62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำ�ไทย ประดิษฐกรรมล้ำ�สมัย รวมน้ำ�ใจ มจพ.
62nd KMUTNB Anniversary:

the phase embracing the new normal,
innovation-driven national policies, advanced inventions and the community unity

KMUTNB’s Foundation Day 2021
วั น รวมน้ ำ �ใจช�ว มจพ. 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564

กำำ�หนดการงานวัันรวมน้ำำ��ใจชาว มจพ. ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564

“62 ปีี วิิถีีใหม่่ นวััตกรรมนำำ�ไทย ประดิิษฐกรรมล้ำำ��สมััย รวมน้ำำ��ใจ มจพ.”
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ครบ 62 ปีี
วัันศุุกร์ที่่
์ � 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ภาคเช้้า	พิิธีทำ
ี ำ�บุุญ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์์

เวลา 07.15 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.30 น.

-

ถวายภััตตาหารเช้้าแด่่พระสงฆ์์ จำำ�นวน 9 รููป ณ ห้้องรัับรองอาคารนวมิินทรราชิินีี
ลงทะเบีียน QR Code ไทยชนะ/หมอชนะ
พระสงฆ์์เจริิญพระพุุทธมนต์์
เสร็็จพิิธีี [เชิิญรัับอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่ม� (Snack Box)]

พิิธีรำ
ี ำ�ลึึกถึง
ึ ทวาปููชนีียาจารย์์ : ศาสตราจารย์์ ดร.บุุญญศัักดิ์์� ใจจงกิิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลานทวาปููชนีียาจารย์์ หน้้าอาคารบััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิิริินธร
ไทย-เยอรมััน

เวลา 09.30 น.

- ลงทะเบีียน QR Code ไทยชนะ/หมอชนะ

เวลา 10.00 น. 		
		
		
-

แขกผู้้�มีีเกีียรติิพร้้อมกััน ณ ลานทวาปููชนีียาจารย์์
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.กฤษชััย ศรีีบุญ
ุ มา รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่า่ ยพััฒนากิิจการมหาวิิทยาลััย
เพื่่�อความยั่่�งยืืน กล่่าวรายงาน
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชาติิ เซี่่�ยงฉิิน รัักษาการแทนอธิิการบดีี กล่่าวระลึึกถึึงทวาปููชนีียาจารย์์ :
(ศาสตราจารย์์ ดร.บุุญญศัักดิ์์� ใจจงกิิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle)
ผู้้�ร่่วมงานยืืนแสดงความเคารพและรำำ�ลึึกถึึงอาจารยคุุณของทั้้�งสองท่่าน
นายกสภามหาวิิทยาลััย อธิิการบดีี อดีีตอธิิการบดีี และครอบครััวใจจงกิิจ วางพวงมาลารำำ�ลึึกถึึง
อาจารยคุุณ
ผู้้�แทนคณะผู้้�บริิหารและบุุคลากรของส่่วนงาน วางดอกไม้้รำำ�ลึึกถึึงอาจารยคุุณ ตามลำำ�ดัับ
เสร็็จพิิธีี

1

ผู้้ช่
� ว
่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ธงชััย

แก้้วกิิริย
ิ า

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาวิิชาการ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเทคโลยีีสารสนเทศ
สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์์
- อาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี
- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท เคทีี ลอจิิก ซิิสเต็็มส์์
จำำ�กััด

สถานที่่�ทำำ�งาน

สถาบัันการจััดการปััญญาภิิวััฒน์์
เลขที่่� 85/1 หมู่่� 2 ถนนแจ้้งวััฒนะ
ตำำ�บลบางตลาด อำำ�เภอปากเกร็็ด 
จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทรศััพท์์  0-2855-0000 ต่่อ 0265  
โทรสาร 0-2555-2197  
Email: thongchaikaew@pim.ac.th
สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่� 222/287 หมู่่�บ้้านสราญสิิริิ
ถนนปััญญาอิินทรา แขวงบางชััน เขตคลองสามวา
กรุุงเทพมหานคร 10510
มืือถืือ 09-1552-4529

วััน เดืือน ปีี เกิิด 10 มกราคม 2521 อายุุ 42 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2551 - ปััจจุุบััน  - มีีผลงานวิิจััยและพััฒนาที่�ตี่ ีพิิมพ์์ลงในวารสารวิิชาการระดัับชาติิ
และนานาชาติิ และการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิและนานาชาติิ
มากกว่่า 70 เรื่่�อง
พ.ศ.2558 - ปััจจุุบััน  - เป็็นที่�ปรึ
่ ึกษาทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ, AI, Big Data,
ให้้กัับ หน่่วยงานภาคเอกชน
พ.ศ.2562 - เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิ ป
ิ ระธานการพิิจารณาการนำำ�เสนองานวิิจััย ในการประชุุม
วิิชาการระดัับนานาชาติิ 2019  (Session Chair), International             
Conference on Internet Studies, Nagoya, Japan
พ.ศ.2561 - ได้้รัับทุุนวิิจััยจากบริิษัท 
ั CP all จำำ�กััด (มหาชน) ในการพััฒนาเกมการ
พยากรณ์์ความถนััดทางอาชีีพ
พ.ศ.2560 - ผลงานวิิจััยยอดเยี่่�ยม Best Paper Award การประชุุมวิิชาการระดัับ
นานาชาติิ, International Conference on “Communication System,
Computing and IT Applications, CSCITA, IEEE, ประเทศอิินเดีีย
- รางวััลทุุนวิิจััยไปทำำ�วิิจััยร่่วมกับั ศาสตราจารย์์แห่่งสถาบัันเทคโนโลยีีชิิบะ
(Chiba Institute of Technology), ประเทศญี่�ปุ่่่ �น ด้้าน AI และ Data
Science, 2017
พ.ศ.2559 - รางวััลงานวิิจััยยอดเยี่่�ยม Best Paper Award จากการประชุุมวิิชาการระดัับ
ชาติิ, National Conference on Information Technology, NCIT2016
พ.ศ.2558 - รางวััลอัันดัับ 1 ผลงานวิิจััยดีีเด่่นของคณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาบััน
เทคโนโลยีีไทย-ญี่่�ปุ่่�น
พ.ศ.2557 - ได้้รัับรางวััลงานวิิจััยและดุุษฎีีนิิพนธ์์ดีีเยี่่�ยมจาก Osaka Prefecture          
University ประเทศญี่�ปุ่่่ �น
- รัับทุุนวิิจััยจากประเทศญี่�ปุ่่่ �น ชื่่�อทุุน Takahashi scholarship for               
research, Japan, 2014-2015
- เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิ ป
ิ ระธานการพิิจารณาการนำำ�เสนองานวิิจััย ในการประชุุม
วิิชาการระดัับนานาชาติิ The Third Asian Conference on Information
Systems, Vietnam
- ประกาศนีียบััตรรางวััลผลงานการสอนดีีเด่่นของคณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ,
สถาบัันเทคโนโลยีีไทย-ญี่่�ปุ่่�น
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- รางวััลเชิิดชููเกีียรติิศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น แผนกช่่างไฟฟ้้า วิิทยาลััยเทคนิิคสิิงห์์บุุรีี ปีี 2557
พ.ศ.2556 - รางวััลผลงานวิิจัยั ยอดเยี่่ย� ม Best Paper Award (Runner-up) จากการประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ Asian Conference  
on Information System, ACIS2013  
- ได้้รัับทุุนวิิจััยจากรััฐบาลญี่�ปุ่่่ �นสนัับสนุุนการศึึกษาระดัับปริญญ
ิ าเอกของ Osaka Prefecture University
- ได้้รัับรางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่นในระดัับชาติิและนานาชาติิ เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2543 ปริิญญาตรีี ครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรมบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์  คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม  สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2549 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และโทรคมนาคม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  สถาบัันเทคโนโลยีี
ปทุุมวััน
พ.ศ.2548 ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้าและสารสนเทศ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี
พ.ศ.2562    ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการจััดการ คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
พ.ศ.2559    ปริิญญาเอก ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2557    ปริิญญาเอก Doctor of Engineering in Electrical Engineering and Information Science, Graduate School of
Engineering, Osaka Prefecture University

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2560 ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั เทคโนโลยีีสารสนเทศ และอาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์และเทคโนโลยีี สถาบัันการจััดการปััญญา
ภิิวััฒน์์ [บริิษััทในกลุ่่�ม CP all จำำ�กััดมหาชน (7-11)]
พ.ศ.2552 หััวหน้้าศููนย์์สารสนเทศและการสื่่�อสาร อาจารย์์ประจำำ� หััวหน้้าห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยการจััดการสารสนเทศแบบชาญฉลาด 
(SIM-LAB) สถาบัันเทคโนโลยีีไทย-ญี่่�ปุ่่�น
พ.ศ.2551 ผู้้�จัดั การฝ่่ายวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิษััท วัันลิ้้�ง เทคโนโลยีี จำ�กั
ำ ัด
พ.ศ.2550 ผู้้�จััดการฝ่่ายโครงสร้้างระบบสารสนเทศ บริิษััท เวชธานีี จำำ�กัด 
ั (มหาชน) (โรงพยาบาลเวชธานีี)
พ.ศ.2549 ผู้้�จััดการส่่วนงานพััฒนาระบบ บริิษััท Data E-learning
พ.ศ.2546 ผู้้�จััดการโครงการ United Communication UCOM
พ.ศ.2543 วิิศวกรระบบ บริิษััท United Telecom Sale and services UTEL
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ผู้้ช่
� ว
่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ศรารััตน์์
มหาศรานนท์์

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาวิิชาการ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

หััวหน้้าภาควิิชาเคมีี ภาควิิชาเคมีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
สถานที่่�ทำำ�งาน

ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยนเรศวร เลขที่่� 99 หมู่่� 9
ถนนพิิษณุุโลก-นครสวรรค์์ ตำำ�บลท่่าโพธิ์์�
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก 65000
โทรศััพท์์ 0-5596-3400-2
โทรสาร 0-5596-3400-2  
Email: sararatm@nu.ac.th
มืือถืือ 08-9708-9494        

วััน เดืือน ปีี เกิิด 29 พฤษภาคม 2514 อายุุ 49 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - รางวััล Young Innovator Award 2020  ชื่่�อผลงาน Biodegradable
packaging from laminating rice straw paper by biodegradable
polymer films จาก Citizen Innovation ประเทศสิิงคโปร์์
- ได้้รัับเกีียรติิบัตั ร “ที่่�ปรึึกษาผลงาน/โครงการ/กิิจกรรมนิิสิิตที่่�สร้้างชื่่�อเสีียง
ให้้แก่่มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 จากมหาวิิทยาลััยนเรศวร
- ได้้รัับโล่่รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 และรางวััลเหรีียญทอง ผลงานบรรจุุ
ภััณฑ์์ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ จากแผ่่นกระดาษฟางข้้าวลามิิเนตด้้วยฟิิล์์ม
พอลิิเมอร์์ชีวี ภาพ โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020
(อาจารย์์ที่�ปรึ
่ ึกษา) จากสำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
- รางวััลชมเชย พร้้อมโล่่รางวััล ผลงานหุ่่�นจำำ�ลองมาตรฐาน 3D Cancer
Phantom โครงการ Research to Market : R2M 2020 ระดัับประเทศ
(อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา) จากสำำ�นัักงานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ
อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ (สอว.)
พ.ศ.2562 - รางวััลชนะเลิิศ ผลงานหุ่่�นจำำ�ลองมาตรฐาน 3D Cancer Phantom โครงการ
Research to Market : R2M 2020  จากสำำ�นักั งานเลขานุุการคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมกิิจการอุุทยานวิิทยาศาสตร์์
- ได้้รัับโล่่เกีียรติิยศบุุคลากรดีีเด่่น (สายวิิชาการ) ประจำำ�ปีี พ.ศ.2562 จาก
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
- ได้้รัับรางวััลเหรีียญเงิิน ชื่่�อผลงาน : ถุุงปลููกย่่อยสลายทางชีีวภาพจากไบโอ
คอมโพสิิตฟิล์ิ ม 
์ โครงการรางวััลนัักคิิดสิ่่ง� ประดิิษฐ์์รุ่่�นใหม่่ ประจำำ�ปีี พ.ศ.2562
จากสำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
- ได้้รัับโล่่รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 โครงการเส้้นทางสู่่�นวััตวณิิชย์์ ระดัับ
ประเทศ R2M 2019 “World of fun” ชื่่�อผลงาน : Bio Food Container
ภาชนะบรรจุุอาหารรัักษ์์โลก (อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา) จากสำำ�นัักงานเลขานุุการ
คณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ (สอว.)
พ.ศ.2561 - รางวััลชนะเลิิศ โครงการ Ideal to Prototype Pitching -Startup
University Model ชื่่�อผลงาน : ถุุงปลููกย่่อยสลายได้้  NU Bio Bags จาก
ธนาคารออมสิิน
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- ได้้รัับโล่่รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 โครงการเส้้นทางสู่่�นวััตวณิิชย์์ ระดัับภาคเหนืือ R2M 2019 ชื่่�อผลงาน : Bio Food
Container ภาชนะบรรจุุอาหารรัักษ์์โลก (อาจารย์์ที่ปรึ
่� กึ ษา) จากสำำ�นักั งานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมกิจิ การอุุทยาน
วิิทยาศาสตร์์ (สอว.)
พ.ศ.2560 - ได้้รัับโล่่รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 โครงการเส้้นทางสู่่�นวััตวณิิชย์์ ระดัับภาคเหนืือ R2M 2018 ชื่่�อผลงาน : smart
farmer เกษตรยุุคใหม่่ ใส่่ใจโลก (อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา) จากสำำ�นัักงานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการอุุทยาน
วิิทยาศาสตร์์ (สอว.)
- รางวััลชนะเลิิศ โครงการประกวดความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่�อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์นิิสิิต ชื่่�อผลงาน : smart farmer เกษตร
ยุุคใหม่่ ใส่่ใจโลก (อาจารย์์ที่�ปรึ
่ ึกษา) จากสำำ�นัักงานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ (สอว.)
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2537 ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์  สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
พ.ศ.2543 ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาเคมีีอุตุ สาหกรรม คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
พ.ศ.2554 Doctor of Philosophy (Material Science), School of Engineering, Design and Technology, University of
Bradford, UK
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2563 - ปััจจุุบััน คณะกรรมการดำำ�เนิินงานโครงการเมืืองนวััตกรรมอาหาร มหาวิิทยาลััยนเรศวร
พ.ศ.2563 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองทางวิิชาการ กองทุุนพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษา สำำ�นัักงานเลขานุุการ
กองทุุนพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษา (สกท.)
พ.ศ.2562 - ปััจจุุบััน หััวหน้้าภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
พ.ศ.2562 ผู้้�แทนภููมิิภาคสมาคมโพลิิเมอร์์แห่่งประเทศไทย สมาคมโพลิิเมอร์์แห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2558 หััวหน้้าภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
พ.ศ.2546 รองหััวหน้้าภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
พ.ศ.2540 อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
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นายวิิเชีียร ปััญญาวานิิชกุล
ุ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 7 มิิถุน
ุ ายน 2506 อายุุ 57 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิหารองค์์กรภาครััฐ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�ว่่าการการไฟฟ้้า ภาค 3
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
เลขที่่� 200 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร  10900
โทรศััพท์์ 0-2590-5286
โทรสาร 0-2590-5289    
Email: wichen.pun@gmail.com
มืือถืือ 08-9111-3558

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - บริิหารโครงการย้้ายระบบไฟฟ้้า รองรัับงานก่่อสร้้างรถไฟฟ้้าความเร็็วสููง
เชื่่�อม 3 สนามบิิน และสนัับสนุุนการบริิหารโครงการนำำ�ระบบไฟฟ้้าลงดิิน
เมืืองพััทยา
พ.ศ.2562 - บริิหารหน่่วยงานในสัังกััดจนได้้รับั การรัับรองมาตรฐานศููนย์์ราชการสะดวก
(GECC) ของสำำ�นัักปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี จำำ�นวน 31 หน่่วยงาน ในปีี
2563
- จััดทำำ�โครงการก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าเพื่่อ� รองรัับการใช้้ไฟฟ้้าในโครงการพััฒนา
ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC)
พ.ศ.2561 - เป็็นประธานคณะทำำ�งานจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบัติั ิงาน (Work Manual)
กระบวนการบริิหารลููกค้้ารายสำำ�คััญของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
- บริิหารหน่่วยงานในสัังกััดจนได้้รับั รางวััลการไฟฟ้้าดีีเด่่นของ กฟภ. มากที่่สุ� ด 
ุ
จำำ�นวน 8 หน่่วยงาน ในปีี 2562
พ.ศ.2560 - เป็็นประธานคณะทำำ�งานโครงการพััฒนาระบบการจััดการเสีียงของลููกค้้า
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (PEA VOC SYSTEM)
พ.ศ.2558 - ได้้รัับพระราชทานเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ จัตุั ุรถาภรณ์์มงกุุฎไทย (จ.ม.)
พ.ศ.2553  - ได้้รับั พระราชทานเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ เบญจมาภรณ์์ช้้างเผืือก (บ.ช.)
พ.ศ.2549   - ได้้รัับพระราชทานเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ เบญจมาภรณ์์มงกุุฎไทย (บ.ม.)
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2530 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2543 ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมการจััดการ
อุุตสาหกรรม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
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ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2544 - หััวหน้้าแผนกบริิการอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ กองปฏิิบััติิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
- หััวหน้้าแผนกจััดการงานโครงการ กองแผนงาน การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2546 วิิศวกรระดัับ 8 กองแผนงานและปฏัับัติั ิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2547 ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำำ�นวยการกองแผนงานและปฏิิบัติั ิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2548 รองผู้้�อำำ�นวยการกองบริิการลููกค้้า การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2553 ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิการลููกค้้า การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2556 ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเครืือข่่าย การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 1 จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
พ.ศ.2557 รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเครืือข่่าย การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 1 จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการเครืือข่่าย การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2558 รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิศวกรรมและบริิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2559 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิศวกรรมและบริิการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2561 ผู้้�อำำ�นวยการการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จัังหวััดนครปฐม
พ.ศ.2562 ผู้้�อำำ�นวยการการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จัังหวััดชลบุุรีี
พ.ศ.2563 รองผู้้�ว่่าการการไฟฟ้้า ภาค 3
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นายคมสััน สุุวรรณอััมพา
วััน เดืือน ปีี เกิิด 26 สิิงหาคม 2503 อายุุ 60 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิหารองค์์กรภาครััฐ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- ประธานที่่�ปรึึกษากองทุุนท่่องเที่่�ยว WE LOVE
CHIANGMAI
- รองประธานกรรมการที่�ปรึ
่ ึกษา สมาคมกีีฬา
แห่่งจัังหวััดเชีียงใหม่่
สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่� 326 หมู่่� 6 บ้้านแสนตอ ตำำ�บลน้ำำ�� แพร่่
อำำ�เภอหางดง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50230
โทรศััพท์์ 08-1174-3934

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - รัับรางวััลนัักบริิหารปกครองผู้้�มีีคุุณธรรมยอดเยี่่�ยม จากสมาคมนัักข่่าว
เชีียงใหม่่
- รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น จากสมาคมศิิษย์์เก่่าช่่างก่่อสร้้าง
เทคนิิคกรุุงเทพ  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ
พ.ศ.2562 - รัับรางวััลนัักบริิหารปกครองผู้้มี� มนุ
ี ษุ ยสััมพันั ธ์์ยอดเยี่่ย� ม จากสมาคมนัักข่่าว
เชีียงใหม่่
พ.ศ.2561 - ร่่วมในภารกิิจช่่วยเหลืือทีีมหมููป่่าอะคาดีีมีี ณ ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััด
เชีียงราย
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2527 ปริิญญาตรีี ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิตและวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชา
โยธา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2545   ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตร์์มหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2548
พ.ศ.2552
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2561

หััวหน้้าสำำ�นัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
หััวหน้้าสำำ�นัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย จัังหวััดนครปฐม
หััวหน้้าสำำ�นัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย จัังหวััดเชีียงใหม่่
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เขต 17 จัันทบุุรีี
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เขต 10 ลำำ�ปาง
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงใหม่่

