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อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นบัเปนหนึง่วาระสําคัญบนเสนทางการปฏิบตัริาชการดวยภาระหนาท่ีอนัยิง่ใหญ 
ของอดีตผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูเปยมดวย
ภูมิรูเชี่ยวชาญชํานาญในศาสตรและศิลป ยึดมั่นในภูมิธรรม ครองตน ครองคน ครองงาน 
ตามแนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอเกิดความภูมิฐานเปนตวัอยางชั้นเยี่ยมใหแกอาจารย
และบุคลากรรุ นใหม ไดนําหลักคิดเทคนิคการทํางาน แนวทางการใชชีวิตมาปรับ
และประยุกตใชอยางเหมาะสม เกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการจัดงานเกษียณ
อายรุาชการ เพือ่ยกยอง เชดิชเูกยีรตคิณาจารยและบคุลากรทีส่รางคณุประโยชนทางวชิาการ
และวิชาชีพ เปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในทุกดาน 
อีกทั้งหลอหลอมบัณฑิตใหมีลักษณะที่พึงประสงคออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอกราบอาราธนาส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลาย
ในสากลโลกท่ีทานผูเกษียณอายุราชการเคารพศรัทธา จงปกปก รักษา คุมครอง
ใหทกุทานมสีขุภาพกายและใจทีด่กีบัเสนทางใหม หลงัเกษยีณอายรุาชการในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดวยความแคลวคลาดปลอดภัย 
ประสบแตความสุขสวัสดิ์ตลอดไป



 อันมณีมีคาเพราะแววสี ประดับดีเรือนรับวับแววใส
ดุจคนดีที่งานชํานาญใน หนาที่ไดสําเร็จบําเหน็จดล
 คุณูปการผานเวลามานานนัก กี่เหนื่อยหนักไมทอเฝารอผล
เจียระไนไดมณีเปนศรีชน เกิดคาคนประดับเดนไผทไทย
 เปนเรือจางแจวพายวายแหวกจ้ํา ฝาคลื่นนําคนขามถึงฝงได
ลมตานแรงสุดลาสูฝาไป แกรงดวยใจกลาหาญมุงงานจริง
 กาลเวลาพิสูจนผลจนเกษียณ รอยความเพียรบงคาคุณายิ่ง
คือคนดีราชภัฏอยางแทจริง เปนศรีมิ่งยิ่งประเสริฐควรเชิดชู
 เปนคนดีที่ชนะฝาลมคลื่น กิจยั่งยืนเยี่ยมประจักษวานักสู
ประกาศเกียรติสืบคาควรคุณู- ปการอยูเปนแบบอยางชนะชล

กรเพชร เพชรรุง : ประพันธ



รองศาสตราจารย ดดร.สสมเกตตุ อุทธธโโยธธา
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร�

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนนชย นนวลสรระ
ภาควิชาการท�องเท่ียวและโรงแรม 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

อาจารยอิททธิศกกดิ์ อินทรประสททธิ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร�



ผูชวยศาสสตราจจารย ดร.เฉลมิมชย ไไชยชชมภู
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ออาจารยยฉันทนา ศศศธธรามมาศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปปทมรรัศม์ิ นาคนิษฐฐนนนต
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�



รองศาสสตราจารย ดร.พิชญญสนี ชมภภูคํา
ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ผูชวยศาสสตราจจารยสุมติตรา ศศรีชชูชชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษษมีวาณณิิชย
ภาควิชาฟิสิกส�และวิทยาศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

อาจารย ดร.คมศลป ประสงคสุข
ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร� 
วิทยาลัยแม�ฮ�องสอน



นายจรัล บุญตัน
งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

นางสสาวนนภสัสนันท ชยยภักกดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นนางงธนิดา  ปนนแกกว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�



รองศาสตราจารย ดร.

ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร�

สมเกตุ อุทธโยธา



 ครูตนแบบวิวัฒนตนเลิศคนยิ่ง วิริยะเปนสิ่งเกิดกอผล
ปณิธานมั่นจิตอุทิศตน สอนศิษยพนอวิชชาปญญามี
ถือพุทธะดําเนินทางวางชีวิต สุจริตสัตยซื่อถือหนาที่
เปนแบบครูรูพัฒนาปญญามี เปนครูดีชูเชิดเปนเลิศจริง

ภาควิชาเทคนิคการศึึกษา คณะครุุศาสตร��



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๔ มิถุนายน ๒๕๐๔
บิดา นายหวัน อุทธโยธา
มารดา นางฟองคํา อุทธโยธา
ภรรยา นางกรกนก อุทธโยธา
บุตร นายกนก อุทธโยธา

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ตําแหนง ขาราชการครู
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การศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๓๖ การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๔๓ PG. DIP. Prof. EdSt. (HES) University of Queensland, Australia
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางการศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
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ประสบการณ�การทํางาน 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อาจารย ๑ ระดับ ๔ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อาจารย ๑ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ อาจารย ๒ ระดับ ๖ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ รองหัวหนาฝายพัฒนาการศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ หัวหนาฝายเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผูอํานวยการศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทวีติยาภรณชางเผือก
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
ประพฤติ ปฏิบตัตินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เอาใจใสตอผูเรียนอยางเสมอภาค

และสม่ําเสมอ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถทุกงานท่ีตนเองรับผิดชอบดวยความเต็มใจ 
และมีความสุขกับทุกงานที่ทําอยางซื่อสัตย สุจริต
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การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ
 ณ ประเทศฮองกง
พ.ศ. ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ
 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการแลกเปลี่ยน 
 Evaluation of the Linneaus
 Palme Project ประเทศสวีเดน
พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการแลกเปลี่ยน 
 Evaluation of the Linneaus
 Palme Project ประเทศสวีเดน

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๔๗/๓ บานบอปุ หมู ๑ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๔๐๔๒ ๔๗๒๘
E-mail address : somkate.utt@gmail.com
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“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เปนวนัแรกของการรับราชการ ตอนน้ันอายุกป็าเขาไป 
๓๖ ปแลว อาชีพรับราชการไมเคยมีอยูในความคิดมากอน เคยใชชีวิตทํางาน NGO 
มาตั้งแตตน กับการทํางานเปนครูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในกรุงเทพฯ ทั้งท่ี
ใชชีวิตอยูในกรุงเทพฯ มา ๑๕ ปกวา แตในหวงเวลาน้ันสถานการณในกรุงเทพฯ 
เร่ิมไมเปนที่นาอยูอาศัย จึงหาทางหลีกหนีไปอยูในท่ีที่นาอยูมากกวากรุงเทพฯ 
ก็ไดพบวาสถาบันราชภัฏเชียงใหมเปดรับสมัครอาจารยประจําภาควิชาการศึกษา
พิเศษ จึงไดมาสมัคร จําไดวาวันที่มาสมัครเรามานั่งรอใหเจาหนาที่มาทํางาน จึงไป
นั่งรอท่ีมานั่งขางสนามฟุตบอล แลวก็มองเห็นดอยสุเทพฯ จงึยกมือไหวและอธษิฐาน
วาขอใหสอบได ถาสอบไดเราสญัญาวาจะเปนครทูีด่แีกลกูศษิยทุกคน แลวก็สามารถ
สอบผานเขามาเปนอาจารยได ภายหลังการรายงานตัว เหลาอาจารยใหมถูกสงไป
เขาคายเตรียมความพรอมที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ณ ที่นี้เราไดพบสมาชิกรุนเดียวกันอีกจํานวน ๑๖ คน 
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ปจจุบันน้ีหลายทานก็มีตําแหนง
ผู บริหารในมหาวิทยาลัย ดวยเหตุที่เคย
ทํางานระบบเอกชนมา จึงไม ได เตรียม
กางเกงสแล็ค เสื้อเช้ิต รองเทาหนังอยางท่ี
บุคลากรภาครัฐแตงตัวกัน แตที่เตรียมมา
จึงมีแตกางเกงยีน เสื้อยืด และรองเทาผาใบ 
จึงถูกอาจารยผูใหญมองต้ังแตศีรษะถึงเทา 
ชกัไมสนุกละซิกบัอาชีพรับราชการ จงึใชเวลา
นานพอสมควรในการปรับตัวเขากับระบบ
ราชการได

การเปนอาจารยในสถาบนัอดุมศกึษา
ทําใหเราไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู กับ
อาจารยทานอ่ืน ๆ ทั้งในคณะเดียวกันและ
ตางคณะ รวมถึงอาจารยตางมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้เมื่อเราออกไปทําวิจัยร วมกับ

โรงเรยีน ทาํใหเราไดพบบคุลากรทางการศกึษา
ในหนวยงานอ่ืน ๆ  ทีท่าํงานดานเด็กท่ีมคีวาม
ตองการพิเศษ ทั้งบุคลากรทางการแพทย 
บคุลากรดานสงัคม บคุลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงทําใหเรามีมุมมองท่ีกวางข้ึน 
และสามารถนําประสบการณนี้มาพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในอาชีพใหดีมากขึ้น
ดวย

นักศึกษาที่ ได พบในตอนนั้นเป น
นักศึกษารุนที่ ๓ / ๔ / ๕ สําหรับนักศึกษา
รุนที่ ๓ เปนรุนคุรุทายาท มีนักศึกษาจํานวน 
๑๐ คน เปนรุนคนเกง ขยัน ติดดิน ปจจุบัน
รุนนีก้เ็ปนผูอาํนวยการหนวยงานหลาย ๆ  คน 
และในปการศกึษาตอมา เราไดเปนทีป่รกึษา
นักศึกษารุ นที่ ๖ เปนรุ นที่มีความเจริญ
กาวหนาในอาชีพเปนอยางดี ปจจุบันมี
ผู สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา
พเิศษมากกวา ๒๐ รุนแลว ดงันัน้เมือ่มโีอกาส
ไปทาํหนาทีผู่ประเมนิ หรอืไปนเิทศหนวยงาน
ที่จัดการศึกษาพิเศษ ก็จะไดพบลูกศิษย
ในหนวยงานเหลานี้เกือบท่ัวประเทศ ซึ่งก็
แอบภูมิใจกับลูกศิษยเหลานี้เปนอยางมาก

อาคารการศึกษาพิเศษ เปนอาคาร
โดดเด่ียวท่ีมีเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษเทานั้น หัวหนาภาคจึงจัดใหเราไดพัก
ในหองพัก ๒๓๒๑๑ เปนหองพักท่ีกวาง ตดิแอร 
มคีอมพวิเตอรเพือ่ความสะดวกในการทาํงาน 
การมีหองพักที่เปนสวนตัวทําใหเราไดมีเวลา

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๐



พิจารณาถึงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมที่เปน Active Learning 
การพัฒนาสื่อการสอน ซึ่งนอกจากส่ือที่เปน
แผนใส Power Point ยังมีเอกสารประกอบ
คําสอน ตํารา หนังสือ รวมถึงการทํางานวิจัย
กับโรงเรียนท่ีเปนเครือขายของภาควิชา 
ผลของการพัฒนางานในอาชีพของเราทําให
เกิดความกาวหนาในอาชีพ จากอาจารย ๑ 
ระดับ ๔ จนถึงตําแหนงศาสตราจารย

การเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
การมีสติในการคิดคนหาแนวทางในการ
พัฒนางาน ความอิสระทางวิชาการ และการ
ไมหยุดยั้งความต้ังใจในการพัฒนาตนเอง
เป นเ ร่ืองสําคัญที่อาจารย ทุกท านควร
ตระหนกัคดิ การวาง Timeline ในการพัฒนา
ตนเองเปนประเดน็สาํคญั นอกจากน้ีการลงมอื
ปฏิบัติตาม Timeline เปนประเด็นสําคัญ
ที่สุด เราเคยพบวามีอาจารยบางทานที่ได
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันถึงประเด็นการ
จัดทําเอกสารเพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
หลายทานทําเป นภาระงานเฉพาะกิจที่
ตองการแคขอสงผลงานเทานั้น แตไมไดเกิด
จากการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนา การวิจัยที่ตอเน่ืองยาวนานจาก
อดตีจนถึงปจจบุนั เพราะฉะน้ันงานท่ีออกมา
จงึไมสมบูรณ ไมสมเหตสุมผล อาจารยบางราย
มัวแต “...จะ...จะ...” แตไมยอมลงมือเขียน
เสียที ใหเวลา ๓ – ๕ ป ทานก็ไมไดงาน
ออกมาหรอก ไมมีใครที่เขียนงาน Draft แรก

แลวเปนงานท่ีสมบูรณแบบ ตองมีการแกไข 
ปรบัปรงุ และยงัมอีาจารยบางทานทีค่ดิจะทํา
ผลงานแลวเอาแตอางถึงปญหาท่ีอาจจะ
เกดิขึน้ ทัง้ทีย่งัไมไดลงมอืทาํแตกลวัเสยีกอน 
ซึ่งก็ไดแตแอบใหกําลังใจทุกทาน

ปจจัยสําคัญในการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย คือการมีพื้นที่ การมีหองพัก
ทีเ่ปนความเปนสวนตวัในการคดิคนหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การทาํงานวจิยั ซึง่เปนปจจยัสาํคญั
จริง ๆ การมีหองพักที่เปนความเปนสวนตัว
ชวยทาํใหอาจารยมเีวลาในการสํารวจตนเอง
ถึงการพัฒนางานในอาชีพ แตเทาที่เห็น
หองพักอาจารยเปนหองพักรวม เหมือน
พนักงานในธนาคารที่คอยใหบริการผู อื่น
เทานั้น งานบางประเภทจําเปนตองใชเวลา 
ความสงบ สติ และพื้นท่ีในการคิด รวมทั้ง
การคนหาขอมูลที่จะนํามาใชในการพัฒนา
ตนเอง อยากเห็นห องพักของอาจารย 
ที่กวางขึ้น มี Partition ที่สูงข้ึน มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนพอสมควร และอยูใน
ทีส่งบ (มสีิง่รบกวนนอย) นัน่แหละท่ีอยากเหน็

สุดทายนี้ตลอดระยะเวลา ๒๔ ป 
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสถาบัน / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม หากมีสิ่งใดท่ีข าพเจ า
ไดละเมดิลวงเกนิโดยมโนกรรม วจกีรรม และ
กายกรรม ทั้งท่ีตั้งใจและไมไดตั้งใจ ขาพเจา
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ”เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๑



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษน้ัน ไดสรางครู
เพื่อช วยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ประเภทตาง ๆ ทั้งในหนวยงานรัฐและเอกชน 
ซึ่ งป จจุบันมีทั้ งครูการศึกษาพิ เศษ  อาจารย 
มหาวิทยาลัย ผู อํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 
จนถึงผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ซึง่ปฏเิสธไมไดวาหนึง่ในผูทีอ่ยูเบือ้งหลงัความสาํเรจ็
ดังกลาวคือ “รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา” หรือ 
“อาจารยสมเกตุ” ที่นักศึกษาเรียก หรือ “ลุง” 
ที่คณาจารยในสาขาเรียก วันนี้จึงเปนโอกาสดี
ที่ตัวแทนศิษยเกาจะไดมากลาวถึงความประทับใจ
ใหกับอาจารยผานตัวอักษร และสํานวนที่สละสลวย
สวยงามที่กลั่นออกมาจากใจ โดยมีตัวแทนนักศึกษา
ที่จะมากลาวความรูสึก ดังนี้

รองศาสตราจารย� ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

ครูขวัญใจ สันติกุล 
๑๒๑๓๕๑๒๒๐๒ กพ.๓๕.๒.๑ ครูการศึกษาพิเศษ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

สม เปนอาจารยที่ศิษยรัก เกตุ ประจักษ รุงเรืองการศึกษา
อุทธ สรางผลงาน รุงเรืองมา โยธา พาชีวิต ศิษยไดดี

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๒



อ.วีระยุทธ สุภารส
๔๖๑๒๑๑๔๙ กพ.๔๖.ค๔.๑ อาจารยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ตลอดเวลาท่ีขาพเจาไดปฏบิตัหินาทีอ่าจารยสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ ถึงแมจะเปนเวลาเพียง ๒ ป ขาพเจาไดซึมซับความเปนครู
จากทานเปนอยางมาก ทั้งในดานการทุ มเทใหความรู แกศิษย 
การถายทอดคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีใหกับศิษย สิ่งเหลานี้ขาพเจาจะคง
รักษา และสานตอการสรางครูการศึกษาพิเศษที่ดีดังที่ทานไดเปน
แบบอยางไวใหกับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษตลอดไป

ครูยุทธการ อุประโจง
๔๑๑๒๑๕๘๖ กพ.๔๑.ค๔.๑ ครูการศึกษาพิเศษ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ เชียงใหม

เรียนอาจารยสมเกตุ ที่เคารพรัก (บะตองยอนผมวา ไผฮักคิง?) 
นับต้ังแตผมไดเริ่มเรียนเอกการศึกษาพิเศษ ผมและเพ่ือนรุน ๗ 
กับอาจารย ดูเหมือนวา เราจะมีความลับตอกันมากมาย (บะตองยอน
ผมวา เรื่องของคิง?) แตมันก็เปนความทรงจําที่ดีนะครับ (บะตองบอก
ผมวา เรื่องของฮา) จากนี้ไปครูก็จะไดพักผอนละนะครับ หลังจาก
ที่พักผอนมาตลอด (บะตองยอนผมวา คิงฮู ไดจะใด?) สุดทายนี้ 
อยากบอกครูวา รกัและเคารพ และคิดถงึ และตองมวีนันํา้มนัหมนูะครบั 
(บะตองบอกผมวา คงิจะไปไหนกอไป!)

