาน ส�านักบริหารอาคารและสถานที่
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 –	 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

	 –	 รองเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน

	 –	 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี	

	 –	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน	“มจธ.	เกมส์”	

	 –	 คณะท�างานเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย	(พื้นที่สามเหลี่ยม)

	 –	 คณะกรรมการตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่รื้อถอน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2534 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5	ธ.ค.	2537 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5	ธ.ค.	2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
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 สุขสันต์   วนัเกษยีณ เวยีนบรรจบ
 อายคุรบ  วนัพกั     หลกัศาสนา
 ทุกส่ิงอย่าง  สมประสงค์  ตรงอรุา
 เข้าวดัวา  ผาสุก    หมดทกุข์ภยั
 อานิสงฆ์  ปลงจติ     สมัฤทธ์ิผล
 ดวงจติดล  สว่างจติ         สะอาดใส
 เป็นท่ีรกั  ของลกูหลาน  ส�ราญใจ
 สุขฤทัย   ด้วยชวีติ   คดิท�ดี

          ส�านกับรหิารอาคารและสถานท่ี

          30  กันยายน  2562

	 	 คุณปรีชา	 ทองตัน	 ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ	 มานาน	 ในส�านักบริหารอาคารและสถานที่	 ได้รับทั้งความเอื้ออาทรและ 

ความเห็นใจในยามที่ประสบปัญหาในการท�างาน	 จนย่างเข้าสู่วันเกษียณอายุราชการครบ	 60	 ปี	 เป็นระยะเวลาอันยาวนาน	 

ทีป่ฏบิตัหิน้าทีร่บัใช้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีมาด้วยความอดทนและเสยีสละ	ถอืเป็นเกยีรตอินัสงูยิง่ในชวิีต

ข้าราชการของคุณปรีชา	ทองตัน

	 	 สุดท้ายนี้ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 โปรดคุ้มครองให้คุณปรีชา	 ทองตันและครอบครัว	 

มีความสุข	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน	คิดหวังสิ่งใด	ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ

           ด้วยไมตรจีติทีด่ี

           ณภทัร  ฉตัรกมลกลุ

           รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานสนับสนนุบรกิาร

            ส�านกับรหิารอาคารและสถานท่ี

กลอนเกษียณอายุราชการ ปี 2562
แด่...คุณปรีชา  ทองตัน
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2516	 	 	 	 	 ประถมศึกษาตอนต้น		 											โรงเรียนบ้านยวนโปะ

คุณกัณหา นาคเล็ก
ปีเกิด    พ.ศ. 2502
ต�แหน่ง    ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2
สังกัด    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุการท�งาน   23 ปี 6 เดือน

ประวัติการรับรางวัล
	 –	 ลูกจ้างประจ�าดีเด่น	ประจ�าปี	2554

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
7 พ.ย. 2538 นักการภารโรง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 เม.ย. 2553 พนักงานสถานที่	ระดับ	1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

15 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยช่างทั่วไป	ระดับ	2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

122



123



	 	 คณุกณัหา	นาคเล็ก	ได้เข้าร่วมปฏบิตังิานเริม่ต้นในต�าแหน่งนกัการภารโรง	จนถงึปัจจบุนัได้รบัมอบหมายเป็นผูช่้วยช่างเทคนคิ	

ซึง่มรีะยะเวลาในการประกอบวชิาชพีนีร่้วม	25	ปี	เป็นบคุคลทีมี่ประวตัชิวีติการท�างานทีด่มีาตลอด	มคีวามประพฤตเิป็นแบบอย่าง

ตามจารีตของราชการ	จนได้รับรางวัลลูกจ้างประจ�าดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นเกียรติแก่ตนเอง	และต้นสังกัด	คุณกัณหา

เป็นบคุคลทีม่คีวามเอาใจใส่ในความปลอดภยัของนกัศกึษาอย่างมาก	มกีารปรบัปรงุพฒันาดแูลเครือ่งมอืให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้