8

นางคนึึงลัักขณ์์ แสงประเสริิฐ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 18 มีีนาคม 2506 อายุุ 57 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิหารองค์์กรภาครััฐ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา
พระนครศรีีอยุุธยา  
- รัักษาการในตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาด้้านมาตรฐาน
อาชีีวศึึกษาธุุรกิิจและบริิการ

สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

- วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
เลขที่่� 2 หมู่่� 3 ถนนเดชาวุุธ ตำำ�บลหอรััตนไชย
อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000
- สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
กระทรวงศึึกษาธิิการ
โทรศััพท์์ 0-3524-1211   
โทรสาร 0-3524-2211    
Email: beebee18_@hotmail.com

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2553 - รางวััลสถานศึึกษาแบบอย่่างการจััดกระบวนการเรีียนและการสอน การ
บริิหารจััดการตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง วิิทยาลััยสารพััดช่่าง
พระนครศรีีอยุุธยา
- ได้้รับั เกีียรติิบัตั รยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเป็็นผู้้�ทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์ทางด้้านการศึึกษา
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2553
- ได้้รัับรางวััลคนดีีศรีีแผ่่นดิิน ประจำำ�ปีี 2553 จากกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์
พ.ศ.2554 - ได้้รับั โล่่พร้้อมเกีียรติิบััตร รางวััลสุุดยอดส้้วมแห่่งปีี 2554 ระดัับประเทศ
จากสำำ�นัักสิ่่�งแวดล้้อม กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ของวิิทยาลััย
สารพััดช่่างพระนครศรีีอยุุธยา
พ.ศ.2555 - ได้้รับั รางวััลสถานศึึกษาพระราชทาน ของวิิทยาลััยสารพััดช่่าง
พระนครศรีีอยุุธยา
- ได้้รัับรางวััลข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น ระดัับจัังหวััด ประจำำ�ปีี 2555
พ.ศ.2556  - ได้้รับั รางวััลเครื่่�องหมายเชิิดชููเกีียรติิ “คุุรุุสดุุดีี” ประจำำ�ปีี 2556 เนื่่�องใน
โอกาสวัันครููโลก
พ.ศ.2561  - รางวััลดีีเด่่น ด้้านผู้้�บริิหารสถานศึึกษา โครงการเชิิดชููเกีียรติิบุุคลากรดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2561 ของสถาบัันการอาชีีวศึึกษาภาคกลาง 1 วิิทยาลััย
อาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
พ.ศ.2562  - ได้้รับม
ั อบโล่่เชิิดชููเกีียรติิในการดำำ�เนิินงานบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการดีีเด่่น ระดัับ 
5 ดาว ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปีีการศึึกษา 2560) วิิทยาลััย
อาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
- ได้้รับม
ั อบโล่่เชิิดชููเกีียรติิในการดำำ�เนิินงานบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการดีีเด่่น ระดัับ 
5 ดาว ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีีการศึึกษา 2561) วิิทยาลััย
อาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
- ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง สถานศึึกษาขนาดกลาง ในการประเมิินองค์์การ
มาตรฐานดีีเด่่น ระดัับกลุ่่�มจัังหวััดภาคกลาง ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562
พ.ศ.2563 - รัับโล่่เกีียรติิคุุณ “ผู้้�บริหิ ารดีีศรีีอาชีีวะ” ประจำำ�ปีพุี ุทธศัักราช 2563 จาก
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
- ได้้รับป
ั ระทานโล่่รางวััล “สตรีีนัักบริิหารดีีเด่่น” สาขาสตรีีผู้้�บริิหารภาค
ราชการดีีเด่่น เนื่่�องในวัันสตรีีสากล ประจำำ�ปีี 2563
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2523 ม.ศ.5 โรงเรีียนสตรีีมหาพฤฒาราม
พ.ศ.2527 ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชี  ี (บช.บ.การสอบบััญชีี)  คณะบััญชีี มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
พ.ศ.2544 ปริิญญาโท สาขาวิิชาบริิหารอาชีีวะและเทคนิิคศึึกษา (ค.อ.ม.) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2527 อาจารย์์ 1 ระดัับ 3  วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาสิิงห์์บุุรีี  (15 ปีี)
พ.ศ.2542 ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�ำ นวยการวิิทยาลััยสารพััดช่่างสระบุุรี  ี (4 ปีี)
รองผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยเทคนิิคพระนครศรีีอยุุธยา (4 ปีี)
พ.ศ.2550 ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยการอาชีีพมหาราช (6 เดืือน)
ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยสารพััดช่่างพระนครศรีีอยุุธยา (10 ปีี)
พ.ศ.2555 ประธานคณะกรรมการอาชีีวศึึกษาจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา (3 ปีี)
พ.ศ.2560 ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
พ.ศ.2563 ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
รัักษาการในตำำ�แหน่่ง ที่่�ปรึึกษาด้้านมาตรฐานอาชีีวศึึกษาธุุรกิิจและบริิการ
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นายจาตุุรงค์์ สุุริย
ิ าศศิิน

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิหารองค์์กรภาครััฐ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

นัักบริิหาร 13 รองผู้้�ว่่าการ (ธุุรกิิจและบริิการ)
การไฟฟ้้านครหลวง
สถานที่่�ทำำ�งาน

อาคารวััฒนวิิภาส 1192 ถนนพระรามที่�่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ 0-2256-3010  
โทรสาร 0-2556-3097   
Email: jaturong@mea.or.th
สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่� 100/71 ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ 0-2366-0668   
มืือถืือ 08-1890-8001

วััน เดืือน ปีี เกิิด 27 กุุมภาพัันธ์์ 2507 อายุุ 56 ปีี

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - ประธานคณะทำำ�งานบริิหารจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม 
(Innovation Team)
- คณะกรรมการบริิหารจััดการและขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมของการไฟฟ้้า
นครหลวง
พ.ศ.2562 - Quality Management Representative (QMR) การบริิหารคุุณภาพ
ISO 9001 : 2015
พ.ศ.2561 - โฆษกการไฟฟ้้านครหลวง
- ประธานคณะทำำ�งาน ESG
- ประธานคณะทำำ�งาน Green Office
- ประธานคณะทำำ�งาน MEA Volunteer
- คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ี
พ.ศ.2560 - ประธานคณะทำำ�งานพััฒนาระบบและสนัับสนุุนข้้อมููล MEA Connect
Application
- เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์อัันเป็็นที่่�เชิิดชููยิ่่�งช้้างเผืือก ชั้้�นจััตุุรถาภรณ์์ช้้างเผืือก
(จ.ช.)
- คณะกรรมการสมาคมสโมสรการไฟฟ้้านครหลวง
- คณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสารในการไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2557 - คณะกรรมการประชาสััมพัันธ์์ความเชื่่�อถืือได้้ของระบบไฟฟ้้า
พ.ศ.2554 - เครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์อันั มีีเกีียรติิยศยิ่่ง� มงกุุฎไทย ชั้้�นจััตุรุ ถาภรณ์์มงกุุฎไทย
(จ.ม.)
พ.ศ.2549 - เครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์อันั เป็็นที่่เ� ชิิดชููยิ่่ง� ช้้างเผืือก ชั้้�นเบญจมาภรณ์์ช้า้ งเผืือก
(บ.ช.)
พ.ศ.2548 - อุุปนายกสมาคมอุุตสาหกรรมไฟฟ้้าแห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2547 - เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์อัันมีีเกีียรติิยศยิ่่�งมงกุุฎไทย ชั้้�นเบญจมาภรณ์์
มงกุุฎไทย (บ.ม.)
พ.ศ.2545 - ประธานชมรมวิิศวกรการไฟฟ้้านครหลวง 3 สมััย
พ.ศ.2539 - พนัักงานดีีเด่่นลำำ�ดัับ 1 ประเภทงานบริิหาร ของการไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2536 - พนัักงานดีีเด่่นลำำ�ดัับ 1 ประเภทงานวิิชาการ ของการไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2535 - รางวััลที่�่ 1 พนัักงานตััวอย่่างในทางปลอดภััย ประเภทผู้้�บัังคัับบััญชา
ของการไฟฟ้้านครหลวง
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2525 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาช่่างไฟฟ้้า วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2529 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2557
พ.ศ.2530

รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจและบริิการ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิการระบบจำำ�หน่่าย
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสายงานกิิจการองค์์กรและสัังคม 
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและลููกค้้าสััมพัันธ์์
ผู้้�บริิหารการไฟฟ้้าเขต
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นายกนกศัักดิ์์� สุุทธิบุ
ิ ต
ุ ร

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาพััฒนาวิิชาชีีพ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

ข้้าราชการบำำ�นาญ 
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่� 123/15 ซอยจรััลสนิิทวงศ์์ 25 (แยก 8)
ถนนจรััลสนิิทวงศ์์ แขวงบางขุุนศรีี
เขตบางกอกน้้อย  กรุุงเทพมหานคร 10700  
โทรศััพท์์ 0-2418-0869   
มืือถืือ 08-1430-9501

วััน เดืือน ปีี เกิิด 15 สิิงหาคม 2486 อายุุ 77 ปีี

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2508 - ได้้รับทุ
ั นุ พระราชทานมููลนิิธิอิ านัันทมหิิดล สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ เข้้าฝึึกงาน
ในตำำ�แหน่่ง Praktikant และปฏิิบััติิงาน ที่่� Daimler- Benz AG. Stuttgart
Untertürkheim Deutschland                   
- First Reward 1963-1964 Thai-German Technical Institute
พ.ศ.2509 - ทำำ�งานในแผนกผลิิตเครื่่�องยนต์์ในระดัับ Facharbeiter                     
พ.ศ.2510  - ทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Meisterassitant Lehrmeister ในแผนกซ่่อมบำำ�รุุง
รถยนต์์ (Pkw.- Instandsetzung) รถยนต์์ Groß Mercedes (MB 600)
พ.ศ.2524 - ทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Kraftfahrzeugmechaniker ในแผนกผลิิตเครื่่�องยนต์์
ที่�มี่ ีประสิิทธิิภาพสููง
พ.ศ.2529 - ทำำ�งานในตำำ�แหน่่งอาจารย์์พิเิ ศษ สาขาวิิชาวิิศวกรรมยานยนต์์ ภาคเครื่่อ� งกล
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ                                                                                                                                   
พ.ศ.2531  - ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครูู (ระดัับ 5 ปฏิิบััติิการวิิชาชีีพ) สาขาวิิชา
วิิศวกรรมยานยนต์์ ภาคเครื่่�องกล วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ                
พ.ศ.2536 - ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครูู (ชำำ�นาญการ) ระดัับ 6
พ.ศ.2541  - งานวิิจััย: ปฏิิบัติั ิงานช่่วยราชการ กองงานส่่วนพระองค์์ สำำ�นัักพระราชวััง
โครงการงานวิิจััย การใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มเป็็นน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับเครื่่�องยนต์์
ดีีเซล  
พ.ศ.2545  - งานสอนออกอากาศทางสถานีีวิทยุ
ิ โุ ทรทััศน์์การศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม 
โรงเรีียนวัังไกลกัังวล อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์  วิิชากิิจกรรม
ภาษาเยอรมััน
พ.ศ.2546  - ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครูู (ชำำ�นาญการ) ระดัับ 7        
พ.ศ.2562  - Ehrenurkunde:  GOLDENER  MEISTERBRIEF in Kfz.Mechanikerhandwerk von Handwerkskammer - Stuttgart  
Baden - Württemberg  Deutschland (Germany)
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2506
พ.ศ.2508
พ.ศ.2512
พ.ศ.2562

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาช่่างยนต์์ โรงเรีียนเทคนิิคพระนครเหนืือ (ไทย-เยอรมััน)
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง สาขาวิิชาช่่างยนต์์ วิิทยาลััยเทคนิิคพระนครเหนืือ (ไทย-เยอรมััน)
Meister in Kfz.-Mechaniker Handwerk, Urkunde: Meisterbrief in Kfz.-Mechanikerhandwerk  
Ehrenurkunde:  GOLDENER  MEISTERBRIEF in Kfz.- Mechanikerhandwerk nach 50 Jahre bestandene
Meisterprüfung von Handwerkskammer - Stuttgart Baden - Württemberg Deutschland (Germany)

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2508 ตำำ�แหน่่ง Praktikant ฝึึกงานด้้านวิิศวกรรมยานยนต์์  ที่่� Daimler-Benz AG Stuttgart Untertürkheim Deutschland
พ.ศ.2509 ทำำ�งานในแผนกผลิิตเครื่่�องยนต์์ในระดัับ Facharbeiter
พ.ศ.2510    ทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Meisterassitant Lehrmeister ในแผนกซ่่อมบำำ�รุุงรถยนต์์ (Pkw.- Instandsetzung) รถยนต์์ Groß
Mercedes (MB 600)
พ.ศ.2524     ทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Kraftfahrzeugmechaniker ในแผนกผลิิตเครื่่�องยนต์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง  
พ.ศ.2529     ทำำ�งานตำำ�แหน่่งอาจารย์์พิเิ ศษ สาขาวิิชาวิิศวกรรมยานยนต์์ ภาคเครื่่อ� งกล วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2531 ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครูู ระดัับ 5 ปฏิิบััติิการวิิชาชีีพ
พ.ศ.2536 ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครููชำำ�นาญการ ระดัับ 6  
พ.ศ.2546 ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งครููชำำ�นาญการ ระดัับ 7
พ.ศ.2556 - คณะทำำ�งานการทดลองการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มกลั่่�นบริิสุุทธิ์์�เป็็นน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงสำำ�หรับั เครื่่�องยนต์์ดีีเซล ในโครงการชั่่�งหััวมััน
    
- GTDEE งานแปลข้้อสอบและเอกสารประกอบการเรีียนการสอน จากภาษาเยอรมัันเป็็นภาษาไทย พร้้อมการบรรยายและ
การตรวจข้้อสอบสำำ�หรับ 
ั Beruf Kraftfahrzeug-mechaniker- Handwerk                   
- คณะทำำ�งานและกรรมการสนัับสนุุนการทำำ�สััญญาความร่่วมมืือ (MOU) โครงการพััฒนามาตรฐานอาชีีพและการรัับรอง
คุุณวุุฒิิวิิชาชีีพให้้พนัักงานระหว่่างบริิษััท Experteam  CO., LTD. กัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
และจััดทำ�หลั
ำ ักสููตรการฝึึกอบรม
- คณะทำำ�งานและกรรมการสนัับสนุุนการทำำ�สััญญาความร่่วมมืือ (MOU)  โครงการวิิชาชีีพให้้พนัักงานระหว่่าง บริิษััท 
Experteam  CO., LTD. กัับการศึึกษานอกโรงเรีียน (กศน.) เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร และจััดทำำ�หลัักสููตร
ปวช.ช่่างยนต์์
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ดร.เทอดพงษ์์ หงษ์์หิรั
ิ ญ
ั เรืือง
วััน เดืือน ปีี เกิิด 10 ตุุลาคม 2519 อายุุ 44 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท สมายล์์ ดิิจิิทััล จำำ�กััด
- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท สมายล์์ อิินชััวร์์
โบรกเกอร์์ จำำ�กัดั
- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ทีีบีีเอ็็น จำำ�กััด
- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ธิิงค์์สมาร์์ท จำำ�กััด
- ที่�ปรึ
่ ึกษาประจำำ�คณะกรรมาธิิการ CPTPP
สภาผู้้�แทนราษฎร
- ที่�ปรึ
่ ึกษาผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีประจำำ�กระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
สถานที่่�ทำำ�งาน

บริิษััท สมายล์์ ดิิจิิทััล จำำ�กััด
เลขที่่� 140/64 อาคารไอทีีเอฟทาวเวอร์์ ชั้้�น 26
ถนนสีีลม แขวงสุุริิยวงศ์์ เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร 10500
โทรศััพท์์ 0-2026-0950  โทรสาร 0-2025-0951  
Email: terdpong@smiledigital.co.th
สถานที่่�ติิดต่่อ

80 หมู่่�บ้้านสาริินปาร์์ค ซอยรััชดาภิิเษก 66
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ
กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ 08-3249-5555

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - ที่่ปรึ
� กึ ษาประจำำ�คณะกรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการพิิจารณาผลกระทบจาก
การเข้้าร่่วมความตกลงที่่�ครอบคลุุมและก้้าวหน้้าสำำ�หรับหุ้้�
ั นส่่วนทาง
เศรษฐกิิจภาคพื้้�นแปซิิฟิิก (CPTPP) สภาผู้้�แทนราษฎร
- ที่�ปรึ
่ ึกษาผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีประจำำ�กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
- รางวััลบุุคคลดีีเด่่นแห่่งปีี สาขาบุุคคลผู้้�ทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์ต่อ่ ประเทศชาติิดีเี ด่่น
ประจำำ�ปีี 2563 โครงการรณรงค์์จิตสำ
ิ ำ�นึึก สร้้างกระแสการพััฒนาคนและ
สัังคมไทย มููลนิิธิิสร้้างสรรค์์สัังคมไทย
พ.ศ.2562 - คณะทำำ�งานยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุก กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
- คณะทำำ�งานกำำ�กัับงานศููนย์์ต่่อต้้านข่่าวปลอม (Anti-Fake News Center)
กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
- รางวััลบุุคคลต้้นแบบตััวอย่่างแห่่งปีี สาขาผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2562 โครงการเทิิดพระเกีียรติิองค์์ราชััน มููลนิิธิิสร้้างสรรค์์
สัังคมไทย
พ.ศ.2561 - กรรมการและเลขานุุการ สมาคมศิิษย์์เก่่าเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า 3 สถาบััน
พ.ศ.2560 - ที่ปรึ
่� กึ ษาสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
พ.ศ.2555 - รางวััลผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ดีีเด่่น ศููนย์์บริิจาคโลหิิตแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงาน
บรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทัักษ์์ สภากาชาดไทย
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2562 ปริิญญาเอก สาขาวิิชาการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและทรััพยากรมนุุษย์์
คณะพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
พ.ศ.2546 ปริิญญาโท MSc. In Management, Surrey European Management
School, The University of Surrey, England.
พ.ศ.2543 ปริิญญาตรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ไฟฟ้้า สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิริิ นิ ธร
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
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ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2563 - ที่ปรึ
่� กึ ษาประจำำ�คณะกรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการพิิจารณาผลกระทบจากการเข้้าร่่วมความตกลงที่ค่� รอบคลุุมและก้้าวหน้้า
สำำ�หรัับหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจภาคพื้้�นแปซิิฟิิก (CPTPP) สภาผู้้�แทนราษฎร
- ที่�ปรึ
่ ึกษาผู้้�ช่ว่ ยรััฐมนตรีีประจำำ�กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
- ที่�ปรึ
่ ึกษาประจำำ�คณะทำำ�งานพััฒนาศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ด้้วยนวััตกรรมดิิจิทัิ ัล กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์
- สร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่าง บริิษัท ที
ั บีี เี อ็็น จำำ�กัด กั
ั บ 
ั คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั  มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ในการพััฒนาหลัักสููตรและจััดอบรมหลัักสููตรต่่อเนื่่�องด้้านนวััตกรรมดิิจิทัิ ัล
- คณะทำำ�งานประจำำ�คณะกรรมาธิิการพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร เพื่่�อเก็็บภาษีี Platform
จากต่่างประเทศ เพื่่�อการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
พ.ศ.2562 - ที่�ปรึ
่ ึกษาประจำำ�คณะทำำ�งานป้้องกัันและปราบปรามการกระทำำ�ความผิิด การฉ้้อโกงประชาชนในลัักษณะแชร์์ลููกโซ่่ผ่่าน     
ช่่องทางออนไลน์์ กระทรวงยุุติิธรรม 
- ที่�ปรึ
่ ึกษาประจำำ�คณะทำำ�งานต่่อต้้านการพนัันออนไลน์์ กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
พ.ศ.2560 กรรมการผู้้�จัดั การบริิษััท สมายล์์ อิินชััวร์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กัดั
พ.ศ.2559 กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท สมายล์์ ดิิจิิทััล จำำ�กััด
พ.ศ.2550 กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ทีีบีีเอ็็น จำำ�กััด
พ.ศ.2544 กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ธิิงค์์สมาร์์ท จำำ�กััด
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นายชิินเดช เมธารมณ์์

