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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-0477
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007

16 กันยายน วันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครู
ชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาท่านแรก
ท่านวางรากฐานทางการศึกษาของชาติ มิใช่แต่เฉพาะมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ยังเป็นผู้สร้างความมั่นคงต่อสังคมประเทศชาติ
โดยน�ำพุทธศาสนา มาเป็นพื้นฐานของการพัฒนา โดยมุ่งหวังที่จะให้
นิสิตมีความรู้ ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล นั่นคือ
“ปราชญ์ผู้ทรงศีล”
   อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
    ผู้อ�ำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ร�ำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี
16 กันยายน 2553
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สังคมในแวดวง มศว
ขอแสดงความยินดีกบั ศิษย์เก่า มศว ‘เฉลิมพร พงศ์ธรี ะวรรณ’
ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย รางวัล “สมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award นับเป็นรางวัล
เกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ร่วมกันทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งเกิดจากความส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา
เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาฟิสิกส์ เริ่มต้นเส้น
ทางวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปีของชีวิต
ความเป็น “ครู”
มศว ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5,252 คน สร้างแรงบันดาลใจ
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม โดย จัดงานปฐมนิเทศและอัตลักษณ์นิสิต
ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9-11
สิงหาคม 2558 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จ.นครนายก โอกาส
นี้ อธิการบดีได้ปาฐกถาพิเศษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ
แก่นิสิตใหม่โดยผ่านการฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้คัดสรรด้วยตนเอง หลาก
หลายเรือ่ งราวหลายแง่มมุ ทางความคิด เพือ่ ปลูกฝังและสร้างเสริมทัศนคติ
ที่ดีในการมีแรงบันดาลใจที่จะด�ำเนินชีวิตทั้งทางด้านการเรียนการใช้ชีวิต
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ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เช่นเดียวกับ
การปาฐกถารับนิสติ ใหม่จากอธิการบดีในทุกปีทผี่ า่ นมา โดยปีนไี้ ด้นำ� ภาพ
และเรื่องราวของ “น้องแนน” นิสิตพิการแขน ขา แต่สามารถใช้ชีวิตได้ดี
เช่นคนปกติทั่วไป มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้
นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานร่วมกับสภานิสิต องค์การนิสิต
สโมสร ชมรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ส�ำคัญๆ
โดยเฉพาะพิธีประดับเข็มและประดับเนคไทตรากราฟ แสดงตนเป็นนิสิต
ใหม่ พิธีบายศรีและเปิดโลกกิจกรรม ริ้วขบวนพาเหรด บัณฑิตไทยไม่
โกง กิจกรรมการรับน้องกระชับความรักและความผูกพันระหว่างนิสติ ใหม่
ตลอดจนรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง อาทิ กิจกรรมการประกวด Freshmen Boy&Girl
การประกวด ดาว-เดือน ประจ�ำคณะ การแสดงกิจกรรมดนตรีสีสันงาน
Freshmen Night 2015 จากวง Seema Cafe วงนี้คือวงแชมป์จากการ
ประกวด Graph of Music ครั้งที่ 19 เป็นต้น
มศว ก�ำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี พุทธศักราช 2558 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ
ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ซึ่ง
ในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�ำ  ที่เกษียณ
อายุราชการ จ�ำนวน 80 คน
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ตุลาคม  ในวันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งทีค่ ณ
ุ นงลักษณ์  พจนากรรักษ์
081-489-5501
งานแสดงมุทิตาจิต แด่คณาจารย์อาวุโสที่มีอายุ 84 ปี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา อาจารย์อาวุโสทีม่ าร่วมงานได้แก่
ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
รศ. จรีย์ สุวัตถี ผศ. วิจิตร สินสิริ รศ. ปรีชา ธรรมา
ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์ รศ. ยุพา ส่งศิริ และรศ. รวีวรรณ
ธุมชัย  ส่วนอาจารย์ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ อ.
จรูญ  โกมลบุณย์  อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์ ผศ. อารมณ์  ปุณโณทก  
ผศ. ศรีนวล  มั่นเปล่ง  ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง  และอ.พิชัย  ผดุงรัตน์  
ชมรมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ทุกท่าน
ในงานนี้ รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์ น�ำหมีก่ รอบจากฉะเชิงเทรา  ศ. ดร.
วิรุณ   ตั้งเจริญ   และรศ. วรรณรัตน์ น�ำหนังสือ เรื่อง ธรรมดาโลก
และตีนติดดิน ผศ. คุณหญิงอัมพวัน  วัฑฒนาธร น�ำหนังสือ เรื่อง ฒ
และ รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์ น�ำหนังสือเรื่อง หลายมุมมองของข้าพเจ้า
มามอบให้ผู้ร่วมงานทุกคน  ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก อบอุน่ ทักทายปราศรัย ยิม้ แย้ม
แจ่มใสกันทัว่ หน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณาจารย์อาวุโส อดีตอธิการบดี รศ.
ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์ และ ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ มีผู้คนมาทักทาย
4
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ขอถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง
