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สารจากคณบดี
 ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ขอนแกนเกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๒ ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.อําพา เหลืองภิรมย 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา หาญจวณิช รองศาสตราจารยร ังสรรค เนียมสนิท 

ผูชวยศาสตราจารย  ปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา ผูชวยศาสตราจารยสยาม ชูถิ่น ผูชวย

ศาสตราจารยสุรเดช ถาวรพิทักษ อาจารยสมชัย อัษฎายุธ นางนารี บํารุงศร นายบุญยัง 

แนวหลา นายสมัย พาดี นายเดือน จรัสแสงทอง นายวิไล ชนะวงศ   ทั้งสิบสองทานเปน

ผูอาวุโสที่เปนกําลังสําคัญใหกับคณะวิทยาศาสตร     และมหาวิทยาลัยขอนแกน

 กระผม ในนามผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ศิษยเกา    และนักศึกษา ปจจุบัน

ของคณะวิทยาศาสตร  ขอขอบพระคุณผูเกษียณอายุราชการ ทั้ง ๑๒ ทาน ที่ไดทุมเท

การทํางาน ดวยความขยัน หม่ันเพียร วิริยะ อุตสาหะ ใหกับคณะวิทยาศาสตร เปนเวลานาน

เปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรรุนหลังในดานการครองตน ครองคน และครองงาน 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจาพอมอดินแดง จงดลบันดาลใหผูเกษียณอายุราชการ

ทั้ง ๑๒ ทาน จงประสบแตความสุขหลังเกษียณอายุราชการ มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ

  

     (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  ศรีจารนัย )  

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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คํานํา
 การเกษียณอายุราชการไดเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ทุกๆ ครั้งกอใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ผูเกษียณอายุสังกัดอยู ตองสูญเสียบุคลากรซึ่งเปนกําลัง

สําคัญ คงทิ้งไวแตความดีและผลงานใหเปนอนุสรณแหงความทรงจํา แตในขณะเดียวกัน

ก็เปนการเปดชองวางใหคนรุนใหมที่เพียรพยายามสรางสมประสบการณมาเนิ่นนานได

มีบทบาทหนาที่ ขึ้นมาทดแทนตามความสามารถ การเกษียณอายุราชการจึงเปนเพียง

การบรรจบภาระหนาที่หนึ่งของขาราชการและลูกจางที่ไดฝาฟนอุปสรรคซึ่งระคนไปทั้ง

ความสําเร็จ สมหวังและผิดหวัง  ดวยจิตใจที่เขมแข็งมาครั้งแลวครั้งเลา และวันนี้ทุกทาน

ก็ไดเดินทางมาจนถึงจุดหมายดวยความภาคภูมิใจ ตอไปนี้ทุกทานจะไดเปลี่ยนแปลง

บทบาท หนาท่ี ในฐานะผูใหบริการท่ีเปยมไปดวยจิตสํานึกท่ีเปนประโยชนกับสังคม มาเปน

ผูใชบริการที่เพียบพรอมไปดวยประสบการณที่จะคอยชี้แนะ ใหคําแนะนําแกผูที่เขามา

ทดแทน ใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีประสิทธิภาพ และเปนไป

ตามวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตร ไมยิ่งหยอนไปกวาในอดีต ซึ่งเหตุการณเชนนี้จะ

ตองหมุนเวียนไปมิรูจบ

 เพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีท่ีทุกทานไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาดวย

ความเสียสละ อุตสาหะ เต็มกําลังความสามารถและมุงมั่นพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เพื่อนํา

คณะว ิทยาศาสตร   ให  เป นเล ิศทางว ิชาการ จนเจร ิญก าวหน ามาถ ึงป จจ ุบ ัน 

คณะวิทยาศาสตร จึงไดรวบรวมประวัติยอของทานเหลานั้นไวเพื่อเปนอนุสรณใหบุคคล

รุนหลังไดระลึกถึงตลอดไป

    หนวยการเจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตร

     กันยายน ๒๕๕๗
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สารบัญ
ประวัติผูเกษียณอายุราชการ     หนา

รองศาสตราจารย ดร. อําพา  เหลืองภิรมย   

รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  หาญจวณิช

รองศาสตราจารย รังสรรค  เนียมสนิท   

ผูชวยศาสตราจารย ปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา   

ผูชวยศาสตราจารย สยาม  ชูถิ่น

ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช  ถาวรพิทักษ

อาจารยสมชัย   อัษฎายุธ

นางนารี      บํารุงศร 

นายบุญยัง   แนวหลา     

นายสมัย     พาดี

นายเดือน     จรัสแสงทอง

นายวิไล    ชนะวงศ    

 

