21. ศาสตราจารยระดับ 11 คนแรก
สําหรับทุกสาขาวิชาดานวิศวกรรม
21.1 เปนกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

ข า ราชการพลเรื อ นมี ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ข า ราชการครู
มี ค ณะกรรมการข า ราชการครู (ก.ค.) ข า ราชการทหารมี ค ณะกรรมการกลาโหม (กห.)
ข า ราชการตํ า รวจมี ค ณะกรรมการข า ราชการตํ า รวจ (ก.ตร.) ข า ราชการตุ ล าการ
มีคณะกรรมการขาราชการตุลาการ (ก.ต.) สวนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ก็มี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
ก.ม. มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน ช ว งหนึ่ ง ผมเป น ประธานสภาคณาจารย
อยูลาดกระบัง มีบันทึกจากทางราชการใหเสนอชื่อ ก.ม. ผมนําเขาที่ประชุมสภาคณาจารย
ที่ประชุ มก็ก รุ ณาเสนอชื่ อผม ผมก็ทํ า บั น ทึกถึงทบวงวา ที่ประชุ มสภาคณาจารยส ถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังไดพิจารณาแลวมีมติสงชื่อ ศ.ดร. ศรีศักดิ์
จามรมาน แลวลงนามโดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ในตําแหนงประธานสภาคณาจารย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สวนที่ประชุมประธานสภาคณาจารยทั่วประเทศ พอดีผมเปนรองประธานคนที่ 1
แลวประธานไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย จึงพนจากตําแหนงในสภาคณาจารย
ที่ประชุม มี ม ติใ ห ผมรั ก ษาการเป น ประธานที่ประชุม ประธานสภาคณาจารยทั่ว ประเทศ
ผมเสนอใหพิจารณาเรื่องทบวงขอใหสงชื่อผูสมควรเปน ก.ม. ที่ประชุมก็กรุณาเสนอชื่อผม
ผมก็ทําบันทึกวา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยทั่วประเทศพิจารณาแลวเห็นสมควรสงชื่อ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เปน ก.ม. แลวลงนาม ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ในฐานะประธานที่
ประชุมประธานสภาคณาจารยทั่วประเทศ ความจริงผมก็รูสึกตอนที่เสนอชื่อตัวเองและลง
นามบันทึกเองวาไมคอยจะถูกตอง แตปรึกษานักกฎหมายแลวทานก็บอกวาธรรมเนียมไทย
เขาก็ ทํ า กั น แบบนี้ ตกลงผมก็ ไ ด เ ป น สมาชิ ก คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ประกอบดวย
1. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
2. นายทวิช กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีวาการ
รองประธาน
ทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการ
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3. นายกําแหง สถิรกุล
4. นายภุชงค เพงศรี
5. นายอรุณ รักธรรม
6. นายอุดม วโรตมสิกขดิตถ
7. นายวิลาศ สิงหวิสัย
8. นายจรัส สุวรรณเวลา
9. นายทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
10. นางสาวอุทัย ทุติยะโพธิ
11. นายวิจารณ พานิช
12. นางจรรจา สุวรรณทัด
13. นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
14. นายไพฑูรย อิงคสุวรรณ
15. นายจิตติ ติงศภัทิย
16. นายวิษณุ เครืองาม
 17. นายศรีศักดิ์ จามรมาน
18. นายวิจิตร ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ

21.2 เปนประธาน อ.ก.ม. ตําแหนงศาสตราจารย
หลายสาขาวิชา

หนา ที่ ในบรรดาหลายหนา ที่ของ ก.ม. คือ การพิจารณาตํา แหนง ศาสตราจารย
สาขาวิชาทั้งหลาย เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอมาที่ ก.ม. ก.ม. ก็จะตองตั้ง อ.ม.ก. (อนุกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) พิจารณา ปรากฏวา ก.ม. กรุณาใหความไววางใจ
ตั้งผมเปนประธาน อ.ก.ม. พิจารณาตําแหนงศาสตราจารยหลายสาขา อาทิ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมควบคุม สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสถาปตยกรรมศาสตร เปนตน
อ.ก.ม. พิจารณาตําแหนงศาสตราจารย พิจารณาแลวก็ตองนําผลงานการพิจารณา
ไปเสนอ อ.ม.ก. วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ แลว อ.ม.ก. ชุดนี้จึงจะนําผลการ
พิจารณาไปเสนอ ก.ม. อีกตอหนึ่ง สมัยนั้น อ.ม.ก. วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ
ประกอบดวย
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1.
2.
 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายวิจิตร
ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายศรีศักดิ์ จามรมาน
นายทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
นายปรีดา
วิบูลยสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี ดุก
นายประเสริฐ ทองเจริญ
นายวิกรม
เมาลานนท
นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
นายพจน
สะเพียรชัย
นายสมศักดิ์ ชูโต
นายวิศิษฎ
สัตปรีชา
นายธรรมนูญ โสภารัตน
นายสุธรรม
อารีกุล
นายปราโมทย โชติมงคล ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
นางวาสนา
กลาณรงค เจาหนาที่ทบวงมหาวิทยาลัย
นายศักรินทร พิสิษฐสังฆการ เจาหนาที่ทบวงมหาวิทยาลัย
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ประธาน อมก.
อมก.
อมก. 
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
อมก.
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

21.3 ไปอเมริกาหาขอมูลขอซี 11 คนแรกดานวิศวกรรม

แตเดิมมานั้น ศาสตราจารยเต็มขั้นในเมืองไทยขึ้นไดถึงเพียงซี 10 ใครไดซี 10 แลว
ไม มี ท างเติ บ โตต อ ไปก็ ล าออกไปทํ า งานเอกชน นั บ เป น สมองไหลทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย
เสี ยครู บ าอาจารย ที่เ กง กลา สามารถใหเ อกชน ฉะนั้น ทางรั ฐบาลจึ ง กรุ ณ าขยับ ขยายให
ศาสตราจารยเลื่อนขั้นไดสูงสุดถึงซี 11 เทากับปลัดกระทรวง หรือ จอมพล นั่นคือสูงกวา
อธิบดี ซึ่งเปนซี 10 สูงกวาผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนซี 10 สูงกวาผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเทียบเทาซี 10 ตองเปนจอมพล หรือ
พลเอกกิ น ตํ า แหน ง จอมพล จึ ง จะเที ย บเป น ซี 11 ในเมื อ งไทยสมั ย นั้ น มี ป ลั ด กระทรวง
มี จ อมพล มี เ ลขาธิ ก ารระดั บ 11 และมี ศ าสตราจารย ร ะดั บ 11 รวมแล ว ทั้ ง ประเทศ
เปนขาราชการระดับ 11 ประมาณ 50 ทานเทานั้น
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เมื่อ พ.ศ. 2531 ไมมีศาสตราจารยวิศวกรรมศาสตรคนใดไดซี 11 เลย ไมวาจะเปน
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นใด ผมอยูใน
ก.ม. เห็นมาตรฐานและวิธีพิจารณาแลวก็เชื่อวาตนเองมีผลงานเพียงพอ แตตองรวบรวม
เขียนเปนลายลักษณอักษร ขอกําหนดขอหนึ่งคือจะตองมีนักวิจัยนําผลงานของเราไปอางอิง
เปนจํานวนมากพอ สมัยนั้นอินเทอรเน็ตยังไมแพรหลาย ผมไปคนในหองสมุดเมืองไทยก็หา
ไมได พอดีทางอเมริกาเขามีทุนใหขาราชการระดับปลัดกระทรวงไปดูงานหนึ่งเดือน คงจะ
เชิญครบหมดแลวก็เลยมาเชิญผม ซึ่งเปนซี 10 กําลังจะขอซี 11 ผมก็เลยถือโอกาสตอบรับ
โดยขอไปดูงานหองสมุดรัฐสภา และศูนยซุปเปอรคอมพิวเตอร
ที่หองสมุดรัฐสภา เมื่อวางจากการฟงคําบรรยาย และเยี่ยมชมงานแผนกทั้งหลาย
มากมายแลว ผมก็ใชเวลาคนวารสารตางๆ หาวามีนักวิจัยใดนําบทความวิจัยผมไปอางอิง
ถายสําเนาบทความเหลานั้นพรอมทั้งหนาสุดทายที่มีรายการอางอิงบทความวิจัยของผม
รวมแลวไดกวา 100 รายการ

