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รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 34 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2525 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542 Doctor of Philosophy-Food Fermentation University of Strathclyde

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
11-14 เม.ย. 2526 Workshop on Technology of 

Animal Food Production Utilising 
Food Waste Materials

สาธารณรัฐสิงคโปร์

17 ก.พ. 2530-9 เม.ย. 2530 ดูงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศญี่ปุ่น
26 ก.ย. 2532-6 พ.ย. 2532 ดูงานวิจัย ด้าน Biotechnology Osaka University,  

ประเทศญี่ปุ่น
21 พ.ค.2534-11 มิ.ย.2534 ดูงานสาขาวิชา Tissue Culture for 

Economic Plant
ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
25 ก.ย. 2538-24 มี.ค. 2544 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

สาขา Food Fermentation
University of Strathclyde, 
UK

18-23 ส.ค. 2556, 2557 ประกวดผลงาน NRIC 2012, 2013 University Sains Malaysia

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
17 พ.ค.2525 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
30 พ.ค. 2527 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาจุลชีววิทยา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
14 ม.ค. 2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 เม.ย. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
20 ธ.ค. 2537 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2542 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
1 ก.พ. 2545 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
27 ส.ค. 2536-26 ส.ค. 2540 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
27 ส.ค. 2544-26 ก.พ. 2548 รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์
	 Y	ผู้คุมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
	 Y	คณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ
	 Y	คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
	 Y	คณะอนุกรรมการจัดตลาดนัด
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
	 Y	กรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อกำาหนดตำาแหน่งวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการประเมินข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการประเมินการสอน

ประวัติการรับรางวัล
วัน เดือน ปี รายการ
2535 Kawaguchi’s Award (JICA): งานวิจัยดีเด่น
2540 Fermentation Technology Postgraduate Research Award, University of 

Strathclyde, Glasgow, U.K.
2542 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำาปี 2542 สภาวิจัยแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2557 มหาวชิรมงกุฎ
5 ธ.ค. 2552 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
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วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2543 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
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รองศาสตราจารย์วารุณี แซ่เตีย

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
ตำ�แหน่งบริห�ร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 บม4
สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
อ�ยุก�รทำ�ง�น 34 ปี 8 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2524 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิทยาเขตธนบุรี

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 พ.ค. 2527-4 ก.ย.2527 ลาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขา Energy Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

13 เม.ย. 2528-23 พ.ค. 2528 ดูงานด้าน Energy Conservation ประเทศออสเตรเลีย
25 พ.ย. 2528-20 ธ.ค. 2528 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cloud 

Physics Climate
International Centre for  
Theoretical Physics, 
Trieste, Italy

2530 อบรม Energy Planning and Policy USAIS and Energy Center  
of University Pennsylvania/ 
Selangor, Malaysia
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การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
26 ม.ค. 2525 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 คณะพลังงานและวัสดุ
16 ต.ค. 2527 อาจารย์ ระดับ 5 คณะพลังงานและวัสดุ
14 ก.ย. 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 คณะพลังงานและวัสดุ
1 ต.ค. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะพลังงานและวัสดุ
2 ต.ค. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะพลังงานและวัสดุ
3 ก.ค. 2541 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะพลังงานและวัสดุ
1 เม.ย. 2544 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพลังงานและวัสดุ
2 มิ.ย. 2546 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คณะพลังงานและวัสดุ

2 ต.ค. 2548 รองศาสตราจารย์ ว6 คณะพลังงานและวัสดุ
10 ต.ค. 2551  
ถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
10 พ.ย. 2537-27 ต.ค. 2541 เลขานุการคณะพลังงานและวัสดุ
9 ก.ย. 2540-30 ก.ย. 2543 รองคณบดีคณะพลังงานและวัสดุ ฝ่ายวิชาการและวางแผน
31 มี.ค. 2543-31 พ.ค. 2544 รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
6 ก.พ. 2545-5 ก.พ. 2546 รักษาการประธานสายวิชาการจัดการพลังงานและสายวิชาเทคโนโลยี