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท บีีทีีพีี อุุตสาหกรรม 
จำำ�กััด
- กรรมการ บริิษััท ไพร่่า เดเวล๊๊อปเม้้นท์์ จำำ�กัดั
- กรรมการ บริิษััท ศรีีชลธร จำำ�กััด
- กรรมการ บริิษััท Tripple Heart Enterprize
จำำ�กััด
สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

38/63 หมู่่� 4 อรดาแฟคตอรี่่�แลนด์์ ถนนลำำ�ลููกกา
ตำำ�บลลำำ�ลููกกา อำำ�เภอลำำ�ลููกกา
จัังหวััดปทุุมธานีี 12150
โทรศััพท์์ 0-2987-1402-3, 0-2987-0397   
Email: chindej@btpindustrieslimited.com

วััน เดืือน ปีี เกิิด 26 สิิงหาคม 2512 อายุุ 51 ปีี

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2563 - รางวััลอุุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่่อมดีีเด่่น (The Prime Minister’s
Small and Medium Industry Award) ประเภทการจััดการเทคโนโลยีี
เชิิงนวััตกรรม
- รางวััล Green Industry Level II กระทรวงอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีี 2563
- รางวััลโครงการเพิ่่�มศัักยภาพ SMEs ด้้วยระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital
Value Chain) ของกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2562 - รางวััลการพััฒนาการจััดการนวััตกรรมขององค์์กรอย่่างเป็็นระบบตาม
มาตรฐานสากลของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 - รางวััลโครงการพััฒนาสู่่�สุุดยอดเอสเอ็็มอีีจัังหวััด (SME Provincial
Champions) ของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม 
(สสว.) ประจำำ�ปีี 2560
พ.ศ.2559 - ปััจจุุบััน  - สนัับสนุุนการทำำ�ปริญญ
ิ านิิพนธ์์และสร้้างเครื่่�องต้้นแบบ ของ
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ภาควิิชาเทคโนโลยีีวิิศวกรรมเครื่่�องกล วิิทยาลััย
เทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2553 - กรณีีศึึกษาจากการเข้้าให้้คำำ�ปรึึกษา, 7 Good Practices Plant Models,
Engineering Consulting Services 2010, Thai-German Institute
พ.ศ.2552 - กรณีีศึึกษาจากการเข้้าให้้คำำ�ปรึึกษาลงในวารสาร, 20 Good Practices of
PSMEs Project 2009, Thai-German Institute
พ.ศ.2540 - 2546 - เขีียนหนัังสืือ Mini book Physic (best seller), Mini book
Mathematics for Science (best seller), Mini book Mathematics
for Arts (best seller), Summary the theory of Physic และ One
card Physic จำำ�นวน 16 เล่่ม
พ.ศ.2536 - ลงบทความ Comscan Application Report for Inspection of Yocht
hulls on manufacturing defects and damages due to osmosis,
Welding and Metal technology Journal: Year 13 No. 19 Nov/Dec,
1993.
พ.ศ.2533 - 2536 - รางวััลเหรีียญเงิิน และเหรีียญทองแดง ในการแข่่งขัันกีีฬา
มหาวิิทยาลััยแห่่งประเทศไทย ในกีีฬาฟัันดาบสากล ประเภทฟัันดาบฟอย์์ด 
และฟัันดาบเอเป้้ และร่่วมการแข่่งขััน Thailand Open TASA ได้้ลำ�ำ ดัับ 9
ของประเทศไทย ประเภทฟัันดาบเอเป้้ บุุคคลชาย
17

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2530 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาช่่างเขีียนแบบเครื่่อ� งกล วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
พ.ศ.2532 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง สาขาวิิชาช่่างเขีียนแบบเครื่่�องกล วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2535 ปริิญาญาตรีี สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการผลิิต คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2541 ปริิญาญาโท (M.Eng) สาขาวิิชาวิิศวกรรมการผลิิต บััณฑิิตวิิทยาลััย สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2563 ปริิญาญาโท (ExMBA) สาขาบริิหารธุุรกิิจ บััณฑิิตวิิทยาลััย จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2548 ผู้้�จััดการ Lean Manufacturing บริิษััท ซิิเลซติิกา (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
พ.ศ.2550 ที่ปรึ
�่ ึกษาของกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม เลขทะเบีียน 54Z44 ด้้าน Lean Manufacturing,
ด้้าน TPM, Productivity, Supply Chain ให้้กัับบริษัิ ัท SMEs กว่่า 25 กิิจการ
พ.ศ.2546 ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต บริษัิ ท 
ั คอบร้้า อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัดั
พ.ศ.2545 วิิศวกรอาวุุโส บริิษััท เวสเทิิร์์น ดิิจิิตอล (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
พ.ศ.2543 วิิศวกรอาวุุโส บริิษััท รีีท-ไรท์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
พ.ศ.2538 นัักวิิชาการ 6 ศููนย์์พัฒ
ั นาและวิิเคราะห์์คุณ
ุ สมบััติขิ องวััสดุุ (MPAD) สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย
(วว.)
พ.ศ.2535 วิิศวกร บริิษััท เอเซี่่�ยน เอนจิิเนีียริ่่�ง คอนซััลแทนส์์ คอร์์ป จำ�กั
ำ ัด (AEC)
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นายไพบููลย์์ อัังคณากรกุุล
วััน เดืือน ปีี เกิิด 21 ธัันวาคม 2510 อายุุ 53 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาซีีฟา จำำ�กััด 
(มหาชน)
- อุุปนายก ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
สมาคมช่่างเหมาไฟฟ้้าและเครื่่�องกลไทย
สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

บริิษััท อาซีีฟา จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 5 หมู่่� 1 ถนนพระรามที่�่ 2
ตำำ�บลคอกกระบืือ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000
โทรศััพท์์ 0-2686-7777  
โทรสาร 0-2686-7788  
Email: phaiboon@asefa.co.th

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2560 - รางวััลนิิสิิตเก่่าดีีเด่่น ประเภทนัักบริิหารภาคเอกชน สมาคมปริิญญาโท
สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
2560
พ.ศ.2556 - รางวััลบุุคคลดีีเด่่น ด้้านวิิศวกรรม (Asean Outstanding Engineering
Achievement Award) CAFEO: CAFEO AWARD in ASEAN
รางวััลอื่่�น ๆ

- รางวััลบริิษััทที่่�ประกอบงานด้้านวิิศวกรรมดีีเด่่นด้้านวิิศวกรรม ของ CAFEO: CAFEO
AWARD in ASEAN
- รางวััล Excellent Quality จากบริิษัท หั
ั ัวเหว่่ย เทคโนโลยีี จำำ�กััด
- Audit Certificate Licensed Partner “Blokset TTA Low Voltage Type Tested
Switchboard” ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�จาก Schneider Electric
- ประกาศเกีียรติิคุุณบััตรและเข็็มเสมาคุุณููปการในฐานะทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่กระทรวง
ศึึกษาธิิการ
- รางวััลเครื่่�องหมายมาตรฐานฝีีมืือแรงงานแห่่งชาติิ
- การรัับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดัับพื้้�นฐาน เป็็นปีีที่่� 2 จากกรมสวััสดิิการและ
คุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- การรัับรองมาตรฐานการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการ
ประจำำ�ปีี 2562
- รางวััล “Healthy Organization” จากเครืือข่่ายคนไทยไร้้พุุง และสำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
- รางวััลสถานประกอบกิิจการต้้นแบบดีีเด่่น ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ระดัับประเทศ (ประเภททอง) เป็็นปีีที่่� 3 จากกระทรวง
แรงงาน
- การรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Activity) จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
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ประวััติิการศึึกษาและหลัักสููตรพิิเศษระยะสั้้�น

พ.ศ.2529    ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ วิิทยาลััยเทคนิิคฉะเชิิงเทรา
พ.ศ.2531    ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง สาขาไฟฟ้้ากำำ�ลััง สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตเทคนิิคกรุุงเทพฯ (มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพ)
พ.ศ.2533    ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาเทคโนโลยีีไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2549 ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2550 Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 67
พ.ศ.2558 Smart Disclosure Program (SDP)
พ.ศ.2559 Role of the Chairman Program: RCP รุ่่�นที่่� 38
พ.ศ.2560 Director Certification Program: DCP รุ่่�นที่่� 250, Thai Institute of Director: IOD
พ.ศ.2561 Session Fostering CEO Relations, Session Chairing Board Meetings Boardroom Success through Financing
& Investment (BFI)
พ.ศ.2562 Strategic CFO in Capital Markets
พ.ศ.2564 การบริิหารความมั่่�นคง สำำ�หรัับผู้้�บริหิ ารระดัับสููง สมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (กำำ�ลัังศึึกษา)
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2532 วิิศวกรฝ่า่ ยขาย บริิษััท ยููบีทีี ี จำ�กั
ำ ัด (จำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุตสาหกรรมไฟฟ้้า)
พ.ศ.2535 ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย บริิษัท 
ั ชไนเดอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
พ.ศ.2540 กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาซีีฟา จำำ�กััด (มหาชน)
ศึึกษาดููงานต่่างประเทศ

พ.ศ.2560 - Hannover Fair เมืืองเรเกนสบวร์์ก สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี
พ.ศ.2562 - Hannover Fair เมืืองฮัันโนเฟอร์์ สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี
- บริิษััท LSIS จำำ�กััด สาธารณรััฐเกาหลีี
- บริิษััท Schneider Electric, Innovation Summit at International Convention Center of Barcelona (CCIB)
ประเทศสเปน
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ดร.ธภััทร อาจศรีี
วััน เดืือน ปีี เกิิด 17 ธัันวาคม 2522 อายุุ 41 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- ตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรมนษุุย์์
บริิษััท เลนซิ่่�ง ประเทศไทย จำำ�กััด
- คณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
ในสำำ�นัักงานรัับรองมาตรฐานและประเมิินคุุณภาพ
การศึึกษา (องค์์การมหาชน), สมศ.
- ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม  
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร
- อาจารย์์พิิเศษ วิิชาการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และ
องค์์การ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม 
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร
สถานที่�ทำ
่ �
ำ งาน

- วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ 114 สุุขุุมวิิท 23
กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ 0-2259-2343  โทรสาร 0-2259-2344  
Email: DEANCOSCI@G.SWU.AC.TH                                                                           
- บริิษััท เลนซิ่่�ง ประเทศไทย จำำ�กัดั
ตำำ�บลท่่าตููม อำำ�เภอศรีีมหาโพธิิ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
25140 โทรศััพท์์: 0-3762-4100   
Email: k.artsri@lenzing.co.th

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2552 - ปััจจุุบััน  -  ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์    
วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่อ� สารสัังคม มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร
พ.ศ.2562 - ปััจจุุบััน  -  คณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสารของราชการในสำำ�นัักงาน
รัับรองมาตรฐานและประเมิินคุุณภาพการศึึกษา (องค์์การมหาชน), สมศ.
พ.ศ.2558 - ได้้รัับการยกย่่องจากบริิษััทโตรนาส  สำำ�นัักงานใหญ่่ที่่�ประเทศมาเลเซีีย
ให้้เป็็นพนัักงานดีีเด่่นในการทำำ�งานที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์และรัักษาผลประโยชน์์
ให้้กัับบริษัิ ัทฯ
พ.ศ.2556 - ริิเริ่่ม� และผลัักดัันให้้เกิิดโครงการ “เราให้้เราแบ่่งปััน” เพื่่อ� สนัับสนุุนกิิจกรรม
ช่่วยเหลืือสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม  จุุดประกายความตระหนัักคิิด  ตระหนัักรู้้�
ให้้กับั พนัักงาน ชุุมชน  และสัังคม  ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนและ
ลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสัังคม  และปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�บ้้าน
คลองเสืือ จัังหวััดนครราชสีีมา บ้้านพัักคนชรา ที่�จั่ ังหวััดปทุุมธานีี โรงเรีียน
การศึึกษาเด็็กตาบอดพิิการซ้ำำ��ซ้้อน อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี บ้้านเด็็ก
กำำ�พร้้า จัังหวััดชลบุุรีี และมููลนิิธิิธรรมานุุรัักษ์์ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
พ.ศ.2555 - ริิเริ่่�มและผลัักดัันให้้เกิิดโครงการ “การปลููกป่่าชายเลน เพื่่�อเพิ่่�มผืืนดิินให้้
ชายฝั่่�ง”  ที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร  สร้้างและพััฒนาผืืนดิินชายฝั่่�งทะเลที่่�ถููก
กััดเซาะ ทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศน์์ให้้เกิิดการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาคเอกชน ชุุมชน
และสัังคม เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีให้้เกิิดขึ้้�น
กัับสัังคม ที่�ศูู่ นย์์อนุุรัักษ์์ทรััพยากรทะเลและชายฝั่่�งที่่� 2 จัังหวััดสมุุทรสาคร
ณ โรงเรีียนพัันท้้ายนรสิิงห์์
- ริิเริ่่�มและผลัักดัันให้้เกิิดโครงการ “สานฝัันให้้น้้องผู้้�ป่่วยมะเร็็ง” มุ่่�งสร้้าง
จิิตสำำ�นึกึ ในการให้้และแบ่่งปัันให้้กับสั
ั งั คม สร้้างความสุุขให้้กับน้
ั อ้ ง ๆ ผู้้�ป่่วย
มะเร็็ง ได้้มีีโอกาสและเข้้าถึึงโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัับคนอื่่�น ส่่งเสริิมร่่วมมืือ
ระหว่่างภาคเอกชน ชุุมชน และสัังคม และมููลนิิธิิ  Wishing Well  เพื่่�อให้้
เกิิดความตระหนัักให้้และแบ่่งปัันให้้กัับสัังคม

สถานที่�ติ
่ ิดต่่อ

เลขที่่� 596/46 หมู่่�บ้้านอารีียา ทููบีี ถนนลาดปลาเค้้า
แขวงจรเข้้บััว เขตลาดพร้้าว กรุุงเทพมหานคร 10230
โทรศััพท์์ 0-21900-729   มืือถืือ 08-0200-0045
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พ.ศ.2558 ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต สาขาวิิชาพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและทรััพยากรมนษุุย์์ คณะพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2550 ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
พ.ศ.2541 ปริิญญาตรีี รััฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขาบริิหารรััฐกิิจและองค์์การ คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2563 ผู้้�จัดั การอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรมนษุุย์์ บริิษััท เลนซิ่่�ง ประเทศไทย จำำ�กััด
พ.ศ.2552 อาจารย์์พิเิ ศษ วิิชาการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่อ� สารสัังคม มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
ประสานมิิตร
พ.ศ.2556 รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ ารสายงานบริิหารทรััพยากรมนษุุย์์ บริิษััท ปิิโตรนาส อิินเตอร์์เนชัันแนล ประเทศไทย จำำ�กััด
พ.ศ.2553 ผู้้�จััดการฝ่่ายทรััพยากรมนษุุย์์ บริิษััท บราเดอร์์ คอมเมอร์์เชี่่�ยล (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
พ.ศ.2551 ผู้้�จััดการฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์ บริิษััท จอห์์นสััน คอนโทรล (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
พ.ศ.2550 ผู้้�จััดการฝ่่ายทรััพยากรมนษุุย์์ บริิษััท ครอมััลลอยด์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
พ.ศ.2545 ผู้้�เชี่่�ยวชาญงานบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ บริิษััท มาร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
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ดร.เรวััต สุุนทรวิิภาต
วััน เดืือน ปีี เกิิด 28 เมษายน 2502 อายุุ 61 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เอส.ทีี.พีี. เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง
โปรเจค จำำ�กััด
สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

บริิษััท เอส.ทีี.พีี. เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โปรเจค จำำ�กัด 
ั
เลขที่่� 44/1 ซอยอ่่อนนุุช 70/1 แยก 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุุงเทพมหานคร
10250
โทรศััพท์์ 0-2321-4265  
โทรสาร 0-2322-9261   
Email: rawat_stp@yahoo.com
มืือถืือ 08-1914-2876

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

- โครงการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ณ วััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ 87
พรรษา
- โครงการจััดสร้้างและถวายชุุดบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย แด่่เจ้้าอาวาสวััดเทพลีีลา เพื่่�อ
เฉลิิมพระเกีียรติิ 87 พรรษา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
- โครงการซ่่อมเขื่่อ� นเหล็็กกั้้น� ที่ชำ่� ำ�รุดุ และผนัังคอนกรีีตที่มี่� น้ำี ำ��รั่่วซึ
� มึ ออกสู่่�คลองเปรม
ประชากร ณ วััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม
- โครงการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในคลองวััดบวรนิิเวศ เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ 87 พรรษา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
- โครงการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�ต
� ามแนวพระราชดำำ�ริิ เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ 87 พรรษา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
- โครงการนิิทรรศการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� เพื่่อ� เฉลิิมพระเกีียรติิ 87 พรรษา พระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  ณ ลานอเนกประสงค์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
- โครงการปลููกป่่าชายเลน และปล่่ อ ยแพะนมบริิ จ าคให้้ เ กษตรกร เพื่่� อ
เฉลิิมพระเกีียรติิ 60 พรรษา สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ ตำำ�บล
ปากน้ำำ��ประแสร์์ อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
- โครงการปล่่อยแพะนมบริิจาคให้้เกษตรกรชาวจัังหวััดเพชรบููรณ์์ จำำ�นวน 61 ตััว 
เฉลิิมพระเกีียรติิ 60 พรรษา สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- โครงการสำำ�รวจและวางระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของโรงพยาบาลเทพรััตนเวชชานุุกููล
ณ โรงพยาบาลเทพรััตน์์เวชชานุุกููล อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
- โครงการปรัับปรุุงระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพื่่�อนำำ�น้ำ�ำ� ที่่�บำ�ำ บััดแล้้วกลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ โรงพยาบาล
เทพรััตนเวชชานุุกููล เฉลิิมพระเกีียรติิ 60 พรรษา อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
- โครงการปรัับปรุุงระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพื่่�อนำำ�น้ำำ��ที่่�บำ�ำ บััดแล้้วกลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ โรงพยาบาล
วััดจัันทร์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่
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พ.ศ.2527    ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณ
ทหารลาดกระบััง
พ.ศ.2557    ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมการจััดการอุุตสาหกรรม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2561    ปริิญญาเอก ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและทรััพยากรมนุุษย์์ คณะพััฒนาธุุรกิิจและ
อุุตสาหกรรม  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2527
พ.ศ.2530
พ.ศ.2532
พ.ศ.2535
พ.ศ.2537

  อาจารย์์ช่่างไฟฟ้้า วิิทยาลััยเทคนิิคนครนายก กรมอาชีีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
  อาจารย์์ช่่างไฟฟ้้า วิิทยาลััยเทคนิิคสุุพรรณบุุรีี กรมอาชีีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
  วิิศวกรไฟฟ้้าอาวุุโส บริิษััท ABB DISTRIBUTION จำำ�กัดั
  รองผู้้�จััดการโรงงาน บริิษััท ABB DISTRIBUTION จำำ�กัดั
  กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท  เอส.ทีี.พีี. เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โปรเจค จำำ�กัดั
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นายมนััส ศรีีวานิิชภููมิิ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 17 มีีนาคม 2511 อายุุ 52 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท แมกซ์์ แวลูู
เทคโนโลยีี จำำ�กัดั
- กรรมการสมาคมศิิษย์์เก่่าวิิศวกรรมศาสตร์์
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- กรรมการสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
- กรรมการสมาคมส่่งเสริิมการรัับช่ว่ งการผลิิต
ไทย (THAI SUBCON)
สถานที่่�ทำำ�งาน และสถานที่่�ติิดต่่อ

261 ซอยอ่่อนนุุช 17 แยก 16 ถนนสุุขุุมวิิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ 0-2717-7199  
โทรสาร 0-2300-2272  
Email: manat@maxvalue.co.th
มืือถืือ 08-1825-4814   