เกร็ดความรูทายเลม      

ขอปฏิบัติสําหรับผูเกษียณอายุราชการ

คําแนะนําในการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

สวัสดิการการรักษาพยาบาล     
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   ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÍÓ ¾Ò  àËÅ×Í§ÀÔÃÁÂ�
   µÓ áË¹‹§ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

   

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 48

ประถมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 43

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 41

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 40

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 37

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 33

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 27

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 23

จัตุรถาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 21

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 ในชีวิตรับราชการท่ีภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ต้ังแตวันท่ี 26 พฤษภาคม 2516  ไดรับเงินเดือน 1,800 บาท  จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557  

ไดรับเงินเดือน 63,960 บาท  รวมเวลา 41 ปเศษ

 ความภาคภูมิใจ คือ การไดมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร 

ต้ังแตรุนท่ี 1(2516)  จนถึงรุนท่ี 41 (2557)  มีจํานวนลูกศิษยรวมเกินหลักหม่ืน  บางรายไดเปน

คณบดี อธิการบดี อธิบดีกรมกองตาง ๆ เปนศาสตราจารย และบางรายเปนนักธุรกิจพันลาน  

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
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ไดเห็นความเจริญกาวหนาของคณะวิทยาศาสตรดานสถานที่ จาก 2 ตึก  เปน 8 ตึก และ

จะเปน 9 ตึก  ในอนาคตอันใกล  แตในความภูมิใจนี้ ก็มีความกังวลเล็กนอยกับตึก 3 (SC 

03 ตึกชีววิทยา)  เนื่องดวยพบอาการสั่นของพื้นหอง Lab 1  เหมือนแผนดินไหวเมื่อวัน

ที่ 4 กันยายน 2557  นี้และมีการราวของผนังตึกดวย สวนดานวิชาการดิฉันก็ภาคภูมิใจ

ในคลื่นลูกใหม ซึ่งไดแกอาจารยรุนใหม รุนกลาง ที่มีผลงานดานการวิจัยกาวหนาทําให

คณะวิทยาศาสตรมีชื่อเสียงระดับสากล ถึงแมวาดิฉันจะเกษียณอายุราชการแลว  จะยัง

คงติดตามความเจริญกาวหนาของคณะวิทยาศาสตรตลอดไป

 “ความภูมิใจในชีวิตราชการ คือ การไดมีโอกาสทํางานในภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจและเต็มที่กับ

งานมาตลอดเวลา 41 ปเศษ”

 สุดทายขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกทานที่ใหความรัก ความอบอุน และความ

รูสึกดี ๆ ตลอดชีวิตที่รับราชการ 41 ปเศษนี้

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่ 260-261  ถนนชุมคา อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนคราชสีมา  30140  

 โทรศัพท   087-4547949
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   ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ªØµÔÁÒ  ËÒÞ¨Ç³Ôª
   µÓ áË¹‹§ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

   

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 51

ประถมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 46

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 44

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 43

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 40

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 36

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 27

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 24

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 ความประทับใจในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมากมาย  ตั้งแตไดเขามาอยูที่ภาค

วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรครั้งแรกในอัตราจางในป พ.ศ. 2515  และกลับมาใชทุน

บรรจุเปนอาจารยในป พ.ศ. 2518  หลังจากเรียนจบปริญญาโท  โดยไดรับมิตรภาพที่

ดีจากเพื่อน ๆ ที่มาในชวงเวลาไลเลี่ยกัน  ไดรับความอบอุนจากรุนพี่  และความเมตตา

จากผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะทานอาจารยศรีสุมนตร  และอาจารยเขมแข็ง สีตะธนี  ที่

ดูแลเอาใจใสเปนอยางดีเสมือนเปนลูกสาวคนหนึ่ง  ดิฉันตั้งใจทําหนาที่อาจารยใหดี

ที่สุดใหสมกับที่มหาวิทยาลัย ไดใหโอกาสหลายอยางแกดิฉัน  ไมวาการศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก  การไปทําวิจัย และฝกอบรม ณ ตางประเทศหลายครั้ง  มี