21.4 อ.ก.ม. เสนออนุมัติแต ก.ม.ขอใหนําประวัติไปทําเปน
มาตรฐาน

ผลการประชุม อ.ก.ม. พิจารณาตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 อ.ก.ม. เห็นวาผมมี
ผลงานเหมาะสมที่จะเลื่อนตําแหนงจากศาสตราจารยระดับ 10 เปนศาสตราจารยระดับ 11 ได
ในการประชุม ก.ม. ผมก็ขอออกจากที่ประชุมตามมารยาท ปกติ อ.ก.ม. เสนอวา
ใครเหมาะสม ก.ม. ก็ อนุ มั ติ ในกรณี ข องผมปรากฏว า มีปญ หาถกเถีย งกัน อยูน าน กว า
เจาหนาที่จะมาเชิญผมกลับเขาไป สอบถามเพื่อนกรรมการไดความวามีผูใชวิทยายุทธพิเศษ
ดึงเรื่องของผม โดยเสนอวาเนื่องจากผมจะเปนศาสตราจารยระดับ 11 คนแรกของเมืองไทย
ในดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาจึงสมควรให อ.ก.ม. นํากลับไปวิเคราะหเสนอเปนมาตรฐาน
วาตอไป ใครจะเปนศาสตราจารยระดับ 11 ดานวิศวกรรมศาสตร จะตองมีผลงานอะไรบาง
ตกลงผมไดเปนศาสตราจารยระดับ 11 ตั้งแต พ.ศ. 2531 เมื่ออายุประมาณ 51 ป
และดํารงตําแหนงซี 11 จนอายุ 60 ป รวมเปนซี 11 อยู 10 ป นาจะเปนซี 11 นานกวา
ขาราชการคนอื่นในเมืองไทย ซึ่งปรกติไดเปนซี 11 เพียง 4-5 ป ก็อายุ 60 ตองเกษียรแลว
สําหรับการพิจารณาของ อ.ก.ม. นั้นไดพิจารณาดังตอไปนี้
ตําแหนงที่เสนอขอ ศาสตราจารย ระดับ 11 ในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วันที่ ก.ม. รับเรื่อง 1 สิงหาคม 2531

บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย และบิดาอินเทอรเน็ตไทย

คุณวุฒิ
- วศ.บ. (โยธา)
- M.Eng. (Hydraulics)
- Ph.D. (Engineering
Computations)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
2502
2504
2507

ประวัติการรับราชการ
- ดํารงตําแหนงอาจารย
เมื่อ
- ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
เมื่อ
- ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
เมื่อ
- ลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพอื่น
เมื่อ
- บรรจุกลับเขารับราชการใหม
เมื่อ
อายุราชการ 21 ป
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สถานศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
A.I.T.
Georgia Institute of
Technology U.S.A.
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2520-2527
พ.ศ. 2527

