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สารจากคณบดี

ในวาระครบรอบการท�างานรบัราชการประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี ้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น มีบุคลากรที่ท�างานครบรอบซึ่งจะเกษียณอายุ จ�านวน ๑๐ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์     
จิระสุข อิฐรัตน์ รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ รองศาสตราจารย์รัตนา มหาชัย                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา เมฆโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เถาว์ทิพย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วิวัฒน์ นิติวรนันท์ อาจารย์สมเกียรติ พาน้อย อาจารย์สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย 
นางจิรัชญา  บัวน�้าอ้อม และ นาง ปรานี คลังตระกูล รวมทั้งบุคลากรที่อ�าลาชีวิตราชการ จ�านวน 
๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. นิสันต์ สัตยาศัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรทั้ง ๑๑ ท่าน 
เป็นก�าลังส�าคัญให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระผมในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง ๑๑ ท่าน ที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สามารถท�างานบรรลุผลดัง      
ที่หวัง และขอขอบพระคุณทั้ง ๑๑ ท่านที่ได้ท�างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และ สม�่าเสมอ ให้
แก่คณะวทิยาศาสตร์ ตลอดมา ทกุท่านเป็นแบบอย่างทีด่ทีัง้ในด้านการครองตน ครองคน และ ครอง
งาน ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดล
บนัดาลให้ผู้เกษยีณอายรุาชการทัง้ ๑๑ ท่าน ประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ  มีสขุภาพพลานามัย
สมบูรณ์และมีจิตใจที่แจ่มใส ตลอดไป

          

                                                            

	 	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สมเกียรติ	ศรีจารนัย)

	 	 	 	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์





ทำ เนียบผู้เกียณอายุราชการ ๒๕๕๘

   ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

คำ�นำ�

การเกษยีณอายรุาชการได้เวียนมาบรรจบอกีครัง้หนึง่ ทกุๆ ครัง้ก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลง
หน่วยงานที่ผู้เกษียณอายุสังกัดอยู่  ต้องสูญเสียบุคลากรซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ  คงทิ้งไว้แต่ความดี
และผลงานให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�า  แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องว่างให้คนรุ่น
ใหม่ทีเ่พยีรพยายามสร้างสมประสบการณ์มาเนิน่นานได้มบีทบาทหน้าที ่ขึน้มาทดแทนตามความ
สามารถ  การเกษียณอายุราชการจึงเป็นเพียงการบรรจบภาระหน้าที่หนึ่งของข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งระคนไปทั้งความส�าเร็จ สมหวังและผิดหวัง  ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งมา
ครั้งแล้วครั้งเล่า และวันนี้ทุกท่านก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดหมายด้วยความภาคภูมิใจ  ต่อไปนี้ทุก
ท่านจะได้เปลีย่นแปลงบทบาท หน้าที ่ในฐานะผูใ้ห้บรกิารทีเ่ป่ียมไปด้วยจิตส�านกึทีเ่ป็นประโยชน์
กับสังคม มาเป็นผู้ใช้บริการที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ที่จะคอยชี้แนะ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้
ที่เข้ามาทดแทน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในอดีต  ซ่ึงเหตุการณ์เช่นน้ีจะต้อง
หมุนเวียนไปมิรู้จบ

เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีท่ีทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเสียสละ 
อุตสาหะ เต็มก�าลังความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อน�าคณะวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นเลิศทางวิชาการ จนเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้รวบรวมประวัติย่อ
ของท่านเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้บุคคลรุ่นหลังได้ระลึกถึงตลอดไป

    หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์
     กันยายน ๒๕๕๘
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ   5 ธ.ค. 58
ประถมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 53
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 50
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 44
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 37
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 32
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 28
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 24

ประวัติการศึกษา
วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
วท.ม.  คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่  74/1-2 ม. 10 ถ.แจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ)  ต�าบลในเมือง อ�าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 40110

รองศาสตราจารย์	จิระสุข		อิฐรัตน์	

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ   5 ธ.ค. 48
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 46
ประถมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 43
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 40
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 37
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 34
ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 32
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 28
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 26

ประวัติการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบ.ม. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่  123/2050  หมู่ 16 ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