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
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ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี และมั่นคง ที่สําคัญคือ ทําใหดิฉันไดเติบโตมีความรู 

ความสามารถ เปนอาจารยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการ และการวิจัย  

นักศึกษาบางคนอาจรูสึกวาดิฉันจูจี้  เพราะไมยอมใหเรื่องตาง ๆ ผานไปงายๆ จนกวาจะ

แนใจวานักศึกษาเขาใจจริงๆ  ปลื้มทุกครั้งเมื่อนักศึกษาบอกวาที่อาจารยสอนและอบรม

ใชไดจริง ๆ  เมื่อไปเรียนตอ  หรือไปทํางาน “เสียงอาจารยเขามาอยูในหู เปนฉาก ๆ 

และผม (หนู)  ก็ทําตามนั้น ขอบคุณครับ (คะ)” ทําใหหายเหนื่อย มีกําลังใจ ตั้งใจอบรม

สั่งสอนตอไปเพี่อใหนักศึกษาจบไปอยางมีคุณภาพ  ดิฉันดีใจมากเมื่อไดตออายุราชการ

หลังจากมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ  รูสึกวาเวลา 5 ปนี้ผานไปเร็วมาก  แมจะเกษียณอายุ

ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  นี้  ดิฉันยังมีความตั้งใจที่จะตอบแทนมหาวิทยาลัย 

และทางราชการ โดยจะชวยเหลือกิจการของภาควิชา  คณะฯ  และมหาวิทยาลัย ตาม

กําลังความสามารถ และสุขภาพที่เอื้ออํานวยให

 สุดทายนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ไดจัดงาน

แสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการในครั้งนี้

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่ 337/326/1 ซอย 5  หมูบานไทย  หมูที่ 2  ถนนมิตรภาพ  ต.ศิลา 

อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000    

 โทรศัพท   087-5616400,   043-343906



ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

5     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   

   ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� »˜³³ÇÑµ¹�  ÈÑ¡´Ôì·ÑÈ¹Ò
   µÓ áË¹‹§ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

   

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 56

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 52

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 40

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 36

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 34

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 32

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
  ไดเปนสวนหนึ่งของภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

และไดปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ที่รับผิดชอบทั้งในภาควิชา และคณะฯ  ดวยความรับผิดชอบ

และเต็มความสามารถ

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่ 888/74  PS Home  มะลิวัลย  ถ.มะลิวัลย  หมูที่ 5  ต.บานเปด  

อ.เมืองจ.ขอนแกน  40000    

 โทรศัพท   086-8522008

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



            ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

6     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ÊÂÒÁ  ªÙ¶Ôè¹
   µÓ áË¹‹§ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 55

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 50

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 38

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 33

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 30

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙ ÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
  จุดเริ่มตนรับราชการ
 - เปนนักเรียนทุน “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย” ตามความตองการของภาค
วิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 การปฏิบัติงาน
 - ทุมเทใหกับงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลัง
ความคิดเกิน 100 %
 - ทํางานดานการสอน ตั้งแตอาจารยผูสอนจนถึงผูบริหารภาควิชา
 ชวงทายของการรับราชการ
 - ที่สุดของความภาคภูมิใจในการทํางานราชการ คือ ไดรับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ  

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่  38/32  หมู 17  ซอยมิตรภาพ  1  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.ขอนแกน  40000 โทรศัพท  081-8736783,   (043)  226-077

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

7     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÊØÃà´ª  ¶ÒÇÃ¾Ô·Ñ¡É�
   µÓ áË¹‹§  ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�
   ÊÑ§¡Ñ´ÀÒ¤ÇÔªÒÊ  Ê¶ÔµÔ  ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 55

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 46

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 36

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 32

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 30

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 26

   ÊÑ§¡Ñ´ÀÒ¤ÇÔªÒÊ  Ê¶ÔµÔ  ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



            ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

8     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ÍÒ¨ÒÃÂ� ÊÁªÑÂ  ÍÑÉ®ÒÂØ¸
   µÓ áË¹‹§ ÍÒ¨ÒÃÂ�
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 57

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 45

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 41

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 39

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 37

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่  123/723 หมู 16 บานมอดินแดงเหนือ ถนนมิตรภาพ ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

9     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ÃÑ§ÊÃÃ¤�  à¹ÕÂÁÊ¹Ô· 
   µÓ áË¹‹§ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒÊ¶ÔµÔ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

มหาปรมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 52

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 48

มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 47

ประถมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 42

ประถมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 39

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 36

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 33

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 31

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 28

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 ผมรูสึกเปนเกียรติและมีความภาคภูมิใจท่ีไดมารับราชการเปนอาจารยที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทําใหมีโอกาสสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะตาง ๆ

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งไดรับโอกาสใหทํางานดานบริหารของ

คณะวิทยาศาสตรในตําแหนงตาง ๆ เปนเวลาหลายป  ภูมิใจท่ีมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชา  

เพื่อนรวมงานในการทํางานใหมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  

สงผลใหภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกนของเรามีการพัฒนา

   
   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒÊ¶ÔµÔ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



            ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

10     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

ที่ดีขึ้นตามลําดับ  ขอขอบคุณชาวคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาสถิติที่ใหการสนับสนุน

สงเสริมและรวมมือในการทํางานเปนอยางดี  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคณะวิทยาศาสตร

ของเราจะมีความกาวหนาในทุกๆ ดานยิ่งๆ ขึ้นไป 

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่  444/58  หมูบาน PS Home 2  ตําบลศิลา  ถนนมิตรภาพ  

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000    โทรศัพท  081-9752526



ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

11     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   

    
   ¹Ò§¹ÒÃÕ  ºÓ ÃØ§ÈÃ 
   µÓ áË¹‹§ ºØ¤ÅÒ¡Ã ªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹¤³º´Õ    ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�

ทวีติยาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 55

เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 46

ตริตาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 45

ตริตาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 41

จัตุรถาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 34

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 30

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 27

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 ดีใจที่ไดรับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่   123/105  หมูที่ 2  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  40000

 โทรศัพท  081-7172697

   

    
   ¹Ò§¹ÒÃÕ  ºÓ ÃØ§ÈÃ 
   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹¤³º´Õ    ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



            ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

12     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ¹ÒÂºØÞÂÑ§   á¹ÇËÅŒÒ 
   µÓ áË¹‹§ ¼ÙŒª‹ÇÂª‹Ò§·ÑèÇä»     ª 1 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹¤³º´Õ    ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�          -
 

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
  มีความภูมิใจในชีวิตรับราชการ    ภูมิใจในสถาบันคณะหนวยงานที่ทํางานอยู   

ภูมิใจดานการใหความเปนอยูที่ดีดานครอบครัว   ภูมิใจตอเพื่อนรวมงานทุกทาน

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่   121  หมูที่ 12  บานโนนเรือง  ตําบลบานคอ  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  40000

   µÓ áË¹‹§
   ÊÑ§¡Ñ´  ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹¤³º´Õ    ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�



ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

13     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ¹ÒÂÊÁÑÂ  ¾Ò´Õ
   µÓ áË¹‹§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ·ÑèÇä»  º 2 
   ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�     ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�          -
 

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
  มีความภาคภูมิใจในชีวิตการทํางานราชการมาก  เพราะงานราชการเปนงาน

ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สงางาม  ซึ่งเปนงานที่ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  เปนบุคลากรในขาแผนดิน และคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ไดดูแลกระผมเปนดียิ่ง  และกระผมขอขอบพระคุณอยางยิ่ง      

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่   123/507  หมูที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  40002  

 โทรศัพท  089-7128315,  085-7530705



            ทําเนียบ

ผูเกษียณอายุราชการ  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

14     ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

   ¹ÒÂà´×Í¹  ¨ÃÑÊáÊ§·Í§  
   µÓ áË¹‹§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ  Ê 3 
   ÊÑ§¡Ñ´ ÀÒ¤ÇÔªÒà¤ÁÕ   ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�         

จัตุรถาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 52

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 47

เบญจมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 42

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 37

 

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 กระผมมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมผลิตบัณฑิตออกไปสูสังคม  ไมวาจะเปน

สังคมชนบท  หรือสังคมในเมืองตาง ๆ ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ ทําใหรากฐาน

ของครอบครัวของผมมีความม่ันคง สามารถสงลูกเรียนหนังสือถึงระดับปริญญาตรีทุกคน

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่  -   บานตอกแปน  หมูที่ 9   ตําบลบานคอ  อําเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแกน   40000

 โทรศัพท  080-4105218,  081-5743852
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  ¹ÒÂÇÔäÅ   ª¹ÐÇ§É�
  µÓ áË¹‹§ ª‹Ò§½„Á×Í·ÑèÇä»  ª 3   
  ÊÑ§¡Ñ´  ÀÒ¤ÇÔªÒ¿�ÊÔ¡Ê�    ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�          

