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รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

สารแสดงมุทิตาจิตสารแสดงมุทิตาจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 กาลเกษยีณเวยีนมาอกีวาระหนึง่ตามครรลองของระบบบรหิารราชการไทย สรางความรูสกึใจหาย
เม่ือคณาจารยและบุคลากรอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑๘ ทาน ครบกําหนด
เกษียณอายุราชการ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
 ผูเกษียณอายุราชการทุกทานตางไดปฏบิตัหินาทีข่องตน ทัง้การเปนผูบริหาร เปนอาจารยผูสอน
เปนนักวิจัย และเปนผูมีสวนรวมสรางสรรค ใหนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา
มาตาม ลําดับจนเปนที่ ยอม รับของ สั งคมอย า งแพรหลาย  ด วยความ รู  ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในศาสตรดานตาง ๆ  อันเกิดจากพลังกายพลังใจและความมุงมั่นในศรัทธาที่มีตอวิชาชีพ
จนสําเร็จลุลวง ทามกลางอุปสรรคและความสําเร็จที่พานพบไมนอยกวา ๓๐ ป แหงวิถีการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอใหวาระเกษียณอายุราชการท่ีมาถึงนี้
เปนวาระแหงความสุข ที่ทุกทานจะไดพักและกาวสูชีวิตหลังเกษียณดวยความพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีสติ ขอกราบอาราธนาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพศรัทธา และอานิสงส
แหงคุณงามความดีจงปกปกรักษาคุมครองใหผูเกษียณอายุราชการทุกทาน ประสบแตความสุข
มีสุขภาพจิตสุขภาพกายท่ีสมบูรณแข็งแรง คงไวซึ่งศักด์ิและศรีแหงความเปนครู ความเปนบุคลากร
ทางการศึกษา และความดีงามในจิตใจตลอดไป



 

“เรือชนะคลื่น ๖๒”“เรือชนะคลื่น ๖๒”
 กอปรการกิจลวงแลว ราชการ เกษียณเฮย
“ชนะคลื่น”  โดยผจงจาร คาพอง
คือเกียรติวิจักษณงาน ควรยก ยองแฮ
ปวงกิจปรากฏกอง เกียรติแลวนิรันดร

 กอปรการกิจนานมา ลุเวลาประสบผล
ภาระหนักทานทน วิริยาสูฝาฟน
 ดังเรือแลนฝาคลื่น ลมแรงฝนยืนหยัดมั่น
แกรงกลาฝาผจัญ จนสําเร็จวิเศษการ
 ผลกิจกอเก้ือผล ประโยชนพนนับวิศาล
ราชภัฏพิพัฒนวาร บัณฑติดีศรีสังคม
 คือเกียรติที่ปรากฏ คือศักดิ์ยศควรเหมาะสม
ประกาศชื่อขอชื่นชม เชิดชูทานนิรันดร



เทพประจํามหาวิทยาลัย

พระพิฆเนศวร
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๑๑๑๑

๑๙๑๙

๒๙๒๙

รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร�  ยอดคําแปง

ผู�ช�วยศาสตราจารย�รณชิต  แม�นมาลัย

อาจารย� ดร.สนิท�  หาจัตุรัส

อาจารย�อุบล  พวงมาลา

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร�

ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร��

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร��

สารบัญสารบัญ
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๕๙๕๙
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อาจารย�วราพร  ไชยคุนา

รองศาสตราจารย�ศุภรัตน�  ลี้รัตนาวลี

อาจารย� ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิทธิชัย  สาเอี่ยม

ผู�ช�วยศาสตราจารย�  ดร.ศักราช  ฟ�าขาว

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร��

ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
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๑๐๙๑๐๙

นางสุภัทรา  จันทร�บาล

นายชูเชิด  น่ิมไพโรจน�

งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

นางพิมพรรณ�  สูญโญ

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

นางสุภาค  พิสูจน�

งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

อาจารย�สมิต  ไทยเจริญ

ภาควิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี



๑๑๗๑๑๗

๑๒๓๑๒๓

๑๓๕๑๓๕

๑๔๑๑๔๑

นางบัวแก�ว  ดอกจันทรา

งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

นางจันทร�เพ็ญ  ศรีวิชัย

นายวีระพงษ�  ยะไวทย�

งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

งานโสตทัศนูปกรณ� กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

นางดาวเรือง  นันตาราช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�



รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ดร.ดร.
สุรินทรสุรินทร์ ยอดคําแปง ยอดคําแปง
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร�



รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ยอดคําแปง
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร�

 เปนนักวิจยัวชิาการเช่ียวชาญสอน มยิอหยอนหยดัยนืเปนพืน้ฐาน

การศกึษาพเิศษชาํนาญการ สรางผลงานแบบอยางครุชุน

วสิยัทศันพฒันาเมตตาศิษย วสิยัมติรเอือ้เฟอเกดิเกือ้ผล

วสิยัครรููกจิพชิติตน วสิยัชนราชภัฏภมูพิฒันพรอม



ชีวิตและผลงาน

เกิด ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๑
บิดา นายสม ยอดคําแปง
มารดา นางสมพิศ ยอดคําแปง

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔
ตําแหนง ขาราชการ (สามัญ) ครู
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๑
 ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗
 มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
 มัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสงู (ประวัติศาสตร)
 วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม
๑๕ มีนาคม ๒๕๓๑
 การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและ
 ผูนําการเปล่ียนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ประสบการณ�การทํางาน
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔
 ทดลองปฏิบัติราชการ อาจารย ๑ โรงเรียนบานสันตนหมื้อ 
 อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗
 อาจารย ๑ โรงเรียนสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย
 จังหวัดเชียงใหม
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕
 อาจารย ๑ โรงเรียนบานหาดชมพู สปอ.แมอาย สปจ.เชียงใหม
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖
 อาจารย ๑ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
 อาจารย ๑ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘
 อาจารย ๒ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
 อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
๑ เมษายน ๒๕๔๒
 อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๙ มิถุนายน ๒๕๔๒
 ผูชวยศาสตราจารย สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๑๐ เมษายน ๒๕๕๐
 หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประถมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวชิรมงกุฎ

เรือชนะคลื่น ’๖๒๖



ผลงานหรือการปฏิบัติราชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
  กลุมบูรพาประเทืองวิทย สํานักงานการประถมศึกษา
  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
 • ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษา
  จงัหวดัเชยีงใหม  เพือ่ฝกอบรมเตรยีมเขาสูตาํแหนงศกึษานเิทศก
 • ไดรบัการแตงตัง้จากสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
  แหงชาติ ใหรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษา
  เรียนรวม (นํารอง) ในโรงเรียนประถมศึกษา
 • ไดรับแตงต้ังจากกรมการฝกหัดครูเปนคณะกรรมการ
  พัฒนาการศึกษาพิเศษในระดับอุดมศึกษา
 • ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ
  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 • ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการชมรมครูการศึกษาพิเศษ
  แหงประเทศไทย
 • ไดรับแตงต้ังจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเปนคณะกรรมการ
  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักศึกษาสายครู
 • ไดรบัการเสนอชือ่เพือ่จัดทาํบญัชรีายชือ่กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ
  ตามมาตรา ๒๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
  เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๕(๖)/ว๑๒๔๘
  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ไดรับแตงต้ังจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เปนคณะกรรมการจัดทํานโยบายและการพัฒนาการใหบริการ
  สนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
 • ไดรับรางวัลผลงานที่มีคุณคาตอการพัฒนาคนพิการ
  ในการประชุมเม่ือปพ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
 • ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
  CBR Forum ๒๐๑๘ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ
 • ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  ดานคนพิการในปพ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมสงเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๗



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
 ผานการอบรมและฝกปฏิบัติงานเตรียม
 ตําแหนงศึกษานิเทศกอําเภอ ตามหลักสูตร 
 สปจ.เชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๙
 Inclusive Education in Australia
พ.ศ. ๒๕๕๑
 Disability Support Service in University 
 of Northern Colorado

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๗๒ ถนนกําแพงดิน ตําบลหายยา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
โทรศัพท ๐๘๑ – ๗๘๓๙๒๘๔
E - mail : surin_yod@windowslive.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒๘



 ความสําเร็จในการทํางานไม�ได�ขึ้นอยู�กับความสามารถอย�างเดียว แตมี
ปจจัยของการเปนหมูพวกตามมา การไดเขามารับราชการมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง
จึงทําใหประสบความสําเร็จจนเกษียณอายุราชการ ตองขอบคุณพอ แมผู ให กําเนิดและให
การสงเสียรํา่เรียนจนประสบความสําเร็จ ขอบคุณญาติ พีน่อง และครอบครัวทีใ่หการสนับสนุนและเปน
กาํลงัใจเสมอมา ขอบคณุสถานศกึษาทีใ่หการศกึษาอบรม และใหประสบการณในการทาํงานทีด่ ีขอบคณุ
ผูรวมงานที่รวมแรงรวมใจในการทํางานจนประสบความสําเร็จ
 สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณตนเองที่มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดีเขมแข็งมาจนถึงทุกวันนี้

รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร� ยอดคําแปง

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๙



แด� : รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร� ยอดคําแปง
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร�

 รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร� ยอดคําแปง เปนอาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
ทานมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษเปนอยางดี
มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความยุติธรรม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พัฒนาตนเองอยูเสมอ
ทั้งทางดานการสอน ผลงานวิชาการ การทําวิจัย การบริการวิชาการลงสูชุมชนตาง ๆ  ตลอดระยะ
เวลาที่อาจารยทุกคนในภาควิชาการศึกษาพิเศษไดรวมทํางานดวยกันกับทาน มีความประทับใจ
ในตัวของรองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ยอดคําแปง หลาย ๆ  ดาน ทานมีความรักและความเมตตา
ตออาจารยรุนนอง คอยใหคําแนะนํา สั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติงาน การวางตัวและการดําเนินชีวิต
ของการเปนอาจารยในร้ัวมหาวิทยาลัย ทานมีความเสียสละ ทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ใหความรวมมือ
ทํากิจกรรมตาง ๆ  ในการทํางาน ท้ังในระดับภาควิชาการศึกษาพิเศษ ระดับคณะครุศาสตร รวมถึง
ระดับมหาวิทยาลัย ทานเปนกําลังใจและชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับเพ่ือนรวมงานทุกคนในภาควิชา
การศึกษาพิเศษ
 อาจารยในภาควิชาการศึกษาพิเศษทุกคนจะถือวา รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ยอดคําแปง 
เปนตนแบบในการปฏิบัติงานในการเปนอาจารยภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมตลอดไป

อาภา พัฒนประสิทธ์ิ
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร�

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



อาจารย ดร.อาจารย ดร.สนิท หาจัตุรัสสนิท หาจัตุรัส
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  คณะครุศาสตร�



อาจารย ดร.สนิท หาจัตุรัส
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  คณะครุศาสตร�

 คอืคนดศีรพีลเรอืนเปนแบบอยาง ตลอดทางวิถชีนผลวศิาล

เดนงานสอนงานวิจยัและบรกิาร ชาํนาญงานสําเรจ็ไดดวยใจรกั

สนทิงานชาญสอนสนิทศษิย สนทิมติรเมตตาคาวจิกัษณ

สนทินอมผูใหญใจจงภกัดิ ์ สนทิรกัราชภัฏยิง่เชดิชู



เกิด  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 
บิดา  นายยอด หาจัตุรัส
มารดา  นางสาย หาจัตุรัส
คูสมรส นางช่ืนฤดี หาจัตุรัส
บุตร  นายกิตติภูมิ หาจัตุรัส
  นายอัครภณ หาจัตุรัส

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕
ตําแหนง ขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการ
  การประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๓



การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโคกสวาง (คุรุประชานุกูล) จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๕ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานเพชร (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นตน วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร – พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๘   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๖   ดุษฎีบัณฑิต (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๔