อย่างปลอดภัย	 ซึ่งงานหน้าที่หลักของคุณกัณหาจะเป็นผู้ดูแลจัดการห้องเครื่องมือ	 โรงเก็บวัสดุ	 และรับผิดชอบการเปิด	 –	 ปิด 

โรงประลองเป็นหลัก	ซึ่งท�าหน้าที่ได้ดีเสมอมา

			 การครบเกษียณอายุราชการครั้งน้ี	 ผมในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น	 และเพื่อนร่วมงานขอขอบคุณในผลงานของท่านที่ท�าได	้

และขอให้คุณงามความดีของท่านที่ท�าไว้ส่งผลให้ท่านประสบความสุข	ความเจริญตลอดไป

              ผศ. นพดล  คุม้อนุวงศ์

              ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมอืและวสัดุ 

              คณะวศิวกรรมศาสตร์

	 	 นบัตัง้แต่คณุกัณหา	นาคเลก็	เข้ามาท�างานในมหาวทิยาลยั	เป็นคนชอบช่วยเหลอืผูค้นไม่ว่ากบัอาจารย์	เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษา	

จากที่กล่าวมาท�าให้ผู้คนทุกกลุ่มที่พบเห็น	 เกิดความรัก	 ความสนิท	 เป็นกันเอง	 ไม่ว่าจะท�าอะไรไม่ใช่งานของเขา	 เขาก็มีน�้าใจ 

มาช่วยทุกครั้งโดยที่ไม่ต้องร้องขอ	(ช่วยทุกคน)	และจุดนี้เอง	ที่ท�าให้ผู้ชายคนนี้	เป็นคนน่ารักที่สุด	น่ารักมากๆ	

         คณุณรงค์เดช   จนัทวงษ์

              ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมอืและวสัดุ 

              คณะวศิวกรรมศาสตร์

ด้วยความระลึกถึง...
คุณกัณหา  นาคเล็ก
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ.	2521	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	–	คหกรรมศาสตร์	 	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

พ.ศ.	2542	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	–	การตลาด	 	 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

พ.ศ.	2544	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	–	การจัดการทั่วไป	 	 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การรับราชการ/ การปฏิบัติงาน
15 ส.ค. 2540 นักการภารโรง	 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

27 ก.ย. 2544 นักการภารโรง	 กองบริการการบริหาร	ส�านักงานอธิการบดี

15 ม.ค. 2551 ครูและพี่เลี้ยง	ระดับ	3 กองบริการการบริหาร	ส�านักงานอธิการบดี

1 เม.ย. 2553 ครูพี่เลี้ยง	ระดับ	1 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
5	ธ.ค.	2555	 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

28	ก.ค.	2561	 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

คุณจันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์
ปีเกิด    พ.ศ. 2501
ต�แหน่ง    ครูพี่เลี้ยง ระดับ 1
สังกัด    ส�นักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุการท�งาน   21 ปี 9 เดือน
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ด้วยรักและผูกพัน...แด่ 
ครูจันทร
 

	 	 ครูจันของเด็กเล็ก...พี่จันของเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่น...และครูจันของน้องๆ	สทบ.	 แม้จะได้ร่วมงานในสายงานเดียวกัน

ไม่นานนัก	แต่ภาพที่น่ารักของครูจันมักจะปรากฎให้เห็นเด่นชัดเสมอ	เมื่อใดที่พบกัน	พี่จันจะส่งรอยยิ้มหวานๆ	มาให้เพื่อนๆ	และ

คนที่อยู่รอบข้างเสมอ	ซึ่งรอยยิ้มและบุคลิกเฉพาะตัวท�าให้พวกเราจะเห็นว่าพี่จันมีความอ่อนเยาว์กว่าวัยเสมอ

	 	 ครูจันเป็นครูพี่เล้ียงเด็กเล็กที่มีประสบการณ์	 ปฏิบัติงานอยู่กับศูนย์เด็กเล็ก	 มจธ.	 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	 และมีส่วนท�าให้เด็กเล็ก 

ที่เป็นบุตรหลานของบุคลากร	 มจธ.	 เติบโตไปแล้วหลายรุ่น	 ครูจันเป็นบุคลากร	 มจธ.	 ที่ท�างานด้วยความขยัน	 มานะอดทน	 

มีความพยายามและพัฒนาการในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 และน�ามาปรับใช้กับการท�างานอยู่เสมอ	 ในเรื่องกิจกรรมทางด้านสังคม	 

มีเพื่อนๆ	ทุกรุ่นทุกวัย	ช่วยงานสังคมด้วยความเป็นจิตอาสาอยู่ตลอด

	 	 ในโอกาสที่ครูจันครบเกษียณอายุในปีนี้	 ขอเป็นตัวแทนชาว	 สทบ.	 เพื่อขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ในสากลโลก	จงดลบันดาลให้ครูจันมีความสุข	สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

 

              ฉนัทนา ภูธ่ราภรณ์ 

              ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล
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	 	 น้องจันทร	 ลีรัตนกิจพิบูลย์	 หรือท่ีทุกคนรู้จักกันดีคือ	 “น้องจัน”	 น้องจันเริ่มท�างานที่ศูนย์เด็กเล็ก	 ตั้งแต่สมัยที่	 ผศ.	 สมศรี	 

ลีปิพัฒนวิทย์	 เป็นประธานสภาคณาจารย์	 และเป็นหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก	 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน	 ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ 

ในยุคบุกเบิกศูนย์เด็กเล็กมาตั้งแต่แรก	จนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงจนถึงปัจจุบัน

	 	 น้องจันเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถมาก	 ตั้งใจและอุทิศ	 ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่	 มีจิตใจดี	 รักเด็ก	 มีมนุษยสัมพันธ	์ 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต	มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	จนท�าให้เกิดผลส�าเร็จของการท�างานอย่างดีมาก

	 	 นอกจากนี้	 น้องจันยังมีความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ทางราชการให้จัดท�า	 การท�ากิจกรรมและฝึกสอนการแสดงให้กับเด็กเล็ก 

ในงานต่างๆ	เช่น	งานเกษียณอายุ	งานปีใหม่	งานวันเด็ก	ฯลฯ	น้องจัน	ยังเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ	

และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน	พี่น้องและหลานๆ	มาก

	 	 ในโอกาสที่น้องจันจะเกษียณอายุในปีน้ี	 ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงดลบันดาลให ้

น้องจันมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	สมปรารถนาทุกประการ	และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

              ญาณ ี ศรแีสน 

ถึง คุณครูจันทร

	 	 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในปี	พ.ศ.	2538	เป็นต้นมา	ครูจันทร	ลีรัตนกิจพิบูลย์	หรือครูจัน	ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในหน่วยสวัสดิการด้านการพัฒนาเด็ก	 และรับผิดชอบในต�าแหน่งครูพี่เลี้ยง	 ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเตรียมความพร้อมในการ

ดแูลและพฒันาเดก็ในด้านต่างๆ	และท�าหน้าทีท่างด้านเอกสารได้อย่างดเียีย่ม	ด้วยความมานะอตุสาหะ	และทีส่�าคญัครจูนัมคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริต	ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการท�างาน	ด้วยการอุทิศตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	จนถึงวันเกษียณอายุราชการ

	 	 ในโอกาสน้ี	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประทานพรให้ครูจันและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ	

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่เคารพรักของทุกคนตลอดไปค่ะ

 

              ครเูหมยีว

              ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก มจธ.

ด้วยรักและผูกพัน…แด่ 
น้องจันทร ลีรัตนกิจพิบูลย์ (น้องจัน)
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ครูจันทร ลีรัตนกิจพิบูลย์ ที่น่ารัก

	 	 สาวงาม	 รูปร่างมีเสน่ห์	 อารมณ์ดี	 ยิ้มแย้ม	 และทักทายเสมอๆ	 เมื่อพบปะกัน	 อัธยาศัยเป็นกันเอง	 และน่ารัก	 ไม่ใช่อื่นไกล	 

