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ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๖๐



...ด้วยความรัก
แด่ความหลัง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�าเริญ  แสงดวงแข

ประพันธ์



สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักชัยแห่งชีวิต
   ธรรมชาติของชีวิต คือ การ
   เปลี่ยนแปลง หรือ อนิจจัง 
   ทุกท่านที่มาถึงวาระเกษียณ
   อายุการท�างาน ไม่ว่าจะเป็น
   ข้าราชการ หรือพนักงาน ถือว่า
ได้มาถึงหลักชัยแห่งชีวิตอีกขั้นหนึ่งแล้ว แม้จะเป็นแต่เพียง
การขีดเส้นสมมุติก็ตาม 
 ทางมหาวิทยาลัยทักษิณจึงจัดงานแสดงมุทิตาจิต หรือ
การแสดงความยินดีว่า เราได้ผ่านพ้น การตรากตร�าท�างานเพื่อ
สังคมส่วนรวมมาด้วยความเรียบร้อย บางท่านก็พูดว่าได้ผ่าน
พ้นพงหนาม  จึงควรแก่การยินดี 
 จุดเปล่ียนแปลงนี้มีความส�าคัญพอสมควร เพราะตัวเราเอง  
จะได้รับผลกระทบทางรายได้ที่ลดลง คนเคยมีอ�านาจหน้าที่ก็จะ
เหลือแต่ความว่างเปล่า ไม่มีหัวโขน ให้ใส่อีกแล้ว คนรอบข้างที่
อยู่รอบ ๆ ตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมดา 
  สมเด็จพระญาณสังวรฯ จึงสอนว่า ......
  “ความไม่ยึดมั่นมีคุณนัก
  เมื่อไม่มีความยึดมั่น ก็จักปล่อยวาง 
 ความปล่อยวางนี่แหละ จะท�าให้ไม่เป็นทุกข์”
 การเกษียณอายุการท�างานไม่ใช่จุดจบของชีวิต คนเราเด๋ียวนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  จันทลักขณา

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

อายุยืนยาว ถึง  ๘๐,๙๐ หรือ ๑๐๐ ป ีขึ้นไป 
ค�าแนะน�าในฐานะของคนอายุ ๒๘ ? เขียนผิดครับ 
๘๒ คือ หาของชอบ และไปอยู ่ที่ชอบ มีชี วิต
ให้สุขสบาย ดีที่สุด
 การปล่อยวาง เป็นความสุข ท่องคาถา “ช่าง
หัวมัน” หรือ “ตถตา” มันเป็นเช่นนั้นนั่นเอง
 พึงจ�าไว้ว่า สุขภาพของเราส�าคัญที่สุด 
 *  ขยันหายใจเข้าไว้
 *  ออกก�าลังกายสัปดาห์ละ ๕ วัน (เต้นร�าได้
จะดีมาก)
 *  แผ่เมตตาให้คนรอบข้าง
 *  หัวเราะทุกวัน (อยากฟังโจ๊ก ก็เข้ากลุ่มไลน์)
 *  อย่าเครียด เพราะความเครียดท�าให้เป็น
สารพัดโรค 
 *  กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา 
 ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย (อายุ 
วรรโณ สุขัง พลัง)  ถึงพร้อมด้วย ยืน-สวย-สุข-แข็ง  
คืออายุยืน รูปร่างสวยงาม มีความสุขในชีวิต และ
มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป  
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สารจากอธิการบดี

 เดือนกันยายนของปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องกล่าวค�าอ�าลากับ

ผู ้ เกษียณ จ�านวน ๑๖ ท่าน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ทุกท ่าน 

ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของต้นปาริชาต

ท่ีช่วยกันแผ่ร่มเงาเป็นปาริชาตที่ช่วยกันสร้างและพัฒนาก�าลังคน วันนี้

ปาริชาตต้นนี้ได้ออกดอก และส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปสู่คนรุ่นใหม่ในการ

สืบสานวัฒนธรรมองค์กรและพร้อมเป ็นก�าลังส�าคัญ ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

 ผมขอขอบคุณผู ้ เกษียณทุกท่านที่ได ้ทุ ่มเทสรรพก�าลัง ความรู ้ 

ความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา

ของการท�างาน ผู ้ เกษียณทุกท่านได ้สร ้างความทรงจ�าที่ดี  พวกเรา

ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณจะจดจ�าความดีงามและคุณูปการของทุกท่านไว้

 สุดท้ายนี้ ผมขออ�านวยพรให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่ความสุข 

ปราศจากความทุกข์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้ชีวิต

หลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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 ๓๐ กันยายนของทุกปีเป็นวันที่มหาวิทยาลัยสูญเสียบุคลากร

อันเป็นท่ีรักและมีคุณค่า ตลอดชีวิตการท�างานทุกท่านได้อุทิศเวลา เสียสละ

และท�าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ปีนี้มีบุคลากรอันเป็นที่รัก

ของพวกเราต้องจากไป จ�านวน ๑๖ ท่าน รวมทั้งตัวเองด้วย ในช่วงชีวิต

การท�างานอันยาวนาน จนถึงวัยเกษียณ ทุกท่านได้พบเจอกับเรื่องราว

ต่างๆ มากมาย ทั้งประสบการณ์ท่ีดีและอุปสรรคนานัปการ เพื่อจุดมุ่งหมาย

ท่ีมีร่วมกันคือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า สามารถผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า เป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการแก่สังคม 

และประเทศชาติ

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ ส่ิง ศักดิ์ สิท ธิ์ทั้ งหลาย

ที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมี

ความสุขตลอดไป

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

แด่ผู้จากไปด้วยวัยเกษียณ
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 กระผมและเพื่อนร่วมงานทุกคนของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ขอขอบพระคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่เกษียณการปฏิบัติ

หน้าที่ในต�าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณในปี ๒๕๖๐ ทุกท่าน  

ที่ท ่านทั้งหลายได้สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ สังคม และ

ประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ท ่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้

ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนท�าให้องค์กรแห่งน้ีพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง  

กระผมและเพื่อนร่วมงานทุกคน ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลายที่ท ่านเคารพนับถือ และคุณงามความดี ที่ท ่านได้ ส่ังสมมา

ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 

และมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ตลอดไป 

รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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 ในโอกาสท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง ๑๖ ท่านจะเกษียณ

อายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ี ผมต้องขอช่ืนชมทุกท่านที่ได้ทุ ่มเท

ก�าลังกาย พลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ จนท�าให้

เกิดผลส�าเร็จต่อมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างมากมาย ผมม่ันใจเป็นอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ว่าผลงานของแต่ละท่านที่ใช้ความเชี่ยวชาญและความเพียรในการสร้างสรรค์มายาวนาน จะเป็นส่วนส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของเรามีความเข้มแข็งและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม

 ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนยังคงระลึกถึงท่านเสมอ แม้ว่าท่านเกษียณจากราชการไปแล้ว

แต่พวกเรายังคงให้ความเคารพรักและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าท่านเป็น “บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย

ทักษิณ” หากท่านมีข้อเสนอแนะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังข้อคิดเห็น

ของท่านเสมอ

 ท้ายสุดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพและนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุข 

ความเบิกบาน มีสุขภาพแข็งแรง คลาดแคล้วจากทุกข์ภัยทั้งปวงและมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย
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สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 กาลเวลาผ่านพ้นไม่หวนคืน เฉกเช่นปุถุชนทั่วไป ได้ใช้เวลาที่เท่ากัน 

แต่กระท�าในส่ิงท่ีต่างจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ต่างกันไป บ้างก็ได้ในส่ิง

ที่คิดหรือหวัง บ้างก็ไม่ได้ตามที่ตั้งใจประสงค์ แต่กระนั้นก็ตามทุกท่านที่

จะเกษียณอายุราชการในการท�างานที่มหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้ ได้ใช้

เวลาท่ีผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆ ด้วยความอุตสาหะ 

ทุ่มเท และยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก มีส่วนร่วมขับเคลื่อน 

และช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยจนมีความเจริญรุดหน้ามาถึงจวบปัจจุบัน

 ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือดลบันดาล

ให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสวย สุข ยืน แข็ง ตลอดไป

 ( “สวย” : มีความสวยงามด้วยรูปลักษณ์ )

 ( “สุข”  : มีความสุขอยู่เสมอ )

 ( “ยืน”  : มีอายุยืนยาว )

 ( “แข็ง” : มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
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 ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดูแลงานด้านบริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ใคร่ขอใช้โอกาสนี้ในการแสดง

ความขอบพระคุณแด่บรรดาบุคลากรที่จะเกษียณจากการปฏิบัติงานใน

แต่ละบทบาทและหน้าที่จ�านวนถึง ๑๖ ท่าน มหาวิทยาลัยทักษิณได้มี

การพัฒนามาเป็นล�าดับจนเกือบครบครึ่งศตวรรษในปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ถือว่ามีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วท้ังทางวิชาการและทางกายภาพ เช่น มีการขยายคณะวิชาใหม่ๆ 

หน่วยงานใหม่ๆ และ มีการก่อสร้างอาคารหรือการปรับภูมิทัศน์ใหม่มากมาย กอปรกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

มีปณิธานในการรับใช้สังคมผ่านการพันธกิจต่าง ๆ ท้ังสอน วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ท�าให้มีการระดมสรรพก�าลังในการมีส่วนร่วมและบูรณาการส่วนงานต่างๆ  เป็นอย่างดี

 ที่ผ ่านมาบรรดาท่านผู ้ก�าลังเกษียณจากมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

ของเรามาอย่างแข็งขันตามบทบาทของแต่ละท่าน มีส่วนสร้างความส�าเร็จและชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ทักษิณมาแล้ว ถึงเวลาท่ีท่านจะได้พักวางมือ และช่ืนชมกับผลงานที่ท่านมีส่วนเริ่มต้นด้วย รวมถึงเป็นก�าลังใจ

และให้ความช่วยเหลือผู ้ที่ด�าเนินงานสานต่องานเดิมตามสมควร สุดท้ายขอให้ท ่านและครอบครัว

มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น 

สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย
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ดุจดังองค์ประกอบของ “บ้าน”

 มหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนบ้าน บ้านท่ีด�ารงยืนยาวมาเกือบ

จะครบห้าสิบปีในเร็ววันนี้ บ้านหลังนี้ได้เป็นที่อยู ่อาศัยและหล่อหลอม

ให้ลูกศิษย์ของเรารุ ่นแล้วรุ ่นเล่าได้กลายเป็นก�าลังพลที่มีคุณภาพของ

สังคม เป็นบ้านที่คอยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ผู้คนเรือนหม่ืนเรือนแสน เป็น

บ้านที่ก�าลังถูกต่อเติม ซ่อมแซมและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และบ้าน

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

หลังนี้เองที่เป็นเบื้องหลังแห่งความส�าเร็จของใครหลายคน แน่นอนว่าองค์ประกอบส�าคัญที่ก่อร่างขึ้นเป็น

บ้านแห่งความส�าเร็จและภาคภูมิหลังนี้ คือ อิฐ หิน ดิน ปูน เสา ไม้ ฯลฯ เพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รักของพวกเรา 

๑๖ ท่านที่ก�าลังจะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ น้ี ก็เปรียบได้ดังองค์ประกอบของบ้านที่กล่าวมาข้างต้น 

ท่านเป็นส่วนส�าคัญของบ้านหลังนี้และเป็นเบื้องหลังความส�าเร็จของลูกศิษย์ลูกหาของพวกเรามากมาย

 ในวาระที่ทั้ง ๑๖ ท่านจะได้พักผ่อนหลังจากทุ่มเทพละก�าลังเพื่อมหาวิทยาลัยของพวกเรา มาอย่าง

ยาวนาน ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมี แห่งองค์พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีก�าลังกายท่ีแข็งแรง 

ก�าลังใจที่เข้มแข็ง ปราศจากทุกข์ภัยใดท้ังสิ้นและเป็นก�าลังใจให้แก่ชนรุ่นหลังสืบสานปณิธานและขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราต่อไป

สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
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สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

 กระผมรู ้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ ่มเทท�างาน 

สร ้างประโยชน ์ด ้านการศึกษาให ้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ สังคม 

และประเทศชาติ คุณความดี และประโยชน์ที่ทุกท่านได้อุทิศ ทุ ่มเท 

จะคงอยู่เป็นประจักษ์ตลอดไป

 ขอน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่าน

มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ มีความสุข และสมภาคภูมิในเกียรติ

และศักดิ์ศรี ที่ท่านได้กระท�าและอุทิศต่อแผ่นดินตลอดไป

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
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 บนเส้นทางการเติบโต ขยายตัว และก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็น

หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ผมสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจโดยไม่มี

ข้อเคลือบแคลงใด ๆ ว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง ๑๖ ท่าน 

ด้วยรักและศรัทธา-เสมอมั่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ รองศาสตราจารย์

จรินทร์ เทพสงเคราะห์ รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ นายเวชศักดิ์ ศรีสัจจัง นายพยัต 

คงศรีแก้ว นางซัลมา วงศ์ศุภรานันต์ นางจรวยพร กาญจนโชติ นางอิงอร จุลทรัพย์ นางสาวปราณี รักสนิท 

นางศิริพร เพชรมณี นายอรุณ ใสสอาด และนางสาวสุนิสา สุวรรณทวี ต่างได้ทุ่มเท มุ่งมั่นกับการปฏิบัติหน้าที่

ตามสถานภาพ บทบาทแห่งตน และส่งผลส�าคัญต่อความส�าเร็จท่ีจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งทางวิชาการ 

และด้านอื่นที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งที่ผ่านมา และทางข้างหน้าที่จะก้าวไป-ก้าวไกล    

 ในฐานะตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ผมขอแสดงกตเวทิตาจิตมายังทุกท่าน และขอให้คุณงามความดีที่สร้างสมทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล 

และพลังรวมหมู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของมหาวิทยาลัยและสังคม จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบพบเจอ

แต่สิ่งดีงามตลอดไป 

สารจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ทราบกันดีว่าจะต้องมีผู้อาวุโส
  และผู้ที่มีประสบการณ์ที่อยู่กับหน่วยงานน้ันมายาวนานส่วนหน่ึงจะต้องอ�าลาจากการ
  ท�างานไป นัน่คือการเกษยีณอาย ุเกษยีณอาจจะแปลว่า “สิน้ไป หรอื หมดไป” แต่การเกษยีณ
  อายุงานคงไม่ใช่การสิ้นสุดชีวิตการท�างาน แต่อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านการท�างาน
  จากงานประจ�าที่เคยท�ามาช่วงเวลาหนึ่งไปสู่การท�างานอย่างอื่นท่ีไม่เคยมีโอกาสได้ท�า
  เม่ือก่อนวาระเกษียณ ซึ่งเป็นไปตาม “กาลเทศะ” ท่ีก�าหนดเป็นการปฏิบัติกันท่ัวไป 
ส�าหรับการเกษียณอายุของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ นับได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่เป็นก�าลัง
ส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณจ�านวนมากถึง ๑๖ ท่าน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับคณะอย่าง
คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ ซึ่งผมได้มีโอกาสรู้จักท่านตั้งแต่เร่ิมเข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านเป็นบุคคลรากแก้วที่มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์เติบโตแข็งแกร่ง
มาจนถึงทุกวันนี้ กับอีกหลายๆ ท่านที่กระผมเคยได้มีโอกาสร่วมงานและรู้จักคุ้นเคย อย่างเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ
เทพสงเคราะห์ (ท่านผู ้สมถะ เรียบง่าย สบายใจทุกครั้งที่ได ้พบปะพูดคุย) รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทพสงเคราะห์ 
อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ (รองอธิการบดีผู้เข้าถึงเครื่องมือและเกณฑ์การประกันคุณภาพ) รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล (เพื่อนผู้กล้าและมีความคิดท่ีแตกต่าง) คุณพยัต คงศรีแก้ว (นายทะเบียนผู้รอบรู้
และแก้ปัญหาด้านงานทะเบียนได้ทุกเรื่อง) คุณจรวยพร กาญจนโชติ (พ่ีแมว พยาบาลผู้ใจดี สุภาพอ่อนโยน) คุณอิงอร จุลทรัพย์ 
และคุณเวชศักดิ์ ศรีสัจจัง ซ่ึงทุกท่านท่ีผมได้เอ่ยนามรวมท้ังท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามได้เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจ
ตามต�าแหน่งหน้าที่ อันเป็นก�าลังส�าคัญของมหาวิทยาลัยมาด้วยดีตลอดจนครบวาระเกษียณอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
 กระผมในฐานะตัวแทนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายที่ทุกท่าน
เคารพศรัทธา รวมทั้งคุณความดีที่ทุกท่านได้ประกอบเสมอมา จงดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณอายุทั้ง ๑๖ ท่าน ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้เป็นที่พึ่งทางความคิดให้แก่ลูกหลานญาติพ่ีน้องและเป็นก�าลังผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติไปอีกยาวนาน

อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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สารจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ครบวาระการปฏิบัติภารกิจเกษียณ

อายุราชการ ทั้งของคณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติงาน การให้ค�าปรึกษาแนะน�าของ

ผู้อาวุโสทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพ ความมีน�้าใจ ความเอื้อเฟื้อ 

ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยงาน

 ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ

ทุกท่าน และขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ดลบันดาลทุกท่านได้ประสบ

แต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 วาระเกษียณอายุราชการหรือการปฏิบัติงานของคณาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน รู้สึกยินดีกับทุกท่านอย่างยิ่งที่ได้มี

โอกาสท�างานที่รัก ในสถานที่ที่ชอบ จวบจนช่วงสุดท้ายของวัยท�างาน 

ต่อจากน้ี ถึงแม้จะมีแรงกาย แรงใจ พลังสมองอีก ก็สามารถท�าต่อไปได ้

แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วย ปัจจัยส�าคัญของทุกคนคือ สุขภาพ เมื่อสุขภาพดี 

ก็จะมีความสุขท้ังกายและใจ หลายท่านเตรียมพร้อมที่จะอยู ่กับลูก 

กับหลาน หลายท่านต้องช่วยมหาวิทยาลัยต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบ

กับความสุข  ตามที่ทุกท่านปรารถนา

 ในฐานะสมาชิกหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี และตัวแทนคณะ

ศึกษาศาสตร์ ขออ�านาจคุณงามความดีท่ีท่านประพฤติปฏิบัติมา ความดี

ที่ทุกคนร่วมกันสร้าง และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทุกศาสนา  

จงอ�านวยพรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่เกษียณราชการในปีนี้ทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุข ประสบความส�าเร็จดังใจปรารถนา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับทุกท่าน หากมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือ

ที่คณะพึงกระท�าได้ก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ

ด้วยความเคารพเสมอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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สารจากผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 บุคคลที่ท�างานรับใช้ราชการไม่ว่าต�าแหน่งใดในหน่วยงานมาจน

กระทั่งถึงเกษียณอายุราชการ นับว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดา เน่ืองจากต้อง

ใช้พลังกาย พลังความคิด และพลังใจด้วยความอดทนอย่างมหาศาล

ในการท�างานให้กับองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความเห็นต่าง 

มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีการเปล่ียนนโยบายและ

ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา
ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

แนวปฏิบัติ มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและจ�านวนบุคลากร มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย  

มีการประเมินการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบทางการเงินและจริยธรรม ฯลฯ คนที่ผ่านพ้น มาได้จนถึงวัน

เกษียณ จึงต้องยกย่องว่าท่านเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง หากนับรวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มรับ

ราชการวันแรกเป็นต้นมา จนถึงวันน้ีก็จะเห็นว่าท่านเหล่าน้ันได้ท�างานให้กับราชการและสังคมอย่างมากมาย

 ในวาระท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีผู้เกษียณอายุประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๖ ท่าน เป็นบุคลากร

สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๓ ท่าน ได้แก่ นางอิงอร จุลทรัพย์ นางซัลมา วงศ์ศุภรานันต์ และนายอรุณ

ใสสอาด กระผมขออ�านวยอวยพรให้บุคลากรท้ัง ๓ ท่าน และบุคลากรทั้งหมดที่ เกษียณอายุในปีนี้ 

ให้ได้รับผลบุญแห่งการกระท�าคุณงามความดีมาตลอดชีวิตราชการ และให้ได้รับการปกป้องคุ ้มครอง 

จากผู้ที่ท่านศรัทธาเคารพนับถือตลอดไปเป็นนิรันดร์
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สารจากผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

 ในวันเกษียณอายุราชการ เป็นวันแห่งความทรงจ�าที่ไม่อาจลืมได้เลย 

เพราะจะเป็นวันเริ่มต้น ของการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัยไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ�าเหน็จบ�านาญ โดยคุณปราณี 

รักสนิท บุคลากรของส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอายุราชการ

มากกว่า ๓๗ ปี ซึ่งตลอดเวลาของการท�างานที่ยาวนาน ท่านได้สร้าง
คุณประโยชน์ ได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างมากมายให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างช่ือเสียงที่น่าภาคภูมิใจ 

มีผลงานที่น่าจดจ�าอย่างยิ่ง รวมถึงได้ร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าและผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย พร้อมกันนี้

ยังได้สะสมประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรและท่านก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้เหล่านั้นไปยัง

บุคลากรท่านอื่นๆ ของส�านักหอสมุด เพื่อให้วงจรการพัฒนาระบบงานของส�านักหอสมุด ด�าเนินการต่อไป

อย่างต่อเนื่อง   

 บัดนี้ ถึงแม้ว่าคุณปราณี รักสนิท จะพ้นหน้าที่ตามทางการแล้ว แต่ท่านก็ยังมีความเป็นข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่อย่างสมบูรณ์ ทั้งด้วยกายและจิตใจ เพื่อนร่วมงานต่างๆ ยังเคารพเลื่อมใสและนิยม

ยกย่องอยู่มิได้เสื่อมคลาย ยังคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือร่วมใจกัน บ�าเพ็ญความดี อันเป็นคุณธรรมที่ดี 

ของบุคลากรในองค์กรต่อไป ให้เป็นนิมิตหมายท่ีคนรุ ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและขอขอบคุณเป็น

อย่างยิ่งในคุณงามความดีทุกประการของคุณปราณี รักสนิท  

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้คุณปราณี 

รักสนิท และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  บุญชม
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด
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สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล

 ปลายเดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ข ้าราชการ และ

บุคลากรภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี จะต้องเกษียณอายุ ทุกคน

จ�าต้องวางมือจากงานประจ�าที่เคยท�ามาตลอดอายุราชการ เพื่อพักผ่อน 

หรือท�ากิจกรรมอื่นท่ีไม่ใช่งานประจ�าในหน้าที่ ในปีนี้มีบุคลากรสังกัด

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ส�านักงานมหาวิทยาลัย จะเกษียณอายุ 

๑ ท่าน คือ นายเวชศักดิ์ ศรีสัจจัง หรือ พี่อู ๊ด ของน้องๆ พ่ีอู ๊ดได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะนิติกร มีส่วนร่วมและช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย

อย่างเข้มแข็งมาเป็นเวลากว่า ๑๑ ปี โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินในวิทยาเขตพัทลุง จนท�าให้ปัญหาหลายๆ 

ส่วนได้รับการแก้ไขและคลี่คลายไปด้วยดี 

 กระผมในฐานะตัวแทนของเพื่อนร่วมงานในสังกัดฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณในความทุ ่มเทแรงกาย แรงใจและ