รองศาสตราจารย์	ชัชวาลย์		เรืองประพันธ์

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาสถิติ    คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์		
มหาวชิรมงกุฎ   5 ธ.ค. 49
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 45
ประถมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 44
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 41
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 38
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 34
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 30
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 28

ประวัติการบริหารงาน
30 มี.ค. 44-29 พ.ค. 45 เลขานุการภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
14 ก.ค. 40-15 ก.พ. 42 รองหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
  1 มิ.ย. 40-14 ก.ค. 40 รองหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วท.บ.  เคมี  เกษตรศาสตร์
วท.ม.  เคมี  วิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการได้รับรางวัล	
“รางวัลคนดีศรีจ�าปา ประจ�าปี 2557”  ด้านนวัตกรรม

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่ 499/186  ต�าบลศิลา  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  

รองศาสตราจารย์	รัตนา		มหาชัย	

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 51
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 40
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 36
ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 34
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 32

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการมีนานัปการ ท่ีสุดของความภาคภูมิใจ คือ การได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากการรับราชการ ภูมิใจที่ได้รับราชการโดยเร่ิมท�างานที่ 
มหาวิทยาลัยสงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปัจจุบัน) ตั้งแต่ 14 พ.ย. 26 ซึ่งได้รับความอบอุ่น
จากอาจารย์ผูใ้หญ่ ได้พบเพ่ือนฝูงและมลูีกศิษย์ทีส่นทิสนมมากมายในเวลา 10 ปี ในปีพ.ศ. 2537 
ได้โอนย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนสมัยเรียน
ระดบัปรญิญาตรี ในมหาวทิยาลยัขอนแก่นได้พบกัลยาณมติร และได้รบัความช่วยเหลอืจากรุน่น้อง  
รวมท้ังได้รับความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในสายสนับสนุนอย่างเต็มใจและ
เต็มก�าลัง ทั้งหน่วยงานระดับภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 

ความภาคภูมิใจประการส�าคัญคือ ได้ท�างานในอาชีพที่รักและทรงเกียรติ การได้เป็นครู-
อาจารย์ท�าให้มีลูกศิษย์มากมาย ขณะอยู่ในห้องสอนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความ
รู้สู่ลูกศิษย์ จึงเกิดความปลื้มใจเมื่อลูกศิษย์ได้เป็นคนดีและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และ
รู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งที่ลูกศิษย์ส่งความระลึกถึงในวาระต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติมา		เมฆโกมล

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์



   ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต  5

ทำ เนียบผู้เกียณอายุราชการ ๒๕๕๘

ท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา ที่จัดงานเกษียณอายุราชการให้  
รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีไมตรีจิตและมาเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการครั้งนี้

ประวัติการศึกษา
วท.บ.  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.  พฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.  พฤกษศาสตร์   Manchester University ประเทศองักฤษ

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่ 165-166 ถนนประพัทธ์บ�ารุง อ�าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 40110  
บ้านเลขที่  423/139 หมู่บ้านเมืองประชา (ซอย 2) ถนนมิตรภาพ ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043-272216, 043-393548
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 45
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 43
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 39
ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 36
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 32

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
 “รางวัลคนดีศรีจ�าปา ประจ�าปี 2557”   ด้านการสอน 

ประวัติการศึกษา
กศ.บ. คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. คณิตศาสตร์ประยุกต์   Hertfordshire University  
 ประเทศอังกฤษ

ประวัติการได้รับรางวัล	
“รางวัล คนดีศรีจ�าปา ประจ�าปี 2557”  ด้านการสอน

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ

บ้านเลขที ่130 หมู ่22  บ้านหนองหนิ  ต�าบลศลิา  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น  40000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วัฒนา		เถาว์ทิพย์

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 55
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 47
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 37
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 33
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 29
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 27

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
36 ปี  ที่รับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ความภาคภูมิใจก็คือได้ท�าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของความส�าเร็จในการศึกษาของเหล่าบัณฑิตหลาย ๆ  สาขา อีกทั้งยังหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของความส�าเร็จในหน้าที่การงานของพวกเขาด้วย   

ประวัติการศึกษา
วท.บ. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ

บ้านเลขที่  58/1  ถนนศรีจันทร์  หมู่ 4 ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิวัฒน์		นิติวรนันท์

