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 หากจะกล่าวว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา”ก็คงใช้ได้

กับวาระการเกษียณอายุราชการ เปรียบเหมือนการโลด

เล่นของชีวิตในระบบการท างานที่ท ามาตั้งแต่วัยหนุ่ม-สาว 

จวบจนมาถึงวาระหนึ่งที่ต้องหยุดการท างาน หยุดการ

ด าเนินชีวิตแบบต้องตื่นเช้าตรู่ ฝ่ารถติดมาท างาน แล้วใช้

ชีวิตในสถานที่ท างานอีกตลอดทั้งวัน กิจกรรมที่เราเคย

ท าเช่นน้ีมาหลายสิบปี ก าลังจะหยุดลง  

 พร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์การท างานที่

ได้สั่งสมมานานอาจจะถูกลบเลือนหายไป การเรียนรู้

จากประสบการณ์จากผู้เกษียณที่ผ่านการท างานมาอย่าง

ยาวนานจึงเป็นขุมความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เราอยาก

ถ่ายทอดให้กับบุคลากรชาวคณะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราว

ประสบการณ์ ของผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2562 

 ขอขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการประจ าป ี

2562 ที่แบ่งปันเรื่องราวการท างาน การเรียนรู้ เพื่อให้

เราได้บันทึกไว้ใน “บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม”           

ค าน า 



 

บทสัมภาษณ์ 

คุณลิขิต  ศรีมนตรี      1 

 

ค าจากใจเพื่อนร่วมงานถึงคุณลิขิต ศรีมนตรี 

คุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต     9 

คุณสุเทศ สุกใส      10 

คุณสุภาพ สิงคลีประภา     11 

คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์      12 

ค าขอบคุณจากใจ      13 

สารบัญ 



ช่วงระยะเวลาการท างานตามระบบราชการของคนแต่ละคน

จะมีวันส้ินสุด เราเรียกช่วงเวลานั้นว่า “การเกษียณอายุ

ราชการ”   ส าหรับบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ ในปี 2562 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นรวม 3 

ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ                                                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  โรจนกนันท์ และคุณลิขิต 

ศรีมนตรี  การท างานจนครบวาระนั้น นับว่าเป็นเกียรติ

ประวัติของบุคคลท่านนั้น ๆ ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเททั้งพลัง

กายและพลังใจในการท างานมาอย่างยาวนานหลายสิบปี  

ซึ่งท่านได้สร้างผลงานจากองค์ความรู้  ความสามารถของ

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผลงานทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุน

ภาระกิจด้านต่าง ๆ   ของคณะอย่างมีคุณค่า ท่านท าด้วย

ความเสียสละอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเกียรติประวัติและ

คุณงามความดีจะจารึกอยู่ในความทรงจ าของพี่ น้อง และ

เพื่อนร่วมงานตลอดจนลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป  

ค ากล่าวสดุดี ถึง ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2562 



คณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความรู้ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เราได้เป็น

สื่อกลางที่จะแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ที่ทรงคุณค่าจากมุมมอง

และประสบการณ์การด าเนินชีวิตและการท างานของท่าน 

ลงในบันทึกขุมความรู้ เล่มที่ 7 ฉบับผู้เกษียณ              

ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นมุทิตานุสรณ์ให้กับบุคลากรรุ่นหลัง

ได้รับทราบ และน าไปเป็นแนวทาง เป็นก าลังใจในการ

ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง 

ประธานคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยง  

และการบริหารจัดการความรู้ 
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เริ่มท างานเมื่อปี 2546 พี่ท างานที่บัณฑิตวิทยาลัยมา

ก่อน ในต าแหน่งหัวหน้ายานพาหนะ แต่เป็นพนักงาน

เงินรายได้ และคณะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ ที่เป็น

พนักงานเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย พี่ที่บัณฑิตเลย

แนะน าให้มาลองสมัครที่นี่  ในยุคนั้น รศ.ดร. อนุชาติ 

พวงส าลี เป็นคณบดี และได้รับการคัดเลือก นั่นคือ 

จุดเริ่มต้นของการท างานที่คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา 