สติปัญญา ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

มาด้วยความอุตสาหะ และขออ�านวยพรให้พี่อู๊ดและผู้เกษียณอายุราชการ

ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธ์ิ

ร่มไทรแก่ลูกหลาน และคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
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“สถานีปลายทาง”
 ถ ้าเปรียบชีวิตเหมือน “รถไฟ” ที่บรรทุกของหนักมาเต็มโบกี้ 
เมื่อสิ้นสุดสถานีปลายทางก็ขนของลงหมด เฉกเช่นผู้ที่อยู่ใน “วัยเกษียณ” 
ท�างานมาตลอด เมื่อถึงช่วงวัยก็ต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกเสีย ดังค�า
ท่ีท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า การเกษียณอายุไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ แต่เป็น
เพราะเราโชคดี อันได้แก่
 ๑. โชคดีที่รับราชการมาจนเกษียณอายุโดยราบรื่น
 ๒. เรารับราชการมาทั้งชีวิตหลังจากนี้ เราจะได ้ท�าในสิ่งที่ ใจ
  ปรารถนาอย่างมีความสุข
 ๓. วางใจให้พร้อมรับต่อความเปล่ียนแปลงที่ว ่า ชีวิตมีขึ้น มีลง 
  มีสูง มีต�่า ถ้าเรารับสัจธรรมตรงนี้ได้เมื่อไร การเกษียณอายุ
  ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมา แล้วก็จะผ่านไป เช่นนั้นแล้ว วันเวลา
  ของการเกษียณ คือวันเวลาแห่งความสุข

 พี่เป็นทั้งพ่ี เป็นท้ังเพื่อน เป็นทั้งครู ให้กับน้อง ๆ ทุกคนได้เรียนรู้ ได้เป็นแบบอย่างที่ดี มีอะไรทิ้งไว้
มากมาย วางรากฐานการท�างานขององค์กรไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ๆ ได้เดินตาม พวกเราในนามชาว ม.ทักษิณ 
หลานปู่เลียบ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอ�านวยอวยพรให้พี่มีสุขภาพกาย
ที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี และเป็นก�าลังใจให้กับคนรุ่นต่อไปในการช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป

นายวุฒินันท์  หริรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

สารจากหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
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สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

 กระผมและเพื่อนร่วมงานทุกคนของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต

สงขลา ขอขอบพระคุณ คุณจรวยพร กาญจนโชติ (ป้าเหมียว) และคุณสุนิสา  

สุวรรณทวี (ป้าหนู) ของน้องๆ ในฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ซ่ึงใน

ระยะเวลาที่ทั้ง ๒ ท่านได้ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

ท่านได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเชื่อว่าความดี

ทั้งหลายที่ท ่านท้ัง ๒ ได้ท�ามาตลอดระยะเวลาในการท�างานจะเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ได้ดี 

 กระผมและเพื่อนร่วมงานทุกคนของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต

สงขลา ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ 

และคุณความดีที่ท่านทั้ง ๒ และผู้เกษียณท่านอื่นๆ ได้ส่ังสมมา ได้โปรด

คุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ สมปรารถนาทุกประการ และมีความสุข

กับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ตลอดไป

นายมัฆวัต  วิไลลักษณ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
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สารจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ทรัพยากรทางด้านบุคคลมีความส�าคัญที่สุด ในการที่จะบริหาร

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ในการที่บุคคลส�าคัญของมหาวิทยาลัยต ้องเกษียณไปถึง ๑๖ ท ่าน 

ซ่ึงการปฏิบัติงานในชีวิตราชการมาอย่างยาวนานจนเกษียณอายุ นับได้ว่า

อาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

เกียรติภูมิ...ความส�าเร็จ

สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 ในนามของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ รู้สึกอาลัยในการที่ทุกท่านต้องเกษียณ 

เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นไปตามวิถีของชีวิตราชการ ในครั้งนี้เวลาผ่านพ้นไปด้วยความรวดเร็ว ดิฉันยังจ�าวันที่

ได้ร่วมงานกับทุกท่านได้เป็นอย่างดี รวมท้ังได้รับความรัก ความเอ้ืออาทร และความปรารถนาดี ตลอดจน

ได้รับค�าแนะน�า ในยามที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในงาน ได้รับค�าปลอบประโลม ความเห็นใจในยาม

ที่ต้องประสบปัญหา ในการท�างาน ยังจ�าได้ดีเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน

 กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ จนท�าให้

มหาวิทยาลัยของเราเติบใหญ่มาจนถึงทุกวันน้ี หากไม่มีทุกท่านได ้สร ้างหลักปักฐานไว ้ให ้พวกเรา

คงต้องล�าบากกว่านี้

 ดิฉันขอชื่นชมในคุณความดีของทุกท่าน และ ขอขอบคุณในผลงานที่ทุกท่านได้ท�าไว้ พร้อมนี้

ขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุกท่านได้สร้างไว้ โปรดจงน�าพาให้ท่านพบกับ

ความสุข อันเป็นมหามงคลแห่งชีวิตตลอดกาล
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สารบัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์  

อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์    

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ  

รองศาสตราจารย์จรินทร์  เทพสงเคราะห์

รองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล

นางศิริพร  เพชรมณี

นางอิงอร  จุลทรัพย์  

นางซัลมา  วงศ์ศุภรานันต์

นายอรุณ  ใสสอาด

นางสาวปราณี  รักสนิท

นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง

นายพยัต  คงศรีแก้ว  

นางจรวยพร  กาญจนโชติ  

นางสาวสุนิสา  สุวรรณทวี

๒๕
๒๘
๓๓
๓๗
๔๐
๔๘
๕๓
๕๘
๖๒
๖๔
๖๙
๗๑
๗๔
๗๗
๘๒
๘๗
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล     นายประมาณ  เทพสงเคราะห์

 ต�าแหน่ง   รองศาสตราจารย์

 เกิดเมื่อวันที่    ๑๒  กันยายน  ๒๕๐๐ 

 ศาสนา    พุทธ 

 เบอร์โทรศัพท์     ๐๘๑-๘๙๗๔๒๙๘ 

 E – mail    pramantep@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ   เทพสงเคราะห์

	 ดุษฎีบัณฑิตจิตนอบน้อม

ประนีประนอมยิ่งนักไม่หักหาญ

เก่งขับร้องคล่องกีฬา	วิชาการ

รัก	ประมาณ	เทพสงเคราะห์	เพราะเย็นใจ
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๖๕๒/๓๗ หมู่ ๒ ต�าบลพะวง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ

 ๑.  เริ่มบรรจุรับราชการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

 ๒.  ประสบการณ์ท�างาน ๓๕ ปี

 ๓.  การปฏิบัติงานท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ  ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริหาร

 ๔.  ความภาคภูมิใจ ได้ศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้นิสิต น�าความรู้ช่วยเหลือสังคมและสร้างช่ือเสียงให้กับ

  มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)

กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)

Diploma in Geography

Ph.D. (Tourism Management)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Chiba University, Japan

Universiti Utara Malaysia, Malaysia

๒๕๒๑

๒๕๒๔

๒๕๓๒

๒๕๕๐

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสได้คิดสร้างสรรค์การท�างานได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิต

และสังคม

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง

 คิดดี  พูดดี  ท�าดี  คนดี  พอดี จะสุขดี
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล   นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน์
 ต�าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
   และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ต�าแหน่งบริหาร    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
 เกิดเมื่อวันที่    ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๐๐ 
 ศาสนา    พุทธ
 เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๑ – ๙๕๙๕๔๘๗ 
 E – mail:    saipin500@hotmail.com

อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์

	 ท�าหน้าที่ดีเด่นเห็นประจักษ์

เป็นอาจารย์บรรณารักษ์	ม.ทักษิณ

คนสร้างงานสร้างคุณค่าเป็นอาจิณ

นามสายพิณ	วิไลรัตน์	ยังชัดเจน
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๒๙  ซอยจันทคาร ๕ หมู่ ๑  ต�าบลควนลัง  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๑๙

๒๕๓๑

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๑

 มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน 

  - ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
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ผลงานทางวิชาการ
 มีผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานเชิงพัฒนา และหนังสือกว่า ๑๗ รายการ 

 

ความภาคภูมิใจ 
  การได้เป็นลูกสงขลานครินทร์ การได้เลี้ยงดูและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ การได้ช่วยเหลือญาติพี่น้อง
และเพื่อน ๆ การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง การได้ท�างานที่ตนเองรักตอบแทนบ้านเกิด 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ การมีแรงบันดาลใจในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี อาทิ เช่น การรื้อปรับระบบ (Re-engineering) องค์กร การร่วมพัฒนา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติลดการพึ่งพิงระบบจากต่างประเทศ ช่วยประหยัดงบประมาณให้ประเทศ รวมทั้ง
การท�าประโยชน์ให้วงการวิชาชีพโดยร่วมพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในฐานะประธานคณะท�างาน เป็นต้น
  การได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยทักษิณให้มาร่วมงาน ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ท�าให้มีโอกาสได้ใช้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาช่วยงานท้ังในฐานะอาจารย์ และผู้บริหาร ตลอดระยะเวลาเกือบ ๙ ปี
ที่ได้รับโอกาสจากสถาบันแห่งนี้ ได้ท�างานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ พยายามสร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน
ให้ตัวเอง ด้วยความหวังอย่างแรงกล้าท่ีจะท�าให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับที่ เคยปฏิบัติ 
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลพวงจากการท�างาน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๓ จนกระทั่งถึงวัยเกษียณ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
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  บุคลากรดีเด่นของฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการ                        

  บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๖ สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย ฯ

  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสครบรอบ 

๔๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๗

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ระยะเวลาเกือบ ๙ ปีท่ีมีโอกาสมาท�างานท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ..ไม่ใช่เร่ือง “บังเอิญ” แต่ “คงเคย
ท�าบุญร่วมกันมา” เป็นการตัดสินใจท่ีใช้เวลาไม่นาน ด้วยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแรงบันดาลใจอันแรงกล้า 
ของการมาท�างานที่สถาบันแห่งนี้ คือช่วยพัฒนาส�านักหอสมุดให้เป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่มีความพร้อม 
สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับห้องสมุดอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET - Provincial University Library Network) 
มีแรงสนับสนุนที่ส�าคัญจากรุ่นพี่ ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อนสนิทซ่ึง
เป็นคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในขณะนั้น ให้ใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพเท่าที่มีให้เต็มที่ในการท�าประโยชน์ให้กับส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องขอ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีให้โอกาส ถือเป็นช่วงชีวิตการท�างานที่มีคุณค่ามากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามเจตนา และความตั้งใจของตัวเอง การได้มาท�างานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีหลาย
เรื่องที่สร้างความประทับใจ ในขณะท่ีมีบางเรื่องเป็นอุปสรรค และบางเรื่องเป็นความท้าทายที่ต้องฟันฝ่า
ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือก้าวข้ามไปให้ได้ การเปลี่ยนสถานที่ท�างานใหม่ถือเป็นความท้าทายส�าหรับตัวเอง
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เช่นกัน เนื่องจากมาคนเดียว ไม่รู ้จักใคร ไม่มีเพื่อน ทุกอย่างใหม่หมด สถานที่ท�างาน เพื่อนร่วมงาน 
ทานข้าวในห้องท�างานคนเดียวเกือบ ๓ เดือน กว่าจะมีความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานให้ความ
ไว้วางใจ “การเรียนรู้และการปรับตัวเป็นเรื่องส�าคัญ” มาถึงวันนี้คิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเป็น
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ก็ตาม รักและผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ไม่ต่าง
จากบ้านเกิด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ 
ดร.จรัญ จันทลักขณา) ท่านด�ารงต�าแหน่งอุปนายกมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ขณะนั้น ท่านเป็นประธานกรรมการ
สรรหาผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ท่านอดีตอธิการบดี (รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู) ท่านอธิการบดี (รศ.ดร. 
วิชัย ช�านิ) ท่ีให้โอกาส และขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีร่วมท�างานด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา

อาจมีหลายเรื่องที่ท�าแล้วถูกใจ และมีบางเรื่องที่ไม่ถูกใจ ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
  ท�างานท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ “ท�างานเพื่องาน มีความสุขเมื่องานส�าเร็จ”     

เป็นลูกน้องที่ดี ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าท่ีดี ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน คิดบวก ยืดหยุ่น และปรับตัว 

“จงเปลี่ยนแปลงก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน” และขอให้ทุกท่านที่ยังปฏิบัติงานอยู่ จงร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน 

มหาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติต่อไป
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล  นายนิคม  ชูศิริ

 ต�าแหน่ง  รองศาสตราจารย์

 เกิดเมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๙

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๗๔-๕๙๙๖๓๑/

  ๐๘๑-๗๔๘๔๑๒๒

 E-mail :  nikom@tsu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ

	 ดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์

ความสามารถด้านฟิสิกส์เด่นเหมาะสม

สอนสร้างสรรค์บัณฑิตศิษย์ชื่นชม

เทิดนิคม	ชูศิริ	ชาญวิชา
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๑๔๐/๑๓๑ หมู่ที่ ๔ ถนนกาญจนวณิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  และ

๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลทุ่งขมิ้น อ�าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ๙๐๓๑๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔)

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗)

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕)

ปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยม

อันดับสอง

ปริญญาโท วท.ม.(ฟิสิกส์)

ปริญญาเอก วท.ด.(ฟิสิกส์)

โรงเรียนวัดหัวเค็ด (แก้วคุรุประชานุสรณ์)

โรงเรียนระโนต (วัดมะขามเฒ่า)

โรงเรียนระโนดวิทยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๑๑

๒๕๑๓

๒๕๑๖

๒๕๑๘

๒๕๒๓

๒๕๒๗

๒๕๓๓

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ผลงาน
ประวัติการรับราชการและการท�างาน

 ๙ ก.พ. ๒๕๒๗     อาจารย์ ระดับ ๔

 ๒๑ ม.ค. ๒๕๔๑    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘

 ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๔    รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙

 ๒ เมย. ๒๕๕๒      เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต�าแหน่ง

    รองศาสตราจารย์

 ๑ ต.ค. ๒๕๕๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐  ด�ารงต�าแหน่งประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผลงาน

 มีผลงานทางวิชาการประเภทต�ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนประมาณ ๑๐ เล่ม และงานวิจัยในรูป

บทความวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประมาณ ๑๕ เรื่อง

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

  มีเจตนาแน่วแน่ที่จะมาบรรจุเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว สงขลา) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 

๒๕๒๓ กล่าวคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ก�าลัง

ศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายหรือส�าเร็จการศึกษาไปแล้วเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์ ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ทุนนี้มีช่ือย่อว่า ทุน UDC) โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อจบปริญญาโทแล้วต้องกลับไปบรรจุเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยซึ่งมีให้เลือกได้ ๕ ทุนตามความต้องการของ ๕ สถาบันคือ มศว สงขลา มศว บางแสน มศว 

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมเลือก มศว สงขลา เป็นอันดับหนึ่ง เลือก มศว 

บางแสน เป็นอันดับสอง ปรากฏว่าผู้ที่สมัครทุนทั้งหมดสอบเข้าเรียนต่อจุฬาฯ ได้เพียงคนเดียวคือผม ทบวงฯ

เลยต้องประกาศรับสมัครเพิ่มเติมตอนท่ีเข้าเรียนปีท่ีหนึ่งในระดับปริญญาโทแล้วอีก ๔ ทุน เหตุที่ต้องการ
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เป็นอาจารย์ที่นี่เป็นเรื่องของอารมณ์ ทัศนะส่วนตัว เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยรุ่นด้วยท�าเลที่ตั้งมีความรู้สึกว่า

การมีถิ่นพ�านักในเขตอ�าเภอเมืองสงขลาวิเศษกว่าที่อื่นเข้าท�านองมงคล ๓๘ ประการของพระพุทธองค์ข้อที่ ๔ 

ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ) การอยู่ในประเทศ (ภูมิภาค ต�าบล ท้องถิ่น)อันสมควรเป็นมงคล

อันประเสริฐ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโคตรเหง้าเหล่ากอเป็นชาวลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา (บางแก้ว-พัทลุง ทุ่งสงวน 

โคกทอง รับแพรก ระโนด สิงหนคร-สงขลา)ได้ทุนเรียนและได้บรรจุเป็นข้าราชการสมใจ และไม่ผิดหวัง 

มหาวิทยาลัยทักษิณให้ทุกอย่างเกินความคาดหมาย เป็นเสียยิ่งกว่าบ้าน ให้ทั้งหน้าท่ีการงานที่มั่นคง 

ให้ทั้งครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภัย (คิดว่าคงมีหลายคู่ท่ีได้พบคู่ครองและสร้างครอบครัวลงหลักปักฐานที่ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ) จึงไม่อาจหาค�าใดๆ มาบรรยายความรู้สึกที่รักและผูกพันต่อสถาบันแห่งน้ีได้ครบถ้วน 

สิ่งที่จะตอบแทนบุญคุณท่วมหัวน้ีก็ด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก�าลังความสามารถเสมอมา (ไม่เคยลาพักผ่อน

ตลอดการรับราชการ)

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง

  ในฐานะสมาชิกขององค์กร สถาบัน และใน

ฐานะของพสกนิกรชาวไทยควรปฏิบัติหน ้าที่

เต็มก�าลังความสามารถพัฒนาองค์กร สถาบันให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ยึดมั่นในพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ปฏิบัติตนตาม

หลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเชื่อมั่นศรัทธา

ในตนเอง เชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษ มีความปรารถนา

อันแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดเต็มไปด้วยความความหวัง เต็มไปด้วยพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา

ที่กล้าแข็ง เต็มไปด้วยความฝันที่บรรเจิด และจงเติมไฟความฝันที่บรรเจิดนั้นให้เบิกโพลงอยู่เสมอ
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - สกุล  นางจรินทร์ เทพสงเคราะห์

 ต�าแหน่ง  รองศาสตราจารย์

 เกิดเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

 ศาสนา พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๐๙๗๐๗๙๓

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทพสงเคราะห์

	 คือผู้เล่นผู้รู้ผู้สอนสั่ง

สร้างพลังศักดิ์ศรีคีตศิลป์

เพลงไทยเพราะเสนาะหูผู้ได้ยิน

ครูจรินทร์	เทพสงเคราะห์	เสนาะนาม
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๖๕๒/๓๗ ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ร.ร.บ้านนาทวี

ร.ร.วรนารีเฉลิม

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

๒๕๑๔

๒๕๑๗

๒๕๒๔

๒๕๔๐

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
๑. งานบริหาร

 -  ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย

 -  หัวหน้าภาคดนตรีไทย

 -  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

๒. งานบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ผู้รับผิดชอบและประสาน

 - โครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้

 - โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อส่งเสริมจริยธรรม

  และวัฒนธรรม

 - โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย
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ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัย
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีให้โอกาสในการ

ท�างานและสนับสนุนงบประมาณในการท�างานโครงการ

ต่างๆ จนส�าเร็จลุล ่วงด้วยดี ท�าให้มีประสบการณ์

มากมาย

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
 ท�างานในหน้าท่ีให ้ดี ท่ีสุด และสร ้างความสุข

ในการท�างาน
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล     นายสุเทพ  สันติวรานนท์

 ต�าแหน่ง  รองศาสตราจารย์

 เกิดเมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๕๗๔๐๖๗

 E-Mail :   ssuthep1@hotmail.com 

   Line : ssuthep  Facekbook : SUTHEP SUNTIWARANONT

ที่อยู่หลังเกษียณ  ๑๗/๔  หมู่ที่ ๓  ต�าบลแม่ทอม  อ�าเภอบางกล�่า  จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

รองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์

	 สูตรประเมินเกณฑ์คะแนนแม่นและคล่อง

สมเป็นรองศาสตราจารย์ด้านวัดผล

ชื่อสุเทพ	สันติวรานนท์

ทุกทุกคนรอบข้างต่างชื่นชม

ปาริชาต... กตัญญุตา-คารวะ๒๕๖๐40

มหาวิทยาลัยทักษิณ



ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
๑. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

 ๑.๑  การบรรจุแต่งตั้งและต�าแหน่งวิชาการ

  ๑ มิ.ย. ๒๕๒๗ อาจารย์            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ๘ ส.ค. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ๑ มี.ค. ๒๕๔๙     รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         ๑ ต.ค. ๒๕๔๙      ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา(โอนย้าย)

        ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ เชี่ยวชาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 ๑.๒  ต�าแหน่งบริหาร และหน้าที่พิเศษอื่นๆ

  ๓๐ มิ.ย. ๒๕๓๙ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์                  

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ๑  มิ.ย. ๒๕๓๙  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ๑  ก.ค. ๒๕๔๓ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์                                                 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                                                       

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง    

ปริญญาตรี (กศ.บ.คณิตศาสตร์) 

ปริญญาโท (กศ.ม. การวัดผลการศึกษา)

วิทยาลัยครูสงขลา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

๒๕๒๐

๒๕๒๔

๒๕๒๗

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓      รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖ รองประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖    กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มิ.ย. ๒๕๓๔-ส.ค.๒๕๓๖)

  พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙   ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ.ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  พ.ศ. ๒๕๕๗        กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐      กรรมการที่ประชุมวิทยาเขต สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐    ประธานกรรมการประจ�าหลักสูตรการวัดและประเมินทางการศึกษา

  พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐    มหาวิทยาลัยทักษิณ (กรรมการวิจัย กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   กรรมการประชุมวิชาการ กรรมการสืบสวน-สอบสวน กรรมการบริการวิชาการ กรรมการ

   ศูนย์อาหารกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานและกรรมการประเมิน

   คุณภาพส่วนงาน หน่วยงาน ส�านัก หลักสูตร ประธานกรรมการฝ่ายน�าขบวนบัณฑิต

   ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และอื่น ๆ)
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     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (กรรมการประจ�าคณะกรรมการ

   วิจัย กรรมการหน่วยฝึกสอน กรรมการประชุมวิชาการ กรรมการจัดท�าแผนพัฒนา กรรมการ

   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู ้อ�านวยการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเช่ียวชาญประธาน

   กรรมการจัดท�าข้อสอบคัดเลือกครูผู ้ช่วยของเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมต่าง ๆ 

   ประจ�าปี ๒๕๕๖  ๒๕๕๘ และ อื่นๆ)     

     เขตพื้นท่ีการศึกษา(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ประถมศึกษา พัทลุงเขต ๒ และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ สงขลา

   ประธานกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ สพม. ๑๕ 

   นราธิวาส สพม.๑๖ สงขลา และ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

   ครูช�านาญการพิเศษ สงขลาเขต ๑ )   

     องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ(กรรมการประเมินเพื่อเข้าสู ่

   ต�าแหน่งช�านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของครูและผู้บริหาร)  

๒. ความเชี่ยวชาญ และผลงาน    

 ๒.๑  ความเชี่ยวชาญ 

  ๑) อาจารย์ผู้สอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาการวัดผลการศึกษา การวิจัยและประเมิน บริหาร

การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พลศึกษา หลักสูตรและการสอน  เทคโนโลยีทางการศึกษา

  ๒) ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการวิจัย ตรวจคุณภาพงานวิจัย พิจารณาบทความวิจัยตีพิมพ์

ลงวารสารทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเอกสาร

ค�าสอน ต�าราในการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตรวจคุณภาพ

เครื่องมือวิจัยทั้งของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
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  ๓) วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา การประเมิน

โครงการ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒.๒ ผลงานทางวิชาการ

  มีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ กว่า ๓๒ รายการ

๓. ความภาคภูมิใจ เกียรติยศและรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับการเชิดชู 

 ๑) ปฏิบัติงานในต�าแหน่งสายวิชาการที่ประวัติไม่มีการลาพักผ่อนประจ�าปี ตั้งแต่เริ่มรับราชการ