ผลการพิจารณา
1. ผลงานวิจัยคนควาใหมหรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
ผูขอมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารย รวม 80 รายการ
เปนผลงานดานคอมพิวเตอร ซึ่งไดศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนผูริเริ่มคนควางานวิจยั
ใหมๆ ซึ่งกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการดานนี้ ผลงานวิจัยไดรับตีพิมพในวารสาร
ทั้งตางประเทศและในประเทศ มีคุณภาพเขาเกณฑที่ กพ.กําหนด ไดแกผลงานดังตอไปนี้
1.1 Charmonman S. and Wagener J.L: On Structured Programming in Fortran. ACM
SIGNUM Newsletter 10(1), 1975. และคอมพิวเตอรสาร 3(6) เมษายน 2518 : 37-45.
1.2 Charmonman S. and Ralston A: Structured Fortran and the First Course in
Computer Science. Second World Conference on Computers in Education,
North- Holland, 1975: 966-970 และพิมพอีกครั้งเพื่อเผยแพรในประเทศไทยใน
คอมพิวเตอรสาร 3(6) เมษายน 2518: 31-37.
1.3 ศรีศักดิ์ จามรมาน : รายงานการศึกษาความเหมาะสมอุตสาหกรรมคําสั่งคอมพิวเตอร
ในประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2528: 170 หนา และพิมพในวารสารเปนภาษาอังกฤษโดยใชชื่อวา Software
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Industry in Thailand. ABAC Journal. 7(1). 2528: 1-17. และเปนภาษาไทยโดยใชชื่อ
เรื่องอุตสาหกรรมคําสั่งคอมพิวเตอร วารสารผูจัดการ 1 (11) กรกฎาคม 2527: 165-172.
1.4 ศรีศักดิ์ จามรมาน : การใชไมโครคอมพิวเตอรในระบบขอมูลเพื่อการบริหารการประชุม
วิชาการสถิติประยุกต ครั้งที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พฤษภาคม 2525:
18.1-18.25
1.5 Charmonman S: and Komolmas P.M: Proceedings of the Joint Thai, IDRC,
UNCTC, and IBI Asean Regional Seminar on Transborder Data Flow Impacts.
1987 Special Issue of ABAC Journal. 1987: 172 pages.
1.6 Charmonman S: Transborder Data Flows and Thailand. Final Report of a Project
supported by IDRC. Published by United Nations Center on Transnational
Corporations. 1987: 333 pages. Also in ABAC Journal. 1987: 69-92.
1.7 Charmonman S: Continuous Piecewise Interpolation คอมพิวเตอรสาร 4(9)
กรกฎาคม 2519: 49-54.
1.8 Charmonman S: Building Automation Systems—Thailand Experience. UNESCO
Regional Seminar on Building Automation Systems, Kuala Lumpur, Malaysia,
September 1984: 17 pages และคอมพิวเตอรสาร 12(57) พฤษภาคม 2528: 53-55.
1.9 Charmonman S: Computer Laboratories in Thailand and Their Needs. Final
Report to USAID, August 1984: 165 pages
1.10 Charmonman S: A Decision Support System for Coalition Government
Formation. Regional Symposium on Computer Science and Its Applications,
Thailand. January 1987: 8.1-8.10
2. ความเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ
ผู ข อมี ห ลั ก ฐานแสดงความเป น แหล ง อ า งอิ ง ทางวิ ช าการ ทั้ ง ในและต า งประเทศ
รวม 103 รายการ เห็นวาอยูในเกณฑที่ ก.ม. กําหนด ดังตัวอยางความเปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการดังตอไปนี้
2.1 Charmonman S. A Numerical Solution of the Pattern of Fresh-Water Flow in
an Unconfined Coastal Aguifer. J. Geophys. Research 70(12), 1965: 28132819. มีตัวอยางการอางอิง คือ
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2.1.1 Hewson-Browne R, C. An Analytic Solution for the Problem of a
Confined Aquifer in which a Fresh-Water Canal Runs along the
Middle of a Mud Flat. Quarterly J. of Mechanics and Applied
Mathematics. Oxford. 27(2), May 1974: 143-148.
2.2 Charmonman S. A Numerical Method of Solution of Free Surface Problems.
J. Geophys, Research. 71(10), 1966: 3861-3868. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.2.1 Hewson-Browne R. C. An Analytic Solution for the Problem of a
Confined Aquifer in which a Fresh-Water Canal Runs along the
Middle of a Mud Flat. Quarterly J. Mechanics and Applied
Mathematics. Oxford. 27(2), May 1974: 143-148.
2.3 Charmonman S. Coastal Parallel Canals with Intermediate Drains.
J.Amer.Soc.Civil Engs. (Hydraulics Div.), 93, 1967: 13-27. มีตัวอยางการ
อางอิง คือ
2.3.1 Cryer C.W. On the Approximate Solution of Free Boundary Problems
Using Finite Differences J. Association for Computing Machinery.
17(3), July 1970: 397-411.
2.4 Charmonman S, Carstens M.R. and May G.D. A Fresh Water Canal as a
Barrier to Sea-Water Intrusion. J. International Association of Scientific