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์   คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 52
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 47
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 43
ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 41
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 37
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 33

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ที่ได้ท�างานที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จนถงึ 30 กนัายน 2558  วันสดุท้ายของชวีติรับราชการ  ไม่รูส้กึใจหายแต่ประการใด 
เพราะว่าตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นมา  ก็บอกตัวเองว่า เป็นธรรมชาติของคนที่เป็นข้าราชการที่ต้องมี
วันนี้  จึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะตั้งใจท�างาน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ท�าให้ตัวเองสดชื่น 
แจ่มใส เพื่อให้การเดินทางให้ถึงวันนี้... ที่ผ่านมาได้เห็นผู้คนท�างานในระบบมาตลอด  การท�างาน
ทกุอย่างอยู่ท่ีจติส�านกึจรงิๆ ประกอบกบัการกล่อมเกลาของครอบครวัทีค่อยเป็นก�าลงัใจให้ท�างาน
ประสบผลส�าเร็จเกิความมั่นใจในทุกย่างก้าว  ไม่เคยรู้สึกผิดหวังในการท�างาน  ทุกคนเห็นค่าของ
เรา เพราะเราท�างานและเป็นแบบอย่างของข้าราชการทีด่.ี..ภาคภมูใิจ ทีก่ารท�างานจนถงึวนัสดุท้าย
ได้สร้างความสุขและความส�าเร็จให้กับหน่วยงาน องค์กรและเพื่อนร่วมงานทุกคน

ขอบคุณ...ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความปรารถนาดี มีมิตรไมตรี
ยืนเคียงข้างกัน อย่างจริงใจเสมอมา

อาจารย์	สมเกียรติ		พาน้อย

ตำาแหน่ง อาจารย์  

สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
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ทำ เนียบผู้เกียณอายุราชการ ๒๕๕๘

ความภาคภูมิใจในสถาบัน
1. เป็นสถาบันที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพทุกหน่วยงานไม่ว่าสายผู้สอนหรือสายสนับสนุน
2. เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาให้ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลและ

หน่วยงานทั่วๆ ไป
3. เป็นสถาบันต่างจังหวัดที่เป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนทั่วไปเพื่อเข้ามาศึกษา

เล่าเรียน

ความภาคภูมิใจงานในหน้าที่
1. ได้สอนนักศึกษาเกือบทุกคณะ ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ เท่านั้น
2. ได้สมัผสักับนกัศึกษาทกุระดบัทัง้ระดบัเก่งและนกัศกึษาทีม่ปัีญหาด้านการเรยีนแต่กส็อน 

อบรมในวิชาผ่านไปด้วยดี
3. สอนด้วยความต้องการอยากจะสอนบางครั้งสอนตั้งแต่เช้าถึงค�่าเลยเวลาเป็นชั่วโมง         

โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน แต่นักศึกษาก็สู้ตลอดไม่เคยย่อท้อ

ความภาคภูมิใจงานในหน้าที่
1. ได้คบเพื่อนท�างานที่ดี ๆ ทั้งภายในนอกและภายในภาควิชา
2. เพื่อนท�างานให้ความเคารพนับถือ
3. เพื่อนท�างานให้ความรักอย่างจริงใจ

ประวัติการศึกษา
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่ 99/102 ม. 16 หมู่บ้านเบสโฮม ซ.17 มะลิวัลย์ ต�าบลบ้านเป็ด อ�าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 51
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 46
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 42
ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 40
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 36

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 31

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
ได้สอนวิชาที่ชอบ คือ คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที่ 816/21-22  ซอยได้เสถียร  ถนนศรีจันทร์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์    087-9453219

  

อาจารย์	สมศักดิ์		อนันต์สุวรรณชัย	

ตำาแหน่ง อาจารย์  

สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 50
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 45
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 40
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 35

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ
 ได้รับการบรรจุให้เข้ารับต�าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ เมื่อ 9  มกราคม 2521  สังกัด

