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คุณนวลจิรา ณ ป้อมเพชร

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง นักบริหารงานบุคคล จ4
สังกัด สำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 ก.ย. 2524-30 มิ.ย. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสยาม
พ.ศ. 2526-2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

ระดับ 1
กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี

1 ต.ค. 2525 เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
21 พ.ย. 2525 พนักงานธุรการ ระดับ 2 กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี
21 พ.ย. 2527 พนักงานธุรการ ระดับ 3 กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี
29 ก.ย. 2530 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 3 กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2531 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 4 กองธุรการ 1 สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2535 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 5 กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2539 เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6 กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
7 ธ.ค. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง นักบริหารงานบุคคล
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สำานักงานอธิการบดี
2 ต.ค. 2548 นักบริหารงานบุคคล จ4 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สำานักงานอธิการบดี
25 ก.ค. 2556  
ถึง ปัจจุบัน

นักบริหารงานบุคคล จ4 สำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการควบคุมการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
	 Y	คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 3 วิทยาเขต
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินจัดเอกสารสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
	 Y	คณะกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจัดฝึกอบรมยาม
	 Y	คณะอนุกรรมการ เฉพาะ กิจ เ พ่ือทำ าหน้ า ท่ี รับบั ตรลงคะแนนเ ลือก ผู้แทนเป็นกรรมการ 
  สรรหาอธิการบดี
	 Y	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
	 Y	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	ผู้ทำ างานและผู้ ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคลในคณะทำางานกลุ่มศึกษาและจัดทำา 

  รายละเอียดในคณะทำางานเพื่อดำาเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยในกำากับรัฐบาล
	 Y	คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	อนุกรรมการพัฒนาข้าราชการสาย ข. และสาย ค.
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เรื่องการบริหารสำาหรับผู้บังคับบัญชา
	 Y	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
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	 Y	คณะกรรมการพิจารณาการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร
	 Y	ดำาเนินงานโครงการสัมมนาลูกจ้างประจำา
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 Y	คณะทำางานสวัสดิการลูกจ้างมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 Y	คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในส่วนที่มาจาก 

  การเลือกตั้งของสมาชิก
	 Y	คณะทำางานดำาเนินการจัดงานเกษียณอายุ
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประชุมสภาข้าราชการ  
  พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ยืมเงินตามโครงการสวัสดิการเงินยืมเพื่อบุคลากรผู้ประสบอุทกภัย
	 Y	คณะทำางานดำาเนินการจัดงานทำาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์ดีเด่นและผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี 

  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะทำางานดำาเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2542 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2536 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2533 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2527 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณบุญชาย ชูโชติ

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง นายช่างเทคนิค สว4
สังกัด สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ช่างก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอาชีวศิลป์ 

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

ระดับ 1
งานอาคารสถานที่ กองธุรการ 1

1 ต.ค. 2524 ช่างเทคนิค ระดับ 2 งานอาคารสถานที่ กองธุรการ 1
1 ต.ค. 2528 ช่างเทคนิค ระดับ 3 งานอาคารสถานที่ กองธุรการ 1
4 ต.ค. 2547 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง นายช่างเทคนิค
ส่วนอาคารและสถานที่

2 ต.ค. 2548 นายช่างเทคนิค สว4 ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2556 
ถึง ปัจจุบัน

นายช่างเทคนิค สว4 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการก่อสร้างอาคารคณะพลังงานและวัสดุ
	 Y	คณะกรรมการควบคุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตหน้าสำานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์,ห้องน้ำา 
  ของโรงอาหารและโรงตีกระดาษ
	 Y	คณะกรรมการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์
	 Y	คณะทำางานในการลอกดินสระน้ำา
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจ้างเหมาขุดและขนทรายดิน เข้าปรับสถานที่ภายในสถาบันฯ โดยวิธีพิเศษ
	 Y	ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ยามกลางคืน
	 Y	คณะกรรมการตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่รื้อถอน
	 Y	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
	 Y	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องการกระทำาผิดวินัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2547 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2533 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2527 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณปริญดา เจิมจาตุผล

