วันรวมนําใจชาว
ประจําป 2565

มจพ.

KMUTNB's Foundation Day 2022
17 กุมภาพันธ์ 2565

63 ป มจพ.
ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย
KMUTNB’S 63

rd

ANNIVERSARY:

TECHNOLOGICAL INNOVATION PERSISTENCE TOWARD
CREATING VALUE FOR THAI SOCIETY

กำำ�หนดการงานวัันรวมน้ำำ�
� ใจชาว มจพ. ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
เนื่่อ
� งในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ครบ 63 ปีี

ั คมไทย”
“63 ปีี มจพ. ยืืนหยััด นวััตกรรมพัั ฒนา สร้้างคุุณค่่าสัง
วัันพฤหััสบดีีที่่� 17 กุุมภาพัั นธ์์ พ.ศ. 2565
ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ภาคเช้้า	พิธี
ิ ทำ
ี �
ำ บุุญ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์์

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

-

ถวายภััตตาหารเช้้าแด่่พระสงฆ์์ จำนวน 9 รููป ณ ห้้องรัับรองอาคารนวมิินทรราชิินีี
ลงทะเบีียนผ่่าน QR Code
พระสงฆ์์เจริิญพระพุุทธมนต์์
เสร็็จพิิธีี [รัับอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่�ม (Snack Box) ณ ลานอาคารนวมิินทรราชิินีี]

ภาคสาย

พิิธีรำ
ี ำ�ลึึกถึง
ึ ทวาปููชนีียาจารย์์ : ศาสตราจารย์์ ดร.บุุญญศัักดิ์์� ใจจงกิิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

เวลา 09.30 น.

ิ ินธร
ณ ลานทวาปููชนีียาจารย์์ หน้้าอาคารบััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิริ
ไทย-เยอรมััน

- ลงทะเบีียนผ่่าน QR Code
- แขกผู้้�มีีเกีียรติิพร้้อมกััน ณ ลานทวาปููชนีียาจารย์์
- พิิธีีส่่งมอบรถยนต์์ เพื่่�อเป็็นอนุุสรณ์์แด่่ ศาสตราจารย์์ ดร.บุุญญศัักดิ์์� ใจจงกิิจ โดยครอบครััวใจจงกิิจ
เวลา 10.00 น. - 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ณััฐพงศ์์ มกระธััช
		ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมและกายภาพ กล่่าวรายงาน
- ศาสตราจารย์์ ดร.สุุชาติิ เซี่่�ยงฉิิน อธิิการบดีี กล่่าวระลึึกถึึงทวาปููชนีียาจารย์์ :
		 (ศาสตราจารย์์ ดร.บุุญญศัักดิ์์� ใจจงกิิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle)
- ผู้้�ร่่วมงานยืืนแสดงความเคารพและรำลึึกถึึงอาจารยคุุณของทั้้�งสองท่่าน
- นายกสภามหาวิิทยาลััย อธิิการบดีี อดีีตอธิิการบดีี และครอบครััวใจจงกิิจ วางพวงมาลารำลึึกถึึง
		 อาจารยคุุณ
- ผู้้�แทนคณะผู้้�บริิหารและบุุคลากรของส่่วนงาน วางดอกไม้้รำลึึกถึึงอาจารยคุุณ ตามลำดัับ
- เสร็็จพิิธีี
: กำหนดการอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามความเหมาะสม
: การแต่่งกาย : ชุุดสุุภาพ/สากลนิิยม
:	รููปแบบการจััดงาน New normal ตามมาตรการควบคุุมโรคของกระทรวงสาธารณสุุข ด้้วยการรัักษาระยะห่่างและ
		 สวมหน้้ากากอนามััย/หน้้ากากผ้้าทุุกท่่าน
หมายเหตุุ
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นายสมชาย หอมกลิ่่น
� แก้้ว
วััน เดืือน ปีี เกิิด 26 พฤศจิิกายน 2506
อายุุ 58 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิหารองค์์กร
ภาครััฐ/การเมืือง

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2528 ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ไฟฟ้้า จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ.2553		 ปริิญญาโท MSC (Electrical Power Engineering) The Sirindhorn
		 International Thai-German Graduate School of Engineering มจพ.
ประวััติิการทำำ�งาน

สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

การไฟฟ้้านครหลวง อาคารวััฒนวิิภาส
เลขที่่� 1192 ถนนพระรามที่่� 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ 0 2256 3003
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1173 1748
Email : somchaih@mea.or.th

พ.ศ.2556 		 ผู้้�อำนวยการฝ่่ายจััดหา การไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2558 		 ผู้้�อำนวยการฝ่่ายวางแผนระบบไฟฟ้้า การไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2561		 ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (วิิชาการและบริิหารพััสดุุ) การไฟฟ้้านครหลวง
พ.ศ.2563 		รองผู้้�ว่่าการวิิชาการและบริิหารพััสดุุ การไฟฟ้้านครหลวง
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

- รองผู้้�ว่่าการวางแผนและนวััตกรรมระบบไฟฟ้้า การไฟฟ้้านครหลวง
- Vice Chairman, Technical & Social Activities, IEEE Power & Energy Society 		
		 Thailand
- กรรมการบริิหารศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีไฟฟ้้ากำลััง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ 		
		 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- กรรมการแห่่งชาติิว่่าด้้วยมาตรฐานเทคนิิคทางไฟฟ้้าระหว่่างประเทศ
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นายไพบููลย์์ ณะบุุตรจอม
วััน เดืือน ปีี เกิิด 17 สิิงหาคม 2505
อายุุ 59 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิหารองค์์กร
ภาครััฐ/การเมืือง

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพิิจิิตร (นัักปกครอง ระดัับสููง)
ประเภทบริิหารระดัับสููง สายงานบริิหารงาน
ปกครอง สำนัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน

ศาลากลางจัังหวััดพิิจิิตร
เลขที่่� 222 หมู่่�ที่่� 1 ตำบลท่่าหลวง
อำเภอเมืืองพิิจิิตร จัังหวััดพิิจิิตร 66000
โทรศััพท์์ 0 5661 1034
โทรสาร 0 5661 1034
Email: na.phaiboon@gmail.com
สถานที่่ติ
� ิดต่่อ

จวนผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพิิจิิตร
เลขที่่� 444 ถนนบุุษบา ตำบลในเมืือง
อำเภอเมืืองพิิจิิตร จัังหวััดพิิจิิตร 66000
โทรศััพท์์ 0 5661 1114

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2543 		
		
พ.ศ.2549
		
พ.ศ.2551
		
		
พ.ศ.2558 		
		
		
		

ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นข้้าราชการดีีเด่่นของกรมโยธาธิิการ (เดิิม)
“รัับโล่่เกีียรติิคุุณ” จากรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น ประจำปีี 2548
“รัับเกีียรติิบััตร	และครุุฑทองคำ” จากนายกรััฐมนตรีี
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามมาตรฐานทางคุุณธรรมและจริิยธรรม
กรมโยธาธิิการ และผัังเมืือง “รัับโล่่เกีียรติิคุุณ” จากอธิิบดีีกรมโยธาธิิการ	
และผัังเมืือง
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศการประกวดจััดสร้้างหอสมุุดเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุุ 5 รอบ “รัับโล่่รางวััลและชุุดคอมคอมพิิวเตอร์์” จากอธิิบดีี
กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2529 ปริิญญาตรีี ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
		 คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2535 ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (M.P.A.) สาขาการจััดการ	
		 สำหรัับนัักบริิหาร คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิต		
		พััฒนบริิหารศาสตร์์ (นิิด้้า)
พ.ศ.2556		 ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักปกครองระดัับสููง (นปส.) รุ่่�นที่่� 61
		 วิิทยาลััยมหาดไทย สถาบัันดำรงราชานุุภาพ สำนัักงานปลััดกระทรวง
		 มหาดไทย
พ.ศ.2560 		 ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำสำหรัับผู้้�บริิหารกระทรวงมหาดไทย
		 (MOI LP) รุ่่�นที่่� 1 สถาบัันดำรงราชานุุภาพ สำนัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
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ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2529 		 อาจารย์์ 1 ระดัับ 3 วิิทยาลััยเทคนิิคเพชรบููรณ์์ กรมอาชีีวศึึกษา
พ.ศ.2534		 อาจารย์์ 1 ระดัับ 4 วิิทยาลััยเทคนิิคเพชรบููรณ์์ กรมอาชีีวศึึกษา
พ.ศ.2536		 วิิศวกรโยธา ระดัับ 4 (โอน) สำนัักงานโยธาธิิการ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
พ.ศ.2541		 วิิศวกรโยธา ระดัับ 6 สำนัักงานโยธาธิิการ จัังหวััดพิิจิิตร
พ.ศ.2543		 วิิศวกรโยธา ระดัับ 7 สำนัักงานโยธาธิิการ จัังหวััดพิิจิิตร
พ.ศ.2547		 วิิศวกรโยธา ระดัับ 8 สำนัักงานโยธาธิิการและผัังเมืือง จัังหวััดเพชรบููรณ์์
พ.ศ.2553		 โยธาธิิการและผัังเมืือง จัังหวััดเพชรบููรณ์์ (ผู้้�อำนวยการต้้น)
พ.ศ.2555		 โยธาธิิการและผัังเมืือง จัังหวััดเพชรบููรณ์์ (ผู้้�อำนวยการสููง)
พ.ศ.2556		 โยธาธิิการและผัังเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก (ผู้้�อำนวยการสููง)
พ.ศ.2558		 ผู้้�ตรวจราชการกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
พ.ศ.2559		รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสุุโขทััย
พ.ศ.2560		รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพิิษณุุโลก
พ.ศ.2563		 ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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รองศาสตราจารย์์ ดร.อุุดมวิิทย์์
ไชยสกุุลเกีียรติิ

วััน เดืือน ปีี เกิิด 15 เมษายน 2504

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิหารองค์์กร
ภาครััฐ/การเมืือง

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
รััตนโกสิินทร์์
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
เลขที่่� 96 หมู่่� 3 ตำบลศาลายา
อำเภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม 73170
โทรศััพท์์ 0 2441 6000 ต่่อ 2110
โทรสาร 0 2889 4585 ต่่อ 2105
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1867 7542
E-mail: udomvit.k@rmutr.ac.th

อายุุ 60 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2552		 โล่่รางวััล บุุคคลตััวอย่่าง ปีี 2552 (Man of The Year 2009) สาขาพััฒนาการ
		ศึึกษา (โล่่เกีียรติิยศ) จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์์นายแพทย์์เกษม วััฒนชััย
		 (องคมนตรีี) ปีี พ.ศ.2552
พ.ศ.2554 		 การยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเป็็น ข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น ประจำปีีพุุทธศัักราช
		 2553 (ครุุฑทองคำ)
พ.ศ.2556 - เกีียรติิบััตรและโล่่พระราชทานรางวััลบุุคคลแห่่งปีี 2556 รางวััลพระกิินรีี
		 สาขานัักพััฒนาองค์์กรดีีเด่่น จากสมเด็็จพระมหารััชมัังคลาจารย์์ คณะ
		 ผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�สมเด็็จพระสัังฆราช และ ฯพณฯ พลเอก วิิจิิตร กุุลละวณิิชย์์
		 องคมนตรีี จััดโดย สมััชชานัักจััดรายการข่่าววิิทยุุโทรทััศน์์หนัังสืือพิิมพ์์แห่่ง
		 ประเทศไทย ร่่วมกัับกรมประชาสััมพัันธ์์
- โล่่รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
		 พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ประจำปีี พ.ศ. 2556 ด้้านความสำเร็็จ
		 ในอาชีีพหน้้าที่่�การงาน
พ.ศ.2557 - โล่่รางวััลศิิษย์์เก่่าเทเวศร์์ดีีเด่่น คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััย
		 เทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร ประจำปีี พ.ศ.2557 ในงานศิิษย์์เก่่าเทเวศร์์
		ดีีเด่่น 66 ปีี ด้้านความสำเร็็จในอาชีีพหน้้าที่่�การงาน จััดโดย คณะครุุศาสตร์์
		อุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
- เกีียรติิบััตร รางวััลคนไทยตััวอย่่าง โครงการกิิจกรรมรณรงค์์การทำความดีี
		 77 จัังหวััด ต้้นแบบคนดีีใต้้ร่่มพระบารมีีพ่่อของแผ่่นดิิน จากหม่่อมราชวงศ์์
		จิิราคม กิิติยิ ากร จััดโดย สมััชชา นัักจััดรายการข่่าววิิทยุุโทรทััศน์์หนัังสืือพิิมพ์์
		 แห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับกรมประชาสััมพัันธ์์
พ.ศ.2560		 โล่่รางวััลบุุคลากรทางการศึึกษา (สายวิิชาการดีีเด่่น) ซึ่่�งปฏิิบััติิตนในการ	
		 ประกอบสััมมาชีีพอัันสมควรแก่่การยกย่่อง (บุุคคลต้้นแบบความดีี) ประจำ
		ปีี พ.ศ.2560 ในงานอััตลัักษณาภาษาศิิลป์์กับั ศิิลปะศิิลปิินบนถิ่่น� ไทย จััดโดย
		 มหาวิิทยาลััยราชภััฏเพชรบุุรีี
พ.ศ.2564		 ประกาศเกีียรติิคุณร
ุ างวััลเกีียรติิยศ อััครบุุคคลแห่่งชาติิ (พรหมนาคา) ประจำ
		ปีี 2564 สาขาเกีียรติิคุุณนัักบริิหารและส่่งเสริิมด้้านการศึึกษาดีีเด่่น
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2528 		
พ.ศ.2539		
พ.ศ.2544		
พ.ศ.2548		
พ.ศ.2552		

ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตเทเวศร์์
ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
วิิศวกรรมศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารอาชีีวศึึกษา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2542 - ปััจจุุบััน สามััญวิิศวกร (สย.7248) หน่่วยงาน สภาวิิศวกรแห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2548 - ปััจจุุบััน กรรมการสภามหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
พ.ศ.2550 - ปััจจุุบััน กรรมการสภาวิิชการมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
พ.ศ.2550 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมศิิษย์์เก่่า มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
พ.ศ.2553 - ปััจจุุบััน กรรมการสมาคมคอนกรีีตแห่่งประเทศไทย สาขาคอนกรีีตและวััสดุุ
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2562	รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
พ.ศ.2559 - ปััจจุุบััน กรรมการสภาวิิศวกรแห่่งประเทศไทย สาขาคอนกรีีตและวััสดุุ
พ.ศ.2563 - ปััจจุุบััน กรรมการประจำผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ด้้ิ านวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม สถาบัันวิิจัยั และส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม มหาวิิทยาลััย
			ราชภััฏเพชรบุุรีี ตามคำสั่่�งมหาวิิทยาลััยราชภััฏเพชรบุุรีี
พ.ศ.2562 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภาวิิชาการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง
พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564	รองอธิิการบดีีกำกัับดููแลงานด้้านแผนและงบประมาณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
พ.ศ.2564 - ปััจจุุบััน ได้้รัับการสรรหาให้้ดำรงตำแหน่่งอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์

6

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไพศาล
บุุริน
ิ ทร์์วัฒ
ั นา

วััน เดืือน ปีี เกิิด 22 เมษายน 2493

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิหารองค์์กร
ภาครััฐ/การเมืือง

อายุุ 71 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

- ดำรงตำแหน่่ง อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ 2 วาระ
(พ.ศ.2556 - 2564)
- ดำรงตำแหน่่ง คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิิจและเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ และตำแหน่่งอื่่�น ๆ
- ดำรงตำแหน่่งและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการในมหาวิิทยาลััย รวมเป็็นระยะเวลา 49 ปีี
5 เดืือน 16 วััน ได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถ อุุทิิศตน ปฏิิบััติิงานด้้วยความทุ่่�มเท เสีียสละ
	ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ทำให้้มหาวิิทยาลััยมีีการพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ มากมาย
- เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย ชั้้�นสายสะพาย
ประวััติิการศึึกษา