Hydrology, 72. 1967: 74-382. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.4.1 Johnson A.I. Ground Water-Hydrology, US. National Report, 1967-1971.
Fifteenth General Assembly, IUGG. Transaction American Geophysical
Union. 52(6), June 1971: 259-269.
2.5 Charmonman S. An Efficient Algorithm for Inverting a Block-Symmetric
Matrix. Mathematics of Computations 21, Dec, 1967: 715-717. มีตัวอยาง
การอางอิง คือ
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2.5.1 Andrew A.L. Solution of Equations Involving Centrosymmetric Matrix. J.
Technometrics. The American Society for Quality Control and the
American Statistical Association. 15(2), May 1973: 405-407.
2.6 Charmonman S. Eigenvectors of a 2n X 2n Matrix Comm. ACM; 10(12),
Dec. 1967: 800-801. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.6.1 Lee, Anna. Centrohermitian and Skew-Centrohermitian Matrics.
Linear Algebra and Its Applications. New York. 29 February 1980:
205-210.
2.7 Charmonman S, and Julius, R.S. Explicit Inverses and Condition Numbers
of Certain Circulants. Math Comp. 22, 1968: 428-430. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.7.1 Stallings W.T. and Boullion T.L. The Pseudoinverse of an E-Circulant
Matrix. Proceedings of the American Mathematical Society 34(2),
August 1972: 385-388.
2.8 Charmonman S. and Ralston A. Structured Fortran and the First Course in
Computer Science. Proc 2nd World Conf. Computers in Education. NorthHolland, 1975: 965-970. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.8.1 Ralston A. and Wagener J.L. Structured Fortran-An Evolution of
Standard Fortran. IEEE Transactions on Software Engineering SE-2,3,
Sep.1976: 154-175.
2.9 Charmonman S. and Wagener J.L. On Structured Programming in Fortran.
ACM SIGNUM News letter, 10(1), 1975, คอมพิวเตอรสาร 3(6) เมษายน 2518:
7-45 มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.9.1 Haring G. and Schechtner O. On the Realization of Extended Control
Structures in FORTRAN. Software-Practice and Experience, 13, 1983:
431-445.
2.10. Charmonman S. State of Computer Technology in Thailand in 1983. Asian
Regional Conf. of Scientists Thailand.1983: A.1-A.15. มีตัวอยางการอางอิง คือ
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2.10.1 Yuthavong Y. et al. Key Problems in Science and Technology in
Thailand, Science Magazine. Vol.227. March, 1985: 1007-1011.
2.11 Charmonman S. Computer Laboratories in Thailand and their Needs. Final
Report to USAID. Thailand. August, 1984: 165 pages. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.11.1 U.S. National Research Council. Summary Report on Workshop on
Thai-U.S. Science and Technology Collaboration National Academy
Press. Washington, D.C., USA. 1984: 107 pages.
2.12 Charmonman S. Building Automation Systems: Thailand Experiences.
Unesco Regional Seminar on Building Automation System. Malaysia.
คอมพิวเตอรสาร 12(57) พฤษภาคม 2528: 53-55. มีตัวอยางการอางอิง คือ
2.12.1 มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป
เอกสารการสอน โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529: 600 หนา
3. ความเปนที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร ผูขอไดรับ
การยอมรับนับถือตามเกณฑที่ ก.ม. กําหนดดังตัวอยางตอไปนี้
1. เปนผูทรงคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร ทําหนาที่กรรมการ
- เปนอุปนายกและประธานวิชาการ สมาคมคอมพิวเตอรแหงเมือง โรเชสเตอร
รัฐนิวยอรก พ.ศ. 2516-2517
- เปนอนุกรรมการ และหัวหนาคณะทํางาน ในคณะกรรมการคอมพิ วเตอร
ของรัฐ พ.ศ. 2517-2521
- เป น ประธานอนุ ก รรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมด า นคอมพิ ว เตอร
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519-2527
- เปนที่ปรึกษาคอมพิวเตอร จัดทําสารานุกรมไทยฯ ในพระราชประสงค พ.ศ.
2521-2530
- เป น ประธานวิ ช าการ และเป น เลขาธิ ก าร สมาคมคอมพิ ว เตอร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2520-2524
- เป น ประธานคณะกรรมการตํ า ราคอมพิ ว เตอร หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526-2527
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- เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมคําสั่งคอมพิวเตอร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2527
- เปนนายกสมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2526 ถึงปจจุบัน