ประสบการณ�การทํางาน  
๑ เมษายน ๒๕๒๔ อาจารยและหัวหนาหมวดพลานามัย
   โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ทดลองปฏิบัติราชการ อาจารย ๑ โรงเรียนบานปางตนเดื่อ 
   อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ อาจารย ๑ โรงเรียนบานปางตนเดื่อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗  อาจารย ๑ โรงเรียนบานเอก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ บุคลากร ๓ สปจ.เชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ บุคลากร ๔ สปจ.เชียงใหม
๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ บุคลากร ๔ งานอัตรากําลัง ฝายการเจาหนาที่ สปจ.เชียงใหม
๒๓ มกราคม ๒๕๓๕ บุคลากร ๕ งานอัตรากําลัง ฝายการเจาหนาที่ สปจ.เชียงใหม
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ บุคลากร ๖ งานการเจาหนาที่ สปอ.ฝาง สปจ.เชียงใหม
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ บุคลากร ๖ งานการเจาหนาที่ สปอ.สะเมิง สปจ.เชียงใหม
๒๔ กันยายน ๒๕๔๐ บุคลากร ๖ งานการเจาหนาที่ สปอ.แมวาง สปจ.เชียงใหม
๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ บุคลากร ๗ ว งานการเจาหนาที่ สปอ.แมวาง สปจ.เชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๓ บุคลากร ๗ ว งานการเจาหนาที่ สปอ.ดอยสะเก็ด สปจ.เชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ บุคลากร ๗ ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
๑ เมษายน ๒๕๔๙ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๕



ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

หัวหนากลุมงาน ระดับสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ

๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
หัวหนากลุมงาน ระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เหรียญพิทักษเสรีชน
๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการ
ท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
พ.ศ. ๒๕๔๔

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีพลเรือน”
จากสมาคมขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดรับรางวัลเกียรติยศ “เส้ือสามารถผูควบคุมทีม
นกักรีฑายอดเย่ียม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑ หมูที่ ๑ ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๘๑ – ๖๐๒๖๑๕๑

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๖



ข�อคิดในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
 ๑. การครองตน ตองมีความดีสากล ๔ ประการ คือ
  ๑) ความสะอาด เพราะจะนําไปสูจิตใจท่ีสะอาด
  ๒) ความเปนระเบียบ ซึ่งจะนําไปสูจิตใจท่ีสบายและผอนคลาย
  ๓) ความสุภาพ ความออนนอมถอมตน นําไปสูจิตใจท่ีนุมนวล
  ๔) ความตรงตอเวลา นําไปสูจิตใจท่ีไรกังวล มีหิริโอตตัปปะ มีศีล ๕ รูจักวางแผนในการดําเนินชีวิต
  ประพฤติตนตามมงคล ๓๘ ประการ ละเวนอบายมุข รูจักกาลเทศะ คิดเปน ทําเปน ประหยัด
  และอดออม
 ๒. การครองคน ตองรูจักคบหาสมาคมกับผูคน มีพรหมวิหาร ๔  รูจักใหอภัย และมีธรรมะ
  ในการยึดเหนี่ยวจิตใจคน
 ๓. การครองงาน ตองประกอบสัมมาอาชีพ มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ กฎ ระเบียบ 
  กฎหมาย มีความรูทางโลก มีความรูเร่ืองธรรมะ และมีหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการทํางาน

อาจารย� ดร.สนิท หาจัตุรัส

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๗



แด� :  อาจารย� ดร.สนิท หาจัตุรัส
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร�

เมื่อกลาวถึงอาจารยสุภาพบุรุษรางสูงใหญ กระฉับกระเฉง มีความคลองตัว บุคลิกภาพ
อบอุนแกผูใกลชิด เจาของรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีพลเรือน” ปพุทธศักราช ๒๕๔๔ จากสมาคม
ขาราชการพลเรือน คณาจารยทุกทานในภาควิชาจะตองนึกถึง อาจารย� ดร.สนิท หาจัตุรัส อาจารย
ประจาํภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะครศุาสตร ทานเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ ความเชีย่วชาญ
ในศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการศึกษานอกระบบเปนอยางดียิ่ง มีความมุงมั่น
ในการทํางาน ทั้งทางดานงานสอน งานวิชาการ การทําวิจัย งานบริการวิชาการลงสูชุมชนตาง ๆ
ตลอดระยะเวลายาวนานในการปฏิบัติราชการจนถึงเกษียณอายุ ทานไดทุมเทกําลังกายและสติปญญา
ใหกับการทํางานดวยความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต และมุงม่ันมาตลอด ท้ังในระดับภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับคณะครุศาสตร รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย คอยเปนกําลังใจและชวยสรางเสริมแรงใจ
ใหกบัเพือ่นรวมงานทุกคนในภาควชิา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดใีนการครองตน ครองคนและครองงาน 
ตลอดระยะเวลาในการทํางานจนครบเกษียณอายุราชการ ทานมีความรักและความเมตตาตอคณาจารย
รุนนองในภาควิชา คอยใหกําลังใจและคําแนะนําชวยเหลือในเร่ืองการปฏิบัติงาน คณาจารยในภาควิชา
เทคนิคการศึกษา มีความรูสึกประทับใจในการท่ีไดทํางานรวมกับทานเสมอมา

คณาจารยภาควชิาเทคนิคการศกึษาถอืวา อาจารย ดร.สนทิ หาจตัรุสั เปนครผููเปนแบบอยางท่ีดยีิง่
ในการอบรมส่ังสอนศิษยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทดวยดีเสมอมา และเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติงานในการเปนอาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตลอดไป

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



อาจารยอุบล พวงมาลาอาจารยอุบล พวงมาลา
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  คณะครุศาสตร�



อาจารยอุบล พวงมาลา
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  คณะครุศาสตร�

