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เรยีน	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที	่พนกังาน	ผูป้ฏบิตังิานและลกูจ้างของมหาวทิยาลยัทักษิณ	

		 ซึ่งครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ	2564

	 ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ผมขอแสดงความรู้สึก

ขอบพระคุณในผลงานที่ผ่านมาของท่านที่ช่วยให้มหาวิทยาลัย	ได้ด�าเนินการตาม	

วสิยัทัศน์	และพนัธกจิ	ทีป่ระชาชนชาวไทยได้ฝากความหวังไว้	แต่ละท่านได้รบัราชการ

ท�างานให้มหาวทิยาลยัเป็นเวลายาวนาน	ในวาระทีท่่านเกษยีณราชการเมือ่อาย	ุ60	ปีนี้	

ขอแสดงความยินดีที่ท่านส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพแข็งแรง	สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุข	

กบัสมาชกิอืน่ในครอบครวัของท่านตลอดจนญาติพีน้่องและมิตรสหาย

	 ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงเจริญ	ก้าวหน้าต่อไปด้วย	อายุ	วรรณะ		

สขุะ	พละ	อยูใ่นศีลธรรมและสงัคมไทยอนัเป็นท่ีรกัยิง่ของเราต่อไป

ศาสตราจารย์	ดร.นพ.วรีะศกัดิ	์	จงสูวิ่วัฒน์วงศ์

นายกสภามหาวทิยาลยัทักษิณ

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัย
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	 วาระแห่งการเกษยีณอายรุาชการได้หมนุกลบัมาอกีรอบหนึง่	เป็นวาระท่ีบคุลากร	

ที่มีคุณค่าซ่ึงได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	จะต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ประจ�าในฐานะข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง	แต่อีกนัยหนึ่ง	พวกเราก็มีความยินดี	

ที่ถึงเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนหลังจากท�างานหนัก	เพื่อมหาวิทยาลัยอย่างยาวนาน

	 ตลอดระยะเวลากว่าครึง่ชวีติทีท่กุท่านได้ทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	ท�าคณุประโยชน์

นานัปการให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ดุจร่มเงาแห่งปาริชาตที่แผ่กิ่งก้านสาขา		

คอยดูแลให้ปาริชาตต้นใหม่	ได้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญที่จะยืนหยัด

เคียงคู ่กับมหาวิทยาลัยทักษิณ	จากรุ ่นสู ่รุ ่น	แต่ละท่านได้ผ ่านประสบการณ	์

หลากหลายทั้งดีงามได้รับการยกย่อง	ชื่นชมและติติง	แต่ทุกท่านก็สามารถก้าวผ่าน

อุปสรรคต่าง	ๆ	มาได้เพียงเพราะทุกท่านมีความรักและความศรัทธาในอาชีพ	

อย่างแท้จริง	เส้นทางสายนีจ้งึถอืได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งเกยีรติยศซึง่น�าความภาคภมูใิจ

มาสู่ตนเอง	และเป็นความน่าภูมิใจของ	“มหาวิทยาลัยทักษิณ”

	 ผู้เกษียณอายุทั้ง	21	ท่าน	เป็นปูชนียบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ	

เป็นอย่างยิ่ง	คุณงามความดีของแต่ละท่านเป็นที่ประจักษ	์ความดีงามที่แต่ละท่านได้

สร้างสมมาก็เปรียบเสมือนเงาท่ีจะติดตามตัวและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ท่ีอยู่ข้างหลัง

ได้เจริญรอยตามและเป็นพลังที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป	ถึงแม้ว่าวันนี	้	

การท�าหน้าที่ของท่านในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณได้สิ้นสุดลง	แต่ความเป็นพี่น้อง	

ความรัก	ความผูกพันระหว่างกันยังคงอยู่	อีกทั้งความดีงามท่ีท่านได้ท�าไว้	จะเป็น	

แบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้เดินตาม

สารจาก
อธิการบดี
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	 ในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ	กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ี	

เต็มก�าลังความสามารถตามภารกิจของแต่ละท่านจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของ	

การท�างาน	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	อ�านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีท่านเคารพนับถือ	

รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้	จงน้อมน�าและส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณ

ของท่านประสบแต่ความสุข	ความสงบร่มเย็น	มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง	

ตลอดไป

รองศาสตราจารย์	ดร.วชัิย		ช�านิ

อธกิารบดมีหาวิทยาลยัทักษณิ
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	 30	กันยายน	ของทุกปีจะมีบุคลากรอันเป็นที่รัก	และมีคุณค่าต้องจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ือไปใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความสุขตามที่แต่ละท่าน	

ได้คาดหวังหรือตั้งใจไว้	ตลอดชีวิตการท�างานทุกท่านได้ทุ ่มเทแรงกาย	แรงใจ		

ท�าคุณประโยชน์นานัปการให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ด ้วยความมุ ่งมั่น	 และ	

เต็มความสามารถ	ในฐานะที่ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย	จึงอดเสียดายไม่ได้	

ที่ปีน้ีมีบุคลากรอันเป็นที่รักของพวกเราต้องจากไปด้วยวัยเกษียณ	จ�านวน	21	ท่าน		

ผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากรทุกคนยังคงร�าลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่าน		

และจะยดึถอืเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิาน	เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัแห่งนีใ้ห้น่าอยู่	

และเป็นที่พึ่งพิงของสังคมต่อไป

	 ในนามของผู้บริหาร	บุคลากร	นิสิต	ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้สร้างผลงานที่มี

คุณค่า	โอกาสนี้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพ

นับถือ	โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความเจริญ		

มีสุขภาพแข็งแรง	ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป	

อาจารย์สายพิณ		วิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และทรัพยากรบุคคล
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สะพานเชื่อมประวัติศาสตร์
	 ใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่า	“อดตีหรอืประวตัศิาสตร์คอืเหตกุารณ์ท่ีจบสิน้ไปแล้ว 

และถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความทรงจ�าคือสิ่งท่ีติดตัวมากับเรา”	แต่ส�าหรับข้าพเจ้า	

แล้วอดีตหรือประวัติศาสตร์มีส่วนส�าคัญต่อการก่อรูปความทรงจ�า	(หรือการลืม	?)		

ของปัจจุบัน	รวมถึงการหล่อหลอมก่อรูปประสบการณ์	ความทรงจ�าส�าหรับอนาคต	

ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย	

	 กล่าวในแง่นีส้ญัญะเกษยีณอายรุาชการ	จงึเป็นทัง้การร�าลกึอดตีหรอืประวตัศิาสตร์	

ส่วนบคุคลทีส่มัพนัธ์กบัองค์กรทีส่งักดั	และการประกอบสร้าง	“อดตี” เข้ากับ “ปัจจบุนั” 

ให้เป็นความ	“ทรงจ�าร่วม” และท�าให้ส่ิงนั้นกลายเป็น “ลูกศรแห่งกาลเวลา”  

ที่จะน�าพาเรา-ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณ	ไปสู ่	“ประสบการณ์ ความทรงจ�า  

และฝันใหม่ ๆ”	ส�าหรับวันพรุ่งนี้และวันต่อ	ๆ	ไป	โดยที่ผู ้เกษียณอายุราชการ	

ในปีน้ีได้ท�าหน้าที่	“สะพานเช่ือม”	ได้อย่างสมบูรณ์และประจักษ์	ณ	เบ้ืองหน้า	

เราทุกคนแล้ว

รองศาสตราจารย์	ดร.ณฐพงศ์		จิตรนิรัตน	์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ
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	 การที่บุคคลได้ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุนั้น	นับเป็นเกียรติประวัติและ	

ความภาคภูมิใจของทั้งตนเองและองค์กรอย่างสูงสุด	การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน

ถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจที่ส�าคัญของท่านแล้ว	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้	

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีด้วยความทุ่มเทเสียสละ		

รวมทั้งได้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างมาก		

ขอแสดงความขอบคณุจากใจจรงิท่ีท่านได้สร้างผลงานท่ีมคีณุค่าและประพฤตตินด้วย

ความซ่ือสัตย์สจุรติ	มจีรยิธรรม	และคุณธรรม	ถอืเป็นแบบอย่างท่ีดต่ีอบุคลากรรุน่หลงั

ของมหาวิทยาลัย	และโปรดระลึกเสมอว่าคุณค่าแห่งความดีและคุณค่าในตนเอง	

ของท่านน้ันจะยงัคงอยูใ่นความทรงจ�าของบคุลากรและมหาวทิยาลยัทกัษณิตลอดไป	

	 ในวาระการเกษียณอายุนี้	ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข		

ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	สมบูรณ์และมีจิตใจท่ีแจ่มใสตลอดไป	

มหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้คือบ ้านของท่านและบุคลากรของมหาวิทยาลัย		

คือครอบครัวของท่าน	บ้านหลังนี้ยังพร้อมยินดีให้การต้อนรับท่านกลับมาเยี่ยมเยือน

ด้วยความรักและอบอุ่นอยู่เสมอ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วสันต์		กาญจนมุกดา	

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	การคลัง	และกิจการสภามหาวิทยาลัย

สารจาก
รองอธิการบดฝ่ีายวางแผน การคลงั 

และกิจการสภามหาวิทยาลัย
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สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย

	 ในโอกาสที่คณาจารย์	ข้าราชการ	และลูกจ้างส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ทักษิณทั้ง	21	ท่าน	จะเกษียณอายุราชการในปี	2564	นี้	ผมต้องขอชื่นชมทุกท่าน	

ที่ได ้ทุ ่มเทก�าลังกาย	 พลังสติปัญญา	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความเสียสละ	

จนส่งผลส�าเร็จให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมากมาย	ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลงาน	

ของแต่ละท่านที่ใช้ความเชี่ยวชาญและความเพียร	ในการสร้างสรรมายาวนาน		

จะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของเรามีความเข้มแข็งและ	

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม

	 ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนยังคงระลึกถึงท่านเสมอ	แม้ว่าท่านเกษียณ	

จากราชการไปแล้วแต่พวกเรายังคงให้ความเคารพรักและระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็น	

“บุคลากรทีท่รงคณุค่าต่อมหาวทิยาลัยทักษณิ”	หากท่านมข้ีอเสนอแนะทีก่่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อองค์กร	มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของท่านเสมอ

	 ท้ายสุดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพและนับถือ	ได้โปรดดลบันดาล	

ให้ท่านพบแต่ความสุข	ความเบิกบาน	มีสุขภาพแข็งแรง	คลาดแคล้วจากทุกข์ภัย	

ทั้งปวง	และมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

รองศาสตราจารย์เกษม		อัศวตรีรัตนกุล	

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
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สมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
	 ในวาระเกษยีณอายงุานอันเป็นเรือ่งธรรมดาปกตขิองหน่วยราชการเวยีนมาบรรจบ	
อกีครัง้หนึง่	ผมในฐานะสมาชิกคนหนึง่ของมหาวทิยาลยัย่อมรูส้กึใจหายและระลกึถงึ
คณาจารย์และบุคลากรผู้เป็นก�าลังหลักของมหาวิทยาลัยของเรามาโดยตลอด	

	 วาระแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยเฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ย่อม	
มีการผลัดใบและมีใบไม้ที่ให้ร่มเงาใบใหม่แตกยอดเติบโตออกมาแทนที่	ท่านผู้ที่
เกษียณอายุราชการเหล่านี้ต่างท�าหน้าที่ในการให้ร่มเงา	อุปถัมภ์ค�้าชูและทุ่มเท	
ช่วยเหลอืงานมหาวทิยาลัยของเรามาอย่างเต็มก�าลงัความสามารถ	กระทัง่มหาวทิยาลัย
ของเราเจริญเติบโตก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้	ดังนั้น	จึงถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนร่วม	
และเป็นส่วนหนึ่งต่อความส�าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไปแล้ว		
เป็นผู้ควรค่าแห่งความภาคภูมิใจให้แก่น้อง	ๆ	ทีย่งัคงปฏบัิติงานอยู	่เป็นแบบอย่างของ
ความทุม่เท	วิริยะ	อตุสาหะ	แต่ถงึอย่างไรกต็าม	แม้ท่านจะเกษียณอายรุาชการไม่ต้อง
เดนิทางเข้ามาท�างานหรือมส่ีวนรับผดิชอบต่อภาระหน้าท่ีต่าง	ๆ	อกีต่อไป	แต่ความเป็น	
“สมาชิกที่น่าภาคภูมิใจ”	ของมหาวิทยาลัยย่อมจะด�ารงอยู่และติดตัวท่านไปอย่าง	
สมภาคภูมิ	ผมและพวกเราทุกคนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่จะร�าลึกถึงคุณงามความดี	
และแบบอย่างที่ดีที่ท่านกระท�าไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยของเราตลอดไป

	 ขออานุภาพแห่งสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านทั้งหลายเคารพนับถือได้โปรดอ�านวยพร	
ให้ท่านได้รับสิง่ดงีาม	มสีขุภาพกายและสขุภาพใจทีแ่ขง็แรง	และอย่ารรีอทีจ่ะกลบัมา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของพวกเราและเยี่ยมเยียนรุ่นน้อง	ๆ	เพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่ผู้ที่
ยังมุ่งมั่นตั้งใจท�างานอยู่ต่อไป

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์		ดวงจันทร	์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต	สงขลา	

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และกิจการนิสิต สงขลา

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ  25648



	 กระผมรู้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณทุกท่านท่ีได้ทุ่มเทท�างาน	สร้างประโยชน์	

ด้านการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ	สังคม	และประเทศชาติ	คุณความด	ี	

และประโยชน์ที่ทุกท่านได้อุทิศ	ทุ่มเท	จะคงอยู่เป็นประจักษ์ตลอดไป

	 ขอน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย	จงช่วยคุ ้มครองปกปักรักษาให้ท่านมีสุขภาพ	

แข็งแรง	ทั้งร่างกายและจิตใจ	มีความสุข	และสมภาคภูมิในเกียรติและศักดิ์ศร	ี	

ที่ท่านได้กระท�าและอุทิศต่อแผ่นดินตลอดไป

อาจารย์	ดร.สุชาติ		สุขสถิตย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต	พัทลุง	

สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

และกิจการนิสิต พัทลุง 
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สารจาก
คณบดีคณะเทคโนโลย ี
และการพัฒนาชุมชน

	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง	21	ท่าน	

ที่เกษียณอายุในปี	พ.ศ.	2564	เพราะถือว่าทุกท่านเป็นผู ้ท่ีประสบความส�าเร็จ	

ในชวีติราชการ	และได้ร่วมกนัสร้างและพฒันามหาวทิยาลยัทกัษณิ	ให้เจรญิก้าวหน้า

มาจนถึงทุกวันนี้

	 ในนามของบุคลากรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	ใคร่ขออัญเชิญ	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แต่ละท่านเคารพนับถือ	โปรดบันดาลให้ทุกท่านประสบ	

แต่ความสุขกาย	สุขใจ	มีสุขภาพแข็งแรงและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์		คชภักด	ี

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
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สารจาก
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพ 

และการกีฬา

“เกษียณอายุอย่างทรงคุณค่า”
	 เกษียณแปลว่าสิ้นไป	คือ	สิ้นก�าหนดเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมเท่านั้น		

แต่เป็นการเร่ิมต้นชวีติใหม่อกีช่วงหนึง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	และสงัคม	

ในปีน้ีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	(วสก.)	มีผู ้เกษียณอายุ	1	ท่าน	คือ		

คุณอุทัยวรรณ	สุทธิพงศ์	หรือป้าแจ๊สของพวกเรา	ป้าแจ๊สได้ท�างานในคณะ	วสก.		