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ข้้าราชการบำนาญ

สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 54/7 หมู่่�บ้้านชุุมชนร่่วมใจพััฒนา
หมู่่� 3 ถนนสายเอเชีีย ตำบลคลองสวนพลูู
อำเภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1852 9448

พ.ศ.2513
พ.ศ.2520
			
พ.ศ.2540
			
พ.ศ.2542
			

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง วิิทยาลััยเทคนิิคกรุุงเทพ
ปริิญญาตรีี การศึึกษาบััณฑิติ (บริิหารธุุรกิจิ ) สาขาวิิชาธุุรกิจศึ
ิ กึ ษา-การตลาด
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร	
ปริิญญาโท ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาบริิหารอาชีีวะและ
เทคนิิคศึึกษา) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
หลัักสููตรการปฏิิบัติั กิ ารจิิตวิิทยาฝ่่ายอำนวยการ สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�งคง
สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2515 เริ่่�มรัับราชการ ตำแหน่่งครููตรีี โรงเรีียนพณิิชยการพระนครศรีีอยุุธยา กรมอาชีีวศึึกษา
พ.ศ.2522	หััวหน้้าแผนกวิิชาการตลาด วิิทยาเขตพณิิชยการพระนครศรีีอยุุธยา สถาบัันเทคโนโลยีี
		ราชมงคล
พ.ศ.2539 ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร วิิทยาเขตศาลายา สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล
พ.ศ.2547 ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา วิิทยาเขตพระนครศรีีอยุุธยา วาสุุกรีี
		
สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล
พ.ศ.2550 คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิิจและเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
		สุุวรรณภููมิิ
พ.ศ.2555	รัักษาราชการแทนคณบดีีวิทิ ยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ
พ.ศ.2556 อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ
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ดร.สมิิช บััตรเจริิญ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 9 มกราคม 2518

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาพัั ฒนาวิิชาชีีพ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ผู้้�จััดการศููนย์์เทคนิิคและบริิหารข้้อมููลขายส่่ง
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 89/2 ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210
โทรศััพท์์ 08 2691 5653		
Email: smichb@nt.ntplc.co.th

อายุุ 47 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2559		 ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากสถาบัันวิิชาการ ทีีโอทีี บรรยายหลัักสููตร
		 “Wireless Broadband Technology (LTE)”
พ.ศ.2563 - ได้้รัับการพิิจารณาจากสำนัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) ให้้นำเสนอผลงาน
		 “บัันไดลิิงอััจฉริิยะเพื่่�อฝึึกความคล่่องแคล่่วว่่องไว” เข้้าร่่วมประกวดและ
		จััดแสดงนวััตกรรมในงาน “The 48th International Exhibition of
		 Inventions Geneva” ณ นครเจนีีวา สมาพัันธรััฐสวิิส
- ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
		 มหานคร บรรยายเรื่่�อง “5G Technology” ให้้แก่่ นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา
		ศิิษย์์เก่่า คณาจารย์์ และประชาชนทั่่�วไป
พ.ศ.2564 - ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากสมาคมสถาบัันวิิศวกรไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 แห่่งประเทศไทย (IEEE ComSoc Thailand) บรรยายเรื่่�อง “เทคโนโลยีี
		 5G บริิษััทโทรคมนาคมแห่่งชาติิ” ให้้กัับสมาชิิกและผู้้�สนใจทั่่�วไป
- ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากสถาบัันการสร้้างชาติิ บรรยายพิิเศษให้้กัับ
		 หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงเพื่่�อการสร้้างชาติิภาคตะวัันออก (นสช.EEC)
		 ในหััวข้้อ “เทคโนโลยีี 5G กัับการพััฒนาพื้้�นที่่� EEC”
- ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากบััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิ
		สิิริินธร ไทย-เยอรมััน บรรยายพิิเศษเรื่่�อง “5G Pilot Project” ให้้กัับ
		นัักศึึกษา นัักวิิจััย คณาจารย์์
- ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากจัังหวััดฉะเชิิงเทรา บรรยายเรื่่�อง “ต้้นแบบเมืือง
		อััจฉริิยะ” ในงาน
- “PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC X SMART CITY”
		 ให้้แก่่ นายสุุชาติิ ตัันเจริิญ รองประธานสภาผู้้�แทนราษฎร คนที่่� 1
		สื่่�อมวลชน และประชาชนทั่่�วไป
- ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรจากสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษ
		 ภาคตะวัันออก บรรยายเรื่่อ� ง “โครงร่่างการวางแผนสร้้างเมืืองอััจฉริิยะ และ
		 โซลููชั่่�นส์์” ให้้กัับผู้้�ร่่วมงานแถลงข่่าว บ้้านฉาง เมืืองต้้นแบบ 5G แห่่งแรก
		 ของประเทศไทย
พ.ศ.2565		 ได้้รัับเชิิญจากนายกสมาคมสหพัันธ์์ท่่องเที่่�ยวภาคเหนืือ และประธานสภา
		อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว จัังหวััดพิิษณุุโลก ให้้แนวคิิดการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
		 สมััยใหม่่สำหรัับการทำการเกษตรอััจฉริิยะ เกษตรแม่่นยำ และการท่่องเที่่�ยว	
		อััจฉริิยะ
8
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พ.ศ.2535 	มััธยมศึึกษาตอนปลาย โรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย
พ.ศ.2540 ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
พ.ศ.2547		 ปริิญญาโท สาขาวิิชาสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่าย คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า		
		 พระนครเหนืือ
พ.ศ.2557 ปริิญญาเอก สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า บััณฑิิตวิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิิริินธร ไทย-เยอรมััน
		 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2541		 แผนกอุุปกรณ์์โทรคมนาคม โทรศััพท์์ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี องค์์การโทรศััพท์์แห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2544		 แผนกระบบตอนใน เขตโทรศััพท์์ภาคตะวัันออกที่่� 1 องค์์การโทรศััพท์์แห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2547		ส่่วนพััฒนาระบบโครงข่่ายสื่่�อสารข้้อมููล บริิษััท ทศท คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2551		 ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ กิิจการร่่วมค้้าไทย-โมบาย บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2559		ส่่วนบริิหารธุุรกิิจโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2560		ส่่วนขายส่่งและบริิหารงานขายปลีีก บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2562 	ส่่วนบริิหารงานขายส่่งโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำกััด (มหาชน)
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นายจิิรวััฒน์์ หิิรัญ
ั เพิ่่ม
�
วััน เดืือน ปีี เกิิด 6 กัันยายน 2524
อายุุ 40 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาพัั ฒนาวิิชาชีีพ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

วิิศวกรอาวุุโส ส่่วนบริิหารโครงการและติิดตาม
ประเมิินผล บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 555 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 0 2537 3243
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 5488 1120
Email: jirawat.h@pttplc.com

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2554		 Coating Inspector NACE International certificated number.34783
พ.ศ.2556		 Cathodic Protection NACE International certificated
		 number.44339
พ.ศ.2561		รางวััล Best Expert บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2562 -	ลิิขสิิทธิ์์� Software การเชื่่�อมต่่อการทำงานระหว่่าง IOT Controller กัับ
		 การ์์ด Narrow Band Internet of Thing (NB-IOT) เลขที่่� ว.18077
-	รางวััล Best Contributor บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2563 - อนุุสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ระบบการวััดปริิมาณการใช้้และคำนวณยอดชำระ
		ค่่าก๊๊าซ สำหรัับการซื้้�อขายก๊๊าซ เลขที่่� 18874
- อนุุสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ชุุดอุุปกรณ์์ลดความดัันและวััดปริิมาตรก๊๊าซ
		 เลขที่่�คำขอ 2103000961
งานวิิจััยที่่ไ� ด้้รัับการตีีพิม
ิ พ์์

พ.ศ.2561 		 J. Hirunporm and M. Siripruchyanun, “A Current-mode PID
		 Controller Using Voltage Differencing Gain Amplifiers,”18th
		 International Symposium on Communications and Information
		 Technologies (ISCIT), pp.261-265, 2018.
พ.ศ.2562 M. Siripruchyanun, J. Hirunporm and K. Angkaew, “An Active		 only Grounded Capacitance Simulator,” Research, Invention,
		 and Innovation Congress (RI2C), pp.1-5, 2019.
พ.ศ.2562 J. Hirunporm and M. Siripruchyanun, “Lossless/lossy Inductance
		 Simulators Employing Single VDGA and Grounded Element,”
		 16th International Conference on Electrical Engineering/
		 Electronics, Computer, Telecommunications and Information
		 Technology (ECTI-CON), pp.713-716, 2019.
พ.ศ.2562 		 J. Hirunporm and M. Siripruchyanun, “A Four-quadrant
		 Current-mode Current-controllable Zero/Span Circuit using
		 Single Multiple-output Current Follower,” 7th International
		 Electrical Engineering Congress (recon), pp.1-4, 2019.
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พ.ศ.2562		
		
		
พ.ศ.2563		
		
		
พ.ศ.2563		
		
		
พ.ศ.2563
		
		
พ.ศ.2564		
		
		
พ.ศ.2564		
		
		

J. Hirunporm and M. Siripruchyanun, “A Fully/Independently Tunable Voltage-mode PID Controller
Using Voltage Differencing Gain Amplifiers with Electronic Method,” 42nd International Conference on
Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp.131-134, 2019.
J. Hirunporm, & M. Siripruchyanun, “A Low-voltage Current-mode Electronically Controllable Fourquadrant Zero/span Circuit,” ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and
Communications, 18(1), 61-69, 2020.
J. Hirunporm and M. Siripruchyanun. “An Independently/Electronically Tunable Voltage-mode
Multi-function Filter Using VDGAs.” 59th Annual Conference of the Society of Instrument and Control
Engineers of Japan (SICE), pp.898-902, 2020.
J. Hirunporm and M. Siripruchyanun, “An Independently/Electronically Controllable Schmitt Trigger
Using only Single VDGA,”17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), pp.118-121, 2020.
M. Siripruchyanun and J. Hirunporm, “A fully/electronically controllable voltage-mode Schmitt trigger
based on only single VDGA and its applications,” AEU - International Journal of Electronics and
Communications, vol.131, 2021.
J. Hirunporm, W. Saksiri and M. Siripruchyanun, “Electronically Controllable Precision Rectifiers Based
on Voltage Differencing Gain Amplifier,” 18th International Conference on Electrical Engineering/
Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), pp.704-707, 2021.

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2548		
พ.ศ.2550		
ปััจจุุบััน		
		

ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาวิิศวกรรมระบบเครื่่�องมืือวััด คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาโท สาขาวิิศวกรรมระบบควบคุุม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ปริิญญาเอก สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้าศึึกษา คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
(อยู่่�ระหว่่างศึึกษา)

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2550		 บริิษััท เพอรี่่� เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำกััด
พ.ศ.2551		 บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
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ดร.ทิินกร ผดุุงวงศ์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 30 พฤศจิิกายน 2510

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

- ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
		 (Vice President) บริิษััท สหวิิริิยาสตีีล
		อิินดััสตรีี จำกััด (มหาชน)
- กรรมการบริิษััท (Board of Directors)
		 สหวิิริิยาเพลทมิิล จำกััด (มหาชน)
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

สำนัักงานโรงงาน เลขที่่� 9 หมู่่� 7
ถนนบ้้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่่รำพึึง
อำเภอบางสะพาน
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77140
โทรศััพท์์ (66-32) 691-403-5, 691-412-5,
691-419-20 Ext.5007
โทรสาร (66-32) 691-416, 691-421
Email: thinnakornp@ssi-steel.com

อายุุ 54 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2550		ตััวแทนผู้้ผลิ
� ติ เหล็็กยกร่่างมาตรฐานบัังคัับในคณะกรรมการวิิชาการ (กว90)
		 เหล็็กแผ่่นรีีดร้้อนชนิิดม้้วน กัับสำนัักงานมาตรฐานอุุตสาหกรรม (สมอ.)
พ.ศ.2551		 อาจารย์์รับั เชิิญพิิเศษ คณะวิิศวกรรมอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2556		รางวััลสถานประกอบกิิจการดีีเด่่น ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
		 สภาพแวดล้้อมในการทำงาน
พ.ศ.2557 -	รางวััล Prime Minister Industry Award 2557 for Outstanding
		 Productivity
-	รางวััล Thailand Energy Awards ประจำปีี 2557 ด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงาน
		 ประเภทโรงงานควบคุุมดีีเด่่น
-	รางวััล ASEAN Energy Awards 2557 ประเภทการบริิหารจััดการพลัังงาน
		ดีีเด่่นในโรงงานขนาดใหญ่่
พ.ศ.2558 - ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรในงาน The 2nd ASIAN workshop on High		 Temperature oxidation and corrosion โดย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
		 พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- ได้้รัับเชิิญเป็็นผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ใิ นการบรรยายในงานการออกแบบกระบวนการ
		ขึ้้�นรููปโลหะแผ่่นความแข็็งแรงสููง จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการนโยบาย
		 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สวทน.) ร่่วมกัับ
		 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
-	รางวััล Prime Minister Industry Award 2558 for Outstanding
		 Safety Management
-	รางวััล Prime Minister Industry Award 2558 for Outstanding
		 Quality Management
พ.ศ.2559 - ได้้รัับเชิิญเป็็น กรรมการผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ิ พััฒนาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิติ
		 สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการและระบบ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
		 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2561		 ได้้รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรในงาน “หนึ่่�งทศวรรษ สถาบัันวิิจััยแสงซิินโครตรอน
		 (องค์์การมหาชน)” และเข้้ารัับเสด็็จ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
		 สยามบรมราชกุุมารีี
พ.ศ.2564		 ได้้รัับเชิิญให้้เป็็นคณะทำงานศึึกษาและจััดทำแบบมาตรฐานสะพาน
		 โครงสร้้างเหล็็ก สำหรัับกรมทางหลวงชนบท ในนามของสภาอุุตสาหกรรม
		 แห่่งประเทศไทย
12

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2532 		 โรงเรีียนการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
พ.ศ.2536		 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2547 		 ปริิญญามหาบััณฑิิต ภาควิิชาวิิศวกรรมโลหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ.2560 		 ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิต ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล สาขาวิิชาวิิศวกรรมวััสดุุและการผลิิต คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
		บััณฑิติ วิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิริิ นิ ธร ไทย-เยอรมััน (TGGS) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
		 & RWTH Aachen University German Program
ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2557		 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายวิิศวกรรมวััสดุุกลุ่่�ม สำนัักเทคโนโลยีีกลุ่่�มบริิษััท บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำกััด
		 (มหาชน)
พ.ศ.2556		 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายการผลิิต บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2555		รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายการผลิิต บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2553		หััวหน้้าทีีมรัับผิิดชอบ SSI UK : Restart Project โรงงานผลิิตเหล็็กกล้้าครบวงจร (Iron and Steelmaking :
		 Blast Furnace Route) ณ ประเทศอัังกฤษ
พ.ศ.2549		 ผู้้�จััดการทั่่�วไปสายการผลิิต สายปฏิิบััติิการ บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำกััด (มหาชน)
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นายทศพล คุุณะเพิ่่ม
� ศิิริิ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 26 มิิถุน
ุ ายน 2511
อายุุ 53 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

- ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
		 ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
		จำกััด (มหาชน)
- กรรมการบริิหาร บริิษััท วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
		จำกััด และบริิษััท ไทยดิิจิิตอลแมพ จำกััด
- กรรมการบริิหาร บริิษััท ดีี คอร์์ ซิิสเต็็ม
		อิินทิิเกรเตอร์์ จำกััด
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ปัันทำดีี
		 พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอสเซท จำกััด
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน

บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด (มหาชน)
สำนัักงานใหญ่่ เลขที่่� 63 ซอยสุุขุุมวิิท 68
ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางนาเหนืือ เขตบางนา
กรุุงเทพมหานคร 10260 โทรศััพท์์ 1176
Website : www.dtc.co.th
Email: thotspol@dtc.co.th

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2562		หััวหน้้าโครงการระบบติิดตามริ้้�วขบวนพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก
		 สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 10 โดยร่่วมกัับกองทััพไทย
พ.ศ.2562		หััวหน้้าโครงการระบบติิดตามขบวนเรืือพระราชพิิธีีในการเสด็็จ
		 พระราชดำเนิินเลีียบพระนคร โดยร่่วมกัับ DSI และกองทััพเรืือ
พ.ศ.2561		หััวหน้้าโครงการระบบวางแผนเส้้นทาง และควบคุุมขบวนปั่่�นจัักรยานงาน
		 Bike อุ่่�นไอรััก โดยร่่วมกัับกองทััพไทย
พ.ศ.2560		 ได้้รัับรางวััลผู้้�ประกอบธุุรกิิจดีีเด่่น ด้้านการนำทรััพย์์สิินทางปััญญาไปใช้้
		 ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ (IP Champion) สาขาลิิขสิิทธิ์์� ประเภทธุุรกิิจ
		 ขนาดใหญ่่ จากกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์ จากการพััฒนา
		ระบบบริิหารจััดการกิิจกรรมและกระบวนการทางธุุรกิิจ
พ.ศ.2559		 โครงการติิดตั้้ง� Mobile DVR รถนำขบวนผู้้น� ำประเทศที่่�เข้้าร่่วมประชุุมผู้้น� ำ
		 การประชุุมสุุดยอดกรอบความร่่วมมืือเอเชีีย (Asia Cooperation Dialogue
		 - ACD) ของกองบัังคัับการตำรวจจราจร กองบััญชาการตำรวจนครบาล
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2529 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ ช่่างกลโรงงาน สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
		 พระนครเหนืือ
พ.ศ.2533 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
อื่่�น ๆ (หลัักสููตรพิิเศษ/ระยะสั้้�น/ฯลฯ)
- หลัักสููตร Top Executive Program for Creative & Amazing Thai
		 Service (TOPCAT) รุ่่�น 1 มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
- หลัักสููตร Top Executive Program for in Commerce and Trade
		 (TEPCoT) รุ่่�น 13 มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

สถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 23 หมู่่�บ้้านสวนนคริินทร์์ 2
ถนนศรีีนคริินทร์์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ 0 2743 3766
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1000 0010

14

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2539		
พ.ศ.2552 		
พ.ศ.2560 		
พ.ศ.2560		
พ.ศ.2562		
พ.ศ.2564		

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
กรรมการบริิหาร บริิษััท วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ จำกััด และบริิษััท ไทยดิิจิิตอลแมพ จำกััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ปัันทำดีี พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอสเซท จำกััด
อาจารย์์พิิเศษ โรงเรีียนนายร้้อยสามพราน หลัักสููตรผู้้�กำกัับ รุ่่�น 112
บริิษััท ดีี คอร์์ ซิิสเต็็ม อิินทีีเกรเตอร์์ จำกััด
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี.
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ั � จุุลวัลลิ
ดร.ภููมิศั
ิ กดิ์์
ั ภ
ิ ะ
วััน เดืือน ปีี เกิิด 17 ธัันวาคม 2507
อายุุ 57 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วนชััยกรุ๊๊�ป จำกััด
(มหาชน)
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

บริิษััท วนชััย กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
สำนัักงานใหญ่่
เลขที่่� 2/1 ถนนวงศ์์สว่่าง แขวงวงศ์์สว่่าง
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516
Email: phumsakdi@vanachai.com

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2525 		
		
		
พ.ศ.2527		
		
		
พ.ศ.2529		
		
พ.ศ.2539 		
		
พ.ศ.2563		
		

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาเขีียนแบบเครื่่�องกล
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง สาขาวิิชาเขีียนแบบเครื่่�องกล
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
ปริิญญาตรีีอุุตสาหกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการผลิิต
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาการจััดการอุุตสาหกรรม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาเอกบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและ
ทรััพยากรมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2530		 วิิศวกร บริิษััทในกลุ่่�มวนชััย
พ.ศ.2536		 ผู้้จั� ัดการฝ่่ายวางแผนและพััฒนา บริิษััท วนชััยกรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2553		 ผู้้ช่� ่วยกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วนชััยกรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
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ดร.วิิโรจน์์ วสุุศุทธิ
ุ กุ
ิ ลก
ุ านต์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 14 มีีนาคม 2516
อายุุ 48 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2558		 ประกาศเกีียรติิคุุณ ประเภทสมนาคุุณ ชั้้�น 1 จากสถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
		 เพื่่�อประกาศว่่า เป็็นผู้้�มีีจิิตอาสา เสีียสละ อุุทิิศตน และมีีคุุณููปการต่่องาน
		ด้้านการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
ประวััติิการศึึกษา

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เซนต์์เมด จำกััด
(มหาชน)
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

บริิษััท เซนต์์เมด จำกััด (มหาชน) อาคารเวสต์์อิิน
คอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 10
เลขที่่� 222,222/1-2 หมู่่� 1 ถนนรััตนาธิิเบศร์์
ตำบลบางรัักใหญ่่ อำเภอบางบััวทอง จัังหวััด
นนทบุุรีี 11110
โทรศััพท์์ 0 2527 8075-8
Email: info@saintmed.com
เว็็บไซต์์บริิษััท : www.saintmed.com

พ.ศ.2536
		
พ.ศ.2557
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2562

ปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาฟิิสิิกส์์อุุตสาหกรรมและอุุปกรณ์์
การแพทย์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพธนบุุรีี
หลัักสููตร ธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 6
หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 157/2019

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2542		 กรรมการบริิษััท เซนต์์ เมดิิคอล กรุ๊๊�ป จำกััด
พ.ศ.2554		 บริิษััท เซนต์์เมด จำกััด (มหาชน)
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ดร.กำำ�ธร แจ้้งสุุทธิว
ิ รวััฒน์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 13 พฤศจิิกายน 2505

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาธุุรกิิจภาคเอกชน

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

Reginonal Senior Director of Operation
Management
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

Delta Electronics Public Company Limited
เลขที่่� 909 ซอย 9 หมู่่� 4 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู
(เขตส่่งออก) ถนนพััฒนา 1 ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10280
โทรศััพท์์ 0 2709 2800 ต่่อ 7006
Email: Kamthorn.jang@Deltaww.com
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 9993 8484 		
Email: Kamthornnok@Yahoo.com

อายุุ 59 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2552		 ได้้รัับรางวััล โรงงานอุุตสาหกรรมดีีเด่่น ด้้านความปลอดภััย จากกระทรวง
		 แรงงาน
พ.ศ.2553		 ได้้รัับรางวััล โรงงานอุุตสาหกรรมยอดเยี่่�ยม จาก สำนัักนายกรััฐมนตรีี
พ.ศ.2554		 ได้้รัับรางวััลยอดเยี่่�ยม 5ส ประเทศไทย จากสถาบัันส่่งเสริิมเทคโนโลยีีไทย		ญี่่�ปุ่่�น
พ.ศ.2556		 คณะกรรมการผู้้�วิิพากษ์์การสััมมนาอภิิปรายและวิิพากษ์์ ผลการศึึกษา
		 สถานการณ์์อาชีีวศึึกษาและจััดทำข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาการ
		 อาชีีวศึึกษา
พ.ศ.2560		 คณะกรรมการพิิจารณาร่่างหลัักสููตร คณะสถาปััตยกรรมและการออกแบบ
		 สาขาวิิชาออกแบบสำนัักงานอััตโนมััติิ มจพ.
พ.ศ.2561		 คณะกรรมการพิิจารณาร่่างหลัักสููตรระดัับปริิญญาโท
		 หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลยีีการผลิิตอุุตสาหกรรม
		 มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
พ.ศ.2562		ที่่�ปรึึกษาด้้านแรงงานสััมพัันธ์์ กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
		 กระทรวงแรงงาน
พ.ศ.2550		 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านอุุตสาหกรรม มจพ.
ผลงานวิิจััย

- การพััฒนารููปแบบการบริิหารระบบการจััดการความรู้้�เพื่่�อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
องค์์กรในอุุตสาหกรรมฮาร์์ดดิิสก์์ไดรฟ์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
-	ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความพึึงพอใจของพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ : กรณีีศึึกษาโรงงานผลิิต
ฮาร์์ดดิิสก์์ไดร์์ฟ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- การปรัับปรุุงกระบวนการ การประกอบฮารด์์ดิิสก์์ไดรฟ์์โดยการวิิเคราะห์์เชิิง
เศรษฐศาสตร์์และสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
(อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาร่่วม)
- การสื่่�อสารป้้องกััน สายไฟฟ้้าแรงสููง Tel-Protection for High Voltage Transmission
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
- การประยุุกต์์คอมพิิวเตอร์์เพื่่�อควบคุุมเครื่่�องจัักรโรงงานระยะไกล Computer
Application for Remote Machine Manufacturing Operation
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2529
		
พ.ศ.2542
		
พ.ศ.2547
พ.ศ.2562
		

ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาอีีเล็็คทรอนิิคส์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ปริิญญาโทวิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิติ สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.) สาขาการจััดการทั่่�วไป คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปริิญญาเอกดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและทรััพยากรมนุุษย์์ คณะพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2532 		
		
พ.ศ.2538 		
พ.ศ.2542 		
พ.ศ.2546 		
พ.ศ.2547 		
พ.ศ. 2558		
พ.ศ. 2561
		
พ.ศ. 2562
		

วิิศวกร/วิิศวกรอาวุุโส/รองผู้้�จััดการฝ่่ายวิิศวกรรม บริิษััท TOSHIBA SEMICONDUCTOR (THAILAND) (Semiconductor
Manufacturing)
ผู้้�จััดการโรงงาน TRIO TECH (BANGKOK) Semiconductor Manufacturing (IC Testing and Test Equipment)
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายการผลิิต บริิษััท IBM STORAGE PRODUCTS, Thailand (Hard Disk Drive Manufacturing)
ผู้้�จััดการทั่่�วไป บริิษััท Elec and Eltek (Thailand) (PCB Manufacturing)
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายการผลิิต บริิษััท Western Digital, Thailand (Hard Disk Drive Manufacturing)
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายการผลิิต บริิษััท UTAC, Thailand (Semiconductor Manufacturing)
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายวิิศวกรรม บริิษััท SVI Public Company limited (Thailand) (Electronics Manufacturing
Services)
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ส่่วนภููมิิภาค ฝ่่ายปฏิิบััติิการ บริิษััท Delta Public Company limited (Thailand) (Electronics
Manufacturing Services)
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นายรณศัักดิ์์� โมมิิน
วััน เดืือน ปีี เกิิด 31 มกราคม 2517
อายุุ 48 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

นัักวางแผนธุุรกิิจอาวุุโส
บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน) เลขที่่� 555/1 ศููนย์์เอนเนอร์์ยี่่�คอมเพล็็กซ์์
อาคาร A ชั้้�น 6 และ ชั้้�น 19-36
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 0 2537 4000
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1735 7855
Email: ronasakm@pttep.com

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2554		ร่่วมเป็็นคณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
		 และหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบัณฑิ
ั ติ สาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี (หลัักสููตรปรัับปรุุง)
พ.ศ.2556		 เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ จตุุรถาภรณ์์มงกุุฎไทย
พ.ศ.2558		ร่่วมเป็็นวิิทยากรบรรยายพิิเศษในรายวิิชา 010314309 Chemical
		 Engineering Plant Design ปีีการศึึกษา 2558-2564
พ.ศ.2562		ร่่วมเป็็นคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาเพื่่�อพััฒนาการจััดการศึึกษาจาก
		 ภาคอุุตสาหกรรม ภาคการศึึกษา ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายในและภายนอก
		 ภาควิิชาวิิศวกรรมเคมีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
		 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2539
		
พ.ศ.2548
		
พ.ศ.2552
		

ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาบริิหารธุุรกิิจ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมปิิโตรเลีียม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2539 		 วิิศวกรออกแบบ บริิษััท โตโย-ไทย คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
พ.ศ.2543 		 วิิศวกรออกแบบ บริิษััท เทคนิิป เอนจิิเนีียริ่่�ง (ประเทศไทย) จำกััด
พ.ศ.2547 		นัักวิิเคราะห์์ บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2552 		 วิิศวกรวางแผนพััฒนา บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2556 		 ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนโครงการเอส 1 บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
		จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2559		 ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนโครงการอััลจีีเรีีย ฮาสสิิ เบอร์์ เรเคซ
		 บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
พ.ศ.2563 		นัักวางแผนธุุรกิิจอาวุุโส บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
		 (มหาชน)
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นายสมบุุญ รุุจิว
ิ รารััตน์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 25 กัันยายน 2510
อายุุ 54 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2529		
		
พ.ศ.2533		
		

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาช่่างกลโรงงาน
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาวิิศวกรรมการผลิิต คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2534		 วิิศวกรประจำ บริิษััท อลายด์์คููลลิ่่�ง จำกััด
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

สำนัักงานใหญ่่ เลขที่่� 31
ซอยวััชรพล 1 แยก 2 แขวงท่่าแร้้ง
เขตบางเขน กรุุงเทพมหานคร 10220
โทรศััพท์์ 0 2519 7116, 0 2519 7118,
0 2519 7173
โทรสาร 0 2519 7174
Email: sb.ssalliance@gmail.com

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เอส.เอส.อััลลายแอนซ์์ จำกััด
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ดร.พรชััย สาเมืือง
วััน เดืือน ปีี เกิิด 6 มีีนาคม 2509

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

-	ที่่�ปรึึกษาผู้้�ตรวจราชการภาคประชาชน
		ด้้านเศรษฐกิิจ จัังหวััดนนทบุุรีี วาระปีี
		 พ.ศ. 2563-2565
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เรซพอนด์์
		 เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำกััด
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เรซพอนด์์
		 เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
- กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท เอเซีียโฟกััส
		 คอนซััลติ้้�ง จำกััด
- คณะอนุุกรรมการโครงการนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน
		 ภาค 3350 โรตารีีสากล
-	อุุปนายกสมาคมศิิษย์์เก่่าคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
		 มจพ.
-	รองประธานกรรมการหอการค้้า จัังหวััด
		 นนทบุุรีี
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 27 ซอยติิวานนท์์ 26 ถนนติิวานนท์์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืืองนนทบุุรีี
จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
โทรศััพท์์ 0 2968 6670-2
โทรศััพท์์มืือถืือ 09 1870 1635
Email: psamuang@hotmail.com