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ผู้อำานวยการ บ3
สังกัด สำานักงานคลัง
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 38 ปี 1 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-บัญชี โรงเรียนนครหลวงพณิชยการ
2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
2528 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541 บัญชีมหาบัณฑิต-บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

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

ประสิทธิภาพการทำางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 โครงการศึกษาและดูงานการบริหาร
จัดการกองทุนฯและการลงทุนในต่าง
ประเทศ รุ่นที่ 12

ประเทศอังกฤษ
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การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ก.ย. 2521 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี ระดับ 1
กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี

23 พ.ค. 2523 พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
23 พ.ค. 2525 พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2528 พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
29 ก.ย. 2530 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
1 ม.ค. 2532 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 งานคลัง กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2535 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 งานคลัง กองกลาง สำานักงานอธิการบดี
16 ก.ย. 2540 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
13 เม.ย. 2541 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
1 ก.ย. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง นักบัญชี
กองคลัง สำานักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 นักบัญชี และผู้อำานวยการ บ2 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
1 มิ.ย. 2554 นักบัญชี และผู้อำานวยการ บ3 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2556
ถึง ปัจจุบัน

นักบัญชี และผู้อำานวยการ บ3 สำานักงานคลัง สำานักงานอธิการบดี

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 มิ.ย. 2554-30 ก.ย. 2559 ผู้อำานวยการสำานักงานคลัง สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	รักษาการหัวหน้ากลุ่มบัญชี กองคลัง
	 Y	คณะกรรมการทำาลายเอกสาร
	 Y	คณะทำางานกลุ่มศึกษาและจัดทำารายละเอียดในคณะทำางานเพื่อดำาเนินการ เรื่องมหาวิทยาลัยในกำากับ 
  รัฐบาลและคณะทำางานเพื่อดำาเนินการเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยในกำากับรัฐบาล
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2537 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2526 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณมังกร ศรีสัจจพล

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา จ4
สังกัด สำานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเพาะช่าง
2528 ศึกษาศาสตรบัณฑิต-การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเพาะช่าง

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
6 มิ.ย. 2526-29 มี.ค. 2528 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
2 มิ.ย. 2523 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง นายช่างศิลป์ 

ระดับ 2
งานบริการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
2 มิ.ย. 2525 นายช่างศิลป์ ระดับ 3 งานบริการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2529 นายช่างศิลป์ ระดับ 4 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
16 มิ.ย. 2530 นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับ 4 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2533 นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับ 5 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2537 นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับ 6 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
2 ต.ค. 2543 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง นักโสตทัศนูปกรณ์
กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 นักโสตทัศนูปกรณ์ จ4 กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2556 นักโสตทัศนูปกรณ์ จ4 สำานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

สำานักงานอธิการบดี
14 พ.ค. 2558 
ถึง ปัจจุบัน

นักเทคโนโลยีการศึกษา จ4 สำานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	ผู้รับผิดชอบจัดทำาวารสาร สจธ.
	 Y	คณะกรรมการผู้ควบคุมทีมกีฬาสถาบัน ประจำาปี 2527
	 Y	คณะผู้จัดทำาหนังสือที่ระลึกเปิดพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 และวาระครบรอบ 25 ปี ของสถาบัน
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2528
	 Y	คณะกรรมการปกครองบ้านพัก
	 Y	คณะกรรมการวางแผนงานในการจัดแนะแนวการศึกษาของสถาบัน
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก
	 Y	คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีเพื่อทศวรรษหน้า
	 Y	ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ พระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ 4 ทรงกลม เป็นตราสัญลักษณ ์
  ประจำามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 Y	กรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	กรรมการจัดงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย
	 Y	คณะทำางานดำาเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ 
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2538 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2531 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณวรรณา แย้มเป้า

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จ3
สังกัด สำานักงานคลัง 
 สำานักงานอธิการบดีี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี 8 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2534 ศิลปศาสตรบัณฑิต-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
2 ม.ค. 2523 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง พนักงานธุรการ 