ภาควิชาเคมี  สาขาวิชาชีวเคมี 15 ปี เมื่อสาขาวิชาชีวเคมีแยกออกไปเป็นภาควิชาชีวเคมี ได้ย้าย
ไปช่วยราชการอยู่ 2 ปี จึงย้ายกลับมาประจ�าที่ภาควิชาเคมีดังเดิม  และได้เป็นพนักงานประจ�า
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐานตลอดจนวันเกษียณอายุราชการ  ความภาคภูมิใจยิ่งเมื่อได้รับความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานจากอาจารย์ในสาขาวิชานี้ทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร. ขวัญใจ  
กนกเมธากุล ที่ได้ให้ค�าแนะน�าและชว่ยสนับสนนุการท�างานจนประสบความส�าเร็จเปน็อยา่งดทีุก
ครั้ง สนับสนุนผลการท�างานจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาบริการวิชาการและสังคม ของคณะ
วิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาเดียวกันในระดับดีเยี่ยม ปี 2556 ท่านยังช่วย
สนับสนุนเป็นทั้งพี่เลี้ยงการท�างานวิจัยสถาบันปี 2557 เรื่องการจัดการอุปกรณ์เครื่องแก้วและ
สารเคมีห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกแรงบันดาลใจส�าคัญคือ 
รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย (พีสาว) ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างานเป็นแนวทางการปฏิบัติตนถือ
เป็นที่ภาคภูมิใจยิ่งในชีวิตการรับราชการตลอดมา

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์ อาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน 
เพื่อน ๆ  พี่-น้องทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด รักและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการเรียนการสอนสมกับต�าแหน่งที่ได้รับมาจนสิ้นอายุราชการ.

นางจิรัชยา		บัวน้ำาอ้อม

ตำาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 

สังกัด   ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์
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ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายวิทย์-คณิต  โรงเรียนกัลยาณวัตร
ปว.ช.การบัญชี    โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ

รางวัลที่ได้รับ
“รางวัล คนดีศรีจ�าปา ประจ�าปี 2556”  ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
บ้านเลขที ่9/44 กันยารัตน์แกรนด์วลิ  ถนนกลางเมือง  ต�าบลเมอืงเก่า  อ�าเภอเมอืง  จงัหวัด

ขอนแก่น  40000
โทรศัพท์    081-5447437, 086-2222884
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 54
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 49

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายวิทย์-คณิต  โรงเรียนกัลยาณวัตร
ปว.ช.การบัญชี    โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
 บ้านเลขที่  123/438 หมู่ 16 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

นางปรานี		คลังตระกูล

ตำาแหน่ง    แม่บ้าน  บ.2  

สังกัด   ส�านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์



14  ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

·Ó à¹ÕÂº¼ÙŒà¡ÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ òõõø

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 55
เหรียญจักรพรรดิมาลา  5 ธ.ค. 45
มหาวชิรมงกุฎ   5 ธ.ค. 45
ประถมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 40
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 37
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 32
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 28
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธ.ค. 25

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

“ ได้ท�าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร”

1. ประวัติและผลงาน 

 1.1 ประวัติส่วนตัว

 เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2494 ที่จังหวัดนครสวรรค์
 ภรรยาชื่อ รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย อาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุตรสาว 2 คน

ศาสตราจารย์	ดร.	นิสันต์		สัตยาศัย		

ตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

¼ÙŒÍÓ ÅÒªÕÇÔµÃÒª¡ÒÃ
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           1.2  ประวัติการศึกษา

 เภสัชศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)     มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520
 Ph.D. (Biochemistry)  Monash University, Australia, 
      พ.ศ. 2534

 1.3 ตำาแหน่งทางวิชาการ 

           ·  พ.ศ. 252  อาจารย์ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
           ·  พ.ศ. 2524  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาชีวเคมี  ภาควิชาเคมี
 ·  พ.ศ. 2527  รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาชีวเคมี  ภาควิชาเคมี
 ·  พ.ศ. 2553-2558  ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี            

 1.4  ตำาแหน่งบริหาร

    · พ.ศ. 2524  รักษาการหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
  เภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์
             ·  พ.ศ. 2532  หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
             ·  พ.ศ. 2539 - 2542  หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
           ·  พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.5 กรรมการที่สำาคัญ