นามว่า	“ครจูนั”	ทีใ่ครๆ	จะเรยีกชือ่	โดยเฉพาะในศนูย์เดก็เลก็เป็นทีต้่องรูจ้กัและเป็นทีร่กัของเดก็เลก็และผูป้กครองอกีหลายๆ	ท่าน

ด้วยคะ

	 	 ครูจัน	 อัธยาศัยน่ารัก	 หุ่นดี	 และแต่งตัวเน๊ียบ	 เมื่อได้ไปเที่ยวท�าให้รู้ถึงรสนิยมการแต่งตัว	 เท่ห์	 มีเสน่ห์	 โดยเฉพาะรอยยิ้ม 

ที่น่ารักและเป็นกันเอง	พูดไว	 คล่องแคล่ว	 ทักทายยิ้มแย้มเสมอๆ	พบและรู้จักในฐานะพี่เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็ก	 มจธ.	 พบกันจะได ้

ยินเสียงครูจันเรียกว่า	 “พี่น้อย”	 เสมอๆ	 แต่ต่อมาเมื่อมีโอกาสได้ไปท�าบุญทอดผ้าพระกฐินด้วยกัน	 จึงทราบว่า	 ครูจันมิใช่แต่เก่ง 

ดูแลเด็กเล็ก	 แต่ครูจันเก่งทั้งการร้องร�าท�าเพลง	 สนุกสนาน	 เฮฮา	 เป็นกันเอง	 และเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นที่สุด	 ชวนท�าบุญทอด 

ผ้าพระกฐินทุกๆ	ปี	รวมทั้งเป็นสะพานบุญให้กับบุคคลอื่นๆ	อีกหลายๆ	คน	ให้มาร่วมบุญต่อยอดของกฐินเสมอๆ	มีเพื่อนสนิทสนม

ที่เห็นเป็นประจ�าคือ	ครูอ๊อดและสมัย	(น้อย)	ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมบุญกฐินกับน้อยและคณะกฐินด้วยกันเสมอมา

	 	 เมือ่มโีอกาสน้อยได้เข้ามาร่วมงานในฐานะทีป่รกึษาของลกูจ้างประจ�า	มจธ.	ได้เรยีนรูง้าน	ขอร่วมงานการสนบัสนนุให้กบัลกูจ้าง

ประจ�า	มจธ.	ครูจันท�าหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับทีมงาน	มีความสนใจ	และท�าหน้าที่ด้วยความไม่บกพร่อง	เป็นผู้แทนของลูกจ้าง

ประจ�าที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัว	 ไปช่วยจับจ่ายซื้อของให้ผู้เกษียณอายุหรือคณะกรรมการที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี	 เป็นผู้

ท�างานอุทิศเพื่อส่วนรวมจริงๆ	 เพื่อให้งานน้ันส�าเร็จลุล่วงและเป็นผู้ที่ท�าหน้าคุมเกมในสถานการณ์ของลูกจ้างประจ�าได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกัน	 น้อยจะได้ยินค�าชมจากเพื่อนร่วมงาน	 และบุคคลภายนอกที่ได้สัมผัสกับครูจัน	 สมกับค�าชมเชยว่าครูจันทุ่มเท	 และ 

เสียสละเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยม	 ขอบคุณที่ท�าให้น้อยและครูจันมารู้จักกันและร่วมงานในรั้วมหาวิทยาลัย	

ด้วยกนั	ขอบคณุทีใ่ห้ความร่วมมอืและร่วมปัจจยัท�าบญุในสายพทุธศาสนาต่อกนัด้วยดเีสมอมา	ความดแีละความน่ารกัของครจูนัทร	

ยังคงไว้ในใจของน้อย	และของมหาวิทยาลัยตลอดไปด้วยเช่นกันคะ		

	 	 ท้ายนี้	 ขออ�านาจบารมีสิ่งศักด์ิที่ครูจันและครอบครัวนับถือ	 โปรดดลบันดาลขอให้ครูจันและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข	

ความเจริญ	และมีพลานามัยที่แข็งแรงๆ	ตลอดไปคะ

              ด้วยรัก

              ณภสัสรณ์  โลหะญาณจารี (น้อย)
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