มาตัง้แต่ริเร่ิมโครงการจดัต้ังคณะในปี	2540	โดยประจ�าทีว่ทิยาเขตสงขลา	ในปี	2547	

คณะ	วสก.	ย้ายมาอยู่ที่วิทยาเขตพัทลุง	ป้าแจ๊สเป็นพนักงานสายสนับสนุนคนแรก	

และคนเดียวในสมัยนั้น	ป้าแจ๊สท�างานทุกอย่างได้โดยมีเสียงหัวเราะลอดมาจาก	

งานกองมากมายนั้นเป็นระยะ	ๆ	พวกเราคงคิดถึงเสียงหัวเราะนี้มาก	ๆ	

	 ไม่มีสักครั้งที่ป้าแจ๊สจะปฏิเสธงานใหม่	ๆ	ไม่มีสักครั้งท่ีป้าแจ๊สจะปฏิเสธ	

การเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ไม่มีสักครั้งที่ป้าแจ๊สจะนิ่งดูดายกับงานล้นมือของน้อง	ๆ		

ไม่มสีกัครัง้ทีป้่าแจ๊สไม่ใส่ใจเสยีงท้องร้องของน้อง	ๆ	ป้าแจ๊สจะมขีองอร่อยฝีมอืป้าแจ๊ส

ให้น้องๆ	เสมอ	แม้แต่หมาแมวทีพ่ลดัหลงเข้ามา...ป้าแจ๊ส	จะให้ชวีติใหม่ท่ีอิม่หมีพมีนั	

และอบอุ่นด้วยอ้อมกอดที่ไม่มีความรังเกียจแม้แต่น้อย	ในช่วง	5	-	6	ปีนี้	ป้าแจ๊ส	

ท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	ช่วงหลังเลิกงาน

ป้าแจ๊สยังคงอยู่ที่คลินิค	ช่วยดูแลอาจารย์และผู้ป่วย	โดยไม่มีใครต้องขอร้องให้อยู	่	

หรือต้องจ้าง	น�้าใจป้าช่างมากมาย	ป้าแจ๊สเป็นตัวอย่างท่ีดีของคนรักองค์กร	รักงาน	

และรักเพื่อนร่วมงาน
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	 เมือ่ป้าแจ๊สไปเป็นนกัเรยีนภาษาองักฤษที	่Sharda	University	ประเทศอินเดยี	

Jassy	เป็นที่รักของอาจารย์	และเป็นนักเรียนที่น่ารัก	ปรับตัวได้ดี	มีความสุขกับ	

การเรียนรูภ้าษาอนิดีแ้ละวฒันธรรมอนิเดีย	และเมือ่ครัง้ทีป่า้แจ๊สไปปฏบิตัิงานร่วมที่

มหาวิทยาลัย	University	Utara	Malaysia	ประเทศมาเลเซียก็สามารถเอาอายุ	

ฝากธนาคารและขับโกคาร์ททุกวัน	เมื่อไรที่มีงานบันเทิง	ป้าแจ๊สเป็นท้ังพิธีกร		

นักเต้นและนักร้องน�า	ภาพนี้ตราตรึงอยู่ในใจของพวกเราทุกคน	ป้าแจ๊สยังเป็น	

ดีเจรายการวิทยุ	‘สุขภาพดีกับชาว	วสก.’	และรายการเพลง	มีแฟนคลับมากมาย		

ป้าแจ๊ส	คือ	‘สาวน้อย	(ๆ)	มหัศจรรย์’	ที่มีความสามารถรอบตัว	และเป็นท่ีรักของ	

ทุกคน	

	 เมือ่ป้าแจ๊สมอีาการเส้นเลอืดตบี	ดแูลตวัเองได้จ�ากดั	น้อง	ๆ	ช่วยเตรยีมห้องพกั

รอป้าแจ๊สกลับมา	และจัดเวรกันเฝ้าในช่วงกลางคืน	และดูแลกันคนละไม้คนละมือ		

จนป้าแจ๊สกลับสู่สภาพเดิมเต็มร้อย	นี่คือความรักสะท้อนกลับจากความรักและ	

ความอาทรที่ป้าแจ๊สมอบให้ทุกคนเสมอมา

	 ในนามของน้อง	ๆ	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาขออวยพรให้ป้าเป็น	

ผู ้เกษียณอายุราชการไปอย่างมีความสุข	มีความผาสุกในชีวิต	สุขภาพแข็งแรง		

เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป	

เรารักป้าแจ๊สนะคะ

อาจารย์	ดร.วัลลภา		เชยบัวแก้ว	

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
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สารจาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

	 ในวาระเกษยีณอายรุาชการ	ประจ�าปี	2564	ของมหาวทิยาลยัทกัษณิมบีคุลากร

ของคณะวิทยาศาสตร์เกษียณอายุราชการ	4	ท่านคือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นุกูล		

อินทระสังขา	อาจารย์	ดร.ธนพันธุ์	ปัทมานนท์	อาจารย์พีระ	ทองมี	และนางกิตติยา	

โหรารัตน์	ซ่ึงทัง้	4	ท่าน	ได้ท�าคณุประโยชน์มากมาย	รวมถงึมคีวามเสยีสละ	และอทุศิตน	

มาเป็นระยะเวลานานให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู	

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์สืบต่อไป

	 ดิฉันในนามของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	ต้องขอขอบคุณผู้ท่ีเกษียณอายุ

ราชการของมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านที่ได้อุทิศตนท�างานอย่างเต็มความสามารถ

เพ่ือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด	และหวังเป ็นอย ่างยิ่ งว ่าทุกท ่านจะใช ้ ชีวิต	

หลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข	ได้พักผ่อน	ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างท่ีได้ตั้งใจไว้		

และอยู่กับครอบครัวที่ท่านรักอย่างอบอุ่น

	 สุดท้ายน้ีขอพรพระเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย	โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	และประสงค์สิ่งใด	

ขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัญญา		พันธ์ฤทธิ์ด�า	

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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สารจาก
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
และบริหารธุรกิจ

	 ผู ้เกษียณอายุทุกท่านเปรียบเสมือนฟันเฟืองส�าคัญในการปฏิบัติงานด้วย	

ความวิริยะอุตสาหะ	สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง	พวกเราทุกคน	

ต่างรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถของท่าน	ในนามของคณะเศรษฐศาสตร	์

และบรหิารธรุกจิ	ใคร่ขอบคุณทีท่กุท่านได้ทุม่เทแรงกาย	แรงใจและสตปัิญญาของท่าน	

เพ่ือร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้	และ	

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ	ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม	ขนาบศักดิ	์

สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์	ที่ได ้อุทิศเวลา	ความรู ้	ความสามารถ	 เพื่อพัฒนา		

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	และร่วมสร้างนิสิตของคณะฯ	ให้เป็นบัณฑิต	

ที่มีคุณภาพช่วยท�าประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 ขอให้คุณความดี	

ที่ท่านเคยได้สั่งสมมา	จงบันดลให้ท่านมีสุขหลังเกษียณ	มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์	

แข็งแรง	เป็นร่มโพธิ์ร ่มไทรแก่ลูกหลาน	คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนา	

ทุกประการ	รวมทั้งสามารถช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วาสนา		สุวรรณวิจิตร	

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
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	 เน่ืองในวาระเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	วาระนี้	

นับเป็นโอกาสที่มีคุณค่าท�าให้ผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะบุคลากรรุ่นหลังได้เรียนรู	้

และตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อมหาวิทยาลัยอยู่ไม่น้อย	

ด้วยว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาผู้เกษียณอายุราชการได้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการแสดง

ความปรารถนาดีแก่มหาวิทยาลัยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	ท่านเป็นกัลยาณมิตร

สนับสนุนการท�างานของบุคลากรรุ่นหลัง	มิตรภาพท่ีเอื้ออาทรเหล่านั้นยังคงติดอยู	่

ในความทรงจ�าไม่อาจมีวันลบเลือน	ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีบทบาท	

อย่างมากต่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรรุ่นหลังได้ขับเคลื่อน	

และสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้รุ่งเรืองต่อไป

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จึงขอแสดงคารวะแด่ผู้เกษียณอายุ

ราชการในปีพุทธศักราช	2564	ทุกคน	และขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้

ทุ ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังสติปัญญา	และก�าลังความสามารถขับเคลื่อนให้สถาบัน	

การศึกษาแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับ	คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลาย	

ได้กระท�าไว้จะยังประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย	และผลงานท่ีท่านท้ังหลายได้กระท�าไว้	

จะเป็นอนุสรณ์อันอมตะว่าท่านเป็นผู้มีส่วนช่วยอันส�าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย	

ซ่ึงกุศลเจตนาของผู้เกษียณจะเป็นที่สรรเสริญและอยู่ในความทรงจ�าของสถาบัน	

ตลอดไป

ขอแสดงความขอบคุณด้วยจิตคารวะ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อมลวรรณ		วีระธรรมโม	

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สารจาก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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สารจาก
ผู้อ�านวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

เบญจาบุคลากรทักษิณายุเกษียณ
	 ห้าบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาถึงคราเกษียณ	 อายุครบหกสิบปีวาระเวียนมาถึง	

สถาบันทักษิณคดีศึกษามนตราตรึง		 ผูกสัมพันธ์ลึกซึ้งมิสั่นคลอน

สิ้น	กันยายน	พ.ศ.	2564		 ต้องจากที่จากทางห่างสิงขร

สถาบันทักษิณคดีศึกษาสง่าน่านั่งนอน		 บนเกาะยอพักผ่อนสบายใจ

	 นงลักษณ์	จักรมานนท	์คนแรกเริ่ม		 ข้าราชการดั้งเดิมผิวผ่องใส

ส่งรอยยิ้มอิ่มตาทุกคราไป		 พัสดุงานใหญ่ลื่นไหลงาน

พิมพ์หนังสือมือเด่นเป็นที่ประจักษ	์	 สารานกุรมภาคใต้ลายลกัษณ์เป็นหลกัฐาน

สถาบันทักษิณคดีศึกษามีมานาน		 เหมอืนดัง่บ้านของนงลกัษณ์	จกัรมานนท์

	 อุดม	ซุ้นสุวรรณ	นักสรรค์สร้าง		 เจิดกระจ่างนิทรรศการสราญผล

ออกมาดีสีสันสั่นกมล		 บันดาลดลให้ผู้เห็นเป็นต้องดู

จะจัดนิทรรศการเรื่องใดบอกให้ชัด		 อุดมจัด	อุดมท�าให้ได้สวยหรู

งานอิเล็กทรอนิกส์พลิกลีลาน่าเชิดชู		 ใส่เสียงหมูเสียงเสือเพื่อฟังกัน

เมื่อเกษียณแล้วมีใครไหนหนอช่วย		 ให้สถาบันฯ	สดสวยเสียงสร้างสรรค์

ใคร่วอนมหาวิทยาลัยได้ช่วยพลัน		 จัดอัตราอย่างอุดมนั้นให้ทันการณ์

	 ประทาน	แก้วบุบโผ	โชว์ลีลาอาศรมศิลป์		 มรดกศลิปะและวฒันธรรมแผ่นดนิได้สบืสาน

ภาพวิจิตรติดตาสง่าตระการ	 เก็บมานานคงอยู่คู่สถาบันฯ

บริการห้องพักรูปเตาในอาศรมฯ	 นอนสบายรื่นรมย์สมแดนฝัน

ลมรื่นรวยชวยชื่นลื่นผิวพรรณ	 ดั่งสวรรค์อาศรมศิลป์มิสิ้นภวังค์
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	 อุดมพล	อินทมะโน	เฝ้ารักษา	 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาคุณค่าขลัง

ศิลปวัตถุทะนุบ�ารุงมุ่งระวัง	 มิพลาดพลั้งทางผิดปิดประตู

ท�างานมาคราเริ่มเปิดสถาบันทักษิณฯ	 ขุดขนดินซ่อมสิ่งทรามให้งามหรู

เกิดเกาะยอพ่อแม่แกชื่นชู	 จะต้องอยู่ท�างานให้บ้านเรา

	 ประชา	เอียงเซง	เคร่งครัดบรรทัดเที่ยง	 มิหลบเลี่ยงเรื่องงานเป็นฐานเสา	

มีน�้าใจไมตรีสีงามเงา	 เกิดเทือกเถาว์คนเก่งเคร่งคุณธรรม

งานคืองานมิคร้านในหน้าที่	 เอื้ออารีมิโผล่ผลุบอุปถัมภ์

ดูแลอาคารนวมภูมินทร์จินต์เจนจ�า	 ให้เลิศล�า้ศูนย์ศิลป์แผ่นดินไทย

	 เบญจาบุคลากรจ�าจรจาก	 สถาบันทักษิณฯ	คือรากได้อาศัย

ขอกราบองค์พระศรีรัตนตรัย		 สามสมเด็จนบไหว้เทิดบูชา

ดลบันดาลให้ห้าท่านประสบสุข		 สนานสนุกในชีวิตจิตหรรษา

อาย	ุวรรณะ	พละ	ปริ่มอิ่มอุรา		 ทุกทิวาราตรีสดศรีเทอญ

ด้วยรัก	หวง	ห่วงใย

จากใจ	พี่	และน้อง	ๆ	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์	ดร.สืบพงศ์		ธรรมชาต	ิ

ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ประพันธ์

วันพุธที	่30	มิถุนายน	พ.ศ.2564
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สารจาก
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตสงขลา

แด่ ผู้เกษียณ

	 ขอแสดงความยนิดีกบัผูท้ีเ่กษยีณทกุท่าน	ท่ีท่านได้ปฏบิติัหน้าทีม่าอย่างยาวนาน	

สร้างคุณงามความดีมากมาย	สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร	และมีทัศนคติท่ีดีต่อ	

องค์กรเสมอมา	ชีวิตต่อแต่นี้หลังจากการท�างานหนักอย่างต่อเนื่อง	ก็หวังให้พี่	ๆ		

ทั้งหลายมีแต่ความสุข	ทั้งกายและใจ	ได้ท�าอะไรท่ีอยากจะท�าอย่างเป็นอิสระ	

เพราะมีเวลามากขึ้น	มีเวลาอยู่กับลูกหลานอันเป็นท่ีรัก	ซ่ึงหลายคนคงอิจฉาเวลา	

ที่มีค่า	อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง	

มีคนกล่าวไว้ว่า :

“เกษยีณ	คอืสิน้สดุ	คอืวนัหยดุอนัยดืยาว	พักร้อนและพกัหนาว	ได้พกัใจ	ได้พกัเกษยีณ	

	 คือเสรี	ต่อแต่นี้	ไม่มีนาย	ไม่ขาดและไม่สาย	ไม่ต้องใช้ทุกใบลา

	 เกษยีณ	คอืบ�าเหนจ็	ความส�าเรจ็แห่งชวีา	บ�าเหนจ็เป็นเงินตรา	และบ�าเหนจ็แห่งความดี

	 เกษียณ	คือบ�านาญ	ข้าราชการเท่านั้นม	ีหลวงเลี้ยงตลอดปี	และตามเลี้ยงตลอดไป

	 เกษยีณ	คอืความเศร้า	คนข้ีเหงา	กห็วัน่ไหว	อยูบ้่านร�าคาญใจ	นัง่กนิข้าวอยูค่นเดยีว

	 เกษยีณ	คอืความสขุ	ไม่มทีกุข์	ได้ท่องเทีย่ว	พฤกษ์พุม่ชอุม่เขยีว	ได้ชืน่ชมภริมย์พลาง	

	 เกษยีณ	คอืแก้วใส	เมือ่หวัใจ	ได้ปล่อยวาง	พระธรรมจะน�าทาง	ให้เหน็ค่าความเป็นคน	

	 ลาภยศและสรรเสริญคือส่วนเกินให้หลงกล	ยึดติดว่าตัวตน	จึงถูกมัด	ในอัตตา

	 หกสิบปีผ่านไป	จึงเข้าใจในมายา	ชั่วดีในชีวา	ล้วนผ่านมาและผ่านไป	

	 เกษียณ	คือเกษม	จึงอิ่มเอม	ในหัวใจบริสุทธิ์ดุจเยาว์วัย	เหมือนเกิดใหม่	วันนี้เอย”

นายวุฒินันท์		หริรักษ	์

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
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	 แล้วกม็าถงึห้วงเวลาทีน้่อง	ๆ	บคุลากรในมหาวทิยาลยัทกัษณิของเราไม่ต้องการ

ให้มาถงึ	เป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากทีจ่ะท�าใจจากกนั	แต่เราก็ไม่สามารถหยดุการเดนิ

ของวันและเวลาได้	จึงจ�าต้องห่างกันด้วยเงื่อนไขของเวลาท่ีเราเรียกว่าการเกษียณ	

อายุงาน	ซึ่งจะเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ของทุกปี	

	 และเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุงานในปีนี้	ขอระลึกถึงคุณูปการของพี่	ๆ		

ทุกท่าน	ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่	สร้างผลงานที่มีประโยชน์	เสียสละ	

ทั้งแรงกายแรงใจ	และทุ่มเท	ใส่ใจ	ในภารกิจของมหาวิทยาลัย	มาเป็นระยะเวลา	

อันยาวนาน	

	 กระผมในนามกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานทุกท่าน	ขอขอบพระคุณ	

พ่ี	ๆ	ที่จะเกษียณอายุงานในปีนี้ทุกท่าน	ที่ได้ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง	

ให้น้อง	ๆ	ทุกคน	ได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง	ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

อ�านวยอวยพรให้พ่ีมีแต่ความสุข	มีความสบายทั้งกายและใจ	มีสุขภาพ	ที่แข็งแรง

ตลอดไป	

อาจารย์พลัฏฐ์		ยิ้มประเสริฐ	

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

สารจาก
ประธานสภาคณาจารย ์

และพนักงาน
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รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม



6 พฤศจิกายน 2503

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม

ภูมิล�ำเนำ

1. 9 ถนนไทรงาม ซอย 1 

 ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง  

 จังหวัดตรัง 92000

2. 40/29 หมู่บ้านการเคหะชุมชน

 ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง 

 จังหวัดตรัง 92130

ที่อยู่ปัจจุบัน

 บ้านพักมหาวทิยาลยัทกัษณิ เลขที ่5 

 ต�าบลเขารปูช้าง อ�าเภอเมอืงสงขลา  

 จังหวัดสงขลา 90000

086-6946990

dr.tan41@gmail.com 

upoonsuk@tsu.ac.th

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

การศกึษาดษุฎบัีณฑิต	(วทิยาศาสตร์ศกึษา)

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	พ.ศ.	2546

ปริญญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การสอนเคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่พ.ศ.	2532

ปริญญาตร ี

วทิยาศาสตรบณัฑติ	(ศกึษาศาสตร์	(เคม)ี)

เกียรตินิยมอันดับ	2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	พ.ศ.	2525

รองศาสตราจารย์
ดร.พูนสุข อุดม

รองศาสตราจารย์
ดร.พูนสุข อุดม
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
	 5	ธันวาคม	2558	 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2547	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2545	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2541	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2539	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2534	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน 

พูนสุข	อุดม.	(2549).	เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา.  

	 สงขลา	:	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยทักษิณ.	

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

2005 2548 อาจารย์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2006 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2007 2550

2013 2556 รองศาสตราจารย์
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	 ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		
	 กระทรวงศึกษาธิการ

	 วันที่	10	กันยายน	2547	ได้รับการคัดเลือกจากผู ้เข ้าร ่วมงาน	
	 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2547		
	 ให้เป็นผู้น�าเสนองานวิจัยทางการศึกษาในการประชุมทางวิชาการ	
	 ระดับนานาชาติ	The	Fourth	International	Forum	on	Education		
	 Reform	:	Learner-centered	Approach	towards	Education		
	 for	Sustainable	Development	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร	์	
	 กรงุเทพฯ	Title:	A	Development	of	a	Multidisciplinary	Science		
	 Curriculum	Integrating	Science	with	Mathematics	and		
	 English	for	Mathayomsuksa	1	of	Princess	Chulabhorn’s		
	 College,	Trang	ส�านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา	ส�านกังานเลขาธกิาร	
	 สภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	Office	of	the	Education		
	 Council,	Thailand.

พ.ศ.	2556	 วันที่	24	มิถุนายน	2556	รางวัลชมเชย	การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น		
	 ในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ	ครั้งท่ี	15		
	 เร่ือง	“การศกึษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย”	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	
	 และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ.	
	 ผลงาน	:	การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบต่อการพัฒนา	
	 สมรรถนะของครใูนภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ	ด้านกระบวนการ	
	 พัฒนาการจัดการเรียนรู้	ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	ส�านักงาน	
	 เลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ.	2557	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2557	 รางวัลชมเชย	 ผลงานวิจัยดีเด ่น	

	 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การประกวดผลงานวิจัยและ	

	 งานสร้างสรรค์ดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาต	ิ

	 ฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	อ.หาดใหญ่	ผลงาน	:	การวิเคราะห์	

	 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะของครู	

	 ในภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ด้านกระบวนการพัฒนา	

	 การจัดการเรียนรู	้สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

พ.ศ.	2563	 วันที่	15	กันยายน	2563	รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย		

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ระดับส่วนงาน	คณะศึกษาศาสตร์	ประกาศ	

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	เรื่อง	บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย	ประจ�าปี		

	 พ.ศ.	2562	ระดับส่วนงาน	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 วนัที	่21	ตุลาคม	2563	รางวลัระดบัด	ีผลงานวิจยัการจดัการเรยีนรูด้เีด่น		

	 (ไม่มีรางวัลดีเด่น)	การประกวดผลงานวิจัยเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562		

	 ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	ผลงาน	:	การสร้างและ	

	 พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์	(แผนการเรียน	

	 วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา	

	 ตอนปลาย	เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์)	

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัทกัษิณ	ประกาศมหาวทิยาลยัทักษิณ	

	 ลงวันที่	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2563

พ.ศ.	2564	 วันที่	23	กุมภาพันธ์	2564	รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย		

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	มหาวิทยาลัยทักษิณ	และรางวัลผลงานวิจัย	

	 การจัดการเรียนรู้ดีเด่น	ระดับดี	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ในโอกาสวันคร	ู

	 แห่งชาติ	“สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม”	(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)		

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ณ	หอประชมุแสงสรุยิา	ชัน้	1	อาคารศนูย์ปฏบัิตกิาร	

	 วิชาชีพครู	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ประกาศ	

	 คณะศึกษาศาสตร์	ลงวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2563
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 หลักการสอน / หลักในการท�างาน
	 ตั้งแต่ลาออกจากราชการต�าแหน่งผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงเรียนจุฬาภรณ	

ราชวิทยาลัย	ตรัง	มาเป็นอาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	เมื่อวันที	่

18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	ได้ตั้งปณิธานว่า	จะท�าหน้าที่เป็นครูที่ดี	เป็นแบบอย่างที่ดี

ของความเป็นครู	จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มสมรรถนะ	

และตัง้ใจสอนเตม็เวลา	ส่วนหลกัในการท�างาน	คอื	การท�างานเพือ่งาน	โดยต้องแยกแยะ	

เรื่องส่วนตัวออกจากเร่ืองงาน	ในการท�างานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน		

และที่ส�าคัญคือการรักษาชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักคิดในการท�างาน	 “การท�างานเพ่ืองาน”	ถ้าทุกคนท�างานด้วยความรบัผดิชอบ 

	 	 ในหน้าทีต่ามบทบาทท่ีได้รบั	ย่อมเกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	

	 	 อย่างมีคุณภาพ	และก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม	

คติพจน์ในการท�างาน	 “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา”

 รูปภาพที่ภูมิใจ
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 งานอดิเรกที่ชอบ
	 การเลี้ยงแมว	และอ่านหนังสือ	

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 การที่องค์กรหรือบุคคลทั่วไปกล่าวถึงความเป็น	“ครูดี	ครูเก่ง”	ของลูกศิษย	์

ที่จบจากคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 การที่ลูกศิษย์เข้าใจและรับรู้ถึง	“จิตวิญญาณความเป็นครู”	โดยยอมรับว่า	

เป็น	Idol	ของเขา

	 การที่ลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จในชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว	

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ยึดมั่นในการท�าความด	ีและเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
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รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์



รองศาสตราจารย์ 
ดร.เรวด ีกระโหมวงศ์
26 ตุลาคม 2503

พ.ต.ท.สมนึก กระโหมวงศ์

นายกฤตบุญ กระโหมวงศ์

ภูมิล�ำเนำ

หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่ขรี อ�าเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง 93160 

ที่อยู่ปัจจุบัน

2/31 หมู่ 2 ต�าบลพะวง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

90100

081–8984879 

rawadi1960@hotmail.com

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	พ.ศ.	2539

ปริญญาโท

การศกึษามหาบณัฑติ	(การวดัผลการศกึษา)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	พ.ศ.	2530

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	

พ.ศ.	2525	

รองศาสตราจารย์ 
ดร.เรวด ีกระโหมวงศ์
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1982 2525 อาจารย์	1	ระดับ	3	โรงเรียน
ประชาบ�ารุง	จังหวัดพัทลุง

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท		
ณ	มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ

1985 2528	

1989 2532 	ศึกษานิเทศก	์(ช่วยราชการ)	
		 ที่หน่วยศึกษานิเทศก์	
		 กรมสามญัศกึษา	จงัหวดัพทัลงุ	
	อาจารย	์1	ระดับ	4	

		 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช	

โอนมาบรรจุต�าแหน่ง	อาจารย์	
ระดับ	4	คณะศึกษาศาสตร	์
มศว.สงขลา

1991 2534

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	
มศว.ประสานมิตร

1993 2536

1998 2541 หัวหน้าภาควิชาการประเมินผล
และวิ จั ยคณะศึกษาศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2005 2548 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพ	คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ระดับ	7	-	8 2549 2006

เปลี่ยนสถานภาพเป็น	
พนักงานมหาวิทยาลัย	
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2008 2551

2017 2560 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย	์จนถึงปัจจุบัน 2020 2563

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2550	 เหรียญจักรพรรดิมาลา

	 5	ธันวาคม	2547	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2540	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2535	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2531	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
	 1.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน	สงขลา

	 2.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ	

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 3.	กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา	 โรงเรียนสาธิต	

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	สงขลา

	 4.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนวรนารีเฉลิม

	 5.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาล	2		

	 	 (อ่อนอุทิศ)

	 6.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา		

	 	 พัทลุง	เขต	2

	 7.	คณะกรรมการบริหารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 แห่งประเทศไทย

	 8.	กรรมการสมาคมวัดผล	ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาแห่งประเทศไทย

	 9.	กรรมการสมาคมวิจัยทางการศึกษา

	 10.	รองนายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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	 11.	ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน	 ของสถาบันอุดมศึกษา	

ระดบัหลกัสตูร	คณะ	และสถาบัน	ของมหาวทิยาลยัทกัษณิ	มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

มหาวิทยาลัยบูรพา	และ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

	 12.	ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับ

หลกัสตูร	คณะ	และสถาบนั	ของมหาวทิยาลัยหาดใหญ่	และวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้	

	 13.	ที่ปรึกษาวิชาการโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา	จังหวัดตรัง