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 5 ธ.ค. 54

เบญจมาภรณชางเผือก 5 ธ.ค. 49

¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÑºÃÒª¡ÒÃ
 ขาพเจาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2525  ในตําแหนง คนงาน  

ดวยการศึกษาแคระดับประถมศึกษาปที่ 4  สําหรับขาพเจาแลว ถือวาเปนการมอบ

โอกาสที่ยิ่งใหญ และมีคาแกตัวขาพเจาเปนอยางมาก  เพราะขาพเจาไมคาดคิดมากอน

วาการศึกษาเพียงเทานี้จะสามารถเขามาปฏิบัติราชการได  ถือวาเปนเกียรติแกขาพเจา

และครอบครัว

 ตลอดเวลาอายุราชการ 32 ป  ที่ไดปฏิบัติงานราชการนั้น สิ่งที่ขาพเจาไดรับ

นั้นมีมากมาย  ชีวิตความเปนอยูของขาพเจาดีขึ้น มีสวัสดิการใหลูกใหครอบครัวยามเจ็บ

ไขและใหสวัสดิการใหลูกไดเรียนใหคนในครอบครัวกินดี อยูดี ใหขาพเจามีงานที่มั่นคง

เปนหลักเปนฐานใหแกครอบครัวได   ในที่ทํางานก็ลวนมีแตมิตรภาพคอยชวยเหลือ

ขาพเจามาโดยตลอด

 ขาพเจาภูมิใจทุกครั้งเม่ือไดยอนกลับไปคิดวาขาพเจาไดสรางประโยชนอะไร

ใหกับสถานที่แหงนี้บาง  ภูมิใจที่ไดมีสวนชวยในเรื่องการเรียนการสอน และเรื่องอื่น ๆ 

ไมมากก็นอย
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 ขาพเจาปลื้มปติ  และขอบคุณทุกสิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแกนแหงนี้มอบให  ที่

ทําใหขาพเจาและครอบครัวมีวันน้ีได  ขาพเจาจะเก็บความภูมิใจน้ีเลาตอสูลูกหลานไดฟงวา    

เรามีเกียรติและภาคภูมิใจเพียงใดที่ไดเกิดมารับราชการ สรางประโยชนสุขแกสวนรวม

·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 บานเลขที่  108  หมูที่ 5  ตําบลสําราญ  อําเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน  40000  

 โทรศัพท  081-6706923
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ขอปฏิบัติ
สําหรับผูเกษียณอายุราชการ

ในการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ

 ๑. ขาราชการที่ออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ สามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวตอผูบังคับบัญชาในวันที่

ออกจากราชการ

 ๒.   ใหผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับคําขอมีบัตรตรวจสอบวาผูทําคําขอเปนขาราชการ

บํานาญ ซึ่งออกจากราชการ โดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือไม หากปรากฏวาเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดังกลาว 

ใหเสนอคําขอตอไปยังอธิการบดี โดยผานกองการเจาหนาที่

 ๓. ยื่นคําขอและรูปถาย จํานวน ๒ รูป แตงเครื่องแบบเชนเดียวกับ

ขาราชการประจํา เวนแตใหติดเครื่องหมาย “นก”  ทําดวยโลหะโปรงสีทอง ไมมีขอบ 

สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อดานหนาขางขวาหรืออาจแตงกายสากล หรือสวมชุด

พระราชทานก็ได (ตราเครื่องหมายสังกัดใชตราของกระทรวงศึกษาธิการ)

 ๔. ใหแจงเจาหนาที่ผูรับทําบัตรทราบวา ทานตองการจะรับบัตร ณ ที่ใด เชน 

ที่งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ หรือที่อยู ณ ภูมิลําเนาตามที่แจงไวในแบบคําขอ

 ๕. ขาราชการบํานาญที่ตองการบัตรดวน งานทะเบียนประวัติ กองการเจา

หนาที่ สามารถออกบัตรไดภายในเวลา ๒๕ นาที ทั้งนี้ จะตองมีเอกสารครบถวนและ

ติดตอดวยตนเองเทานั้น

บัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ ใหใชได ๖ ป นับแตวันออกบัตร