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๓



จากความในใจขางตน แนนอนวาตัวแทนนักศึกษายังคงจดจํา
ภาพตาง ๆ  ของทานอาจารยสมเกตุอยูเสมอ และถึงแมวาทานอาจารย
จะเกษียณอายุราชการ แตองคความรูและแบบอยางของความเปนครู
การศึกษาพิเศษที่ดีจะยังคงอยูในตัวลูกศิษยทุกคน ที่จะสานงานดาน
การศึกษาพิเศษเชนเดียวกับทาน รศ.ดร.สมเกตุ อทุธโยธา ไดสรรคสราง
มาตลอด ๒๔ ป บนเสนทางสายราชการ พวกเราทุกคนขอใหอาจารย
มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงหลังชีวิตเกษียณราชการครับ

นางสาวภูษิดา อินตะ (นาย)
๖๓๑๒๑๔๒๕ กพ.๖๓.ค.บ.๔.๑ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

สาํหรบัอาจารยสมเกต ุสิง่ทีด่ฉินัอยากจะบอกคือ คาํวา “ขอบคุณคะ 
อาจารยพอสมเกตุ” สําหรับทุกสิ่งทุกอยางท่ีอาจารยมอบให ซึ่งไมไดมี
แคเรื่องการเรียน แตมีสิ่งที่ใหญกวาคือการนําสิ่งท่ีเรียนไปใชอยางไร
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด สอนใหเรียนรูดวยตนเอง หลังจากท่ีหนู
ไดเรียนกับอาจารยไปเรื่อย ๆ ความคิดหนูกเ็ปลี่ยน ไดทําหลาย ๆ สิ่ง
ทีไ่มเคยไดทาํ กลาทีจ่ะยอมรับตวัเองมากย่ิงขึน้ ขอบคุณอกีคร้ังท่ีทาํให
พวกเราเติบโต รักนะคะอาจารยพอ

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๔



อาจารย 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร�

อิทธิศกดิ์ อินทรประสทธิ์



 ครูชํานาญพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชํ่าชองยุทธเชิงจิตการศึกษา
ประสบการณผสานสรางทางวิชชา บังเกิดคาสรางศิษยสุจริตชน
แมชีวิตผานครูไมนานนัก แตใจรักใจรูสูสรางผล
เปนแบบอยางทางครูรูวางตน ไดสรางคนควรคูเปน ครูดี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุุศาสตร��



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

ชีวิตส�วนตัว 
- มีบุตรสาว ๑ คน กําลังศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ณ กรุงเทพมหานคร
- งานอดเิรก เลนกฬีาออกกาํลงักาย เดิน ปนจกัรยาน

ทางไกล ดํานํ้าลึก (scuba) และเลนดนตรี
- ปจจุบันอาศัยอยู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร
ชีวิตการทํางานสวนใหญ อยูในภาคธุรกิจเอกชน

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๗



การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ�การทํางาน 
ดานธุรกิจ
- ผูจดัการ ฝายพัฒนาทรพัยากรมนษุย กลุมบรษิทั ไทรอมัพ อนิเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จาํกัด
- ผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท ซีบรา คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
- ผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัท เงินทุน เอกธนกิจ จํากัด
- ผูชวยจัดการกลุม ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท บอดี้แฟชั่นอินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด
- หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท เอสวีโอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
- ทีป่รกึษาดานการพัฒนาทรพัยากรมนุษย บรษิทั ดดีกิา เอชอาร เซอรวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
- ทีป่รกึษาดานการพัฒนาทรพัยากรมนุษย บรษิทั ไวเซน็ท คอนซลัแทนท (ประเทศไทย) จาํกดั
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ดานการศึกษา 
- อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
 มหาวิทยาลัยพายัพ
- อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
 มหาวิทยาลัยโยนก
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา
 มหาวิทยาลัยโยนก

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
- การฝกอบรม หลักสูตรการเปนผูประกอบการ
 Apple computer, Singapore
- การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ
 สมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย

ประเทศสิงคโปร
- การศึกษาดูงานดานการบริหารธุรกิจ
 ประเทศเยอรมัน
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ผลงานท่ีเป�นความภาคภูมิใจ 
- การจัดตั้งและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
 ณ จังหวัดนครสวรรค
- เคยเปนสมาชิกวงดนตรี The Peace
 (นักไวโอลิน)
- เคยเปนนักกีฬามหาวิทยาลัย (เทนนิส)

หมายเลขโทรศัพท� 
๐๘ ๔๙๒๘ ๑๑๔๐ E-mail address : ittisakin@yahoo.com
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จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ เร่ิมงานจากการเปนอาจารยพเิศษ สาขาวชิาจติวทิยา คณะครศุาสตร ไดสอน
วชิาทางดานจติวทิยาองคการ ไดพบกบันกัศกึษามากมาย นกัศกึษามคีวามตัง้ใจ สนใจ
ตองการรูเรื่องตาง ๆ ที่ผมนําประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเลาใหฟง 
มีคําถามแปลก ๆ ทําใหผมตองปรับตัวใหเขากับนักศึกษา จะไปไหนก็มักมีนักศึกษา
ไปดวย ไปทานอาหารกไ็ปดวย ไปหองสมดุกไ็ปดวย ไปเลนกฬีากไ็ปเลนดวย รูสกึอบอุน 
สนุก ทํางานมานานพอควรพบวาความสุขในการทํางานของผมอยูในหองเรียน 
มคีวามสขุทีไ่ดสอน ไดพดูคยุ ไดใหคาํปรกึษา ไดชวยเหลอืนกัศกึษา จนถึงทุกวนันี้

อาจารยอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ
”์
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มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

อาจารยอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ อาจารยประจํา
ภาควิชาจิตวิทยา อาจารยเปนผู รู ผู  เชี่ยวชาญในงาน
ดานพฤตกิรรมมนษุยในการทาํงาน ตลอดระยะเวลา ๑๒ ป 
ในการทํางานเปนอาจารยประจําภาควิชาจติวทิยา อาจารย
ไดทุมเท ถายทอดความรู ความเชีย่วชาญ และประสบการณ
การทาํงานดานทรพัยากรมนษุยในองคการ ใหแกนกัศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยาไดนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ
อยางเต็มที่

ลุงปลาของเด็ก ๆ เปนท่ีรักของนักศึกษาทุกสาขา
วิชาเอก ดวยบุคลิกภาพท่ีประกอบดวยวุฒิภาวะ มีความ
อบอุน นาประทับใจ ในชวงเวลา ๑๒ ป ที่ทานอาจารย
ปฏบิตังิานรวมกบัทมีงานภาควชิาจติวทิยา และเปนอาจารย

ประจาํหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยา อาจารยเปนทีร่กัของทมีงานทุกคน 
ทุมเททํางานอยางเต็มท่ี เต็มกําลัง และเต็มใจ ในชวงเวลาท่ีอาจารยเดินทางมาถึงเวลา
สําคัญอีกชวงหน่ึงในชีวิตคนทํางาน พวกเราชาวจิตวิทยา มีความขอบคุณจากใจ และรูสึก
ยินดีกับทานที่ได ก าวผานชีวิตการทํางานในองคการอยางสงางามและนาภูมิใจ 
ในขณะเดียวกันก็รู สึกอาลัยดวยความผูกพันในการทํางานรวมกันมาดวยระยะเวลา
ทีย่าวนาน เปนพีเ่ปนนอง รวมแรงรวมใจกันในการพัฒนานักศึกษาใหเติบใหญ เจริญกาวหนา
ในหนาท่ีการงานและในชีวิต จากรุนสูรุน พวกเราชาวจิตวิทยา ขอใหอาจารยเจริญดวย
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง มีชีวิตหลังเกษียณที่สวยงาม สดชื่น แจมใส มีความสุข
เปนนิจ ประสบความสําเรจ็ในทุกดาน ทุกประการที่ทานคาดหวัง และแวะเวียนกลับมา

เยี่ยม ทักทาย เหลาพี่นองชาวจิตวิทยาในอนาคต

ภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย�อิทธิศักด์ิ อินทรประสิทธ์ิ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ภาควิชาการท�องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มาโนชย นวลสระ



ภภาควิชาากการรท�องเททีี่ยวแแลละโรรงงแรม คคณณะมมนษุษยยศาสสตตตตร�แลละสสัังคคมศาาาสตรร�

 สมเปนครูผูมากประสบการณ ฉลาดชาญสรรพศาสตรการศึกษา
ชํานาญรูหลายหลากมากวิชชา บูรณาสรางศิษยสัมฤทธ์ิดี
เดนทั้งสอน บริหารงานกาวหนา ไดนําพาคณะเดนเปนศักดิ์ศรี
สมควรยกเชิดชูเปนครูดี เปนมณีจรัสรุงจรุงงาม



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๗ มกราคม ๒๕๐๔
บิดา จ.ส.ต. เมี้ยน นวลสระ (ถึงแกกรรม)
มารดา นางแพ นวลสระ (ถึงแกกรรม)

การศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๒๕ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๓๔ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ Diploma Economics Research Kyoto of Education 

University Japan. The scholarship supported by 
Education Ministry of Japan

พ.ศ. ๒๕๔๘ Certificate Food Packaging ประเทศอังกฤษ
 (ทุนสํานักงานขาราชการพลเรือน)
พ.ศ. ๒๕๕๙ Ph.D. (Integrated Tourism and Hospitality Management) 

National Institute of Development Administration 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ประสบการณ�การทํางาน 
๒๗ มกราคม ๒๕๒๗ รับราชการคร้ังแรก ตําแหนง อาจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ - หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตร

 และสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี 
 - อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

 สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
 - อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ หัวหนาโครงการความรวมมือนักศึกษาวิชาชีพการโรงแรม ระหวาง

สถาบันราชภัฏสงขลากับโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตธานี
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตสุราษฎรธานี)
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
 อาจารยประจําภาควิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ผลงานท่ีสร�างความภาคภูมิใจระหว�างเป�นผู�บริหาร 
- ดําเนินโครงการใหอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เขาสูตาํแหนงทางวชิาการเปนไปตามเปาหมาย ระหวางดาํรงตาํแหนงคณบดคีณะวทิยาการ
จัดการ และทําใหหลังจากน้ันไดเปนโครงการตอเนื่องในระยะตอมา

- สงเสรมิและสรางแรงจงูใจใหคณาจารยไดทาํงานวจิยั ขณะทีร่ะยะนัน้มีนกัวจิยัจํานวนนอย
สนใจในการทํางานวจิยั จนสามารถสรางนกัวจิยัรุนใหมใหกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธานี 
และมนีกัวจิยัทีไ่ดนาํประโยชนจากการทาํวจิยัไดเขาศกึษาตอระดบัปรญิญาเอกในตางประเทศ

- ไดรับทุนจากการแขงขันไปศึกษาตอ การฝกอบรมดาน Food Packaging จากรัฐบาล 
โดยรับทุนจากสํานกังาน ก.พ. ระหวางดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนตวัแทน
เพียงราชภัฏแหงเดียวที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ

- จัดทําโครงการอบรมมัคคุเทศกภาษาตางประเทศ รวมกับกระทรวงการทองเท่ียว 
เปนโครงการเลี้ยงตัวเองที่มีผู เขาอบรมเกินเปาหมาย และเปนโครงการที่ดําเนินการ
เพียงแหงเดียวที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาในภาคใตในขณะนั้น

- เปนทีป่รกึษาพรอมคณะใหกบัสาํนกังานตรวจคนเขาเมอืงในการปรบัปรงุการใหการบรกิาร 
โดยรับผิดชอบใน ๓ จังหวัด คือ ดานตรวจคนเขาเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

- สงเสริมและผลักดันใหนักศึกษาไดรับทุนเยาวชนอาเซียน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแหงเดียวท่ีไดรับ
การคดัเลือกจากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ จาํนวน ๑,๕๐๐ คน โดยเปนตวัแทน ๑ ใน ๕ ราย 
ขณะดาํรงตาํแหนงคณบดวีทิยาลยันานาชาตกิารทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธานี
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- สนับสนุนใหนักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในภาคใต จากการแขงขันของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคใตทั้งหมด ขณะดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

- ไดริเริ่มการเปดสอนภาษาท่ี ๓ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ญี่ปุน เยอรมัน 
เกาหลี และภาษารัสเซีย เปนแหงแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขณะดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

- สงเสริมและใหการสนับสนุนใหอาจารยภาษาตางประเทศ ไดจัดกิจกรรมคายภาษาประจํา
ฤดรูอน โดยมนีกัศกึษาจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญ่ีปุน มารวมเขาคายประมาณ ๒๐ คน 
ประจําทกุป รวมกับนกัศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทีเ่ลอืกเรียนภาษาญ่ีปุน และไดนาํนกัศึกษา
ที่เรียนภาษาจีนไปเขาคายและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

- ไดสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนดานตาง ๆ เชน หอการคาเยอรมัน 
และโรงแรมในเครือตาง ๆ เพื่อเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา
ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยริเริ่มการฝกประสบการณดานสหกิจศึกษากอนท่ีจะ
มีการใชกันอยางแพรหลายในมหาวิทยาลยัตาง ๆ ทั่วประเทศ

- ไดสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน กอนหมด
วาระการเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และมีนักศึกษาจากประเทศจีนไดมาแลกเปลี่ยน
ถึงปจจุบัน

เรือชนะคลื่น ’๖๔๒๘



- ไดริเร่ิมการอบรม TOEIC เปนมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาธุรกิจ
การบินกอนจบการศึกษา เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบัณฑิต เปนโครงการท่ีทําให
เกิดการอบรมภาษาอังกฤษตอมาอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จนกระท่ังในปจจุบันที่รับผิดชอบโดยศูนยภาษา

- ไดริเริ่มการเปด Toastmaster Club เพื่อเปนการฝกพูดภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ไดมีการแสดงออกและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของชมรม ที่ไดรับการจัดตั้งและจดทะเบียน
เปนแหงแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

- สงเสริมสนับสนุนใหศษิยเกาวชิาเอกธุรกิจการบินไดรบัทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือกลบั
มาเปนกําลังสําคัญและอาจารยประจําสาขาธุรกิจการบิน โดยไปศึกษาตอในตางประเทศ 
ปจจุบันไดกลับมาปฏิบัติราชการในวิทยาลัยนานาชาติ ๖ ราย

- ทําใหวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวไดรับรางวัลการจัดโครงการความรวมมือกับบริษัท
การบินไทยดีเดน ในปลายป ๒๕๕๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

- ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี 
ใหดาํเนินงานในโครงการพฒันาสนิคาหนึง่ตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ ๖ จงัหวดั (พะเยา เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน และนาน) ภายใต ๖ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสรางแบรนดสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ “กลุมเอกลักษณ” เพื่อสราง

การรับรูตราสินคาและอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย จังหวัดพะเยา
๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและผูประกอบการ “กลุมดาวเดน” สูสากล Product 

Differentiation พัฒนาสูมาตรฐานสากลและการสรางแบรนด จังหวัดเชียงราย
๓. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหมสําหรับการสรางบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP 

ในจังหวัดลําพูน
๔. โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

ในระดับสากล จังหวัดลําปาง
๕. โครงการพฒันาความคดิสรางสรรคเพือ่การสรางแบรนดผลิตภณัฑ OTOP ในยคุดจิทิลั 

จังหวัดแมฮองสอน
๖. โครงการเสริมสรางเครือขายความรวมมือของผูประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจ

ชาวจีน จังหวัดนาน

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๒๙



- ทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุ นท่ี ๖ และรุ นท่ี ๗ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- ทาํหลกัสูตรการฝกอบรมวิชามคัคเุทศกเฉพาะภูมภิาค กรณเีปลีย่นผานประเภทใบอนุญาต
จากมัคคุเทศกเฉพาะเปนมัคคุเทศกเฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๑ และ ๒

- ทําโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร จํานวน ๔ ครั้ง

- ทําโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ือผลงานเชิงวิชาการ จํานวน ๓ ครั้ง
- โครงการ IN.C.RE.A.S.E. (Innovative Capacity building by participative 

and Reflective teacher training for Academia, Society and Enterprises) 
โดยความรวมมือกับประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรีย และโปแลนด

- การเดินทางไปรวมงาน “Joyful Land of Smiles and World’s Best Street Food” 
โดยคําเชิญจากทานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เปนการสรางเครือขายกับหนวยงานตางประเทศ

เรือชนะคลื่น ’๖๔๓๐



- บทความวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของมัคคุเทศกไทย กับการสงเสริมการเพ่ิมรายไดจาก
นักทองเท่ียว” ตีพิมพในวารสารการทองเท่ียวไทยนานาชาติ ปที่ ๑๔ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑)

- บทความวจิยัเรือ่ง “แนวทางการพฒันาผลติภณัฑและตราสนิคาหนึง่ตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ 
ใหไดมาตรฐานระดับสากล” ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔)

- บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย” 
(อยูระหวางดําเนินการตีพิมพ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตริตาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ทวีติยาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๕๙ เหรียญจักรพรรดิมาลา

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๓๑



สาขาวิชาการที่มีความชํานาญเป�นพิเศษ
Economics, Sustainable Tourism, Human Resource for Tourism, Tourism Industry

การสอนและการนิเทศนักศึกษา
๒๕๒๗ วิชาการสหกรณ
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรทั่วไป
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค
๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ วิชาเศรษฐศาสตรการทองเที่ยว
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการทองเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ียว
๒๕๕๖ – ปจจุบัน วิชาการวิจัยทางดานการทองเท่ียว

เรือชนะคลื่น ’๖๔๓๒



ผลงานทางวิชาการ 
๑. ตํารา หนังสือ
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๒๙. การสหกรณ. วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี.
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๘. เศรษฐศาสตรมหภาค. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี.
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๙. เศรษฐศาสตรจุลภาค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๕๐. เศรษฐศาสตรทั่วไป. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี.
๒. ผลงานวิชาการดานการวิจัย
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการลงทุนในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี.