 หลักการสอน / หลักในการท�างาน
 มีพันธกิจการด�าเนินงาน 5 พันธกิจ

	 1.	ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ	และ	

	 	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 2.	ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษา		

	 	 สนับสนุนการวิจัยชุมชนในลักษณะการวิจัยเชิงพื้นท่ีและสามารถน�าไปใช้	

	 	 ประโยชน์ได้จริง

	 3.	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้	

	 	 ความเชี่ยวชาญบนฐานพ้ืนที่	และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งใน	

	 	 ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

	 4.	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้	สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการ	

	 	 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และเกิดจิตส�านึกทางวัฒนธรรม

	 5.	พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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 รูปภาพที่ภูมิใจ 

ภาพที่	1	ถวายพวงมาลัยข้อพระกรแด่องค์พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ	ทรงเสร็จเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

ภาพที่	2	ร่วมขบวนส่งเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ  2564 37



ภาพที่	3	ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการ	

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ		

ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ตลอดระยะเวลา	14	ปี

ภาพที่	4	ร่วมงานถวายรางวัลสันติภาพ	ณ	วัดแจ้ง	จังหวัดสงขลา
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ภาพที่	5	รองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที	่6	รับของที่ระลึกจากหัวหน้ากงสุลมาเลเซีย	

ในโอกาสสนับสนุนกิจกรรมของกงสุล
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ภาพที่	7	ร่วมงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกสอน	

ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาพที่	8	รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์
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ภาพที่	9	ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน		

ณ	วัดโรงวาส	จังหวัดสงขลา

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 1.	ปลูกต้นไม้

	 2.	งานประดิษฐ	์
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 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต	งานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	มีเรื่องท่ีอยากเล่าถึงความต่ืนเต้น	

หลายครัง้	ครัง้แรกเมือ่มบีคุคลหยิบแฟ้มถวายรายงานของท่านอธิการบดมีหาวทิยาลยั

ทักษิณ	(รองศาสตราจารย์	ดร.สมบูรณ์	ชิตพงศ์)	ท�าให้ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตได้รับ	

บทเรียนว่าต้องมีส�าเนาเอกสารและแฟ้มส�ารองส�าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ครั้งท่ี	2		

เมื่อบัณฑิตมาจากหลากหลายที่แล้วกระบวนการฝึกซ้อมวุ่นวาย	บัณฑิตไม่พอใจ	

ในกระบวนการ	แต่ท่านอธิการบดี	(รองศาสตราจารย	์ดร.สมเกียรติ	สายธนู)	ท่านได้

ให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและพิธีการโดยท่านขอจัดการ	

กับบัณฑิตที่วุ ่นวายด้วยตัวท่านเองเพื่อให้การด�าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย		

ผลการฝึกซ้อมแต่ละครัง้บณัฑติจะมคีวามกงัวลแต่จะปฏบิตัติามค�าแนะน�า	จนกระทัง่	

เมื่อปริญญาบัตรหล่นก็เดินไปโดยไม่ก้มเก็บ	ซึ่งเป็นไปตามท่ีตกลงกับบัณฑิต	

ตอนฝึกซ้อมไว้	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงตรัสเรียกบัณฑิตให้มารับ

พระราชทานจากพระหัตถ์ใหม่อีกครั้ง	เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระองค์ก็ทรงตรัสชมว่า	

การด�าเนินงานพิธีการเรียบร้อยสมบูรณ์ดี	ครั้นเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัด	

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรไป	ณ	วิทยาเขตพัทลุง	ฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการได้รับ	

การดแูลให้ก�าลังใจจากท่านอธกิารบด	ี(รองศาสตราจารย์	ดร.วชิยั	ช�าน)ิ	ทกุวนัตลอด

การด�าเนินงาน	ท�าให้ทีมงานมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยด	ี

จึงบอกกับน้อง	ๆ	ว่า	ถ้าเราต้ังใจและมุ่งมั่นในการท�างาน	ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน	

จะเป็นก�าลังใจให้เราปฏิบัติงานได้ส�าเร็จแน่นอน

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 มุ่งมั่น	ขยัน	ประหยัด	พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง	รุ่งเรืองแน่นอน
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อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม



2 เมษายน 2504

1. นพ.พฤฒิ สร้อยเพชรเกษม 

2. นางสาวช่อผกา สร้อยเพชรเกษม

ภูมิล�ำเนำ

หมู่ที่ 4 ต�าบลเขารูปช้าง  

อ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 90000

ที่อยู่ปัจจุบัน

140/15 หมู่ 4 ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

90000

086-2023514

อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต
สร้อยเพชรเกษม

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก	

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยและประเมิน

ผลการศึกษา)	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

พ.ศ.	2547

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต	 (จิตวิทยาการ

แนะแนว)	มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	

พิษณุโลก	พ.ศ.	2530	

ปริญญาตร	ี

การศึกษาบัณฑิต	(การแนะแนว)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

พิษณุโลก	พ.ศ.	2526
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2006 2549 พนักงานมหาวิทยาลัย	ต�าแหน่งอาจารย	์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

2017 2560	 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย	
คณะศึกษาศาสตร	์ถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2546		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2541		 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2534		 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2531	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย

ชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม,	นวลพรรณ	วรรณสุธี,	เมธี	ดิสวัสดิ์	และ	ภิญโญ	โชติรัตน์.		

	 (2561).	การพัฒนารูปแบบบูรณาการความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพและ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภูมิภาคเขตภาคใต้.	แหล่งทุน	:	ส�านักงาน	

	 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

นวลพรรณ	วรรณสธุ,ี	เมธ	ีดสิวสัดิ,์	สธุาสนิ	ีบญุญาพทัิกษ์	และชยัลขิิต	สร้อยเพชรเกษม.	

	 (2558).	“โครงการน�าร่องจังหวดัประชาคมปฏริปูการเรียนรู”้ (Empowering  

 Reform  Provinces) จังหวดัสตลู). แหล่งทนุ	:	ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.
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บทความวิจัย

บุณยทรรศน์	หมื่นละม้าย,	ชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	และณัชชา	มหปุญญานนท์.		

	 (2563).“การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดน	

	 ภาคใต้” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.	20(1),	66-87.

ชัยยุทธ์	สุขพันธุ ์ ,	 วิไลพิน	แก้วเพ็ง	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม.	 (2563).	

	 “ผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อ	

	 ความแม่นย�าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล	“การประชุมวิชาการ 

 ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 และการประชุม 

 วชิาการระดบัชาต ิคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ที ่1 ภายใต้หวัข้อ  

 “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย”	วันท่ี	7	-	8		

	 พฤษภาคม	2563	(ผ่านระบบออนไลน์)

ฟาดีล๊ะ	แซะเฮง,	ชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	และเสาวรส	ยิ่งวรรณะ.	(2563).	

	 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาชพีอสิระ	เรือ่ง	การออกแบบและตดัเยบ็กระเป๋าผ้า		

	 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส	ศูนย์เครือข่าย	

	 คุณภาพการศึกษาไม้แก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย  

 ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค”  

	 ณ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		

	 วันที	่2	-	3	กรกฎาคม	2563.	(ผ่านระบบออนไลน์)

ภิญโญ	โชติรัตน์	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม.	(2562).	“ผลการฝึกความแข็งแรง	

	 กล้ามเนือ้ล�าตวัแบบไอโซเมตรกิและไอโซโทนคิทีม่ต่ีอความสามารถในการเตะเฉยีง	

	 ของนักกีฬาเทควันโดระดับเยาวชน”. การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล  

 ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27.	ในวันที่	20	–	22		

	 กุมภาพันธ์	2562	โรงแรมบีพี	สมิหลาบีช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา.
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ปิโยรส	ปุยชุมพล	 วิไลพิน	 แก้วเพ็ง	 และชัยลิขิต	 สร้อยเพชรเกษม	 (2562).		

	 “การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเล่นกีฬา	ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา	

	 เขตภาคใต้”	วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา.	11(2),	275-289.

สุรศักดิ์	เส็มหมาน,	สุนทรา	กล้าณรงค์	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	(2562).		

	 “การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาฟตุซอลและเกณฑ์ปกตสิ�าหรบัเยาวชนชายที	่

	 มอีาย	ุ16	ถงึ	18	ปี” การประชุมวชิาการระดบัชาติ ศึกษาศาสตร์วจัิย ครัง้ที ่6  

 “Innovative Research and Education beyond the Future”  

	 ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี	หาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	วันที่	18-19	กรกฏาคม	2562	

ชนาธิป	ชูอักษร,	นทรา	กล้าณรงค์	 และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	 (2562).		

	 “ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรม	

	 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย		

	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนเทศบาล	4	(บ้านแหลมทราย)	จังหวัดสงขลา”		

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “ Innovative  

 Research and Education beyond the Future”	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี		

	 หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	วันที่	18-19	กรกฏาคม	2562

โชตกิา	โกสัยยะ,	วลัลยา	ธรรมอภบิาล	อนิทนนิ	และชัยลขิิต	สร้อยเพชรเกษม	(2561)		

	 “ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูอัตราจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	5	จังหวัดชายแดนใต	้	

	 ส�านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ”	การประชมุวชิาการระดับชาติสวนดุสติ 2018  

 ครัง้ที ่3 (SDNC 2018) : งานวจัิยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ 

 ก้าวไกล Thailand 4.0”	ณ	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	วนัท่ี	31	กรกฎาคม	2561.

พลกฤษณ์	เจริญมูล,	สุนทรา	กล้าณรงค์	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	(2561)		

	 “ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกาย	เพื่อสุขภาพ	

	 นักเรียน	ช่วงชั้นที่	1” ในการประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 

 ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561		

	 ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จังหวัดปทุมธานี
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อับดุลรอฮิม	รอยิง,	วิไลพิน	แก้วเพ็ง	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม.	(2561).		

	 “แรงจูงใจการออกก�าลังกายของประชาชนใน	 3	 จังหวัดชายแดนใต้”		

 ในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิการเรยีนรูเ้ชิงรกุ ครัง้ที ่6 “Active Learning  
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	 โรงเรยีนมหาวชริาวธุ	จงัหวดัสงขลา”	ใน	การประชุมวชิาการน�าเสนอผลงานวจัิย 

 “นวตักรรมวชิาชีพคร”ู เครอืข่ายภาคใต้ตอนล่าง ครัง้ท่ี 1.	วนัที	่21	มกราคม		
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	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา”	ใน	การประชมุวชิาการระดบัชาต ิศกึษาศาสตร์ 

 วจิยั คร้ังที ่4.	วนัที	่26	-	27	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบ	ีหาดใหญ่		
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	 กาบัดดี้”	ใน	การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งท่ี 7.		

	 วันที	่28	-	30	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมทาวน์อินทาวน์	กรุงเทพฯ

นู่รี่หย๊ะ	เบ็ญหมัด,	ชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	และสุธาสินี	บุญญาพิทักษ์.	(2560).		

	 “การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	

	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน”	ใน	การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษา 

 เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ ประจ�าปี 2560.	 วันที่	 21	 กรกฎาคม	 2560		

	 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 ผลงานวจิยัระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ ครัง้ที ่8. วนัที	่15	ธนัวาคม	2559	
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 การศกึษาเพือ่อนาคตประเทศไทย” คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ.  
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	 “การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนิสิตชั้นปีที่	1		

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตสงขลา”.	ใน	การประชุมวิชาการระดับชาติ  

 “นวตักรรมการศกึษาเพือ่อนาคตประเทศไทย” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

 ทกัษณิ.	วันที่	21	-	22	ตุลาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ธานินทร์	โสภิกุล,	สุนทรา	กล้าณรงค์	และชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม.	(2559).		

	 “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์	ในภาคใต้”		

	 ใน	การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“นวตักรรมการศกึษาเพือ่อนาคตประเทศไทย” 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.	วันที่	21	-	22	ตุลาคม	2559		

	 ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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	 “การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว	์	

	 เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	3”.	วารสาร 
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	 “สภาพความเป็นจริง	และความคาดหวังในการออกก�าลังกายของนักศึกษา	
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 มหาวิทยาลัยทักษิณ.	15(1),	84-94.
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ศริิชยั	กาญจนวาส	ีและชยัลขิติ	สร้อยเพชรเกษม.	(2557).	“ตวัแปรส�าหรบัการวจิยั	:	
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 หลักการสอน/หลักในการท�างาน
	 มุ่งมั่น	ท�าตามหน้าที	่มีวินัย	รับผิดชอบ	ประหยัด	ซื่อสัตย์สุจริต

 รูปภาพที่ภูมิใจ

	

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 ได้มีโอกาสมาท�างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
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 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 มุ่งมั่น	ท�าตามหน้าที	่มีวินัย	รับผิดชอบ	ประหยัด	ซื่อสัตย์สุจริต
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นางนงค์นาถ  สุวรรณทวี



นางนงค์นาถ สวุรรณทวี

12 มีนาคม 2504

นายสถิตย์ สุวรรณทวี

1. นายภาณุวัฒน์ สุวรรณทวี 

2. นางสาวรัชดาภรณ์ สุวรรณทวี

ภูมิล�ำเนำ

จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ปัจจุบัน

27 หมู่ 3 ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 2 

ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 90000

086-2988215

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา

ม.ศ.3		โรงเรียนวรนารีเฉลิม	พ.ศ.	2522

1981 2524 คนครัว

1989 2532	 นักการภารโรง

1995 2538 พนกังานบรกิารอดัส�าเนา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

2010 2553 พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป

2011 2554 แม่บ้าน	ระดับ	2	
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline)
 ในการท�างาน

ต�าแหน่ง : แม่บ้าน ระดับ 2
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 28	กรกฎาคม	2560	 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 หลักในการท�างาน
	 การท�างานทุกอย่างต้องท�างานด้วยความใส่ใจ	มุ่งประโยชน์ขององค์กรและ	

ส่วนรวมเป็นหลัก	ท�างานทุกอย่างที่ท�าได้	เม่ือมีโอกาสท�างานที่ได้รับมอบหมาย	

ให้ดีที่สุด	เพราะยิ่งท�างานมากเราก็จะมีประสบการณ์และได้เรียนรู้มาก

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกผักสวนครัว

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 มีความภูมิใจที่ได้มาท�างานในสถาบันแห่งนี้และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น	ในปี	พ.ศ.	2548