อายุุ 55 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2546 		 นายกสโมสรโรตารีีนนทบุุรีี
พ.ศ.2557		 ประกาศเกีียรติิคุุณผู้้�บำเพ็็ญประโยชน์์ทั้้�ง 5 แนวทาง โรตารีีสากล
พ.ศ.2558 - ประกาศยกย่่องจากผู้้�ว่่าการภาค 3350 โรตารีีสากล
-	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมาธิิการศึึกษาธนาคารแรงงาน สวััสดิิการคุ้้�มครอง
		 แรงงงานและแรงงานสััมพัันธ์์ ในคณะกรรมาธิิการการปฏิิรููปการแรงงาน
		 สภาปฏิิรููปแห่่งชาติิ
- คณะทำงานศึึกษาการจััดตั้้�งธนาคารแรงงานและจััดทำฐานข้้อมููล
		 คณะกรรมาธิิการการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านสัังคม
พ.ศ.2559 - ประกาศยกย่่องจากผู้้�ว่่าการภาค 3350 โรตารีีสากล
- ผู้้�เขีียนและดำเนิินการโครงการทุุนสบทบระดัับโลก (Global Grant) ของ
		 โรตารีีสากล ในนามของสโมสรโรตารีีนนทบุุรีี เพื่่�อจััดหาวััคซีีนป้้องกัันมะเร็็ง
		 ปากมดลููกในเด็็กหญิิงเพื่่�อฉีีดให้้เป้้าหมายในจัังหวััดนนทบุุรีี และปทุุมธานีี
		รวม 1300 คน
พ.ศ.2564 - ผู้้�เขีียนและดำเนิินการโครงการทุุนสบทบระดัับโลก (Global Grant) ของ
		 โรตารีีสากล ในนามของสโมสรโรตารีีนนทบุุรีี เพื่่�อจััดหาตู้้อ� บทารกแรกคลอด
		จำนวน 4 ชุุด ให้้แก่่โรงพยาบาลในจัังหวััดนนทบุุรีี
- ประกาศเกีียรติิคุุณในฐานะผู้้�เสีียสละทำคุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมและสร้้าง
		ชื่่�อเสีียงให้้กัับหอการค้้าจัังหวััดนนทบุุรีี
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2532
		
พ.ศ.2536		
		
พ.ศ.2541
		
		
พ.ศ.2545		
		
พ.ศ.2554
		

ปริิญญาตรีี อุุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิติ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิจบั
ิ ญ
ั ฑิิต สาขาการเงิินการธนาคาร คณะบริิหารธุุรกิจิ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ
(ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ) คณะพััฒนาการเศรษฐกิิจ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (นิิด้้า)
Graduated Certificated in Management University of Southern
Queensland Australia
Doctor of Business Admission International Graduated School of
Business, University of South Australia
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ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2532 		
พ.ศ.2533 		
พ.ศ.2534 		
พ.ศ.2535 		
พ.ศ.2539 		
พ.ศ.2542		
พ.ศ.2543 		
พ.ศ.2544
พ.ศ.2544		
พ.ศ.2549 		
พ.ศ.2551		
พ.ศ.2560

วิิศวกรไฟฟ้้า บริิษััท มิิซึึกิิ อิิเลคโทรนิิคส์์ (ประเทศไทย) จำกััด
วิิศวกรไฟฟ้้า บริิษััท เจวีีซีี แมนููเฟคเจอริ่่�ง (ประเทศไทย) จำกััด
วิิศวกรไฟฟ้้า บริิษััท ฟููยีีเดิินกิิ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำกััด
วิิศวกรโครงการ บริิษััท จีีเทค จำกััด
ผู้้�จััดการฝ่่ายวิิศวกรรมไฟฟ้้า บริิษััท 1388 ซีีสเต็็ม เอ็็นจีีเนีียริ่่�ง จำกััด
ผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เรซพอนด์์ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำกััด
ผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เรซพอนด์์ เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
อาจารย์์พิิเศษ สถาบัันราชภััฏสวนสุุนัันทา
อาจารย์์พิิเศษ สถาบัันราชภััฏสวนดุุสิิต
ผู้้�จััดการฝ่่ายขายและวิิศวกรรม บริิษััท เจ็็มซีีตี้้� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ แมนููเฟคเจอริ่่�ง จำกััด
ผู้้�จััดการทั่่�วไป บริิษััท เจ็็มซีีตี้้� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ แมนููเฟคเจอริ่่�ง จำกััด
กรรมการเลขาธิิการ หอการค้้าจัังหวััดนนทบุุรีี
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ดร.ยุุทธ ปณิิธานวงศ์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 23 สิิงหาคม 2515
อายุุ 49 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

- Director - Solution Business บริิษััท ซีีแพค
		 คอนสตรััคชั่่�นโซลููชั่่�น จำกััด ในเครืือ SCG
- Director - Customer Value Executive,
		 SCG Cement and Green Solution
- นายทะเบีียน และกรรมการ สมาคมศิิษย์์เก่่า
		 พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือในพระบรมราชููปถััมภ์์
- ผู้้�พิิพากษาสมทบฝ่่ายนายจ้้างในศาลแรงงานภาค 1
- ปฏิิคม ประชาสััมพัันธ์์ กรรมการอำนวยการ และ
		 กรรมการวิิชาการ สมาคมคอนกรีีตแห่่ประเทศไทย
- อนุุกรรมการคณะอนุุกรรมการอุุตสาหกรรมสััมพัันธ์์
		 สภาวิิศวกร
-	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมการสาขาวิิศวกรรมโครงสร้้าง
		 และสะพาน วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
-	ที่่�ปรึึกษาสมาคมขนส่่งสิินค้้าและโลจิิสติิกส์์ไทย
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน

บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 555 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 0 2537 3243
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 5488 1120
Email: jirawat.h@pttplc.com

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2559 		 กรรมการสโมสรฯ 2559 และประธานสโมสรบััณฑิติ ศึึกษา มจพ. ปีีการศึึกษา
		 2560 และ 2561
พ.ศ.2561 - กรรมการวิิชาการ สาขาบำรุุงรัักษา ซ่่อมแซม เสริิมกำลััง 3 สมััย พ.ศ.2561
		จนถึึงปััจจุุบันั และกรรมการอำนวยการ ปฏิิคม และประชาสััมพัันธ์์ สมาคม
		 คอนกรีีตแห่่งประเทศไทย 2 สมััย
-	รัับโล่่ รางวััลนัักศึึกษาผู้้�ประกอบคุุณงานความดีีสร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่ มจพ.
		 ประจำปีีการศึึกษา 2560 และ 2561
พ.ศ.2562 -	หััวหน้้าโครงการช่่วยเหลืือชุุมชนรอบ มจพ. ร่่วมกัับบััณฑิติ วิิทยาลััย ในวาระ
		 ครบรอบ 60 ปีี มจพ. ออกอากาศทางสถานีีโทรทััศน์์ (13 เม.ย.2562) รายการ
		 “ศาสตร์์พระราชา สู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”
- อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการอุุตสาหกรรมสััมพัันธ์์ สภาวิิศวกร
		ปีี พ.ศ.2562 จนถึึงปััจจุุบััน
พ.ศ.2563 -	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมการวิิศวกรรมโครงสร้้างและสะพาน วิิศวกรรมสถาน
		 แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2563 จนถึึงปััจจุุบััน
- นายทะเบีียน และกรรมการสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
		 พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือในพระบรมราชููปถััมภ์์ (สศ.มจพ.) ตั้้�งแต่่ปีี
		 พ.ศ.2563 จนถึึงปััจจุุบััน
- กรรมการ ชมรมศิิษย์์เก่่าเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า 3 สถาบััน ปีี พ.ศ.2563
		ถึึงปััจจุุบััน
พ.ศ.2564 - ผู้้�พิิพากษาสมทบฝ่่ายนายจ้้างในศาลแรงงานภาค 1 วาระ 3 ปีี
		 (พ.ศ.2564-2567)
-	ที่่�ปรึึกษา สมาคมขนส่่งสิินค้้าและโลจิิสติิกส์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2564
		จนถึึงปััจจุุบััน

สถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 176/344 ถนนประชาราษฎร์์ 2 แขวงบางซื่่�อ
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
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ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2537 ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พ.ศ.2543 ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาบริิหารธุุรกิิจ คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พ.ศ.2546 ปริิญญาตรีีสาธารณสุุขศาสตร์์บััณฑิิต สาขาอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย คณะวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ มหาวิิทยาลััย
		สุุโขทััยธรรมาธิิราช
พ.ศ.2554 ปริิญญาโทวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิติ สาขาวิิชาวิิศวกรรมวััสดุุบัณฑิ
ั ติ วิิทยาลััยวิิศวกรรมศาสตร์์นานาชาติิสิริิ นิ ธร ไทย-เยอรมััน
		 (TGGS) มจพ.
พ.ศ. 2562 ปริิญญาเอกปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและทรััพยากรมนุุษย์์
		 คณะพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประวััติิการทำำ�งาน

ทำงานร่่วมกัับ เครืือ SCG (Siam Cement Group) ปีี พ.ศ.2537 ถึึงปััจจุุบััน ดำรงตำแหน่่งสำคััญดัังนี้้�
พ.ศ.2537-2546 วิิศวกรส่่วนผลิิตภาคเหนืือ ผู้้�จััดการแผนกผลิิตลำปาง ผู้้�จััดการแผนกผลิิตเชีียงใหม่่ ผู้้�จััดการแผนกผลิิตปทุุมธานีี
			 ผู้้�จััดการแผนกผลิิตบางมด และผู้้�จััดการวางแผนกรุุงเทพ 1 CPAC
พ.ศ.2547-2550 General Manager, CPAC Cambodia Co., Ltd.
พ.ศ.2550-2556 ผู้้�จััดการภาคตะวัันออก 1 ผู้้�จััดการภาคกรุุงเทพ 4 แล ผู้้�จััดการภาคอีีสาน 1 CPAC
พ.ศ.2556-2557 Director, Myanmar CPAC Service Co., Ltd.
พ.ศ.2557			 Managing Director, SCG Myanmar Concrete Co., Ltd.
พ.ศ.2557-2559 ผู้้�จััดการส่่วนคอนกรีีตเทคโนโลยีี และผู้้�จััดการส่่วน Quality Assurance CPAC
พ.ศ.2559-2561 ผู้้�จััดการ CPAC Lifetime Solution บริิษััท ผลิิตภััณฑ์์และวััตถุุก่่อสร้้าง จำกััด (CPAC)
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธานิินทร์์

คงศิิลา

วััน เดืือน ปีี เกิิด 10 พฤษภาคม 2522

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

-	รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการสภามหาวิิทยาลััย
		 และพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
- เลขานุุการสภามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
		 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ผู้้�รัักษาการแทนผู้้�อำนวยการสำนัักหอสมุุด
		 กำแพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
		 วิิทยาเขตกำแพงแสน
- กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ในคณะกรรมการจััดทำ
		 แนวทางการพััฒนาคณะเกษตรและชีีวภาพ
		 มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
- คณะกรรมการบริิหารงานบุุคคล สถาบััน
		 เทคโนโลยีีปทุุมวััน
-	รัักษาการแทนผู้้�อำนวยการกองการเจ้้าหน้้าที่่�
		 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- คณะที่่�ปรึึกษาศููนย์์ยวพััฒน์์ มููลนิิธิิรััฐบุุรุุษ
		 พลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์

อายุุ 42 ปีี
เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ. 2564		 ประกาศนีียบััตรและปีีกฝนหลวงพิิเศษ โดย กรมฝนหลวงและการบิินเกษตร
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
พ.ศ. 2564		 ประกาศนีียบััตรและเครื่่�องหมายเชิิดชููเกีียรติิยศยิ่่�ง “รัักษ์์ทะเลยิ่่�งชีีพ”
		 โดย กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
		สิ่่�งแวดล้้อม
พ.ศ. 2564		 ประกาศนีียบััตรและเครื่่�องหมาย “พิิทัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้” โดย
		 กรมอทุุยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
		 และสิ่่�งแวดล้้อม
พ.ศ. 2564		 การให้้บริิการสัังคม ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีน KU สู้้� COVID-19 มหาวิิทยาลััย
		 เกษตรศาสตร์์ ภายใต้้กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
		 นวััตกรรม โดยการสนัับสนุุนจาก ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2544 		ศึึกษาศาสตรบััณฑิติ สาขาการสอนคณิิตศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2548		ศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััย
		 เกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2557		 ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีเทคนิิคศึึกษา มหาวิิทยาลััย
		 เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
เลขที่่� 50 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 0 2942 8192
โทรสาร 0 2942 8127 กด 0
Email: Tanin.k@ku.th
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ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2554		ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมาธิิการการกีีฬา
พ.ศ.2557		 กรรมการสภามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ประเภทคณาจารย์์ประจำ
พ.ศ.2557		รองหััวหน้้าภาควิิชาฝ่่ายกิิจกรรมนิิสิติ เทคโนโลยีีสารสนเทศและกายภาพ ภาควิิชาส่่งเสริิมนิิเทศศาสตร์์เกษตร คณะเกษตร
		 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2558		 คณะกรรมการบริิหารจััดการสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำนัักงานกองทุุนสงเคราะห์์การทำสวนยาง
พ.ศ.2558		หััวหน้้าภาควิิชาส่่งเสริิมนิิเทศศาสตร์์เกษตร คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2559		 คณะกรรมการสรรหาตำแหน่่งผู้้�อำนวยการฝ่่ายหรืือเทีียบเท่่า และรองผู้้�ว่่าการการยางแห่่งประเทศไทย
		 การยางแห่่งประเทศไทย
พ.ศ.2559		รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2562		รัักษาการแทนรองคณบดีีวิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พ.ศ.2563		 ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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นายพรศัักดิ์์� เยาดำำ�
วััน เดืือน ปีี เกิิด 19 กุุมภาพัั นธ์์ 2506
อายุุ 59 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาบริิการสัังคม

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2559-ปััจจุุบััน ประธานชมรม มจพ.ภาคตะวัันออก
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2526 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาช่่างเชื่่�อมและโลหะ วิิทยาลััยเทคนิิคตรััง
พ.ศ.2530 ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมและ
		 วิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

เจ้้าของกิิจกรรม : ประกอบกิิจการด้้านการเกษตร
ที่่�จัังหวััดขอนแก่่น
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน และสถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 101/50 หมู่่� 7 ตำบลเนิินพระ อำเภอเมืือง
จัังหวััดระยอง 21150
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 6804 2259
Email: pornsakyaodam@gmail.com

ประวััติิการทำำ�งาน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน) รายละเอีียดดัังนี้้�
พ.ศ.2539 		 วิิศวกรอาวุุโส สัังกััดฝ่่ายวิิศวกรรม
พ.ศ.2548		 ผู้้�จััดการแผนพััสดุุกลาง/เคมีี และ spare part ของกลุ่่�มบริิษััทไออาร์์พีีซีี
พ.ศ.2555		 ผู้้จั� ดั การโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมบ้้านค่่าย อำเภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
		 และนิิคมอุุตสาหกรรมจะนะ จัังหวััดสงขลา
พ.ศ.2560		 ผู้้�ชำนาญการโครงการผลิิตสารอะโรมาติิกส์์ มููลค่่าโครงการ 1,000
		ล้้านเหรีียญ กำลัังการผลิิตที่่� 1,200,000 ตััน/ปีี
พ.ศ.2562		 ผู้้�ชำนาญการเขตประกอบการไออาร์์พีีซีี
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นายภููษิต
ิ ลาวััลยะวััฒน์์
วััน เดืือน ปีี เกิิด 19 สิิงหาคม 2507
อายุุ 57 ปีี

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์
ให้้มหาวิิทยาลััย

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายวิิศวกรรม
และฝ่่ายปฏิิบััติิการ โรงงาน 2
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน

บริิษััท ยููแทคไทย จำกััด
เลขที่่� 78/1 หมู่่� 5 ตำบลบางสมััคร
อำเภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา 24180
โทรศััพท์์ 0 2393 3126 ต่่อ 2205
โทรสาร 0 2749 1680 ต่่อ 2490
Email: Pusitla@utacgroup.com
สถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 55/380 หมู่่� 7 ตำบลหลัักหก
อำเภอเมืือง จัังหวััดปทุุมธานีี 12000
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 9525 8106