คุณลิขิต  ศรีมนตรี  

ระยะเวลาการท างานที่คณะ : 

      16 ปี 

จุดเริ่มเต้นของการได้เข้า
มาร่วมท างานที่คณะ 
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เริ่มต้นด้วยการเข้ามาท างานในต าแหน่ง  

“รักษาการหัวหน้าอาคาร” 

ท าหน้าที่ : ดูแลหน่วยซ่อมบ ารุง ยานพาหนะ และพัสดุ  

การเรียนรู้งาน : เป็นการเรียนรู้งานด้วยตนเอง เป็น

การเรียนรู้ไปด้วย ท างานไปด้วย เราจะพยายามคิด

ข้ันตอนการท างานให้สั้น กระชับ และให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ 

ต าแหน่งและบทบาทหน้าที่ได้รับ 
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 ท างานในต าแหน่งนี้ได้ 1 ปี ก็มีค าสั่งให้พี่ย้ายงานไป

เรียนรู้งานใหม่ในต าแหน่งเดิม แต่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน 

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ ในขณะนั้น เราไม่

เคยท างานด้านนี้มาก่อน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ต้องร่วมออก

ภาคสนามกับนักศึกษาเพื่อถ่ายรูปบรรยากาศ ช่วยบันทึก

วิดีโอ ช่วยตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ  

การเรียนรู้งาน : ต้องใช้วิธีการจดบันทึก เพราะการใช้

เครื่องมือเป็นอะไรที่เราไม่เคยท ามาก่อน การจดบันทึก

วิธีการใช้จึงเป็นวิธีการเรียนรู้งานของเรา 

 

 1 ปีผ่านไปมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการท างาน         

ก็ถูกมอบหมายให้มาท าหน้าที่ ประสานงานหลักสูตร ETS 

(หลักสูตรเทคโนโลยีการบริการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ) 

งานบริการการศึกษา โดยท าหน้าที่ : ดูแลหลักสูตร 

ตั้งแต่เริ่มต้น รับสมัคร เปิดสอบ ดูแลเสาร์-อาทิตย์            

เดินหนังสือราชการ และท าหน้าที่สารบรรณให้กับงาน

บริการการศึกษา  
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 ท างานในต าแหน่งประสานงานหลักสูตรได้ประมาณ 

1 ปี ก็ย้ายมาท าหน้าที่ พัสดุ ที่งานคลังและพัสดุ  

ท าหน้าที่เกี่ยวกับ : เบิก-จ่ายพัสดุ ให้กับบุคลากรของ

คณะ และท างานสารบรรณให้กับงานคลังและพัสดุ  

 

 ท างานที่งานคลังและพัสดุได้ประมาณ 4-5 ปี ก็ถูก

ย้ายให้มาช่วยงานกายภาพและบริการพื้นฐาน จนถึง

ปัจจุบัน โดยการย้ายมางานกายภาพครั้งนี้  

ท าหน้าที่เกี่ยวกับ : การจัดรถเพื่ออ านวยความสะดวกใน

การเดินทางให้กับบุคลากรของคณะที่ต้องเดินทางไป

ประชุมนอกสถานที่หรือไปติดต่อราชการ  
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การท างานของพี่จะไม่ให้งานค้าง ถ้าบนโต๊ะมีงาน 1 ชิ้น  

พี่ต้องรีบเคลียร์ 1 ชิ้นให้เสร็จสรรพ เร่งรีบท าให้เสร็จ      

แต่ถ้ามาพร้อมๆ กันหลายๆ ชิ้น ก็จะท าชิ้นที่เร่งรีบกว่า 

โดยเรียงล าดับความส าคัญว่าสิ่งใดส าคัญกว่างานทุกอย่าง

ในหน้าที่เรา เราต้องท าให้เสร็จ หรืองานบางอย่างเรา

สามารถท าล่วงหน้าไว้ได้เลย เช่น การต่อภาษี เรารู้ว่าทั้งปี

เราต้องต่อวันไหน ช่วงไหน เราก็วางแผนจัดท าขอ

งบประมาณ ท าต้นเรื่องไว้รอได้เลย 

รูปแบบการท างานของพี่ลิขิต ศรีมนตรี 
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พี่คิดว่าพี่เป็นคนจัดระบบในตัวเอง งานแบบนี้พี่จะท าข้ันตอน