ระดับ 2
สำานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ม.ค. 2525 พนักงานธุรการ ระดับ 3 สำานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2528 พนักงานธุรการ ระดับ 4 สำานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 ก.ย. 2529 พนักงานธุรการ ระดับ 4 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2539 พนักงานธุรการ ระดับ 5 กองธุรการ สำานักงานอธิการบดี
15 ก.ย. 2540 พนักงานธุรการ ระดับ 5 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
1 ธ.ค. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร
กองคลัง สำานักงานอธิการบดี

2 ต.ค. 2548 พนักงานช่วยบริหาร พ4 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
26 ก.ค. 2556 นักบริหารงานทั่วไป จ3 กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2556
ถึง ปัจจุบัน

นักบริหารงานทั่วไป จ3 สำานักงานคลัง สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
	 Y	คณะกรรมการประกวดราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์เคร่ืองมือวัดวิทยาศาสตร์และ 
  อุตสาหกรรม
	 Y	กรรมการควบคุมการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
	 Y	กรรมการดำาเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุด สจ.ธ
	 Y	อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำาหน้าที่รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี
	 Y	กรรมการเก็บรักษาเงินสถาบันฯ
	 Y	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณวิเชียร ตั้งกิจเกียรติกุล

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ครูปฏิบัติการ สว4
สังกัด สำานักงานคณบดี
 คณะศิลปศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง- 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
13 พ.ค. 2523 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง ครู ระดับ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2525 ครู ระดับ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2529 ครู ระดับ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2533 ครู ระดับ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2539 ครู ระดับ 5 คณะศิลปศาสตร์
1 มิ.ย. 2547 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำาแหน่ง ครู สายวิชาภาษาพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์
18 ธ.ค. 2547 ครู สำานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
2 ต.ค. 2548 ครู สว4 สำานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
4 ก.พ. 2554 
ถึง ปัจจุบัน

ครูปฏิบัติการ สว4 สำานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะอนุกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
	 Y	คณะทำางานด้านการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง
	 Y	คณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอบรบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Brain Based Learning (BBL)
	 Y	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
	 Y	คณะทำางานเครือข่ายปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มจธ.
	 Y	คณะทำางานด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2538 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณเศรษฐพงฌ์ เผือกศรี

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง ครูปฏิบัติการ สว4
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 38 ปี 1 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ก.ย. 2521 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง ครู ระดับ 2 สำานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2523 ครู ระดับ 3 สำานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2527 ครู ระดับ 4 สำานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2532 ครู ระดับ 5 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และวิทยาศาสตร์
2 มิ.ย. 2546 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง ครู
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 ครู สว4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
4 ก.พ. 2554 
ถึง ปัจจุบัน

ครูปฏิบัติการ สว4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2537 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2528 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2526 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณสถาน เฉลิมพันธ์

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง นายช่างเทคนิค สว4
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 39 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2518 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
2532 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ช่างก่อสร้าง โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
31 พ.ค. 2520 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 1 สำานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2522 ช่างเทคนิค ระดับ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2525 ช่างเทคนิค ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 พ.ค. 2533 นายช่างเทคนิค ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 พ.ค. 2533 นายช่างเทคนิค ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2539 นายช่างเทคนิค ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 2550 ช่างเทคนิค ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ส.ค. 2550 
ถึง ปัจจุบัน

บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
ตำาแหน่ง นายช่างเทคนิค สว4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์



143

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	กรรมการควบคุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการรถจักรไอน้ำาขนาดเล็ก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2545 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2527 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2525 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย


	ปกหน้า
	เนื้อในปี 59
	รองปก-1c
	สารอธิการ-สารบัญปี 59c196-200
	เนื้อในปี 59c1-50
	เนื้อในปี 59c51-100
	เนื้อในปี 59c101-150
	เนื้อในปี 59c151-194

	ปกหลัง