เกีียรติิประวััติิและผลงานสร้้างชื่่�อเสีียง

พ.ศ.2560		รางวััลสถานประกอบกิิจการต้้นแบบดีีเด่่นด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
		 และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน ประจำปีี 2560 ระดัับจัังหวััด
พ.ศ.2561		รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ระดัับเงิิน กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุ
		จากการทำงานให้้เป็็นศููนย์์ (Zero Accident campaign 2018)
พ.ศ.2562		รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ระดัับทอง กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุ
		จากการทำงานให้้เป็็นศููนย์์ (Zero Accident campaign 2019)
พ.ศ.2563		รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ ระดัับทอง กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุ
		จากการทำงานให้้เป็็นศููนย์์ (Zero Accident campaign 2020)
พ.ศ.2564 		รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green Culture)
		 กระทรวงอุุตสาหกรรม
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2527 		
		
พ.ศ.2529		
		
พ.ศ.2531		
		
พ.ศ.2551 		
		

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ สาขาวิิชาอิิเล็็กทรอนิิกส์์
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง สาขาวิิชาอิิเล็็กทรอนิิกส์์
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม (IET) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ปริิญญาโท สาขาวิิชาวิิศวกรรมการจััดการอุุตสาหกรรม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2531		
พ.ศ.2534		
		
พ.ศ.2536		
พ.ศ.2537		
พ.ศ.2550 		

Process Engineer at National Semiconductor Co., Ltd.
Senior Process Engineer at Toshiba Semiconductor (Thailand)
Co., Ltd.
Senior Process Engineer at Read Rite (Thailand) Co., Ltd.
Engineering Manager at NS Electronic (1993) Co., Ltd.
Director of Engineering at NS Electronic (1993) Co., Ltd.
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รองศาสตราจารย์์ ดร.สัันชััย
อิินทพิิชัย
ั

วััน เดืือน ปีี เกิิด 30 กรกฎาคม 2503

ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2564

สาขาทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์
ให้้มหาวิิทยาลััย

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบัน
ั

-	รองศาสตราจารย์์ ระดัับ 9 มหาวิิทยาลััย
		 เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
-	ที่่�ปรึึกษาอธิิการบดีี ด้้านพััฒนากิิจการ
		 มหาวิิทยาลััย และระบบงานพััสดุุ
		 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
		 พระนครเหนืือ
สถานที่่ทำ
� �
ำ งาน

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
เลขที่่� 1518 ถนนประชาราษฎร์์ 1 แขวงวงศ์์สว่่าง
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ 0 2555 2000 ต่่อ 1021
โทรสาร 0 2555 2084
Email: sunchai1960@yahoo.com
สถานที่่ติ
� ิดต่่อ

เลขที่่� 452/3 ถนนนนทรีี แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์มืือถืือ 08 1174 4272

อายุุ 62 ปีี
ประวััติิการศึึกษา

พ.ศ.2527		
		
พ.ศ.2529		
		
พ.ศ.2533		
พ.ศ.2535		
		
พ.ศ.2545		
		

ปริิญญาตรีี สาขาครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต (โยธา-ก่่อสร้้าง)
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม วิิทยาลััยเทคโนโลยีีและอาชีีวศึึกษา
ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา)
คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม วิิทยาลััยเทคโนโลยีีและอาชีีวศึึกษา
ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการงานก่่อสร้้าง)
ปริิญญาโท สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์มหาบััณฑิิต (Geotechnical
Engineering) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปริิญญาเอก ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมดุุษฎีีบััณฑิิต (บริิหารอาชีีวะและ
เทคนิิคศึึกษา) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ประวััติิการทำำ�งาน

พ.ศ.2528		 อาจารย์์ระดัับ 3-5 แผนกวิิชาช่่างสำรวจ คณะวิิชาช่่างโยธา วิิทยาเขต
		 เทคนิิคกรุุงเทพ
พ.ศ.2538		 อาจารย์์ระดัับ 5-7 ภาควิิชาครุุศาสตร์์โยธา คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม
		 สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2545 		 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ระดัับ 8 ภาควิิชาครุุศาสตร์์โยธา
		 คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
พ.ศ.2549 		รองศาสตราจารย์์ระดัับ 9 ภาควิิชาครุุศาสตร์์โยธา
		 คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประสบการณ์์ด้้านบริิหาร

-	รองผู้้อ� ำนวยการฝ่่ายบริิหาร สำนัักพััฒนาเทคนิิคศึึกษา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
- ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
-	หััวหน้้าภาควิิชาครุุศาสตร์์โยธา สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
-	รองอธิิการบดีีฝ่่ายส่่งเสริิมและพััฒนากิิจการมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
-	รองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนากิิจการมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
30

ฝึึกอบรม/สััมมนา/ศึึกษาดููงาน

-	สััมมนาปััญหาภััยธรรมชาติิด้้านแผ่่นดิินไหว อุุทกภััย และโคลนถล่่ม (27 ก.ค.2552 / วุุฒิิสภา)
- อบรมการคิิดราคากลาง ตามมติิ ครม.
-	ดููงานการจััดการระบบอาชีีวศึึกษา ราชอาณาจัักรภููฏาน
-	ดููงานการจััดการระบบศึึกษา สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมััน
-	ดููงานการจััดการระบบศึึกษา สาธารณรััฐเกาหลีี
-	ดููงานการจััดการระบบศึึกษา สาธารณรััฐประชาชนจีีน
-	ดููงานการจััดการระบบศึึกษา สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
-	ดููงานเทคนิิคการทำประตููขนาดใหญ่่สำหรัับ Hangar ราชอาณาจัักรสวีีเดน
- อบรมการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงมหาวิิทยาลััย (นบม.) รุ่่�นที่่� 21 (15 ก.ย. - 20 ต.ค.2552 / สถาบัันส่่งเสริิมกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี)
- อบรมหลัักสููตรครููสมาธิิขั้้�นสููง
- อบรมหลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 57 (วปอ.57)
- อบรมนัักบริิหารการงบประมาณระดัับสููง (นงส. รุ่่�นที่่� 3)
- อบรมประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวล้้อม สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปธส. รุ่่�นที่่� 5)
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ศาสตราจารย์์ ดร.เสาวณิิต
สุุขภารัังษีี

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์

ศาสตราจารย์์ ดร.เสาวณิิ ต  สุุ ข ภารัั ง ษีี สำเร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี สาขาวิิ ช าสถิิ ติิ ป ระยุุ ก ต์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2 สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปริิญญาโท สาขาสถิิติิ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และปริิญญาเอก Ph.D. (Mathematical Sciences)
Faculty of Science, University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีีย
	ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์ประจำ ดำรงตำแหน่่งศาสตราจารย์์ ในภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
และดำรงตำแหน่่งรองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ได้้รับั การบรรจุุแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำรงตำแหน่่งอาจารย์์ ประจำภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ ในปีี พ.ศ.2543 จากบััณฑิิต
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ ที่่�มีีความรัักและความภาคภููมิิใจในมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� จึึงได้้ตััดสิินใจเพื่่�อเข้้าสู่่�เส้้นทางอาชีีพ
การเป็็ นอ าจารย์์ ผู้้� ส อน โดยมีี บัั น ไดให้้ อ าจารย์์ ไ ด้้ เ ดิิ น ทางตลอดเส้้ น ทางอาชีี พ การเป็็ นอ าจารย์์ คืื อ ตำแหน่่ ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ รองศาสตราจารย์์ และศาสตราจารย์์ ตามลำดัับ ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมีีระบบกลไกในการสนัับสนุุน
ให้้อาจารย์์ได้้เดิินทางในเส้้นทางอาชีีพนี้้�เป็็นอย่า่ งดีี เพื่่�อนำมาพััฒนาศัักยภาพการเรีียนการสอนและสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่
รวมถึึงสรรค์์สร้้างงานวิิจััยใหม่่ และด้้วยความโดดเด่่นของการเป็็นอาจารย์์ผู้้�สอน จึึงได้้รัับทุุนในการศึึกษาต่่อจากรััฐบาล
ทั้้�งในระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก จนสามารถได้้รับั ตำแหน่่งทางศาสตราจารย์์ในสาขาสถิิติศิ าสตร์์ ซึ่ง่� ศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชานี้้�มีีอยู่่�เป็็นจำนวนน้้อยมากในประเทศไทย
ศาสตราจารย์์ ดร.เสาวณิิต สุุขภารัังษีี เป็็นอาจารย์์ผู้้�สอน ที่่�เชื่่�อว่่าการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการนำไปพััฒนาการเรีียนการสอนที่่�ดีี อัันจะถ่่ายทอดไปสู่่�นัักศึึกษา นอกจากการหาองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ
ศึึกษางานวิิจัยั และการเพิ่่�มทัักษะในด้้านต่่าง ๆ แล้้ว จึึงได้้เข้้าร่่วมในการอบรมหลัักสููตรหลากหลาย เพื่่�อเพิ่่�มพููนวิิสัยทั
ั ศน์
ั ์
พััฒนามุุมมอง เพื่่�อให้้เห็็นความแตกต่่างในมุุมมองทุุกมิิติอย่
ิ า่ งครบถ้้วน นำมาซึ่่ง� การเข้้ารัับตำแหน่่งในระดัับผู้้�บริิหาร เช่่น
การฝึึกอบรม “หลัักสููตรการพััฒนานัักบริิหารมหาวิิทยาลััยสายวิิชาการระดัับสููง (นบม.) การสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ
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ระดัับสููง “เครืือข่า่ ย UniNet กัับการพััฒนามหาวิิทยาลััยและชุุมชนสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั ” และการเข้้าร่่วมประชุุมในระดัับนานาชาติิ
ในหลากหลายประเทศ เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานทางการศึึกษาและนำมาพััฒนาทางด้้านวิิชาการให้้ทััดเทีียมในระดัับสากล
ศาสตราจารย์์ ดร.เสาวณิิต สุุขภารัังษีี มีีแนวทางในการขอเสนอตำแหน่่งทางวิิชาการ โดยการวางแผน
เพื่่� อ กำหนดเป้้ า หมายถึึงช่่วงเวลาที่่�จ ะยื่่�นขอกำหนดตำแหน่่ ง และศึึ ก ษาแลกเปลี่่� ยนข้้ อมูู ล กัั บเพื่่� อนร่่ ว มงานและ
ผู้้�ที่่มี� ปี ระสบการณ์์ทั้้ง� ในภาควิิชาฯ และในระดัับมหาวิิทยาลััย เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ตนเองและเพื่่�อนร่ว่ มอาชีีพ มุ่่�งมั่่น�
ศึึกษาเกณฑ์์ ระเบีียบข้้อบัังคัับ ที่่�ใช้้ในการขอกำหนดตำแหน่่งทางวิิชาการให้้ชััดเจน รวมถึึงการเรีียนรู้้�เทคนิิคและวิิธีีการต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้�ต้้องหมั่่�นทบทวนเป้้าหมายอยู่่�เสมอ และจััดสมดุุลของเวลาในการทำงานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของงาน
ที่่�รัับผิิดชอบอยู่่� ทั้้�งทางด้้านการสอนและการบริิหารงานในฐานะผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�องตามภาระหน้้าที่่�อย่่างเต็็ม
ความสามารถ
ศาสตราจารย์์ ดร.เสาวณิิต สุุขภารัังษีี ได้้รัับแรงบัันดาลใจจากการได้้รัับโอกาสในการไปศึึกษาต่่อด้้วยทุุน
ของรััฐบาล จึึงมีีเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการให้้ความรู้้�แก่่นัักศึึกษาและสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ รวมถึึงสรรค์์สร้้าง
งานวิิจััยใหม่่ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ พร้้อมทั้้�งตั้้�งใจที่่�จะพััฒนาศัักยภาพนัักศึึกษาไทย ให้้สามารถ
แข่่งขัันในระดัับชาติิและในระดัับสากลได้้ เพื่่�อทำให้้เกิิดการยอมรัับในแวดวงวิิชาการและทางด้้านวิิชาชีีพ อีีกทั้้�ง
มหาวิิทยาลััยมีีกลไกในการสนัับสนุุนให้้ทุุนวิิจััย รวมถึึงมีีเครื่่�องมืือในการอำนวยความสะดวก และสร้้างบรรยากาศ
ให้้ผลิิตผลงานวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีครอบครััวและเพื่่�อนร่่วมงานให้้การสนัับสนุุนและเป็็นกำลัังใจอยู่่�เสมอ อีีกทั้้�งยัังมีี
ความประทัับใจและความผููกพัันในรั้้�วประดู่่�แดง ตั้้�งแต่่สมััยที่่�ยัังศึึกษาอยู่่� ตลอดจนเข้้าบรรจุุทำงานในตำแหน่่งอาจารย์์
และอยู่่�มาจนถึึงปััจจุุบันั ซึ่่ง� มีีบรรยากาศในการทำงานที่่�เป็็นกันั เอง มีีความเอื้้ออ
� าทรและช่่วยเหลืือเกื้้อกู
� ลู กััน เป็็นแรงผลัักดััน
ให้้การทำงานเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น และสำเร็็จลุุล่่วงเป็็นอย่่างดีีตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2564 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำรงตำแหน่่ง ศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์ สัังกััดคณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กัันยายน 2561 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษาวิิจััย
อย่่างต่่อเนื่่�อง การทำงานเป็็นทีีมซึ่่�งทำให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำความรู้้� และความเชี่่�ยวชาญ
ในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคมและประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความร่่วมมืือ
อย่่างสำคััญในการพััฒนาและนำพามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาชั้้นน
� ำในระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�ควบคู่่�การปฏิิบััติิจริิงเป็็นสำคััญ อัันเป็็นรากฐานการศึึกษาในปััจจุุบััน
และสอดคล้้องกัับปรััชญาทางการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
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ศาสตราจารย์์ ดร.ยุุพาภรณ์์
อารีีพงษ์์