- เป น ที่ ป รึ ก ษาคอมพิ ว เตอร รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2526-2529
2. เปนกรรมการหรือประธานจัดการประชุมคอมพิวเตอรนานาชาติหรือระดับชาติ
- เปนประธานจัดการประชุม National Science Foundation-Conference
Board of Mathematical Science Computer Seminar. U. of Missouri,
USA. 1973.
- เป น ประธานจั ด สั ม มนาวิ ช าการประจํ า ป ของสมาคมคอมพิ ว เตอร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2518
- เปนประธานจัดประชุม Consultative Meeting ให International Federation
for Information Processing ที่มาเลเซีย พ.ศ. 2525
- เปนประธานจัดประชุม Joint Thai, IDRC, UNCTC and IBI ASEAN
Regional Seminar on Transborder Data Flow Impacts. กรุงเทพ 14-16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
3. ไดรับคัดเลือกชีวประวัติลงพิมพในหนังสือชีวประวัติ
- Who’s Who in American Education: Leaders in American Science
- Who’s Who in Computer Education and Research
- Men of Achievement
- Dictionary of International Biolography
- ไดรับเลือกเปนบุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย (Asian Computer Man of the
Year)
ป พ.ศ. 2524 โดยคณะกรรมการนานาชาติ จั ด โดยวารสาร
คอมพิวเตอรเอเชีย (Computer Asia) ซึ่งพิมพที่ฮองกงและวางขายทั่วโลก
มีรูปลงปกหนังสือดังกลาวโดยมีคําบรรยายวา “Top Man in Thailand”
4. ไดรับเลือกใหเปนผูอํานวยการโครงการวิจัยในตางประเทศ ซึ่งตองแขงขันกันสูง
มาก และในประเทศไทย
- National Research Council of Canada Grant No. NRC A-3135:
Numerical Solution of Partial Differential Equation and Error Analysis.
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- U.S. National Science Foundation Grant No. GJ-426: Efficient
Algorithms and Programming Language.
- ทุนวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร
สําหรับโรงสีและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- ทุ น วิ จั ย จากสภาวิ จั ย แห ง ชาติ เรื่ อ ง ผลกระทบของการคุ ม ครองสิ ท ธิ
ทางปญญาดานซอฟตแวรคอมพิวเตอรในประเทศไทย
- ทุนวิจัยจาก International Development Research Centre เรื่อง
Transborder Data Flows and Thailand
5. เปนผูทรงคุณวุฒิดานคอมพิวเตอรรับเชิญจากองคการระหวางประเทศ
- ได รั บ เชิ ญ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญคอมพิ ว เตอร โ ดยองค ก ารยู เ นสโกในโครงการ
Information Network พ.ศ. 2525
- ได รั บ เชิ ญ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญคอมพิ ว เตอร โ ดยองค ก ารยู เ นสโกในโครงการ
ประยุกตคอมพิวเตอรดานงบประมาณ พ.ศ. 2528
- เปน Resource Person, Unesco Computer Training at Beijing
University, 1981
- เปนผูแทนประเทศไทยไปบรรยายในการสัมมนาเรื่อง นโยบายคอมพิวเตอร
ระดับชาติ (Critical Issues for National Computerization Policy) ที่ฮาวาย
(East-West Centre, Hawaii) เมื่อ พ.ศ. 2526
- เปนผูเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร มูลนิธิฟอรด พ.ศ. 2520-2523
- เปนผูเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรของ International Federation for Information
Processing Committee on Information for Development (ICID) พ.ศ.
2522-2527
สรุปผลการพิจารณาของ READERS
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาผลงานทางวิชาการในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 มีคุณภาพ
เขาเกณฑที่ ก.ม. กําหนด สําหรับตําแหนงศาสตราจารย ระดับ11 จึงเห็นสมควรกําหนด
ตํ า แหน ง นายศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน เป น ศาสตราจารย ระดั บ 11 ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร ไดไมกอนวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ดังแสดงในรูปที่ 21.1
สรุป อมก.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีปลัดทบวงเปนประธาน และ
มี ผ มเป น สมาชิ ก อยู ด ว ย แต ผ มลุ ก ออกจากที่ ป ระชุ ม ตามมารยาท มี ม ติ ใ ห ผ มเป น
ศาสตราจารยระดับ 11 คนแรกในดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา แลว ก.ม. ก็อนุมัติโดยผม
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ดํารงตําแหนงศาสตราจารยระดับ 11 ตั้งแต 23 ธันวาคม 2531 ความจริงสามารถรับราชการ
อยูจนถึง 30 กันยายน 2541 แตผมคิดวานาจะลาออกเมื่ออายุครบ 60 ป คือ เมื่อถึงเดือน
เกิด คือ เดือนมีนาคม 2541 จึงยื่นบันทึกขอลาออกแลวไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหพนจากตําแหนงศาสตราจารยระดับ 11 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 18 มีนาคม 2541 ดังแสดงในรูปที่ 21.2 รวมอยูใน
ตําแหนงศาสตราจารยระดับ 11 ตั้งแต 23 ธันวาคม 2531 ถึง 18 มีนาคม 2541 เปนเวลา
ประมาณ 10 ป ยาวนานกวาขาราชการทานอื่นๆ ซึ่งมักอยูในระดับ 10 ไมกี่ปก็เกษียณ