อุณหภาพ
21 ต.ค. 2545-20 ต.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	กรรมการตรวจรับพัสดุ
	 Y	คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
	 Y	กรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประหยัดพลังงานในการขนส่งและคมนาคม
	 Y	คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
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	 Y	คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพลังงานและวัสดุ
	 Y	คณะกรรมการจัดงานสัมมนาพลังงาน
	 Y	คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
	 Y	กรรมการประจำาคณะพลังงานและวัสดุ
	 Y	คณะกรรมการทำาลายเอกสาร
	 Y	คณะกรรมการสารสนเทศ
	 Y	คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะทำางานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการประเมินการสอน
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
	 Y	คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
	 Y	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานงานบริหาร
	 Y	คณะกรรมการนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน มจธ.
	 Y	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะทำางานศึกษาแนวทางและรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาในเมือง
	 Y	คณะกรรมการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
	 Y	กรรมการประจำาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
	 Y	คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ (R&D Cluster) ในระดับคลัสเตอร์
	 Y	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะทำางานลดใช้พลังงาน มจธ.
	 Y	คณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.
	 Y	คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำาแหน่งพนักงานเข้าสู่อัตราทดแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2557 มหาวชิรมงกุฎ
5 ธ.ค. 2552 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2545 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2533 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
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รองศาสตราจารย์สุรชัย บวรเศรษฐนันท์

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว5
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 32 ปี

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2524 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2527 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
22 ก.พ. 2532-19 ส.ค. 2532 ลาฝึกอบรมสาขาวิชา Alternative 

Energy Sources Planning
ประเทศอิตาลี

18 ก.ค. 2534-22 พ.ย. 2534 ลาฝึกอบรมสาขาวิชา Air Conditioning 
Engineering

ประเทศญี่ปุ่น

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
3 ก.ย. 2527 เข้ารับราชการตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
10 ก.ย. 2529 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 ก.ย. 2529 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 2533 อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2536 อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 มิ.ย. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 มิ.ย. 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ต.ค. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 มิ.ย. 2554
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว5 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 Y	คณะกรรมการบริหารโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเคมี
	 Y	เจ้าหน้าที่ประจำาเกี่ยวกับพัสดุภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 Y	กรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
	 Y	คณะทำางานด้านวิชาการ โครงการศึกษาปั๊มความร้อน (Heat pump) เพื่อจัดทำาประสิทธิภาพพลังงาน  
  ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
	 Y	คณะทำางานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระจอมเกล้าฯ
	 Y	ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2556 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
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รองศาสตราจารย์สุวรรณา สมบุญสุโข

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว5
สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 และเทคโนโลยี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 35 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2535 วิทยาศาสตรบัณฑิต-วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต-

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
17 เม.ย. 2524 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ระดับ 1
งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ
สำานักงานรองอธิการบดี

17 เม.ย. 2526 เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ
สำานักงานรองอธิการบดี

13 มิ.ย. 2528 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 งานพัสดุ กองธุรการ สำานักงานรองอธิการบดี
1 ต.ค. 2529 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 งานพัสดุ กองธุรการ สำานักงานรองอธิการบดี
1 ม.ค. 2532 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 งานพัสดุ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2539 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 4 งานพัสดุ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
10 มิ.ย. 2540 อาจารย์ ระดับ 4 โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19 เม.ย. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง อาจารย์
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8 ก.ค. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2 ต.ค. 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8 ส.ค. 2549  
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 ต.ค. 2540-2 ส.ค. 2541 รักษาการเลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
1 มิ.ย. 2553-28 พ.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
29 พ.ค. 2557-16 มิ.ย. 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
	 Y	คณะอนุกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์สถาบันและสมาชิกสมทบ
	 Y	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำางานเฉพาะกิจ
	 Y	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	 Y	คณะกรรมการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริจาคให้โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
	 Y	คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
	 Y	คณะกรรมการประจำาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
	 Y	คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  กับสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
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	 Y	คณะกรรมการประเมินการเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ ตั้งแต่ ว5 ขึ้นไป
	 Y	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการสอน
	 Y	คณะทำางานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประจำาคณะ สถาบัน สำานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ 

  อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และส่วนงานในกำากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2557 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2547 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2537 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2531 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2529 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 40 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
9 มิ.ย. 2521-30 มี.ค. 2522 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
8 มิ.ย. 2519 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ตรี  

ระดับ 3
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
15 พ.ค. 2522 อาจารย์  ระดับ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2525 อาจารย์  ระดับ 5 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
9 ธ.ค. 2526 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ม.ค. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
21 มี.ค. 2543 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548  
ถึง ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว5 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 ต.ค. 2546-30 ก.ย. 2548 รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะอนุกรรมการประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา
	 Y	คณะกรรมการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
	 Y	คณะอนุกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
	 Y	คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการประจำาสำานักคอมพิวเตอร์
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2532 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2526 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2524 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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คุณญาณี ศรีแสน