                 ·  พ.ศ. 2523 กรรมการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 ·  พ.ศ. 2533 - 2541 กรรมการพจิารณาคณุสมบัตแิละผลงานทางวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 ·  พ.ศ. 2534 ผูป้ระสานงานโครงการจัดตัง้ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ·  พ.ศ. 2535 - 2537 กรรมการประจ�าบัณฑติวทิยาลยั 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น
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                 · พ.ศ. 2538 – 2539, 2546-2550 กรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์  
  (ผู้แทนคณาจารย์)

                 ·  พ.ศ. 2540 ประธานกรรมการร่างหลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบัีณฑติ 
  สาขาชีวเคมี
           ·  พ.ศ. 2550-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกตั้งจาก 

  คณาจารย์ประจ�า
 ·  พ.ศ. 2553 – 2554, 2555-2556 กรรมการบริหารงานบุคคล  

  ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทนบุคลากร)
               ·  พ.ศ. 2554 ประธานกรรมการปรบัปรงุหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                               
                     และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี    

  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 ·  พ.ศ. 2554 – 2555 ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 

  มหาบณัฑติ และหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  
  (หลักสูตรนานาชาติ)

                 · พ.ศ. 2555-2558 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
  มหาบณัฑติ และหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
  (หลักสูตรนานาชาติ)
                 ·  พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั กรรมการบรหิารงานบคุคลประจ�ามหาวทิยาลัยขอนแก่น  

  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. งานทางวิชาการ

                2.1 ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 38 เรื่อง เฉพาะที่สำาคัญมีดังนี้

                 1) Sattayasai, N. and Panyim, S. (1982). Nature of the proteins 
which form disulfide bonds during the maturation of rat spermatozoa. Int. J.  Androl. 
5: 337-344.

 2) Sattayasai, N., Sattayasai, J., and Hahnvajawong, V. (1984). High 
performance liquid chromatographic determination of gossypol in plasma. J.
Chromatogr. 307: 235-239.
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 3) Byrne, E., Marzuki, S., Sattayasai, N., Dennett, X. and Trouce, I. 
(1987). Mitochondrial studies in Kerns-Sayre Syndrome: Normal respiratory chain 
function with the absence of a mitochondrial  translation product. Neurology. 37: 
1530-1534.

 4)  Marsuki, S., Sattayasai, N., Trounce, I., and Byrne, E. (1988). 
Protein synthesis in mitochondria isolated from human skeletal muscle detection 
of polymorphism in mitochondrial translation products. J. Neurol. Sci. 87: 211-
219.

 5) Sattayasai, N., Hibbs, A.R., McMullen, G.L., Linnane, A.W. and 
Marzuki, S. (1988).  Production of subtype-specific antipeptide  antibodies to 
human interferon-alpha 1 and alpha 4. J. Interferon. Res. 8: 325-332.

 6) Sattayasai, N., Marzuki, S., McMullen, G.L., Geysen, H.M., Mason, 
T.J., Hibbs, A.R., Overall, M., Hertzog, P.J. and Linnean, A.W. (1991). Subtype-specific 
of antipeptide antibodies raised against unique  sequences of human interferons-
alpha. Mol. Immunol. 28: 975-983.

 7) Sattayasai. N., McMullen, G.L., Marzuki, S., Tribbick, G., Geysen, 
H.M., Tymms, M.J., and  Linnane, A.W. (1991). Universal antibodies to human 
interferon-alpha subtypes: the production of antibodies to conserved regions of 
interferon-alpha. J. Interferon. Res. 11: 41-48.

 8) Sattayasai, N., Sattayasai, J., Daduang, S., Chahomchuen, T., 
Ketkaew, S. and Puchongkavarin, H. (2003). A non-mitochondrial carboxylase, 
related to glutamate action is synthesized in retina of chick embryo. J. Neuroimmunol. 
141: 104-111.

           9) Sudmoon, R., Sattayasai, N., Bunyatratchata, W., Chaveerach, 
A. and  Nuchadomrong, S. (2008) Thermostable mannose-binng lectin from 
Dendrobium findleyanum with activities depentdent on sulfhydryl content.  Acta 
Bioch. Bioph. Sin., 40:811-818. 
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   10) Sattayasai, N., Sudmoon, R., Nuchadomrong, S., Chaveerach, 
A., Kuehnle, A.R., Mudalige-Jayawickrama, R.G. (2009) Dendrobium finleyanum 
agglutinin: production, locqalization, anti-fungal activity and gene characterization. 
Plant Cell Rep., 28:1243-1252.