ที่ ทม 0202/25457

ทบวงมหาวิทยาลัย
328 ถนนศรีอยุธยา พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
21 กันยายน 2532

เ รื่ อ ง
เ รี ย น
อ างถึ ง

ก า ร กํา หนดตํา แห น งศาสตราจารย ร ะ ดั บ 11
อ ธิ การบดี ส ถ า บั น เ ทคโ นโ ล ยี พ ร ะจ อม เ กล าเจ า คุ ณท ห ารล าดกร ะบั ง
หนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ ทม 1501/2543
ล ง วั นที่ 23 ธั น ว า ค ม 25 31

ตามหนังสือที่อางถึง ขอให ก.ม.พิจารณากําหนดตําแหนง นายศรีศักดิ์ จามรมาน
ข า ราชการพลเรือ นในมหาวิทยาลัย ระดับ 10 ชั้ น 16,975 บาท เลขประจํา ตําแหนง 171
ตํา แหน ง ศาสตราจารย ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร คณะวิ ศวกรรมศาสตร ใหดํารงตําแหน ง
ศาสตราจารย ระดั บ 11 ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ความแจง แล ว นั้ น
ก.ม.ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานทางวิชาการที่เสนอใหพิจารณานั้น คุณภาพ
อยูในเกณฑการกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารย ระดับ 11 ได จึงลงมติอนุมัติใหกําหนดตําแหนง
ข าราชการดั ง กล าวเป น ตําแหน ง ศาสตราจารย ระดั บ 11 ในสาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร ทั้ง นี้
ไม กอ นวั น ที่ 23 ธั นวาคม 2531
ทราบแล ว ด ว ย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พรอมนี้ไดแจงใหกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิจิตร ศรีสอาน)
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการ และ เลขานุการ ก.ม.

รูปที่ 21.1 บันทึกทบวงใหเปนศาสตราจารย ระดับ 11 ตั้งแต 23 ธันวาคม 2531

บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย และบิดาอินเทอรเน็ตไทย
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ประกาศสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่ อ ง ให ข า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย พ น จากตํา แหน ง
__________
ดวยทบวงมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งอนุญาตให นายศรีศักดิ์ จามรมาน ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ตําแหนง ศาสตราจารย ระดับ ๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ให นายศรีศักดิ์ จามรมาน พนจากตําแหนง ศาสตราจารย ระดับ ๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

รูปที่ 21.2 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหลาออกจากศาสตราจารย ระดับ 11 ไดในเดือนครบอายุ 60 ป
สรุ ป แล ว ในป ที่ ผ มได รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น ศาสตราจารย ระดั บ 11 ด า นวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร นั้ น นั บ ได ว า ผมเป น ศาสตราจารย ระดั บ 11 คนแรกในทุ ก สาขาของ
วิศวกรรมศาสตร อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
ขนสง วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร วิศวกรรมสมุทรศาสตร วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมอวกาศยาน วิศวกรรมอาหาร
และวิศวกรรมการจัดการ เปนตน