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2553 - บริิจาคอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือวััดด้้านมิิติิ และเครื่่�องทดสอบวััสดุุ ให้้กัับวิิทยาลััย
เทคนิิคกาญจนาภิิเษกมหานคร มููลค่่า 1,200,000 บาท
พ.ศ.2554 - ได้้รัับเลืือกให้้เป็็น “อาชีีวะตััวอย่่าง” ประจำำ�ปีี 2554 ของวิิทยาลััยเทคนิิค
มีีนบุุรีี
พ.ศ.2557 - บริิจาคอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือวััดด้้านมิิติิ และเครื่่�องทดสอบวััสดุุ ให้้กัับวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
มููลค่่า 900,000 บาท
พ.ศ.2560 - ร่่วมมืือกัับสมาคมมาตรวิิทยาแห่่งประเทศไทย จััดฝึึกอบรมหลัักสููตรวิิชาชีีพ
มาตรวิิทยา และสนัับสนุุนวิิทยากร อุุปกรณ์์ เครื่่อ� งมืือวััดด้า้ นมิิติ สำ
ิ ำ�หรับั การ
ฝึึกอบรม
พ.ศ.2561 - ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการและรองประธานคลััสเตอร์์
ระบบอััตโนมััติเิ พื่่อ� การอุุตสาหกรรม ของสมาคมส่่งเสริิมการรัับช่ว่ งการผลิิต
ไทย (Thai Subcon)
พ.ศ.2562 - ได้้รับั เลืือกเป็็นประธานการจััดการแข่่งขัันกอล์์ฟการกุุศล ประจำำ�ปีี 2562
ของสมาคมศิิษย์์เก่่า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2563 - บริิจาคเครื่่อ� งวััดอุณ
ุ หภููมิิ ให้้กับท
ั างสถาบัันการศึึกษาและองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่อ�
สนัับสนุุนสถานศึึกษาและองค์์กรต่่าง ๆ
- บริิจาคอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือวััดด้้านมิิติิ และเครื่่�องทดสอบวััสดุุ ให้้กัับวิิทยาลััย
เทคนิิคมีีนบุุรี มูู
ี ลค่่า 1,170,000 บาท
- ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการและรองประธานคลััสเตอร์์
ระบบอััตโนมััติเิ พื่่อ� การอุุตสาหกรรม ของสมาคมส่่งเสริิมการรัับช่ว่ งการผลิิต
ไทย (Thai Subcon)
พ.ศ.2564 - ร่่วมมืือกัับสถาบัันพััฒนาบุุคลากรสาขาเทคโนโลยีีการผลิิตอััตโนมััติิและ
หุ่่�นยนต์์ (MARA) จััดทำำ�หลักั สููตรเทคโนโลยีีการวััดชิ้้น� งานด้้วยระบบอััตโนมััติิ
(Automation inspection) และสนัับสนุุนเครื่่�องมืือวััดด้้านมิิติิ
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2529    ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาช่่างกลโรงงาน วิิทยาลััยเทคนิิคมีีนบุุรีี
พ.ศ.2532    ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง สาขาช่่างเครื่่อ� งกลอุุตสาหกรรม (IM) วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2536    ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาเทคโนโลยีีขนถ่่ายวััสดุุ (MHT) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
พ.ศ.2549    ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2532 วิิศวกรควบคุุมคุุณภาพ บริิษััท ซีีเกท เทคโนโลยีี ประเทศไทย จำำ�กััด
พ.ศ.2533 กรรมการบริิหาร 3 สมััย สมาคมศิิษย์์เก่่าวิิศวกรรมศาสตร์์พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ (สศวพ.)  สมาคมส่่งเสริิมการรัับช่ว่ ง
การผลิิตไทย (THAI SUBCON)
สมััยที่�่ 1 พ.ศ.2561  กรรมการบริิหารสมาคมฯ นายกสมาคม คืือ นายเกีียรติิศัักดิ์์�  จิิระปารวงศ์์
สมััยที่�่ 2 พ.ศ.2563-2565  รองประธานคลััสเตอร์์ระบบอััตโนมััติิเพื่่�อการอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2535 วิิศวกรฝ่า่ ยขาย บริิษััท ฮอลลีีวู้้�ด อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
พ.ศ.2538 ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย บริิษััท เอแอลเค เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
พ.ศ.2539 กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษััท แมกซ์์ แวลูู เทคโนโลยีี จำำ�กััด 
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ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล
ไชยรััตนะ

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้าและคอมพิิวเตอร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า

ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล  ไชยรััตนะ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ Bachelor of Engineering (Class One Honours)
in Control Engineering และ Doctor of Philosophy (Control Engineering) จาก University of Sheffield
สหราชอาณาจัักร เมื่่�อ พ.ศ.2538 และ 2542 ตามลำำ�ดัับ โดยได้้รัับทุุนสนัับสนุุนการศึึกษาจากกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี ซึ่่�งปััจจุุบัันคืือกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และ Committee of ViceChancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom ซึ่่�งปััจจุุบัันคืือ Universities UK
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งอาจารย์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ เมื่่อ� พ.ศ.2542 ได้้รับั ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการตามลำำ�ดัับจวบจนเป็็นศาสตราจารย์์ในปััจจุุบันั และมีีงานบริิการ
วิิชาการโดยเป็็นอาจารย์์พิิเศษที่่�สถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี ตั้้�งแต่่
พ.ศ.2544 - 2550 และคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล ตั้้�งแต่่ พ.ศ.2550 ถึึงปััจจุุบััน
ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล   ไชยรััตนะ เป็็นนัักวิิจััยที่่�มีีผลงานวิิจััยที่่�น่่าสนใจและโดดเด่่นด้้านการพััฒนาและ
การประยุุกต์์ เทคนิิคการรู้้�จำำ�แบบหรืือ Pattern Recognition ซึ่่�งเป็็นสาขาหนึ่่�งของ ปััญญาประดิิษฐ์์หรืือ Artificial    
Intelligence สำำ�หรัับปััญหาในเวชพัันธุุศาสตร์์หรืือ Medical Genetics ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล  ไชยรััตนะ กล่่าวว่่า
“ความชััดเจนของทิิศทางงานวิิจััยเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการขอรัับการพิิจารณากำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ เนื่่�องจาก
ต้้องสามารถแสดงให้้เห็็นได้้ว่า่ ผู้้ข� อรัับการพิิจารณามีีความเชี่่ย� วชาญด้้านใดและแตกต่่างจากบุุคคลอื่่น� ในสาขาวิิชาเดีียวกััน
อย่่างไร”
ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล   ไชยรััตนะ กล่่าวถึึงแรงบัันดาลใจที่่�ได้้รัับและทำำ�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในการขอรัับ
การพิิจารณากำำ�หนดตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ดัังนี้้� “สำำ�หรัับอาชีีพข้้าราชการพลเรืือนในสถาบัันอุุดมศึึกษาตำำ�แหน่่งวิิชาการ
ปลายทางของอาชีี พ คืือการดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ศาสตราจารย์์ ความต้้ อ งการไปให้้ ถึึ ง ปลายทางของอาชีี พ ปัั จ จุุ บัั น คืือ
27

แรงบัันดาลใจของผม” นอกจากนี้้� ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล ไชยรััตนะ ได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า “ในภาพรวมความพร้้อมด้้าน
การวิิจััยของมหาวิิทยาลััยไทยต่ำำ��มากเมื่่�อเทีียบกัับมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ในต่่างประเทศ ความไม่่พร้้อมดัังกล่่าวเป็็นอุุปสรรค
มากเมื่่อ� ต้้องทำำ�งานวิิจัยั ที่่�สามารถแข่่งขัันกัับงานวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�เหล่่านั้้น� ” และ “สิ่่ง� ที่่�ผมประทัับใจในรั้้ว� มจพ.
คืือทีีมวิิจััยของผมทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน โดยเฉพาะ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วรััญญูู วงษ์์เสรีี, ดร.ธีีระ พิิรุุณรััตน์์
และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ดำำ�รงค์์ฤทธิ์์� เศรษฐ์์ศิิริิโชค ทั้้�งสามท่่านที่่�ผมเอ่่ยนามเป็็นทั้้�งอดีีตนัักศึึกษาและผู้้�ร่่วมงาน
ของผม การได้้เห็็นพััฒนาการและการเติิบโตของพวกเขาทำำ�ให้้ผมภููมิิใจในสิ่่ง� ที่่ไ� ด้้ทำำ�” ท้้ายสุุดนี้้� ศาสตราจารย์์ ดร.ณชล      
ไชยรััตนะ ได้้ฝากข้้อคิิดให้้บุุคลากรมีีแรงบัันดาลใจในการขอรัับการพิิจารณากำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการดัังนี้้� “คติิพจน์์
ประจํํา University of Sheffield ซึ่ง่� เป็็นมหาวิิทยาลััยของผมคืือ Rerum Cognoscere Causas คำำ�แปลเป็็นภาษาอัังกฤษ
ของคติิพจน์์นี้้คืื� อ To Discover the Causes of Things ถ้้างานวิิจัยั ซึ่ง่� นำำ�ไปสู่่�การสร้้างองค์์ความรู้้แ� ละการเพิ่่�มความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดคืือสิ่่�งที่่�ผู้้�อ่่านสนใจและตั้้�งใจทำำ� แล้้วผลลััพธ์์หนึ่่�งจากความพยายามในการสร้้างสรรค์์งานวิิจััย
ดัังกล่่าวคืือโอกาสในการขอรัับการพิิจารณากำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ”
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษาวิิจััย          
อย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้แ� ละความเชี่่ย� วชาญ          
ในสาขาวิิชามาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความร่่วมมืือ
อย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คััญ และการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน   
กัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.นิิสัย
ั
เฟื่่อ
� งเวโรจน์์สกุุล

อาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตรวิิศวกรรมไฟฟ้้าและระบบซอฟต์์แวร์์
บััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิิริินธร ไทย-เยอรมััน
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า

ศาสตราจารย์์ ดร.นิิสััย  เฟื่่�องเวโรจน์์สกุุล สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) จากวิิทยาลััย
เทคนิิคอุุดรธานีี ระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า จากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ระดัับ
ปริิญญาโทและปริิญญาเอก สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า จากมหาวิิทยาลััยอาเค่่น สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี
ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์/นัักวิิจััย ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ประจำำ�หลัักสููตรวิิศวกรรมไฟฟ้้าและระบบซอฟต์์แวร์์
บััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิริิ นิ ธร ไทย-เยอรมััน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ และ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณบดีีบััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิิริินธร ไทย-เยอรมััน ผลงานทางวิิชาการในรููปแบบตำำ�รา
มีีจำำ�นวนสองเล่่ม ได้้แก่่ ระบบขัับเคลื่่�อนไฟฟ้้า มอเตอร์์ไฟฟ้้า และมีีงานแปลจำำ�นวนสองเล่่ม ได้้แก่่ คู่่�มืือเทคนิิคยานยนต์์
และคู่่�มืืองานวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า นอกเหนืือจากภาระงานสอนแล้้ ว ยัั ง ปฏิิ บัั ติิ ง านให้้ บ ริิ ก ารวิิ ช าการแก่่ สัั ง คมและ
ภาคอุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นลัักษณะสำำ�คััญของการจััดการเรีียนการสอนของบััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิ
สิิรินิ ธร ไทย-เยอรมััน (TGGS) ที่่เ� น้้นการบููรณาการเรีียนการสอนและการวิิจัยกั
ั บั งานบริิการวิิชาการในรููปแบบต่่าง ๆ     
เช่่น โครงการวิิจััย ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการทางวิิชาการ การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
ศาสตราจารย์์ ดร.นิิสััย   เฟื่่�องเวโรจน์์สกุุล มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะในด้้านระบบขัับเคลื่่�อนไฟฟ้้า มอเตอร์์ไฟฟ้้า
อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง เทคโนโลยีีแบตเตอรี่่� เทคโนโลยีียานยนต์์
ศาสตราจารย์์ ดร.นิิสััย  เฟื่่�องเวโรจน์์สกุุล มีีหลัักการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญคืือ การเอาชนะตััวเอง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�กระทำำ�
ได้้ยากที่่�สุุด การเขีียนตำำ�ราหรืือสร้้างผลงานทางวิิชาการที่่�มีีคุุณภาพสููงใช้้เวลามาก ต้้องมุ่่�งมั่่�นเคี่่�ยวเข็็ญตนเอง ต้้องมีีสมาธิิ
มีีความอดทน อดกลั้้�น มีีความยากลำำ�บากที่่�ต้้องเผชิิญ และต้้องทำำ�ต่่อเนื่่�อง แม้้ได้้ความก้้าวหน้้าเพีียงเล็็กน้้อยในแต่่ละวััน
แต่่เมื่่�อรวมกัันเข้้าก็็จะสำำ�เร็็จตามที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ นอกจากนี้้�การมีีขวััญและกำำ�ลัังใจก็็เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ ควรจะมีีแบบอย่่าง
ที่่�ดีเี พื่่อ� สร้้างแรงบัันดาลใจหรืือผู้้�ที่่ค� อยให้้กำำ�ลัังใจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพราะระหว่่างทางอาจเกิิดอุปสรร
ุ คที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความท้้อถอย
ขึ้้�นได้้ ต้้องขอบพระคุุณ ศาสตราจารย์์ ดร.ประยุุทธ อััครเอกฒาลิิน ที่่�มอบคำำ�แนะนำำ�และให้้กำำ�ลัังใจอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนสามารถผ่่านความยากลำำ�บากต่่าง ๆ ในการสร้้างผลงานทางวิิชาการได้้บรรลุุตามที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ได้้
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	สิ่่�งที่่�เป็็นปััจจััยเกื้้�อหนุุนสำำ�คััญให้้ประสบความสำำ�เร็็จคืือสิ่่�งแวดล้้อมในองค์์กร โดย TGGS มุ่่�งเน้้นการทำำ�งาน
ร่่ ว มกัั บ ภาคอุุ ต สาหกรรมอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด และการมอบอิิ สร ะในการสร้้ า งสรรค์์ ง านวิิ ช าการ บรรยากาศการทำำ� งาน
ดัังกล่่าว เอื้้�อให้้มีีการเรีียนรู้้�และสร้้างประสบการณ์์จากการทำำ�งานปฏิิบััติิแก้้ปััญหาจากโจทย์์จริิงในภาคอุุตสาหกรรม
ในปรััชญาการศึึกษาของ TGGS อาจารย์์ผู้้�สอนด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์จะมีีประสบการณ์์และความรู้้�เพีียงพอที่่�จะสอน
นัักศึึกษาได้้นั้้น� ก็็ควรทำำ�งานแก้้ปัญ
ั หาจากโจทย์์จริิงในภาคอุุตสาหกรรมไปด้้วย และนำำ�สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้จ� ากภาคอุุตสาหกรรม
มาถ่่ายทอดให้้นัักศึึกษา คล้้ายกัับรููปแบบของอาจารย์์แพทย์์ซึ่่�งต้้องออกตรวจคนไข้้ทุุกวัันเพื่่�อให้้มีีประสบการณ์์จริิง และ
มีีองค์์ความรู้้�เท่่าทัันความก้้าวหน้้าทางการแพทย์์และโรคที่่�เปลี่่�ยนไปทุุกวััน แนวปรััชญาดัังกล่่าวนี้้�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการ
สอนวิิชาด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์เนื่่�องจากองค์์ความรู้้�จากตำำ�ราอาจจะมีีความทัันสมััยไม่่เกิิน 5-10 ปีี ดัังนั้้�นการสร้้าง
ประสบการณ์์ และหาความรู้้�ที่่�เชื่่�อมโยงกัับเทคโนโลยีีปััจจุุบัันตลอดเวลาก็็เป็็นภาระหน้้าที่่�ที่่�พึึงกระทำำ�ของอาจารย์์ที่่�สอน
ทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ ทั้้�งนี้้�ต้้องขอแสดงความขอบคุุณต่่อ TGGS และ มจพ. ที่่�มอบโอกาสในการทำำ�งานภายใต้้
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�งานทางวิิชาการอย่่างมีีอิิสระนี้้�
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า บััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิิริินธร ไทย-เยอรมััน
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 มิิถุุนายน พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดง     
ความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษาวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ       
ตลอดจนการนำำ�ความรู้้แ� ละความเชี่่ย� วชาญในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาภาคอุุตสาหกรรม
และประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความร่่วมมืืออย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพ    
เป็็นสำำ�คััญ และการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.มานพ
ชููนิล
ิ

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชามนุุษยศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาจิิตวิิทยา

ศาสตราจารย์์ ดร.มานพ  ชููนิิล สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาเอกจิิตวิิทยาและสัังคมศึึกษา
จากคณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ระดัับปริิญญาโท ในสาขาวิิชาสัังคมศาสตร์์การแพทย์์และสาธารณสุุข
จากมหาวิิทยาลััยมหิิดล และในสาขาจิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ จากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ต่่อมาได้้รัับทุุน
ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาเอกจากมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ และสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอก สาขาวิิชาจิิตวิิทยา จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีีย
ปัั จ จุุ บัั น เป็็ น อาจารย์์ ปร ะจำำ� ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิ ช าจิิ ต วิิ ท ยา ภาควิิ ช ามนุุ ษ ยศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ และดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะศิิลปศาสตร์์
ประยุุกต์์ด้้วย เริ่่�มรัับราชการที่่�มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และในปีี พ.ศ.2530 โอนย้้ายมาบรรจุุตำำ�แหน่่งอาจารย์์
ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ในสาขาจิิตวิิทยา ภาควิิชาภาษาและสัังคม คณะครุุศาสตร์์
อุุตสาหกรรม และสาขาจิิตวิิทยา ภาควิิชามนุุษยศาสตร์์ คณะศิิลปศาสตร์์ประยุุกต์์ ตามลำำ�ดัับ เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองคณบดีี
ฝ่่ายบริิหาร ประธานกรรมการหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต ประธานกรรมการหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต สาขาวิิชา
จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ นอกจากนี้้� ได้้รัับเชิิญเป็็น
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ที่่�ปรึึกษา และกรรมการต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย อาทิิ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิวิิพากษ์์หลัักสููตร
กรรมการเพื่่�อประเมิินผลงานทางวิิชาการ เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในการตรวจสอบแบบสอบถามสำำ�หรัับการวิิจััย เป็็นที่่�ปรึึกษา
ในการทำำ�วิิจััย เป็็นกรรมการสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์แก่่นัักศึึกษาของสถาบัันอุุดมศึึกษาต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และมีีบทความวิิจััยทางด้้านสาขาจิิตวิิทยาที่่�เผยแพร่่เป็็นจำำ�นวนมากอย่่างต่่อเนื่่�อง ผลงานแต่่งตำำ�รา/หนัังสืือ ได้้แก่่
การประเมิินการปฏิิบััติิงาน พฤติิกรรมมนุุษย์์ในองค์์การ มนุุษยสััมพัันธ์์ จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ เป็็นต้้น
ศาสตราจารย์์ ดร.มานพ  ชููนิิล กล่่าวถึึง เส้้นทางความก้้าวหน้้า (Career path) ในสายงานวิิชาการ ตำำ�แหน่่ง
อาจารย์์ ความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพแต่่ละระดัับมีีมาตรฐานการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ระยะเวลากำำ�หนดผลงานทาง
วิิชาการที่่�จะประกอบการยื่่�นขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในเชิิงปริิมาณและลัักษณะคุุณภาพไว้้ชััดเจน ใน
ฐานะเป็็นบุุคลากรสายวิิชาการ ควรพััฒนาและผลัักดัันตนเองไปให้้เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการที่่�สููงขึ้้�นจนถึึงระดัับ
31