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์

ศาสตราจารย์์ ดร.ยุุพาภรณ์์ อารีีพงษ์์ สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาสถิิติิ จากคณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ปริิญญาโท สาขาวิิชาสถิิติิ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ
ปริิญญาเอก Ph.D. (Mathematical Sciences) Faculty of Science, University of Technology Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีีย
	ปััจจุุบัันเป็็นอาจารย์์ประจำ ดำรงตำแหน่่งศาสตราจารย์์ ในภาควิิชาสถิิติิประยุุกต์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ได้้รัับการบรรจุุแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งอาจารย์์ ประจำภาควิิชา
สถิิติิประยุุกต์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ ในปีี พ.ศ.2552 และได้้พััฒนาการเรีียนการสอนและการทำวิิจััย โดยมีีนัักศึึกษา
เป็็ น แรงบัั นดาลใจที่่�สำคััญ อีีก ทั้้�งยัังมีีส่่วนช่่วยขัับเคลื่่�อนหลัั ก สูู ตรในระดัั บบัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษาของภาควิิ ช าทั้้� ง ในระดัั บ
ปริิญญาโทและเอก โดยการเป็็นอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ ซึ่่�งเกณฑ์์ในการสำเร็็จการศึึกษา จะต้้องมีีการตีีพิิมพ์์
ผลงานวิิจััย จึึงทำให้้ตััวเองต้้องมีีการค้้นคว้้า หาความรู้้� เพื่่�อที่่�จะได้้นำมาเป็็นแนวทางในการทำหััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์
ให้้กัับนัักศึึกษา จนทำให้้เกิิดงานวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้มีีผลงานทางวิิชาการจำนวนมาก และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ของวิิธีีการพิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคลากรให้้ดำรงตำแหน่่งทางวิิชาการ และสามารถนำมาใช้้ขอตำแหน่่งทางวิิชาการได้้
จึึงได้้รัับตำแหน่่ง ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ในปีี พ.ศ.2553 จนถึึง ในปีี พ.ศ.2562 สามารถก้้าวสู่่�ตำแหน่่งศาสตราจารย์์ได้้
ซึ่่�งเป็็นตำแหน่่งสููงสุุดของการขอตำแหน่่งทางวิิชาการ
ศาสตราจารย์์ ดร.ยุุพาภรณ์์ อารีีพงษ์์ เป็็นอาจารย์์ผู้้�สอน ผู้้�มีีแนวความคิิดและความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำหน้้าที่่�
ในการสอนและการทำวิิจััยให้้ดีีที่่�สุุด โดยมีีความเชื่่�ออย่่างหนึ่่�งว่่า สิ่่�งที่่�อาจารย์์ทุุกคนมีีอยู่่�แล้้ว คืือ การเป็็นผู้้�สอนที่่�ดีี
ดัังนั้้�นการทำตำรา หนัังสืือ หรืือผลงานวิิจัยที่่
ั ดี� ี และมีีคุณ
ุ ภาพก็็คือก้
ื า้ วต่่อไปที่่�เราทุุกคนต้้องสร้้างขึ้้น� เพื่่�อทำให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่นัักศึึกษา ตนเอง และผู้้�อื่่�นต่่อไป โดยมีีการวางแผน และที่่�สำคััญคืือเริ่่�มต้้นลงมืือทำ
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ศาสตราจารย์์ ดร.ยุุพาภรณ์์ อารีีพงษ์์ มีีแนวทางในการขอเสนอตำแหน่่งทางวิิชาการ คืือ ควรศึึกษาระเบีียบ
ข้้อบัังคัับให้้ชััดเจน เพราะช่่วงเวลาในการยื่่�น อาจจะมีีเกณฑ์์ที่่�ใช้้ยื่่�นขอตำแหน่่งแตกต่่างกััน จากนั้้�นก็็ต้้องมีีการวางแผน
โดยหลััก ๆ จะมีีอยู่่� 2 ส่่วน ส่่วนแรกคืือ วางแผนในการทำหนัังสืือหรืือตำรา ซึ่ง่� จะมาจากประสบการณ์์การสอนเป็็นสำคััญ
รวมถึึงการมีีงานวิิจััยสอดแทรกในการเขีียนหนัังสืือหรืือตำราด้้วย การเขีียนหนัังสืือหรืือตำรานั้้�นจะต้้องมีีความตั้้�งใจ
ความละเอีียด รอบคอบ ที่่�สำคััญจะต้้องมีีความอดทน เพราะจะใช้้เวลาในการทำค่่อนข้้างมาก ส่่วนที่่� 2 คืือ ผลงานวิิจััย
ควรมีีการทำงานวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง หาแรงบัันดาลใจในการสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ ศึึกษาหาข้้อมููลหรืือเข้้าร่่วมการประชุุม
วิิชาการเพื่่�อหาองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ และที่่�สำคััญทำงานวิิจััยอย่่างมีีความสุุข สนุุกกัับงานที่่�ทำ ก็็จะทำให้้สามารถทำตาม
กรอบเวลาที่่�วางแผนไว้้ และอีีกประการหนึ่่�ง คืือการได้้รัับโอกาสที่่�ดีีจากมหาวิิทยาลััย ซึ่่�งมีีการส่่งเสริิมให้้บุุคลากร
มีีความก้้าวหน้้า มีีแหล่่งทุุนวิิจััย โดยเฉพาะการเล็็งเห็็นความสำคััญของ basic research รวมถึึงในส่่วนของคณะและ
ภาควิิชา โดยได้้รัับการสนัับสนุุน ได้้รัับกำลัังใจในการทำงานจากเพื่่�อนร่่วมงาน การมีีนัักศึึกษาที่่�ดีี รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�
ในส่่วนงานต่่าง ๆ ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือสนัับสนุุน ทำให้้งานที่่�ทำสำเร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี
ในโอกาสที่่�มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ประกาศ ณ วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2564 แต่่งตั้้�ง
ให้้ดำรงตำแหน่่ง ศาสตราจารย์์ ในสาขาวิิชาสถิิติิศาสตร์์ สัังกััดคณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2562 มหาวิิทยาลััยขอแสดงความยิินดีีและชื่่�นชมในการศึึกษา
วิิจัยอย่
ั า่ งต่่อเนื่่�อง การทำงานเป็็นทีมี ซึ่่ง� ทำให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ตลอดจนการนำความรู้้� และความเชี่่ยว
� ชาญ
ในสาขาวิิชาของตนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาชุุมชน สัังคมและประเทศชาติิ พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความร่่วมมืือ
อย่่างสำคััญในการพััฒนาและนำพามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาชั้้นน
� ำในระดัับนานาชาติิ ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�ควบคู่่�การปฏิิบััติิจริิงเป็็นสำคััญ อัันเป็็นรากฐานการศึึกษาในปััจจุุบััน
และสอดคล้้องกัับปรััชญาทางการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
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ดร.เอกชััย คุุณวุุฒิป
ิ รีีชาชาญ
9 เมษายน 2542
อายุุราชการ
22 ปีี 8 เดืือน
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา
ปริิญญาเอก Ph.D. (Mathematical Sciences)
จาก Brunel University สหราชอาณาจัักร
สัังกััด
ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
อุุดคติิในการทำำ�งาน ทำงานด้้วยความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ และเสีียสละ เพื่่�อก่่อให้้เกิิด
	ประโยชน์์สููงสุุดต่่อนัักศึึกษา และหน่่วยงาน
เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานดีีเด่่น
ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

สายวิิชาการ

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่ไ� ด้้รัับการยกย่่อง

Z อาจารย์์ที่่ป
� รึึกษา

- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษานัักศึึกษา ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงงานพิิเศษ และสหกิิจศึึกษา ระดัับปริิญญาตรีี

Z งานบริิการวิิชาการ

- กรรมการกำกัับมาตรฐานวิิชาการ กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์พื้้�นฐาน มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
- กรรมการตััดสินิ โครงงานคณิิตศาสตร์์ งานประชุุมวิิชาการสำหรัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ (UAMC
2021) ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
- กรรมการสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ ระดัับบััณฑิิตศึึกษาของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
- กรรมการตรวจสอบโครงงานวิิจััย และผลงานวิิจััยของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
- กรรมการตััดสิินโครงงานคณิิตศาสตร์์ ระดัับมััธยมศึึกษา ของมููลนิิธิิส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพทางคณิิตศาสตร์์ และสมาคมคณิิตศาสตร์์
ในสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์
Z งานวิิจััย/สิ่่ง
� ประดิิษฐ์์/ตำำ�รา

- ได้้รัับทุุนในการผลิิตตำราวิิชาเมทริิกซ์์และเวกเตอร์์ โดยผ่่านการพิิจารณาจากกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้ผลประเมิินโดยรวมใน
ระดัับดีีมาก จะจััดพิิมพ์์ช่่วงต้้นปีี พ.ศ.2565
- ผลงานวิิจััยได้้รัับการตีีพิิมพ์์ ระหว่่างปีี 2518-2521 ได้้แก่่ รููปแบบ Proceedings ระดัับนานาชาติิ จำนวน 2 เรื่่�อง และรููปแบบ
Academic Paper ในฐานข้้อมููล ISI/Scopus จำนวน 6 เรื่่�อง
Z งานบริิหาร/งานกรรมการ

-	ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ ฝ่่ายบริิหารการศึึกษา
-	ประธานหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์ (MA)
- กรรมการประจำส่่วนงานวิิชาการ/กรรมการประกัันคุุณภาพการศึึกษา/กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง/กรรมการจััดการความรู้้�
คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มจพ.
- กรรมการวิิชาการ ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ มจพ.
36

รองศาสตราจารย์์ ดร.ภาวนีี
นรััตถรัักษา

เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานดีีเด่่น

อายุุราชการ
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา

ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

สายวิิชาการ

สัังกััด
อุุดคติิในการทำำ�งาน

17 พฤศจิิกายน 2536
28 ปีี 1 เดืือน
ปริิญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering) จาก
University of Manchester Institute of Science
and Technology (UMIST), UK
ภาควิิชาวิิศวกรรมเคมีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
Work to illustrate and rest in the highest
excellence with illustrious virtue.

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่ไ� ด้้รัับการยกย่่อง
Z งานบริิการวิิชาการ

- คณะอนุุกรรมการกำหนดแนวทางการประเมิินคุุณภาพภายนอกระดัับอุุดมศึึกษา ในคณะกรรมการมาตรฐานการอุุดมศึึกษา (กมอ.)
สำนัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษาฯ
- อนุุกรรมการรัับรองปริิญญา ประกาศนีียบััตร หรืือวุุฒิิบััตร ในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม สาขาวิิศวกรรมเคมีี
- อนุุกรรมการทดสอบความรู้้�ความชำนาญการประกอบวิิชาชีีพระดัับสามััญวิิศวกร ระดัับวุุฒิิวิิศวกร และระดัับภาควิิศวกรพิิเศษ
สาขาวิิศวกรรมเคมีี สภาวิิศวกร
- ทำหน้้าที่่�ผู้้�ประเมิินในระบบรัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษา หลัักสููตรสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ TABEE สาขาวิิศวกรรมเคมีี
สภาวิิศวกร
-	ผู้้�ระเมิินในระบบทะเบีียน AUN QA V.4 ที่่�ประชุุมอธิิการบดีีแห่่งประเทศไทย (ทปอ.)
- เป็็นวิิทยากรในการบรรยายเรื่่�องมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษา
-	ร่่วมเป็็นวิิทยากรและผู้้�ช่่วยวิิทยากรเพื่่�อพััฒนาระบบการประกัันคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย/สถาบัันสมาชิิก ทปอ.
-	ร่่วมเป็็นวิิทยากรและผู้้�ช่่วยวิิทยากรเพื่่อ� พััฒนาระบบการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาระดัับหลัักสููตรสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
ที่่�มีีความสนใจในการใช้้การรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ TABEE และ ABET
Z รางวััลและผลงานโดดเด่่น

- ปีี พ.ศ.2564 ได้้รัับรางวััล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards: TIChE Awards for
Excellence in Chemical Engineering Education จาก The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry
(TIChE) หรืือสมาคมวิิศวกรรมเคมีีและเคมีีประยุุกต์์แห่่งประเทศไทย
- ปีี พ.ศ.2563 นำหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี เข้้ารัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษา ตามเกณฑ์์
การรัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์ Thailand Accreditation Board of Engineering Education, TABEE
สภาวิิศวกร สำหรัับการรัับรองมาตรฐาน ปีีการศึึกษา 2563-2568
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- ปีี พ.ศ.2563 นำหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี เข้้ารัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษา ตามเกณฑ์์
การรัับรองมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาวิิศวกรรมศาสตร์์ Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET ในส่่วน
ของคณะกรรมการ Engineering Accreditation Commission, EAC สำหรัับการรัับรองมาตรฐาน ปีีการศึึกษา พ.ศ.2563-2568
- ปีี พ.ศ.2562 ได้้รัับรางวััล Hutchison Medal Winner 2018 จาก Institution of Chemical Engineers (ICHemE)
สหราชอาณาจัักร สำหรัับบทความวิิจััยเรื่่�อง “Design and Preliminary Operation of a Hybrid Syngas/Solar PV/Battery Power
System for Off-Grid Applications: A Case Study in Thailand” (วิิจััยร่่วม)
- ปีี พ.ศ.2555 ได้้รัับรางวััลสภาวิิจััยแห่่งชาติิ : รางวััลผลงานประดิิษฐ์์คิิดค้้น ประจำปีี 2555 ผลงานเรื่่�อง “เครื่่�องปฏิิกรณ์์ต้้นแบบ
เพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิงเหลวจากชีีวมวลโดยกระบวนการฟิิชเชอร์์ทรอปซ์์ (ผลงานร่่วม)
- ปีี พ.ศ.2553 ได้้รัับรางวััลสภาวิิจััยแห่่งชาติิ : รางวััลผลงานวิิจััย ประจำปีี 2553 จากสำนัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ รางวััล
ระดัับดีี ผลงานวิิจััยเรื่่�อง “การสัังเคราะห์์เชื้้�อเพลิิงเหลวจากชีีวมวลผ่่านกระบวนการฟิิชเซอร์์ทรอปซ์์” (สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์และ
อุุตสาหกรรมวิิจััย) (ผลงานร่่วม)
- ปีี พ.ศ.2553 ได้้รัับรางวััลโครงการประกวดผลงานวิิจััยและวิิชาการ ผลงานด้้านวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม (พลัังงานทดแทน
รองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง ประเภทผลงานวิิจััยและวิิชาการ สภาวิิศวกร : โครงการการสัังเคราะห์์เชื้้�อเพลิิงเหลวจากชีีวมวลผ่่าน
กระบวนการฟิิชเชอร์์ทรอปซ์์ (ผลงานร่่วม)
Z งานบริิหาร

-	ประธานหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมเคมีี ภาควิิชาวิิศวกรรมเคมีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มจพ.
-	ช่่วยราชการโครงการจััดตั้้�งคณะวิิศวกรรมศาสตร์์และเทคโนโลยีี มจพ. วิิทยาเขตระยอง
-	หััวหน้้าโครงการวิิจัยั เชิิงนโบาย “โครงการศึึกษาวิิจัยั แนวทางการขัับเคลื่่อ� นนวััตกรรมการอุุดมศึึกษาเพื่่อ� ผลิิตและพััฒนากำลัังคน
ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการของประเทศ (Higher Education Sandbox)” สำนัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรมแห่่งชาติิ (สอวช.)
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นางสาวธีีติม
ิ า ไชยกิิจ
เริ่่�มรัับราชการ

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานดีีเด่่น

อายุุราชการ
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา

ระดัับมหาวิิทยาลััย
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2564

สายสนัับสนุุนวิิชาการ

สัังกััด
อุุดคติิในการทำำ�งาน

15 พฤศจิิกายน 2556
8 ปีี 1 เดืือน
ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
กองส่่งเสริิมวิิชาการ สำนัักงานอธิิการบดีี
	ทุุกสิ่่�งจะสำเร็็จได้้เมื่่�อลงมืือทำ

ผลงาน/กิิจกรรม หรืือการปฏิิบัติ
ั ิที่่ไ� ด้้รัับการยกย่่อง
Z ผลงานและการปฏิิบัติ
ั ิงาน

- การเผยแพร่่ความรู้้�การใช้้งานระบบวารสารออนไลน์์ (Open Journal System: OJS) และการกำหนดตััวระบุุวัตั ถุุดิจิิ ทัิ ลั (ดีีโอไอ)
ให้้กัับวารสารภายใน มจพ. (6 วารสาร)
- การประเมิินคุุณภาพวารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ได้้รัับการประเมิินจากศููนย์์ดััชนีีการอ้้างอิิงวารสารไทย (TCI)
เป็็นวารสารกลุ่่�ม 1
-	จััดทำคู่่�มืือแนวทางการจััดทำงานวารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- การวิิเคราะห์์งานเรื่่�อง วิิเคราะห์์ผลของช่่วงระยะเวลาการพิิจารณาตีีพิิมพ์์บทความในวารสารวิิชาการ ระหว่่างปีีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2563
- งานวิิจััยเรื่่�อง การพััฒนาระบบการจััดการงานวารสารวิิชาการ จากทุุนอุุดหนุุนการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพการทำงานวิิจััย
ของสายสนัับสนุุนวิิชาการ ประจำปีี พ.ศ.2564 โดยได้้รัับทุุนจากสำนัักวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มจพ.
Z งานคณะกรรมการ