จนเกษียณอายุราชการ (๑ มิถุนายน ๒๕๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 ๒) อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

พ.ศ.๒๕๔๕

 ๓)  ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน พ.ศ.๒๕๕๗

 ๔)  อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย(ต.ม.)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔  ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖  ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย(ท.ม.)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑  เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย สายสะพาย

     ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก สายสะพาย 

     ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
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  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สายสะพายช้ัน มหาวชิรมงกุฏ(ม.ว.ม.) (เป็นผู้มี

คุณสมบัติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลื่อนมาขอพระราชทานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ

รัชกาลที่ ๑๐

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัย

  กระผมได้รับโอกาสจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้โอนย้ายจากสถานะข้าราชการ

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาปฏิบัติหน้าท่ีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๔๙ ในการโอนย้ายได้รับความอนุเคราะห์ เมตตาจากมหาวิทยาลัยในการหาอัตราบรรจุแต่งตั้ง 

แม้ในช่วงแรกเข้าในสถานะช่วยราชการ แต่ท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู) 

ก็พยายามทุกรูปแบบท่ีจะให้ได้บรรจุแต่งต้ัง น้ีถือเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง เม่ือเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ

ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพที่ข้าพเจ้า

มีในลักษณะการท�าหน้าท่ีในฐานะผู้ปฏิบัติ ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การช่วยท�างาน ช่วยแก้ปัญหา 

รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถ

พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า “ได้ร่วมท�างานในฐานะเป็นกรรมการต่าง ๆ กับรองอธิการบดีทุกท่าน” อีกทั้ง

ท่านคณบดี อธิการบดี ได้มอบหมายภารกิจส�าคัญให้ปฏิบัติ

เสมอมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๖๐ กระผมถือว่าท่านได้มอบความ

ไว้วางใจ ดังนั้นการได้โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้สร้างความภูมิใจอย่างสูงยิ่งแก่กระผมที่ได้มาปฏิบัติงานในสถาบัน

การศึกษาที่มีคุณภาพสูง  
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง

  ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีใด (๑)ความรับผิดชอบ :  เป็นส่ิงส�าคัญยิ่ง ทุกคนต้องทุ่มเทการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผิดพลาดน้อย ไม่ละท้ิงหน้าที่ใด ๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

และตนเอง ต้องให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มุ่งมั่นให้งานที่ปฏิบัติประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

(๒)การอุทิศตน เสียสละ : เป็นส�าคัญ ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพและ

ประสบการณ์ที่มี เป็นผู้ท่ีเสียสละก�าลังกายใจ ก�าลังสติปัญญา ต้องคิดว่า”มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นแหล่งให้

ชีวิตกับเรา เป็นของเราทุกคน” ต้องท�าให้ต่อเน่ืองและตลอดไป ทุกครั้งที่โอกาสเอ้ืออ�านวย ให้ยึดหลักคิดที่ว่า 

“การที่ได้รับการขอหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใด ๆ ผู้ขอหรือแต่งตั้งคิดถึงและไว้วางใจ อย่าถือเป็นภาระ หรือไม่

ส�าคัญในสิ่งที่เขาขอให้ท�า” (๓)วินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา : ต้องท�าตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง รักษากฎกติกา 

ระเบียบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้ถูกต�าหนิจากผู้บริหารและจากผู้ร่วมงาน อย่าให้ต้องถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

สอบสวนจรรยาบรรณและวินัย ตลอดห้วงเวลาการปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา อย่าให้คนอื่นคอย ใช้เวลา

อย่างคุ้มค่า มุ่งที่จะบริหารเวลาให้งานบรรลุเป้าหมาย (๔)ความมีเหตุผล ยึดความถูกต้อง และตรงไปตรงมา : 

การปฏิบัติงานใดต้องยึดเหตุผล ความถูกต้อง ตรงไปตรงมาเป็นส�าคัญ ปฏิบัติตนให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเด็นใดท่ีเห็นว่าถูกต้อง มีเหตุผล เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ต้องกล้าที่จะสนับสนุน 

และประเด็นใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส ขาดหลักการเหตุผล เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียต่อองค์กร ต้องกล้าที่จะ

โต้แย้ง ขัดขวาง อย่าคิดว่า “เป็นธุระไม่ใช่ ไม่ใช่ธุระของเรา” ต้องท�าตนให้สามารถประคับประคองตนเองไม่ให้

เกิดความเสื่อมเสียทั้งในหน้าที่การงานและตนเอง จึงจะท�าให้ประสบความส�าเร็จในหน้าที่ มีความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และครอบครัวมีความสุข (๕) ความซื่อสัตย์ สุจริต : ต้องเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ท�าตนให้ได้รับ

ความไว้วางใจในการมอบหมายภารกิจหน้าที่ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง (๖) จิตอาสา  จิตสาธารณะ : ต้องเป็นผู้ที่มี

ความเมตตา เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่าเป็นผู้ปฏิเสธงาน อย่าปฏิเสธการ

ช่วยเหลือผู้อื่น ต้องอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ  ต้องมีจิตสาธารณะที่ดี ยึดมั่นรักษา ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อ
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บังคับ ระเบียบ กฎหมาย เป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า (๗) สร้างฐานะความ

มั่นคงให้ครอบครัว โดยการรู้จักเก็บ ออม เป็นรายเดือนโดยการลงทุนในสถาบันการเงินที่ม่ันคงเช่น สหกรณ์

ออมทรัพย์ มศว.ยึดหลักความพอเพียง ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เพื่ออนาคตการศึกษาของบุตร และความสุขของ

ครอบครัว เมื่อเกษียณอายุราชการเงินบ�านาญรวมกับเงินปันผลสหกรณ์ก็เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล   นายสมจิตร  อุดม

 ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 เกิดเมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๐  

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙-๔๗๑๙๗๗๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม

	 รู้รอบเรื่องบริหารการศึกษา

รู้วิชามากพอมอบต่อศิษย์

รู้วิธีชี้ทางสร้างความคิด

คือสมจิตร	อุดม	พึงชมเชย
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สมจิตรอุดมคน          พังงา

พูนสุขดีศรีภรรยา       ก่อเกื้อ

รู้คิดท�าขยันหา          ทรัพย์สิน จริงนา

คุณธรรมกรรมดีเอื้อ    ช่วยเหลือสังคม

ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๑. เลขที่ ๔๐/๒๙ หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๕๐๐๐

 ๒. เลขที่  ๙ ถนนไทรงาม ซอย ๑ ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง  ๙๕๑๒๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศิลป์-ภาษา

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท  

ปริญญาเอก

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

๒๕๑๘

๒๕๒๒

๒๕๓๐

 ๒๕๔๖

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
๑. คุณค่าประเสริฐศรี 

 ๑.๑ เป็นครูประถมศึกษา สปจ.พัทลุง ปี ๒๕๒๑ สอนโรงเรียนวัดหานโพธิ์ อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 ๑.๒  ช่วยราชการท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๓๓ กิ่งอ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
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 ๑.๓  เป็นนักวิชาการ  ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง

 ๑.๔  ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายกิจการพิเศษ ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

 ๑.๕  ย้ายมาเป็นพนักงานอาจารย์ผู้สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๔๘

๒. ชื่นชีวาบารมี

 ๒.๑  ปรัชญาการท�างาน โง่โง่ ง่ายง่าย รักใคร่ สบายใจ งานส�าเร็จ

 ๒.๒  คติพจน์              จงอย่าด่าความมืดแต่ต้องพยายามจุดเทียนให้เกิดแสงสว่าง

 ๒.๓  หลักการบริหาร    อย่าคอยจับผิด แต่ช่วยเสนอแนะปรับแก้ เสนอแนะให้ดีขึ้น

 

๓. เกียรติประดับศักดิ์ศรี

 ๓.๑  ระดับประถมศึกษานักเรียนเรียนดี แต่งกายดี มีวินัย

 ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษารางวัลนักเรียนเรียนดี และนักเรียนส่งเสริมกิจกรรมดีเด่น

  เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนดีเด่น ประเภทศิษย์เก่ามีความรู้ความสามารถและส�าเร็จ

  ในชีวิต ปี ๒๕๕๗

 ๓.๓ ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเรียนดี และเป็นผู้น�ากิจกรรมดีเด่น

 ๓.๔ เป็นครูผู้สอนดีเด่น วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ระดับจังหวัดพัทลุง

 ๓.๕ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ปี ๒๕๓๙

 ๓.๖ เป็นอาจารย์ สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓
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๔. คุณค่าชีวีแห่งตน                                                                     

   ๔.๑  เป็นเลขานุการ และประธานชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดตรัง ปี ๒๕๓๗-๒๕๔๒

 ๔.๒  เป็นเลขาสมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๔-๒๕๔๗

 ๔.๓  เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย

 ๔.๔ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ และเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษา

 ๔.๕  เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาหลากหลายสังกัด

 ๔.๖ เป็นที่ปรึกษา กรรมการ และอาสาสมัครหลายหน่วยงาน                                                              

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ๑. เป็นข้าราชการบ�านาญ จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรังเขต ๑ ปี ๒๕๔๗  

  มีอายุราชการ ๒๖ ปี เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๘

 ๒. มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยที่บุคลากรหลากหลายคณะมีความรู้ความสามารถ สามารถ

  พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีคุณภาพที่ดีได้ และสังคมยอมรับในความรู ้

  ความสามารถของบุคลากรทุกคณะ

 ๓. สภาพที่เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค บุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าทุกคณะมีความสัมพันธภาพที่ดี

  ต่อกัน มีความเป็นกันเองความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องรักสามัคคีต่อกัน

 ๔. นิสิตเป็นผู้เรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ มีความสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ 

  เชื่อฟัง เคารพครูบาอาจารย์ 
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
 ๑.  ระบบการท�างานจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมทุกคณะ ทุกภาคส่วนทุกระดับ ส่งเสริมให้บุคลากร
  ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา ร่วมประสานงาน ร่วมวัดประเมินผล 
  และร่วมรับความส�าเร็จ ผลผลิต แต่สภาพจริงปัจจุบันในมหาวิทยาลัย การท�างานแบบคิดแยกส่วน 
  ขาดการร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกระดับ ขาดการวางแผนงานพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
  การพัฒนาไม่เน้นวิสัยทัศน์ทางอนาคต (Future Vision) บุคลากรแต่ละฝ่ายต่างคนต่างท�างาน 
  ขาดความร่วมมือและข้อแนะน�าที่ดีๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
 ๒.  ระบบการบรหิารจดัการ ในการบรหิารจดัการต้องปรบัเปลีย่นวธิคีดิวธิกีารท�างาน และปรบัวฒันธรรม
  องค์กรแบบเก่า ควรส่งเสริมให้คนเก่ง คนดีคนมีความรู้มาท�างานเป็นทีม จูงใจสร้างคนรุ่นใหม่ อาจารย์
  รุ ่นใหม่ให้มีโอกาสเข้ามาท�างานบริหารร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิด สามารถเช่ือมความคิดที่ดี
  ต่อกันได้ เน้นการบริหารงานในเชิงรุก มุ่งผลผลิตให้เกิดคุณภาพ ระบบบริหารจัดการควรส่งเสริม
  ให้กับบุคลากร อาจารย์รุ ่นใหม่ๆ เข้ามารับผิดชอบสานงานต่อสามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้า
  อย่างต่อเนื่อง
 ๓.  ระบบคุณภาพงาน ระบบการบริหารจัดการจะต้องยึดหลักการบริหาร แบบธรรมาภิบาล (Good 
  Governance) การบรหิารพฒันาองค์การทีด่ ีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และผลผลติอย่างมัน่คง และยัง่ยนื
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล    นายคุณอานันท์  นิรมล

 ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 เกิดเมื่อวันที่   ๙  มกราคม  ๒๕๐๐

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์     ๐๘๐-๔๙๔๑๑๙๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล

ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๒๔๑/๘ หมู่ ๑ หมู่บ้านทุ่งทอง ซอยกาญจนวนิช 

๖๙ ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

๙๐๐๐๐

	 รู้กระบวนรู้เครื่องมือการสื่อสาร

ผลักดันงานโรจน์รุ่งด้วยมุ่งมั่น

รักลูกศิษย์เหมือนลูกเพราะผูกพัน

คุณอานันท์	นิรมล	เป็นคนดี
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ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๒๔

๒๕๓๑

๒๕๕๔

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒ ก้าวแรกของการเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

จากการให้โอกาสของ รศ.พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ รศ.ดร.สมสิทธิ์ จิตรสถาพร และ ผศ. สวิตา ศิริโชติ ปรมาจารย์

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จุดเริ่มต้นชีวิตการท�างาน

และโอกาสแห่งการเรียนรู้ ..นับเป็นมงคลแห่งชีวิต

 รุ่นต่อรุ่น แตกต่างเหล่า สู่เตาหลอม    เพื่อสุกงอม มาตรฐาน การศึกษา

ผลิดอกช่อ แตกหน่อใบ ในพารา            สมค�าว่า ข้าคนดี  ศรีแผ่นดิน

 ลานกระท้อน แต่ก่อนเก่า ร่มเงาบ้าน  ลานขับขาน ลานเคียงคู่ หมู่มิตรสหาย

ลานแห่งรัก ลานแห่งรู้ คู่เคียงกาย             ลานแห่งใจ ณ ที่นี่ ที่แห่งรัก
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  ชั้นบนของอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ถูกใช้เป็นห้องท�างาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีจัดบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับการฝึกปฏิบัติ คงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีนิยมกันในปัจจุบัน
ก็ว่าได้ ชาย หรือ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา นิสิต รุ่น ๗ เป็นนิสิตรุ่นแรกที่ได้ท�าการสอน จนปัจจุบันเป็นก�าลังหลัก
ในฐานะอาจารย์ของสาขาวิชา ..เป็นทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและเพื่อนตามวาระโอกาส 

…“  รุ่นต่อรุ่น แตกต่างเหล่า สู่เตาหลอม ”
  “สอบเข้า..ที่อื่นไม่ได้จึงมาที่นี่” เจ็บแปลบทุกครั้งในการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าศึกษาต่อ และมักจะ
เป็นนิสิตที่พลาดหวังจากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงข้างเคียง โดยนิสิตมักคิดว่า “ที่นี่ผลิตโทรทัศน์สู้...ไม่ได้”  สิ่ง
เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนเป็นอาจารย์ได้ตระหนักรู้ว่า....สักวันจะต้องสร้างนิสิตให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
จึงได้ผนวกแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการสร้างให้นิสิต
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ท�าสืบต่อกันมาให้เข้มข้นขึ้น ขณะนั้นมี อาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจรนิสิต รุ่น ๘ เป็นผู้น�าในการ
ท�ากิจกรรม จนกระทั่งผลผลิตได้เติบโตในสายสื่อสารมวลชนเป็นพี่ให้กับน้อง ๆ ได้เจริญเติบโตในเส้นทาง
วิชาชีพ โดยมีรุ่นพ่ี จอย จตุรงค์ สุขเอียด และอีกมากมายหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม สืบทอดการสร้างสายธารสู่
วิชาชีพ...รุน่ต่อรุ่นอย่างมิเห็นแก่ความเหนด็เหนื่อย  ร่วมกนัขับเคลื่อนแนวคดิของบรมครอูาวโุส สามเสาหลักการ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ซึ่งเป็นอีกหน่ึงเส้นทางสายอาชีพท่ีรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาวะที่ความต้องการ
ทางด้านบุคลากรการศึกษาลดน้อยถอยลง  ...บ้านหลังน้ีจึงมีพี่ ๆ ที่ท�าหน้าที่เป็นครูคอยช้ีทางให้น้อง ๆ เติบโต

…“ ลานแห่งใจ ณ ที่นี่ ที่แห่งรัก ”
  ปี ๒๕๓๙ จุดเริ่มของการท�าหน้าที่หัวหน้าภาควิชา โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เล้ียง ร่วมกับคณาจารย์
จัดท�าแผนจัดหาครุภัณฑ์เต็มรูป อ.ชัชวาล ชุมรักษา นายขรรค์ชัย แซ่แต้ พร้อมกับนิสิตหลายคนเป็นก�าลัง
หลักส�าคัญ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  โดยการสนับสนุนของ รศ.ดร.วิชัย ช�านิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนในขณะนั้น (ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี) ศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้นของภาควิชา
สามารถผลักดันให้นิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีการส่งผลงานของนิสิตเข้าประกวดได้รับรางวัล
ทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ระดับชาติต่อเนื่องมากมาย หลายครั้งที่นิสิตมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและได้รับโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง 
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นอกจากนี้ยังได้จัดท�าแผนสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของงานในอนาคต การได้รับสนับสนุน
ทรัพยากรที่มากขึ้นก่อให้เกิดแนวคิดในการขยายองค์กรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยด�าเนินความร่วมมือ
กับ ผศ.จ�าเริญ แสงดวงแข และผศ.นิดา มีสุข ภาควิชาภาษาตะวันออกท�าหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ 
ซึ่งปัจจุบันเติบโตเป็นวิชาเอกสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปี ๒๕๔๕ จัดท�าร่างแผน
การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแต่ไม่ยังบรรลุผล พร้อมกันนี้ รศ.พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ ได้พัฒนา
หลักสูตรในระดับปริญญาโทเป็นการขยายงานวิชาการในระดับสูงขึ้น
  ด้วยความส�านึกในโอกาสที่ได้รับบวกกับความคิดตนเองที่ว่า “ท่อที่ล้วงลงไปไม่ถึง..ไม่ได้ลึก หากแต่
เพราะมือเราสั้น..” จึงต้องใช้ความพยายาม มุ่งม่ัน ดุดัน ชัดเจน ส�าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่มีความงดงาม
ของนิสิตที่เติบโตสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นก�าลังใจ ความร่วมแรงร่วมใจ ความผูกพันของคณาจารย์
กับนิสิตตกผลึกเป็นแนวคิดการพัฒนานิสิตของภาควิชาภายใต้อัตลักษณ์ SMART Tech จนกระทั่งอิทธิพล
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลกระทบต่องานเดิม ปี ๒๕๕๕ จึงได้มีโอกาสเป็นผู้น�า 
ในการจัดท�าแผนของสาขาวิชามุ่งเป้าไปที่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ “ทล.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลการเรียนรู้” 
“กศ.ด.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา” ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มุ ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรองรับศักยภาพของอาจารย์ อีกทั้งขอพื้นที่อาคารปฏิบัติการเพื่อรองรับงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบันสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้แล้วเสร็จ

เพื่อรอรับนิสิตใหม่ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ส่วนหลักสูตรทล.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลการเรียนรู้ ยังคงรอให้ตกผลึก

ต่อไป  

  ถึงวันที่หมดภารกิจหน้าที่ตามวาระอันควร ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาด้วยความ

ส�านึกบุญคุณ ขอบคุณคณาจารย์บุคลากรและนิสิตผู้ร่วมทางเดิน ขออโหสิกรรมผู้ร่วมงานในการกระท�าที่ตั้งใจ

และมิได้ตั้งใจ 

       ใบไม้ป่า ผลัดเปลี่ยน เวียนหมุนผ่าน       เพื่อผลิบาน ดอกช่อใหม่ ได้ขับขาน

  ทุกข์สุขดี มีให้เห็น เป็นต�านาน             วันเปลี่ยนผ่าน ชีวิตตน คนท�าทาง
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ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัย
  เป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา...  ส�านึกในบุญคุณของมหาวิทยาลัยมิรู้ลืม

  การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงแค่ห้วงเวลา หากแต่จิตแห่งการส�านึกรู ้ในคุณค่าของการเป็น

นักวิชาการจะไม่มีวันเกษียณ......

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
  การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

ต้องก้าวให้ทันจึงอยู่รอด
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล   นางศิริพร  เพชรมณี

 ต�าแหน่ง     แม่บ้าน

 เกิดเมื่อวันที่   ๑๑ มีนาคม  ๒๕๐๐ 

 ศาสนา   พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๙-๘๖๙๓๙๔๖

นางศิริพร  เพชรมณี

	 ศึกษาศาสตร์สะอาดดีมีแม่บ้าน

เดินหนังสือ	ถ่ายเอกสาร	เตรียมห้องสอน

งานคล่องแคล่วครบครันทุกขั้นตอน

ศิริพร	เพชรมณี	มีน�้าใจ
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๑๘/๑  หมู่ที่ ๕  ต�าบลทุ่งหวัง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวชิรานุกูล -

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ชีวิตครอบครัว
 สมรสกับนายจิต  เพชรมณี  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีบุตรธิดา ๒ คน

 ๑.  นายณัฏฐ์    เพชรมณี  ปัจจุบันปฏิบัติงานต�าแหน่งพนักงานพัสดุ 

งานอาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

 ๒.  นางสุกฤตา  คชกาญจน์  ปัจจุบันปฏิบัติงานต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
  ป้าพรเข้ามาท�างานเม่ือปี ๒๕๒๕ เป็นลูกจ้างช่ัวคราวในต�าแหน่งนักการฯ ประมาณ ๕ เดือนและในปี 

๒๕๒๖ ได้สมัครสอบแข่งขันต�าแหน่งลูกจ้างประจ�า มีการสอบแข่งขันกันหลายคนในสมัยยังเป็น มศว.ท่านรองฯ 

ดร. เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภาคใต้ในขณะนั้น และสอบได้ประจ�าอาคาร  ๗ เป็น

อาคารใหม่ เป็นส�านักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตภาคใต้และมีท่านรองฯ บันลือ ถิ่นพังงา เป็นรองอธิการบดี
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และท่านรองฯ ประหยัด หาสิตะพันธุ์ เป็นฝ่ายบริหาร ได้ท�างานรับส่งเอกสารภายในและภายนอก ปี ๒๕๓๘

ได้จัดตั้งส�านักงานอธิการบดีขึ้นท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ในสมัยท่านอธิการบดีไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ท่านอาจารย์

ประสิทธิ์  สกนธวุฒิ เป็นรองฝ่ายบริหาร ต่อมาป้าพรได้ย้ายไปอยู่ฝ่ายวางแผนและได้เปล่ียนต�าแหน่งจาก

นักการฯ มาเป็นพนักงานบริการอัดส�าเนา ช่วยงานด้านเอกสารและจัดเลี้ยงงานประชุมของส�านักงาน ปี ๒๕๔๕ 

ส�านักงานอธิการบดีได้ย้ายกับมาอยู่ที่อาคาร ๗ อีกครั้งสมัยท่านอธิการบดี สมบรูณ์  ชิตพงษ์ ยังคงท�างานให้

ฝ่ายแผนและช่วยงานโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพ ในปี ๒๕๔๙ สมัยท่านอธิการบดีสมเกียรติ  สายธนู 

ฝ่ายวางแผนต้องย้ายไปอยู่พัทลุง ป้าพรเดินทางไปและกลับอยู่เป็นระยะเวลา ๖ เดือนสุขภาพเริ่มไม่สบาย 

จึงได้ขอท่านรองฯ สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี ขอไม่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพัทลุงท่านรองฯ ฝ่ายวางแผน

ได้แจ้งว่าที่คณะศึกษาศาสตร์มีต�าแหน่งลูกจ้างประจ�าว่างอยู่ก็ขอให้อาจารย์ ดร.สุริยา เหมตะศิลป คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ในสมัยนั้น และได้เปิดสอบเป็นการภายในและได้เข้ามาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์และได้

เปลี่ยนต�าแหน่งเป็นแม่บ้านตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ในสมัยท่านอธิการบดีสมเกียรติ  สายธนู จนถึงสมัยท่านอธิการบดี 