ศาสตราจารย์์ เพราะการที่่�บุุคคลได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ถืือเป็็นช่่องทางในการพััฒนาคุุณภาพทาง
วิิชาการและนวััตกรรมของประเทศ ซึ่่ง� รวมทั้้�งการนำำ�ผลงานของคณาจารย์์ที่่ไ� ด้้นำำ�ความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญในสาขาวิิชาของ
ตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม หรืือประเทศชาติิ ตลอดจนผลัักดัันให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาไทยก้้าวสู่่�ความ
เป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศด้้วย
สำำ�หรัับแนวทางในการเสนอขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการให้้บรรลุุเป้้าหมายต้้องปรัับทััศนคติิ เรื่่อ� งการขอกำำ�หนด
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการสููงขึ้้�นนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี เป็็นเรื่่�องท้้าทาย เพราะทััศนคติิที่่�ดีีจะเพิ่่�มพลัังการทำำ�งาน ต้้องวางแผนและ
เป้้าหมายความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของตนที่่�ชััดเจน โดยควรเริ่่�มจากการเตรีียมตััว ศึึกษากฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การขอตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางวิิชาการในหััวข้้อการขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หาแบบอย่่างหรืือ
บุุคคลตััวอย่่าง ขอคำำ�แนะนำำ�จากศาสตราจารย์์ท่่านอื่่�นที่่�เคยขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการแล้้ว รวมถึึงคำำ�แนะนำำ�จาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่่ิ มี� คี วามรู้้แ� ละเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ เรีียนรู้้จ� ากความผิิดพลาด รู้้จั� กั บริิหารเวลา
มองโลกในแง่่ดีี  อย่่าเสีียเวลากัับเรื่่�องไม่่เป็็นเรื่่�อง และลงมืือทำำ�ทัันทีี  “โดยส่่วนตััวใช้้วิิธีีเลืือกหััวข้้อที่่�สนใจและชอบ   
มาเขีียนผลงานทางวิิชาการ เพราะขณะที่่�ทำำ�จะมีีความสุุขมากที่่�จะได้้ศึึกษา ค้้นคว้้า รวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เรีียบเรีียงและจำำ�แนกอย่่างเป็็นระบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ต้้องติิดตามผลงานวิิจัยั ใหม่่ ๆ
นำำ�มารวบรวมไว้้จนครบทุุกบท” “หาบุุคคลต้้นแบบเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ โดยอาจมองความสำำ�เร็็จของเขาไว้้เป็็น
แรงผลัักดััน แล้้วเราพยายามดำำ�เนิินรอยตาม” “สร้้างโอกาสและแรงบัันดาลใจให้้ตนเอง ขณะนี้้�ยัังมีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ      
ที่่เ� สนอขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งวิิชาการระดัับศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาจิิตวิิทยา จำำ�นวนไม่่มาก น่่าจะเป็็นโอกาสให้้สามารถ
เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ได้้เช่่นเดีียวกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในสาขาวิิชานี้้�ในอดีีต” อนึ่่�ง แรงบัันดาลใจประการสำำ�คััญยิ่่�ง
คืือ ความภาคภููมิิใจตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับศาสตราจารย์์ เป็็นตำำ�แหน่่งที่่�มีีเกีียรติิ เป็็นตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ          
ชั้้�นสููงสุุด ที่่�ต้้องมีีผลการสอน ผลงานทางวิิชาการ ในเชิิงปริิมาณและมีีคุุณภาพดีีมากหรืือดีีเด่่น มีีงานวิิจััย มีีตำำ�ราหรืือ
หนัั ง สืือที่่� ผ่่ า นการประเมิิ น คุุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการผู้้�ทร งคุุ ณ วุุ ฒิิ ใ นสาขาวิิ ช านั้้� น ๆ หรืือสาขาวิิ ช าที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
มีีจริิยธรรมและจรรยาบรรณทางวิิชาชีีพตามที่่�กำำ�หนด เมื่่�อสภาสถาบัันอุุดมศึึกษาพิิจารณาอนุุมััติิแล้้ว ให้้เสนอ ก.พ.อ.
ให้้ความเห็็นเพื่่�อเสนอรััฐมนตรีี เพื่่�อนำำ�เสนอนายกรััฐมนตรีีนำำ�ความกราบบัังคมทููลเพื่่�อทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�ง
ขณะเดีียวกััน ศาสตราจารย์์ คืือ ผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญในศิิลปะวิิทยาการเฉพาะด้้าน หรืือเป็็นผู้้�สอนที่่�มีีความชำำ�นาญ
ระดัับสููง มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญในสาขาวิิชานั้้�น ๆ เป็็นนัักวิิชาการที่่�โดดเด่่น มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความซื่่�อตรง
ต่่อวิิชาชีีพ เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคมอย่่างกว้้างขวาง ซึ่่�งแต่่ละประเทศ มีีความหมายและหลัักเกณฑ์์แตกต่่างกัันไป ทั้้�งนี้้�
การได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับสููงขึ้้�นย่่อมแสดงถึึงการพััฒนาทางวิิชาการของทั้้�งตนเองและสถาบััน
อุุดมศึึกษาด้้วย
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาจิิตวิิทยา คณะศิิลปศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 ตุุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษาวิิจััย        
อย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้แ� ละความเชี่่ย� วชาญ
ในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ  พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความ
ร่่วมมืืออย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็น
สถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คััญและการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.ปรััชญนัันท์์

นิิลสุุข

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาครุุศาสตร์์เทคโนโลยีีและสารสนเทศ
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาครุุศาสตร์์

ศาสตราจารย์์ ดร.ปรััชญนัันท์์  นิิลสุุข สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ด้้านโสตทััศนศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง ระดัับปริิญญาโท สาขาวิิชาเทคโนโลยีีทางการศึึกษา จากมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ (ประสานมิิตร) และ
ระดัับปริิญญาเอก สาขาวิิชาเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปััจจุุบันั เป็็นอาจารย์์ประจำำ� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิชาครุุศาสตร์์ ภาควิิชาครุุศาสตร์์เทคโนโลยีีและ
สารสนเทศ คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ และเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งบริิหาร
อาทิิ หััวหน้้าศููนย์์วิจัิ ยั เทคโนโลยีีทางอาชีีวศึึกษา สำำ�นัักวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กรรมการบริิหารภาควิิชาครุุศาสตร์์
เทคโนโลยีี กรรมการบริิหารศููนย์์วิิจััยเฉพาะทาง มจพ. และได้้รัับเชิิญเป็็นกรรมการให้้แก่่หน่่วยงานราชการและเอกชน
อาทิิ กรรมการสภาวิิชาการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินภายนอกทางวิิชาการ กรรมการสภาวิิชาการ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
พิิจารณาหลัักสููตรปริิญญาระดัับปริิญญาตรีี-เอก และผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจเครื่่�องมืือวิิจััยนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท-เอก
รวมถึึงได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรเกี่่�ยวกัับการสร้้าง-พััฒนาสื่่�อการเรีียนการสอนสำำ�หรัับอาจารย์์ Moodle e-Learning
การจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Active learning การใช้้เทคโนโลยีี Application ในการจััดการเรีียนการสอนอาชีีวศึึกษา นอกจาก
จะเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีความสนใจด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศแล้้ว ยัังเป็็นนัักเขีียนกิิตติิมศัักดิ์์� มีีผลงานทางวิิชาการ งานวิิจััย
บทความทางวิิชาการ ตำำ�ราวิิชาการ ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง มีีผลงานตีีพิิมพ์์เผยแพร่่เป็็นจำำ�นวนมาก
ศาสตราจารย์์ ดร.ปรััชญนัันท์์  นิิลสุุข ได้้กล่่าวถึึง “การขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการในระดัับอุุดมศึึกษา
มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ ขั้้น� ตอนและการประเมิินผลชััดเจน ทำำ�ให้้สามารถพััฒนาตนเองหรืือจััดเตรีียมผลงานทางวิิชาการ
ใช้้ยื่่�นประกอบการพิิจารณาอย่่างเป็็นระบบ” มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ เป็็นมหาวิิทยาลััยวิิจััย
ที่่�มุ่่�งเน้้นความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััย เพื่่�อตอบสนองวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว คณาจารย์์จึึงต้้องมีีหน้้าที่่�ทำำ�วิิจััย  เพราะ           
งานวิิจัยถื
ั อื เป็็นฐานสำำ�คัญ
ั ของการต่่อยอดด้้านการศึึกษา และต้้องทำำ�งานวิิจัยั ให้้มากเพื่่�อให้้การสอนมีีความแปลกใหม่่
และหลากหลาย งานสอนในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนแปลงไปมากจากในอดีีต ด้้วยเนื้้�อหาวิิชาและองค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ อยู่่�ในรููป
ของสื่่�อดิิจิิทััลเป็็นส่่วนใหญ่่หรืืออยู่่�ในแหล่่งที่่�สืืบค้้นได้้สะดวก ประกอบกัับรููปแบบการเรีียนและการใช้้ชีีวิิตของผู้้�เรีียน
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ในยุุคดิิจิิทััลทำำ�ให้้การสอนแบบเดิิมไม่่สามารถทำำ�ได้้อีีกแล้้ว อาจารย์์ต้้องเตรีียมเอกสารคำำ�สอน โดยการสืืบค้้น วิิเคราะห์์
และสัังเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง กระบวนการดัังกล่่าวเป็็นขั้้�นตอนเริ่่�มต้้นที่่�สำำ�คััญในการทำำ�งานวิิจััย ซึ่่�งหากทำำ�อย่่าง
เป็็นระบบและครอบคลุุมก็จ็ ะได้้หัวั ข้้อวิิจัยั ที่่�มีคี วามทัันสมััย น่่าสนใจและตอบโจทย์์ของสัังคม และเมื่่อ� ผ่่านการเขีียนรายงาน
อย่่างมีีมาตรฐานก็็สามารถตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในวารสารทางวิิชาการที่่�มีีคุุณภาพในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ บทความ
วิิจััยที่่�ดีีจะปรากฏอยู่่�ในวารสารทางวิิชาการที่่�มีีคุุณภาพ อยู่่�ใน Quartile ระดัับต้้น ๆ หรืือมีีค่่า Impact Factor สููง ๆ
ตามแต่่ละสาขาวิิชา ดัังนั้้�น การวิิจัยั ในชั้้น� เรีียน และการยื่่น� ข้้อเสนอเพื่่อ� รัับการสนัับสนุุนทุุนวิิจัยั จากแหล่่งเงิินทุุนภายนอก
จึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นและการสร้้าง-สะสมผลงานทางวิิชาการสำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้เพื่่�อขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการที่่�สููงขึ้้�นได้้
เป็็นอย่่างดีี
สำำ�หรัับแรงบัันดาลใจที่่ทำ� ำ�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในการขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ระดัับศาสตราจารย์์
สำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือ ตััวของเรา และการได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� “เป็็นครูู” ที่่�คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม ซึ่�ง่ ถืือได้้ว่่า “เป็็นครููของ
ครูู” ตรงในทุุกมิิติิ การเป็็นครููมืืออาชีีพ และ “มีีหน้้าที่่�พััฒนาคนของชาติิ เมื่่�อคิิดในมุุมและมิิติินี้้� สำำ�คััญที่่�สุุดคืือนัักศึึกษา
ของเรา ผลงานทั้้�งหมดจะสะท้้อนไปที่่�ตัวั นัักศึึกษา” มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือเป็็นมหาวิิทยาลััย
ที่่�อยู่่�ในระดัับ World Class เป็็นสถาบัันการศึึกษาที่่�มีีเกีียรติิภููมิยิ่่ิ �งใหญ่่ อาจารย์์ต้้องรัักษาเกีียรติิและมีีศัักดิ์์�ศรีีแห่่งความ
เป็็นครููของตน ต้้องหมั่่�นพััฒนาตนเองและพััฒนานัักศึึกษาให้้มีศัี กั ยภาพระดัับโลกด้้วยเช่่นกััน สืืบเนื่่อ� งด้้วยมาจากครอบครััว
ที่่�มีีบิิดา-มารดารัับราชการเป็็นครูู จึึงมีีความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�งกัับอาชีีพ “ครูู” และมีีความสุุขมากที่่�ได้้มาปฏิิบััติิงาน
เป็็นอาจารย์์ที่่�คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม มีีความตั้้�งใจและมุ่่�งมั่่�นพััฒนาตนเอง พััฒนานัักศึึกษาและเพื่่�อนร่่วมงาน
ตลอดจนงานด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีีทางการศึึกษาอย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถ นอกจากนี้้�ต้้องกำำ�หนดเป้้าหมาย
ให้้ชััดเจนว่่า “จะทำำ�เพื่่�ออะไร และเพื่่�อใคร” เป้้าหมายของผู้้�ที่่�ได้้รัับการศึึกษา คืือ มีีความรู้้� มีีสัังคม สามารถสร้้างอาชีีพ
สร้้างรายได้้ และมีีความมั่่�นคงจากการสร้้างรายได้้นั้้�นไปตลอดชีีวิิต ส่่วนเป้้าหมายของนัักวิิจััย คืือ การพััฒนาวิิธีีคิิด
ที่่�มีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�น มีีเหตุุ มีีผล เป็็นไปตามตรรกะ สามารถวิิเคราะห์์ จำำ�แนก สัังเคราะห์์ มองเห็็นความเชื่่�อมโยงของ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสรรพสิ่่�งต่่าง ๆ โดยมีีงานวิิจััยเป็็นวิิถีีทางหรืือกุุศโลบาย และเป้้าหมายของมหาวิิทยาลััย คืือเป็็น
สถาบัันการศึึกษาและการวิิจััย พััฒนา ส่่งเสริิมและให้้บริิการทางวิิชาการด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและวิิชาการ
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� พััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ยั่่ง� ยืืน พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้มีคี วามใฝ่่รู้ค้� วามสามารถในการ
พััฒนาเทคโนโลยีีในแนวทางสร้้างสรรค์์ มีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ คุุณธรรม จริิยธรรม และวััฒนธรรมในการดำำ�รงชีีวิิต
อย่่างมีีความสุุข รวมทั้้�งทะนุุบำำ�รุุงศิิลปะวััฒนธรรม และส่่งเสริิมเอกลัักษณ์์ของชาติิ
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ศาสตราจารย์์ ใ นสาขาวิิ ช าครุุ ศ าสตร์์ คณะครุุ ศ าสตร์์ อุุ ต สาหกรรม มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี  
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่�   25 ตุุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการ
ศึึกษาวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการด้้านครุุศาสตร์์ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้  � ความเชี่่ย� วชาญ
ในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความ
ร่่วมมืืออย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็น
สถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่เ่� น้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คัญ
ั และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
กัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎา
ธารีีบุญ
ุ

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์

ศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎา  ธารีีบุุญ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง จากคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร ปริิญญาโท สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ และปริิญญาเอก สาขาวิิชา
คณิิตศาสตร์์ จากคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตามลำำ�ดัับ
ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์ประจำำ� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ จากบััณฑิิตคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ที่่�มีีความชื่่�นชอบและหลงใหล
ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ จึึงตั้้ง� ใจมุ่่�งมั่่น� จะศึึกษาต่่อในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ระดัับที่่�สููงขึ้้น� ด้้วยความมุุมานะเพีียรพยายาม
บากบั่่�นจนได้้ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโท ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ สามารถสำำ�เร็็จ
การศึึกษาภายในระยะเวลาสองปีี และมีีผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ในระดัับนานาชาติิ และด้้วยความโดดเด่่นของผลงานวิิจััย
จึึงได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาเอก ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จากโครงการ
ปริิญญาเอกกาญจนาภิิเษก สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ และสำำ�เร็็จการศึึกษาในปีี พ.ศ.2550
ศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎา  ธารีีบุุญ เป็็นนัักคณิิตศาสตร์์ที่่�มีีผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการยอมรัับและตีีพิิมพ์์ในระดัับ
นานาชาติิเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ของประเทศไทย ได้้สร้้างสรรค์์ผลงานทางวิิชาการที่่�โดดเด่่นและมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่าง
แพร่่หลาย ด้้วยการสร้้างแคลคููลััสควานตััมแบบใหม่่ “สมการควานตััมอิิมพััลส์์” ได้้เป็็นคนแรกของโลก โดยพััฒนา
ต่่อยอดมาจากนัักคณิิตศาสตร์์ชาวอเมริิกัันที่่�คิิดค้้นไว้้ในปีี ค.ศ.1910 และสมการควอนตััมแบบใหม่่ซึ่่�งเป็็นผลงานของ
ศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎา ธารีีบุุญ มีีความแม่่นยำำ�ในการประยุุกต์์ใช้้งานมากกว่่าสมการควอนตััมดั้้ง� เดิิม จึึงมีีนักั คณิิตศาสตร์์
ทั่่�วโลกจำำ�นวนมากได้้นำำ�แคลคููลััสควานตััมแบบใหม่่ไปใช้้กัันอย่่างกว้้างขวาง
ด้้วยปณิิธานที่่�ต้้องการสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ในสาขาวิิชาที่่�รัักอย่่างยิ่่�ง และด้้วยการศึึกษาแคลคููลััสควานตััม
ดั้้�งเดิิมอย่่างลึึกซึ้้�ง จึึงค้้นพบว่่า สาเหตุุของตลอดระยะเวลาหนึ่่�งร้้อยปีีที่่ผ่� า่ นมา ยัังไม่่มีนัี กั คณิิตศาสตร์์คนใดสร้้างแคลคููลััส
ควานตััมแบบใหม่่ เป็็นเพราะความไม่่สมบููรณ์์ของแคลคููลััสควานตััมดั้้�งเดิิม และด้้วยความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจที่่�จะสร้้าง            
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องค์์ความรู้้�ใหม่่ให้้แก่่ศาสตร์์ด้้านคณิิตศาสตร์์ด้้วยฝีีมืือคนไทย จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสร้้างแคลคููลััสควานตััมขึ้้�นมาใหม่่
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้สร้้างสมการควานตััมอิิมพััลส์์จนประสบความสำำ�เร็็จในเวลาเกืือบสองปีี
ศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎา  ธารีีบุุญ มีีแนวความคิิดที่่�ว่่า “จงอย่่าหยุุดนิ่่�ง จงสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ตลอดเวลา          
เพื่่�อสร้้างอนาคตของประเทศไทย” ดัังนั้้�น เพื่่�อส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางวิิชาการของศาสตร์์ด้้านคณิิตศาสตร์์และ
สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษาที่่�มีีมาตรฐานและคุุณภาพ
ทางวิิชาการ จึึงตั้้�งใจถ่่ายทอดความรู้้� ทัักษะ เทคนิิค วิิธีีการ และประสบการณ์์การทำำ�วิิจััยเพื่่�อสร้้างนัักศึึกษาระดัับ
บััณฑิิตศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ และจะสนัับสนุุนและส่่งเสริิมทุุกวิิถีีทางให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาค้้นคว้้างานวิิชาการอย่่างจริิงจััง
และต่่อเนื่่�อง
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 ตุุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการ
ศึึกษาวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�อง  การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้� และความ
เชี่่ย� วชาญในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ  พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณ
ในความร่่วมมืืออย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ให้้ก้้าวสู่่�
ความเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่เ่� น้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คัญ
ั    และการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.สอาด
นิิวิศ
ิ พงศ์์