-

คณะกรรมการบริิหารกองส่่งเสริิมวิิชาการ (พ.ศ.2556-ปััจจุุบััน)
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กองส่่งเสริิมวิิชาการ และสำนัักงานอธิิการบดีี (พ.ศ.2556-ปััจจุุบััน)
คณะกรรมการฝ่่ายตรวจประเมิิน 5 ส. สำนัักงานอธิิการบดีี และสำนัักงานน่่าอยู่่� (พ.ศ.2561-2563)
คณะกรรมการเข้้าร่่วมโครงการกำหนดตััวระบุุวััตถุุดิิจิิทััล (ดีีโอไอ) (พ.ศ.2558-2560)
คณะกรรมการดำเนิินการจััดทำ “วารสารพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม” (พ.ศ.2556-ปััจจุุบััน)
คณะกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพวารสารวิิชาการ (พ.ศ.2553-ปััจจุุบััน)
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รางวััลบุุคลากรดีีเด่่น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565

โดยที่่�เป็็นการสมควรให้้มีีการคััดเลืือกบุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งบุุคลากรสายวิิชาการ และ                
สายสนัับสนุุนที่่�ปฏิิบััติิงานในมหาวิิทยาลััย มีีความรู้้�ความสามารถ และทัักษะในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่� ตลอดจนมีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และเป็็นผู้้�อุุทิิศตนเป็็นประโยชน์์ต่่อมหาวิิทยาลััย สมควรให้้ได้้รัับการเชิิดชููเกีียรติิให้้เป็็น “บุุคลากร
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565” พร้้อมเป็็นแบบอย่่างให้้แก่่บุค
ุ ลากร เจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานของมหาวิิทยาลััยสืืบต่อ่ ไป  มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ มอบหมายสภาคณาจารย์์และพนัักงาน พิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััย
ประจำปีี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ประเภท  ได้้แก่่ (1) ประเภท “อาจารย์์ดีีเด่่น” จำนวน 4 สาขา ได้้แก่่  สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี  
สาขาสัังคมศาสตร์์ สาขาศิิลปกรรมศาสตร์์ และสาขารัับใช้้สัังคม (2) ประเภท “สายสนัับสนุุนผู้้�มีีผลงานดีีเด่่น” จำนวน 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้า้ นบริิการดีีเด่่น ด้้านบริิหารดีีเด่่น ด้้านวิิชาชีีพดีีเด่่น และด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น เพื่อ่� ให้้มาซึ่่ง� คนดีี คนเก่่ง ที่่ส� ามารถ
แข่่งขัันได้้ในเวทีีระดัับประเทศ อีีกทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรทั้้�งสายวิิชาการ และสายสนัับสนุุนวิิชาการ ผลิิตผลงาน และ/หรืือ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม งานวิิจัยั เป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ให้้กับั คณาจารย์์ พนักั งาน และนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย โดยมีีเกณฑ์์การพิิจารณา
ที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
ก. ประเภทอาจารย์์ดีีเด่่น

มีีองค์์ประกอบสำคััญของการพิิจารณา 4 ส่่วน คืือ (1) ความรู้้�ความสามารถในเชิิงวิิชาการ
โดยการให้้น้้ำหนัักระหว่่างการสอน การวิิจััยและการบริิการวิิชาการ ทั้้�งนี้้�โดยเน้้นความเป็็นครููมากกว่่างานวิิจััย (2) ความรู้้�ความ
สามารถในการถ่่ายทอดความรู้้�  (3) คุุณธรรม จริิยธรรม และมนุุษยสััมพัันธ์์เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคม และ (4) การอุุทิิศตนเพื่่�อ               
ส่่วนรวม อาทิิ การนำศาสตร์์ที่่�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 ความชำนาญหรืือความเชี่่�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
ประจำปีี พ.ศ.2565
40

โดยในปีี พ.ศ.2565 มีีบุุคลากรที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็น “บุุคลากรดีีเด่่น มจพ. ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565” ดัังนี้้�
ประเภท ก. “อาจารย์์ดีีเด่่น”
สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี

ได้้แก่่

ศาสตราจารย์์ ดร.วิิไล  รัังสาดทอง
สัังกััด คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์

ได้้แก่่

รองศาสตราจารย์์ ดร.พงษ์์พิิสิิฐ  วุุฒิิดิิษฐโชติิ
สัังกััด คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมดิิจิิทััล

  
ั คม
สาขารัับใช้้สัง

ประเภท ข. “บุุคลากรสายสนัับสนุุนผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น”
ด้้านบริิการดีีเด่่น

ได้้แก่่

ดร.นคริินทร์์  ศรีีสุุวรรณ
ตำแหน่่ง นัักวิิจััย (ปฏิิบััติิการ)
สัังกััด สถาบัันนวััตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่่�งเศส

ได้้แก่่

นายไกรมิิตร  พงษ์์นิิยะกููล
ตำแหน่่ง ช่่างวิิศวกร
สัังกััด คณะเทคโนโลยีีและการจััดการอุุตสาหกรรม

         
                 
ด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น
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ศาสตราจารย์์ ดร.วิิไล
รัังสาดทอง

- ภาควิิชาเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ
  สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
                  - หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยเฉพาะทางด้้านอาหารและอุุตสาหกรรมเกษตร
บุุคลากรดีีเด่่น
อายุุ
60 ปีี
ประเภทอาจารย์์ดีีเด่่น
อายุุราชการ
33 ปีี
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา - D. Tech Sc. (Postharvest Technology and Food Process
Engineering), Asian Institute of Technology (ทุุนรััฐบาลไทย)
สาขาวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี
                   - M. Agr. (Agricultural Chemistry), Kyoto University
(ทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น)
- B. Agr. (Agricultural Chemistry), Chiba University        
(ทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น)
สัังกััด

ผลงานดีีเด่่นและภาคภููมิิใจ
Z ผลงานด้้านความรู้้�ความสามารถในเชิิงวิิชาการ

การพััฒนางานวิิชาการ งานวิิจััย และการบริิการวิิชาการด้้านเทคโนโลยีีการแปรรููปอาหาร เทคโนโลยีีชีีวภาพและ                
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกัับหน่่วยงานการศึึกษาทั้้�งในและต่่างประเทศ มีีการทำงานร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมและมีีโครงการวิิจััย   
ที่่�นำไปใช้้ประโยชน์์แล้้วจำนวนมาก มีีผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ (ISI/Scopus database) มากกว่่า 70 ฉบัับ 
โดยมีี citation เท่่ากัับ 1,472 ครั้้�ง h index เท่่ากัับ 21 (ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2565) ได้้รัับทุุนวิิจััยจากหน่่วยงานต่่าง ๆ จำนวนมาก
เช่่น มููลนิิธิิโทเรเพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย สำนัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ ทุุนวิิจััยจากภาค    
เอกชน เป็็นต้้น และได้้รับทุ
ั นุ เมธีีวิิจัยั อาวุุโส ประจำปีีงบประมาณ 2564 เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแิ ละคณะกรรมการในองค์์กรวิิชาชีีพต่่าง ๆ
เช่่น คณะกรรมการบริิหาร ที่่�ประชุุมอธิิการบดีีแห่่งประเทศไทย กรรมการสภาวิิชาการ กรรมการสภาวิิทยาลััย สมาคมวิิทยาศาสตร์์           
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ สมาคมเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งประเทศไทย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาข้้อเสนอโครงการและ
ประเมิินผลการดำเนิินการของโครงการวิิจััยต่่าง ๆ เป็็น Editorial Board และ Reviewers ของวารสารวิิชาการระดัับชาติิและ
นานาชาติิจำนวนมาก ทำงานด้้านบริิหารในระดัับต่่าง ๆ เช่่น รองคณบดีีฝ่่ายแผนและพััฒนา รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการ เป็็นต้้น
Z ผลงานด้้านความสามารถในการถ่่ายทอดความรู้้�

ความสามารถในการถ่่ายทอดความรู้้ใ� นการเรีียนการสอนทั้้�งระดัับปริญ
ิ ญาตรีี โท และเอก การให้้คำปรึึกษาแนะนำนัักศึึกษา
ในโครงการสหกิิจศึึกษา การทำงานวิิจััยและวิิทยานิิพนธ์์ โดยการถ่่ายทอดเทคนิิคการทำงาน การวิิจััย รวมถึึงการใช้้ชีีวิิตและ          
การจััดการปััญหาต่่าง ๆ โดยใช้้หลัักการด้้าน Coaching, Counselling ควบคู่่�กัับ  Teaching and Learning และพยายามทำให้้
นัักศึึกษาเกิิด Positive Thinking และ Growth Mindset ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ และยัังได้้รับั การรัับรองมาตรฐานการสอนในระดัับ Senior
Fellowship (PR155739) โดย Professional Standards Framework (UKPSF) of UK Higher Education Academy
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Z ผลงานด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม และมนุุษยสััมพัั นธ์์

การปฏิิบััติิตนเป็็นตััวอย่่างในการครองตน ครองคน ครองงาน มีีคติิประจำใจคืือ ขยััน ประหยััด ซื่่�อสััตย์์ อดทน กตััญญูู 
รู้้�คุุณคนและประเทศชาติิ และปลููกฝัังเรื่่�องค่่านิิยมการทำความดีี มีีคุุณธรรม จริิยธรรม ความกตััญญููรู้้�คุุณ และการรู้้�จัักให้้ผู้�อื่่้ �น                 
ให้้กัับนัักศึึกษา
Z ผลงานด้้านการอุุทิศ
ิ ตนเพื่่�อส่่วนรวม

มีีส่่วนสำคััญในการผลัักดัันงานวิิจัยั ทางด้้านการแปรรููปและพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารในประเทศไทย การร่่วมจััดทำมาตรฐาน
ในระดัับประเทศและระดัับชุุมชน การให้้คำแนะนำด้้านการควบคุุมคุุณภาพการผลิิต  การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต  (ได้้รัับ                   
คััดเลืือกให้้อยู่่�ใน “หนัังสืือที่่�ปรึึกษาตััวอย่่าง” ของกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่่อม รวมถึึงวิิสาหกิิจชุุมชนซึ่่�งเป็็นเสาหลัักของประเทศ การให้้บริิการทางวิิชาการโดยการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรม                            
การตรวจสอบและการสร้้างนวััตกรรมด้้านอาหารและผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับบุุคลากรและผู้้�ที่่�สนใจทั้้�งในส่่วนของภาครััฐและ
ภาคเอกชน
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ิ
รองศาสตราจารย์์ ดร.พงษ์์พิสิ
ิ ฐ
วุุฒิดิ
ิ ษ
ิ ฐโชติิ

ภาควิิชาการสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่าย
                  คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมดิิจิิทััล
อายุุ
44 ปีี
อายุุราชการ
18 ปีี
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา
Ph.D. in Networks, Telecommunications,
Systems and Architectures
สัังกััด		

บุุคลากรดีีเด่่น

ประเภทอาจารย์์ดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565

ั คม
สาขารัับใช้้สัง

ผลงานดีีเด่่นและภาคภููมิิใจ
Z ผลงานด้้านความรู้้�ความสามารถในเชิิงวิิชาการ

หััวหน้้าทีีมที่่�ปรึึกษาในการจััดทำร่่างกฎหมายลููกประกอบ พ.ร.บ.ไซเบอร์์ จนมีีการประกาศบัังคัับใช้้ไปแล้้วบางส่่วน               
ซึ่่�งเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ให้้กัับหน่่วยงานของรััฐและหน่่วยงานโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สำคััญทางสารสนเทศ และยัังเป็็นวิิทยากรปีีละมากกว่่า 20 ครั้้�ง ให้้บริิการเป็็นวิิทยากรเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงปลอดภััยและการรัักษา              
ความเป็็นส่่วนตััวให้้กัับหลายหน่่วยงานชั้้�นนำในประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องหลายปีี และได้้รัับทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยจากกองทุุนวิิจััยและ
พััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (กทปส.) อย่่างต่่อเนื่่�อง
Z ผลงานด้้านความสามารถในการถ่่ายทอดความรู้้�

หนัังสืือ “Cyber Security อย่่าปล่่อยให้้ใครมาใช้้ข้้อมููลคุุณ” ให้้ความรู้้�กัับประชาชนทั่่�วไป  ติิดอัันดัับหนัังสืือขายดีี             
หลายสััปดาห์์ และได้้รัับคำชมจากผู้้�อ่่านจำนวนมาก และ “หนัังสืือเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี  สำหรัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6” และ “หนัังสืือเรีียน 20204-2005 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้น (Introduction to Computer Networks)
หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ พุุทธศัักราช 2562” สำหรัับนัักเรีียนและนัักศึึกษาทั้้�งประเทศ
Z ผลงานด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม และมนุุษยสััมพัั นธ์์

-  ผู้้�ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น ระดัับมหาวิิทยาลััย ประเภทพนัักงานมหาวิิทยาลััย สายอาจารย์์ มจพ. ปีี 2563
-  ผู้้�ปฏิิบััติิงานดีีเด่่น ระดัับส่่วนงาน คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมดิิจิิทััล ประเภทพนัักงานมหาวิิทยาลััย            
สายอาจารย์์ มจพ. ปีี 2563
-  อาจารย์์ดีีเด่่น มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีี 2562 สาขารัับใช้้สัังคม
Z ผลงานด้้านการอุุทิศ
ิ ตนเพื่่�อส่่วนรวม

-  กรรมการสมาคมผู้้�ตรวจสอบและควบคุุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้้�นกรุุงเทพฯ (ISACA-Bangkok Chapter)
-  กรรมการสมาคมความมั่่�นคงปลอดภััยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA)
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ดร.นคริินทร์์ ศรีีสุว
ุ รรณ

บุุคลากรดีีเด่่น

ประเภทบุุคลากรสายสนัับสนุุน

ผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565

ด้้านบริิการดีีเด่่น

ฝ่่ายระบบการผลิิตอััตโนมััติิ
สถาบัันนวััตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่่�งเศส
นัักวิิจััย ปฏิิบััติิการ
43 ปีี
12 ปีี
Ph.D. วััสดุุวิิศวกรรมศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์

สัังกััด		
ตำำ�แหน่่ง		
อายุุ
อายุุราชการ
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา

ผลงานดีีเด่่นและภาคภููมิิใจ
Z ผลงานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนงาน มหาวิิทยาลััย และสัังคม

- การพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการทดสอบผลิิตภััณฑ์์มิิเตอร์์ไฟฟ้้าตาม มอก. 17025:2561 ร่่วมกัับ บจก. เจเอเอ เทค กรุ๊๊�ป จำกััด
- การพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ท่่อลอนพีีอีีเสริิมเหล็็ก ตาม มอก. 17025-2561 ร่่วมกัับ บจก. เอส.อาร์์ พีีอีี กรุ๊๊�ป
- การพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ฐานรากเข็็มเหล็็ก ตาม มอก. 17025-2561 ร่่วมกัับ บจก. เข็็มเหล็็ก
- การทำวิิจััยและยื่่�นขอสิิทธิิบััตรสิ่่�งประดิิษฐ์์หุ่่�นยนต์์เชื่่�อมลมร้้อนสำหรัับท่่อลอนพีีอีีเสริิมเหล็็ก ร่่วมกัับ บจก. เอส.อาร์์ พีีอีี กรุ๊๊�ป 
- การทำวิิจััยเรื่่�องนวััตกรรมโคมไฟถนนพร้้อมเลนส์์ LED แบบควบคุุมทิิศทางและความสว่่างเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของแสงสว่่าง
สำหรัับป้้องกัันอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนตอนกลางคืืน เพื่่�อขอขึ้้�นทะเบีียนสิินค้้านวััตกรรมไทย ร่่วมกัับ บจก. ศรีีกรุุง ไลท์์ติ้้�ง
- การทำวิิจััยเรื่่�องออกแบบการทดสอบประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมเสาเข็็มเหล็็ก รุ่่�น KEMREX F90
และ F114 เพื่่�อขอขึ้้�นทะเบีียนสิินค้้านวััตกรรมไทย ร่่วมกัับ บจก. เข็็มเหล็็ก
- การทำวิิจััยเรื่่�องการพััฒนาการประกัันคุุณภาพการทดสอบด้้านมิิติิและมวลสำหรัับขอการรัับรอง มอก. 2764-2559 ท่่อลอน        
พอลิิเอทิิลีีนเสริิมเหล็็ก ร่่วมกัับ บจก. เอส.อาร์์ พีีอีี กรุ๊๊�ป
- การจััดทำร่่างมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ทุ่่�นลอยน้้ำสำหรัับระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนผิิวน้้ำ ร่่วมกัับ
สำนัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (สมอ.) และ บจก. เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
- การจััดทำร่่างมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ฐานรากเกลีียวเข็็มเหล็็ก ร่่วมกัับ สมอ. และ บจก. เข็็มเหล็็ก
- การทำวิิจััยเรื่่�อง การศึึกษาและพััฒนาเสาไฟ LED บอกแนวโค้้งของถนนในเวลากลางคืืนด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยได้้รัับ           
ทุุนอุุดหนุุนการวิิจััยประจำปีี 2564 จากสำนัักงานวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
Z ผลงานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างแก่่บุค
ุ คลอื่่�น