 คุณธรรม จริยธรรม 
 ที่อยากฝากถึงน้อง
	 มีความรักต่อองค์กร	การมุ ่งมั่นที่	

จะท�าหน้าท่ีของตัวเองให้เต็มศักยภาพ		

อยู ่ด ้วยกันด้วยความรัก	 ความสามัคคี	

ฉันท์พี่น้อง	มีปัญหาก็ควรปรึกษาหารือกัน	

ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  อนิทระสงัขา

ต�าแหน่ง : ผู้อ�านวยการส�านักบ่มเพาะวิชาการ  
เพื่อวสิาหกิจในชมุชน



4 กรกฎาคม 2504

นางยุพิน (พรมสุรินทร์) อินทระสังขา

1. นายวิทวัส อินทระสังขา 

2. นางสาวอริสา อินทระสังขา 

ภูมิล�ำเนำ

กรงุเทพมหานคร  และจงัหวดักาญจนบรุี

ที่อยู่ปัจจุบัน

333 หมู่ 4 ต�าบลบ้านพร้าว 

อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

93210

086-5981816 

nugul@tsu.ac.th, 

nugul_i@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

Doctor	of	Philosophy	(Microbiology)	

The	 University	 of	 Queensland			

Australia	พ.ศ.	2542	(ค.ศ.	1999)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(จุลชีววิทยา)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	2530	

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยา)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	บางแสน	

พ.ศ.	2525	

ผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.นุกูล  อินทระสังขา

ต�าแหน่ง : ผูอ้�านวยการส�านักบ่มเพาะวิชาการ  
เพื่อวสิาหกิจในชมุชน

ประวัติส่วนตัว
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อาจารย	์ระดับ	4		
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์		
มศว.สงขลา

1987 2530

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	
ณ	ประเทศออสเตรเลีย

1994 2537	

1998 2541 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	
คณะวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2001 2544 รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ระดบั	7-8 2005 2548

2008 2551 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2013 2556 รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาวชิาการ

2015 2558 รองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ
และวิเทศสัมพันธ์

2019 2562 ผูอ้�านวยการส�านกับ่มเพาะวชิาการ	
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน	
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
	 5	ธันวาคม	2547	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2543	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2537	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2535	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 ผลงานทางวิชาการ 
 ก. ด้านการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา	ในสาขาวิชา	

	 ชีววิทยา	จุลชีววิทยา	เทคโนโลยีชีวภาพ	และนโยบายและวางแผนสังคม		

	 ทัง้ในมหาวทิยาลยัทกัษณิ	และอาจารย์พเิศษของสถาบนัอดุมศกึษาหลายสถาบนั

 ข. การเป็นที่ปรึกษา วิทยากรและหัวหน้าโครงการให้บริการวิชาการแก่ 

 หน่วยงานภายนอก	อาทิเช่น	ประธานคณะท�างานพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป	

	 นวัตวิถีจังหวัดพัทลุง	(2560)	โครงการให้ค�าปรึกษาด้าน	วทน.	ผ่านคลินิก	

	 เทคโนโลยี	ม.ทักษิณ	และโครงการ	Startup	Thailand	2017-2020		

	 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม		

	 ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย	สนบัสนนุโดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิโครงการยุวพัฒน์	

	 รักษ์ถิ่น	(สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2562-2563)		

	 คณะท�างานโครงการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา		

	 (2546-2547)	 และเป็นผู ้เชี่ยวชาญในส่วนภูมิภาคโครงการจัดท�าแผน	

	 การจัดการมลพิษทางน�้า	ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	เป็นต้น

 ค. ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัย	มีเอกสารประกอบการสอน	3	เรื่อง		

	 และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการจ�านวน	26	เรื่อง	

 ง. เกียรติยศและรางวัลที่ภูมิใจ 

	 	 1)	 โล่เชิดชูเกียรติในฐานะนิสิตเก่าที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	

	 	 	 ระดับสงู	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	9	มนีาคม	2552	

	 	 2)	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	
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 หลักการสอน และหลักในการท�างาน
	 จากการท�างานทีม่หาวทิยาลยัแห่งน้ีมาเป็นเวลา	34	ปี	(แห่งแรกและแห่งเดยีว)	

ผมมีความมุ่งมั่นอยากเห็นความก้าวหน้าขององค์กรและภูมิใจในหน้าที่ไม่ว่าจะ	

อยู ่ในฐานะผู้สอนและผู ้บริหาร	มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีส่วนช่วยท�าให้ตัวเอง	

ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต	หลักในการท�างาน	

ของผมกค็อื	ท�าให้ดทีีส่ดุ	และท�าให้ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	เมือ่ถงึเวลาทีต้่องวางมอื

ก็หมดห่วง	ถือว่าได้ท�าเต็มที่แล้วไม่เสียดายเวลาที่ผ่านไป

 รูปภาพที่ภูมิใจ
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 ความภูมิใจที่อยากเล่า 
	 ทีผ่่านมาสถาบนัแห่งนีไ้ด้เป็นทีส่ร้างชวีติผมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์	ตัง้แต่มโีอกาส

รับทุนการศึกษาตอนเรียนปริญญาโท	(UDC)	เพื่อให้มาเป็นอาจารย์สาขาชีววิทยา		

มโีอกาสได้ทนุรฐับาลออสเตรเลยีไปศกึษาต่อปรญิญาเอก	มโีอกาสได้ท�างานสอน	วจิยั	

บรกิารวชิาการ	และท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม	มโีอกาสเป็นผูบ้รหิารขัน้ต้น	กลาง	และสงูสดุ	

ทีร่องอธกิารบดี	มโีอกาสสร้างและพฒันาเครือข่ายใหม่	ๆ	ด้านพืน้ที	่(โดยเฉพาะพัทลุง)	

ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์	และนวัตกรรมสังคม	ความภูมิใจท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ	การได้มี

ส่วนเห็นและร่วมพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณในทุก	ๆ	มิติ	

พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านนวัตกรรมสังคมในระดับประเทศต่อไป

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ชอบอ่านหนังสือ	พูดคุยกับผู้คน	ท่องเท่ียวสถานท่ีใหม่	ๆ	และท�าการเกษตร	

แบบผสมผสาน

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง 
	 ยึดหลักศาสนาในการท�างานและด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคม	สร้างครอบครัว	

ให้แข็งแรง	มีเพื่อน	ๆ	มีรุ ่นพี่	รุ ่นน้อง	และช่วยเหลือสังคมให้เต็มก�าลังของเรา		

แล้วความสุขจะตามมากับผลความดีที่เราทุ่มเทท�าไว้
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อาจารย์ ดร.ธนพันธุ ์ปัทมานนท์



6 ธันวาคม 2503

พนัต�ารวจโทหญงิ จฑุามาศ ปัทมานนท์

ภูมิล�ำเนำ

บ้านเลขที่ 121/1 ริมคลองชักพระ 

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 121/62 ซอยโพธิ์ทอง 2 

ถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 

ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 90000

074-307296 
081-5993802

tanapan@tsu.ac.th 
tanapan2543@gmail.com 
tanapan2543@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		

(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	พ.ศ.	2548	

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สัตววิทยา)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	2528	

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต	(ชีววิทยา)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	

พ.ศ.	2525		

อาจารย์
ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

ประวัติส่วนตัว

อาจารย์
ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

อาจารย์
ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
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อาจารย	์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

1991 2534

1997 2540

คณะวิทยาศาสตร์

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1999 2542

2006 2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย	ต�าแหน่งอาจารย์

2008 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
และพัฒนานิสิต

2012 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
และพัฒนานิสิต

2013 2556 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

2017 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
	 5	ธันวาคม	2552	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2548	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2541	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2539	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนิสิต
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 ผลงานทางวิชาการ
ชตุมิณฑน์	สงปราบ,	ยพุนิ	พมิโคตร์	และธนพนัธุ	์ปัทมานนท์.	(2562).	“ความสามารถ	
	 ในการย่อยสลายขยะอินทรีย์และองค์ประกอบธาตอุาหารในมลูก้ิงกอืกระบอกเหลอืง		
	 (Thyropygus allevatus Karsch,	1881)”	การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 มหาวิทยาลยัทกัษณิ ครัง้ท่ี 29 ประจ�าปี 2562.	วนัที	่9-10	พฤษภาคม	2562	
	 โรงแรมสยามออเรียนทัล	อ�าเภอหาดใหญ่	สงขลา.	(หน้า	1,053-1,058)

อรรถพร	บัวชื่น,	ธนพันธุ ์	ปัทมานนท์	และอรุณรัศมิ์	วณิชชานนท์.	(2562).		
	 “เมทริกซ์การฉายภาพประชากรของแมลงหวีช่นิด	Drosophila ananassae”		
	 การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่29 ประจ�าปี 2562.		
	 วันที่	9-10	พฤษภาคม	2562	โรงแรมสยามออเรียนทัล	อ�าเภอหาดใหญ	่	
	 สงขลา.	(หน้า	862-869)

ลินจง	 สังคหะสุวรรณ,	 ยุพิน	 พิมโคตร์	 และธนพันธุ ์	 ปัทมานนท์.	 (2561).		
	 “ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย	เทศบาลนครหาดใหญ	่	
	 จงัหวดัสงขลา”	การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่28  
 ประจ�าปี 2561.	วันที่	8-9	พฤษภาคม	2561	โรงแรม	บี	พี	สมิหลาบีช		
	 อ�าเภอเมือง	สงขลา.	(หน้า	840-848).

วรรณธิรา	คงพลับ	นพดล	ศุกระกาญจน์	และธนพันธุ ์	ปัทมานนท์.	(2561).		
	 “ผลของแสงสีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม”		
	 การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่28 ประจ�าปี 2561.		
	 วันที่	8-9	พฤษภาคม	2561	โรงแรม	บี	พี	สมิหลาบีช	อ�าเภอเมือง	สงขลา.		
	 (หน้า	887-892).

ศดานันท์	แก้วศรี	ยุพิน	พิมโคตร์	ธนพันธุ์	ปัทมานนท์	และอัตรา	ไชยมงคล.	(2561).		
	 “การศึกษาผลของการใช้สารละลายไอโอโดฟอร์ต ่ออัตราการฟักและ	
	 อัตราการรอดของปลากะพงขาว	(Lates calcarifer	(Bloch,	1790)	วัยอ่อน”		
	 การประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่28 ประจ�าปี 2561.		
	 วันที่	8-9	พฤษภาคม	2561	โรงแรม	บี	พี	สมิหลาบีช	อ�าเภอเมือง	สงขลา.		
	 (หน้า	806-814).
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ฝาตีม๊ะ	มุ่นโย,	ธนพันธุ์	ปัทมานนท์	และธนพล	อยู่เย็น.	(2559).	“การส�ารวจหนอน	
	 พยาธจิากปลาดกุทะเล	(Plotosus cnius)	ในเขตอ�าเภอสงิหนคร	จงัหวดัสงขลา”.		
	 งานประชุมวิชาการประมงและทรัพยากรทางน�้าระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
 “เพือ่ความมัน่คงด้านการประมงและทรพัยากรทางน�า้.	วนัที	่29	กมุภาพันธ์	-	
	 1	 มีนาคม	2559.	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้ า		
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เชียงใหม่.	

นพดล	ศุกระกาญจน์,	ธนพันธุ์	ปัทมานนท์,	ยุพิน	พิมโคตร์,	อุบลวรรณ	อุโพธิ์,	
	 เปลือ้ง	สวุรรณมณ	ีและจารวุตัร	จันทร์ประดษิฐ์.	(2556).	ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1.	
	 (พิมพ์ครั้งที่	4)	โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร	์	
	 สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.	

นพดล	ศกุระกาญจน์,	ธนพนัธุ	์ปัทมานนท์,	อบุลวรรณ	อโุพธิ,์	จารวุตัร	จนัทร์ประดษิฐ์,		
	 ยุพิน	พิมโคตร์	และสุปาณี	เลี้ยงพรพรรณ.	(2554).	ปฏิบัติการชีววิทยา 2.		
	 (พิมพ์ครั้งที่	3).	โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร	์	
	 สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Suwanmanee,	P.,	Chocknukul,	S.,	Sirinupong,	N.,	Phattamanont,	T.,		
	 Chantrapradist,	C.,	Jewtragoon,	P.,	and	Nanthanuwat,	W.	(2011).		
	 “Cloning,	partial	sequencing	and	expression	of	Heat	shock	protein		
	 (Hbhspbp)	gene	in	latex	of	Hevea brasiliensis.”	In The 3 rd  
 Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference.		
	 Chaing	mai,	Thailand.	6-8	April	2011.	

Suwanmanee,	P.,	Chocknukul,	S.,	Sirinupong,	N.,	Phattamanont,	P.,		
	 Chantrapradist,	C.,	Jewtragoon,	P.	and	Nanthanuwat,	W.	(2011).		
	 Cloning	Partial	Sequencing	and	Expression	of	Heat	Shock	Protein		
	 Binding	Protein	(HbHspBP)	Gene	in	latex	of	Hevea brasiliensis  
 The 36th Congress on science and technology of Thailand.  
	 Bangkok	International	Trade	&	Exhibition	Centre	(BITEC),	Bangkok,		
	 Thailand.	26-28	October	2011.	
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Suwanmanee,	P.,	Nanthanuwat,	W.,	Chokenukul,	S.,	Sirinupong,	N.,		

	 Phattamanont,	T.,	Chantrapradist,	C.,	and	Jewtragoon,	P.	(2010).		

	 “Production	of	polyclonal	antibody	against	REF	protein	of	Hevea  

 brasiliensis,”	The 36th Congress on Science and Technology of  

 Thailand, BITEC.	Bangkok.	Thailand.	26-28	October	2010.

Wikit	Phinrub,	Pluang	Suwanmanee,	Jamjun	Pechsiri,	Tanapan	Phattamarnon.		

	 2006.	Amplified	Fragment	Length	Polymorphism	(AFLP)	Genetic		

	 comparison	of	the	white	shrimp	grown	at	different	growth	rate		

	 (Litopenaeus vannamai)	using	Amplified	Fragment	Length	Polymorphism	

	 (AFLP)	technique.	The 32nd Congress on Science and Technology  

 of Thailand. 10-12 Oct. 2006.	Queen	Sirikit	National	Convention		

	 Center	Technology.	Bangkok.	Thailand.