เวนแต บัตรที่ใชไดในปที่ผูถือบัตร มีอายุครบ ๗๐  ปบริบูรณ

ใหคงใชไดตลอดชีวิต
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จะทําบัตรใหมไดเมื่อใด

๑. บัตรหาย ใหแนบใบแจงความของหายไปพรอมกับคําขอมีบัตรประจําตัวใหมดวย

๒. เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล

๓. บัตรหมดอายุ    ใหคืนบัตรเดิมดวย

๔. บัตรชํารุด
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 ผูรับบํานาญมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรซึ่งไดแก เงินบํารุง

การศึกษา หรือเงินคาเลาเรียนของบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไมเกิน ๒๕ ป ใน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกให

เปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน  

ภายใตเงื่อนไข ดังนี้

 ๑. มีสิทธิ

  ๑.๑ เปนบุตรลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๓ โดยใหนับเรียงลําดับการเกิด

กอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาจะเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครอง

ของตนเองหรือไม

  ๑.๒ เปนบุตรที่กําลังศึกษาใน

   ๑.๒.๑   สถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับ

ไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญา

ตรี  ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่จายไปจริง แตทั้งนี้ตองไมเกินประเภทและ

อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

   ๑.๒.๒ สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวา

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหไดรับคาเลาเรียนตามอัตราที่กระทรวงการคลัง

กําหนด

   ๑.๒.๓ สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตร

นั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี  ใหไดรับคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่

กระทรวงการคลังกําหนด
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   ๑.๒.๔ สถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินปละ ๒๕,๐๐๐ บาท

   ๑.๒.๕   สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทาใหเบิกจายไดคร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีจายไดไปจริง แตไมเกินปละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. วิธีการและสถานที่ขอเบิก

 ผูรับบํานาญจะตองชําระเงินคาบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนของบุตร

ตอสถานศึกษา แลวนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับงานธุรการ กองคลัง  มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอเบิกภายในระยะเวลา ๑ ป  นับแตวันเปดภาคเรียน

ของแตละภาค
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สวัสดิการการรักษาพยาบาล
 ขาราชการบํานาญ สามารถเบิกคารักษาพยาบาลจากทางราชการได  เพื่อ

การรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บปวยดวยโรค  หรือเกิดจากลักษณะอาการผิดปกติและ

แพทยมีความเห็นวาตองรักษาใหคืนสูสภาพปกติ

บุคคลในครอบครัวที่เบิกคารักษาพยาบาล

๑. บุตร ซึ่งเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ

แลวแตไรความสามารถ โดยจํากัดจํานวนบุตรไมเกิน ๓ คน

๒. คูสมรสของผูรับบํานาญ

๓. บิดาและมารดาของผูรับบํานาญ

ระยะเวลาการใชสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล

๑. ผูรับบํานาญ มีสิทธิเบิกไดตลอดชีวิต

๒. บุตร มีสิทธิเบิกไดจนบรรลุนิติภาวะ ยกเวนเปนบุคคลไรความสามารถเบิกไดตลอดชีวิต

๓. คูสมรส มีสิทธิเบิกไดตลอดชีวิต

๔. บิดาหรือมารดา  มีสิทธิเบิกไดตลอดชีวิต

การขอรับสวัสดิการรักษาพยาบาล ประเภทผูปวยนอก

 ใหขาราชการบํานาญนําบัตรระบบจายตรงเงินสวัสดิการโครงการจายตรงไป

รับการรักษาพยาบาลตามระบุไวในบัตรโดยไมตองชําระเงินสด สําหรับประเภทผูปวย

นอก ดังนี้

๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร

๒. คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร

๓. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. สถานบริการสุขภาพ  เทคนิคการแพทย และกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย
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การขอรับสวัสดิการรักษาพยาบาล ประเภทผูปวยใน

 นําบัตรระบบจายตรงเงินสวัสดิการไปรับการรักษาพยาบาลตามสถาน

พยาบาลที่ระบุไวในบัตรในกรณีที่ไดจายเงินคารักษาพยาบาลไปแลว  และตองการ

เบิกเงินคืน ใหติดตอที่งานธุรการ กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๑ หรือหาก

ไมสามารถไปติดตอไดใหสงใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๐๕) 

พรอมใบเสร็จรับเงิน ถึงผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน และหากประสงค

จะใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ใหระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและชื่อธนาคารในแบบคําขอ

การเบิกจายเงินดวย
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