อย่างไรตามล าดับ แต่ไม่เคยได้ถ่ายทอดหรือสื่อสารออกมา

เป็นคู่มือ แต่เราจะพยายามท าข้อมูล หรือท าไฟล์เอกสารให้

คนอื่นสามารถท าตามได้ หรือมาดูแล้วรู้เรื่องจากเอกสาร  

การมีส่วนร่วมในการสร้างระบบหรือกลไกการ
ปฏิบัติงานที่พี่ลิขิตภูมิใจ  

มองว่าในแต่ละงานมีการคุยกันน้อยไปหน่อย อยากให้มีการ

ท างานร่วมกันและร่วมท างานไม่ต้องแยกมาเป็นงานของใคร 

แต่ร่วมกันท าเพื่อส่วนรวม หรือให้มองเห็นงานของส่วนรวม

เป็นส าคัญ  

การพัฒนาของคณะในอนาคต ในมุมมองของ
พี่ควรเป็นไปในทิศทางใด  
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มีความผูกพันกับคณะมาก เพราะถ้าคิดเราใช้ชวีิตอยู่บ้านแค่

นอนหลับแล้วตื่นมาก็มาคณะ ใช้ชีวิตอยู่คณะอีกตลอด     

ทั้งวัน จึงรู้สึกผูกพันมาก บางทีแค่เดินดูรอบคณะก็ยัง

อยากจะท าโน่นนั่นน่ี อยากจัดอยากท าความสะอาด คิดว่า

เป็นเสมือนบ้านอีกหลัง  

ความผูกพันที่พี่มีต่อคณะ  

อยากให้รักคณะจริงๆ และท าเพื่อคณะเป็นการตอบแทน 

เพราะก็คิดว่าคณะให้มาเยอะแล้ว ถ้าเปรียบเทียบเราอย่า

ท าตัวเหมือนกาฝากที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ และคอยดูด        

น้ าเลี้ยง ดูดอาหารไปจากต้นไม้ใหญ่ มันก็ท าให้ต้นไม้ใหญ่

ล้มไปได้ ก็เหมือนคณะ หากมีแต่คนเอาแต่ผลประโยชน์

ของตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็จะท าให้คณะล้มได้ ไม่อยากให้เกิด

ว่าวันหนึ่งคณะหายไป สิ้นชื่อไป เหลือเป็นแค่สาขา หรือ

ภาควิชา  

ฝากอะไรถึงพี่น้องในคณะ  
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มีความสุขที่มีงานเข้ามา และตื่นเช้าก็อยากมาท างาน 

พองานออกมาดี เราก็จะยิ่งมีความสุขในการท างาน 

ข้อคิด หรือคติในการท างาน  
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แนวทางการท างาน/หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

ได้ร่วมงานกับคุณลิขิต นื่องจากคุณลิขิตได้ย้ายมาท างาน

ด้านประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือ บทบาทหน้าที่ของ พี่ลิขิต

ก็จะช่วยดูแลอุปกรณ์ โสตฯ ดูแลห้องเรียน ช่วยถ่ายวิดีโอ 

ร่วมออกภาคสนามเพื่อดูแลอุปกรณ์โสตฯ ในภาคสนาม

ร่วมกับพี่ตุ๊กแก เนื่องจากพี่ลิขิตก็จะไม่ได้จบมาสายงานนี้

โดยตรง แต่แกก็พยายามเรียนรู้ และจดบันทึก 

 

ฝากถึงพี่ลิขิต:  อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพ เพราะเราก็ไป