อีกกิจกรรมทีช่ ว่ ยสร้างสีสนั ท�ำให้ผรู้ ว่ มงานตืน่ ตา ตืน่ ใจมาก คือ  ร�ำ
ชุดแสนหวี และร�ำช่อดอกไม้  ผูแ้ สดงได้แก่ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
อ.จันทร์ทพิ ย์  ลิม่ ทอง  อ. พวงผกา  คงอุทยั กุล  ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
อ.ละเอียด  รักษ์เผ่า  ผศ.พัชรา  สุทธิส�ำแดง  รศ.วิจิตร  วรุตบางกูร  
ผศ. เกษร  เจริญรักษ์   ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์   ผศ. ณัฐยา
วิสุทธิสิน อ.อุไร   สังขนันท์   และ ผศ. นงนารถ   ชัยรัตน์ โดยมีผู้
ฝึกซ้อมคือ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา งานนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
สร้างความประทับใจให้แก่คณาจารย์อาวุโส และผูม้ าร่วมงาน เกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริหารชมรมทุกท่าน และผู้เข้าร่วมงาน
ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รศ. จรีย์ สุวัตถี ได้ขอบคุณ ด้วยโคลง
สี่สุภาพ  ดังนี้
ขอบคุณน้องร�ำให้
พี่ดู
ชื่นชมท่าร�ำชู
งามสง่า
ใครหนอฝึกปรือ you
ยอดเยี่ยม
Thank very much จ้า You are so great.
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
เพือ่ ระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร  ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน
2558 สมาชิกท่านใดทีต่ อ้ งการบริจาคมอบสิง่ ของเหลือใช้ทยี่ งั อยูใ่ นสภาพ
ดี ขอให้น�ำมามอบให้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อคัดแยก และด�ำเนินการ
จัดจ�ำหน่ายแบบ Rummage Sale
ชมรมฯ ขอเชิญชวน ลูกศิษย์ มิตร สหาย และผู้รู้จักเคารพ
นับถือ ผศ. มาเรีย เหล่าสุนทร ร่วมงานแสดงมุทติ าจิต อายุครบ 90 ปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 (เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์
มาเรีย) ณ ห้อง ศ.ดร.สุดใจ   เหล่าสุนทร ชั้น 2 ส�ำนักหอสมุดกลาง
ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น ค่าลงทะเบียน  500 บาท (ค่าอาหาร
และสมทบทุน ศ. ดร สุดใจ  เหล่าสุนทร)
ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม รับ
น้องใหม่วัยเกษียณฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  ระหว่างเวลา 09.00 13.30 น  ดังก�ำหนดการ นี้
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (200 บาท น้องใหม่ไม่ต้องจ่ายเงิน)
และรับประทานอาหารว่าง
09.30-09.50 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่ แจ้ง
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของชมรม
10.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง จิตสดใสในวัยอาวุโส โดย
นพ. บุญเลิศ  จุลเกียรติ
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ชมรมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีหน้าทราบว่า มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นำ� รถมาจอดเพือ่ ท�ำภารกิจ
ต่าง ๆ ได้ โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญฯ แก่เจ้าหน้าที่ ทาง
เข้า-ออก ใต้อาคารจอดรถ ชมรมฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอเชิญร่วมทอดกฐิน (เพื่อสร้างพระอุโบสถให้เสร็จ
สมบูรณ์) กับ รศ. ชาตรี - อ.เนาวรัตน์   เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี
มศว ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหินแร่เก่า
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ที่จะไปร่วมงาน โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์  
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พจนากรรักษ์  081-489-5501 เพื่อการเตรียมพาหนะในการเดินทาง ผู้
ไม่สะดวกไปร่วมพิธี สนใจร่วมท�ำบุญ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด สาขา ฉะเชิงเทรา ชื่อบัญชี นางเนาวรัตน์
เมืองนาโพธิ์ เลขที่บัญชี 516-2-54655-2 และกรุณาโทรแจ้ง อาจารย์
เนาวรัตน์  081-840-3535
ชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ขอแสดงความยินดีกับ รศ. นิยม บุญมี
ที่ได้รับรางวัลแม่ดีศรีเมืองนนท์ ประจ�ำปี 2558
ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
: สุโขทัย ชิมแกงขี้เหล็ก อาบน�้ำแร่แช่ออนเซน ลอยกระทงสาย นครชุม
ก�ำแพงเพชร ราคา 5,000 บาท ดูก�ำหนดการหน้า 31
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรม ในแต่ละ
เดือน หากไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับ
คุณกฤษณา  สุนันทเกษม  081-755-9823 หรือคุณพิศมัย  พนาเวศร์
081-412-1310 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงิน
เข้าชมรมฯ โปรดแสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี
ชมรมผู้สูงอายุ มศว  เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
บ้านให้เช่า บ้านเลขที่ 9 หมู่บ้านพฤกษชาติ ซอยชัยพฤกษ์ 2  
ถนนรามค�ำแหง 118 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ผูส้ นใจโปรดติดต่อ  
รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ  โทร. 081-554-1404
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
2. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
3. รศ. ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่
4. ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ
5. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
6. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตกุล
7. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
8. อ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
9. รศ. ดร. ลาวัลย์  พลกล้า
10. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
11. คุณสังวาล  คล้ายกระแส
12. รศ. จรีย์   สุวัตถี
13. พญ. จันทนา  สกุลแรมรุ่ง