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์

ศาสตราจารย์์ ดร.สอาด  นิิวิิศพงศ์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาคณิิตศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ ระดัับปริิญญาโท สาขาสถิิติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และระดัับปริิญญาเอก Ph.D. (Statistics),
La Trobe University, Australia
ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ อดีีตเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์ ระหว่่างปีี พ.ศ.2548-2552 เส้้นทาง
การเป็็นอาจารย์์ในมหาวิิทยาลััย ปีี พ.ศ.2539 ตำำ�แหน่่งอาจารย์์ สาขาสถิิติิ ปีี พ.ศ.2542 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ปีี พ.ศ.2548 ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองศาสตราจารย์์
ศาสตราจารย์์ ดร.สอาด  นิิวิิศพงศ์์ กล่่าวว่่า การขอตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ยากสำำ�หรัับนัักสถิิติิที่่�ไม่่ชอบเขีียน
หนัังสืือหรืือตำำ�ราภาษาอัังกฤษ ต้้องแปลเป็็นภาษาไทย การเขีียนคำำ�จะไม่่สละสลวย ต้้องใช้้ text ภาษาอัังกฤษช่่วยแปล
ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก ศาสตราจารย์์ ดร.วิิไล รัังสาดทอง เขีียนตำำ�รา 1 เรื่่�อง ใช้้เวลา 2 ปีี จากงานวิิจััยที่่�ได้้เขีียนขึ้้�นมา
แรงบัันดาลใจที่่�ทำำ�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นศาสตราจารย์์ จากการเป็็นเจ้้าภาพจััด conference ในปีี
พ.ศ.2550-2551 ที่่�กรุุงเทพฯ ซึ่่�งตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ด้้านสถิิติิมีีน้้อยมาก บางท่่านเกษีียณอายุุแล้้วไม่่มีีคนตรวจอ่่าน
งานวิิจััย เพื่่�อน ๆ ส่่วนใหญ่่เป็็น professor กัันหมด งานวิิจััยต่่างประเทศจะไม่่เน้้นเขีียนตำำ�รา เน้้นทำำ�วิิจััย จึึงเป็็นเรื่่�อง
ที่่�น่าส
่ นใจ เราจะได้้ตำำ�แหน่่งเหมืือนเพื่่อ� น ๆ ได้้อย่่างไร จึึงเริ่่ม� ลงมืือเขีียนงานวิิจัยั ในปีี พ.ศ.2555 จนได้้ตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
	อุุปสรรคการเขีียนตำำ�รางานวิิชาการ ประเทศไทยไม่่มีี professor เชี่่�ยวชาญด้้านสถิิติิ เขีียนตำำ�ราไม่่รู้้�จะเริ่่�ม
ตรงไหน เพราะเรีียนและทำำ�วิิจััยอย่่างเดีียว ไม่่ได้้เรีียนวิิธีีเขีียนตำำ�รา ต้้องศึึกษาการเขีียนตำำ�รา สุุดท้้ายไม่่เขีียนตำำ�รา
แต่่เขีียนเป็็นหนัังสืือ เป็็น chapter กัับงานวิิจััย เลืือกงานที่่�ไม่่ได้้ตีีพิิมพ์์ ที่่�ไม่่ได้้ขอตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ นำำ�มาเขีียนเป็็น
ภาษาไทยค่่อย ๆ เขีียนไป ความยากไม่่สามารถที่่�จะหาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนี้้�มาตรวจงานได้้ ตอนนี้้�ได้้เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญพยายาม
ที่่�จะช่่วยคนอื่่�นให้้เขาก้้าวมาเป็็นศาสตราจารย์์
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	สิ่่�งที่่�ประทัับใจใน มจพ. รองศาสตราจารย์์ ดร.บรรเลง ศรนิิล ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้อาจารย์์ทุุกคนพััฒนา
ตััวเอง และเปิิดหลัักสููตรปริิญญาโท ปริิญญาเอก ซึ่ง่� เป็็นโอกาสที่่�ดีจี ะได้้เขีียนตำำ�รา เพื่่อ� เปิิดหลัักสููตรในปีี พ.ศ.2549-2550
ตอนนี้้�ปริิญญาเอกเปิิดมาได้้ 14 ปีี มีีนัักศึึกษารุ่่�นละ 4-5 คน
ศาสตราจารย์์ ดร.สอาด  นิิวิิศพงศ์์ ข้้อคิิด การที่่�อาจารย์์ทุุก ๆ ท่่านจะเกิิดแรงบัันดาลใจในการก้้าวสู่่�ตำำ�แหน่่ง
ศาสตราจารย์์นั้้�นคงไม่่ยาก ถ้้าได้้พบกัับบุุคลากรในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีความประทัับใจในผลงานวิิจััยระดัับนานาชาติิ
ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้บุคุ คลนั้้�นต้้องการจะก้้าวตามไป ถึึงแม้้จะช้้า แต่่ก็เ็ ป็็นโอกาสที่่�ดีที่่ี จ� ะทำำ�ให้้มีแี รงผลัักดัันในการเริ่่มต้
� น้ และข้้าพเจ้้า
คิิดว่่าอาจารย์์ทุุกท่่านใน มจพ. มีีความสามารถในการขอตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ได้้เกืือบทุุกคน ถ้้ามีีแรงบัันดาลใจที่่�อยาก
ขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งสููงสุุดทางวิิชาการ
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 19 สิิงหาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาสถิิติศิ าสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 ตุุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษาวิิจััยอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ          
ในสาขาวิิชามาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความร่่วมมืือ
อย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คััญ และการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน   
กัับต่่างประเทศ

38

ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรพล
ราษฎร์์นุ้้�ย

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมการผลิิต
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล

ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรพล   ราษฎร์์นุ้้�ย สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่ ปริิญญาโท คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สอบชิิงทุุนรััฐบาล
ไปศึึกษาต่่อในต่่างประเทศ และสำำ�เร็็จปริิญญาเอก สาขาวิิศวกรรมเครื่่�องกล จาก University of Wales, Swansea
สหราชอาณาจัักร
ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์ประจำำ� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ภาควิิชาวิิศวกรรมการผลิิต คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ นอกจากภาระงานสอนในสัังกััดแล้้วยัังได้้รัับเชิิญเป็็นอาจารย์์พิิเศษ
ในหลัักสููตรบััณฑิิตศึึกษา คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นวิิทยากรดีีเด่่นของสมาคมส่่งเสริิม
เทคโนโลยีี (ไทย-ญี่่�ปุ่่�น) (สสท.) เป็็นที่่�ปรึึกษาและกรรมการต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย อาทิิ กรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุแุ ห่่งชาติิ (MTEC) กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุุตสาหกรรม กรรมการสมาคมไทรโบโลยีีและการหล่่อลื่่�น
ไทย (TTA: Thai Tribology Association) เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ และได้้รัับทุุนวิิจััยระดัับหลัังปริิญญาเอก (Post Doctoral
Research) จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.) ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยของมููลนิิธิิ Electro-Mechanic
Technology Advancing Foundation (EMTAF) ประเทศญี่่�ปุ่่�น ทุุนเมธีีวิจัิ ยั สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.)
และนอกจากนี้้�ยัังเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน “ไตรโบโลยีีของชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร” (วิิศวกรรมการหล่่อลื่่�นและการสึึกกร่่อนของ
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร/เครื่่�องยนต์์) เป็็นที่่�รู้้�จัักกว้้างขวางระดัับแนวหน้้าของประเทศ โดยมีีผลงานตีีพิิมพ์์และมีีผลงานวิิจััยที่่�
นำำ�เสนอในการประชุุมทางวิิชาการในระดัับนานาชาติิ มากกว่่า 70 ผลงาน และมีีสิิทธิิบััตรในระดัับสากล จำำ�นวน
4 ผลงาน
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	นัับตั้้ง� แต่่รับั ราชการในตำำ�แหน่่งอาจารย์์ ศาสตราจารย์์ ดร.สุุรพล  ราษฎร์์นุ้้�ย ได้้ยึึดมั่่น� ในหน้้าที่่�ที่่�รับั ผิิดชอบ คืือ
สอน วิิจัยั บริิการวิิชาการและทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรม มีีแรงบัันดาลใจสำำ�คััญสำำ�หรัับการบรรลุุผลของเป้้าหมายหรืือ
จุุดมุ่่�งหมายหนึ่่�ง ๆ “ความสำำ�เร็็จ” ความมีีชื่่�อเสีียง ได้้รัับการยกย่่องนัับถืือ “เกีียรติิ” จากคติิประจำำ�ใจได้้แก่่ “ตนเป็็น    
ที่่�พึ่่�งแห่่งตน” “อยู่่�กัับสิ่่�งที่่�มีี  อย่่าอยู่่�กัับสิ่่�งที่่�ฝััน” และคำำ�สอนของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาในระดัับปริิญญาเอก ศาสตราจารย์์
ดร.ไบรอััน รอยแลนซ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านไตรโบโลยีี โดยเฉพาะการวิิเคราะห์์เศษโลหะจากการสึึกกร่่อนระดัับชั้้�นนำำ�ของโลก
“การสำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ว่่าระดัับใดหาใช่่จุุดสููงสุุดของชีีวิิต แต่่เป็็นจุุดต่ำำ��สุุดของชีีวิิต” ดัังนั้้�น ในการนำำ�เสนอผลงาน
ทางวิิชาการเพื่่อ� ขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการสููงขึ้้น� งานเขีียนผลงานทางวิิชาการทุุกประเภท และลัักษณะคุุณภาพทาง
วิิชาการที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับชาติิ/นานาชาติิ จึึงมาจากงานศึึกษาหรืืองานค้้นคว้้าอย่่างต่่อเนื่่�องในสาขาวิิชาที่่�สามารถ
ใช้้ทรัพั ยากรที่่�มีอี ยู่่� ทำำ�ให้้ได้้มาซึ่ง่� ข้้อมููล คำำ�ตอบหรืือข้้อสรุุปรวมที่่�นำำ�ไปสู่่�ความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ หรืือต่่อการนำำ�วิิชาการ
นั้้�นไปประยุุกต์์ ตลอดจนต่่อยอดสู่่�การตีีพิิมพ์์ในวารสารระดัับดีีเยี่่�ยม (Quartile 1) อนึ่่�ง การสั่่�งสมประสบการณ์์และ
พััฒนาตนเองอย่่างมีีวิินััยและต่่อเนื่่�องเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ซึ่ง่� เปรีียบเหมืือนการสร้้างแผนที่่�ไปยัังเป้้าหมายผนวกด้้วยศัักยภาพ
ของบุุคคล “ตกผลึึก” จนทำำ�ให้้พบหััวข้้อวิิจัยั ที่่� “ไม่่ยาก แต่่มีคี นสนใจจำำ�นวนมาก” สามารถสร้้างสรรค์์เป็็นผลงานที่่�แสดง
ถึึงการวิิเคราะห์์ เป็็นความรู้้�ใหม่่ที่่�ลึึกซึ้้�งกว่่างานเดิิมที่่�เคยมีีผู้้�ศึึกษาแล้้ว เป็็นประโยชน์์ด้้านวิิชาการอย่่างชััดเจนและ
กว้้างขวาง หรืือสามารถไปประยุุกต์์ได้้อย่่างแพร่่หลาย เป็็นที่่�ยอมรัับและได้้รัับการอ้้างอิิงถึึงอย่่างกว้้างขวางในวงวิิชาการ
หรืือวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับชาติิ และ/หรืือระดัับนานาชาติิ “ไม่่ต้้องแข่่งขัันกัับใคร แข่่งขัันกัับตนเองก็็พอแล้้ว”           
“อย่่าเปรีียบเทีียบความสำำ�เร็็จของตนเองกัับผู้้�อื่่�น” “ความสำำ�เร็็จเป็็น “นามธรรม” เพราะแต่่ละคนให้้คำำ�นิิยาม    
“ความสำำ�เร็็จ” แตกต่่างกัันไป เมื่่�อใดค้้นพบจะเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนที่่�มีีพลัังมหาศาลนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างรวดเร็็ว”
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2562 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชม              
ในการศึึกษาวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้แ� ละ
ความเชี่่�ยวชาญในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ  พร้้อมทั้้�ง     
ขอขอบคุุณในความร่่วมมืืออย่่างสำำ�คััญในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คััญ และการเพิ่่�ม               
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
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ศาสตราจารย์์ ดร.เมธีีพจน์์
พััฒนศัักดิ์์�

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาครุุศาสตร์์ไฟฟ้้า
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า

ศาสตราจารย์์ ดร.เมธีีพจน์์ พัั ฒ นศัั ก ดิ์์� สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี สาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม และปริิญญาโท สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จากสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ และได้้รับั ทุุนจากกองทุุนเพื่่อ� ส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
กระทรวงพลัังงาน ไปศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering), Groupe de recherche en
électrotechnique et électronique de Nancy, Université de Lorraine ณ สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส
ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์ประจำำ� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า ภาควิิชาครุุศาสตร์์ไฟฟ้้า
คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ เริ่่มชี
� วิี ติ รัับราชการจากการเป็็นอาจารย์์
ช่่วยสอน และได้้รับั การบรรจุุแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอาจารย์์ ประจำำ�ภาควิิชาครุุศาสตร์์ไฟฟ้้า คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม
ตามลำำ�ดัับ มีีผลงานทางวิิชาการจำำ�นวนมาก และมีีลัักษณะคุุณภาพเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
บุุคลากรให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางวิิชาการสููงขึ้้น� เสนอความรู้้ห� รืือวิิธีกี ารที่่�ทันั สมััยต่่อความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ เป็็นประโยชน์์
ต่่อวงการวิิชาการ และสามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงหรืือนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ กระตุ้้�นให้้เกิิดความคิิด และค้้นคว้้าต่่อเนื่่�อง เป็็นที่่�
เชื่่�อถืือและยอมรัับในวงการวิิชาการหรืือวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับชาติิ และ/หรืือนานาชาติิ ตลอดจนได้้รัับการเผยแพร่่
ในวารสารทางวิิชาการ หนัังสืือรวมบทความ หนัังสืือประมวลผลการประชุุมทางวิิชาการ ทั้้�งในระดัับชาติิหรืือระดัับ
นานาชาติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ศาสตราจารย์์ ดร.เมธีีพจน์์   พััฒนศัักดิ์์� ได้้พััฒนาและผลัักดัันตนเองเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับ
ศาสตราจารย์์ ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งทางวิิชาการชั้้�นสููงสุุดอย่่างเป็็นขั้้�นตอน รู้้�เป้้าหมายว่่าตนเองต้้องการอะไร วางแผน      
ตารางเวลา จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ กำำ�หนดขั้้�นตอนและระยะเวลาเพื่่�อวััดความก้้าวหน้้า เพื่่�อช่่วยให้้มีีแรงบัันดาลใจ
ในการทำำ�งานให้้ลุุล่่วงสามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ทุุกวััน แบ่่งงานใหญ่่ออกเป็็นงานย่่อยที่่�สามารถจััดการได้้ง่่ายขึ้้�น           
ทำำ�ตามแผนการทำำ�งานจนกว่่าจะบรรลุุเป้้าหมายที่่ตั้้� �งไว้้ อย่่ายอมแพ้้ “ยึึดมั่่�นในเป้้าหมาย เชื่่�อมั่่�นในตััวเอง มีีความ
แม่่นยำำ�ในกฎระเบีียบ มีีเครืือข่่ายช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน แบ่่งปัันความรู้้� มีีวิินััยในการทำำ�งาน และทำำ�งานเป็็นทีีม    
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รัักษาแรงบัันดาลใจ ซึ่่�งนอกเหนืือจากแรงสนัับสนุุนของเพื่่�อนและครอบครััวแล้้ว การติิดตามความก้้าวหน้้าก็็เป็็น     
แรงบัันดาลใจที่่ดีีที่
� ่�สุุด”
สำำ�หรัับทิิศทางที่่�เหมาะสมของการวิิจัยั ทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต คืือ การวิิจัยั แบบสหสาขาวิิชา ซึ่่ง� ส่่วนมากสามารถ
สร้้างงานวิิจััยหรืือสร้้างประโยชน์์ที่่�มีีคุุณค่่ามากได้้ด้้วยการผสมผสานความรู้้� ความสามารถ เทคโนโลยีีในศาสตร์์ต่่าง ๆ
เข้้าด้้วยกััน ดัังนั้้�น เพื่่�อสร้้างงานวิิจััยที่่�มีีคุุณค่่าร่่วมกััน จึึงควรสร้้างเครืือข่่ายการวิิจััย  “พัันธมิิตรทางวิิชาการ”             
ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ข่่าวสาร ทัักษะ ความรู้้� ประสบการณ์์           
เครื่่�องมืือและสื่่�อ ช่่วยลดการทํํางานและการใช้้ทรััพยากรซ้ำำ��ซ้้อน เกิิดความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกัันมากขึ้้�นและนำำ�ไปสู่่�  
การทํํางานร่่วมกัันเพื่่�อประโยชน์์ของทุุกฝ่่าย ช่่วยชี้้�ให้้เห็็นปััญหาและประเด็็นการพััฒนาที่่สำ� ำ�คัญ
ั เร่่งด่่วน หรืือซัับซ้้อน
ช่่วยเชื่่�อมหน่่วยงานวิิชาการและแหล่่งเงิินทุุนให้้แก่่ผู้้�ต้้องการได้้รัับการสนัับสนุุน และทำำ�ให้้บุุคคลและองค์์กรได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือจากเพื่่�อน ได้้รัับกำำ�ลัังใจ การจููงใจและการยอมรัับ
อนึ่่�ง การศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง ช่่วยก่่อให้้เกิิดความรู้้�ใหม่่ ช่่วยส่่งเสริิมทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์
รู้้�จัักการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ผลลััพธ์์จากการค้้นคว้้าทดลองที่่�ผ่่านกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นแบบแผน สามารถ
นำำ�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ได้้จริิง อาจจะส่่งผลให้้กับั ความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่ก� ารงาน รู้้�จักั การบริิหารเวลา งานวิิจัยที่
ั มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ
จะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา สามารถนำำ�ไปใช้้ปรัับปรุุงและพััฒนาการเรีียนการสอน
นำำ�ไปใช้้เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้ใ� หม่่ เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อไปเพื่่�อให้้ได้้ความรู้้ที่� ลึ่� กึ ซึ้้�งเป็็นประโยชน์์ยิ่่ง� ขึ้้�น
สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นผลงานทางวิิชาการได้้ด้้วย และช่่วยองค์์กรก้้าวไปสู่่�ความเป็็นสากลและที่่ม� หาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้งานศึึกษาวิิจััยสำำ�เร็็จ คืือ ลัักษณะสภาพแวดล้้อม มีีอิิทธิิพล              
ทางตรงสููงสุุดต่่อแรงจููงใจในการทำำ�วิิจััย  การปกครองบัังคัับบััญชาระดัับภาควิิชา/คณะ อาจารย์์ได้้รัับการสนัับสนุุน
และมีีนโยบายการบริิหารที่่�ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ทำำ�วิิจััย  ไม่่ว่่าจะเป็็นการส่่งเสริิมด้้านงบประมาณ หรืือการสร้้าง
บรรยากาศที่่�ดีีในการทำำ�วิิจััย  รวมทั้้�งการสนัับสนุุนให้้อาจารย์์มีีการปฏิิบััติิงานวิิจััยร่่วมกััน ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่าง
เพื่่�อนร่่วมงานและนัักศึึกษา
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ.2563 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์ในสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่�  25 กัันยายน พ.ศ.2562 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการ
ศึึกษาวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่�อง  การทำำ�งานเป็็นทีีมซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้แ� ละความ
เชี่่ย� วชาญในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ  พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณ
ในความร่่วมมืืออย่่างสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาและนำำ�พามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือให้้ก้้าวสู่่�ความ
เป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการประกอบอาชีีพเป็็นสำำ�คััญ และการเพิ่่�มขีีดความสามารถ          
ในการแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
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รองศาสตราจารย์์ ดร.มนฤดีี

ผ่่องอัักษร

เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น
ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563

สายวิิชาการ

อายุุราชการ
วุุฒิิการศึึกษา
สัังกััด
อุุดคติิในการทำำ�งาน

1 มิิถุุนายน 2541
22 ปีี 6 เดืือน
ปริิญญาเอก (Ph.D.) University of Waterloo,
CANADA
ภาควิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
ขยััน มีีวิินััย ถามไถ่่ อดทน

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่�ได้้รัับการยกย่่อง
งานสอน/อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

-

สอนนัักศึึกษาระดัับ ปวช. จำำ�นวน 3 รายวิิชา
สอนนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี จำำ�นวน 8 รายวิิชา
สอนนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา จำำ�นวน 3 รายวิิชา
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงงานพิิเศษ นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ภาควิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 1 โครงงาน