 อบุลบานงามรับรวอีุน อบุลกรุนกล่ินหอมภมรหมาย 

อบุล พวงมาลา เฉกกําจาย คณุความดีหอมคลายอบุลบาน 

คอืแบบอยางอาจารยชาํนาญนิตย งานสอนศิษยวจิยัสรางทานวางฐาน 

ทัง้เมตตาเก้ือผลกอบรกิาร ความดีจกัดํารงกาลในใจชน 



เกิด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๑
บิดา นายแกว พวงมาลา
มารดา นางปวน พวงมาลา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
ตําแหนง ขาราชการ (พลเรือนสามัญ) ครู
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชีวิตและผลงาน
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๑
 ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนวัดเทพาราม จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔
 ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗
 มัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐
 มัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ
 วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๒๔
 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๖
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา ) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประสบการณ�การทํางาน
๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
 ทดลองปฏิบัติราชการ ผูชวยพยาบาล โรงพยาบาลแมและเด็ก 
 จังหวัดเชียงใหม
๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๓
 เจาหนาที่พยาบาล โรงพยาบาลแมและเด็ก จังหวัดเชียงใหม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๖
 อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบานแมซา อําเภอแมแจม 
 จังหวัดเชียงใหม
๗ เมษายน ๒๕๓๒
 อาจารย ๑ โรงเรียนบานพุย สปอ.ฮอด สปจ.เชียงใหม
๑ ธันวาคม ๒๕๓๓
 อาจารย ๑ โรงเรียนบานนาฟอน สปอ.ฮอด สปจ.เชียงใหม
๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๗
 อาจารย ๒ โรงเรียนบานนาฟอน สปอ.ฮอด สปจ.เชียงใหม
๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 อาจารย ๒ โรงเรียนบานบอแกว สปอ.สะเมิง สปจ.เชียงใหม
๒๐ เมษายน ๒๕๔๓
 รักษาการศึกษานิเทศก ๖ สปอ.อมกอย สปจ.เชียงใหม
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 ศึกษานิเทศก ๖ สปอ.อมกอย สปจ.เชียงใหม
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔
 รักษาการในตําแหนงศึกษานิเทศก สปอ.ดอยเตา สปจ.เชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
 ศึกษานิเทศก ๖ สปอ.ดอยเตา สปจ.เชียงใหม
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕
 ศึกษานิเทศก ๗ สปอ.ดอยเตา สปจ.เชียงใหม
๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
 อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทวีติยาภรณชางเผือก

ผลงานหรอืการปฏบัิตริาชการทีเ่ป�นความภาคภมิูใจ
พ.ศ. ๒๕๕๔
 ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูดีเดนดานการเปนผูมีความสามารถ
 ในการถายทอดวิชาความรู เนื่องในงานวันครู
 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๖๑
 ไดรับการคัดเลือกเปนครูผูเปนแบบอยางท่ีดี เน่ืองในงานวันครู 
 ประจําป ๒๕๖๑

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
พ.ศ. ๒๕๔๒
 อบรมหลักสูตร PS – 102 Hots (Higher Order Thinking) 
 In Primary Science ศูนยเรดแซม ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
 เขารวมการประชุมนําเสนอผลงานดานการประเมิน
 และการวิจัยของสมาคม AERA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๓๑/๑ หมูท่ี ๕ ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
E - mail : p_uboncmru@hotmail.com
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 ชีวิตการทํางานในตําแหน�ง อาจารย�
ในมหาวิทยาลัยของข�าพเจ�าเร่ิมต�นเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการสอบคัดเลือก
และโอนย ายพรอมอัตรา เ งิน เ ดือนตามตัว
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเปนอาจารย
ในภาควิชาการวัดผลและวิจัย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแหงนี้ นับเปน
โอกาสที่ดีที่สุด ดีใจ และภาคภูมิใจอยางยิ่ง
ที่ไดกลับมาทํางานในสถาบันการศึกษาท่ีเคย
เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง
(ปกศ .สูง)ซึ่งเปนสถาบันที่ ใหความรู ทักษะ 
ประสบการณวิชาชีพครูที่เปนรากฐานและนําไป
ศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และทําใหขาพเจาไดประกอบวิชาชีพครูสมดัง
ปรารถนา

จากใจผู�เกษียณ
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 การยายท่ีทํางานเปรียบเสมือนการเขามาอยู
ในบานหลังใหม  ซึ่ งในครั้ งนี้ เปนการมาอยู
ในบานหลงัใหญมสีมาชกิในครอบครวัจาํนวนมาก
แตกตางจากบานทีเ่คยอยูมา ทาํใหตองเรียนรูงาน 
สงัคม วัฒนธรรมของคนในองคกร และพัฒนาตนเอง 
ซึ่งขาพเจาไดรับความเมตตาจากอาจารยผูใหญ
แนะนํา สอนงาน และไดรับการชวยเหลือของ
นอง ๆ  ในภาควิชา รวมท้ังผูบริหารของคณะท่ีให
คําแนะนํา สนับสนุนดวยดี ไมวาจะเปนงานการสอน 
การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
งานอาจารยท่ีปรึกษา และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังของภาควิชาและของมหาวิทยาลัย 
ทาํใหการเช่ือมโยงประสบการณจากการท่ีเคยเปน
ครูสอนนักเรียน เปนศึกษานิเทศกที่ใหคําปรึกษา
แนะนําครูผูสอน สูการทํางานใหมที่สอนคน
ที่จะไปเปนครูในอนาคตไดโดยไมยากและรวดเร็ว
ขึ้น สําหรับนักศึกษาในมุมมองของขาพเจานั้น
มองวาเขาเปนลูกศิษย เปนเยาวชนท่ีสดใส
มีความคิดความฝน และมีอุดมการณ ซึ่งอาจารย
ผูสอนตองเปนผูใหโอกาส สรางโอกาส สงเสริม
สนับสนุน และปรารถนาดีตอเขาอยางเต็มที่