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
500
1,000
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. อ.สุดใจ  พงศ์กล�่ำ
2.พญ. จันทนา  สกุลแรมรุ่ง
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกันยายน

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. พิชัย  ผดุงรัตน์
11. รศ. ศิรี  ศิริผันแก้ว
13. รศ. ดร. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา  พึ่งตน
17. ผศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา  สุวรรณทัต
21. รศ. มณฑา  โกเฮง
23. รศ. สมัย  เหล่าวานิชย์

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์  สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์  ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์  ประสิทธิ์รัตน์
14. ผศ. ดร. มาเรีย  เหล่าสุนทร
16. ผศ. ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์
18. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
20. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
22. อ. สงวน  มีระหงษ์
24. รศ. งามตา  วนินทานนท์

http://seniorclub.swu.ac.th
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
42.
44.
46.
48.
50.
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คุณสุประภา  ศรีทอง
26. อ. สุรเดช  วันทยา
อ. ส่องสี  ภักดีผดุงแดน
28. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
30. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ
รศ. ยุพา  ส่งศิริ
32. ผศ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
คุณนันทวรรณ  แก้วเอี่ยม
34. ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
ผศ. ทองค�ำ  ธูปสุวรรณ
36. ผศ. มณฑา  ไพบูลย์
ผศ. กรรณิการ์  ยุกติรัตน
38. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
41. คุณวิลัย  ดวงศรี
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 43. คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
   45. รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
47. รศ. วนิดา  ข�ำเขียว
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
49. คุณเสถียร  อักษรชู
คุณผิว  ค�ำใหญ่
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พระนิพนธ์ที่ 9
1
สมเด็จพระญาณสังวร

อันความดีนั้น ย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศ (ยศ คือความเป็น
ใหญ่) ของคนดี เพราะคนดีย่อมเห็นความดีนี้แหละ เป็นยศอันยิ่งใหญ่
และย่อมพอใจประดับความดีนนั้ เป็นอาภรณ์ จึงกล่าวได้วา่ ความดีนนั้ เป็น
อิสริยาภรณ์ของคนดี
บัญญัติ (คือ การสมมติแต่งตั้ง) นั้น มิใช่ความจริง ถ้ามัวหลงใน
บทบัญญัติเสีย ก็จะไม่พบความจริง และจะเป็นคนดีจริงก็ไม่ได้ คนดีจริง
ทั้งปวง จึงต้องเป็นผู้มองทะลุบัญญัติถึงความจริงที่เป็นสาระโดยแท้

1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เกษียณ คือ อะไร...
เกษียณ คือ สิ้นสุด
พักร้อน และ พักหนาว
เกษียณ คือ เสรี
ไม่ขาดและไม่สาย
เกษียณ คือ บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จเป็นเงินตรา
เกษียณ คือ บ�ำนาญ
หลวงเลี้ยงตลอดปี
เกษียณ คือ ความเศร้า
อยู่บ้านร�ำคาญใจ
เกษียณ คือ ความสุข
พฤกษ์พุ่มชอุ่มเขียว
เกษียณ คือ แก้วใส
พระธรรมจะน�ำทาง
ลาภยศและสรรเสริญ
ยึดติดว่าตัวตน
หกสิบปีผ่านไป
ชั่วดีในชีวา
เกษียณ คือ เกษม
บริสุทธิ์ดุจเยาว์วัย
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คือ วันหยุดอันยืดยาว
ได้พักใจได้พักกาย
ต่อแต่นี้ไม่มีนาย
ไม่ต้องใช้ทุกใบลา
ความส�ำเร็จแห่งชีวา
และบ�ำเหน็จแห่งความดี
ข้าราชการเท่านั้นมี
และตามเลี้ยงตลอดไป
คนขี้เหงาก็หวั่นไหว
นั่งกินข้าวอยู่คนเดียว
ไม่มีทุกข์ได้ท่องเที่ยว
ได้ชื่นชมภิรมย์พลาง
เมื่อหัวใจได้ปล่อยวาง
ให้เห็นค่าความเป็นคน
คือ ส่วนเกินให้หลงกล
จึงผูกมัดในอัตตา
จึงเข้าใจในมายา
ล้วนผ่านมาแล้วผ่านไป
จึงอิ่มเอมในหัวใจ
เหมือนเกิดใหม่ วันนี้เอย
รศ. นภาลัย  สุวรรณธาดา  ประพันธ์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�ำ
ผู้เกษียณอายุราชการประจ�ำปี 2558
1. นางสาวชลีนาถ  สิงหเรศร์
2. นางอรุณี  สินสันธิเทศ
3. นายวานิช  สุระประจิต
4. นางสาวศิรินันท์  ผ่องวรรณ์
5. นางศิริรัตน์   ภู่สกลเจริญศักดิ์