 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การวเิคราะหอปุสงคของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี.

 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การวิเคราะหการมงีานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๖. การศึกษาผลกระทบตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนผูผลิตกะป หมูบานเกาะแรด อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี. 
สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ.

 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๗. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากปลากะตัก
สําหรับตลาดตางประเทศ โดยกลุมแมบานอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี. 

  สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ.
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๗. การศึกษาผลการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี.
 - มาโนชย นวลสระ. ๒๕๕๘. การพฒันาศกัยภาพของมคัคเุทศกไทยเพือ่เปนกลไกสงเสรมิ

การเพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยว. สํานักงานสภาวจิัยแหงชาติ.

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๓๓



การบริการวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีป่รกึษาและวทิยากร การบรรจภุณัฑพฒันาชมุชน อาํเภอดอนสกั 

จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ปรึกษาการปรับปรุงการใหการบริการดานตรวจคนเขาเมือง

ใน ๓ จังหวัดรับผิดชอบ คือ ดาน ตม.สะเดา จังหวัดสงขลา 
ดาน ตม. จงัหวดัระนอง และดาน ตม.เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรรมการและผูสมัภาษณการอบรมมัคคุเทศกภาคภาษาตางประเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ที่ปรึกษาและวิทยากร การบรรจุภัณฑ เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
 - เปนวิทยากรดานการพัฒนา และการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพใหแกหนวยงานตาง ๆ

ผลงานและประสบการณ�ด�านต�าง ๆ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ Supervisor องคกรกลางผูประสานผลประโยชนระหวางโรงงาน

และชาวไรออย กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๓ P.R. Trainee/Oriental Hotel
พ.ศ. ๒๕๓๔ เจาหนาที่วิเคราะหแผนและนโยบาย สภาสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรมดุสิตลากูนา ภูเก็ต

เรือชนะคลื่น ’๖๔๓๔



การฝ�กอบรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ Japanese Language, Osaka Guaidai University 

(ทุน Monbusho กระทรวงศึกษา ประเทศญ่ีปุน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ Economic Research, Kyuto University of Education 

(ทุน Monbusho กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญ่ีปุน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ New Management for Modernize Business in the 

Technological World, Indiana State University
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ Food and Packaging for Seafood, ทนุการศกึษาของสํานกังาน 

ก.พ. ณ United Kingdom
พ.ศ. ๒๕๕๐ Developing in Tourism Curriculum for the Trend in Current 

World. Auckland of Technology University, New Zealand
พ.ศ. ๒๕๕๐ Established New Tourism Program with United Kingdom, 

3 Universities in United Kingdom
พ.ศ. ๒๕๕๐ Language Training Course Preparation for IELTS

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๑๓ หมู ๓ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๔๒๓๖ ๖๒๘๒
E-mail address : manote61@yahoo.com
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“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

วนัแรกท่ีเร่ิมอาชีพราชการของการมาเปนอาจารย รูสกึสบัสนในตัวเองมากมาย 
ดวยเราไมเคยเรยีนครมูากอน อายตุอนนัน้เพิง่จบปรญิญาตร ีตองมาสอนในวทิยาลยัครู 
ตองมาสอนนักศึกษาในวัยที่ใกลเคียงกัน เราอายุแค ๒๑ ป แตงตัวใสกางเกงสแล็ค 
เสื้อแขนยาวสีขาวไมตางกับนักศึกษาเลย เด็ก ๆ เรียกเราไปนั่งดวยกันกับพวกเขา 
เพราะอาจารยที่พาไปสงที่หองยังไมรูวาเราคืออาจารยใหม ทั้งกลัววาเราจะสอน
ไดหรือไม แตไหน ๆ มาแลวตองทําใหได เผอิญเปนคนท่ีคอนขางม่ันใจในตนเอง 
เมือ่เดก็รูวาอาจารยใหมกอ็ึง้ ๆ  กนัไป วนันัน้ขึน้สอนวชิาเศรษฐศาสตรจลุภาคท่ีตนเอง
ถนัดเลยผานพนไปดวยดี หลังจากนั้นมาก็ไปสอนเสารอาทิตย เปนนักศึกษาผูใหญ
ทีเ่ขามาเรียนเพือ่ปรบัวฒุ ิเราเขาสอนวชิาสหกรณ จาํไดวาตกใจมากเหง่ือแตกพลัก่ ๆ 
จนนักศึกษาบอกวา อาจารยไมตองตกใจ พวกเราก็ไมรูที่อาจารยสอนดอกนะคะ 
อาว งั้นหนาเราคงบอกวานาจะซีดจนเปนแผนกระดาษ ฮาฮาฮา เมื่อรูอยางนั้น
ก็ลุยกันเลย ตั้งแตนั้นมาก็จะเตรียมการสอนอยางดีตลอด จนนักศึกษาเร่ิมชอบ
ทีจ่ะเรยีนกบัอาจารยใหม คณะไหนจดักิจกรรมออกคายสมยันัน้มบีอยจะตองเชญิเรา
ไปทุกคร้ัง เราไปทุกคร้ังเลยสนุกกับงานมากข้ึนจนไมคิดจะเปล่ียนงานตอไป 
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เราทํางานท้ังงานสอน งานกิจการนักศึกษา 
งานประชาสัมพันธ และงานพิธีกร ทุกอยาง
รับหมดเพราะสนุกและมีความประทับใจ 
จนชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไดยายงานไป
อยูฝายแผนงานกรมการฝกหัดครูในสมัยน้ัน 
เพราะเจอทาน ผอ.กองแผนงาน ดร.ถนอม 
อินทรกําเนิด เพราะอยากไปเรียนตอตาง
ประเทศจึงตัดสินใจยายงาน แตไปทํางาน
ฝกฝนระยะเวลาสัน้ ๆ  เริม่รูวามนัไมใชบคุลกิ
ของเรากบัการทาํงานนัง่โตะเฉย ๆ  เพราะเรา
ชอบเปนคน creative จึงอยากยายงาน
อกีครัง้ แตการทํางานท่ีนีท่านสอนเราเยอะมาก 
ประทบัใจในเพือ่นรวมงานและแนวคดิในการ
ทํางาน แตมันไมใชคําตอบท่ีเราจะทําตอ 
จึงลาออกไปทํางานเปนผูจัดการฝายบุคคล
ที่โรงแรมดุสิต ลากูนา ภูเก็ต แตสนุกได
ไมนานมีเหตุใหเราตองลาออกอีกครั้ง มาพบ
ทานถนอมอีกคร้ังทานกจ็ดัการใหเรามาสอน
ทีส่ถาบันราชภฏัสงขลา โชคดทีีเ่ราลาออกไป
ยังไมครบ ๒ ป จึงเขามารับราชการตอได 
คราวน้ีเจอพี่สาวในภาควิชาเศรษฐศาสตร 
นารักมาก ชวยผลักดันจนทําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยจนสําเร็จคือ ผศ.วิบูลย 
รักษธรรม บุญคุณครั้งน้ีตองขอบคุณพี่สาว
มาก ๆ  ในการใหกาํลงัใจตลอดการเขียนตํารา
เศรษฐศาสตรจุลภาคฉบับแปลจนสําเร็จ 
เสยีดายหนังสอืเลมนีน้กัศึกษาไมไดใชเรยีนตอ
เพราะหลายอยางในวงราชการไทย อยูที่
สถาบันราชภัฏสงขลามีความประทับใจ

หลาย ๆ  อยาง ทัง้นักศกึษา และพ่ี ๆ  อาจารย
หลาย ๆ  ทานคงกลาวไมหมด ที่ทําใหเรากาว
ไปอีกขั้นในการสอบชิงทุนไปประเทศญ่ีปุน
จนสาํเรจ็และไดประสบการณจากการใชชวีติ
ในตางประเทศมากมาย กลบัมาจนวันหนึง่ได
เจอทานอธกิารราชภฏัสรุาษฎรธาน ีในสมยันัน้ 
คือ ผศ.ดร.สถิต ทานชวนใหกลับไปชวยงาน
ที่สุราษฎรธานีอีกครั้ง สุดทายตัดสินใจกลับ
สุราษฎรธานี

ทีส่รุาษฎรธานอีกีรอบ กลบัมาคราวนี้
โตข้ึนมากมาย จึงถูกพี่ ผศ .ดร .สมศักดิ์ 
คณบดีคณะ วจก. สมยันัน้ชวนใหมาชวยเปน
รองคณบดีฝายวิชาการ จึงไดเริ่มงานบริหาร
ตั้งแตนั้นมา พอทาน ผศ.ดร.สมศักดิ์ ลงจาก
ตําแหนง เราจึงถูกนอง ๆ ชวยผลักดันให
ลงตําแหนงคณบดีคณะ วจก. ก็เริ่มทํางาน
ดานน้ีมา ดวยความมีประสบการณทั้งภาค
เอกชนและภาครัฐมา ประกอบกับการใชชวีติ
ในเมืองนอกมาในระยะหนึ่ง จึงมีโครงการ
ใหม ๆ ขึ้นมากมายที่เราพยายามคิดตางและ
สนับสนนุใหทัง้อาจารยและนกัศกึษาไดพฒันา
วิชาการอยางเต็มท่ี จนวันหนึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติขึ้นมา จึงไดรับการชักชวนใหเขา
มาบรหิารวทิยาลยันานาชาต ิการเปนคณบดี
ที่นี่มีแตอาจารยเด็ก ๆ ไมกี่คน แตเราก็
สามารถสรางช่ือเสียงและพัฒนาใหเปนทีรู่จกั
ดวยความมุมานะและรวมแรงรวมใจกัน 
จนเราไดรับชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในยุคนั้น 
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ชีวิตคนก็เหมือน cycle มีขึ้นมีลง จนเรา
ตัดสินใจจะไปศึกษาตอในตางประเทศ 
แตเมือ่ไปแลวกเ็กดิอปุสรรคข้ึนมาดวยสขุภาพ
รางกายเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตนัขึน้มาอีกคร้ัง 
ตองนอนเปนมนุษยผกัเปนเวลาเกือบ ๒ เดือน 
จนไมไหวแลวขอกลับไปตายท่ีเมืองไทย
ดีกวาจึงตัดสินใจกลับ ตองใชวีลแชรตลอด
การเดินทาง และรักษาตัวจนทุเลาลงและ
ตัดสินใจใหม เอาละ เรียนที่เมืองไทยนี่ละ 
จนจบปริญญาเอกตามท่ีตั้งใจ และไดยาย
มาทํางานที่ราชภัฏเชียงใหมอีกครั้ง

การเร่ิมตนงานที่ราชภัฏเชียงใหม 
เปนอาจารยผูสอนได ๒ ปกวา ๆ ก็ตัดสินใจ
รับหนาที่บริหารอีกคร้ัง เปนคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จนกระทั่ง
ครบวาระจนเกษียณอายุราชการ ที่นี่มี
หลายส่ิงหลายอยางที่แตกตางจากภาคใต 
การส่ือสาร การทําความเขาใจในระดับ
ผูบริหารอาจจะมีอุปสรรคมากมาย แตคน
อยางเราไมเคยยอทอ เราคิด เราทํางาน
ในเรื่องใหม ๆ เรื่องคุณภาพเรื่องพัฒนา
ตองมากอน ดวยความรวมมือจากทุกภาควิชา 
นอง ๆ ทุกคนไมยอทอเราจึงมีงานทั้งใน
ระดับความรวมมือในทองถิ่น ระดับประเทศ 
และนานาชาติ จึงเป นเรื่องที่หลายคน
ไดประจักษ เราสามารถทํางานบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกได เราสามารถหาทุนให
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ

ไดมากมาย เราสามารถเขยีนโครงการไปขอทนุ
จาก Erasmus ของกลุม EU ไดมา ๓ ป 
แมเราจะเกษียณก็ไมเปนไร โครงการเหลานี้
ยังตอยอดไดในอนาคต กับผลงานดี ๆ กับ
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนในการพัฒนา OTOP สู สากล
เปนวงเงนิทีส่งูมากราว ๒๙ ลานบาท ในการ
พัฒนาในเมืองรอง ๖ จังหวัด จนวันปด
โครงการ ทานรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น 
ทาน ดร.สมคดิ จตุศรีพิทักษ เดินทางมาเปน
ประธานและให กําลั งใจในการทํางาน 
มีผูมารวมงานอยางคับคั่ง เรารูสึกประทับใจ
ในการทํางานของทีมงานอาจารยทุก ๆ คน
และนักศกึษา ทีไ่ดลงทํางานพัฒนาจากทฤษฎี
สูการปฏิบัติอยางจริงจังท่ีเราสามารถทําได 
และยังมีหลายโครงการท่ีไดรับความรวมมือ
จากอาจารยและนกัศกึษาในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมาตลอดท่ีบริหารคณะมา 
๔ ป ขอขอบคุณนอง ๆ และเด็ก ๆ ทุกคน 
พลังจะไมเกิดขึ้นไดหากเราไมไดรวมมือกัน
จนมีวนันี ้และจะตราตรึงในใจของคนแกคนหน่ึง
ที่ไดร วมกันสรางวันนี้ขึ้นมาในชวงระยะ
เวลาหนึ่ง ขอบคุณอีกครั้งในความประทับใจ
ที่ไมรูเลือนตลอดไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนชย นวลสระ”
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มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.มาโนชย�  นวลสระ

สําหรับพวกเราในสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรม เราจะเรียกพี่มาโนชยวา “พี่เอียด” 
พี่เอียดเปนทั้งพี่และเปนเจานายของพวกเรา ในฐานะ
ความเปนพีข่องนอง ๆ  พีเ่อยีดเปนพีท่ีใ่จด ีเสยีงดงัตาม
ประสาคนใต เปนคนพูดตรง ๆ คิดอะไรก็พูดแบบนั้น 
และในฐานะเจานายเพราะพี่เอียดไดดํารงตําแหนง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ
พวกเรา พี่เอียดเปนเจานายที่เขมงวด ขยัน ชอบคิด
โครงการใหม ๆ  มาใหพวกเราทํา มขีอมลูใหม ๆ  มาเลา
มาบอกใหพวกเรา และสิ่งท่ีประทับใจในฐานะลูกนอง
คือการมวีสิยัทศันทีก่วางไกลของพีเ่อยีดและการรบัฟง
ความคดิเหน็ของลกูนอง สาํหรบัตลุาคมนี ้พีเ่อยีดตอง
อําลาพวกเราไปใชชีวิตในวัยเกษียณ พวกเราขอให

พี่เอียดมีความสุขกับการใชชีวิตในวัยเกษียณ ไดทําสิ่งที่อยากทํา (รานอาหาร) ไดใชชีวิต
อิสระตามที่ใจตองการ และขอใหพี่เอียดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

“เกษียณไปใจคนหลังยังคิดถึง ยังคํานึงแตเรายังไดเจอกันอีกแนนอน”

ดวยรักและเคารพ
นอง ๆ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.

หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

เฉลิมชย ไชยชมภู



 เปนครูผูชํานาญศาสตรภาษา ชาญวิชาแบบอยางทางการสอน
งานคนควาวิจัยไกลขจร นําผลยอนสูศิษยสัมฤทธิ์รู
บุคลิกสุขุมสุภาพนัก ใสใจรักหนาที่เสมออยู
เปนแบบอยางทางนิยมสมเปนครู ควรเชิดชูเกียรติชื่อระบือไว

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษศึึกษา คณะมนุุษยศาสตร��และสัังคมศาสตร��



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๔
บิดา นายอิน ไชยชมภู
มารดา นางผัน ไชยชมภู

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ตําแหนง ขาราชการครู

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองหมอ อาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๑๕ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบัวสลวีทิยา อาํเภอแมลาว จงัหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๑๗ มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสามัคควีทิยาคม อาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๐ มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสามคัควีทิยาคม อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๖ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๔๓



ประสบการณ�การทํางาน 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ อาจารย ๑ โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกข
  อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑ อาจารย ๑ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
๑๐ เมษายน ๒๕๓๒ อาจารย ๑ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒ เมษายน ๒๕๔๑ อาจารย ๑ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อาจารย ๑ ระดับ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ อาจารย ๑ ระดับ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๙ อาจารย ๒ ระดับ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผูชวยศาสตราจารย

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
๑๙ เมษายน ๒๕๓๒ ชวยราชการวิทยาลัยชุมชนบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ กรรมการปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ ประจําสํานักวางแผนและพัฒนา
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๔๔



เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทวีติยาภรณชางเผือก

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ฝกอบรมหลักสูตร 101 Course Leading to the Diploma in 
 Applied Linguistics ณ Regional Language Center (RELC) สงิคโปร
พ.ศ. ๒๕๕๐ Certificate in English as a Second Language ณ Douglas 
 College, British Columbia แคนาดา

บทความท่ีได�รับการตีพิมพ� 
Chaichompoo, C. & Arunsirot, N. (2021). The enhancing English collocations in 

paragraph writing of EFL students through corpus-based approach. FEU 
Academic Review, 15(1), 64 – 79. [In Thai]

Arunsirot, N. & Chaichompoo, C. (2021). The use of game application to enhance 
learning English morphology system of English as a foreign language learner. 
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บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
Chaichompoo, C. (2017). Enhancing presentation skills of Business English 

students through a performance-based approach. SPECLANG 2017, 
November 3 – 4, 2017, University of Lodz, Poland.

Chaichompoo, C. & Arunsirot, S. (2016). Kachin phonology in northern Thailand. 
The 4th Rajabhat University National and International Research and Academic 
Conference, November 22 – 24, 2016, Buriram Rajabhat University, Thailand.

Chaichompoo, C. (2016). Using e-mapping to improve reading and summary 
skills of EFL students. The 2016 International Education Conference, June 
6 – 8, 2016, Venice, Italy.

Chaichompoo, C. (2014). Implementing a peer correction approach to improve 
EFL students’ writing skills. The 24th International Conference on British 
and American Studies (BAS), May 15 – 17, 2014, University of the West, 
Timisoara, Romania.

Chaichompoo, C. (2013). The implementation of Project-Based Instruction 
for an English for Science Course: A case study in a Thai context. 
The 23rd International Conference on British and American Studies (BAS), 
May 16 – 18, 2013, University of the West, Timisoara, Romania.

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๔๗



Chaichompoo, C. (2012). A Pro-Add parameter: Challenges in teaching English 
as a foreign language to Thai students. The 10th Asia TEFL Conference, 
October 4 – 6, 2012, Delhi, India.

Chaichompoo, C. (2011). Conceptualization of the word jai ‘heart’ in the Thai 
language. Body in Language: Lexicon, metaphor, grammar and culture, 
October 21 – 22, 2011, University of Warsaw, Poland.

Chaichompoo, C. (2006). A phonological description of Nor Lae Palaung. SEALS 
XVI, September 20 – 21, 2006, Jakarta, Indonesia.

ผลงานวิจัย 
เฉลิมชัย ไชยชมภู และสุดฤทัย อรุณศิโรจน. (2559). การพัฒนาแบบฝกเพื่อแกปญหาการ

ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสาํหรบันักเรียนไทยเชือ้สายคะฉิน่ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน โรงเรียนบานแมนะ อาํเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: สภาวิจยัแหงชาติ.

Chaichompoo, Chalermchai. (2010). Palaung phonology revisited. Chiang Mai: 
National Research Council of Thailand.

Chaichompoo, et. al. (2013). Use of task-based language teaching to increase 
motivation in speaking English. Singapore: The Temasek Foundation.

เอกสารประกอบการสอน 
Chaichompoo, C. (2013). Introduction to linguistics. Chiang Mai: Chiang Mai 

Rajabhat University.

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๖๑ หมู ๑๙ บานหนองหมอใหม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท ๐๘ ๗๙๗๗ ๙๖๖๕
E-mail address : nongmor@hotmail.com
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จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ ขาพเจามีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดทํางานใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยไดหลอเล้ียงชีวติของขาพเจาและครอบครัว รวมท้ังไดใหโอกาส
ในการศึกษาตอและใหทุนสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วชิาการทัง้ในประเทศและตางประเทศ อนัเปนการเปดโลกทศันทางวชิาการและทาง
ประสบการณสวนตัวใหกวางยิ่งขึ้น ทําใหเปนคนที่ไมมีจิตใจและความคิดคับแคบ 
ยอมรับสรรพสิ่งที่เปนครรลองของธรรมชาติไดงายขึ้น ชวงของการทํางาน ขาพเจา
ก็ไดทําอยางเต็มความสามารถในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ทุมเทท้ังพลังกายและพลัง
สมองอยางเต็มที่เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดในฐานะท่ีเปน
ฟนเฟองอันหนึ่งขององคกร โดยเฉพาะงานสอนท่ีเปนหนาที่ของครู จึงทําใหมีความ
รูสึกวาไมมีกรรมกับองคกรอีกตอไปแลวเพราะไดทําหนาที่อยางสมบูรณแลว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๔๙



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เฉลิมชัย  ไชยชมภู

ทานอาจารยเฉลิมชัย ทานเปนผู ใหญใจดี 
มีความเมตตาใหกับอาจารยเพื่อนรวมงานทุกคน 
ใหความชวยเหลอืเสมอหากไดรบัการรองขอ และทาน
เปนคนวางตนเสมอตนเสมอปลาย เขาถึงไดง าย 
เปนมิตรกับทุกคน ใหคําปรึกษา เปนที่ปรึกษาท่ีดี 
ไมหวงความรู ถายทอดความรูใหโดยมเีมตตาเปนทีต่ัง้ 
ทานเปนผูใหญและเปนครูอาจารย เปนแบบอยางที่ดี 
มีหลักการดําเนินชีวิต ท่ีสมดุลระหว างร างกาย
และจิตใจ ทานพัฒนาไปพรอมกัน ทกุคนใหความเคารพ
และนับถือทานและขอใหทานมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงตลอดไป

อาจารย ดร.รณวีร พาผล

เรือชนะคลื่น ’๖๔๕๐



อาจารย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

เอกรัฐ อินทรแสง



หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ คณะมนุุษยศาสตร��และสัังคมศาสตร��

 ชํานาญสอนภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผล ดํารงตนสมถะอัชฌาสัย
รักการสอนรูหนาที่มีวินัย รูใสใจอบรมศิษยสัมฤทธิ์ดี
เปนเนื้อนาสถาบันวิทยาลัยครู แลวคืนสูเหยาสถานงานหนาที่
จวบเกษียณบรรจบหกสิบป บรรลุที่ชนะงานอยางภาคภูมิ



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๖ ธันวาคม ๒๕๐๓
บิดา นายเมืองดี อินทรแสง
มารดา นางคําดา อินทรแสง

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ตําแหนง ขาราชการครู

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๕๓



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ประถมศกึษาตอนตน โรงเรยีนบานหนองยางไคล อาํเภอแมทา จงัหวดัลาํพนู
พ.ศ. ๒๕๑๔ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานเหมืองลึก อาํเภอแมทา จงัหวัดลาํพนู
พ.ศ. ๒๕๑๗ มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคําคณาทร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๖ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ครู ระดับ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ อาจารย ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ อาจารย ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ อาจารย ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๖ อาจารย ๒ ระดบั ๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๕๔
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เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทวีติยาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
เปนขาราชการผูดํารงตนดวยความพอเพียงมาตลอดอายุราชการ

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ฝกอบรมหลักสตูร Summer English Language ประเทศแคนาดา

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๒๒/๗๙ ซอย ๗ ถนนหมื่นดามพราคต ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๒๒๘๕ ๓๓๗๑
E-mail address : bunmeesayang@yahoo.com

เรือชนะคลื่น ’๖๔๕๖



จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ เมื่อ ๔๒ ปที่แลว เมื่อยังมีตลาดขวงสิงหอยูหนาวิทยาลัยครู ตอนท่ีเดิน
ถนนซูเปอรไฮเวยจากแยกขวงสิงหไปแยกรินคําไมเจอรถสักคัน ไดมีโอกาสเขาเรียน
ในวิทยาลัยครูเชียงใหม จนไดเปนครู ไมนึกไมฝนวาจะไดกลับมาสอนที่นี่ ไดเดินยํ่า
รอยเทาเกา ๆ จนเกษียณอาย ุหกสบิปมนันานมาก ขอลางมอืในอางทองคาํ ไมตดิคาง
บุญคุณ ความแคน (หนังกําลังภายในเขาวาอยางนั้น) เลือกจะจําแตสิ่งดี ๆ ที่ไดเจอ 
วาแตวาความจําน้ันจะอยูไดนานจนเอาชนะความเลอะเลือนไดหรือเปลา

อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๕๗



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
อาจารย�เอกรัฐ อินทร�แสง

อาจารยเอกรฐั อนิทรแสง หรอืท่ีนอง ๆ 
ในภาควิชามักจะเรียกทานวา “พี่เอก” หรือ 
“อาจารยเอก” เปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ 
ตลอดเวลาที่ไดรวมงานกันมามีความรู สึก
ประทับใจในความมีเมตตา มีนํ้าใจไมตรี
ของทาน ยามใดท่ีเราตองการความชวยเหลือ
จากทาน ทานจะตอบตกลงชวยเสมอ ทานมี
ความจริงใจ มีความเอ้ืออาทรและเปนท่ีพึ่ง
ของทั้งอาจารยในภาควิชาและนักศึกษา 
ตลอดเวลาที่ทํางานมา อาจารยเอกพยายาม
ทาํงานทีร่บัผดิชอบใหดทีีส่ดุ อกีทัง้ยงัชวยคดิ
และชวยแกปญหาอยางสุดความสามารถ 

มีคําพูดมากมายที่อยากแสดงความประทับใจที่มีตออาจารยเอก แตไมสามารถเขียนออก
มาไดทกุคําพดู อยากบอกใหอาจารยเอกรูวาอาจารยจะเปนผูทีน่อง ๆ  รกัและเคารพนับถือ
ตลอดไป

ขอขอบคุณอาจารยที่ไดทําหนาที่อยางดี ในโอกาสท่ีอาจารยเกษียณอายุราชการ 
ขออวยพรใหอาจารยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
อยางมีความสุขตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล

เรือชนะคลื่น ’๖๔๕๘



อาจารย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ฉันทนา ศศธรามาศ



หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ คณะมนุุษยศาสตร��และสัังคมศาสตร��

 เปนครูผูรับผิดชอบกอปรหนาที่ งานสอนดีศิษยรักประจักษผล
งานบริหารไมบกพรองรูครองตน สุขกมลจากทุกงานที่ผานมา
เปนที่รักนิยมชมชื่นจิต ทั้งผูใหญหมูมิตรนักศึกษา
เปนแบบอยางคุรุวัตรจริยา เต็มศรัทธาจึงชนะถึงฝงชล



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๔
บิดา นายหวล เขียวชะอุม
มารดา นางอุทัย เขียวชะอุม
คูสมรส นายสอาด ศศิธรามาศ

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓
ตําแหนง ขาราชการพลเรือน
 ในมหาวิทยาลัย

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๘ ประกาศนียบัตรการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
    โรงเรียนสตรีพรอมพรรณ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓ ประกาศนียบัตรการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ การศึกษาบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๑ การศึกษามหาบัณฑิต (เอกการสอนภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๖๑



ประสบการณ�การทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ อาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ อาจารยประจําสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
๑ มิ ถุนายน ๒๕๓๓ อาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ อาจารย ๑ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ อาจารย ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๙ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศและเลขานุการศูนยภาษา
๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ กรรมการฝายแนะแนวและบริการสารสนเทศและอาชีพ
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศ
๗ เมษายน ๒๕๔๓ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รองคณบดีฝายกจิการนักศกึษา คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑ สิงหาคม ๒๕๕o รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (รับผิดชอบงานดานศูนยภาษา)
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประธานปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๖๒
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เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เหรียญจักรพรรดิมาลา

การศึกษาอบรมต�างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๕ Certificate of completion (Summer Programme for English 
 Lecturers), at Bournemouth School, England
พ.ศ. ๒๕๓๖ Certificate of completion (Summer Programme for English 
 Lecturers), at Bournemouth School, England
 Certificate of completion (Summer Language Bursary 
 Program), Douglas College, British Columbia, Canada
พ.ศ. ๒๕๕๐ Certificate of Professional Development Course for English 
 Lecturers, at SEAMEO RELC, Singapore
 Tutor : SEAMEO – CANADA Project in Distance Education 
 in TESOL, SEAMEO RELC, Singapore at Chiang Mai Rajabhat 
 Institute and Singapore
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การศึกษาดูงานต�างประเทศ
ตลอดระยะเวลารับราชการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดศึกษาดูงานทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องที่เกี่ยว ของกับการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
อาทิ ประเทศอังกฤษ ประเทศฮังการี ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี 
ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว นครคนุหมิง เปนตน

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๓๓๓/๑๙ หมู ๒ ถนนเชียงใหม – ฝาง ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕o๑๘o
โทรศัพท o๘ ๑๕๓o ๘๕๔o
E-mail address : sasichantana33@gmail.com

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๖๕



“ สําหรับตนเองนั้น การเกษียณอายุราชการเปรียบเสมือน “การมีโอกาสได
เริม่ตนชวีติใหมอกีครัง้หนึง่ในรูปแบบท่ีแตกตางออกไปจากเดิม จากความเคยชิน
ที่เคยอยูในระบบราชการมาเกือบครึ่งชีวิต” ตอนี้ไปเราสามารถเริ่มตนชีวิตใหมที่มี
เสรภีาพ สามารถแสวงหาความสุขในแนวทางท่ีเราตองการไดอยางเต็มที ่พึง่พาตนเอง
ใหไดมากท่ีสดุ ดแูลรกัษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ทาํจติใจใหสบาย ตดัทิง้ความ
กังวลทั้งหลาย ทําชีวิตใหมีคุณคาตอบุพการี ญาติพี่นอง และลูกหลาน ศึกษาธรรมะ
และหลักคําสอนทางศาสนา รวมทั้งใชชีวิตอยูกับปจจุบันดวยความไมประมาท 
แตทัง้น้ียงัคงตองกอใหเกดิเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยสวนรวม
เชนเคย

ดิฉันเริ่มรับราชการที่สถาบันการศึกษาแหงนี้ในนามของสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม ดิฉันรูสึกวาตนเองเปนคนโชคดี ที่ทาน ผศ.บุปผชาติ พันธุศรี หัวหนาภาค
วชิาภาษาตางประเทศในสมัยนัน้ ซึง่มทีาน ผศ.ดร.สายสมร สรอยอนิตะ เปนอธกิารบดี 
ทานไดใหโอกาสรับโอนดิฉันเขามาทํางาน ซึ่งตอมาสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดรับ
การสถาปนาใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดปฏบิตัหินาทีร่บัราชการ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
ถือเปนอีกจุดหนึ่งของการเริ่มตนที่สําคัญในชีวิต เพราะนอกจากจะทําใหได
ประกอบอาชีพที่ดิฉันรักอยางตอเนื่องแลว ยังทําใหไดใชชีวิตอยูกับครอบครัวท่ี
แสนอบอุนที่จังหวัดเชียงใหมอีกดวย