และจริงใจ เพ่ือใหเขาประสบความสําเร็จการศึกษา
ที่งดงาม งานการสอนของขาพเจาเปนการสอน
ทั้ งนักศึกษาในภาควิชาเอกวัดผลและวิจัย 
และนักศกึษาภาควิชาเอกอ่ืน ๆ  ทีเ่รยีนรายวิชาชีพ
ครบูงัคบัและวชิาชพีครเูลอืก ระหวางพ.ศ. ๒๕๔๘ 
– ๒๕๕๔ ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนมา
เปนการสอนเฉพาะรายวิชาชีพครูบังคับ จํานวน
๒  วิชา  และรายวิชาชีพครู เลือก  ๑  วิชา
แกนักศึกษาภาควิชาเอกท้ัง ๑๘ ภาค ทําใหมี
โอกาสรูจกั ใหความรู อบรม สัง่สอนนกัศกึษาท่ีเขา
เรยีนหมุนเวียนไปจนครบทุกภาควิชาเอก ทาํใหได
เรียนรูและเขาใจลักษณะของนักศึกษาแตละภาค
วิชาเอกและนํามาพัฒนาตนเองในดานการเรียน
การสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้นสําหรับขาพเจา
แลวในวันพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต
ทีส่าํเรจ็การศกึษาในแตละปเปนวนัหนึง่ท่ีดใีจและ
สุขใจอยางยิ่งท่ีไดเห็นลูกศิษยที่ไดสั่งสอน อบรม 
สําเร็จการศึกษารวมทั้งมีงานทําเลี้ยงดูตนเองได
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 ตลอดระยะเวลา ๑๔ ป�ท่ีได�มาทํางาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�น้ัน เป�นช�วง
เวลาทีมี่คณุค�าท่ีดงีามย่ิงในวถีิชวีติการทาํงาน
ของข�าพเจ�า ขอขอบคุณผูบริหารทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะที่ใหการดูแล สนับสนุน 
อํานวยความสะดวกตาง  ๆ  ในการทํางานใหมี
ความสุข และขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความกาวหนา เจริญเติบโต
ยิ่งขึ้นใหสมกับนามพระราชทาน “ราชภัฏ” และ
การเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่น ขอขอบคุณ
บุคลากรสํานักมาตรฐานการศึกษาที่ไดทํางาน
และเรียนรูงานประกันคุณภาพการศึกษาดวยกัน 
ขอบคุณนอง  ๆ  บุคลากรชาวครุศาสตรทุกคน
ที่อํานวยความสะดวก ใหบริการสนับสนุนการ
เรยีนการสอน ประชาสมัพนัธขาวสารขอมลูตาง ๆ
งานประชุมอบรมสัมมนาและงานการเงินพัสดุดวยดี
ทายที่สุดขอขอบคุณอาจารยผูใหญในภาควิชา
ที่เกษียณไปท่ีใหการดูแล แนะนํา เปนแบบอยาง
ท่ีดใีนการทาํงาน ดใีจและขอบคณุนอง  ๆ   ในภาควชิา
ท่ีรวมงานกันอยางมีความสุข ฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ 
ไปดวยกัน เอ้ือเฟอสนับสนุนดานเวลาการเรียน
การสอนเพื่อใหพี่เรียนตอปริญญาเอกสําเร็จและ
ขอใหกําลังใจในการทํางานโดยทําทุกสิ่งในวันน้ี
ใหดีที่สุด ปญหาอุปสรรคเมื่อเกิดไดก็ตองแกไขได 
ไมยอทอ มีสติ รวมแรงรวมใจกัน

อุบล พวงมาลา

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๒๗



แด� : อาจารย�อุบล พวงมาลา
การประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร�

เม่ือกลาวถึงอาจารยผูหญิงรางเล็ก กระฉับกระเฉง คณาจารยทุกทานในภาควิชา จะตองนึกถึง
อาจารย�อุบล พวงมาลา อาจารยประจําภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร ทานเปน
ผูท่ีมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการประเมินและการวิจัยเปนอยางดีย่ิง
มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนอยูเสมอ ท้ังทางดานงานสอน งานวิชาการ งานวิจัยงานบริการวิชาการ
ลงสูชุมชนตาง ๆ  ตลอดระยะเวลายาวนานในการปฏิบัติราชการจนถึงเกษียณอายุ ทานไดทุมเทกําลังกาย
และสติปญญาใหกับการทํางานดวยความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมุงมั่นมาตลอด ทั้งในระดับ
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย ระดับคณะครุศาสตร รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนคอยเปน
กําลังใจและชวยสรางเสริมแรงใจใหกับนอง ๆ  เพ่ือนรวมงานทุกคนในภาควิชาการประเมินและการวิจัย
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน ตลอดระยะเวลาในการทํางาน
จนครบเกษียณอายุราชการ ทานมีความรักและความเมตตาตออาจารยรุนนอง คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
ในเร่ืองการปฏิบัติงาน คณาจารยในภาควิชาการประเมินและการวิจัย มีความรูสึกประทับใจ
ในการที่ไดทํางานรวมกับทานเสมอมา 

คณาจารยภาควิชาการประเมินและการวิจัยถือวา อาจารย�อุบล พวงมาลา เป�นครูผู�เป�น
แบบอย�างท่ีดียิ่ง ในการอบรมส่ังสอนศิษย�ด�วยดีเสมอมา และเป�นต�นแบบในการปฏิบัติงาน
ในการเป�นอาจารย�ภาควชิาการประเมินและการวิจยั ภาควชิาเทคนิคการศกึษา คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�ตลอดไป

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



ผูผู้ช่วยศาสตราจารยวยศาสตราจารย์
รณชิต แมรณชิต แม้นมาลัยนมาลัย

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�



ผูชวยศาสตราจารยรณชต แมนมาลัย
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 สาํเนยีงคาํเอือ้นรองวเิวกสดบั เสภาขบั รณชติ กงัวานหวาน

ดรุยิางคไทยและสากลชํานาญการ ทานเชีย่วชาญลุมลกึกระจางดี

รอยยิม้พมิพพกัตรแยมวสิยั แมนมาลยั ดจุบุปผาผองราศี

เปนทีร่กัผองศษิยมติรไมตร ี เปนความดีจรยิานาเชดิชู



เกิด  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๑
บิดา  นายอารี แมนมาลัย
มารดา  นางจิตรา แมนมาลัย
คูสมรส นางสุกาญจนา แมนมาลัย
บุตร  นายรณพรต แมนมาลัย
  วิศวกร บริษัท HANA MICROELECTRONIC 
  PUBLIC Co.,Ltd (LAMPHUN)

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ตําแหนง ขาราชการครู กรมการฝกหัดครู 
  กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๑ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนตน 
   โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดปอมแกว
   จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย 
   โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
   จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
   โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) คณะครุศาสตร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรม
   การดนตรี) สถาบันวิจัยภาษา
   และพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๓๑



การศึกษาดนตรี
 • กลองสแนร
  โดยอาจารยบุญ บุญทรง
  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดปอมแกว
  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • Trumpet
  โดยอาจารยพิชัย บุญเปา
  ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • Recorder
  โดยอาจารยพิชัย ปรัชญานุสรณ 
  อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ทฤษฎีดนตรีไทย
  โดยครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 
  สาขาดนตรีไทย ป ๒๕๒๘
 • ขลุยเพียงออ
  โดยอาจารยพัฒพงศ ศุกรโยธิน
  และครูจําเนียร ศรีไทยพันธุ
  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
  (ดนตรีไทย) ป ๒๕๓๖
 • ขับรองเพลงไทย
  โดยอาจารยสุดจิตต ดุริยประณีต 
  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
  (ดนตรีไทย) ป ๒๕๓๖