วิชัย  ช�านิ ๑๐ ปีกับการท�างานในคณะศึกษาศาสตร์ในสมัยคณบดีเกษม สุริยกัณฑ์ ผศ.ดร.อมลวรรณ  

วีระธรรมโม มีความสุขดีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่กันเหมือนคนในครอบครัวเป็นกันเองทุกคน

ความภูมิใจ
  ป้าพรได้เข้ามาท�างานที่นี่ ภูมิใจที่ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และพระบรม

ราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ได้จัดเตรียมห้องฉลองพระองค์ครุยและต้อง

นอนเฝ้ากันในตอนกลางคืนและตอนเช้ามาก็ได้รับเสด็จ ปี ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 

ท่านเสด็จมาพร้อมพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯและฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านตรัสกับท่านรองฯบันลือว่า 

ปีนี้ผักชีงามมาก(เพราะว่าหน้าอาคาร ๗ ได้จัดสวนและปลูกดอกไม้เยอะมาก) ท่านรองฯบันลือตอบว่า 

พ่ะย่ะค่ะ พวกเราที่รับเสด็จหน้าบันไดอาคาร ๗ อมยิ้มกันทุกคน เหตุการณ์วันนั้นจ�าไม่ลืมเลย พอมาอยู่

คณะไม่ได้ไปช่วยจุดนั้นเลย
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ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ๓๕  ปีในการท�างานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้จนมาถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลาได้เปลี่ยนผู้บริหารมาหลายสมัยแตกต่างกันไปผู้บริหารต่างก็น่ารักกันทุกคน ป้าพรได้อะไรหลายอย่าง
จากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ได้ผู ้บริหารที่ใจดี อาจารย์และเพื่อนร่วมงานที่น ่ารักทุกคน ได้มีงานที่ดีท�า 

มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูก ๆ ก็ได้ท�างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน คิดๆ แล้วใจหาย

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
  การท�างานราชการไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ผลจากการท�างานจึงเป็นของราชการไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการท�างานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวต้องแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวให้ได้ 
เพราะถ้าแยกไม่ได้แล้วจะกลายเป็นความขัดแย้งส่วนตัว อาจารย์และบุคลากรไม่ควรให้เกิดเรื่องท�านองน้ี  
ความเห็นแตกต่างกันได้แต่ไม่ใช่แตกแยก ต้องน�าความเห็นพ้องโดยไม่ต้องโหวตมาใช้เพราะเป็นวิธีหนึ่ง
ที่สร้างความสมานฉันท์ในการท�างานได้ ไม่อยากเห็นความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ของฝากจากป้าพร
ในเรื่องนี้ขอให้สร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกันไว้ไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะส่ิงสุดท้ายก็คือทุกคนต้องออกจาก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว 
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล  นางอิงอร จุลทรัพย์

 ต�าแหน่ง  นักวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ

 เกิดเมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๙๘๑๓๕๖

นางอิงอร จุลทรัพย์

	 มีวิชาสามารถนาฏศิลป์

รอบรูัสิ้นธุรการงานอักษร

ขอทวยเทพทุกสถานประทานพร

ให้อิงอร	จุลทรัพย์	รับโชคชัย
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๔/๑๐๙๙ ซอย ๕๑ ถนนเสรีไท แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

๒๕๓๗

๒๕๒๓

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล  นางซัลมา  วงศ์ศุภรานันต์

 ต�าแหน่ง  นักวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ

 เกิดเมื่อวันที่  ๓ มกราคม ๒๕๐๐

 ศาสนา  อิสลาม

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๐๙๕๑๙๒๗

นางซัลมา  วงศ์ศุภรานันต์

	 รู้วางตัว	รู้ศรัทธา	รูัหน้าที่

รู้วิถีวัฒนธรรมน�าสร้างสรรค์

คือซัลมา	วงศ์ศุภรานันต์

เพื่อนร่วมงานสถาบันยังจดจ�า
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๒๐ ถนนหน้าวัง ต�าบลจะบังติกอ อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ศ.บ. มัณฑนศิลป์ (ตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๕

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ประวัติครอบครัว 
 สมรสกับนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ มีบุตรธิดา ๒ คน

 นางสาวกูอินด้า  วงศ์ศุภรานันต์

 นายกูเอ็มรอน  วงศ์ศุภรานันต์

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
  ๑๙ มกราคม  ๒๕๓๑    บรรจุเป็นข้าราชการ ต�าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ระดับ ๓

  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๑    ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นนักวิชาการช�านาญการ ระดับ ๖

  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๓    ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นนักวิชาการ ช�านาญการพิเศษ ระดับ ๘

  ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ได้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต�าแหน่งนักวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ

ต�าแหน่งงานประจ�าอื่นๆ นอกเหนือจากต�าแหน่งประจ�า

   ๑.  ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ตามค�าส่ังของ

    สถาบันทักษิณคดีศึกษาที่ ๓๐/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๒

        ๒.  เป็นหัวหน้างานจัดหาและจัดระบบข้อมูลพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (มิถุนายน ๒๕๔๐-ปัจจุบัน)

        ๓. ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ส�านักงานสถาบัน

    ทักษิณคดีศึกษา ตามค�าสั่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๓๔๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

    ๒๕๕๗ ปฏิบัติงาน ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

        ๔.  ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป ็นหัวหน้างานจัดพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา กองพิพิธภัณฑ์

    คติชนวิทยา ตามค�าสั่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่ ๖/๒๕๓๘ ถึงปี ๒๕๔๐

   ๕.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตามค�าส่ังของสถาบัน

    ทักษิณคดีศึกษาที่ ๖๙/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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        ๖.  ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและเขียนแบบงานตกแต่งพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเขียนแบบอาคาร

    และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์

ผลงานเขียนแบบ

 - เขียนแบบกลุ่มบ้านเรือนไทยหลังคาทรงจั่ว จ�านวน ๕ หลัง

 - เขียนแบบบ้านอาคารทรงปั้นหยา รวมศาลา จ�านวน ๔ หลัง

 - เขียนแบบหอชมทิวทัศน์หลังที่ ๑ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี ๒๕๓๔ ต่อมาเขียนหลังที่ ๒

 - เขียนแบบลานจอดรถหน้าอาคารนวมภูมินทร์ ปี ๒๕๓๑ ใช้งานถึงปัจจุบัน ๒๕๖๐

 - เขียนแบบครุภัณฑ์ตู้ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว ปี ๒๕๓๒ ใช้งานถึงปัจจุบัน

 - เขียนแบบครุภัณฑ์ตู้เพื่อจัดแสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเพื่อของบประมาณ ปี ๒๕๓๒

 - งานเขียนแบบลวดลายไม้ฉลุและไม้แกะสลักเพื่อใช้เป็นราวกันตกใต้บ้าน หลังคาจั่วบริเวณร้านค้า

  เครื่องดื่ม ปี ๒๕๓๒

 - งานเขียนแบบลวดลายไม้ฉลุและไม้แกะสลักเพื่อใช้ตกแต่งศาลาบริเวณบ้านวิภาวดี ปี ๒๕๓๔

ผลงานออกแบบจัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

 - ออกแบบจัดและตกแต่งห้องพักอาคารนวมภูมินทร์จ�านวน ๘ ห้อง ปี ๒๕๓๘

 - ออกแบบจัดและตกแต่งข้อมูลห้องลูกปัด (ศาลาแปดเหลี่ยม) ปี ๒๕๓๒

 - ออกแบบจัดและตกแต่งข้อมูลห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว จ�านวน ๑๕ ตู้ ปี ๒๕๓๓

 - ออกแบบจัดและตกแต่งข้อมูลห้องหัตถกรรมพื้นบ้านหลังคาจั่ว ปี ๒๕๓๒

 - ออกแบบจัดและตกแต่งข้อมูลห้องเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง ปี ๒๕๓๒

 - ออกแบบและจัดข้อมูลห้องผ้าทอพื้นเมืองที่อาคารปั้นหยา ปี ๒๕๓๔

 - ออกแบบและจัดข้อมูลห้องผ้าทอพื้นเมืองที่อาคารนวมภูมินทร์ ปี ๒๕๓๙

 - ออกแบบจัดและตกแต่งห้องการจัดการศึกษาในภาคใต้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ

  การศึกษาตามประเพณีของชาวไทยมุสลิม ปี ๒๕๓๙
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   ๗.  ได้รับมอบหมายงานสอนเป็นอาจารย์สอนวิชา ดังนี้

           -  สอนวิชา ศล ๓๗๐ เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น (๓ หน่วยกิต)

    -  สอนวิชา ศล ๒๗๐ เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น (๒ หน่วยกิต)

    -  ร่วมสอนวิชาทักษิณศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ตลอดระยะเวลาการรับราชการสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

ที่เป็นที่พักพิงของครอบครัวและเป็นที่ท�างาน เป็นสถานที่ที่ให้ความทรงจ�าที่ดี 

มีผู้ร่วมงานที่ดีอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องคิดว่าเป็นความโชคดีของตัวเองมากๆ 

ที่ได้มาอยู่ในที่แห่งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง 

  ขอให้ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง มีความอดทนอดกลั้น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ปาริชาต... กตัญญุตา-คารวะ๒๕๖๐68

มหาวิทยาลัยทักษิณ



ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล  นายอรุณ ใสสอาด

 ต�าแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป

 เกิดเมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๙๙

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๓-๖๕๘๙๙๕๗

นายอรุณ  ใสสอาด

	 ท�าเครื่องใช้ได้ทั้งโต๊ะตั่งตู้

ซ่อมที่อยู่หลังคาฝาใต้ถุน

ช่างไม้มีฝีมือถือเป็นทุน

จ�าอรุณ	ใสสอาด	ไม่พลาดเลย
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๕๗/๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๙๐๓๓๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา -

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล  นางสาวปราณี รักสนิท

 ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 เกิดเมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๔๙๙

 ศาสนา พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๒๙๒๑๒๓๙

 E – mail   kpranee0212@gmail.com

นางสาวปราณี  รักสนิท

	 งานดูดีมีระเบียบคนเรียบร้อย

ทุกทุกถ้อยทบทวนถึงถ้วนถี่

ไปหอสมุดทุกครั้งเจอทั้งปี

พบปราณี	รักสนิท	ต้องติดใจ
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๖๒/๑ หมู่ที่ ๓ ต�าบลกระดังงา อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ร.ร.พาณิชยการสงขลา

สถาบันราชภัฎสงขลา

๒๕๓๘

๒๕๔๓

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
 ๒๕๒๓   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑

 ๒๕๓๙   ต�าแหน่งพนักงานธุรการ ๔

 ๒๕๔๔   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔

 ๒๕๔๗   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

 ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี ที่รับราชการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท�างานให้กับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น�้าที่เลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวมาจนชีวิตเกษียณ ข้าพเจ้าจึงรัก

และผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาก
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่

๒. ท�าวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

๓. องค์กรจะอยู่รอดได้เพราะเราทุกคนช่วยกันท�างาน
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล  นายเวชศักดิ์ ศรีสัจจัง

 ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 เกิดเมื่อ  ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๓-๐๒๙๙๗๐๗

นายเวชศักดิ์ ศรีสัจจัง 

	 ที่ใดความขัดแย้งยังแรงร้อน

นิติกรย่อมช�านาญกับงานหนัก

เกษียณไปไม่เกษียณเปลี่ยนความรัก

เวชศักดิ์	ศรีสัจจัง	ยังเหมือนเดิม
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ที่อยู่หลังเกษียณ

 ๓๓ ถนนป่าไม้  ต�าบลกันตัง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ๒๕๒๔