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ
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ณ ทีม่หาวิทยาลัยแหงน้ี ทาํใหดฉินัได
รับแตสิ่งที่ดี ๆ ทั้งประสบการณการทํางาน
ในดานตาง ๆ ไดรับความสุข ความสําเร็จ 
ความมั่นคงในชีวิตและในหนาที่การงาน 
นัน่เปนเพราะดิฉนัไดผูบงัคบับญัชาทีด่ ีไดพี ่ๆ  
ในภาควิชาฯ ที่ดี ซึ่งใหคําแนะนําชวยเหลือ
อยางดีตลอดมา รวมทั้งไดเพื่อนรวมงานที่ดี 
นอง ๆ  ทีด่ ีลกูศษิยทีด่ ีอกีทัง้บคุลากรทีอ่ยูใน
สายงานและนอกสายงานที่ดี ที่ได คอย
สนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูล รวมแรงรวมใจ
ทํางานดวยความมุงมั่น ดวยความอดทน 
ดวยการใหอภยักัน เปนกลัยาณมติรทีด่ตีอกนั 
และใหกาํลงัใจซ่ึงกนัและกัน จนทําใหภารกิจ
ตาง ๆ ที่กระทํานั้นสําเร็จลุลวงลงไปดวยดี

ถาจะถามวาการปฏิบัติราชการที่นี่
มีอะไรที่เปนผลงานและความภาคภูมิใจบาง 
ดิฉันขอตอบวา ทุกภารกิจ ทุกกิจกรรมที่ทํา 
ถือเปนผลงานและความภาคภูมิใจทั้งสิ้น 
ไมวาจะเปนงานในดานการเรียนการสอน 
การทําวิจัย การไดชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ 
ของภาควิชาฯ ศูนย สํานัก คณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน เพราะงาน
เหลานี้ลวนตองทําดวยความต้ังใจ ทุมเท 
อดทน และเสียสละอยางย่ิง

และเม่ือวาระแหงการเกษียณอายุ
ราชการมาถึง ดฉินัก็รูสกึอิม่ใจและภูมใิจ ทีไ่ด
มองยอนกลับไปแลวเห็นผลงานท่ีตนเอง
ไดรวมกระทําและรับผิดชอบนั้นสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี โดยเฉพาะไดเห็นลูกศิษยของเรา

ไดเปนคนด ีมคีณุภาพ ทาํคณุประโยชนใหแก
ประเทศชาติ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ไมสรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองและผูอื่น ถือเปนสิ่งที่ตนเอง
พงึพอใจอยางย่ิงแลวตลอดชีวติของการเปนครู 
และถึงแมจะเกษียณอายุราชการไปแลว 
แตความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะยังคงอยู
กับดิฉันและครอบครัวตลอดไป

สุดทายนี้ดิฉันขอกราบระลึกถึงผู มี
พระคุณทั้งผู บริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ ศูนย สํานัก ภาควิชา โปรแกรมวิชา 
ทุกทาน ที่ไดดูแล เก้ือกูล สนับสนุน อํานวย
ความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ  ของการทํางานให
แกดิฉันมาเปนอยางดี ขอกราบขอบพระคุณ
สถาบันการศึกษาแหงนี ้ทีท่าํใหชวีติของดิฉนั
พบแตความสุข ความเจริญมาโดยตลอด

ดิฉันเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมของเราจะเปนสถาบันการศึกษา
ที่เต็มเปยมไปดวยพลัง ความเขมแข็งแหง
ความรูและภูมิปญญา สามารถสรางผลงาน
ดี ๆ  ที่เปนประโยชน นําความสุข ความเจริญ 
ความกาวหนา มาสูประเทศชาติของเราได
อยางยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ฉันทนา ศศิธรามาศ”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๖๗



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

อาจารยฉันทนา หรือพี่หญิง เปนอาจารยรุนพี่
ที่รูจักตั้งแตเร่ิมเขาบรรจุเปนอาจารยสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม ในป ๒๕๔๖ ภาพของพี่หญิงที่ทุกคนรูจัก
เปนผูทีม่อีธัยาศยัราเรงิ ออนโยน และเปนมิตร มเีมตตา
กบันอง ๆ  โดยมกัจะเริม่ทกัทายนองทกุคนวา “สวสัดคีะ 
คนสวย” และ “สวสัดคีะ สดุหลอ” ในทกุวนัทีพ่บเจอกัน 
ซึง่เปนกาํลงัใจใหกบัการทํางานในวันนัน้เปนอยางมาก 
การทํางานรวมกันจะไดรบัความอนุเคราะหจากพ่ีหญิง
อยางดีย่ิงในทุกดาน ทั้งดานการใหคําแนะนําปรึกษา
และความชวยเหลือเกื้อกูลที่เปนประโยชนตอการ

ปฏบิตังิานอยูเสมอ พีห่ญิงจะเปนกองเสบียงของทมีงานจะเครียดแคไหน แตอาหารการกิน
จะกองอยูตรงหนาไมเคยขาด แสดงใหเห็นถึงนํ้าใจท่ีพี่หญิงคอยนึกถึงนอง ๆ โดยตลอด 
และเอาใจใสวนัสาํคญัของเพ่ือนรวมงาน โดยทกุคนจะคุนเคยกับภาพท่ีพีห่ญงิวางของขวัญ
ที่หออยางตั้งใจไวบนโตะพรอมแนบการดที่เขียนดวยลายมือของพี่หญิงเองเสมอ 
จึงนับเปนความใสใจอยางมาก พี่หญิงเปนคนละเอียดกับงาน ทุมเทและตั้งใจใหกับ
การปฏิบัติงานอยางดีทุกคร้ัง เปนครูที่มีแตความเมตตาใหแกศิษย เปนมิตรท่ีมีแตคน
รักใคร และเปนแบบอยางที่ดีใหกับอาจารยรุนนอง ๆ

ดิฉันจึงขอเปนตัวแทนนอง ๆ ผูรวมงาน ขอขอบคุณพี่หญิงท่ีไดปฏิบัติภารกิจตาม
ตําแหนงหนาที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการในปนี้ คุณงามความดีที่พี่หญิง
ไดกระทํามา และน้ําใจไมตรีที่มีตอนอง ๆ นั้นจะประทับอยูในความทรงจําของทุกคน
ตราบนานเทานาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณพระพิฆเนศวรอันศักดิ์สิทธิ์
คุมครองพ่ีหญิงและครอบครัวจากนี้ตลอดไป

อาจารยกนิษฐ ดีหนอ

อาจารย�ฉันทนา  ศศิธรามาศ

เรือชนะคลื่น ’๖๔๖๘



ผูชวยศาสตราจารย ดร.

หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต



 สมเปนครูรูรักประจักษผล สมงานยลบริหารผานกาวหนา
ความสามารถรอบดานงานนานา “ครุฑทองคํา” เดนตราเปนรางวัล
สมเปนขาราชการพลเรือนที่ดีเดน ประกาศเชนผูชนะสําเร็จมั่น
ดังปทุมบานรับแสงตะวัน รําเพยพรรณสุคนธรสกําจรไกล

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษศึึกษา คณะมนุุษยศาสตร��และสัังคมศาสตร��



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๔
บิดา นายทองอินทร ตอวงศ
มารดา นางจันทรสม ตอวงศ
สามี นายสมคิด นาคนิษฐนนต

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑ เมษายน ๒๕๔๐
ตําแหนง ขาราชการพลเรือน
 ในมหาวิทยาลัย

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๗๑



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๒ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ภาษาองักฤษศกึษา) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี

ประสบการณ�การทํางาน 
๑ เมษายน ๒๕๔๐ อาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๗๒



ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผูอํานวยการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยภาษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยภาษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทวีติยาภรณชางเผือก

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๗๓
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ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
- ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ครุฑทองคํา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
- ไดรับใชองคกรตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในขณะดํารงตําแหนงรองอธิการบดี

รบัผดิชอบงานดานการตางประเทศ ภาษา และศลิปวฒันธรรม โดยในดานการตางประเทศน้ัน 
ไดรับการมอบหมายใหเปนผูแทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ หลายคร้ังที่ไดเปนผูแทนมหาวิทยาลัยในการนําเสนอ
ทางวิชาการ และในบางโอกาสไดรับเลือกใหเปนผูแทนเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการนาํเสนอทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ ในดานภาษา ไดรวมกับศนูยภาษา
และภาควิชาภาษาตะวันตกในการพัฒนาขอสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-
TEP เทียบเกณฑ CEFR สําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรเปนผลสําเร็จ และในดาน
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ไดมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
ทองถิ่น และภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปนกําลังสวนหนึ่งรวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ทุกหนวยงาน อาจารย นักศึกษา และบุคลากร ในการจัดทํากระบวนกระทงใหญของ
มหาวิทยาลัยเขารวมการประกวด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับรางวัลกระทง
ยอดเยี่ยมสามปตอเนื่อง

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา ณ University of Surrey 
 ประเทศสหราชอาณาจักร

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๑๙/๑๒ หมู ๔ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๘ ๑๕๙๒ ๖๐๘๙
E-mail address : patnak2011@gmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๔๗๖



จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ “โอกาส” (Opportunity) คํานี้สั้น ๆ แตมีความสําคัญยิ่ง ดิฉันรูสึกขอบคุณ
และภาคภูมใิจท่ีไดรบัโอกาสในการเขารับราชการทําหนาทีอ่าจารยในสังกดัมหาวิทยาลัย 
ทีเ่ปนแกนในการรับใชและพัฒนาสังคมทองถิน่สองแหง ๑๓ ป ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งเปนเสมือนบานหลังแรกที่ดิฉันไดเติบโตและเรียนรู การทํางานจากพี่นองและ
เพือ่นรวมงานท่ีกลายเปนเครือขายทางวิชาการจนถึงปจจบุนั และ ๑๑ ป ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม ซึง่เปรียบเหมอืนบานหลงัทีส่องและหลงัสดุทายจนถงึวาระเกษยีณอายุ
ราชการ บานหลังนี้ไดมอบความสุข ความอบอุน และมอบโอกาสในการทํางานใหแก
ดิฉันอยางครบถวน ดิฉันไดมีโอกาสเรียนรูและตอยอดประสบการณการทํางาน
หลายดาน ทั้งในรูปกลุม องคกร และเครือขายมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งไดมีโอกาสในการใชความรูและประสบการณในการทํางาน
เพื่อมหาวิทยาลัยและการพัฒนาทองถิ่นที่ดิฉันรักในหลากหลายมิติยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณทานผูบริหาร อดีตผูบริหาร และเพ่ือนรวมงานทุกทานที่กรุณา
มอบโอกาสที่มีคุณคาตาง ๆ  เหลานี้แกดิฉัน ขอขอบคุณพี่นองทุกทานจากทุกหนวยงาน
ที่ใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการสอนและการบริหารงานท่ีผานมาอยาง
เต็มกําลัง จนนํามาซึ่งความสําเร็จของงาน นํ้าใจและมิตรภาพอันดีที่ทานมอบให
จะอยู ในความทรงจําของดิฉันตลอดไป และสุดทายน้ีดิฉันขอกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย ไดโปรดดลบันดาลใหทุกทาน
ประสบแตความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสําเร็จดังมุงหวังทุกประการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๗๗



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปทมรัศม์ิ  นาคนิษฐนนต�

ตลอดระยะเวลาในการทาํงาน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปทมรศัมิ ์นาคนษิฐนนต หรอื พีน่อย ของนอง ๆ  ไดทุมเท
แรงกาย แรงใจ และกําลังสติปญญาในการปฏิบัติงาน
ทั้งในดานการสอนและการบริหารอยางเปนท่ีประจักษ 
นอกเหนือจากการทํางาน พี่นอยยังเปนแบบอยางท่ีดี
ดานการปฏิบัติตนใหแกนอง ๆ ชวยถายทอดความรู 
ความสามารถ และประสบการณไปยงัเพือ่นรวมงานดวย
ความเปนกัลยาณมิตร มุงหวังใหนอง ๆ  ไดพัฒนาตนเอง
และการทํางานอยางเต็มศักยภาพ ในยามท่ีมีปญหา 
ไมวาจะท้ังปญหาสวนตัวหรือปญหาดานการทํางาน 
พี่นอยจะหยิบยื่นความชวยเหลือและใหคําปรึกษาทันที
ดวยความเต็มใจ การปฏิบตังิานในชีวติการเปนขาราชการ
ของพี่น อยจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ได สร าง
คุณประโยชนกับมหาวิทยาลัยอยางหาที่เปรียบมิได 
ความโดดเดนทั้งดานการเปนผูนํา การบริหาร วิชาการ 
และความเปนเพือ่นรวมงานตลอดระยะเวลาทีไ่ดทาํงาน

รวมกับพี่นอย จะเปนความทรงจําและประสบการณที่ดีอยูในความทรงจําของพวกเรา
ตลอดไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ดลบันดาลใหพี่นอย
และครอบครัวประสบแตความสุขและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

ดร.วรศิริ บุญซื่อ

เรือชนะคลื่น ’๖๔๗๘



รองศาสตราจารย ดร.

ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

พิชญสนี ชมภูคํา



 วิชาการงานเดนเปนแบบอยาง วิถีทางการศึกษานาเล่ือมใส
ศึกษานิเทศกเดนชื่อระบือไป “พระพิฆเนศวร” รางวัลไดประดับตน
หลักทํางานผสานทฤษฎีปฏิบัติ นําความรูสูพิพัฒนประกอบผล
เกิดประโยชนพัฒนาคณาชน ควรบุคคลประกาศคาสงานัก

ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีี



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๒๖ กันยายน ๒๕๐๔
บิดา นายคํา เชื้อวงค
มารดา นางจํา เชื้อวงค
สามี รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๙
ตําแหนง อาจารย ๑ ระดับ ๓
 กรมสามัญศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๘๑



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๗ ประถมศกึษาปที ่๗ โรงเรยีนบานทาชาง อาํเภอปาซาง จงัหวดัลาํพนู
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๑ มธัยมศึกษาปที ่๓ โรงเรียนชยัพรวิทยา อาํเภอบานโฮง จงัหวัดลาํพนู
พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓ มธัยมศกึษาปที ่๕ โรงเรยีนจักรคาํคณาทร อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศกึษา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๘๒



ประสบการณ�การทํางาน
การทํางานประจํา
๑๓ มกราคม ๒๕๒๙ อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน
พฤษภาคม ๒๕๓๓ อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน
 ชวยปฏิบัติราชการ สํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดแมฮองสอน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน 
 ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
พฤษภาคม ๒๕๓๗ อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน 
 ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พฤษภาคม ๒๕๓๘ อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จงัหวัดแมฮองสอน 
 ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมถ จังหวัดลําพูน
๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ อาจารย ๒ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมถ จังหวัดลําพูน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศึกษานิเทศก ๖ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
 เขตการศึกษา ๘
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ศึกษานิเทศก ๗ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
 เขตการศึกษา ๘
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ศึกษานิเทศก ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ชวยราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕ กันยายน ๒๕๔๘ ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
๑ กันยายน ๒๕๔๙ อาจารย ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๘๓



การทํางานบริการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารการวิจัยกาสะลองคํา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผู ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 และนิเทศการศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ คณะกรรมการจดัทาํหลกัสตูรพฒันาเยาวชนเชยีงใหมรวมใจอนรุกัษ
 แมปงของคณะกรรมการประสานงานอนรุกัษแมปงและสิง่แวดลอม 
 (คอปส.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรไดรับการตีพิมพ
 และเผยแพรเปนภาษาญ่ีปุน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ กองบรรณาธิการ พิฆเนศวรสาร

เรือชนะคลื่น ’๖๔๘๔



ประสบการณ�ด�านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ หัวหนาสาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ศึกษานิเทศก หัวหนางานวิจัยและนิเทศงานการเรียนการสอน
 วิชาคณิตศาสตร หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
 เขตการศึกษา ๘ และสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเชียงใหม เขต ๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
๑. ไดรับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาสถิตปิระยุกต รางวัลมลูนิธ ิศาสตราจารย ดร.แถบ นลีะนธิ ิประจําป ๒๕๔๒
๒. ไดรับเกียรติบัตรสอนเสริมความรูใหนักเรียนในการสอบแขงขันทักษะวิชาคณิตศาสตร 