 • ซอดวง , ซออู
  โดยอาจารยเบญจรงค ธนโกเศศ
  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
  (ดนตรีไทย) ป ๒๕๔๑
 • ฆองวง , ระนาดเอก , ระนาดทุม
  โดยรองศาสตราจารยพิชิต ชัยเสรี 
  อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ตะโพน
  โดยครูเทิม สมานมิตร
  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • กรับเสภา
  โดยครูศิริ วิชเวช
  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
  (ดนตรีไทย) ป ๒๕๕๑

เรือชนะคลื่น ’๖๒๓๒



ประสบการณ�การทํางาน
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ทดลองปฏิบัติราชการ อาจารย ๑ วิทยาลัยครูเลย
๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕ อาจารย ๑ วิทยาลัยครูลําปาง
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยครูลําปาง
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ผูชวยศาสตราจารย สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ รองหัวหนาภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยครูเลย
๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ รองหัวหนาภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
   วิทยาลัยครูลําปาง
๑ กันยายน ๒๕๓๘  รองหัวหนาภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ กันยายน ๒๕๔๓ หัวหนาภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๓๓



เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • เปดการเรียนการสอนวิชาโทดนตรี วิทยาลัยครูเลย
 • พัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรดนตรีของกรมการฝกหัดครู
 • เปดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูลําปาง
 • เปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย สถาบันราชภัฏเชียงใหม
 • เปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๓๔



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
 • ศึกษาดูงานและเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา
 • ศึกษาดูงานและเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศฝร่ังเศส

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๐๙/๑๑ หมูท่ี ๒ ซอยบานมอญ ๑๒ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๕๓ – ๓๓๘๖๒๗ , ๐๘๔ – ๐๔๓๖๙๒๙
E - mail : ronnachitmusic@gmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๓๕



เรือชนะคลื่น ’๖๒๓๖



 การทํางานท่ีผ�านมากว�า ๓๗ ป�  ในอาชีพครูดนตรีน้ันรวดเร็วมาก นับว�าเป�นกุศลโดยแท�จริง
ท่ีไดเกิดมาจากครอบครัวท่ีมีบุพการีอบรมส่ังสอนมาดวยความรักความเมตตามาเปนอยางดี ตลอดจน
ครูบาอาจารยที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา แตละทานเปนตัวอยางท่ีดี ใหความรูและความเมตตา
อยางถึงท่ีสุดจะประมาณได ในระหวางการปฏิบัติงานก็มีกัลยาณมิตร ผูรวมงาน และศิษยเปนจํานวนมาก
ใหความชวยเหลือ แมถึงคราววิบากกรรมใหผลก็สามารถผานพนและรอดปลอดภัยไดดวยกุศลทุกครั้ง 
ดังนั้น จึงสรุปได�ว�าชีวิตของเราควรเริ่มจากสัมมาทิฐิ มีสติรู�กายรู�ใจตนเอง และต้ังอยู�ในความ
ไม�ประมาทจึงจะทําให�มีทุกข�น�อย ประสบความเจริญแก�ตนและครอบครัว

ผู�ช�วยศาสตราจารย�รณชิต แม�นมาลัย
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๓๗



แด� : ผู�ช�วยศาสตราจารย�รณชิต แม�นมาลัย
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

หากจะกลาวถึงความประทับใจตอ ผู�ช�วยศาสตราจารย�รณชิต แม�นมาลัย อาจารย
ผู เกษียณอายุราชการประจําปนี้ สําหรับขาพเจาแลว เปนความรูสึกที่มากเกินกวาจะบรรยาย 
เพราะนอกจากขาพเจาจะไดมีโอกาสทํางานรวมกับทานแลว ขาพเจายังเปนลูกศิษย เมื่อครั้น
เขาเปนนักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย ดังนั้นขาพเจาจึงมีความใกลชิดผูกพันกับทาน ไดเห็นการสอน
และการทํางานของทานมาตลอด ทั้งในฐานะครู - ศิษย และในฐานะผูบังคับบัญชา - ลูกนอง
 “นก” เปนชื่อเลนของทาน แตไมมีใครเรียกชื่อนี้เลย ขาพเจาและคนอื่น  ๆ  มักเรียก
ทานติดปากวา “อาจารยรณชิต” เพราะจริยวัตรของทานทําใหเราเคารพและเกรงใจ บุคลิกของทาน
เปนผู ใหญที่มีใบหนายิ้มแยมแจมใส ทาทางและน้ําเสียงในการพูดคุยดูเปนมิตร อีกทั้งส่ิงท่ี
ทําใหทานเปนที่รักแกผูคนโดยมาก คือทานเปนผูที่มีความเมตตาสูง ไมเคยหวงความรูแกลูกศิษย
ท านมีความรู รอบดานทั้งดนตรีไทย – ดนตรีสากล รวมไปถึงปรัชญาและศาสนา นอกเหนือ
เวลางานแลว ทานมักเรียกลูกศิษยมาสอนเพลงนอกเวลาเสมอ อีกท้ังในการทํางานทานก็ยังชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน และเปนเสาหลักใหกับคณาจารยภาควิชาดนตรีฯ มาโดยตลอด เรียกไดวามีความเปนครู
อยางแทจริง

ในวาระที่อาจารยรณชิตจะเกษียณอายุราชการปนี้ ขาพเจารูสึกใจหายเปนอยางยิ่ง เหมือนขาด
หัวหนาครอบครัวที่คอยค้ําจุนคนในบาน แตอีกใจหนึ่งก็รูสึกยินดีที่วิหคจะไดกลับคืนรังเพื่อพักผอน 
สดุทายน้ี คณุปูการทีท่านไดวางรากฐานไว โดยเฉพาะผลงานทางดานดนตรไีทย ทัง้สรางคนและสรางงาน
อันเปนที่ประจักษแกสังคมมาโดยตลอดน้ัน จะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวไมจางหายและเปนตนแบบนําทางชีวิต
แกพวกเราตอไป

ปรเมศวร� สรรพศรี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



ผูชผูช่วยศาสตราจารยวยศาสตราจารย ดร.ดร.