6. นางจันทิมา  โภคิยกุล
7. นายพัฒนชัย  ปัทมะเวณุ

http://seniorclub.swu.ac.th

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
กองกลาง  ส�ำนักงาน อธิการบดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
ช�ำนาญการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ
กองบริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองบริการการ
ศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ช�ำนาญการ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงาน
อธิการบดี  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งพยาบาลกองกิจการนิสิต
ส�ำนักงานอธิการบดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ
พิเศษ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
ส�ำนักงานอธิการบดี
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8. นางวินันท์นุช  พิชญวรเศรษฐ์
9. นางสาวทิพาพร  วงศ์สุรสิทธิ์

10. นายสมชาย  ไกรสังข์
11. นางสาวพรสุข  หุ่นนิรันดร์
12. นายณัฏฐภัทร์  ภู่ศิริ

13. นางปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
14. นางเอมอร  เจริญสรรพพืช

14

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ช�ำนาญการ  
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์  ภาควิชา
ทันตกรรมอนุรกั ษ์และทันตกรรมประดิษฐ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
พลศึกษา คณะพลศึกษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา
สุขศึกษา คณะพลศึกษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณบดี
คณะพลศึกษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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15. นายชัยพร  แผ่แพทยคุณ

16. นายกจายศักดิ์  เรี่ยมรัตนากร

17. นางรัชนี  อัศวรุ่งนิรันดร์
18. นางสาวพรทิพา  บรรทมสินธุ์
19. นางสาวจินตนา  พุทธเมตะ

20. นางสาวศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์
21. นางสุทัสสี  สมุทรโคจร
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
จักษุ โสต ศอ นาสิกส์ ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์
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22. นางดวงใจ  อัมระปาล
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
นางสาวญาณิสา  บูรณะชัยทวี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
นางสาวสุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
นางทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายบัญชา  ศิลป์สกุลสุข
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอัญชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณบดี
ส�ำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
นายวิชิต  บัวแก้ว
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสมเกียรติ  สายวงศ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาดุรยิ างคศาสตร์
สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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30. นางจารุวรรณ  สกุลคู
31.
32.
33.
34.

35.

36.

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์
นายสนั่น  มีขันหมาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวสุนีย์  เหมะประสิทธิ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
นายอรรณพ  โพธิสุข
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์
นายพิพรรธพร  ทรัพย์กาทอง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน  คณะศึกษาศาสตร์
นางอุทัย  แก้วคีรี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน  คณะศึกษาศาสตร์
นางนันทรัตน์  ธรรมวัฒน์ไพศาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
คณะศึกษาศาสตร์

http://seniorclub.swu.ac.th
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37. นางสุขุมาล  เกษมสุข

38. นางสาวสุดใจ  พงศ์กล�่ำ

39. นายแสงชัย  นิยมศักดิ์

40. นางสาวสุนันทา  พลับแดง

41. นางสาววิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ

18

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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42. นางสาวขจรศรี  ชาติกานนท์  

43. นายวัฒนา  ศรีสมบัติ

44. นางสุพาดา  สิริกุตตา
45. นายสิฎฐากร  ชูทรัพย์
46. นายถนัด  แก้วเจริญไพศาล
47. นางสุภาพร  ธนะชานันท์
48. นายพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบัน
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
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49. นางสาวนรินทร์รัตน์  สิริชุมแสง
50. นางกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์
51. นางบรรจบ  บุราคม
52. นางสาวพนิต  กุลศิริ
53. นางสาวนวลน้อย  โทวระ

54. นางสุวรรณ  งามเนตร

55. นางสาวพรพิมล  ประสงค์พร

20

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  ช�ำนาญการ
พิเศษ สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งพยาบาล ช�ำนาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต�ำแหน่งพยาบาล ช�ำนาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
การมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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56. นางสินีนาถ  เลิศไพรวัน
57. นางก�ำมะเรียะห์  หอมละออ

58. นางสาวอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ
59. นายณรงค์  ลือลาภ
60. นายอาคม  พูนทอง
61. นางจ�ำลอง  กิ่งสดสี
62. นายสุพจน์  ดวงเพ็ชร
63. นางสาวสะอาด  กิ้มอารีย์
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พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์  
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพ
กายภาพ การจัดการขนส่ง
และความปลอดภัย
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งอาจารย์ สังกัดส�ำนักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งคนงาน สังกัดกลุ่มอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งคนงาน สังกัดกลุ่มอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลชลประทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต�ำแหน่งคนงาน  สังกัดกลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งช่างไม้ ช 2  กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี
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64. นางสุปราณี  ธูปสุวรรณ
65. นายส�ำอาง  อยู่เอียง
66. นางบุญชู  เดชาดิลก
67. นายสมชัย  โชติกวิบูลย์
68. นางบุญเรือง  แตงไทย
69. นายวิจิตร  อักษรชู
70. นางสวลักษณ์  ทองค�ำ
71. นางสาวมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
72. นางดวงรัตน์  ภานุวงศ์
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ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 กองบริการ
การศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1
คณะพลศึกษา
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 คณะพลศึกษา
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ ส 2
คณะแพทยศาสตร์
ลูกจ้างประจ�ำ
ต�ำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
บ 2 คณะวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ส�ำนักงาน
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4
ส�ำนักหอสมุดกลาง
ลูกจ้างประจ�ำ
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4
ส�ำนักหอสมุดกลาง
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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73. นางบุญให้  ธาตวากร

74. นางส�ำเนียง  พรมเทศ

75. นางระบาย  พิเคราะห์ยาม
76. นางวิมล  พึ่งจะแย้ม
77. นางเจริญรัตน์  วัฒนิตานนท์
78. นางเทียม  ผู้ผึ้ง
79. นางสาวจ�ำเนียร  อ่อนโชน
80. นางเอมอร  พันธ์มี
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ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
ลูกจ้างประจ�ำ
ต�ำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 3 โรงพยาบาล
ชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานประจ�ำห้องทดลอง ส 2
โรงพยาบาลชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ ส 3 โรงพยาบาล
ชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งแม่บ้าน บ 2 โรงพยาบาล
ชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ
ต�ำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 2 โรงพยาบาล
ชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ 
ต�ำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 2 โรงพยาบาล
ชลประทาน
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คนเกษียณต้องรู้ไว้
เสถียร คามีศักดิ์