และนักเรียนไดรับรางวัลในปการศึกษา ๒๕๔๓ ของสหวิทยาเขตสวนบุญโญปถัมภ 
จังหวัดลําพูน กรมสามัญศึกษา

๓. ไดรบัเกยีรตบิตัรผูปฏบิตังิานดีเดนฝายแผนงาน ปการศกึษา ๒๕๔๓ โรงเรยีนบุญโญปถัมภ 
จังหวัดลําพูน กรมสามัญศึกษา

๔. ไดรบัใบประกอบวชิาชพีศกึษานิเทศก ระหวางวนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๔๗ – ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒
๕. ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ระหวางวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
๖. ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดน ดานการเปนผูมีความสามารถในการถายทอดวิชาความรู 

ประจําป ๒๕๕๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอในงาน Thailand Research Expo : Symposium 

2012 และ 2018

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๘๕



๘. วทิยานิพนธระดับดษุฎบีณัฑติ ไดรบัทนุสนับสนุนการวิจยัจากคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 
(วช.) ประเภททุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๕๖

๙. ไดรับรางวัลคุณภาพดานการสรางสรรคการเรียนการสอนออนไลน ประจําป ๒๕๖๒ 
จากสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๐. ไดรับรางวัลพระพิฆเนศวร ผูปฏิบัติงานดีเดนสายวิชาการ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๑. บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอในงานระดับนานาชาติ The Excellence in 
Teacher Education and Research Innovation Under the Project of The 120th 
Thai Education Anniversary Celebration To Honor His Majesty The King : 
The Teacher of The Land

๑๒. ไดรับสัมฤทธิบัตรในการดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จากสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๘๖



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
๑. ผานการอบรมศึกษานิเทศก รุนที่ ๓๖ ป ๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ผานการพัฒนาเปนบุคลากรแกนนําการวิจัยทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รุนที่ ๒ ป ๒๕๔๗
๓. ศึกษาดูงานดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๔ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ State of 

Minnesota, USA
๔. ไดรับทุนสนับสนุนจาก Rikkyo University, Development Education Association 

and Resource Center (DEAR), The Coordinating Committee for the Protection 
of the Ping River Basin and Environment (CCPE) เขารวมศึกษาดูงานและสัมมนา
เรื่อง การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) 
ในโครงการ Thailand – Japan Exchange Program for Environment Education 
วนัที่ ๑๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน

๕. ศึกษาดูงานดานภาษา การศึกษาศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๗ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ State of California, USA

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๒๒/๖๕ หมูบานกุลพันธวิลล ๑๒ ถนนวงแหวนรอบ ๓ 
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
E-mail address : phichsinee65@gmail.com
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ความตั้งใจของดิฉันหลังเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย คือเปนครูสอน
วชิาคณติศาสตร จงึเขาเรยีนตอระดบัอดุมศกึษา แตเมือ่สาํเรจ็การศึกษาไดไปทาํงานดานการ
ควบคมุภาพของบริษทัเอกชน แลวมาสอบบรรจุรบัราชการในโรงเรียนสงักดักรมสามัญศกึษา 
ในเขตการศึกษา ๘ ไดรับการบรรจุครั้งแรกที่โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน และ
ยายปฏิบัติราชการในโรงเรียนกรมสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน
เพ่ืออยูรวมกับครอบครัว ในชวงรับราชการไดมโีอกาสเขารบัการอบรมพัฒนาเปนครูแกนนํา
ดานคณิตศาสตรของ สสวท. เปนวิทยากรในกลุมโรงเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ไดสอบยายในตําแหนงศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๘ 
ตาํแหนงศึกษานิเทศกวจิยัและคณิตศาสตร โดยมีแนวคิดวาจะไดนาํความรู ความสามารถ
มาพฒันาการศึกษาในหนวยงานระดบัทีก่าํหนดและปฏบิตัภิารกจิเกีย่วกับการพฒันาครู 
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร จึงสอบโอนยาย
ตําแหนง อาจารยผูสอน ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสาขาวิชาสถิติ (ปจจุบัน 
เปนภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความมุงหมาย

ที่มาสอนในระดับอุดมศึกษา เพราะการจัดการศึกษาระดับนี้ไมใชการศึกษาภาคบังคับ 
แตเปนการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนใหมีความรูความสามารถ ทักษะควบคูกับการเปน
บุคคลที่พรอมออกไปประกอบวิชาชีพได จึงไดประเมินศักยภาพของตนเองวานาจะ

“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ
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สามารถปฏิบัติหนาที่ได ในชีวิตรับราชการ 
ดิฉันไดมีโอกาสไดไปปฏิบัติหนาที่ในสถานท่ี
ตางกัน รวมทั้งหมด ๘ สถานท่ี แมแตละ
สถานท่ีตางกัน แตความมีวัฒนธรรมลานนา
เดียวกัน เปนพ่ีนอง ชวยเหลือ เอ้ืออาทร
ตอกัน ทําใหมีเพ่ือน พี่นองจากหนวยงาน
ที่เคยรวมทํางานดวยกันมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน
สถาบันที่ดิฉันปฏิบัติหนาที่รับราชการนาน
ที่สุด เปนเวลาประมาณ ๑๗ ป ไดนําพาให
รูจักพี่ ๆ นอง ๆ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทุกทานมีศักยภาพ ความสามารถ
ในการทํางานทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร 
คณาจารย พนกังานสายสนับสนุนทกุหนวยงาน 
มีการใหเกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สงเสริม
สนับสนุน รวมรับฟงความคิดเห็น และ
ทุกทานพรอมใหความรวมมือในภาระหนาที่
ในการสรางบณัฑติใหมมีาตรฐานและบรกิาร

วิชาการตอสังคม ดิฉันคิดวาโชคดีที่ไดมา
ปฏบิตัหินาทีใ่นบรรยากาศการทํางานท่ีเอือ้ตอ
การปฏบิตัหินาที ่ทาํใหมโีอกาสไดเขยีนตาํรา 
ทาํงานวิจยั เขยีนบทความ ตลอดจนสรางส่ือ
นวัตกรรมที่ พัฒนาความรู ทางด านสถิติ
และการวจิยัท้ังแบบเอกสารและแบบออนไลน
ที่ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการตอสงัคม สงผลใหเกิด
ผลงานทั้งดานวิชาการและงานวิจัย นํามาสู
ความสําเรจ็ในตําแหนงทางวิชาการ ในโอกาสน้ี
ดิฉันขอขอบคุณทุกทาน ทั้งคณะผูบริหาร
ในระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับ
คณะ ภาควิชา ตลอดจนคณาจารยในสาขา
วิชาตาง ๆ รวมท้ังพนักงานสายสนับสนุน
ทกุทาน ทีไ่ดสงเสรมิ สนบัสนนุ ใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ และใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

      กาลเวลาผานมาสิบเจ็ดป สถานท่ีแหงนี้ถิ่นอาศัย
ไดอยูกินอบอุนแสนปลอดภัย ดวยนํ้าใจเพื่อนพองของนองพี่
ขอขอบคุณสถาบันอันสูงคา ใหกาวหนาวิชาชีพสมศักดิ์ศรี
ชวยสรางสมประสบการณนานหลายป ชั่วชีวีสถาบันนี้ไมมีลืม

หลักในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ทํางานใหเต็มความสามารถ พัฒนาองคความรูโดยการ

เรียนรูสูการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

”
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มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

รองศาสตราจารย ดร.พิชญสินี ชมภูคํา หรือ พี่เจน ของนอง ๆ 
ผูเปนเสมอืนเสาหลกัของหลักสตูรสถติปิระยกุตมาโดยตลอด ตัง้แตวนัแรก
ที่พี่เจนไดกาวเขามาเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ตั้งแตวันน้ันจนถึงปจจุบัน พี่เจนไดทุมเท เสียสละท้ังพลังกาย พลังใจ 
และสตปิญญา ใหกบัองคกร หลกัสตูร ภาควชิาฯ คณะฯ และมหาวทิยาลยั 
อยางเตม็ที ่ทาํใหพวกเราในฐานะเพ่ือนรวมงานและนอง ๆ ไดเห็นแบบ
อยางที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเปนอาจารยหรือครูที่ดีของนักศึกษา
อีกมากมาย ซึ่งไดเห็นถึงความเปนครูมืออาชีพของทานอาจารย 

ที่ไดพยายามอบรม สั่งสอน ทั้งความรูทางวิชาการและแบบอยางในการดําเนินชีวิต และ
หลายครั้งไดเปนผูสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาอีกจํานวนมาก ความเปนครู
มืออาชีพนี้ ยังรวมไปถึงความเปนผูเรียนรูตลอดเวลา ที่แมทานจะเปนผูมีคุณวุฒิทาง
วชิาการสูง เปนทีย่อมรับขององคกรตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแลวกต็าม 
แตยังใฝหาความรูจากการเขารวมอบรม สัมมนา เพื่อเรียนรูจากทานอื่น ๆ โดยไมคิดวา
ตัวเองเปนผูรูทั้งหมด นอกจากนี้ยังเปนผูที่รักในการทํางาน การผลิตผลงานตาง ๆ ที่ทาน
ไดทุมเทเวลาผลิตออกมาจํานวนมากอันเปนที่ประจักษ

การมีบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดีเชนนี้ ทําใหนอง ๆ และเพื่อนรวมงานไดรับแรง
บันดาลใจในการขับเคลื่อนการทํางานไปขางหนา แมวาในวาระที่ทานตองเกษียณอายุ
ราชการในครั้งนี้ เราอาจจะเสียบุคลากรที่มีคุณคายิ่งของพวกเราไป แตเช่ือวาแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของทานจะอยูในใจของพวกเราตลอดไป ในโอกาส
ที่ถึงวาระเกษียณอายุราชการของทานรองศาสตราจารย ดร.พิชญสินี ชมภูคํา พวกเรา
ขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารยเคารพนับถือ ชวยปกปองคุมภัยให
อาจารยมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตลอดไป

ดวยรัก และเคารพ
นอง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ

รองศาสตราจารย� ดร.พิชญ�สินี  ชมภูคํา
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รองศาสตราจารย ดร.

ภาควิชาฟิสิกส�และวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

วิไลพร ลักษมีวาณิชย



 ไดรางวัล “ขาราชการพลเรือนดีเดน” ชํานาญเนนฟสิกส คณิตศาสตร
วิจัยดีมีคุณคาระดับชาติ จึงองอาจวิชาการงานช่ืนชม
เปนครูเดนครูดีที่ประจักษ วางตนเปนที่รักที่เหมาะสม
ทั้งเพื่อนพองผองศิษยลวนชื่นชม ควรนิยมประกาศเกียรติคุรุคุณ

ภาควิชาฟฟิสิกส��และวิทยาศาสตร��  คณะวิทยาศาสตร��และเทคโโนโโลยีี



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๔ มกราคม ๒๕๐๔
บิดา นายเซงหาน แซแต
มารดา นางกี แซแต
คูสมรส นายอําพล ลักษมีวาณิชย
บุตร – ธิดา นายนพฤทธิ์ ลักษมีวาณิชย
 นางสาวสริภทัร ลกัษมวีาณชิย

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
ตําแหนง อาจารย

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๙๓



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๒ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี – พลังงาน) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
๗ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ Basic Cobol Programming สถาบันบริการ
 คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ Ph.D. (Rubber and Polymer Technology), University of 
 Bradford
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ประสบการณ�การทํางาน
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสกิสพอลเิมอร ภาควิชาวทิยาศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ประถมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประถมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวชิรมงกุฎ

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗
๒. ไดรบัสนับสนุนการทําวิจยัหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เร่ือง การสรางแบบ

จําลองยางรองคอสะพานดวยคอมพิวเตอร ดวยงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. การเผยแพรผลงานวิจัยระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ ขณะปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
๔. การรวมทําวิจัยกับคณาจารยหลายทาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน ขณะปฏิบัติ

หนาที่เปนอาจารย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕. การไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งในระดับผู ชวยศาสตราจารยและ

รองศาสตราจารย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลําดับ
๖. การไดรับการคัดเลือกใหเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน” สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๓๐๓/๙ ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๙ ๐๓๓๒ ๔๖๖๔
E-mail address : vilaiporn_luk@cmru.ac.th

เรือชนะคลื่น ’๖๔๙๖



“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

ภาคภมูใิจทีไ่ดทาํงานในหนาทีค่รมูาตลอดชีวติการรบัราชการ ขอขอบพระคุณ
หนวยงาน ผูบริหาร และเพ่ือนรวมงาน ที่เปดโอกาสใหไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
มุงมั่นจนประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ขอบคุณทุกกําลังใจจากครอบครัว
และกัลยาณมิตรที่ใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม ขอใหบุคคลเหลานั้น
และสรรพส่ิงทัง้หลายจงมีแตความสุข ปราศจากความทุกข ไมมเีวร ไมมภียั ไมมคีวาม
คับแคนใจ จงมีแตความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งปวง ความสุข 
ความสาํเร็จของขาพเจาจะบงัเกดิมไิดหากปราศจากบดิามารดาทีเ่คารพรกัเปนอยางยิง่ 
ขาพเจาขออุทิศคุณความดีทั้งหลายที่ไดกระทําแดบุพการี ญาติพี่นอง ทั้งท่ีมีชีวิตอยู
และที่วายชนมทุกทาน

รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๙๗



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
รองศาสตราจารย� ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย�

แดรองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย 
ผู เปนด่ังดวงประทีปและรมไทรใหญของนักศึกษา
และคณาจารยภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
ทานเปนผูชี้นําและแบบอยางที่ดีใหกับนอง ๆ ผูรวมงาน
และนักศึกษา ทานมีความทุมเทใหกับงานและมีความ
ปรารถนาดีตอนักศึกษา เปนอาจารยที่มีจิตวิญญาณ
ของการเปนผูใหแกศิษย เปนมิตรที่มีแตความเอื้ออาทร 

เปนพีท่ีม่แีตความปรารถนาดตีอนอง ดงัผลงานของทานทีไ่ดปรากฏ ซึง่ทาํใหพวกเราเปยม
ไปดวยศรทัธาทีม่ตีอทาน และพรอมกาวตามวถิแีหงความภมูใิจทีท่านไดสรางไวเพือ่สบืสาน
เจตนารมณอันแนวแนของทานในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ใหเปนครูที่ดีมีคุณภาพพรอมพัฒนาทองถิ่นสูสังคม

 เมื่อทานอยูทานคือครูผูสันทัด คอยบัญญัติคัดงานการท้ังหลาย
เปนรมโพธ์ิรมไทรใหหญิงชาย งานมากมายผานไดเพราะใครกัน
มาบัดนี้ทานเกษียณเปลี่ยนฐานะ กราบคุณพระชวยคุมครองของพี่ฉัน
ใหประสบพบสุขทุกคืนวัน ทุกขภยันัน้อยาไดหมายกลํา้กรายพาล
เมื่อจากไกลมวลนองอวยพรให ดวยดวงใจเคารพทานทุกวันวาน
แมจากไกลในใกลก็สําราญ ตราบเทานานขออาลัยมิลืมเลือน

ภาควชิาฟสกิสและวิทยาศาสตรทัว่ไป

เรือชนะคลื่น ’๖๔๙๘



ผูชวยศาสตราจารย

ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

สุมิตรา ศรีชูชาติ



 เปนครูดีที่ศิษยเคารพรัก มีฝมือประจักษบริหาร
สํานักวางแผนและพัฒนาอํานวยการ ทั้งตําแหนงรองอธิการฯ นาชื่นชม
ถือหลักปฏิบัติงาน “รับผิดชอบ” รูหนาที่ที่มอบอยางเหมาะสม
รูรักสอนเต็มท่ีนิยมชม จรรยาสมเชิดชูคาสงางาม

ภาควิชาคณิตศาสตร��และสถิติ คณะวิทยาศาสตร��และเทคโโนโโลยีี



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๔
บิดา นายประสิทธ ศรีชูชาติ
มารดา นางรีราวันตี ลองรานี

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗
ตําแหนง อาจารย ๑ ระดับ ๓

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๐๑



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓ ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖ ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗ อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 จังหวัดเชียงราย
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ อาจารย ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 จังหวัดเชียงราย
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ อาจารย ๒ ระดับ ๖ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
๗ เมษายน ๒๕๔๓ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สํานักวางแผนและพัฒนา
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ หวัหนาฝายวางแผนและงบประมาณ ประจําสาํนกัวางแผนและพัฒนา
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผูอํานวยการสํานักวางแผนและพัฒนา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หัวหนาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๐๒



เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๐๓



เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
ภูมิใจใน “ความเปนครู” ในการปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๑๐๐/๘ หมูที่ ๗ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทรศัพท ๐๘ ๑๗๘๓ ๕๓๑๓
E-mail address : sumitras@cmu.ac.th