Tanapan	Pattamarnon,	Sirawut	Klinbunga,	Nitaya	Lauhachinda	and		

	 Paul	J.	Grote.	2005.	Differential	Expression	of	Stress-related	Genes		

	 in	the	Collar	Tissue	of	the	Giant	African	Snail	(Achatina fulica)		

	 in	response	to	dry	condition.	The 31st Congress on Science and  

 Technology of Thailand. 18-20 Oct. 2005.	Technopolis,	Suranaree		

	 University	of	Technology.	Nakhon	Ratchasima.	Thailand.

Tanapan	Pattamarnon,	Sirawut	Klinbunga,	Nitaya	Lauhachinda	and		

	 Paul	J.	Grote.	2003.	Differential	Gene	Expression	in	Collar	Tissue	of		

	 the	Giant	African	Snail	(Achatina fulica)	in	Response	to	Stress		

	 Conditions.	The 15 th Annual Meeting of Thai Society for  

 Biotechnology “Sustainable Development of SMEs Through  

 Biotechnology”.	3	-	6	Feb.	2004.	Pang	Suan	Kaew	Hotel.	Chaingmai.		

	 Thailand.
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Tanapan	Pattamarnon,	Sirawut	Klinbunga,	Nitaya	Lauhachinda	and		

	 Paul	J.	Grote.	2003.	Genetic	Variation	and	Species-Specific		

	 Markers	of	The	Giant	African	Snail	(Bowdich,	1822)	in	Thailand.		

	 The 29th Congress on Science and Technology of Thailand.  

	 20-22	Oct.	2003.	Kanchanapisek	Convention	Hall.	Khon	Kaen		

	 University.	Khon	Kaen.	Thailand.

Tanapan	Pattamarnon,	Sirawut	Klinbunga,	Nitaya	Lauhachinda	and	Paul		

	 J.	Grote.	2003.	Lack	of	Genetic	Heterogeneity	in	the	Giant	African		

	 Snail	Achatina fulica	(Bowdich,	1822)	in	Thailand	Based	on	Shell		

	 Morphology,	PCR-RFLP	and	RAPD-PCR	Analyses.	The 28th Congress  

 on Science and Technology of Thailand.	24-26	Oct.	2002.	Queen		

	 Sirikit	National	Convention	Center	Technology.	Bangkok.	Thailand.

โกศล	รุ่งเรืองชยั,	ธนพนัธุ	์ปัทมานนท์,	อารยา	ธรรมครองอาตม์,	และวลัลภ	ชูสตัยานนท์.	

	 การพิสูจน์ชนิดของเลือดยุงจากแหล่งระบาดของ	Brugia malayi	ทางภาคใต้	

	 ของประเทศไทย.	การประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 ครั้งที่ 15. 18 – 20 ตุลาคม 2532.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	จังหวัดเชียงใหม่.

ธนพันธุ์	ปัทมานนท์.	2530.	วงจรชีวิตและการเติบโตของหอยเอสคาร์โกต์ที่เลี้ยง	

	 ในประเทศไทย.	วารสารส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	19(2)	:	47-71.

 หลักการสอน/หลักการท�างาน
	 หลักการท�างาน	ยึดม่ันในหลักการของความถูกต้อง	การปฏิบัติที่ถูกต้อง	

ตามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	การกระท�าใด	ๆ	ท่ีอาจไม่มกีฎหมาย	กฎระเบียบ	

ข้อบงัคบั	มาบงัคบัหรอือ้างองิ		จะยดึถอืหลกัของเหตแุละผล	ความเป็นจรงิจากข้อมลู

เชิงประจกัษ์	รวมทัง้คณุธรรม	จรยิธรรม	และธรรมะของศาสนาพุทธ	ต้องมคีวามกล้าหาญ	

ในการตัดสินใจ	การปฏิบัติและการแสดงออกทั้งกาย	วาจา	ใจ	ที่ไม่เกรงกลัวต่อ	

ความอาวุโส	อ�านาจ	อิทธิพล	และความไม่ถูกต้องใด	ๆ	ซ่ือสัตย์ต่องานในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	จากงานในหน้าที่รับผิดชอบนั้น	ๆ
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	 หลักการในการสอน	ในฐานะอาจารย์ผู ้ท�าหน้าที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้	

ให้กับศษิย์	ต้องทุม่เท	เสยีสละกบัการสอน	กระตอืรอืร้นและขนขวายหาความรูใ้หม่	ๆ	

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม	

คุณค ่ ากับการถ ่ ายทอดความรู 	้	

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	ให้เกียรติกับผู้เรียน	ไม่ดูหมิ่น	

ไม่มีอคติล�าเอียง	มีความยุติธรรมกับ

ผู้เรียนโดยทั่วหน้า	และต้องมีความ

เมตตาปราณีและความปรารถนาดี

กับผู้เรียน	(ศิษย์)	อย่างจริงใจ

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 การประกอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	การค้นหาและเรียนรู ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปใหม่	ๆ	ที่ช่วยสนับสนุนการท�างานหลักและงานอดิเรก

	 ปลูกต้นไม้	เน้นไม้ดอก	ไม้ประดับ	และแคคตัส

	 การถ่ายภาพ	เน้นภาพทิวทัศน	์ภาพถ่ายใกล้และมาโคร	และภาพบุคคล

	 ชมภาพยนตร์	เน้นสารคดี	(documentary)	และภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัย	

และนิยายวิทยาศาสตร	์(action,	fantasy	and	sci	fi	movies)	

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 1.	 เป็นคณะท�างานชดุแรกของ	โครงการพฒันามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

  ภาคใต้ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง	(ต�าบลพนางตุง	อ�าเภอควนขนุน)	โดยมี		

	 	 อาจารย์	ดร.สมศกัดิ	์โชคนกูุล	เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการฯ	ในช่วงแรกจนกระท่ัง	

	 	 โครงการสามารถด�าเนินการเป็นการก่อตั้งวิทยาเขตพัทลุงในที่สุด
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	 2.	 การท�างานในต�าแหน่งกรรมการโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร		
	 	 มหาวทิยาลยัทกัษณิ	โดยร่วมท�าร่างโครงการจดัตัง้คณะฯ	และเปิดหลกัสตูร	
	 	 ในคณะฯ	และในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งรักษาการประธานโครงการจัดตั้ง 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ในปัจจุบนัคอื คณะเทคโนโลยแีละการพฒันา 
  ชุมชน)	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2539-2540	สามารถด�าเนินการจนโครงการ 
  จดัตัง้คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
  ทักษิณ	เมื่อการประชุม	ครั้งที่	8/2540	วันที่	12	กรกฎาคม	2540	
	 3.	 ท�าหน้าทีผู่ป้ระสานงานระดบัคณะ	โครงการเงนิกูธ้นาคารโลก (World Bank  
  Loan Project)	ในการจัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์	ส�าหรบั	4	ภาควชิา	ได้แก่	
	 	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	ภาควิชาเคมี	ภาควิชาชีววิทยา	และภาควิชาฟิสิกส์		
	 	 จนเสร็จสิ้น	ใน	4	รอบการสั่งซื้อ	(4	Tracks)	ระหว่างปี	พ.ศ.	2539-2542
	 4.	 ท�าหน้าที่ผู ้ประสานงาน	โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการไทย- 
  ออสเตรเลีย ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (TASEAP)		
	 	 ให้สามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2539-2542		
	 	 (ประสานการเป็นเจ้าภาพจัด	Curriculum	Development	Workshop		
	 	 2	สาขา	คือ	Biology	และ	Chemistry)	
	 5.	 ขณะด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ระหว่าง	1	เมษายน	2560	-	
	 	 31	มีนาคม	2564	ท�างานร่วมกับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี	ปรับปรุง	
	 	 ระบบการท�างานภายในคณะ	โดยการเปลี่ยนวิธีคิดปรับวัฒนธรรมและ	
	 	 สิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ดีและเหมาะสม	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน	
	 	 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน	โดยการก�ากบั	
	 	 ดแูลของมหาวทิยาลยั	(โครงการ	วมว.	ม.ทกัษณิ	-	โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม)		
	 	 โดยท�างานร่วมกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมอย่างใกล้ชิด	สามารถยกระดบั	
	 	 คุณภาพของโครงการฯ	ให้เป็นท่ียอมรับของกระทรวงการอุดมศึกษา		
	 	 วทิยาศาสตร์		วจิยัและนวตักรรม		(เจ้าของโครงการและงบประมาณสนบัสนนุ)		
	 	 อกีทัง้ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนป่าพะยอมพทิยาคมขึน้มาอยู	่
	 	 ในอันดับต้น	ๆ	ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขตท่ี	12	(สพม.	12		
	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	และจังหวัดพัทลุง)	
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 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ให้น้องทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งกาย	วาจา	ใจ	ต่องานในหน้าท่ีรับผิดชอบ

อย่างแท้จริง	ยึดมั่นหลักการท�างานที่มุ ่งเน้นความถูกต้องและผลส�าเร็จของงาน	

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมประเทศชาต	ิ

ไม่เกรงกลัวต่อความอาวโุส	บารม	ีหรอือทิธพิลใด	ๆ 	ในสิง่ผดิ	

หรือที่ไม่ถูกต้อง	ไม่เหมาะสม	ต้องเป็นคนดีในทุกสถานะ	

เป็นหัวหน้าที่ดี	น่าเคารพศรัทธา	เป็นเพื่อนร่วมงานที่ใช่	

ร่วมสร้างงานให้ส�าเร็จไปด้วยกัน	เป็นลูกน้องท่ีเก่ง	ด	ี	

มีประสิทธิภาพ	เป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพขององค์กร	

และท้ายที่สุดเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
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อาจารย์พีระ  ทองมี



อาจารย์
พีระ ทองมี

29 ธันวาคม 2503

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

25  ซอยโชคสมานคุณ 

ต�าบลหาดใหญ่  อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 90110

081-6319913

tpeera60@yahoo.com

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)	

เกยีรตนิยิม	สถาบนับณัฑติ	พฒันบรหิารศาสตร์

พ.ศ.	2542

ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติ)		

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ภาคใต้	

พ.ศ.	2536

ประกาศนียบัตร

	 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	

	 มหาวิทยาลยัมหดิล	พ.ศ.	2527

	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์		

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

	 พ.ศ.	2522

อาจารย์
พีระ ทองมี

เกยีรตนิยิม	สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

อาจารย์
พีระ ทองมี

อาจารย์
พีระ ทองมี
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เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย	์1	
โรงพยาบาลหาดใหญ่

1979 2522

	ลาออกเพื่อไปรับราชการทหาร
	กลับเข้ารับราชการต�าแหน่ง

	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย	์
	 โรงพยาบาลหาดใหญ	่

1981 2524

เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	
โรงพยาบาลหาดใหญ่

1995 2538

1996 2539 อาจารย	์คณะวิทยาศาสตร	์มศว.ภาคใต้

1997 2540 ศกึษาต่อระดับปรญิญาโท	สถาบนับณัฑติ
พัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
และกิจการนิสิต	คณะวิทยาศาสตร์

1999 2542

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์

2001 2544

	ผูช่้วยอธิการบดเีขตการศกึษาพัทลงุ
	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

	 วิทยาเขตพัทลุง

2005 2548

2007 2550 	ผู้ประสานงานสาขาวิชาสถิติ
	 ภาควชิาคณติศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์
	คณะกรรมการประจ�า	คณะวิทยาการ	

	 สุขภาพ	และการกีฬา

2013	 2556 คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์

2016 2559

2018 2561 คณะกรรมการสมาคมสถิติ
แห่งประเทศไทย

2019 2562 อาจารย	์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2548	 เหรียญจักรพรรดิมาลา

	 5	ธันวาคม	2545	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2541	 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2535	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2533	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2530	 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2527	 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย	

 ผลงานทางวิชาการ 
อรศริ	ิลลีายทุธชยั,	อตัถพงศ์	เขยีวแกร,	วสนัต์	กาญจนมุกดา	และพรีะ	ทองม.ี	(2548).		

	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเรจ็ของโรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ่ : กรณีศึกษา 

 จังหวัดสงขลา.	สงขลา	:	โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่.	(งบประมาณ	

	 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)

อัตถพงศ์	เขียวแกร,	อรศิริ	ลีลายุทธชัย	และพีระ	ทองมี.	(2550).	การพัฒนากลยุทธ์	

	 การตลาดบรกิารของ	สวนประวตัศิาสตร์พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์. สงขลา	:		

	 มลูนิธิพลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์.	(งบประมาณมลูนธิิพลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์)

บุษกร	อุตรภิชาต	ิพีระ	ทองมี	และสาวิตรี	อินทรพันธ์.	(2550).	การลดอายุการหมัก 

 ไตปลาให้มีความปลอดภัย ต่อเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร.	การสัมมนาผลงาน	

	 วิจัยประจ�าปีคร้ังที่	2	เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง	(หน้า	25-30).	วันท่ี	23		

	 มีนาคม	2550	สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อรศริ	ิลลีายทุธชยั,	อตัถพงศ์	เขยีวแกร	และพรีะ	ทองม.ี	(2551).	ศกัยภาพการตลาด 

 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา.		

	 สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ	(งบประมาณแผ่นดิน)
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วรวิทย์	ช่วยสุข,	ปรีดาภรณ์	กาญจนส�าราญวงศ์,	สิรีพร	สังข์ทอง	และพีระ	ทองมี.		

	 (2558).	ความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 วทิยาเขตพทัลงุ.	การประชมุวชิาการและน�าเสนอผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัทักษณิ	

	 คร้ังท่ี	25	ประจ�าปี	2558.	(หน้า	1504	-	1511).	วันที	่10	-	12	มิถุนายน	2558.		

	 สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.	

พีระ	ทองมี	(2558).	วิธีการย้อม AFB แบบใหม่ส�าหรับผู ้ที่มีภาวะตาบอดสี  

 (The new technique for AFB stain for color blind workers).		

	 การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้งที่	23	ประจ�าปี	2558.		

	 http://e-library.dmsc.moph.go.th/dl.asp?id=237

บษุกร	อตุรภชิาต,ิ	พีระ	ทองมี,	ปนดัดา	พรหมจรรย์,	มฮูมัหมดั	สะโดน,	พชันย์ี	สอนสุภา,		

	 ปรณิณ	มีแก้ว	(2558).	คุณภาพทางจุลชีววิทยาของข้าวย�าท่ีผลิตและ 

 จ�าหน่ายในอ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.	การประชุมวิชาการและน�าเสนอ	

	 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ	ครั้งที่	25	ประจ�าปี	2558.	(หน้า	186).		