           11) Arunchaipong, K., Sattayasai, N., Sattayasai, J., Svasti, J., 
Rimlumduan, R. (2009) A biotin-coupled bifunctional enzyme, exhibiting both 
glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activity. Curr. Eye Res., 
34:809-818.                  

            12) Kumla, S., Doolgindachbaporn, S., Sudmoon, R. and Sattayasai, 
N. (2012)  Genetic variation, population structure and identification of yellow 
catfish, Mystus nemurus (C&V) in Thailand using RAPD, ISSR  and SCAR marker. Mol. 
Biol. Rep. 39:5201-5210. 

               13) Siripipatthana, P., Phaonakrop,N., Roytrakul, S, Senawong, G, 
Bunyatratchata, W., Mudalige-Jayawickrama, R. and Sattayasai, N. (2014) Genetic 
difference between Dendrobium chrysotoxum native to northeastern and northern 
regions of Thailand based on Galanthus nivalis agglutinin-related lectins and 
internal transcribed spacer regions of ribosomal DNA. Pak. J. Bot. 46:1561-1572.

               14) Siripipatthana, P., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Senawong, G., 
Mudalige-Jayawickrama, R. and Sattayasai, N. (2015). The first trimeric Galanthus 
nivalis agglutinin-related lectin of Orchidaceae was found in Dendrobium pendulum: 
purification, characterization, and effects of stress factors. Plant Cell Rep. 34: 
1253-1262.

     2.2 สิ่งประดิษฐ์

 1) นิสันต์ สัตยาศัย พยนต์ คล้ายอ่อน “ ชุดเคลื่อนย้ายโปรตีน” ได้รับสิทธิ
บัตร เลขที่ 20335                             

 2) นิสันต์ สัตยาศัย พยนต์ คล้ายอ่อน “ ชุดอิเล็กโทรโฟริซิสแบบแนวนอนที่
มีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้านบน” ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 5158 
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           2.3 ตำาราและเอกสารคำาสอน

         1) นิสันต์ สัตยาศัย (2525) ชีวเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  จ�านวน 378 หน้า

 2) นิสันต์ สัตยาศัย (2551) หลักการของพันธุวิศวกรรมในโพรแคริโอต         
164 หน้า หจก. ขอนแก่นการพิมพ์  จังหวัดขอนแก่น (โครงการผลิตต�ารา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   

3. รางวัลที่เคยได้รับ 
 3.1  ศษิย์เก่าดเีด่นโรงเรยีนวดัโกรกพระใต้ ”ประชาชนทูศิ” อ�าเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์ ประจ�าปี พ.ศ. 2545
 3.2  บุคคลดเีด่น (สายผูส้อน) ด้านการวจิยัคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2549

4. ประสบการณ์อื่นๆ ที่สำาคัญ

4.1 Visiting Professor ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
มิถุนายน 2534  (Sophia University ออกค่าใช้จ่าย)

4.2  ได้รับเชิญจาก Eijkman Institute กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี ประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อให้ค�าปรึกษาและสอนเทคนิคการวิจัยแก่บุคลากรของ Eijkman Institute เป็นจ�านวน 3 ครั้ง 
คือ  4 พค. - 6  มิย. 2537 5 - 23 สค. 2538  และ 15 กค. - 14 สค. 2539 (Eijkman 
Institute ออกค่าใช้จ่าย                 

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ
·	บ้านเลขที่  18/97  บ้านพิมานหรรษา หมู่ 14 ซอยมิตรภาพ 24 ถนนมิตรภาพ  ต�าบล

ในเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
·	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2  ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

 โทรศัพท์   086-8578857
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กองทุน	๕๐	ปี		คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๕๐ ปี 