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๐๔



จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ ในวันหน่ึง เมื่อชีวิตการทํางานของเราเดินทางมาจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
ซึ่งถือเปนวันสุดทายในการทํางานของผูที่มีอายุครบ ๖๐ ป ก็รูสึกวาถึงเวลาแลว
ที่จะตองกลาวคําอําลาเวทีแหงนี้กับคนรอบขางอยางเปนทางการเมื่อวันเกษียณ
อายุราชการมาถึง

ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปที่ผานมา ในการปฏิบัติราชการ ดิฉันรูสึกวาตนเอง
เปนคนที่โชคดีคนหน่ึงที่ไดรับโอกาสกาวเขามาสูรั้ว มร.ชม. แหงนี้ ที่ทําใหดิฉันไดรับ
แตสิง่ด ีๆ  ทัง้ความสขุ ความมัน่คง ตลอดจนความสาํเรจ็ในหนาทีก่ารงาน ตองขอบคณุ
ความรวมมือ รวมใจ ของผูรวมงานทุกคน ที่รวมฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ  และท่ีลืมไมได
คือ “มหาวิทยาลัย” ที่เปนผูใหทุกสิ่งทุกอยาง จนทําใหเกิดความสําเร็จในวันนี้

ตลอดเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดิฉันไดปฏิบัติหนาที่ดวยความตระหนัก
และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และตั้งใจทํางานจนสําเร็จ หลักการหนึ่ง
ของการทํางานท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอดคือ “รักในงานที่ทํา และ
ทาํในงานทีร่กั” ดฉินัมโีอกาสดทีีไ่ดทาํในงานทีร่กั และมคีวามภาคภมูใิจเปนอยางยิง่
ที่ไดทําหนาที่ “ทดแทนคุณแผนดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองท่ีใหความอบอุน 
เปนสขุตลอดมา และดิฉนัคาดหวังวาบคุลากรทุกทานท่ีอาศยัอยูในบานหลังนี ้จะรวมมอื 
รวมใจกัน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน สงเสริมให “บานของเรา” ไดมีการปรับตัว
และนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อกาวตอไป
อยางยั่งยืน

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๐๕



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ หรือ 
อาจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ ของเด็ก ๆ นักศึกษา หรือ 
พี่ตู สําหรับนอง ๆ อาจารยผูรวมงานและเจาหนาที่
ทุกคน พี่ตูเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และ
ยงัเปนทีป่รกึษาทีด่ใีหกบันอง ๆ  อาจารยและนกัศกึษา
ในภาควิชาเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนแบบอยาง
ในการทํางานและการดํารงชีวิตท่ีมั่นคง เรียบงาย 
จริงจัง และใสใจในทุกรายละเอียด ตลอดระยะเวลา
ที่ไดทํางานรวมกับอาจารยทําใหไดมีโอกาสเรียนรู
แบบอยางในการทํางานตลอดจนแนวคิดมุมมอง
ในแงมุมตาง ๆ เพื่อนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุด 
พีเ่ปนบคุคลทีเ่หน็คณุคาของอาจารยผูรวมงานทกุคน 

เห็นไดชัดจากการเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นในการประชุมหรือการทํางาน 
ซึ่งบงบอกถึงการเปนผูซึ่งมีวิสัยทัศนที่เปดกวาง เปนผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน ดังเชน
การท่ีพี่ตู ไดใชทุนทรัพยสวนตัวใหทุนการศึกษาแกนักศึกษามาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังเปนบุคคลที่ทรงคุณคา เปนแบบอยางของอาจารย นองพนักงาน ตลอดจนนักศึกษา 
ในโอกาสที่ถึงวาระเกษียณอายุราชการของทานผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ 
พวกเรา นอง ๆ ผูรวมงาน และลูกศิษย จึงขอแสดงมุทิตาจิต และขออาราธนาคุณพระศรี
รตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีอ่าจารยเคารพนบัถอื ชวยปกปองคุมภยัใหอาจารยมสีขุภาพกาย
ที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใชชวีิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตลอดไป

ดวยรัก และเคารพ
นอง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุมิตรา ศรีชูชาติ

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๐๖



อาจารย ดร.

ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร� วิทยาลัยแม�ฮ�องสอน

คมศลป ประสงคสุข



 ไดรางวัล “ครูผูทรงคุณคา” ประจักษแจง ผานหลายแหงอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธานหลักสูตรการประถมฯ สมกิจจา บมวิชาสอนศิษยรูเปนครูชน
ประจําอยูวิทยาลัยแมฮองสอน ทามภูผาซับซอนสูงยอดสน
แตหัวใจมุงพรอมพัฒนาคน หนาท่ีตนชนะกิจพิชิตแลว

ภาควิชาการปประถมศึึกษา  คณะครุุศาสตร��  วิทยาลััยแม��ฮ��องสอน



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๔
บิดา นายธง ประสงคสุข
มารดา นางพวงมาลา ประสงคสุข
คูสมรส นางอรนภา ประสงคสุข
บุตร – ธิดา นางสาวนภาศิลป ประสงคสุข
 นายสุรสิทธิ์ ประสงคสุข

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ตําแหนง อาจารย

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๐๙



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
    วิทยาลัยครูสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร
    การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประสบการณ�การทํางาน 
๔ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐ ครูใหญโรงเรียนบานปลาปากนอย จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ อาจารยใหญโรงเรียนบานโพนทัน จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๐ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสะเดา จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๖๔  ประธานหลักสตูร สาขาวชิาการประถมศกึษา วทิยาลัยแมฮองสอน

เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๑๐



ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
- เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลิตครูสูความเปนเลิศ วิทยาลัยแมฮองสอน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
- ไดรับรางวัลครูผูทรงคุณคา เนื่องในวันครู ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
- ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑
- หลักสูตร Certificate of Executive Leadership และศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒
- รวมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๑๑



ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๙๒ หมูที่ ๒ ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๔๖๓๘ ๕๓๖๖
E-mail address : kom4886@gmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๑๒



“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

ชีวิต ชีวิต และชีวิต เปนสิ่งสําคัญของสรรพส่ิงในโลก ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
และไมมีชีวิต ชีวิตคนเราตองปรับกาย วาจา และใจ หรือปรับอุณหภูมิเบื้องบน 
เบื้องลาง และขางเคียง เพื่อการอยูเปนและมุงมั่นตั้งใจตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยทาํดทีีส่ดุในจดุทีท่าํ ทัง้นีไ้มวาคน สตัว สิง่ของ เครือ่งใช หรอืแกวแหวน เงนิทอง 
เราตองรูจักวางแผนการใช การเก็บรักษาอยางทะนุถนอม และในสิ่งที่ควรทําลาย 
มิเชนนั้นแลวสิ่งเหลานั้นจะจากเราไป โดยมิชา... (ตถตา : สิ่งทั้งปวงความเปน
เชนน้ันเอง)

คมศิลป ประสงคสุข

Living the simple life : 
ใช�ชีวิตที่เรียบง�าย

”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๑๓



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
อาจารย� ดร.คมศิลป� ประสงค�สุข

“การทํางานในพื้นที่หางไกล ตองใชหัวใจ
ทํางาน..” เป นสิ่งที่ชาววิทยาลัยแมฮ องสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม วทิยาเขตแมฮองสอน 
ใชเปนปณิธานในการทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ทุกคนตองใชความมุงมั่น ตั้งใจ
แนวแน ในการทาํงานทีห่างจากบานเกดิเมอืงนอน... 
อาจารย ดร.คมศิลป ประสงคสุข เปนบุคคลหน่ึง
ทีม่าจากตางถิน่ เปนบุคคลตวัอยางทัง้ในการทาํงาน

และในการใชชีวิตใหกับอาจารยรุนนอง เปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจในการแนะนําสิ่งท่ีดี 
สอนงาน และมอบโอกาสท่ีดีในการทํางานใหกับนอง ๆ ทุกคน เปนผูมีความเมตตา
ตอลูกศษิย มุงมัน่ตัง้ใจทีจ่ะใหความรู ทกัษะ ใหกบันักศกึษาในทกุคนเปนอยางดรีะยะทาง
เปนเคร่ืองพิสูจนมา วันเวลาบอกคุณคาของคน การมุงมั่นทํางานที่ผานรอนหนาวและ
อปุสรรคมามากมาย สงผลใหคณุความดีทีท่านสรางไวมมิเีลอืนจากใจเราทุกคน ขอใหทาน
อาจารย ดร.คมศิลป ประสงคสุข มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรง พบพาน
แตสิ่งที่ดีตลอดไปคะ

อาจารยนวพร ชลารักษ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๑๔



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

นางธนิดา ปนแกว 



 รางวัล “ครูผูทรงคุณคา” แจงประจักษ อีกมากนักรางวัลประกาศคา
“หนึ่งแสนครูดี” ศรีประเทศประดับตรา บงชี้วาคือครูดีที่แทจริง
จึงไดชื่อคือครูผูชนะ มิเคยละงานหลักที่หนักยิ่ง
เปนครูเกงในใจศิษยคิดพึ่งพิง เปนครูดีศรีมิ่งคุรุชน

โโโรรรงงเเรรรียยนนสสสาาาธธธิตตตมมหหาาาวววิทททยยาาาลลลัยยรรราาาชชชภภภัฏฏฏเเชชชียยงงใใใหหมม�



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๓
บิดา นายถา ปนแกว
มารดา นางปลิว ปนแกว
บุตร นายสุธีรวรรษ ปนแกว

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐
ตําแหนง ครู

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๑๗



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (สาขาวิชานาฏศิลป) 
 วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
 วิชาเอกปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๑๘



ประสบการณ�การทํางาน 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน ครูประจําชั้นระดับปฐมวัย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ หัวหนาฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ รองฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๘ - หัวหนาฝายประชาสัมพันธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม
 - หวัหนางาน งานประสานงานชมรมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 - งานบริการวิชาการ

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๑๙



เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เบญจมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
๑. ไดรวมเตรียมงานใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และรวมรับเสด็จสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเปนเกียรติ
สูงสุดที่ขาพเจาไดมีโอกาสถวายงานใหแกพระองค อาทิ

 - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมมุ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
  เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗
 - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลางิ้ว อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
 - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาขาวหลาม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘
 - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปุงยาม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘
 - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโกรแปะ อําเภอคง จังหวัดแมฮองสอน 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ไดรับรางวลัครูดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓. ไดรับรางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๔. ไดรบัรางวลัครดูเีดน ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๐ จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม
๕. ไดรบัรางวลัครดูเีดน ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม
๖. ไดรบัรางวลัครดูเีดน ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม
๗. ไดรับรางวัลครูดีเดนดานมนุษยสัมพันธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม
๘. ไดรบัรางวลัครดูเีดน ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม
๙. ไดรับรางวัลตนแบบคนดีศรีเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. ไดรับรางวัลหน่ึงแสนครูดีระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑. ไดรบัรางวัลครูผูทรงคณุคา ประจําปการศกึษา ๒๕๖๓ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๒๐



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
- รวมศึกษาดูงานระดับปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖
- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดการบริหารดานการจัดการความเส่ียง เมื่อวันที่ ๑ – ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย
- เขารวมมหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA ๒๐๑๗ และรวมโครงการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนตามศาสตรพระราชา เมื่อวันที่ 
๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร

- เขารวมอบรมโครงการการเรียนรูชุมชนทางอาชีพ ในหัวขอ “การสรางเสริมคุณลักษณะ
คนไทยทีพ่งึประสงค ๔ ประการ ผานแผนการเรยีนรูองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
EDUCA ๒๐๑๙”

- เขารวมอบรมเชิงปฏิบตักิารหลักสูตรสถานศึกษาระดับบริบาล และระดับปฐมวัย ตามศาสตร
พระราชา เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- เขารวมอบรมบุคลากรเชิงปฏิบตักิาร โครงการพัฒนาหลักสตูรโปรแกรมการสงเสริมกจิกรรม
ทางกายอยางเปนลาํดบัขัน้พฒันาการไปสูการม ีPA Liter เมือ่วนัที ่๒๗ – ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม

- เขารวมประชุมปฏิบัติการดําเนินโครงการ (PL 09) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เมอรเคียวเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๒๑



- เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการ เรียนรูบทเรียนสะเต็มศึกษา 
การสอดแทรกสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนและความเช่ือมโยงของสาระ STEM และ
จัดทําแผนจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษาสู การปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

- เขารวมศึกษาดูงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับคณะปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) จังหวัดเชียงใหม กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ (มสส.) กําหนดจัดงานปฏิรูป
การศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๖๓ ภายใตแนวคิด “พลเมืองเชียงใหมพรอมไปตอ 
(Chiang Mai Next)” ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

- เขารวมอบรมโครงการชมุชนการเรยีนรูทางวชิาชพี (Professional Learning Community : 
PLC) ในหวัขอ “การเสรมิสรางคณุลักษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ๔ ประการ ผานแผนจัดการ
เรียนรู ๕ องคา” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

- เขารวมอบรมเชงิปฏิบตักิารโครงการพฒันาศกัยภาพครพูีเ่ลีย้ง ผูดแูลนกัศกึษา ครรูกั(ษ)ถิน่ 
รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดานการจัดประสบการณสําหรับครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�  
๓๔ หมูที่ ๒ ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๙ ๕๑๒๖ ๓๖๓๐

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๒๒



จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

“ ขาพเจา นางธนิดา ปนแกว ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี ทีใ่หโอกาส
ขาพเจาไดมาอยูในรมโพธิอ์นัอบอุน ตลอดระยะเวลาท่ียาวนาน ตัง้แตครัง้เมือ่ยงัเปน
วิทยาลัยครูเชียงใหม ถานับตั้งแตเปนนักศึกษาจนกระท่ังไดเขามาเปนสวนหน่ึง
ของหนวยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาพเจาไดรับ
ความรูและประสบการณตาง ๆ มากมายจากสถานท่ีแหงนี้ อันเปรียบเสมือนบาน
อีกหลังหนึ่งของขาพเจา ที่ขาพเจามีความรัก เคารพ และผูกพันเปนอยางยิ่ง 
ขอขอบพระคุณครูอาจารยทุกทานที่เคยอบรมส่ังสอนขาพเจามา สถานท่ีแหงนี้
ไดสรางเกียรติ ฐานะใหกับขาพเจาและครอบครัว แมในวันนี้ขาพเจาไดเดินมาถึง
วาระที่ตองเกษียณ ขาพเจาจักขอเก็บความรักความภาคภูมิใจไวตลอดไป

ดวยความรักและผูกพัน
นางธนิดา ปนแกว

”
เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๒๓



อาจารย�ธนิดา ป��นแก�วอาจารย�ธ ิิดา ป��นแแก�ว
มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

เมื่อกลาวถึงคุณครูธนิดา ปนแกว หรือที่เด็ก ๆ 
เรียก คุณครูจี๊ด หรือ ครูแมจี๊ด คุณครูจี๊ดเปนผูมีความรู
ความสามารถดานนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย ถายทอด
ใหเด็กรุนสูรุน อารมณด ียิม้แยมแจมใส มแีตเสยีงหัวเราะ 
มีความจําแมนเกี่ยวกับเพลง/คําคลองจอง/บทเก็บเด็ก 
มคีวามมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง ทัง้ดานการจัดการเรียน
การสอน งานวิชาการตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทํางาน
จนถึงเกษียณอายุคุณครูจี๊ดไดทุ มเทกําลังกาย กําลัง

สติปญญา ใหกับการทํางานดวยความเสียสละอดทนมุงมั่นมาโดยตลอด มีความรัก 
ความเมตตาตอศิษย และเพื่อนรวมงาน คอยใหคําแนะนําในเรื่องการปฏิบัติงาน
มาโดยตลอด คุณครูจี๊ดไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผูทรงคุณคา” พวกเราชาวสาธิตฯ 
มีความรูสึกประทับใจที่ไดทํางานรวมกับครูจี๊ดเสมอมา