	 วันที่	10	-	12	มิถุนายน	2558.	สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.	

พีระ	ทองมี,	สิรีพร	สังข์ทอง	(2561).	การทดสอบที และการทดสอบ z กับขนาด 

 ตัวอย่าง (t-test and z-test with Sample Sizes).	การประชุมวิชาการ	

	 และน�าเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ	ครั้งท่ี	28	ประจ�าปี	2561.		

	 (หน้า	256).	วันที่	8	-	9	พฤษภาคม	2561.	สงขลา	:	มหาวิทยาลัยทักษิณ.

พีระ	ทองม,ี	สรีิพร	สงัข์ทอง	(2563).	การใช้การทดสอบ  

 Welch’s t แทนการทดสอบ Student t (Using  

 the Welch’s t test instead of the Student  

 t test).	การประชมุวชิาการและน�าเสนอผลงานวิจยั		

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	ครั้งที่	30	ประจ�าปี	2563.		

	 (หน้า).	วันที่	30	พฤษภาคม	2563.	สงขลา	:		

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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 งานอดิเรกที่ชอบ
	 การประกอบอาหาร

 คุณธรรม จริยธรรม
 ที่อยากฝากถึงน้อง
	 การอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น	ความเข้มงวด	

จริงจัง	ลดหย่อนผ่อนปรนบ้างได้ตามสถานการณ์	

แต่ให้คงความจริงใจซึ่งกันและกันไว้อย่างยั่งยืน
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นางกิติยา  โหรารัตน์



19 เมษายน 2504

นายจ�ารอง โหรารัตน์

1. นายรัชกฤต  ภาณุอัครโชค     

 (นายอนุชิต  โหรารัตน์)

2. พระเอกลักษณ์   โหรารัตน์

3. นางสาววิชุลดา  โหรารัตน์

4. นายเอกรินทร์  โหรารัตน์

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน 

95/84 หมู่ 10 ซ.51  ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

90000

091-0471725

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา 

ป.6	 	โรงเรียนผู้ใหญ่วรนารีเฉลิม

1997 2540 นักการภารโรง

2005	 2548	 พนักงานบริการ	
อัดส�าเนา	สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์

2010 2553 พนกังานบรกิาร
เอกสารทัว่ไป

2011 2554 พนักงานบริการ
ระดับ	2

2017 2560 แม่บ้าน	ระดับ	2
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline)
 ในการท�างาน

นางกิติยา
โหรารัตน์

ต�าแหน่ง : แม่บ้าน ระดับ 2 

ประวัติส่วนตัว

นางกิติยา
โหรารัตน์
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 28	กรกฎาคม	2563	 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 ภูมิใจที่ได้รับโอกาสเข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยทักษิณภูมิใจที่ได้เป็น	

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น		ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ท�างานต่าง	ๆ	ทั้งงานเล็ก	

และงานใหญ่ส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี	ขอขอบคุณผู้บริหาร	เพื่อนร่วมงาน	ทั้งใน	

คณะวิทยาศาสตร์	รวมไปถึงทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ	ที่ให้เกียรติและมอบสิ่งดี	ๆ		

ให้กันเสมอมา

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
		 ขอให้มีความสุขกับการท�างานและท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดท้ังเบ้ืองหน้าและ	

เบื้องหลังอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	ถึงจะมีอุปสรรคบ้าง	จะเหน่ือย	จะท้อ	หรือ	

อะไรก็ตาม	ก็ให้คิดเสียว่าเรายังโชคดีที่ยังมีงานให้ท�าเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุธรรม ขนาบศักดิ์

17 มิถุนายน 2504

นางวิไลวรรณ  ขนาบศักดิ์

1. นายธีรภัทร ขนาบศักดิ์

2. นายภัทรวิทย์ ขนาบศักดิ์

ภูมิล�ำเนำ/ที่อยู่ปัจจุบัน  

178/254 หมู ่ที่ 8 ต�าบลเขารูปช้าง  

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

90000

081-5422610

sutham@tsu.ac.th, 

sutham@scholar.tsu.ac.th

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	

ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.	2526

ปริญญาตรี

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์

การคลัง)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

พ.ศ.	2524
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน	3	กองแผนงาน

1985 2528

นักสถิติ	5	
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่	24

1991 2534	

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน	6	เขตเศรษฐกิจที	่22	

1993 2536

1995 2538 อาจารย	์ระดับ	6	มศว.	ภาคใต	้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2000 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ระดับ	8
สังกัดคณะมนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัทกัษณิ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ	คณะมนษุยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์

2002 2545

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ	

2004 2547

2008 2551 	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ระดับ	8
	 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
	 และบริหารธุรกิจ
	เปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน	
	 ต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์			
	 จนถงึปัจจบัุน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

มหาวิทยาลยั
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2543	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	

	 5	ธันวาคม	2539	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

	 5	ธันวาคม	2537	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2533	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

 ผลงานทางวิชาการ 
	 ผลงานต�าราต่าง	ๆ 	ทางเศรษฐศาสตร์เชงิปรมิาณและงานวจิยัเชงิบรกิารวชิาการ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งแต่ป	ี2548	-	ปัจจุบัน	(2564)	

 หลกัการสอน/หลกัในการท�างาน
	 ปรับปรุงการสอน/การท�างาน	ตามความ

เปลี่ยนแปลง	เพื่อความเจริญงอกงามของนิสิต	

และชุมชน	

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 ได้รับใช้	มศว.	ภาคใต้	และมหาวิทยาลยัทกัษิณ	

 คุณธรรม จริยธรรม
 ที่อยากฝากถึงน้อง
	 รับผิดชอบต่อหน้าที่และตอบแทน	

คุณต่อองค์กร	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

ต�าแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลย ี
และการพัฒนาชุมชน

ประวัติส่วนตัว

9 กรกฎาคม 2504

อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

นายติณห์ คชภักดี

ภูมิล�ำเนำ

จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ปัจจุบัน

410 หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าพะยอม 

อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

93110 

089-8766940

ksurasak@tsu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

Doctor	 of	 Philosophy	 (Animal	

and	dairy	Sciences)	Auburn	University	

พ.ศ.	2541

ปริญญาโท

M.Agr.Sc.	 (Ruminant	 Nutrition)		

University	of	Queensland	พ.ศ.	2534	

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (เกษตรศาสตร์		

(สตัวศาสตร์))	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

พ.ศ.	2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี
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นักวิชาการเกษตร	3
สงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

1985 2528

1987 2530 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท	-	เอก	
ณ	ประเทศออสเตรเลีย	

1994 2537 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	
ณ	สหรัฐอเมริกา

อาจารย์
สงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

1998 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ระดับ	6 2000 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ระดับ	7	
สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ

2003 2546 ประธานโครงการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

2004 2547 คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

2005 2548 	รองอธกิารบดเีขตการศกึษาพทัลงุ
	ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี

	 ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ
	คณบดีคณะเทคโนโลยีและ	

	 การพัฒนาชุมชน
เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย	
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2009 2552

2010 2553

2012 2555 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร	์
คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน

2015 2558
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

	ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร
	 คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชมุชน
	ประธานสภาคณาจารย์และพนกังาน

คณบดีคณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชมุชน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2549	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2546	 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2541	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2537	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2533	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 ผลงานทางวิชาการ
	 มผีลงานวจิยัเกีย่วกบัการผลติแพะและการผลติโคเนือ้โคนม	ประมาณ	50	เรือ่ง

 หลักการสอน / หลักในการท�างาน
 หลักการสอน :	องค์รวม	:	ให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจหลักส�าคัญทางทฤษฎ	ี

	 	 	 และมีทักษะการปฏิบัติ

 ภาคทฤษฎี :	สอนและอธิบายอย่างละเอียดจนนิสิตรู้และเข้าใจ

	 ภาคปฏิบัติ :	สาธติและท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง	และให้นสิติฝึกฝนจนมทีกัษะ	

	 	 	 และความช�านาญ		

	 หลักการท�างาน :	ท�าก่อน	เม่ือเจออปุสรรคค่อยๆ	แก้ไข	และเข้าใจในศกัยภาพ	

	 	 	 ที่แตกต่างของบุคคล

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้		โดยเฉพาะไม้ดอก	ไม้ประดับ			ร้องเพลง			วิ่งเพื่อสุขภาพ
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 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 เป็นผู้บุกเบิกการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ	

วิทยาเขตพัทลุง	

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 1)	 ซ่ือสัตย์	สุจริต	จะท�าให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆ	วัน	และ	

ตลอดไป	และ	

	 2)	 เข้าใจและเห็นใจในศักยภาพและข้อจ�ากัดของแต่ละคน
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นางสาวอุทัยวรรณ  สุทธิพงศ์



นางสาวอุทัยวรรณ 
สุทธิพงศ์

ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน ระดบัปฏบัิติการ

ประวัติส่วนตัว

1 มกราคม 2504

ภูมิล�ำเนำ 

จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ปัจจุบัน

77 หมู่ที่ 3 ต�าบลน�้าน้อย  

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา  90110

093-5829720

tsu.uthaiwan@gmail.com  

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต	(ธุรกิจศึกษา)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	

พ.ศ.	2534
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เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	1
กองธุรการ	มศว.สงขลา

1982 2525

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	2 1984 2527

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	3 1988 2531							

1989 2532 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	
ณ	มศว.	สงขลา

1990 2533 พนกังานธรุการ	3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4

1992 2535								

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5 1995 2538

2003 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5
สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา

2006 2549 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

2010 2553 รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงาน	
สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ณ	ประเทศอินเดีย

2014 2557 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงาน	ระดับปฏิบัติการ

2021 2564 เจ้าหน้าที่บริหารงาน	
ระดับปฏิบัติการ		จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2550	 เหรียญจักรพรรดิมาลา
	 5	ธันวาคม	2543	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
	 5	ธันวาคม	2539	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
	 5	ธันวาคม	2536	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
	 5	ธันวาคม	2532	 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
	 5	ธันวาคม	2530	 เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

 รูปภาพที่ภูมิใจ 

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้	และท่องเที่ยว

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 1.	 ความภาคภูมิใจและปีติยิ่งของข้าพเจ้าคือ	ตลอดชีวิตการศึกษาและ	
การท�างานที่ผ่านมา	ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	และพระบรมวงศานุวงศ	์	
ในโอกาสต่าง	ๆ	หลายครั้ง	ดังนี้
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	 ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี	16	สิงหาคม	พุทธศักราช	2519	ขณะก�าลังศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่	2	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	และพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ		
กรมหมืน่สทุธนารนีาถ	ในการเสด็จพระราชด�าเนนิมาทรงบรรจพุระบรมสารรีกิกธาตุ
ไว้บนพระเศียร	“พระพุทธมหามงคลบพิตร” ณ	วิหารพระพุทธมหามงคลบพิตร	
ต�าบลน�า้น้อย	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 ครั้งที่ 2	 เมื่อวันที่	25	กันยายน	พุทธศักราช	2523	ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีได้เข้า	
ท�างานเป็นลูกจ้างประจ�า	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	สังกัดคณะมนุษยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ	
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	สมเด็จพระบรม	
ราชชนนีพันปีหลวง	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ	กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร	ี	
ในการเสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	ประจ�าปีพุทธศักราช	2523

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	29	กันยายน	พุทธศักราช	2531	ได้เฝ้าทูลละออง
ธลุพีระบาทรบัเสดจ็พระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ	 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	 ในการเสด็จ
พระราชด�าเนนิมาพระราชทานปรญิญาบตัรให้แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ	สงขลา	ประจ�าปีพทุธศกัราช	2531

	 ครั้งที่ 4	 ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการเสด็จมา
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	ประจ�าปีพุทธศักราช	2533	ในครั้งนี้ได้ท�า
หน้าที่เป็นผู้ทูลเกล้าฯ	ถวายถ้วยรางวัลเพ่ือทรงพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศในการ
แข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี	

 ครัง้ที ่5 ได้เฝ้าทลูละอองพระบาทรบัเสดจ็และได้เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	
การศกึษาบณัฑติ	จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	ประจ�าปีพุทธศักราช	2534

	 2.	อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือการสอบแข่งขันเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ	
อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ท�าให้ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีสวัสดิการดี	ๆ	ให้พ่อแม่	
ให้พ่อแม่ภมูใิจทีล่กูรบัราชการ	แม้ว่าใน	7	ปีหลงันีจ้ะเป็นพนกังานมหาวทิยาลยักต็าม	
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

  คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 เมื่อมีโอกาสได้ท�างานแล้ว	ก็ท�าให้ดีที่สุด	เพราะคนอื่นเขาไม่มีโอกาสแบบเรา	
อย่ามัวแต่โทษนั่นโทษนี่	แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย
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นางรุง่นภา หมีอะดมั

นางรุ่งนภา  หีมอะดัม



นางรุง่นภา หมีอะดมั
ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับช�านาญการ

ประวัติส่วนตัว

10 พฤษภาคม 2504

นายประวิทย์ หีมอะดัม

1. นายวรวุฒิ หีมอะดัม

2. นายอาซิส หีมอะดัม

3. นายวาริช หีมอะดัม

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ 170/1 หมู่ที่ 13 

ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอบางกล�่า 

จังหวัดสงขลา 90110

089-7322509

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศิลปศาสตร์		
วิชาเอกการจัดการทั่วไป)		
สถาบันราชภัฏสงขลา	พ.ศ.	2538

ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับช�านาญการ
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1985 2528 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	1	
สังกัดกองธุรการวิทยาเขตสงขลา	

1987 2530 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	2

พนักงานการเงินและบัญช	ี2 1988 2531

พนักงานการเงินและบัญช	ี3 1989 2532

พนักงานการเงินและบัญช	ี4 1992 2535

1995 2538 นักวิชาการเงินและบัญช	ี4

1996 2539 นักวิชาการเงินและบัญช	ี5

1999 2542 นักวิชาการเงินและบัญช	ี6

นักวิชาการเงินและบัญช	ี6	
สงักัดกองบริหารวทิยาเขตสงขลา

2008 2551

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับช�านาญการ	

2010 2553

2013 2556 หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงิน	
บัญชีและพัสด	ุ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	
ส�านักงานวิทยาเขตสงขลา