คณะวทิยาศาสตร ์ จึงได้ด�าเนินการจัดตั้งกองทุน ๕๐ ป ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการด�าเนินงานและพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยกองทุนอาจมีรายได้และทรัพย์สิน
จากเงนิสมทบของคณะเงนิหรอืทรพัย์สนิซึง่ศษิย์เก่าหรอืผูม้จิีตศรัทธาโอนบรจิาคหรอือุทศิให้ และ
เงนิรายได้หรอืผลประโยชน์จากการด�าเนนิกจิกรรมของกองทนุ และเพือ่ให้การด�าเนนิงานของกอง
ทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจร่วมบริจาคหรือ
สนบัสนนุให้กบักองทนุตลอดจนเข้าร่วมกจิกรรมทีก่องทนุได้จดัขึน้ โดยท่านจะได้รบัสทิธิป์ระโยชน์
คือ “ใบเสร็จสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า”

บริจาคโดย... โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี “กองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒๓๗๙๖๗-๙ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

กรุณาส่งส�าเนา สลิปการโอนเงิน ไปยัง นางสาวศศิมา  สิมะโรจนา / นางศุภลักษณ์  ทองปัน
ส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๒  หรือโทรสาร  ๐๔๓-๒๐๒๓๗๑  
โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๑๐๐๖๒, ๐๙๑-๔๒๑๐๐๖๔  e-mail :SCkku๕๐years@gmail.com

โดยกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน  เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จกลับไปให้ท่าน 
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ข้อปฏิบัติสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ

ในการจัดทำาบัตรประจำาตัวข้าราชการบำานาญ
*************

๑. ข้าราชการที่ออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ สามารถยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวต่อผู้บังคับบัญชาในวันที่ออก
จากราชการ

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงได้รับค�าขอมีบัตรตรวจสอบว่าผู้ท�าค�าขอเป็นข้าราชการบ�านาญ       
ซึ่งออกจากราชการ โดยมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญ ข้าราชการหรือไม่ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญดังกล่าว ให้
เสนอค�าขอต่อไปยังอธิการบดี โดยผ่านกองการเจ้าหน้าที่

๓. ยื่นค�าขอและรูปถ่าย จ�านวน ๒ รูป แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการประจ�า        
เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมาย “นก” ท�าด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร        
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างขวาหรืออาจแต่งกายสากล หรือสวมชุดพระราชทานก็ได้  
(ตราเครื่องหมายสังกัดใช้ตราของกระทรวงศึกษาธิการ)

๔. ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับท�าบัตรทราบว่า ท่านต้องการจะรับบัตร ณ ท่ีใด เช่น ท่ีงานสวัสดิการ 
กองการเจ้าหน้าที่ หรือที่อยู่ ณ ภูมิล�าเนาตามที่แจ้งไว้ในแบบค�าขอ

๕. ข้าราชการบ�านาญท่ีต้องการบัตรด่วน งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ออกบัตรได้ภายในเวลา ๒๕ นาที ทั้งนี้ จะต้องมีเอกสารครบถ้วนและติดต่อด้วย
ตนเองเท่านั้น

บัตรประจำาตัวข้าราชการบำานาญ	ให้ใช้ได้	๖	ปี	นับแต่วันออกบัตร																										

เว้นแต่	บัตรที่ใช้ได้ในปีที่ผู้ถือบัตร	มีอายุครบ	๗๐	ปีบริบูรณ์	ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต

จะทำาบัตรใหม่ได้เมื่อใด

1. บัตรหาย ให้แนบใบแจ้งความของหายไปพร้อมกับค�าขอมีบัตรประจ�าตัวใหม่ด้วย
2. เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
3. บัตรหมดอายุ    ให้คืนบัตรเดิมด้วย
4. บัตรช�ารุด
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ผูร้บับ�านาญมสีทิธเิบกิเงินสวสัดกิารเก่ียวกับการศกึษาบตุรซึง่ได้แก่ เงนิบ�ารงุการศกึษา หรอื
เงินค่าเล่าเรียนของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของ
ทกุปี  แต่ไม่รวมถงึบตุรบญุธรรม และบตุรซ่ึงบดิามารดาได้ยกให้เป็นบตุรบญุธรรมของผูอ้ืน่ทีก่�าลงั
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน  ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. มีสิทธิ

๑.๑ เป็นบุตรล�าดับท่ี ๑ ถึงล�าดับท่ี ๓ โดยให้นับเรียงล�าดับการเกิดก่อนหลัง ท้ังน้ี  
 ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ�านาจปกครองของ 
 ตนเอง  หรือไม่