อออาาาจจจาาารรรยยยธธธนนนนิิดดดดาาา �นางธนิดา ป��นแก�ว

 ตั้งแตเร่ิมเดิมทีที่รูจัก ไดหยุดพักถึงเวลาวัยเกษียณ

หกสิบปมุงทํางานเพื่อโรงเรียน ดวยความเพียรผานรอนหนาวมามากมาย

คุณความดีที่ไดทําแจงประจักษ เปนท่ีรักชาวสาธิตมิหางหาย

ตองอําลาจากกันแสนอาลัย แตสายใยความผูกพันยังมั่นคง

ครูจี๊ด ธนิดา ปนแกว คนน้ี สรางสิ่งดีเพื่อศิษยบรรลุจุดประสงค

ความสามารถนาฏศิลปฟอนรําวง เจตจํานงใหเจริญยิ่งขึ้นไป

พวกเราชาวสาธิตฯ ราชภัฏทุกคน ขอบุญมาชวยดลพบสุขอันสดใส

นองนองสาธิตฯ เปนกําลังใจ สายสัมพันธหวงใยมิรูลืม

รักและผูกพัน
จากพวกเราชาวสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๒๔



งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

นายจรัล บุญตัน



 รูหนาท่ีบริการยานพาหนะ มิเคยละงานตนสูทนหนัก
บริการบุคลากรมิเกี่ยงพัก จึงเปนที่นับถือรักของทุกคน
ถือหลักงานปลอดภัยเปนที่ตั้ง ตรวจระวังรถราใหพรอมหน
ทางใกลไกลลําบากรูสูอดทน จึงเกิดผลชนะงานอยางภูมิใจ

งงาานนยยาานนพพาาหหนนะะ  กกอองงกกลลาางง  สสําานนักกงงาานนออธธิกกาารรบบดดี



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔
บิดา นายสม บุญตัน
มารดา นางบัวผลัด อินทะพันธุ
คูสมรส นางอรพรรณ บุญตัน

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

การศึกษา 
ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
จังหวัดเชียงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๒๗



เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๒๘



ประสบการณ�การทํางาน 
๑๐ มกราคม ๒๕๓๙ พนักงานขับรถยนต
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
๑ เมษายน ๒๕๓๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.๑
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานขับรถยนต ส.๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เบญจมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัตุรถาภรณชางเผือก

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๒๙



ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
- ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
- ไดใหบรกิารขับรถแกผูบรหิาร อาจารย บคุลากร และนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ในการเดินทางไปราชการโดยสวัสดิภาพเสมอมา
- ไดดูแลรักษายานยนตของราชการ ตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๑๕๓ ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๑๗๔๕ ๕๘๕๔

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๓๐



“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

ประทับใจท่ีไดมีโอกาสทํางานในร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา จนเกษียณอายุราชการ ถึงแมจะมีวิชาความรูไมมาก 
แตมีความขยันขวนขวายอยูเสมอ ขอบคุณมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่เปรียบเสมือน
บานหลังที่สอง และขอบคุณผูรวมงานทุกคนท่ีทําใหการทํางานรวมกันสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี

นายจรัล บุญตัน”

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๓๑



มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...

กลาวถึงลุงรัล จรัล บุญตัน ผมในฐานะ
รุนนองและเพ่ือนรวมงานท่ีรวมงานกนัมา ๒๐ กวาป 
ผมถือวาลุงเปนบุคลากรอีกทานหนึ่งที่มีความตั้งใจ
ทุมเทใหกับการทํางานในหนาที่ของพนักงานขับรถ
ไดเปนอยางดียิ่ง สรางผลงานและคุณประโยชน
ใหกับองคกรมากมาย ในวัยกลางคนอาจจะเปน
คนอารมณรอนบางเปนบางครั้ง แตก็ไมเคยสราง
ความเสียหายใหกับหนวยงานและองคกร อีกดาน
หนึ่งที่ประทับใจ ลุงจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ใหกับเพื่อนรวมงานอยูเปนประจํา ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงทําหนาที่รับผิดชอบ บริการขับรถรับ – สง 
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ใหถึงจุดหมาย
ปลายทางดวยความปลอดภัยตลอดมา ซึ่งถือเปน

ผลงานและเปนแบบอยางท่ีดีที่รุนนองอยางผมและอีกหลาย ๆ คนควรจะปฏิบัติตาม 
ผมถอืวาลงุคอืเรอืชนะคลืน่อกีลาํหนึง่ทีฝ่ามรสมุมาจนถงึฝงไดสาํเรจ็ ทายนีผ้มขออาราธนา
คณุพระศรพีระรตันตรยั จงดลบนัดาลใหคณุลงุจรลั บญุตนั ใชชวีติหลงัเกษยีณอายรุาชการ
อยางมีความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ีสมบูรณแข็งแรง ประสบแตสิ่งท่ีดีงามตลอดไป

ปรัชญา ชัยขาว
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานยานพาหนะ

นายจรัล บุญตัน

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๓๒



สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวนภัสนันท ชยภักดี



สสถถาาบบันนววิจจัยยแแลละะพพัฒฒนนาา

 อุทิศตนเพื่อผลงานเปนประจักษ เปนผูรักเรียนรูเปนครูสอน
รูบริหารสํานักงานในองคกร ผลดียอนพัฒนาสถาบัน
ถือหลักการงานถูกตองเปนที่ตั้ง เปนผูใหจริงจังและสรางสรรค
ทุมเทงานเสียสละเอื้อเฟอกัน ผลของงานคือรางวัลประกาศคุณ



ชีวิตและผลงานชีวิตและผลงาน

เกิด ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๔
บิดา นายศรีหมื่น ชัยภักดี
มารดา นางอําภา ชัยภักดี
บุตร – ธิดา นางสาวสุพชยฌ สารมนู
 นายจารุดิศ สารมนู

การรับราชการ 
เริ่มรับราชการ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
ตําแหนง พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๕  – ๒๕๒๘ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยแมโจ

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๓๕



เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๓๖



ประสบการณ�การทํางาน 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ คนงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  พนักงานบริการ
๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑
๑ เมษายน ๒๕๕๓ พนักงานพิมพ ส.๑
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ พนักงานพิมพ ส.๓
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานธุรการ ส.๓
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  พนักงานธุรการ ส.๔

ประสบการณ�ด�านการบริหาร 
- หัวหนาสํานักงาน สภาคณาจารยและขาราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๓๗



เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๓๘



เครื่องราชอิสริยาภรณ� 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เบญจมาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
- เจาหนาที่พัสดุ สํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเชียงใหม
- เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเชียงใหม
- เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- หัวหนาสํานักงาน สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รกัษาการหัวหนาสาํนกังานผูอาํนวยการ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๓๙



การปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ 
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสโมสรเจาหนาที่ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔
- คณะกรรมการการปฏิบัติงานฝายตอนรับ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม กลุมภาคเหนือ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๓
- อาจารยพเิศษ วชิาการพฒันาบคุลกิภาพ และวชิาบคุลกิภาพเพือ่งานธรุกิจ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนินการสอบแขงขัน ของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒
- วทิยาการบรรยายพิเศษ เรือ่ง การพัฒนาบุคลกิภาพท่ีด ีเพือ่เขาสูการทํางาน ใหแกนกัศกึษา

ช้ันปที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓
- รวมรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนิน โครงการตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือบุคลากร ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนนิฝายตอนรับ การถวายองคผาปาเพื่อสมทบทุน

กอสรางองคพระมหาเจดีย
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนินฝายตอนรับ งานเกษียณอายุราชการ คณาจารย

และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔๑๔๐



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
- เขารวมอบรมแบบเขมหลักสูตรเจาหนาที่การพัสดุ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 

๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒
- เขารวมการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
- เขารวมการอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

เบื้องตน) ประจําป ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในสํานักงาน 

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
- เขารวมอบรมการจดัทาํคูมอืจรรยาบรรณ และคูมอืประกนัคณุภาพ วนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๑ 

ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมเครอืขายประชาสมัพนัธ “PR อยางไรใหไดผล” เมือ่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๑
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ” 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รุนที่ ๒ 

เมือ่วนัที ่๑๙ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมเอือ้งคาํ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

เรือชนะคล่ืน ’๖๔ ๑๔๑



- ศกึษาดงูานดานการบรหิารงานสภาคณาจารยและขาราชการ วนัท่ี ๑๑ – ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๕ 
ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

- เขารวมอบรมผูประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน หลกัสตูร ๒ (สาํหรบัผูทีไ่มมปีระสบการณ
ประเมินคณุภาพ) รุนที ่๑ โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

- เขารวมอบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือจัดทาํยทุธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- เขารวมอบรมการจัดทําโครงรางองคกร (EdPEx) ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม

- เขารวมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเปนพิธีกร และการจัดพิธีการ” เมื่อวันท่ี 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร จังหวัดเชียงใหม

- เขารวมอบรมหลกัสตูร “การเขยีนหนงัสอืราชการและรายงานการประชมุอยางมปีระสิทธภิาพ” 
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- เขารวมอบรมหลักสูตร “การบริหารสํานักงานยุคใหมโดยใชระบบสารสนเทศ” เมื่อวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- เขารวมอบรมหลักสูตร “ภาวะผูนํากับการเปล่ียนแปลง” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- เขารวมอบรมหลักสตูร “การบริหารคน และการบริหารงาน” โดยอาจารยธรีะชยั เขมนะสริิ 
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เขารวมอบรม “การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ การบนัทกึขอมลูในระบบการจดัซ้ือจัดจางภาครฐั 
(e-GP)” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอัลไพนกอลฟรีสอรท จังหวัดเชียงใหม

- เข าร วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือ่ง การเขียนคูมอืการปฏิบตังิาน และการเขียนผลงาน
วเิคราะหจากงานประจําอยางมอือาชพี รุนที ่๒ เมือ่วนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชมุ
เอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรดานบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทํางานสําหรับ
หัวหนางาน หัวหนาสํานักงาน คณบดี/ผูอํานวยการ และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- เขารวมโครงการเสริมสรางวฒันธรรมองคกรและสรางคานยิมในการปฏิบตังิานอยางซ่ือสตัย
สุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน

- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดทําและวิธีการเขียนคู มือการปฏิบัติงาน” 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน ๒ ระยะ คอื ระยะท่ี ๑ เมือ่วนัท่ี ๑๒ – ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ และระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง วินัย
การเงิน การคลัง และการเบิกจายเงินเพื่อปองกันความผิดละเมิดของเจาหนาที่ ผานระบบ
ออนไลน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

- เขารวมอบรมในหัวขอ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส จัดโดยสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เขารวมโครงการเตรียมความพรอมสู การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสรางสุข” 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท� 
๑๓๐/๔ หมูที่ ๓ ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๑๐๓๕ ๐๗๐๑
E-mail address : Npatsanun_chaibhakdee@hotmail.com
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“

จากใจผูเกษียณจากใจผูเกษียณ

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูบริหารทุก ๆ ทาน 
ผูรวมงานทุกภาคสวนเปนอยางสูง ทีเ่ปนทัง้ทีท่าํงานและท่ีอยูอาศัย เปนเวลานานเกือบ 
๓๐ ป ดิฉันมีความภาคภูมิใจในคําวา สถาบันราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตที่ไดเริ่มปฏิบัติ
ราชการยังใชคําวา สถาบัน จนกระทั่งเปลี่ยนมาเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
โดยเริ่มงานแรกต้ังแตเขาปฏิบัติงานมาคือ งานฝายพัสดุ ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสํานักงานอธิการบดี สมัยนั้นทานอาจารยบุญจันทร วงศรักมิตร 
เปนอธิการบดี ตลอดระยะเวลาของการทํางาน เนื่องจากการเขามาปฏิบัติงาน
เปนงานแรกของชวีติการทาํงานทีเ่ราไมเคยปฏบิตังิานในองคกรทีไ่หนมากอนเลย วนัแรก
ของการทํางานในสวนลึก ๆ ของจิตใจมีแตความกังวล วุนวายในใจ จับตนชนปลาย
ทาํอะไรไมถกู ไมรูจะเริม่ยงัไง โชคดทีีก่ารเขาทาํงานครัง้แรกไดเจอหวัหนาทีด่ใีนสมยันัน้
คือ ทานอาจารยนิราศ วัฒนานิวัติ และมีพี่ ๆ ที่รวมงานที่นารัก ชวยกรุณาบอกกลาว
และสอนงานใหจนสามารถปฏิบัติงานในทุก ๆ ดานได อาจจะมีการผิดพลาดบาง 
ไมเรียบรอยบาง โดนตําหนิติเตียนบาง แตในการทํางานในแตละชวงเวลาก็จะมี
ความสาํเร็จและไมสาํเรจ็รอยเปอรเซน็ตปะปนกนัไป แตทีท่าํใหเราสามารถดาํเนนิงานตางๆ 
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ผานพนมาไดโดยตลอด ก็เพราะคําสั่งสอนของผูบริหาร 
ทกุยคุทกุสมยั พี ่ๆ  ทีไ่ดทาํงานดวยกนัทําใหเรามกีาํลงัใจ
ในการทํางาน และสามารถผานพนมาไดในทกุสถานการณ 
และไดใหขอคดิทีด่แีกเรา ยงัจดจําไวไมลมื คอื “การทาํงาน
ทุกอยางยอมมีการผิดพลาด เมื่อผิดพลาดแลวก็แกไข
เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดซํ้าอีก และรู จักพัฒนา
ในทุก ๆ ดาน ไมยอมแพตอสิ่งเรา ไมวาจากภายนอก
หรอืภายใน ความสําเร็จและความภาคภูมใิจก็จะตามมา” 
มันคือความจริงที่พี่สอนนองดวยความปรารถนาดีโดยมาตลอด และก็นอมนํามาเตือนจิตใจ
ของตนเองตลอดการทํางาน

สําหรับในการทํางานน้ัน ระลึกอยูเสมอในเร่ืองของการมีจิตสํานึกในการทํางานเปน
ผูใหอยางจริงจัง รูจักการเสียสละ ชวยเหลือเกื้อกูล อํานวยความสะดวก และตองตระหนัก
เสมอวา เมื่อทํางานใหราชการแลว ตองทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตน อุทิศเวลา 
อทุศิเร่ืองสวนตวัใหแกหนวยงานของตนอยางเต็มที ่โดยไมมขีอแม มคีวามมุงมัน่ในการทํางาน
ดวยความเสียสละ และทุมเทดวยความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะงานท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับ 
ดูแล ซึ่งตองอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ตลอดการทํางาน แมกระท่ังนอกเวลาราชการ 
เพือ่ใหงานสําเร็จลลุวงไปดวยดี และเสร็จทนักาํหนดเวลา เพือ่ความสําเร็จของงานและองคกร 
ตลอดระยะเวลาของการทํางานที่ผานมา อาจจะแฝงไปดวยความขมขื่น ความเศราหมอง 
ความทุกข ความสุขในเวลาเดียวกัน แตคิดอยูเสมอวาเด๋ียวมันก็ผานไป และก็มีความโชคดี
ที่มีผู รวมงานในทุกภาคสวนที่ดี มีพี่ ๆ นอง ๆ เพื่อนรวมงานท่ีดีมาก ยิ้มแยมแจมใส 
คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ รวมมือกันทํางานเปนอยางดี ทุก ๆ อยางท่ีไดกลาวมาน้ี คือ
ความประทบัใจ ความภาคภูมิใจ ทั้งตอมหาวิทยาลัย ผูบริหาร และผูรวมงานทุก ๆ ทาน

“อาจจะจากไปแควาระของการทํางาน แตกายและใจเรายังอยูดวยกันตลอดไป”

นางสาวนภัสนันท ชัยภักด

”ี
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มุทิตาจิตแด...มุทิตาจิตแด...
นางสาวนภัสนันท�  ชัยภักดี

ในวาระเกษียณอายุราชการของ นางสาวนภัสนันท ชัยภักดี หรือ พี่จิ ของนอง ๆ 
ตองขอแสดงความชื่นชมพี่นภัสนันทที่ไดทําคุณประโยชนในดานการดําเนินการบริหาร
สํานักงานและความปรารถนาดีตอมหาวิทยาลัย เปนแบบอยางที่ดีใหแกรุ นนอง 
ทั้งในสวนของหนวยงานตาง ๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี สภาคณาจารยและขาราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ขอไดโปรดดลบันดาลใหพี่จิ
และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

อาจารย ดร.อัครสิทธิ์ บุญสงแท
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมการจัดทําหนังสือท่ีระลึก

รองศาสตราจารยสนิท  สัตโยภาส ที่ปรึกษา
อาจารยกรเพชร  เพชรรุง ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ประธานกรรมการ
นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส กรรมการ 
นายภาคภูมิ ทะนุดี กรรมการ
นางสาวพัชริดา  เขียวขุนเนิน กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ  สามแกว กรรมการ
นายวัชระ ไทยบัณฑิตย กรรมการ
นางสาวสุกัญญา  แกววรรณ กรรมการและเลขานุการ
นางสาววัชราวรรณ กันทา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอขอบพระคุณ

บทรอยกรองโดย อาจารยกรเพชร เพชรรุง



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
Chiang Mai Rajabhat University
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