2015 2558 หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2556	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2554	 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2553	 เหรียญจักรพรรดิมาลา

	 5	ธันวาคม	2544	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2540	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2537	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2533	 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

 หลักในการท�างาน
	 ตั้งใจท�างานด้วยความขยัน	อดทน	และแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีความขยัน	ประหยัดและอดทน
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นางสาวชญาภา  สุวรรโณ



นางสาวชญาภา สวุรรโณ

2 กุมภาพันธ์ 2504

ภูมิล�ำเนำ

67 หมู่ที่ 1 ต�าบลชะแล้ 

อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

90330

ที่อยู่ปัจจุบัน

140 หมู่ที่ 4 ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

90000

wimon@tsu.ac.th

ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ระดับช�านาญการ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศิลปศาสตร์	

โปรแกรมวิชาเอกการจัดการทั่วไป)	

วิทยาลัยครูสงขลา	พ.ศ.	2532

ปาริชาต กตัญญุตา ~ คารวะ  2564 109



1987 2530 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	1	
กองธุรการ	วิทยาเขตสงขลา

1988 2531 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร	์

1989 2532 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	2

เจ้าหน้าที่ธุรการ	2
เจ้าหน้าที่ธุรการ	3
พนักงานธุรการ	3

1992 2535 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	3

1993 2536 เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป	3

1996 2539 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4

1999 2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5

2002 2545 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6

2006 2549 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจ�า	คณะวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6
สังกัดส�านักงานวิทยาเขตสงขลา

2010 2553 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับช�านาญการ

2014 2557 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงาน	ระดับช�านาญการ
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 	 5	ธันวาคม	2558	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 	 5	ธันวาคม	2555	 เหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 5	ธันวาคม	2554	 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

	 	 5	ธันวาคม	2547	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 	 5	ธันวาคม	2543	 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 	 5	ธันวาคม	2540	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

	 	 5	ธันวาคม	2537	 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

	 	 5	ธันวาคม	2535	 เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
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นายไพศาล  ใสสอาด



นายไพศาล ใสสอาด

21 เมษายน 2504

นางสุวดี ใสสอาด

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

34/5 หมู่ที่ 1 ต�าบลพะวง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

90000

089-7378693

phaisan@tsu.ac.th

ต�าแหน่ง : ช่างสี ระดับ 4

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา

1983 2526 คนสวน

2004	 2547	 หวัหน้าหมวดสถานที	่
กลุ่มงานอาคารและ
สถานที่

2010 2553 ผูด้แูลหมวดสถานท่ี

2011 2554 ช่างส	ีระดับ	3

2015 2558 ช่างส	ีระดับ	4	
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) 
 ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 28	กรกฎาคม	2560	 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
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นายไพริน  มาละวรรณโณ



นายไพรนิ มาละวรรณโณ

12 กรกฎาคม 2504

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

44/1 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองแห 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

90110

081-8974830

pairin@tsu.ac.th

ต�าแหน่ง : ช่างเชื่อม ระดับ 3

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา 

ม.ศ.3		 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

1988 2531 นักการภารโรง

1989	 2532	 คนงาน

2010 2553 พนกังานทัว่ไป

2011 2554 ช่างเชื่อม	ระดับ	2

2015 2558 ช่างเชื่อม	ระดับ	3	
จนถึงปัจจุบัน

สายกาลเวลา (Timeline)
ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 28	กรกฎาคม	2560	 เบญจมภรณ์ช้างเผือก
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นายปราโมช อนันตพันธุ์



นายปราโมช อนันตพันธุ์

13 กรกฎาคม 2504

นางอุไร อนันตพันธุ์

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

9/83 หมู่ที่ 10 ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

90000

pramoth@tsu.ac.th

ต�าแหน่ง : ช่างไม้ ระดับ 3

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา

ป.4	 โรงเรยีนเทศบาล	3	วดัศาลาหวัยาง

1994 2537 ยาม	สงักดักองบรหิาร
วิทยาเขตสงขลา

1997	 2540		 ยาม	สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2010 2553 พนกังานรกัษา
ความปลอดภยั

2011 2554 ช่างไม้	ระดับ	2

2015 2558 ช่างไม้	ระดับ	3	
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline)
 ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 28	กรกฎาคม	2560	 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
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นางนงลักษณ์  จักรมานนท์



8 มกราคม 2504

นายสุเทพ จักรมานนท์

1. นางสาววนภรณ์ จักรมานนท์ 

2. นางสาวศศิกานต์ จักรมานนท์

ภูมิล�ำเนำ

จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ปัจจุบัน

459/5 หมู่บ้านลพบุรีราเมศวร์ธานี 

หมูท่ี ่6 ต�าบลน�า้น้อย อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 90110

085-6290528

Ns_Jakmanon@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการท่ัวไป)	

วิทยาลัยครูสงขลา	พ.ศ.	2535

นางนงลกัษณ์ จกัรมานนท์
ต�าแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ระดับช�านาญการ

ประวัติส่วนตัว
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1983 2526 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	1	
สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
มศว.	สงขลา

พนักงานพัสดุ	2 1985 2528 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	2

1987 2530 พนักงานพัสด	ุ3

1991 2534 พนักงานพัสด	ุ4

1993 2536 นกัวชิาการพสัด	ุ4

1995 2538 นักวิชาการพัสด	ุ5

1999 2542 นักวิชาการพัสด	ุ6

นกัวชิาการพัสด	ุระดบัช�านาญการ 2010 2553

เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน	
ระดับช�านาญการ

2014 2557

2018 2561 นักวิชาการพัสด	ุ
ระดับช�านาญการ
จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2556		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2554		 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2543		 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2539		 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

	 5	ธันวาคม	2535		 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2532		 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย	

 หลักในการท�างาน
	 ตลอดระยะเวลาในการท�างานทีไ่ด้รบัการบรรจเุป็นข้าราชการ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2526	

จนกระทั่งเปลี่ยนสถานภาพเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัย	เมื่อป ี	พ.ศ.	2557		

หลักในการท�างานท่ีส�าคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ความซ่ือสัตย์สุจริต		

การทุ ่มเท	การเสียสละ	การให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานในองค์กร	

สดุความสามารถ	ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่าเมือ่เราตัง้ใจท�าสิง่ใดแล้ว	ย่อมประสบความส�าเรจ็

อย่างแน่นอน	จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน

 รูปภาพที่ภูมิใจ 
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 งานอดิเรกที่ชอบ
	 	 งานสังสรรค์/นันทนาการ/ด้านบันเทิง

	 	 ตกแต่งและดูแลต้นไม้	

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 นบัตัง้แต่ได้เริม่ท�างานทีม่หาวทิยาลยัแห่งน้ี	จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั	รวมระยะเวลา	

38	ปี	สิง่ทีไ่ด้รับ	คอื	การเรียนรูป้ระสบการณ์ต่าง	ๆ 	ในเรือ่งหน้าท่ีการงาน	สิง่แวดล้อม

และสังคม	ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง		

แต่ด้วยความอดทนและต่อสู้	จึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง	ๆ	นานาไปได้	ท้ังนี้

ขอบคุณผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย	ขอบคุณกัลยาณมิตรและครอบครัวท่ีคอยให้ก�าลังใจ	

และให้ความช่วยเหลือ	ให้ค�าแนะน�าในทุก	ๆ	ด้านที่ดีเสมอมา	แม้วันนี้จะเกษียณอายุ

ราชการไปแล้วแต่จะคงรักษามิตรภาพด	ีๆ	เช่นนี้ตลอดไป

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ความรัก	การเอาใจใส	่การให้ก�าลังใจ	และการให้อภัยซึ่งกันและกัน	ย่อมท�าให้

เกิดสิ่งที่ดี	ๆ	กับตัวเราและองค์กรได้เสมอ	
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นายอุดม ซุ้นสุวรรณ



17 กันยายน 2504

นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ

1. นางสาวเอกศิริ ซุ้นสุวรรณ 

2. นายก้องภพ ซุ้นสุวรรณ 

ภูมิล�ำเนำ

จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ปัจจุบัน

275/33 ม.2 ต�าบลท่าทองใหม่ 

อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

089-5988145

udomm4228@gmail.com

นายอุดม ซุ้นสุวรรณ
ต�าแหน่ง : พนักงานปฏบัิติการ ระดบัปฏบัิตงิาน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา

ปวส.	(ช่างอเีลค็โทรนคิส์)	วทิยาลยัเทคโนโลย	ี

และอาชีวศึกษา	พ.ศ.	2525
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1984 2527 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	2	
สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
มศว.	สงขลา	

1986 2529 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	
ณ	มศว.	สงขลา	

1989 2532 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	3	

1990 2533 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	4

2008 2551 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
ต�าแหน่งพนกังานปฏบิตักิาร	ระดบัปฏบิตังิาน

2010 2553 หวัหน้ากลุม่ภารกจิส่งเสรมิเผยแพร่และพัฒนา	
ส�านักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา

2021 2564 พนักงานปฏิบัติการ	
ระดับปฏิบัติงาน	จนถึงปัจจุบัน

 สายกาลเวลา (Timeline) ในการท�างาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 5	ธันวาคม	2534	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

	 5	ธันวาคม	2532	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

 หลักในการท�างาน
	 ขยัน	ซื่อสัตย	์ตรงต่อเวลา
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 งานอดิเรกที่ชอบ
	 งานด้านอิเล็กทรอนิกส์	/	ถ่ายภาพ	/	ท�าสวน

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 -	 เป็นส่วนหนึ่งการบันทึกภาพ	ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้		

และเรือ่งราวกจิกรรมต่าง	ๆ	ของสถาบันฯ		ไว้ในคลงัข้อมลูของสถาบันทักษณิคดศีกึษา	

(ภาพหนึ่งภาพแทนค�าพูดนับพันค�า)

	 -	 จัดแสดงนิทรรศการในเหตุการณ์และวันส�าคัญต่าง	ๆ

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ขยัน	ซื่อสัตย์	ตรงต่อเวลา
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นายอุดมพล อินทมะโน



29 มกราคม 2504

นางละออง อินทมะโน

1. นางสาวนันทน์กานต์ อินทมะโน 

2. นางสาวภัทรกันย์ อินทมะโน 

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

31/2 ม.1 ต�าบลเกาะยอ 

อ�าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

90100

081-2774798

นายอุดมพล อินทมะโน
ต�าแหน่ง : พนักงานบริการ ระดับ 2

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา

ม.ศ.3		โรงเรียนกลับเพชรศึกษา	

พ.ศ.	2521

1994 2537 ยาม		สังกัดสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา

2010 2553 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

2011 2554 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย	ระดบั	2	

2013 2556 พนกังานบรกิาร	ระดบั	2	
จนถึงปัจจุบัน

สายกาลเวลา (Timeline)
ในการท�างาน
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 หลักในการท�างาน
	 ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์	ตรงต่อเวลา

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 มโีอกาสไดเ้ข้ามาท�างานทีส่ถาบันทกัษณิคดศีกึษา	ได้ดแูลรักษาความปลอดภยั

และดูแลทรัพย์สินภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา	และได้ดูแลบุคลากรภายใน	

สถาบันทักษิณคดีศึกษา	และแขกที่ เข ้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา	

ได้อย่างปลอดภัย

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ตั้งมั่นในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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นายประชา  เอียงเซง



9 เมษายน 2504 

นางสุพิน เอียงเซง

1. นางสาวกชกร เอียงเซง 

2. นายกฤชนันต์ เอียงเซง 

3. นางสาวสุวจี เอียงเซง 

ภูมิล�ำเนำ และที่อยู่ปัจจุบัน

729 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ่อตรุ 

อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

90140

089-9749728

นายประชา  เอียงเซง
ต�าแหน่ง : พนักงานบริการ ระดับ 2 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา

ม.ศ.3	โรงเรียนแจ้งวิทยา	พ.ศ.	2521

1994 2537 ยาม	สังกัดสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา

2010 2553 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

2011 2554 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย	ระดบั	2	

2013 2556 พนกังานบรกิาร	ระดับ	2	
จนถึงปัจจุบัน			

สายกาลเวลา (Timeline)
ในการท�างาน
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 หลักในการท�างาน
	 ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์	ตรงเวลา	

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้

 ความภูมิใจที่อยากเล่า
	 มีโอกาสในการท�างานที่นอกเหนือจากหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย	

ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา	คือการได้ร่วมงานอนุรักษ์วัตถุโบราณที่จัดเก็บและ	

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ		

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานเพ่ือการธ�ารงค์ไว้ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรม	

ของชาติ

 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 ตั้งมั่นในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต
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นายประทาน แก้วบุบโผ



ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา

พ.ศ.	2528

1 กรกฎาคม 2504

นางสุนีย์ แก้วบุบโผ

1. นางสาวผกามาศ แก้วบุบโผ 

2. นางสาวสิริมา แก้วบุบโผ

ภูมิล�ำเนำและที่อยู่ปัจจุบัน

103 ม.4 ต�าบลเทพา  อ�าเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา  90150

086-2980468

prathankaewbubpho@gmail.com

นายประทาน แก้วบุบโผ
ต�าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

ประวัติส่วนตัว

 ประวัติการท�างาน
	 ด�ารงต�าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ	

สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา	 ตั้งแต่	

วนัที	่23	พฤศจิกายน	2553	จนถึงปัจจบุนั	

 หลักในการท�างาน
	 อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

 งานอดิเรกที่ชอบ
	 ปลูกต้นไม้และรดน�้าต้นไม้

ปวท.	(การเลขานกุาร)	โรงเรียนบรหิารธรุกจิวิทยา
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 คุณธรรม จริยธรรมที่อยากฝากถึงน้อง
	 	 	 ท�าดีได้ด	ีท�าชั่วได้ชั่ว

	 	 	 คนล่วงทุกข์ได้	เพราะความเพียร
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	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล	 ที่ปรึกษา

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	 ที่ปรึกษา

	 นางสาวเพ็ญฉาย	กุลโชติ	 ประธานกรรมการ

	 นางสาวธิดา	จิตต์ล�า้เลิศกุล	 กรรมการ

	 นางลลิดา	นันทวงศ์	 กรรมการ

	 นางปุญชรัสมิ์	บุญรักษา	 กรรมการ	

	 นางส�าราญ	ชูจันทร์	 กรรมการ

	 นางสาวศศินภา	แสงสว่าง	 กรรมการ

ฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึก
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