๑.๒ เป็นบุตรที่ก�าลังศึกษาใน
๑.๒.๑ สถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า และหลักสูตรน้ันแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญา
ตรี ให้ได้รับเงินบ�ารุงการศึกษาเต็มจ�านวนที่จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด

๑.๒.๒ สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าเล่าเรียนตามอัตราที่กระทรวงการ
คลังก�าหนด

๑.๒.๓ สถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอืเทยีบเทา่ แต่ไม่สูงกวา่อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า และหลกัสตูรนัน้
แยกต่างหากจากหลกัสตูรปรญิญาตร ีใหไ้ดร้บัคา่เลา่เรยีนตามประเภท
และอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด

๑.๒.๔  สถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ตม็จ�านวนทีไ่ดจ้า่ยไปจริง แตไ่มเ่กนิปลีะ ๒๕,๐๐๐ บาท

๑.๒.๕ สถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าให้เบกิ
จ่ายได้ครึ่งหน่ึงของจ�านวนท่ีจ่ายได้ไปจริง แต่ไม่เกินปีละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท
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       2. วิธีการและสถานที่ขอเบิก

 ผู้รับบ�านาญจะต้องช�าระเงินค่าบ�ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนของบุตร
ต่อสถานศึกษาแล้วน�าใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับงานธุรการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ 
จะต้องด�าเนินการขอเบิกภายในระยะเวลา ๑ ปี  นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค

สวัสดิการการรักษาพยาบาล

ข้าราชการบ�านาญ สามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลจากทางราชการได้ เพ่ือการรักษาพยาบาล
เนือ่งจากเจ็บป่วยด้วยโรค หรือเกิดจากลักษณะอาการผิดปกติและแพทย์มคีวามเหน็วา่ตอ้งรกัษา
ให้คืนสู่สภาพปกติ
 

บุคคลในครอบครัวที่เบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. บตุร ซึง่เป็นบุตรทีช่อบด้วยกฎหมาย และยงัไม่บรรลนุติิภาวะ  หรอืบรรลนุติภิาวะ แล้ว 
 แต่ไร้ความสามารถ โดยจ�ากัดจ�านวนบุตรไม่เกิน ๓ คน

 2. คู่สมรสของผู้รับบ�านาญ
 3. บิดาและมารดาของผู้รับบ�านาญ

ระยะเวลาการใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. ผู้รับบ�านาญ มีสิทธิเบิกได้ตลอดชีวิต
 2. บตุร มสีทิธเิบิกได้จนบรรลนุติภิาวะ ยกเว้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถเบกิได้ตลอดชีวติ
 3. คู่สมรส มีสิทธิเบิกได้ตลอดชีวิต
 4. บิดาหรือมารดา  มีสิทธิเบิกได้ตลอดชีวิต
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การขอรับสวัสดิการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก

ให้ข้าราชการบ�านาญน�าบตัรระบบจ่ายตรงเงนิสวสัดกิารโครงการจ่ายตรงไปรบัการรักษา
พยาบาลตามระบุไว้ในบัตรโดยไม่ต้องช�าระเงินสด ส�าหรับประเภทผู้ป่วยนอก ดังนี้
 1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
 2. คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. สถานบริการสุขภาพ  เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ�าบัด  คณะเทคนิคการแพทย์

การขอรับสวัสดิการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน

น�าบัตรระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการไปรับการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ระบุไว้         
ในบตัร ในกรณีทีไ่ด้จ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาลไปแล้ว และต้องการเบกิเงินคนื ให้ตดิต่อทีง่านธรุการ 
กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี อาคาร ๑ หรือหากไม่สามารถไปติดต่อได้ให้ส่งใบเบิกสวัสดิการ
เก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล (แบบ ๗๑๐๕) พร้อมใบเสร็จรบัเงิน ถงึผู้อ�านวยการกองคลัง มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น และหากประสงค์จะให้โอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร ให้ระบเุลขทีบ่ญัชีเงินฝากและชือ่ธนาคาร

ในแบบค�าขอการเบิกจ่ายเงินด้วย

..................................................................................................