2

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้มี 2 ฉบับคนเกษียณควรทราบไว้ คือ
พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และมีแก้ไขเพิ่ม
เติมอีกประมาณ 26 ฉบับ อีกฉบับหนึง่ คือ พระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539   ทั้งสองลักษณะแตกต่างกันตรงที่ ฉบับ
หนึ่งไม่มีค�ำว่ากองทุน ก็คือข้าราชการรุ่นเก่า  อีกฉบับหนึ่งมีค�ำว่ากองทุน
ก็คือ ก.บ.ข. ที่เรียกกันทั่วไป
ผู ้ เ ขี ย นอยากจะให้ ผู ้ อ ่ า นได้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ค� ำ ใน
กฎหมายตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้พอสังเขปคือ
บ�ำเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้ง
เดียว
บ�ำนาญ คือเงินตอบแทนความชอบทีไ่ ด้รบั ราชการมาซึง่ จ่ายเป็นราย
เดือน
ทายาทผู้มีสิทธิ คือ  1. บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มี
ค�ำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายซึง่ ได้มกี ารฟ้อง
คดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับ
แต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา  2. สามีหรือภริยา 3. บิดา
และมารดา
ผู้อุปการะ คือ 1. ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่
เยาว์ฉันท์บิดามารดากับบุตร หรือ 2. ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจ�ำ 
2  ข้าราชการบำ�นาญ กองการเจ้าหน้าที่ มศว
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หรือข้าราชการบ�ำนาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะ
ข้าราชการบ�ำนาญผู้ซ่ึงป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะ
ช่วยตัวเองได้ ผูอ้ ปุ การะตามข้อนีต้ อ้ งเป็นผูใ้ ห้อปุ การะประจ�ำเป็นส่วนใหญ่
ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ คือผูไ้ ด้อยูใ่ นความอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจ�ำเป็น
ต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้นท�ำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะ
ขาดความอุปการะ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ�ำนาญเพื่อช่วยเหลือ
การด�ำรงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว
บ�ำเหน็จตกทอด คือ เงินทีจ่ า่ ยให้ทายาทผูม้ สี ทิ ธิโดยจ่ายครัง้ เดียว
ในกรณีผู้รับบ�ำนาญถึงแก่ความตาย  
ผูเ้ กษียณอายุราชการควรต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นส�ำคัญ ๆ
จ�ำนวน 9 เรื่องดังนี้
1. การขอมีบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ
1.1 ผู้เกษียณไปขอมีบัตรประจ�ำตัวข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ รูปถ่ายขนาด 2.5 X3 ซ.ม. จ�ำนวน 3 รูป
ติดเครือ่ งหมายอักษร นก.(นอกประจ�ำการ) ทีป่ กคอเสือ้ ข้างขวา ส่วนเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์สามารถติดได้เหมือนเป็นข้าราชกรประจ�ำ
1.2. หากไม่แต่งเครื่องแบบราชการ สามารถใช้รูป 3 รูป ที่แต่ง
กายสุภาพ ก็ได้ โดยจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันทั้ง 3 รูป
1.3 บัตรประจ�ำตัวข้าราชการบ�ำนาญให้ใช้ได้ 6 ปี แต่ถ้า
ข้าราชการบ�ำนาญมีอายุ 70 ปี จะระบุในบัตรว่า “ใช้ได้ตลอดชีพ”
1.4. หากบัตรสูญหาย ต้องมีหลักฐานการแจ้งความจากสถานี
ต�ำรวจ ประกอบการขอมีบัตรด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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1.5. ส�ำหรับกรณีของลูกจ้างประจ�ำ ไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้  ต้อง
ใช้บัตรประชาชนแทน
2. การท�ำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ�ำเหน็จตกทอด  ทั้งที่ไม่
ได้เป็นสมาชิก ก.บ.ข. และเป็นสมาชิก ก.บ.ข. ถึงแก่ความตาย ให้จ่าย
30 เท่าของเงินบ�ำนาญรายเดือนให้ทายาทผู้มีสิทธิ
2.1 บุตร  ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ให้ได้รับ 3 ส่วน
2.2 สามีหรือภรรยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
2.3 บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1
ส่วน ในกรณีที่ไม่มีทายาท หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งเงิน
ดังกล่าว ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ ใน
กรณีที่ไม่มีทายาททั้ง 3 มาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายแสดง
เจตนาไว้ตอ่ ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบและวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนด
ในกรณีไม่มที ายาทและบุคคลที่แสดงเจตนาไว้ได้ตายไปก่อนสิทธิใน
การรับบ�ำเหน็จตกทอดนี้เป็นอันยุติลง
ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ จะมีก็ต่อเมื่อทายาท
ตามกฎหมายตามอนุมาตราทัง้ 3 ถึงแก่ความตายหมดแล้ว และการแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบ�ำเหน็จตกทอด ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เช่น
หลาน พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือเพื่อน) แต่ระบุถึง
นิติบุคคลไม่ได้ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ วัด ฯลฯ
3. การท�ำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
บ�ำนาญถึงแก่ความตาย  ทั้งที่เป็น สมาชิก ก.บ.ข. และไม่ได้เป็น สมาชิก
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ก.บ.ข. ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ(เงินค่าท�ำศพ) โดยจ่ายให้
จ�ำนวน 3 เท่าของเงินบ�ำนาญรายเดือน
การแสดงเจตนาระบุตวั บุคคลผูไ้ ด้รบั เงินช่วยพิเศษ(ค่าท�ำศพ)จะเป็น
บุคคลใดก็ได้ รวมทั้ง สามี หรือ ภริยา บิดา มารดา บุตร หรือบุคคลอื่นที่
ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ เพื่อจัดงานศพ หากไม่แสดงเจตนาไว้ ตามกฎหมาย
ต้องจ่ายให้แก่ คูส่ มรสก่อน หากคูส่ มรสตายไปแล้วหรือไม่มี ให้จา่ ยแก่บตุ ร
ถ้ามีบุตรหลายคน ให้จ่ายแก่บุตรคนใดคนหนึ่งที่จัดงานศพ หากบุตรตาย
หมดหรือไม่มี ให้จ่ายแก่บิดาหรือมารดา
ในกรณีที่ทางราชการมีความจ�ำเป็นต้องเข้าไปจัดการศพข้าราชการ
บ�ำนาญผู้ตาย เพราะไม่มีผู้ใดจัดการศพในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการ
หักค่าใช้จา่ ยจากเงินช่วยพิเศษ ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง และมอบส่วนทีเ่ หลือถ้ามี
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
4. การส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ปัจจุบันใช้สิทธิจ่ายตรง ไม่ต้องมีการ
ท�ำหนังสือส่งตัว แต่อาจจะต้องเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการบ�ำนาญ โดย
ติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่
5. การขอพระราชทานเพลิงศพ ข้าราชการบ�ำนาญถึงความตาย ต้อง
ให้ทายาทแจ้งความประสงค์ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ท�ำเรือ่ งขอพระราชทาน
เพลิงศพ  ส่วนการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิ ศษ กรณีบดิ า หรือ
มารดา ของข้าราชการบ�ำนาญถึงแก่ความตาย ข้าราชการบ�ำนาญจะต้อง
ด�ำเนินการเองตามขั้นตอนของกองพระราชพิธี ส�ำนักพระราชวัง
6. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรก�ำกับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์  สามารถถือครองเครือ่ งราชฯชัน้ สูงสุดแต่ละตระกูล
ไว้ได้ ส่วนชั้นรองลงไปต้องคืนทั้งหมด กรณีผู้รับบ�ำนาญถึงแก่ความตาย
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ทายาทต้องเป็นผู้ส่งคืนเครื่องราชฯ ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ ต้องชดใช้เป็น
เงิน ทายาทติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่
7. การสอบหาทายาทผู้มีสิทธิ รับเงินบ�ำเหน็จตกทอด หรือเงินช่วย
พิเศษ กรณีผรู้ บั บ�ำนาญถึงแก่ความตาย ทายาทผูม้ สี ทิ ธิ ต้องติดต่อทีห่ น่วย
งานต้นสังกัด พร้อมหลักฐานการตาย ของผู้รับบ�ำนาญ ให้เจ้าหน้าที่งาน
วินัยและนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจัดท�ำค�ำสั่งสอบหาทายาทผู้
มิสิทธิ
8. การน�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
กู้เงิน ผู้รับบ�ำนาญสามารถน�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขกระทรวงการคลังก�ำหนด (พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553)
9. บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ทัง้ ทีเ่ ป็น สมาชิก ก.บ.ข. และไม่ได้เป็น สมาชิก
ก.บ.ข. เกษียณแล้วได้ดังนี้
9.1 ไม่เป็นสมาชิก กบข.
1) กรณีรับบ�ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย  X อายุราชการ
(รวมทวีคูณ)   รับเงินก้อนเดียว สิทธิต่าง ๆ ระงับไป ยกเว้นการขอ
พระราชทานเพลิงศพ
2) กรณีรับบ�ำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X อายุราชการ
(รวมทวีคูณ) เกิน 6 เดือนนับเป็น  1 ปี  หารด้วย  50  กรณีนี้จะได้รับ
ทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวติ และยังมีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
คูส่ มรสและบิดามารดา บุตรทีไ่ ร้ความสามารถ ยกเว้นบุตรปกติทอี่ ายุครบ
20 ปี บริบูรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ถึง อายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
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กรณี

3) บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ = เงินบ�ำนาญ คูณ 15 เท่า แบ่งเป็น 3

3.1 เมื่อคูณ 15 เท่าแล้ว จ�ำนวนเงินเกิน  200,000 บาท  
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท จะได้รับ 200,000 บาทแรกในปีเกษียณ พอ
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์มาขอรับส่วนที่เหลืออีกได้ และอีก 15 เท่าที่เหลือ
จะได้กับทายาท
3.2 เมื่อคูณ 15 เท่าแล้ว จ�ำนวนเงินเกิน 400,000 บาท จะ
ได้รับ 200,000 บาทแรกในปีเกษียณ พออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์มาขอรับ
ได้อกี 200,000 บาท ซึง่ รวมสองครัง้ ต้องไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนทีเ่ กิน
400,000 บาท จะได้กับทายาทและอีก 15 เท่าที่เหลือจะได้กับทายาท
3.3 เมื่อคูณ 15 เท่าแล้ว จ�ำนวนเงินเงินไม่ถึง 200,000 บาท
จะได้รับในปีเกษียณครั้งเดียว และอีก 15 เท่าที่เหลือจะได้กับทายาท
9.2 เป็นสมาชิก กบข
1) กรณีรับบ�ำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้าย (เศษเดือนเศษวัน เป็น
ทศนิยม) คูณอายุราชการ (รวมทวีคูณ) สิทธิต่าง ๆ ระงับไป ยกเว้นการ
ขอพระราชทานเพลิงศพ
2) กรณีรับบ�ำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณ  
อายุราชการ(รวมวันทวีคูณเป็นจุดทศนิยม) หารด้วย  50 แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน กรณีนี้จะได้รับทุกเดือนจนกว่า
จะเสียชีวิต และยังมีสิทธิ ต่าง ๆ เหมือการรับบ�ำนาญปกติ
สมาชิก กบข ตามข้อตามข้อ 2) ยังได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
(1) เงินสะสม + ผลประโยชน์
(2) เงินประเดิม + ผลประโยชน์
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(3) เงินชดเชย+ ผลประโยชน์
(4) เงินสมทบ+ ผลประโยชน์
(ผู้ที่ลาออกจาก กบข จะได้เงินสะสมของตนเองคืนเท่านั้น)
ส�ำหรับสิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับเงินต่าง ๆ ที่สมัคร
เป็นสมาชิก
1. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
2. เงินผลประโยชน์จากหุ้นสหกรณ์
3. เงินประกันชีวิตและเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์
อนึ่งวันทวีคูณมีดังนี้ วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 26 มกราคม
2550 รวม 4 เดือน 11 วัน  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1
เมษายน 2558 รวม 11 เดือน 7 วัน
ทัศนศึกษา : สุโขทัย ชิมแกงขี้เหล็ก
อาบน�้ำแร่แช่ออนเซน ลอยกระทงสาย นครชุม
ก�ำแพงเพชร
ค่าเดินทางคนละ 5,000 บาท กรุณาน�ำเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์   ทัศนศึกษา สว เลขที่บัญชี 6251-6 และแจ้ง ผศ.
พนอ  อัศวรุจานนท์ ที่หมายเลข 081-855-3268 ภายในวันที่ 16
ตุลาคม 2558 รับจ�ำนวน 42 คน