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
  เข้าท�างานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เม่ือปี ๒๕๔๙ ทั้งน้ีได้มี
การปฏิบัติงานในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง ในงานด้านกฎหมาย ซ่ึงในห้วงระยะเวลาน้ัน ปัญหาในการขอใช้ที่ดิน
ยังไม่แล้วเสร็จ ความขัดแย้งของราษฎรท่ีครอบครองท่ีดินเดิมเป็นปัญหาในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
การท�าความเข้าใจกับชาวบ้านจึงเป็นปัญหาท่ีต้องท�าควบคู่ไปกับการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน 
จ�าเป็นต้องชี้แจงท�าความเข้าใจเป็นรายไป ซึ่งบางรายก็มีปัญหาความขัดแย้งถึงกับเป็นคดีฟ้องร้องกัน
หลายราย เช่น คดีท�าให้เสียทรัพย์ (กรณีชาวบ้านเข้ามาไถที่) เป็นต้น ปัจจุบันได้บรรเทาเบาบาง เนื่องจาก
มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การได้มีส่วนร่วม
กับบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ท�าให้ทราบว่า การท�า
ความเข้าใจระหว่างกัน เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิงในการท�างาน การ
แก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจกับอีกฝ่ายที่ต้องสูญเสียพื้นที่ท�ากินไป 
แม้ทางกฎหมายการครอบครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็ตาม ดังนั้นการท�างานดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
  “มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่า เป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งก็พอ”
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล   นายพยัต   คงศรีแก้ว

 ต�าแหน่ง   นักวิชาการ

 เกิดเมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ 

 ศาสนา   พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๔-๒๕๗๒๕๐๐ 

 E-mail : Payat_kh@hotmail.com

นายพยัต คงศรีแก้ว

	 คนสามารถหลายอย่างสร้างประโยชน์

เล่นและโค้ชเปตองคล่องถนัด

เรื่องทะเบียนทั้งระบบเจนจบชัด

ถามพยัต	คงศรีแก้ว	แล้วได้การ
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ที่อยู่หลังเกษียณ
 บ้านเลขที่ ๔๒/๓๕ หมู่บ้านปาล์มสปริง ๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ

 ๒๓/๒๑๘ ซ.อินทามะระ ๒ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ป.กศ. สูง

กศ.บ. ประวัติศาสตร์

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วิทยาลัยครูสงขลา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

๒๕๒๐

๒๕๒๕

๒๕๓๔

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

 -  ปฏิบัติงานในงานทะเบียนนิสิตตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 

  ถึง พ.ศ.๒๕๖๐

 -  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนวิทยาเขตสงขลา 

  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๖๐

 -  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 

  พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง พ.ศ.๒๕๖๐

 ผลงาน / ความภาคภูมิใจ

 -  มีส่วนร่วมในการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานในงานทะเบียนและสถิตินิสิต เพื่อให้การด�าเนิน

  การได้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

 -  มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนนิสิต จากวิธีการลงทะเบียนโดยการเขียนช่ือ และ

  ลงลายมือชื่อในเอกสารลงทะเบียน มาเป็นการลงทะเบียนด้วยการใช้บัตรลงทะเบียน (แบบมีกระดาษ 

  Coppy) โดยต้องให้นิสิตมาลงทะเบียนบริเวณเคาน์เตอร์ห้องทะเบียนนิสิต ปัจจุบันใช้การลงทะเบียน

  ผ่านระบบ แบบออนไลน์ผ่านระบบงานทะเบียนนิสิต

 -  ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาเปตองของนิสิตตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ และสร้างทีมเปตองจนได้รับเหรียญ

  รางวัลบ่อยครั้ง
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ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
	 	 นับตั้งแต่จากการได้เข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	เมื่อปี	๒๕๒๓	ต่อมาได้โอนมา

จากครูบ้านนอกมาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ในปี	๒๕๒๖	ซึ่งทราบดีว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันการศึกษา

ที่น่าเรียน	น่าอยู่	และน่าเข้าร่วมท�างานด้วย	เพราะเป็นสถาบันที่สามารถท�างานไปด้วยความสบายใจ	และได้

รับอิสระในการปฏิบัติงาน	โดยในอดีตสถาบันแห่งน้ีน้ันจะอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว	รักกันเหมือนพี่เหมือน

น้อง	ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นครอบครัวใหญ่ข้ึน	ความเป็นพี่น้องที่อาจจะเหินห่างไปก็ตาม	แต่ก็ยังเป็นสถาบันที่

หลาย	ๆ	คนชื่นชมและตนเองก็ชื่นชมมาตั้งแต่เรียนอยู่ในวิทยาลัยคร	ู(เคยเช่าบ้านร่วมกับนิสิต	วศ.)	และคิดอยู่

ในใจว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแล้ว	ต้องตอบแทนบุญคุณสถาบันแห่งนี้ให้มากที่สุด	เพราะ

ถือว่าเป็นตนเองเป็นศิษย์เก่าคนหน่ึง	แม้จะมีบางสิ่ง	บางอย่าง	และบางคนท�าให้ตนเองเกิดความไม่พอใจใน

บางเรื่องบางราวก็ตาม	แต่ก็พยายามคิดพยายามมองแต่ในสิ่งที่ดี	ๆ	ที่สถาบันแห่งนี้มอบให้		จึงไม่เคยมีความ

คิดในสมองจะโยกย้ายไปท�างานท่ีอื่น	แต่ก็จะท�าอย่างเต็มท่ีความสามารถทุกครั้งไปตามที่สถาบันมอบหมาย

ให้ท�าภารกิจ	โดยไม่คิดว่าจะต้องได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	เพราะเป้าหมายในการท�างานคือ	ให้นิสิตและ

อาจารย์	หรือผู้รับบริการทุกคนพึงพอใจมากท่ีสุด	โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับใด	ๆ	ของสถาบัน
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
	 	 ผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่า	ๆ	ชอบฟังไว้เพื่อเตือนใจตนเอง	โดยเฉพาะเพลง

มอดกัดไม้	เพลงไม้หลักปักเลน	และเพลงสัปเหร่อ	เลยอยากฝากให้ท่านไว้ฟังบ้างถ้ามีโอกาสได้ฟัง	เผื่อจะได้

เป็นสิ่งเตือนใจในการประพฤติตน	ในการปฏิบัติตนในการท�างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
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ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล นางจรวยพร  กาญจนโชติ

 ต�าแหน่ง นักวิชาชีพช�านาญการ

 เกิดเมื่อวันที่   ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐

 ศาสนา  พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์    ๐๗๑-๖๙๘-๖๐๒๗

 E-mail: jarauypon_meaw@hotmail.com

นางจรวยพร  กาญจนโชติ

	 จบวิชาพยาบาล	รักการช่วย

ให้เจ็บป่วยฟื้นหาย	ทุกข์ถ่ายถอน

ท�าหน้าที่หัวหน้าที่อาทร

จรวยพร	กาญจนโชติ	โปรดอย่าลืม
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ที่อยู่หลังเกษียณ
 ๗๑/๒ ซ.๒ ถ.กาญจนวนิช อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาสุขศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

วิทยาลัยพยาบาลสงขลา

๒๕๓๖

๒๕๒๒

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน / ผลงาน / ความภาคภูมิใจ
 ๒ ก.พ. ๒๕๒๖ ๒ เดือน อบรมการพยาบาลไอซียู โรงพยาบาลศิริราช

 ๑๙-๒๑ ส.ค. ๒๕๔๓ ๓ วัน การสัมมนามหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและแนวทางการบริหารจัดการ 

   ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 ๘-๙ พ.ค. ๒๕๔๖ ๒ วัน การสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนานิสิต

   ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะที่ ๔ (๒๕๔๑-๒๕๔๙) 

   ณ เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 ๒๕-๒๗ ส.ค. ๒๕๔๗ ๓ วัน เข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ ๓ เรื่องสุขภาพจิต

   กับยาเสพติด ปี ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ 

   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 ๒๖-๒๘ ต.ค. ๒๕๔๘ ๓ วัน เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลอายุรศาสตร์ ณ อาคารแพทยศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผลงาน

 ๑. เป็นผู้จัดโครงการตรวจสุขภาพต่อเน่ืองให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเชิญแพทย์

และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลามาให้บริการปีละ ๓-๘ ครั้ง ตามความเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 ๒. เป็นผู้ริเริ่มโครงการประกันสุขภาพนิสิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตให้มีหลักด้านการประกัน

สุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเริ่มโครงการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๓๘ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๓๙ 

โดยจัดท�าเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลสงขลา ต่อมาพัฒนาเป็นการประกัน

สุขภาพนิสิต โดยเริ่มเก็บค่าประกันสุขภาพนิสิต ๑๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ โดย

มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทุนเอง

 ๓. ริเริ่มการประกันคุณภาพอุบัติเหตุบุคลากร (โดยความสมัครใจ) ช่วยให้บุคลากรได้รับบริการ

เสริมด้านการประกันอุบัติเหตุ โดยเร่ิมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ต่อมาได้ปรับรูปแบบเป็น

การประกันอุบัติเหตุบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 ๔. ริเริ่มจัดโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑ (๓-๔ มิถุนายน ๒๕๔๓) 

โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยในด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ความรู้ด้านจุลินทรีย์ วิธีป้องกัน และการก�าจัดเชื้อโรค และการจัดเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
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 ๕. ประสานงานและด�าเนินงาน การบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

 ๖. เป็นประธานฝ่ายพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๓๒, ๒๕๓๓, 

๒๕๓๕-๒๕๓๘

 ๗.  เข้าร่วมโครงการกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (1st  IMT-GT 

Vasity Canival 1996) ณ มหาวิทยาลัยอูตารา ประเทศมาเลเซีย ๒๖ ธ.ค. ๒๕๓๘ – ๑ ม.ค. ๒๕๓๙

 ๘.  เป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอน ในรายวิชา ๐๓๑๙๓๕๔ (การดูแลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) 

ให้กับสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๔

 ๙.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ส�านักงานวิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗

– ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 ๑๐. เป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
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ข้อคิดจากพี่ถึงน้อง
    ถ้ากุศลกรรม  ปรุงแต่งกรรม

    วัฒนธรรม     ปรุงแต่งคน

 การด�ารงตนอย่างมีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนน้อม และซื่อสัตย์ ย่อมเชิดชูความเป็น “คน” ให้สูงขึ้น

โดยที่ท่านไม่ต้องปีนป่ายให้เมื่อยล้า ล�าบากกาย

ความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ข้าพเจ้า นางจรวยพร  กาญจนโชติ ได้โอนย้ายจากโรงพยาบาลสงขลา กองโรงพยาบาลภูมิภาค 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๒๙ นับตั้งแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ข้าพเจ้าต้ังใจที่จะให้บ้านหลังนี้อบอุ่น

มีความเป็นพี่น้อง มิตรไมตรีมีมาก ท�าให้การท�างานแม้จะดึกด่ืนเป็นบางช่วงก็ยินดีที่จะให้บริการปฏิบัติหน้าที่

ตามสาขาวิชาชีพโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

ปาริชาต... กตัญญุตา-คารวะ๒๕๖๐86

มหาวิทยาลัยทักษิณ



ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ – สกุล นางสาวสุนิสา   สุวรรณทวี

 ต�าแหน่ง พนักงานจัดการหอพัก

 เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

 ศาสนา พุทธ

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๙๘-๓๒๙๗

นางสาวสุนิสา   สุวรรณทวี                                                                    

	 งานหอพักหนักต้องเอาเบาต้องสู้

ต้องรอบรูัเท่าทันทุกปัญหา

คนรู้งานท�างานเนิ่นนานมา

สุนิสา	สุวรรณทวี	โชคดีเทอญ
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ที่อยู่หลังเกษียณ
 -

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษา (ป.๔)

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดเขาแก้ว 

กศน.โรงเรียนเทศบาล ๔

-

๒๕๔๗

ชื่อสถาบัน ปีที่ส�าเร็จการศึกษา
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึก

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา

นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   ประธานกรรมการ

นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง   กรรมการ

นางปุณญาดา  สุวรรณมณี   กรรมการ

นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   กรรมการ

นางส�าราญ  ชูจันทร์   กรรมการ

นางลลิดา  นันทวงศ์   กรรมการ

นางสาวธิดา  จิตต์ล�้าเลิศกุล  กรรมการ