หาหมอคนเดียวกัน เจอกันก็จะคุยกันว่ารอบนี้น้ าตาล

เท่าไหร่กันบ้าง 

(หัวเราะ) เมื่อมี

เวลาก็อยากให้

ออกก าลังกาย

บ้าง  

ค าจากใจ : คุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต 
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แนวทางการท างาน/หรือสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

พี่ลิขิตเป็นคนท างานละเอียด 

ใจเย็น และท างานจริงจัง แกมีทักษะการท างานด้าน

เอกสารได้ดี และเก็บเงินส่วนกลางของห้อง มีบัญชีชี้แจง

รายละเอียด ส่วนนิสัยก็จะมีขี้ใจน้อย แต่ก็ยอมกันได้ใน

เรื่องงาน คุยกันให้ข้อมูลกันแกก็ยอมรับฟัง  

 

ฝากถึงพี่ลิขิต:  อยากให้พี่ลิขิตพาพี่แมวไปท่องเที่ยวสอง

คนตายายบ้าง (หัวเราะ) ดูแลสุขภาพ และไม่น่าห่วงเรื่อง

เงินหลังเกษียณเพราะพี่ลิขิตเป็นคนมีระเบียบวินัยในการ

ใช้เงิน ก็ยังเสียดายเราน่าจะได้ท างานร่วมกนันานกว่านี้

ได้อีก 

ค าจากใจ : คุณสุเทศ 
สุกใส 
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แนวทางการท างาน/หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

ผมท างานกับพี่ลิขิตใน 2 บทบาท บทบาทพี่ลิขิตเคยเป็น

หัวหน้างาน แกเป็นคนรักลูกน้อง มีงานอะไรจะร่วมช่วย

ท างาน อีกบทบาทเมื่อท าหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา         

พี่ลิขิตมีความเป็นระเบียบและช่วยปิดข้อด้อยของงาน

เอกสารได้เยอะมาก ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีความ

ตรงไปตรงมา 

 

ฝากถึงพี่ลิขิต:  อยากให้พี่

ลิขิตดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง เมื่อมีโอกาสก็แวะมา

เย่ียมเยียนกันบ้าง 

ค าจากใจ : คุณสุภาพ สิงคลีประภา 
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แนวทางการท างาน/หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

พี่ลิขิตเป็นคนรอบคอบ และให้ความส าคัญกับความ

ซื่อตรง ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง

เข้มงวด พี่ลิขิตเป็นคนมีน้ าใจ ดูแลน้องๆ ร่วมงาน โดยมี

ขนมนมเนยมาให้บ่อย (หัวเราะ) 

 

ฝากถึงพี่ลิขิต:  อยากให้พี่ลิขิตดูแลเรื่องสุขภาพ ขอให้มี

สุขภาพแข็งแรง มีโอกาสก็ขอให้แวะมาเย่ียมเยียนกันบ้าง 

และขอให้มีความสุขกับการดูแลต้นไม้ที่แกชอบ  

ค าจากใจ : 
คุณอภิรมย์ 
อังสุรัตน์ 
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คณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความรู้ ขอขอบพระคุณผู้เกษียณประจ าปี 2562 ที่

ร่วมพูดคุย ให้ความรู้ และจากเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้

ฝากความระลึกถึงจากใจไปยังผู้เกษียณให้ร่วมจดจ าใน

รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกเรื่องราวที่ร่วมกัน

ถ่ายทอด แสดงให้เห็นถึงความทรงจ าดีๆ และความรู้สึก

ดีๆ ของทุกท่านที่มีต่อกันและกัน ไม่ว่าผู้เกษียณอายุจะ

หมดภารกิจในองค์กรไปแล้ว แต่เราก็ยังคงได้รับรู้สิ่งที่    

ผู้เกษียณทุกท่านได้ตั้งใจและทุ่มเทให้กับองค์กรของเรา

อย่างสุดความสามารถ และสามารถน ามาเป็นแบบอย่าง

ให้เราปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป 

ค าขอบคุณจากใจ 