30

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 21 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2558

ก�ำหนดการเดินทาง : สุโขทัย ชิมแกงขี้เหล็ก อาบน�้ำแร่แช่ออนเซน
ลอยกระทงสาย นครชุม ก�ำแพงเพชร
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน2558 (วันแรก)
06.30 น.
ออกเดินทางจาก มศว สู่ ก�ำแพงเพชร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ก�ำแพงเพชร
13.00 น.
ออกเดินทางไป สุโขทัย แวะดูการท�ำถั่วทอดสุโขทัยต้นต�ำรับ
แวะดูผ้าทองค�ำ ซื้อผ้าร้านสาธร
17.00 น.
รับประทานทานอาหารเย็น ณ วิทยาลัยการพลศึกษาสุโขทัย
19.00 น.
เที่ยวชมงานเผาเทียน เล่นไฟ ลอยกระทง สุโขทัย
ผู้ที่ต้องการเข้าชม แสงสี เสียง (โปรดแจ้ง เพื่อการจองบัตร
ไม่รวมในค่าเดินทาง)
21.30 น
เดินทางกลับก�ำแพงเพชร เข้าพักที่โรงแรมชากังราว
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (วันที่สอง)
05.00 น.
ชมพิธีพลียา ที่ต้นแม่ขี้เหล็ก ณ เมืองโบราณ นครชุม
(ส�ำหรับผู้ที่สนใจ)
07.00-08.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.
เดินทางถึงนครชุม เครื่องดื่มต้อนรับน�้ำสมุนไพร
เพื่อปรับธาตุของหมอวัฒน์
09.00
เรียนรู้ ชิม และชม การท�ำแกงขี้เหล็กของบ้านนครชุม
และร่วมเชียร์การแข่งขันแกงขี้เหล็กลีลาของ 11 ชุมชน
10.00 น.
นั่งรถรางเล่าขานนครชุม ผ่านวัดโบราณส�ำคัญ เช่น ป้อม
ทุ่งเศรษฐี ผ่านคลองสวนหมาก ตามรอยครูมาลัย ผู้ประพันธ์
นวนิยายรักสะเทือนอารมณ์  “ชั่วฟ้าดินสลาย”  ชมบ้าน
ห้างพะโป๊ อายุกว่าร้อยปี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวริมบึง
http://seniorclub.swu.ac.th
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13.30 น.
14.30 น.
16.30 น.

อาบน�้ำแร่  แช่ออนเซน บ่อน�้ำพุร้อนพระร่วง
อาหารว่าง เมี่ยงค�ำ (เส้นหมี่ ข้าวพอง) บ้านนครชุม น�้ำสมุนไพร
กลับที่พัก พักผ่อน เตรียมเข้าร่วมบุญใหญ่วันเพ็ญเดือน 12
ถวายผ้าป่าแถว ลอยกระทงสายบ้านนครชุม
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศตลาดย้อนยุค
19.30 น.
ไหว้พระบรมธาตุ ถวายผ้าป่าแถว ชมการแสดง และ
ร่วมลอยกระทงสายตามสายน�้ำปิงกว่า 10,000 ดวง และ
ทานเมี่ยงแสนอร่อยของบ้านนครชุม  
21.00 น
กลับที่พักโรงแรมชากังราว  ดูกระทงสายหมื่นดวงจากหน้าต่าง
ห้องนอน
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (วันที่สาม)
07.30 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.
นั่งรถไฟฟ้าเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร มรดกโลก
11.00 น.
ชมการผลิตและชิม เฉาก๊วยชากังราว รสอร่อยและสัง่ ซือ้ กลับบ้าน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน บะหมี่ชากังราว
13.30 น.
เดินทางไปน�้ำตกคลองลาน
15.30 น.
กลับที่พัก โรงแรมชากังราว  พักผ่อนตามอัธยาศรัย
18.30 น . รับประทานอาหารค�่ำ ณ โรงแรมชากังราว
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (วันที่สี่)
06.30 น.
เข้าร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.
เดินทางกลับ กทม.
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่บึงบอระเพ็ด
13.00น.
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำที่บึงบอระเพ็ดหรือเที่ยววัด
14.00 น.
เดินทางกลับ แวะซื้อปลาช่อนแห้งรสอร่อยที่สิงห์บุรี
18.00 น.
ถึง มศว
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