งานวิิจััย/สิ่่�งประดิิษฐ์์/ตำำ�รา

- การคิิดค้้นวิิธีีการสัังเคราะห์์ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาแบบใหม่่ชื่่�อว่่า ammonia vapour diffusion impregnation เป็็นวิิธีีช่่วยให้้
สัังเคราะห์์ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาที่่�มีีโครงสร้้างแบบ layered hydroxide (LH) โดยแตกต่่างจากวิิธีีอื่่�นที่่�สามารถควบคุุมการเติิบโตของ
โครงสร้้าง LH ได้้
- การพััฒนาตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาโลหะนิิกเกิิลสำำ�หรัับกระบวนการ CSCRM เพื่่�อควบคุุมอััตราส่่วน H2/CO ของกระบวนการ GTL
ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ โครงการทุุนสถาบัันบััณฑิิตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST)
- การพััฒนาฟิิล์์มบางของตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาโลหะผสมสององค์์ประกอบอนุุภาคขนาดนาโนสำำ�หรัับกระบวนการรีีฟอร์์มมิิงมีีเทน
ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย โครงการพััฒนานัักวิิจััยงานวิิจััยเพื่่�ออุุตสาหกรรม PHD59I0027
- โครงการกระบวนการเร่่งปฏิิกิิริิยาแบบสองส่่วนในเครื่่�องปฏิิกรณ์์ระดัับไมโครเมตรเพื่่�อควบคุุมอััตราส่่วนของ H2/CO
สำำ�หรัับผลผลิิตก๊๊าซสัังเคราะห์์ ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย โครงการพััฒนานัักวิิจััยและงานวิิจััยเพื่่�อ
อุุตสาหกรรม PHD59I0028
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-	ยื่่�นขออนุุสิิทธิิบััตรต่่อกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา จำำ�นวน 2 เรื่่�อง
		 1) การประดิิษฐ์์ “เครื่่�องปฏิิกรณ์์แบบช่่องทางการไหลหลายช่่องทาง ชนิิดถอดประกอบได้้สำำ�หรัับทดสอบตััวเร่่งปฏิิกิิริิยา
วิิวิิธพัันธ์์ในรููปแบบฟิิล์์มบางที่่�เคลืือบบนแผ่่นวััสดุุรองรัับ”
		 2) การประดิิษฐ์์ “ตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าสำำ�หรัับปฏิิกิริิ ยิ าการผลิิตก๊๊าซสัังเคราะห์์จากสารประกอบไฮโดรคาร์์บอนและวิิธีเี ตรีียมตััวเร่่ง
ปฏิิกิิริิยาดัังกล่่าว”
-	มีีผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการต่่างประเทศ จำำ�นวน 5 เรื่่�อง
- 	ตำำ�รา จำำ�นวน 2 เรื่่�อง
		 “การดุุลมวลและการดุุลมวลสาร (Mass and Material Balance)
“การดุุลมวลและการดุุลมวลสาร ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 (Mass and Material Balance)”
งานกรรมการ

- คณะกรรมการโครงการโอลิิมปิิกวิิชาการ สอวน. ค่่ายที่่� 2 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2561-2562
- คณะกรรมการจััดการแข่่งขัันเคมีีโอลิิมปิิกระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 16
- คณะกรรมการสอบปากเปล่่าขั้้�นสุุดท้้าย นัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- คณะกรรมการสอบปริิญญานิิพนธ์์ วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาโท-ปริิญญาเอก
- คณะกรรมการประเมิินผลการสอนเพื่่�อขอกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ
-	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาข้้อเสนอโครงการวิิจััย ทุุนวิิจััยคณะวิิทยาศาสตร์์ พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม มจพ. ประจำำ�ปีีงบประมาณ
		พ.ศ.2563
- คณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม (หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ.2563)
- คณะกรรมการสอบประเมิินความสามารถในการเข้้าศึึกษาต่่อระดัับบััณฑิิตศึึกษา สาขาวิิชาเคมีีอุุตสาหกรรม (1/2562)
- คณะกรรมการประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน รอบปีีการศึึกษา 2561-2562
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รองศาสตราจารย์์ ดร.เบญจวรรณ
ธรรมธนารัักษ์์
1 มิิถุุนายน 2541
อายุุราชการ
23 ปีี 6 เดืือน
วุุฒิิการศึึกษา
ปริิญญาเอก (Ph.D.) (Food Science & Nutrition)
Ohio State University, USA.
สัังกััด
ภาควิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมเกษตร อาหารและ
	สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
อุุดคติิในการทำำ�งาน 	รัักในงานที่่�ทำำ� และสร้้างสรรค์์ให้้ดีีขึ้้�นด้้วยความวิิริิยะ
	อุุตสาหะ
เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น
ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563

สายวิิชาการ

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่�ได้้รัับการยกย่่อง
งานสอน

- สอนวิิชา Food Chemistry, Nutrition, Food Additives, Advanced Food Science and Technology, Product
development
งานวิิจััย/สิ่่�งประดิิษฐ์์

- ผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ในวารสารระดัับชาติิ (จำำ�นวน 7 เรื่่�อง) และระดัับนานาชาติิ (จำำ�นวน 13 เรื่่�อง)
- ผลงานนำำ�เสนอในงานประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ (จำำ�นวน 13 เรื่่�อง) และระดัับนานาชาติิ (จำำ�นวน 14 เรื่่�อง)
- อนุุสิิทธิิบััตร จำำ�นวน 2 เรื่่�อง
		 1) เรื่่�อง “กรรมวิิธีีการผลิิตแผ่่นฟิิล์์มบริิโภคได้้จากแป้้งมัันสำำ�ปะหลัังและเจลาติินแมงกะพรุุนจากกระบวนการเอกซ์์ทรููชััน”
		 2) เรื่่�อง “กรรมวิิธีีการผลิิตฟิิล์์มดููดซัับกลิ่่�นจากอาหารทะเลและผลิิตภััณฑ์์”
- ผลงานวิิจััยทางด้้านแมงกะพรุุนชนิิดที่่�รัับประทานได้้ตั้้�งแต่่ปีี 2550 - ปััจจุุบััน เกิิดการสร้้างทีีมนัักวิิจััยและเกิิดความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีีจำ�ำ นวนนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี โท เอก ที่่�ร่่วมในงานวิิจััยนี้้� เกืือบ 30 คน
-	รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เรื่่อ� ง “Energy Care ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมสำำ�หรัับนัักกีีฬาจากสารสกััดเมล็็ดลำำ�ไยและแมงกะพรุุน”
ในการประกวดสิ่่�งประดิิษฐ์์และนวััตกรรม มจพ. ประเภทการประกวดโครงการ Startup
-	รางวััลชมเชยโครงการประกวดสิ่่�งประดิิษฐ์์และนวััตกรรม มจพ. ปีี 2559 เรื่่อ� ง “การพััฒนาฟิิล์ม์ บริิโภคได้้จากแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
และเจลาติินแมงกะพรุุนด้้วยวิิธีีการเอกซ์์ทรููชััน”
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วิิทยากร/ที่่�ปรึึกษา

-	ดููแลและออกแบบงานสหกิิจศึกึ ษาในสาขาวิิชาเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรมเกษตร ภาควิิชาเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรมเกษตร อาหาร
และสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่ปีี 2555-2563 ในฐานะอาจารย์์นิิเทศสหกิิจศึึกษา/อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาร่่วมโครงงาน
สหกิิจศึึกษา โดยดููแลและให้้คำำ�ปรึึกษานัักศึึกษาที่่�ออกสหกิิจศึึกษา จำำ�นวนมากกว่่า 70 คน มีีจำ�ำ นวนโครงงานสหกิิจศึึกษาเสร็็จสิ้้�น
มากกว่่า 40 โครงการ มีีจำ�ำ นวนสถานประกอบการที่่�เข้้าร่่วมสหกิิจศึึกษา มากกว่่า 10 แห่่ง จำำ�นวนรางวััลสหกิิจศึึกษา จำำ�นวน
15 รางวััล (รวมระดัับคณะ มหาวิิทยาลััย และระดัับชาติิ)
- ให้้คำำ�ปรึึกษากัับผู้้�ประกอบการ SME จำำ�นวน 34 ราย
-	ที่่�ปรึึกษาโครงการส่่งเสริิมเครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุุมชนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ปีีงบประมาณ 2562
-	ที่่�ปรึึกษาและวิิทยากร “โครงการปั้้�นดาว” ปีีงบประมาณ 2563
- วิิทยากรและที่่�ปรึึกษาโครงการความร่่วมมืือระหว่่างกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม	
- วิิทยากรกลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์ ในโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนและการจััดการศึึกษาวิิชาคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ระดัับโรงเรีียน (ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2545-2547)
- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ดีีเด่่น ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2561 กลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
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นายธนภััทร พุุทธศรีี
23 สิิงหาคม 2533
อายุุราชการ
30 ปีี 4 เดืือน
วุุฒิิการศึึกษา
ปริิญญาโท ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
สัังกััด
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกลและการบิิน-อวกาศ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อุุดคติิในการทำำ�งาน 	ทำำ�งานให้้เหมืือนเล่่น แต่่อย่่าทำำ�เป็็นเล่่นกัับงาน
เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น
ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563

สายสนัับสนุุนวิิชาการ

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่�ได้้รัับการยกย่่อง

- งานวิิจัยั “การสร้้างและหาประสิิทธิิภาพชุุดทดลองเรื่่อ� งการล้้าตััวของวััสดุุ” ลงตีีพิมพ์
ิ ว์ ารสารพััฒนาเทคนิิคศึึกษา และปััจจุบัุ นั
งานวิิจััยนี้้�ใช้้สอนวิิชาปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2 ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกลและการบิิน-อวกาศ
- งานวิิจััยเรื่่�อง “การสร้้างเครื่่�อมืือวััดค่่ายัังโมดููลััสของวััสดุุโดยไม่่ทำำ�ลาย”
- สร้้างเครื่่�องทดลองเรื่่�อง “การทดสอบเกจวััดความดััน”
- สอนวิิชาปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1 และ 2
- สอนพิิเศษนอกเวลาให้้ภาควิิชาวิิศวกรรมขนถ่่ายและโลจิิสติิกส์์ วิิชา Basic Mechanical and Materials Engineering Lab
และวิิชา Mechanical Engineering Lab.1
- กรรมการพััฒนาทัักษะทางวิิศวกรรมของนัักศึึกษา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
- กรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาบุุคลากรสายสนัับสนุุน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
- เป็็นประธานอนุุกรรมการการเสนอชื่่�อผู้้�สมควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และคณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
- ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศ การนำำ�เสนอโครงการ “สร้้างสื่่อ� การสอนวิิชาเขีียนแบบ” กิิจกรรมวัันแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� KM Sharing Day
ครั้้�งที่่� 6 ภายใต้้ชื่่�อ KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary: Invention to Innovation” เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม
2562
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รางวััลบุุคลากรดีีเด่่น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

โดยที่่�เป็็นการสมควรให้้มีีการคััดเลืือกบุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งบุุคลากรสายวิิชาการ และ                
สายสนัับสนุุนที่่�ปฏิิบััติิงานในมหาวิิทยาลััย มีีความรู้้�ความสามารถ และทัักษะในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่ ตล
� อดจนมีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และเป็็นผู้้�อุุทิิศตนเป็็นประโยชน์์ต่่อมหาวิิทยาลััย   สมควรให้้ได้้รัับการเชิิดชููเกีียรติิให้้เป็็น “บุุคลากร
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564” พร้้อมเป็็นแบบอย่่างให้้แก่่บุค
ุ ลากร เจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานของมหาวิิทยาลััยสืืบต่อ่ ไป  มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ มอบหมายสภาคณาจารย์์และพนัักงาน พิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564 จำำ�นวน 2 ประเภท  ได้้แก่่ (1) ประเภท “อาจารย์์ดีีเด่่น” จำำ�นวน 4 สาขา ได้้แก่่  สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี  
สาขาสัังคมศาสตร์์  สาขาศิิลปกรรมศาสตร์์ และสาขารัับใช้้สัังคม  (2)  ประเภท “สายสนัับสนุุนผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น” จำำ�นวน 4 ด้้าน
ได้้แก่่  ด้้านบริิการดีีเด่่น  ด้้านบริิหารดีีเด่่น  ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น   และด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น   เพื่่�อให้้มาซึ่่�งคนดีี  คนเก่่ง         
ที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ในเวทีีระดัับประเทศ อีีกทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทั้้�งสายวิิชาการ และสายสนัับสนุุนวิิชาการ ผลิิตผลงาน
และ/หรืือสร้้างสรรค์์นวััตกรรม งานวิิจััย เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับคณาจารย์์ พนัักงาน และนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย โดยมีีเกณฑ์์
การพิิจารณาที่่�สำ�คั
ำ ัญ ดัังนี้้�
ก. ประเภทอาจารย์์ดีีเด่่น

มีีองค์์ประกอบสำำ�คััญของการพิิจารณา 4 ส่่วน คืือ (1) ความรู้้�ความสามารถในเชิิงวิิชาการ
โดยการให้้น้ำำ��หนัักระหว่่างการสอน การวิิจััยและการบริิการวิิชาการ ทั้้�งนี้้�โดยเน้้นความเป็็นครููมากกว่่างานวิิจััย (2) ความรู้้�ความ
สามารถในการถ่่ายทอดความรู้้�  (3) คุุณธรรม จริิยธรรม และมนุุษยสััมพัันธ์์เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคม และ (4) การอุุทิิศตนเพื่่�อ               
ส่่วนรวม อาทิิ การนำำ�ศาสตร์์ที่่�ตนเองมีีความรู้้�ความสามารถหรืือเชี่่�ยวชาญไปพััฒนาหรืือถ่่ายทอดให้้กัับชุุมชน สัังคม จนส่่งผลต่่อ
การแก้้ปััญหา หรืือพััฒนาชุุมชน สัังคมให้้มีีความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน              
เป็็นที่่�ประจัักษ์์และได้้รัับการยอมรัับจากสาธารณะ โดยไม่่หวัังผลตอบแทนส่่วนบุุคคลในเชิิงธุุรกิิจหรืือในลัักษณะอื่่�น ๆ
ข. ประเภทบุุคลากรสายสนัับสนุุนผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น

เป็็นผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น เป็็นผลงานเชิิงประจัักษ์์ดีีเด่่นเป็็นที่่ย� อมรัับ 
โดยเน้้นผลงานหรืือผลการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�เป็็นอัันดัับแรก ซึ่่�งเกิิดจากความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ อาศััยความรู้้�  ความสามารถ
ประสบการณ์์ ความชำำ�นาญหรืือความเชี่่�ยวชาญ ความอุุตสาหะ เสีียสละ เป็็นผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อมหาวิิทยาลััย สัังคม และ
ประเทศชาติิ เป็็นที่่ย� อมรัับและเป็็นตััวอย่่างที่่ดีี� แก่่บุคุ คลอื่่�น โดยมีีผลงานดีีเด่่นอย่่างน้้อย 1 ผลงาน รวมถึึงเป็็นผู้้�มีีผลงานหรืือผลการ
ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น ตามแนวทางการพิิจารณาของแต่่ละด้้าน ได้้แก่่  ด้้านบริิการดีีเด่่น  ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น  ด้้านบริิหารดีีเด่่น  และด้้าน
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการคััดเลืือกบุุคลากรสายสนัับสนุุนผู้้�มีีผลงานดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564
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โดยในปีี พ.ศ.2564 มีีบุุคลากรที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็น “บุุคลากรดีีเด่่น มจพ. ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564” ดัังนี้้�
ประเภท ก. “อาจารย์์ดีีเด่่น”
สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี

  

ได้้แก่่
สัังกััด

ศาสตราจารย์์ ดร.พานิิช  วุุฒิิพฤกษ์์
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม

ประเภท ข. “บุุคลากรสายสนัับสนุุนผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น”
ด้้านบริิการดีีเด่่น

         
                 
ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น

ได้้แก่่
นายพงษ์์ศิิริิ  มุ่่�งพร   
ตำำ�แหน่่ง นัักวิิจััย (ปฏิิบััติิการ)
สัังกััด
สถาบัันนวััตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่่�งเศส

ด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น

ได้้แก่่
นายอนุุรัักษ์์  ทรงศัักดิ์์�ศรีี
ตำำ�แหน่่ง นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา (ปฏิิบััติิการ)
สัังกััด
สถาบัันสหกิิจศึึกษาและพััฒนาสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไทย-เยอรมััน

      
      
      

ได้้แก่่
นายธนภััทร  พุุทธศรีี  
ตำำ�แหน่่ง วิิศวกร (ชำำ�นาญการพิิเศษ)
สัังกััด
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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ศาสตราจารย์์ ดร.พานิิช
วุุฒิพ
ิ ฤกษ์์

สัังกััด
อายุุ

บุุคลากรดีีเด่่น

อายุุราชการ
วุุฒิิการศึึกษา

ประเภทอาจารย์์ดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี

ภาควิิชาครุุศาสตร์์โยธา คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม
63 ปีี
26 ปีี
วศ.บ. (วิิศวกรรมโยธา) มจธ.
วศ.ม. (วิิศวกรรมโยธา) มจธ.
D.Eng. (Soil Engineering) Asian Institute of
Technology

ผลงานดีีเด่่นและภาคภููมิิใจ
ผลงานด้้านความรู้้�ความสามารถในเชิิงวิิชาการ

เป็็นผู้้�แต่่ง เรีียบเรีียง แปล หนัังสืือ/ตำำ�รา จำำ�นวน 3  เล่่ม มีีผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารต่่างประเทศในสาขาที่่�เชี่่�ยวชาญอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เผยแพร่่ในที่่ป� ระชุุมวิิชาการในประเทศและต่่างประเทศสม่ำำ��เสมอ ทำำ�หน้า้ ที่่หั� วั หน้้าโครงการวิิจัยั และผู้้�ร่ว่ มวิิจัยั ตลอดระยะ
เวลาการทำำ�งานจวบจนปััจจุุบััน เคยได้้รัับรางวััลนัักวิิจััยที่่�มีีบทความวิิจััยคุุณภาพสููงตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการฐานข้้อมููล  มจพ.
พ.ศ.2555 ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศ และชนะเลิิศผลงานวิิจััยด้้านวิิศวกรรมจากทางสมาคมทางหลวงแห่่งประเทศไทย
ผลงานด้้านความสามารถในการถ่่ายทอดความรู้้�

ปฏิิบััติิงานสอนทั้้�งระดัับปริิญญาตรีี  โท  และ เอก ให้้คำำ�ปรึึกษาปริิญญานิิพนธ์์ วิิทยานิิพนธ์์ และดุุษฎีีนิิพนธ์์ ถ่่ายทอด        
ความรู้้�ผ่่านช่่องยููทููปโยธาน่่ารู้้� พััฒนาการสอนให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอร่่วมกัับการดููงานในสถานที่่�จริิง ทำำ�หน้้าที่่�ผู้�ป้ ระเมิินผลงานวิิชาการ
ระดัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ รองศาสตราจารย์์ และศาสตราจารย์์ ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรบรรยายในต่่างประเทศ
ผลงานด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม และมนุุษยสััมพัันธ์์

ดููแลปรนนิิบััติิบิิดามารดานัับจากวัันที่่�เริ่่�มประกอบสััมมาอาชีีพ ดููแลครอบครััวอบรมเลี้้�ยงดููบุุตรธิิดาด้้วยความรัักและ        
เอาใจใส่่สม่ำำ��เสมอ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน เจ้้าหน้้าที่่ นั
� ักศึึกษา และผู้้�ปกครอง รัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ผู้้�อื่่�นและรัับผิิดชอบในสิ่่�งที่่�ได้้กระทำำ� ดููแลให้้ความช่่วยเหลืือต่่อเพื่่�อนร่่วมงานในทุุกระดัับ รวมทั้้�งนัักศึึกษาอย่่างเหมาะสม
ผลงานด้้านการอุุทิิศตนเพื่่�อส่่วนรวม

เป็็นกรรมการอำำ�นวยการวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย และอนุุกรรมการสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องวิิศวกรรมโยธา สภาวิิศวกร     
ได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณจากวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี  รางวััลผู้้�ประเมิิน    
ดีีเด่่นระดัับอาชีีวศึึกษาจาก “สำำ�นัักงานรัับรองมาตรฐานและประเมิินคุุณภาพการศึึกษา (องค์์การมหาชน)” สมศ. เป็็นวิิทยากรรัับ
เชิิญถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ และถ่่ายทอดความรู้้�ผ่่านรายการโยธาน่่ารู้้�ทางช่่องยููทููปเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์
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นายธนภััทร พุุทธศรีี
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกลและการบิิน-อวกาศ
                      คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ตำำ�แหน่่ง       
วิิศวกร ชำำ�นาญการพิิเศษ
อายุุ
53 ปีี
อายุุราชการ
30 ปีี
วุุฒิิการศึึกษา
ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต (ค.อ.ม)   
                       สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
                       มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
อุุดมคติิในการทำำ�งาน  ทำำ�งานให้้เหมืือนเล่่น แต่่อย่่าทำำ�เป็็นเล่่นกัับงาน
สัังกััด

บุุคลากรดีีเด่่น
ประเภทบุุคลากร

สายสนัับสนุุนผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

ด้้านบริิการดีีเด่่น

ผลงานดีีเด่่นภาคภููมิิใจ
ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนงาน มหาวิิทยาลััย และสัังคม