สิทธิชัย สาเอี ่ยมสิทธิชัย สาเอี ่ยม
ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�



ผูชวยศาสตราจารย ดร.สทธิชย สาเอี่ยม
ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 รอบศาสตรรูสอนภาษาอังกฤษ คณุากจิกอผลคณุาสถาน

นิง่คดิพนิจิสขุมุละเอยีดงาน ธรรมาภิบาลนาํใชพฒันา

เปนแบบอยางทางสอนสรางศษิย เปนแบบอยางทางมิตรคบหา

เปนแบบอยางทางจริยะศรัทธา ลวนแบบอยางวชิชาคณุาจารย



เกิด ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๒
บิดา พ.ต.บุญยก สาเอี่ยม
มารดา นางจินดา สาเอี่ยม
คูสมรส นางนันทริยา สาเอี่ยม

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒
ตําแหนง ขาราชการครู กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๒ ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนโชติรวี จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๕ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโชติรวี จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ภาษาอังกฤษ)  วิทยาลัยครูนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พิษณุโลก) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร เอเชียอาคเนย สถาบันวิจัยภาษา
   และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๔๐   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร
   คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certifi cate of completion (Summer language Bursary Program) 
 Douglas College. British Columbia. Canada. 2002
- Certifi cate of Professional Development Course for English Lecturers
 at RELC. SEAMEO. Singapore. 2007

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๔๑



ประสบการณ�การทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ –  ๒๕๒๙ อาจารยประจําสาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเกริก
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ อาจารยประจําสาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ อาจารยประจําสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๒ อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สถาบันราชภัฏสุรินทร
๑ เมษายน ๒๕๔๗ อาจารย ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อาจารย ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๙ อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
   สถาบันราชภัฏสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ประธานศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปจจุบัน หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เหรียญจักรพรรดิมาลา

เรือชนะคลื่น ’๖๒๔๒



ผลงานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๔๓
 “คําเรียกญาติพื้นฐานในภาษาไทใหญและในภาษา
 คําเมือง : การศึกษาและเปรียบเทียบเชิงภาษาศาสตร
 ชาติพนัธุ” ปพ.ศ. ๒๕๔๓ (ทนุสนบัสนุนจากคณะมนุษยศาสตร
 และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๗
 “ขอมูลพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของไทย
 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคเหนือ” ปพ.ศ. ๒๕๔๗
 (ทุนสนับสนุนจาก สกว.)

ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เอกสารประกอบการสอน วิชา ENG 1101 
  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตําราวิชา ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช
พ.ศ. ๒๕๕๐ นําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
  เรื่อง Basic KinshipTerms in Tai Yai and
  in Kham Muang : Comparative Study
  in Ethnolinguistics ที่ SOAS
  มหาวิทยาลัยลอนดอน  ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตําราวิชา วากยสัมพันธอังกฤษ 1
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตําราวิชา วจีวิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอบทความวิชาการในระดับนานาชาติเรื่อง 
  Multi – ethnic Students’ Problems and 
  Resolutions in English Classroom : a Case Study 
  in Chiang Mai , Thailand ที่เมืองเวนิส
  สาธารณรัฐอิตาลี

E - mail : sittijoy@hotmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๔๓



แด� : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิทธิชัย สาเอ่ียม
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิทธิชยั สาเอ่ียม ไดทาํคณุงามความดีใหกบัสถาบันการศกึษาแหงนี้
และสังคมตลอดมา ในฐานะท่ีเปนอาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ทานไดอบรมส่ังสอนลูกศิษย
ใหเปนคนมีความรู ในวิชาชีพที่ใฝ รู อยู ตลอดเวลาและเปนคนดีของสังคมมาตลอดระยะเวลา
การทํางาน โดยถือวาคนดีจะทําใหสังคมสงบสุข นอกจากนี้ทานยังไดทําการปรับเปลี่ยนการทํางาน
ในภาควิชาใหทุกคนมีส วนร วมในการดําเนินงานและตัดสินใจร วมกันโดยไมคํานึงถึงวัยวุฒิ
และคุณวุฒิ ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไปแบบพ่ีนองปราศจากการแบงแยกเปนพรรคเปนพวก 
นอกจากน้ี ทานยังไดเปนตัวอยางของการเปนนักวิชาการมืออาชีพโดยการเปนผูบุกเบิกในการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนในหลายวิชาในภาควิชาภาษาศาสตร ทาํใหการเรียนการสอนสะดวกมากย่ิงขึน้
สําหรับผูปฏิบัติ ซึ่งไดเปนตัวอยางใหกับนอง ๆ ไดเจริญรอยตาม

ในทางบริหารนั้น ทานไดคํานึงถึงผูรวมงานสวนใหญเปนสําคัญ โดยไดปรับปรุงหองทํางาน
ใหเปนสัดสวนมีระเบียบและเอื้อตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งสรางบรรยากาศของการทํางาน
ที่ตั้งอยูบนหลักการธรรมาภิบาล สงเสริมใหนอง ๆ ไดเจริญเติบโตทางวิชาการโดยการใหคําปรึกษา
และกําลังใจอยูตลอดเวลา โดยนิสัยสวนตัวแลว ทานเปนนักวางแผนท่ีละเอียดรอบคอบ ดังนั้น
งานทุกอยางจึงออกมาดีไมมีปญหา ความมีนํ้าใจโอบออมอารีมีเมตตาท่ีทานมีใหกับเพื่อนรวมงานนั้น
ทําใหทานเปนปูชนียบุคคลที่ทุกคนนบัถือดวยความจริงใจ 

เปนที่นาเสียดายเหลือเกินที่ทานจะตองวางมือทางวิชาชีพลง เนื่องดวยถึงเวลาอันควร
เราทุกคนรูสึกเสียดายท่ีตองสูญเสียเพ่ือนรวมงานท่ีทรงคุณคาไป และสุดท�ายน้ีเราก็หวังว�า
ท�านจะได�พักผ�อนเต็มท่ีหลังจากท่ีท�านได�ทํางานอย�างหนักให�กับประเทศชาติมาอย�างยาวนาน 
ได�ทํากิจกรรมที่ท�านรักในยามว�าง และขออวยพรให�ท�านได�มีสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัย
เบียดเบียน ให�เป�นท่ีรักของคนและเทวดาตลอดไป

ด�วยรักและความเคารพอย�างย่ิง
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



ผูผู้ช่วยศาสตราจารยวยศาสตราจารย์ ดร. ดร.