- การจััดตั้้�งและประชาสััมพัันธ์์โครงการคลิินิิกอุุตสาหกรรม 4.0 เพื่่�อผู้้�ประกอบการ SMEs เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่าง
หน่่วยงานภายในมหาวิิทยาลััย และหน่่วยงานภาครััฐ และภาคเอกชนต่่าง ๆ
- การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อวิินิิจฉััยปััญหาเบื้้�องต้้น และให้้คำปรึึกษาแก่่ผู้้�ประกอบการโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย  
- การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้าโครงการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และนัักวิิจััย ในการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SME ที่่�ต้้องการ                  
องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีมาแก้้ปััญหาและพััฒนากระบวนการทำงานในโรงงาน
45

นายไกรมิิตร พงษ์์นิย
ิ ะกููล
ภาควิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
                      คณะเทคโนโลยีีและการจััดการอุุตสาหกรรม
   
วิิทยาเขตปราจีีนบุุรีี
ตำำ�แหน่่ง		 ช่่างวิิศวกร
อายุุ
45 ปีี
อายุุราชการ
18 ปีี
วุุฒิก
ิ ารศึึกษา
ปริิญญาตรีี (เทคโนโลยีีบััณฑิิต) สาขาวิิชาเทคโนโลยีีไฟฟ้้า
สัังกััด		

บุุคลากรดีีเด่่น

ประเภทบุุคลากรสายสนัับสนุุน

ผู้้�มีผ
ี ลงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ.2565

ด้้านสร้้างสรรค์์นวััตกรรมดีีเด่่น

ผลงานดีีเด่่นและภาคภููมิิใจ
Z ผลงานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนงาน มหาวิิทยาลััย และสัังคม

- จััดทำชุุดรางจัับยึึดขาแขวนโปรเจคเตอร์์แบบปรัับระยะ สืืบเนื่่�องจากคณะเทคโนโลยีีและการจััดการอุุตสาหกรรมได้้มีีการ   
เปลี่่�ยนโปรเจคเตอร์์เครื่่�องใหม่่แทนที่่�เครื่่�องเดิิมที่่�เกิิดความชำรุุดเสีียหายจากการใช้้งาน และเมื่่�อเปลี่่�ยนโปรเจคเตอร์์ตััวใหม่่ทำให้้
ตำแหน่่งโฟกััสของสััญญาณภาพโปรเจคเตอร์์เปลี่่ย� นจากตำแหน่่งเดิิม ส่่งผลให้้ต้อ้ งมีีการเจาะพื้้�นเพดานหรืือฝ้้าใหม่่ทุกุ ครั้้ง� ทำให้้ยาก
แก่่การทำงาน ชุุดรางจัับยึึดขาแขวนโปรเจคเตอร์์แบบปรัับระยะ ยัังได้้มีีการติิดตั้้�งปลั๊๊�กไฟและตััวขยายสััญญาณภาพ HDMI (HDMI
Extender) เพื่่�อช่่วยให้้ได้้สััญญาณภาพที่่�ดีีขึ้้�น และยัังปรัับระยะได้้ยาวถึึง 50 เซนติิเมตร ชุุดรางจัับยึึดขาแขวนโปรเจคเตอร์์แบบ     
ปรัับระยะ เริ่่ม� แรกได้้ประกอบจากอะลููมิิเนีียมโปรไฟล์์ที่เ่� หลืือจากนัักศึึกษาทำโปรเจคและโครงงานต่่าง ๆ นำมาประกอบ และปััจจุุบันั
ชุุดรางจัับยึึดขาแขวนโปรเจคเตอร์์แบบปรัับระยะได้้ติดิ ตั้้ง� และใช้้งานอยู่่�ที่ห้่� อ้ งปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์ คณะเทคโนโลยีีและการจััดการ
อุุตสาหกรรม และห้้องประชุุมคณะ
- เป็็นตััวแทนคณะเทคโนโลยีีและการจััดการอุุตสาหกรรม เข้้าร่่วมประกวดผลงาน KM Sharing Day ครั้้�งที่่� 8
- ได้้รัับเชิิญให้้เป็็นวิิทยากรบรรยายเรื่่�องการขายของออนไลน์์ ให้้แก่่สหภาพแรงงานจัังหวััดปราจีีนบุุรีี
Z ผลงานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างแก่่บุค
ุ คลอื่่�น

จััดทำชุุดรางจัับยึึดขาแขวนโปรเจคเตอร์์แบบปรัับระยะเป็็นต้้นแบบในการใช้้งานภายในและภายนอกคณะ และให้้บุุคลากรที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องได้้สามารถนำไปใช้้และพััฒนาชิ้้�นงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นไป
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รางวัลนักวิจัย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำาปี 2564

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ มีนโยบาย ่งเ ริมและ นับ นุนการดำาเนินงาน ิจัย ร มถึง
การประชา มั พันธ์เผยแพร่ผลงาน จิ ยั ของม า ทิ ยาลัยด้ ย อ่ื ทุกรูปแบบ เพือ่ ก้า ไป กู่ ารเป็นม า ทิ ยาลัย จิ ยั อย่างเต็มรูปแบบ
อีกทั้งเพื่อเป็นข ัญและกำาลังใจใ ้กับนัก ิจัยของม า ิทยาลัยที่ทุ่มเทการ ร้าง รรค์ผลงาน ิจัย ่ิงประดิ ฐ์และน ัตกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ งู ใน าขา ชิ าการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง นำาไป กู่ ารเป็นนัก จิ ยั มืออาชีพ ที่ ามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
รือแก้ไขปัญ า งั คม อีกทัง้ เพือ่ เป็นการประชา มั พันธ์เผยแพร่ใ ค้ ณาจารย์ บุคลากร ร มถึง ิ ย์เก่าของม า ทิ ยาลัยได้รบั ทราบ
ข้อมูลนัก จิ ยั ทีม่ ี กั ยภาพ งู ของม า ทิ ยาลัย จึงเ น็ ค รใ ม้ กี ารมอบราง ลั นัก จิ ยั พระจอมเกล้าพระนครเ นือ ประจำาปี 2564
ดังมีรายชือ่ และราง ลั ดังนี้
ราง ลั นัก จิ ยั ดีเด่น
ราง ลั นัก จิ ยั ดีเด่น ด้าน ทิ ยา า ตร์และเทคโนโลยี
Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa
าำ นักงานอธิการบดี
ได้รบั เข็มราง ลั โล่ราง ลั เกียรติบตั ร และเงินราง ลั จำาน นเงิน 35,000 บาท
ราง ลั นัก จิ ยั รุน่ ใ ม่ดเี ด่น
ราง ลั นัก จิ ยั รุน่ ใ ม่ดเี ด่น ด้าน ทิ ยา า ตร์และเทคโนโลยี
ผูช้ ่ ย า ตราจารย์เชา นันต์ จำาเริญ
คณะ ิ กรรม า ตร์และเทคโนโลยีี
ได้รบั โล่ราง ลั เกียรติบตั ร และเงินราง ลั จำาน นเงิน 25,000 บาท
ราง ลั นัก จิ ยั รุน่ ใ ม่ดเี ด่น ด้านน ตั กรรม
ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.รามิล เก รกุล
คณะ ิ กรรม า ตร์
ได้รบั โล่ราง ลั เกียรติบตั ร และเงินราง ลั จำาน นเงิน 25,000 บาท
ราง ลั ชมเชย ได้รบั เกียรติบตั ร
ราง ลั ชมเชยนัก จิ ยั ดีเด่น ด้าน ทิ ยา า ตร์และเทคโนโลยี
รอง า ตราจารย์ ดร.มาลินี รีอริยนันท์
บัณฑิต ทิ ยาลัย ิ กรรม า ตร์นานาชาติ ริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
ราง ลั ชมเชยนัก จิ ยั รุน่ ใ ม่ ด้าน ทิ ยา า ตร์และเทคโนโลยี
ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.รัชตะ อั รุง่ นิรนั ดร์
บัณฑิต ทิ ยาลัย ิ กรรม า ตร์นานาชาติ ริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
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รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa
Academic Enhancement Department
Office of the President
ประ ัติการ กึ า
คุณ ุฒิ

ปี พ. .ที่จบการ ึก า

ถาน ึก า

ปริญญาเอก
(Doctor of Philosophy:
Faculty of Mechanical
Engineering Science)

2017

Visvesvaraya Technological
University, Belagavi, Karnataka, India.

ปริญญาโท
(Master of Technology:
Computational Analysis in
Mechanical Sciences)

2013

Visvesvaraya Technological
University, Belagavi, Karnataka, India.

ปริญญาตรี
(Bachelor of Engineering:
Mechanical Engineering)

2010

Visvesvaraya Technological
University, Belagavi, Karnataka, India.

ค ามเชี่ย ชาญ
- Natural fiber composites
- Lightweight and Sustainable Materials
- Biopolymers and Composites
- Advanced Material Technology
โทร ัพท์ : 08-0630-0745

E-mail : mavinkere.r.s@op.kmutnb.ac.th; mcemrs@gmail.com
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รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่ ย า ตราจารย์เชา นันต์ จำาเริญ
Assistant Professor Chaowanan Jamroen
าขา ิชา ิ กรรมการ ัดคุมและอัตโนมัติ
คณะ ิ กรรม า ตร์และเทคโนโลยี
ประ ัติการ กึ า
คุณ ุฒิ

ปี พ. .ที่จบการ ึก า

ถาน ึก า

ปริญญาโท
.ม. ( ิ กรรมไฟฟ้า)

2559

ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์

ปริญญาตรี
.บ. ( ิ กรรมไฟฟ้า)

2556

ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์

ค ามเชี่ย ชาญ
- Solar tracking systems (ระบบติดตามด งอาทิตย์)
- Power system analysis and stability (การ ิเคราะ ์และเ ถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำาลัง)
- Microgrid operation (การดำาเนินงานของระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก)
- Electric vehicle (EV) integration in power systems (การปฏิบัติร่ มกันของรถยนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำาลัง)
- Battery energy storage (แ ล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่)
- State of charge (SoC) management (การจัดการ ถานะประจุไฟฟ้า)
- Sustainable technology (เทคโนโลยีแบบยั่งยืน)
โทร ัพท์ : 08-6064-4981

E-mail : chaowanan.j@eat.kmutnb.ac.th
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รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ด้านนวัตกรรม
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.รามิล เก รกุล
Assistant Professor Dr.Ramil Kesvarakul
ภาค ิชา ิ กรรมการผลิตและ ุ่นยนต์
คณะ ิ กรรม า ตร์
ประ ัติการ กึ า
คุณ ุฒิ

ปี พ. .ที่จบการ ึก า

ถาน ึก า

ปริญญาเอก
ปร.ด. ( ิ กรรมอุต า การ)

2558

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ

ปริญญาโท
ิ กรรมยานยนต์

2553

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

ปริญญาตรี
ิ กรรมอุต า การ

2547

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

ค ามเชี่ย ชาญ
- ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
- ระบบ ุ่นยนต์ (Robotics System)
- การประม ลผลภาพ (Image Processing)
โทร ัพท์ : 08-6505-0968

E-mail : ramil.k@eng.kmutnb.ac.th
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รางวัลชมเชยนักวิจัยดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประ ัติการ กึ า
คุณ ุฒิ
ปริญญาเอก
(Ph.D. in Plant Pathology)

รอง า ตราจารย์ ดร.มาลินี รีอริยนันท์
Associate Professor Dr.Malinee Sriariyanun
ลัก ูตร ิ กรรมเคมีและกระบ นการ
บัณฑิต ิทยาลัย ิ กรรม า ตร์นานาชาติ ิรินธร
ไทย-เยอรมัน
ปี พ. .ที่จบการ ึก า

ถาน ึก า

2554

University of California, Davis, USA.

ค ามเชี่ย ชาญ
- Biorefiney
- Biomass
- Biofuel
- Enzyme technology
- Biomaterials
- Fermentation
โทร ัพท์ : 08-1398-0439

E-mail : macintous@gmail.com
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รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประ ัติการ กึ า
คุณ ุฒิ

ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.รัชตะ อั รุ่งนิรันดร์
Assistant Professor Dr.Rachata Ausavarungnirun
ภาค ิชา Electrical and Computer Engineering
บัณฑิต ิทยาลัย ิ กรรม า ตร์นานาชาติ ิรินธร
ไทย-เยอรมัน
ปี พ. .ที่จบการ ึก า

ถาน ึก า

ปริญญาเอก
าขา ิ กรรมไฟฟ้าและ
คอมพิ เตอร์ (Electrical and
Computer Engineering)

2560

Carnegie Mellon University, USA.

ปริญญาโท
าขา ิ กรรมไฟฟ้าและ
คอมพิ เตอร์ (Electrical and
Computer Engineering)

2556

Carnegie Mellon University, USA.

ปริญญาตรี
าขา ิ กรรมไฟฟ้าและ
คอมพิ เตอร์ (Electrical and
Computer Engineering)

2553

Carnegie Mellon University, USA.

ปริญญาตรี
าขา ิทยา า ตร์คอมพิ เตอร์
(Computer Science)

2553

Carnegie Mellon University, USA.

ค ามเชี่ย ชาญ
- Computer Architecture
- Operating Systems
- Distributed Systems
- Cloud Computing
โทร ัพท์ : 09-4884-8777

E-mail : rachata.a@tggs.kmutnb.ac.th
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ผู้มีผลงานดีเด่น

ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำาปี 2564
รางวัลเหรียญเงิน Silver medal

งาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva
วันที่ 10-14 มีนาคม 2564 รูปปแบบออนไลน์

ผลงาน : เครื่ อ งจั ก รเรี ย นรู้ ด้ ยปั ญ ญาประดิ ฐ์ แ ละ
การ ิ เ คราะ ์ ข้ อ มู ล ขนาดใ ญ่ ใ นการแนะนำ า
เครื่องดื่มเพื่อ ุขภาพ ำา รับผู้ ูงอายุ
โดย

: า ตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
อาจารย์ประจำาภาค ิชา ิ กรรมอุต า การ
คณะ ิ กรรม า ตร์
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ผู้มีผลงานดีเด่น

ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำาปี 2564
รางวัลเหรียญทองแดง Bronze medal

งาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva
วันที่ 10-14 มีนาคม 2564 รูปปแบบออนไลน์

ผลงาน : การ เิ คราะ ค์ ลืน่ ไฟฟ้า ั ใจเพือ่ จำาแนกประเภท
ผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ลอดเลือด
โดย : ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ม ักดิ์ เกตุฉ่ำา
อาจารย์ประจำาภาค ิชาการจัดการเทคโนโลยี
าร นเท คณะเทคโนโลยี าร นเท และ
น ัตกรรมดิจิทัล
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CREATING VALUE FOR THAI SOCIETY