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการ บ3
สังกัด สำานักงานอำานวยการ 
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 การศึกษาบัณฑิต – ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2535 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
7 ส.ค. 2539 -11 ส.ค. 2539 โครงการศึกษาและดูงานเพื่อส่งเสริม

ประสิทธิภาพการทำางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 พ.ย. 2545-18 พ.ย. 2546 ฝึกอบรมโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย 
(University Research : UR ) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

24 ก.ย. 2548-20 ต.ค. 2548 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ระดับกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
12 พ.ย. 2548-15 พ.ย. 2548 ศึกษาดูงานด้านบริหารมหาวิทยาลัย ณ 

Gwangju institute of science and 
technology

Gwangju institute of 
science and technology, 
Seoul National University
,ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

9 มิ.ย. 2551-22 ก.ค. 2551 ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วย
บริหาร รุ่นที่ 12

สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
2 เม.ย. 2522 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล 

ระดับ 3
กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี

2 เม.ย. 2524 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 4 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2527 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 5 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
7 เม.ย. 2532 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6 กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 พ.ค. 2539 อาจารย์ ระดับ 6 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22 ต.ค. 2539 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6 กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
19 พ.ค. 2540 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 7 กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 ก.ย. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง นักบริหารงานบุคคล
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สำานักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 นักบริหารงานบุคคล และผู้อำานวยการ 
บ2

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สำานักงานอธิการบดี
19 ก.ค. 2549 นักบริหารงานบุคคล และผู้อำานวยการ 

บ3
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สำานักงานอธิการบดี

1 ส.ค. 2556 

ถึง ปัจจุบัน
นักบริหารงานทั่วไป และผู้อำานวยการ บ3 สำานักงานอำานวยการ สำานักงานอธิการบดี
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การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
3 ต.ค. 2523-29 ธ.ค. 2531 รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำานักงาน

อธิการบดี
30 ธ.ค. 2531-31 ส.ค. 2541 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 ก.ย. 2541-30 ก.ค. 2556 ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำานักงานอธิการบดี
1 ส.ค. 2556 ถึง ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสำานักงานอำานวยการ สำานักงานอธิการบดี และรักษาการใน

ตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานนิติการ สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	วิทยากรบรรยาย เรื่องมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ และการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
  มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยี 
  ราชมงคล สถาบันราชภัฏ สถาบันพระบรมราชชนก ฯลฯ
	 Y	คณะทำางานจัดทำาโครงการและดำาเนินการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
	 Y	คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
	 Y	คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	 Y	ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการอำานวยการจัดงานและคณะอนุกรรมการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการหยั่งเสียงผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีของสำานักงานอธิการบดี
	 Y	คณะกรรมการทำาลายเอกสาร
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสถาบัน
	 Y	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร
	 Y	คณะทำางานกลุ่มศึกษาและจัดทำารายละเอียดในคณะทำางาน เพื่อดำาเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยในกำากับ 

  รัฐบาล
	 Y	คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการให้สูงขึ้น
	 Y	ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาวิธีการเลื่อนระดับข้าราชการ
	 Y	คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการปกครองบ้านพักสถาบันฯ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์
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	 Y	คณะทำางานบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้าแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานเป็น  
  Facilitator และ Site Director
	 Y	คณะทำางานคิดเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากำาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะทำางานประสานงานด้านการบริหารจัดการภายในอาคารและสถานที่
	 Y	คณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามทวงถาม การสืบหาทรัพย์สินและการบังคับคดีลูกหนี้ของ 
  มหาวิทยาลัย
	 Y	คณะทำางานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประจำาคณะ สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ 
  มีฐานะเทียบเท่าคณะ และส่วนงานในกำากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	กรรมการมูลนิธิประภา-สมพงษ์

ประวัติการรับรางวัล
วัน เดือน ปี รายการ
2540 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ.2540

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2527 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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คุณณรงค์ กฤษณะโลม

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง พนักงานช่วยบริหาร พ4
สังกัด สำานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 34 ปี

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
7 ธ.ค. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำาแหน่ง 

พนักงานช่วยบริหาร
กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 พนักงานช่วยบริหาร พ4 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2556  
ถึง ปัจจุบัน

พนักงานช่วยบริหาร พ4 สำานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
สำานักงานอธิการบดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2539 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2521 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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