-

เป็็นผู้้�ถ่่ายทอดความรู้้� และฝึึกทัักษะให้้กัับช่่างเทคนิิค
เป็็นวิิทยากรเชิิงปฏิิบััติิสอนทัักษะหลายแขนง เช่่น การเชื่่�อมไฟฟ้้า-การเชื่่�อมแก๊๊ส-งานวััดละเอีียด
เป็็นผู้้�ประกวดงาน KM Sharing Day 2017 ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ด้้านการเรีียนการสอน
เป็็นผู้้�ประกวดงาน KM Sharing Day 2020 ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ด้้านการบริิการวิิชาการ
งานวิิจััยสร้้างเครื่่�องทดลองที่่�ใช้้เป็็นสื่่�อการสอน เช่่น เรื่่�อง “การทดสอบเกจวััดความดััน”
เป็็นนัักกีีฬาเปตอง ที่่�ได้้ทำำ�เหรีียญทองชายคู่่�กีีฬาบุุคลากร ส.ก.อ. ครั้้�งที่่� 36 ณ มหาวิิทยาลััยพะเยา
เป็็นผู้้�จััดการทีีมเปตอง การแข่่งขัันกีีฬาบุุคลากร ส.ก.อ. ครั้้�งที่่� 38 ณ มหาวิิทยาลััยราชภััฏสุุราษฎร์์ธานีี
สร้้างเครื่่�องทดลองที่่�ใช้้เป็็นสื่่�อการสอนขึ้้�นมาใช้้งานเอง สามารถลดงบประมาณในการสั่่�งซื้้�อ
สร้้างเครื่่�องกวนทุุเรีียนไปใช้้ในอำำ�เภอเขาสมิิง จัังหวััดตราด และอำำ�เภอมะขาม จัังหวััดจัันทบุุรีี

ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างแก่่บุุคลอื่่�น

-

เป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งชำำ�นาญการพิิเศษ คนแรกของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
เป็็นวิิทยากรแนะนำำ�การทำำ�งานวิิจััยการเขีียนผลงานให้้แก่่บุุคคลากรสายสนัันสนุุนวิิชาการ
เป็็นผู้้�ทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ให้้กัับภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกลและการบิิน-อวกาศ
เป็็นผู้้�จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้กัับช่่างเทคนิิคและนัักศึึกษา
เป็็นอาจารย์์พิิเศษนอกเวลาราชการ ให้้กับนั
ั ักศึึกษาต่่างภาควิิชาฯ
เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบสููง ตรงต่่อเวลา และมีีคุุณธรรม
เป็็นผู้้�ให้้ความร่่วมมืือ ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งของภาควิิชาฯ ของคณะฯ รวมถึึงของมหาวิิทยาลััยฯ
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นายพงษ์์ศิริ
ิ ิ มุ่่�งพร
ฝ่่ายวิิจััย พััฒนา และถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
สถาบัันนวััตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่่�งเศส
ตำำ�แหน่่ง       
นัักวิิจััย ระดัับปฏิิบััติิการ
อายุุ
35 ปีี
อายุุราชการ
10 ปีี
วุุฒิิการศึึกษา
วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วศ.ม.)
สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
อุุดมคติิในการทำำ�งาน  พััฒนาตนเองตลอดเวลา เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่     
รัับผิิดชอบงานในหน้้าที่่�
สัังกััด

บุุคลากรดีีเด่่น
ประเภทบุุคลากร

สายสนัับสนุุนผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น

ผลงานดีีเด่่นภาคภููมิิใจ
ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนงาน มหาวิิทยาลััย และสัังคม

- ปััจจุุบัันตำำ�แหน่่งหััวหน้้าฝ่่ายวิิจััย พััฒนา และถ่่ายทอดเทคโนโลยีี  สถาบัันนวััตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่่�งเศส มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- มีีงานวิิจััยที่่�ดำำ�เนิินการเสร็็จแล้้วจำำ�นวน 12 โครงการ และงานวิิจััยที่่กำ� ำ�ลัังดำำ�เนิินการ (ปีี พ.ศ.2564)
ชื่่�อโครงการวิิจััย : ศึึกษาเสถีียรภาพของระบบดีีซีีไมโครกริิดแบบไฮบริิดโดยใช้้ตััวควบคุุมแบบไม่่เชิิงเส้้น
แหล่่งทุุน :
ทุุนพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่เพื่่�อตอบสนองอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (มจพ.) ประจำำ�ปีี 2564
หััวหน้้าโครงการ : นายพงษ์์ศิิริิ มุ่่�งพร
งบประมาณ
450,000.00 บาท
- มีีผลงานบทความวิิจััยจำำ�นวน 35 บทความ ที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิที่่�อยู่่�ในฐานข้้อมููล  Scopus (สืืบค้้น   
18 ธัันวาคม 2563) Paper = 35, Citations = 206 Times, H-index = 6
P. Mungporn, P. Thounthong, B. Yodwong, C. Ekkaravarodome, A. Bilsalam, S. Pierfederici, D. Guilbert,                      
B. Nahid-Mobarakeh, N. Bizon, Z. Shah, S. Khomfoi, P. Kumam, P. Burikham, “Modeling and Control of Multiphase
Interleaved Fuel-Cell Boost Converter based on Hamiltonian Control Theory for Transportation Applications,”
IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol.6, no.2, pp.519-529, June 2020.
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ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างแก่่บุุคคลอื่่�น

- รางวััลบทความดีีเด่่น สาขาอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำ�ลั
ำ ัง งานประชุุมวิิชาการวิิศวกรรมไฟฟ้้า ครั้้�งที่่� 33
Phatiphat Thounthong, Pongsiri Mungporn, Panarit Sethakul, and Serge Pierfederici, “A Control Law Based-on
Differential Flatness Property for Multiphase Interleaved DC-DC Converter,” the 33th Electrical Engineering
Conference (EECON 33), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
- รางวััลบทความดีีเด่่น October 2015: awarded in 3rd place as Outstanding Paper
P. Mungporn, N. Poonnoi, S. Sikkabut,C. Ekkaravarodome, P. Thounthong N. BizonM.Hinaje, S. Pierfederici,           
B. Davat, “Model Based Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for Fuel Power Source for
Mobile Based Station,” The 37th IEEE PELS International Telecommunications Engineering Conference                  
(INTELEC-2015) 18-22 October 2015. http://www.intelec2015.0rg/
- รางวััลบทความดีีเด่่น สาขาอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง งานประชุุมวิิชาการวิิศวกรรมไฟฟ้้า ครั้้�งที่่� 41
S. Sriprang, B. Nahid-Mobarakeh, S. Pierfederici, N. Takorabet, N. Bizon, P. Kumam, P. Mungporn and                           
P. Thounthong, “State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Extended Luenberger
Obsever,” submitted to EECON-41, Ubon Ratchathani, THAILAND. 21-23 Nov. 2018.
- รางวััลชนะเลิิศ ด้้านวิิจััยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม โครงการ KM Sharing Day 2020 KMUTNB
หััวข้้อองค์์ความรู้้� : ออกแบบและติิดตั้้�งแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ใช้้เองอย่่างง่่าย
จััดโดย : มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
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นายอนุุรัก
ั ษ์์ ทรงศัักดิ์์�ศรีี
ฝ่่ายพััฒนาสื่่�อและการจััดการเรีียนการสอน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สถาบัันสหกิิจศึึกษาและพััฒนาสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไทย-เยอรมััน
ตำำ�แหน่่ง       
นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา
อายุุ
30 ปีี
อายุุราชการ
6 ปีี
วุุฒิิการศึึกษา
ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
อุุดมคติิในการทำำ�งาน  คิิดจะทำำ�อะไรแล้้วต้้องลงมืือทำำ�ทัันทีี 
และต้้องทำำ�ให้้ถึึงที่่�สุุด
สัังกััด

บุุคลากรดีีเด่่น
ประเภทบุุคลากร

สายสนัับสนุุนผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

ด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น

ผลงานดีีเด่่นภาคภููมิิใจ
ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนงาน มหาวิิทยาลััย และสัังคม

- ชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมการทำำ�งานของโปรแกรมสลัับสัญ
ั ญาณภาพและระบบไฟแสดงสถานะออนแอร์์ในสตููดิิโอ เลขที่่อ� นุุสิทธิ
ิ บัิ ตั ร
15121 นำำ�มาใช้้ในการผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอนในห้้องสตููดิิโอ ชั้้�น 3 สถาบัันสหกิิจศึึกษาและพััฒนาสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไทย-เยอรมััน
ช่่วยลดเวลา ลดความซัับซ้้อน และลดขั้้�นตอนในการปฏิิบััติิงานได้้มาก
- ระบบควบคุุมไมโครคอนโทรลเลอร์์ในชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมการทำำ�งานของโปรแกรมสลัับสัญ
ั ญาณภาพและระบบไฟแสดงสถานะ
ออนแอร์์ในสตููดิิโอ เลขทะเบีียนลิิขสิิทธิ์์� ว1.7699
- เครื่่�องช่่วยฟัังเสีียงปอดและหััวใจผ่่านหููฟัังบลููทููธ (Bluetooth Stethoscope) บริิจาคให้้โรงพยาบาลเจ้้าพระยาอภััยภููเบศร
จัังหวััดปราจีีนบุุรีี และโรงพยาบาลแพร่่ เพื่่�อใช้้อำ�ำ นวยความสะดวกในสถานการณ์์โควิิด-19
- หน้้ากากกัันกระเด็็น (Face Shield) ผลิิตด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติ บริ
ิ ิจาคไปยัังบุุคลากรทางการแพทย์์ในสามจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ กรมราชทััณฑ์์ โรงพยาบาลศููนย์์ยะลา สำำ�นัักการสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครยะลา โรงพยาบาลยี่่�งอ
เฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา จัังหวััดนราธิิวาส
ผลงานที่่�ปฏิิบััติิเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างแก่่บุุคคลอื่่�น

- ชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมการทำำ�งานของโปรแกรมสลัับสัญ
ั ญาณภาพและระบบไฟแสดงสถานะออนแอร์์ในสตููดิิโอ เลขที่่อ� นุุสิทธิ
ิ บัิ ตั ร
15121
- ระบบควบคุุมไมโครคอนโทรลเลอร์์ในชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมการทำำ�งานของโปรแกรมสลัับสัญ
ั ญาณภาพและระบบไฟแสดงสถานะ
ออนแอร์์ในสตููดิิโอ เลขทะเบีียนลิิขสิิทธิ์์� ว1.7699
- เครื่่�องช่่วยฟัังเสีียงปอดและหััวใจผ่่านหููฟัังบลููทููธ (Bluetooth Stethoscope)
- หน้้ากากกัันกระเด็็น (Face Shield) ผลิิตด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ที่มีผลงานดีเด่น ประจำาปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมงานวิจัย งานวิชาการ และงาน
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างและ/
หรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ถือเป็นกลไกหนึ่งใน
การสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยให้ความสำาคัญกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีศักยภาพและ
สามารถพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ และได้ ม อบหมายให้ สำ า นั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทำ า หน้ า ที่
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงานประจำาปี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งแบ่งเป้าประสงค์และเกณฑ์
การประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 กลุม่ วิจยั เฉพาะทาง ศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง และศูนย์ความเลิศ เพือ่ การสร้างองค์ความรูใ้ หม่หรือต่อยอด
องค์ความรู้ในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่ายวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2 กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเลิศ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุน
การนำานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์ที่ 3 ศูนย์วิจัยเพื่อการสร้างผลงานวิจัยเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายแบบบูรณาการ ที่มีผลกระทบเชิงรุก
ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
ในปี พ.ศ.2562 มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ผลการดำาเนินงานสูงสุดในแต่ละเป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center : RERC) ซึ่งมี ศาสตราจารย์
ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง อาจารย์ประจำาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าศูนย์
เป้าประสงค์ที่ 2 ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Advanced Industrial Engineering
Management Systems Research Center) ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์
เป้าประสงค์ที่ 3 ศูนย์วจิ ยั การเผากากของเสีย (The Waste Incineration Research Center) ซึง่ มี รองศาสตราจารย์
ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562 สูงสุด
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ในลักษณะของกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายวิจัย
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
Renewable Energy Research Center (RERC)

หัวหน้าศูนย์ :
ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ส่วนงานต้นสังกัด :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สถานที่จัดตั้งศูนย์ :
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารสำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่จัดตั้งศูนย์ :
ปี พ.ศ.2558
ความเชี่ยวชาญของศูนย์ :
1. พลังงานทดแทน
2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาำ ลัง
3. ระบบสมองกลฝังตัว
4. การจัดเก็บพลังงาน
สมาชิกภายในศูนย์ :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนริทร์ อัครวโรดม
4. อาจารย์ณิชมน พูนน้อย
5. นายสุวัจน์ สิกบุตร
6. นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
7. นายอมร บุญเส็ง
8. นายพงษ์ศิริ มุ่งพร
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562 สูงสุด
ในการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการนำานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Advanced Industrial Engineering Management Systems Research Center

หัวหน้าศูนย์ :
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
ชื่อศูนย์ภาษาไทย :
ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อศูนย์ภาษาอังกฤษ :
Advanced Industrial Engineering Management Systems Research Center
ส่วนงานต้นสังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่จัดตั้งศูนย์ :
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่จัดตั้งศูนย์ :
ปี พ.ศ.2554
ความเชี่ยวชาญของศูนย์ :
1. Machine Learning
2. Deep Learning
3. Cyber Physical System
4. Artificial Intelligence
5. Expert System
6. Decision Support System
สมาชิกภายในศูนย์ :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม
2. อาจารย์ ดร.โสภิดา ท้วมมี
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562 สูงสุด

ในการสร้างผลงานวิจยั เชิงเทคนิคและเชิงนโยบายแบบบูรณาการทีม่ ผี ลกระทบเชิงรุกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย
The Waste Incineration Research Center

หัวหน้าศูนย์ :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ
ชื่อศูนย์ภาษาไทย :
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย
ชื่อศูนย์ภาษาอังกฤษ :
The Waste Incineration Research Center
ส่วนงานต้นสังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่จัดตั้งศูนย์ :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่จัดตั้งศูนย์ :
ปี พ.ศ.2551
ความเชี่ยวชาญของศูนย์ :
1. Waste Thermal of Treatment Process
2. Air Pollution Control
สมาชิกภายในศูนย์ :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
3. ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง
4. ดร.นิติธร คงแก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
7. นางสาวปาลิตา ไชยวงศ์
8. นายณัฐเมศร์ โรจนพงศ์ทวี
9. นายสุรชัย คงไพศาลถาวร
10. นางสาวปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
11. นายเสาวฤกษ์ ศรีวรรณวัฑฒ์
12. นายวัชระ ท่าดี
13. นางสาวปิยนุช ไชยวงศ์
14. นางสาวปรารถนา สวัสดี
15. นางสาวนลินี ศรีสาำ ราญ
16. นางสาวปนัดดา ปานแม้น
17. นางสาวคู่ขวัญ คล้ายจำาแลง
18. นางสาวกันทิชา ภู่ประกร
19. นายอดิสรณ์ แก้วลูก
20. นางสาวธวชินี เชาว์ทอง
21. นางสาวรุจิกาญจน์ อัครธนาอภินันท์
22. นางสาวสุฑารัตน์ ณรินทร์
23. นางสาวเกษรา เกิดสุข
24. ดร.ชีวานุช ทับทอง
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รางวัลนักวิจัย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำาปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน วิจัย รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยด้วยสือ่ ทุกรูปแบบ เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั อย่างเต็มรูปแบบ
อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง นำาไปสูก่ ารเป็นนักวิจยั มืออาชีพ ทีส่ ามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือแก้ไขปัญหาสังคม อีกทัง้ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รบั ทราบ
ข้อมูลนักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มกี ารมอบรางวัลนักวิจยั พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำาปี 2563
ดังมีรายชือ่ และรางวัล ดังนี้
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รบั เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล จำานวนเงิน 35,000 บาท
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น ด้านนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดสี กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รบั เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล จำานวนเงิน 35,000 บาท
รางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น
รางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa
สำานักงานอธิการบดี
ได้รบั โล่ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล จำานวนเงิน 25,000 บาท
รางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น ด้านสังคมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา
คณะบริหารธุรกิจ
ได้รบั โล่ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล จำานวนเงิน 25,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รบั เกียรติบตั ร
รางวัลชมเชยนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิง่ แวดล้อม
รางวัลชมเชยนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น ด้านสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
รางวัลชมเชยนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่น ด้านนวัตกรรม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
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รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
Professor Dr.Piti Sukontasukkul
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
(วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาโท
(วิศวกรรมโครงสร้าง)
ปริญญาตรี

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

2544

University of British Columbia

2537

Asian Institute of Technology

2533

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุซีเมนต์
- คอนกรีตเสริมเส้นใย
- การประยุกต์ใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะในวัสดุก่อสร้าง
- ซีเมนต์สำาหรับงานพิมพ์ 3 มิติ
โทรศัพท์ : 081-707-3705

E-mail : piti.s@eng.kmutnb.ac.th; piti@kmutnb.ac.th

60

รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้านนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
Associate Professor Dr.Ubolrat Wangrakdiskul
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท

2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

2526

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
- Productivity Improvement of Production Process
- Waste Utilization for Ceramic Clay Tile
โทรศัพท์ : 084-676-3237

E-mail : ubolrat.w@eng.kmutnb.ac.th
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รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa
กองส่งเสริมวิชาการ สำานักงานอธิการบดี

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

2556-2560
(2013-2017)
2554-2556
(2011-2013)
2549-2553
(2006-2010)

Visvesvaraya Technological University,
Belagavi, Karnataka, India
Visvesvaraya Technological University,
Belagavi, Karnataka, India
Visvesvaraya Technological University,
Belagavi, Karnataka, India

ความเชี่ยวชาญ
- Natural fiber composites
- Biopolymers
- Wood Polymer Composites, Lightweight Polymer Composites
- Tribology of Polymer Composites
โทรศัพท์ : 080-630-0745

E-mail : mcemrs@gmail.com, mavinkere.r.s@op.kmutnb.ac.th
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รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา
Assistant Professor Dr.Pannarai Lata
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท

2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรี

2549

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ
- บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
- ตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Standards Interpretations)
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
- บัญชีพฤติกรรม (Behavioral Accounting)
- ภาษีอากร (Taxation)
- บริหารธุรกิจ (Business)
โทรศัพท์ : 084-390-5434

E-mail : pannarai.r@fba.kmutnb.ac.th
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รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น
Dr.Saichon Sriphan
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก และปริญญาโท
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาตรี
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ
- แหล่งกำาเนิดพลังงานขนาดเล็กยืดหยุ่นได้ (Flexible nanogenerators)
- อุปกรณ์รับรู้และเก็บเกี่ยวพลังงานอุบัติใหม่ (Novel energy sensing and harvesting devices)
- การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาำ หรับวัสดุขน้ั สูง (Electrical and electronic characterizations
for advanced materials)
โทรศัพท์ : 094-621-7621

E-mail : saichon.s@sciee.kmutnb.ac.th
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รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว
Dr.Part Sungkaew
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอก
(เศรษฐศาสตร์)
ปริญญาโท
(เศรษฐศาสตร์)
ปริญญาตรี
(อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
ความเชี่ยวชาญ
- Microeconomics
- Economic Development
- Transportation Economics
- Tourism Economics
โทรศัพท์ : 084-024-0892

E-mail : parts@kmutnb.ac.th
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รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
Assistant Professor Dr.-Ing. Pruet Kowitwarangkul
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน (TGGS)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2557

RWTH Aachen University, Germany

ปริญญาโท

2552

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(TGGS), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี

2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
- กระบวนการทางโลหะวิทยา (Metallurgical processes)
- พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ (Computational fluid dynamics)
- การจำาลองแบบทางคอมพิวเตอร์ (Computer simulation)
- กระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อโลหะ (Metal additive manufacturing)
โทรศัพท์ : 097-151-9070

E-mail : pruet.k@tggs.kmutnb.ac.th
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เกียรติประวัติของ มจพ.
รางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2550
รางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม
ในการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาวิชาการ ประจำาปี 2544
รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น สายอธิการบดี
เหรียญสดุดีเกียรติคุณ ครุฑทองคำา ประจำาปี 2544 - 2545
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก 8 สมัย
พ.ศ. 2549, 2550, 2552, 2553, 2554, 2556, 2559 และ 2561