ศักราช ฟ้าขาวศักราช ฟ้าขาว
ภาควิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�



ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว
ภาควิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 พรอมวชิชาสรรพศิลปกรรม ครุธุรรมหนาทีบ่รหิาร

ทัง้สอนศษิยวริยิาวิชาชาญ กอผลงานดีนกัประจักษไกล

ดฝีมอืแขนงศาสตรคณาศลิป คตีะรนิแตงถอยรอยเสยีงใส

เปนทีร่กัศรัทธาทศิาไกล เปนครหูนึง่ในดวงใจศิษยชืน่ชม



เกิด ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๑
บิดา นายนพ ฟาขาว
มารดา นางอรพิน ภูมิเมือง
คูสมรส ดาบตํารวจ (หญิง) สิริพร ฟาขาว
บุตร นายคเณศ ฟาขาว

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒
ตําแหนง ขาราชการครู กรมสามัญศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๔๗



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๐
 ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔
 ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนวัดชัยมงคล จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗
 มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙
 มัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ศิลปศึกษา)
 วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖
 ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุมนํ้าโขง
 และสาละวินศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๔๘



ประสบการณ�การทํางาน
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ครู ๒ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จังหวัดแพร
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ อาจารย ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จังหวัดแพร
๑ กันยายน ๒๕๓๐ นักวิชาการศึกษา ๓ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร
๑๑ กันยายน ๒๕๓๕ ผูชวยศึกษาธิการอําเภอ ก่ิงอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗  ผูชวยศึกษาธิการอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ศึกษาธิการอําเภอ กิ่งอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ศึกษาธิการอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ศึกษาธิการอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ศึกษาธิการอําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
๔ เมษายน ๒๕๔๕ ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดนาน สํานักงานศึกษาธิการ
   จังหวัดนาน
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เจาหนาที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน
   สพท.แพร เขต ๑
๑ เมษายน ๒๕๔๘ อาจารย ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูชวยศาสตราจารย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 
ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๙ มีนาคม ๒๕๕๒ รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๔๙



เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • โลการบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  จากสมาคมศึกษาธิการแหงประเทศไทย
 • เข็มทองคําคุรุสดุดี จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย / ผูบริหารและประธาน
  สภาคณาจารยและขาราชการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดวยหลักธรรมาภิบาลโดยแท

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการศึกษาจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร
  การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  อินเดีย สิงคโปร เกาหลีใต ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
  ประชาชนลาว และเวียดนาม

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
หมูบานเจซกีารเดน็วลิล อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ๕๐๒๒๐
โทรศัพท ๐๖๓ - ๘๙๖๔๙๓๕
E - mail : sakaraj18@hotmail.com
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 คดิยอนกลับไปวันแรก วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๒๒  ของการเปนขาราชการครู  จนถึง
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตองออกไปตามครรลอง
ของการเกษียณอายุราชการ ๔๐ ปไมนานเลย 
เหมือนกับเพิ่งจะผานไป หลายเรื่องท่ีตองการทํา
ยังไมมีโอกาสไดทํา หลายเร่ืองท่ีไมอยากจะทํา
แตมีโอกาสไดทํา 
 คนเราหากเขาสูระบบใด ๆ เปนการเคาะ
ระฆังท่ีจะรับกฎกติกาของหนวยงาน องคกร
ที่ทํางานน้ันใหได ในบางคราวแมวาจะตองฝน
กบัวธิคีดิท่ีเปนอตัลกัษณของตนเอง แตดวยระบบ
ทีม่จีงึตองทาํใหไดและทาํใหดทีีส่ดุในภาระท่ีไดรบั
จนถึงเคาะระฆังหมดยก

จากใจผู�เกษียณ

“ ๔๐ ป� ห�วงเวลาแห�งการแทนคุณแผ�นดิน ”

เรือชนะคลื่น ’๖๒๕๒



 สมยักอนแรกของการเปนครไูมรูวามคีาํวา “ธรรมาภบิาล” ในขณะนัน้หรอืไม แตหลกัการทาํงาน
ไดยึดหลักของความเที่ยงตรง การกลาแสดงออกอยางตรงไปตรงมา มาอยางตอเนื่อง จนหลายครั้ง
ถูกเรียกไปสอนหรือตําหนิจากผูมีอํานาจอยูบาง แตสุดทายความภักดีตอองคกรท่ีทํางาน
เปนเครื่องพิสูจนวาเรามีเจตนาอยางไรตอองคกรที่อยู
 การเร่ิมจากไดเปนครูสอนนักเรียนมัธยมศึกษามากวา ๘ ป ทําใหรูธรรมชาติความตองการ
ของนักเรียน ไดถายทอดการเรียนรูกับผูเรียนในวัยนั้น การทํางานนักวิชาการศึกษาทําใหรูและบมเพาะ
ความเปนนักวิชาการ รูจักการบริหารจัดการศึกษา การเปนผูบริหารการศกึษาระดับอําเภอและจังหวัด
ทําใหรูถึงความตองการทางการศึกษาของโรงเรียนไดมาก และมีโอกาสใกลชิดสนองงานผูบริหาร
ที่มีอํานาจทั้งภูมิภาคและสวนกลางมากข้ึน ทําใหรูชองทางความกาวหนาในเสนทางของการเปน
ผูบริหารในระดับสูงวาจะตองมีกระบวนการที่จะเดินใหกาวหนานั้นอยางไร
 แตสุดทายสิ่งที่ตองการที่จะเปน อยากจะไปใหถึงคือ “ศึกษาธิการจังหวัด” ตองลมครืนลง
เพราะการปฏิรูปโครงสรางการบริหารการศึกษาเมื่อป ๒๕๔๖ ยุบตําแหนงดังกลาวหายไปจากสารบบ
การบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค
 แตคิดในมุมกลับทางบวกหากไมยุบตําแหนงในคราวน้ัน คงไมไดมาปฏิบัติงานแทนคุณแผนดิน
ที่บานเกิดแหงการเรียนรูที่ใหอะไรมากมายที่สถาบันราชภัฏ และเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ในคราวตอมา และไดรับโอกาสในหลายเร่ืองนอกจากการยอนกลับมาเปนครู และการเปนผูแทน
คณาจารยในสภามหาวิทยาลัย ผูชวยคณบดี รองคณบดี จนถึงสามปสุดทายกอนเกษียณอายุราชการ
ไดรับความไววางใจในหนาที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
 ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ที่ไดมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาคมภายใต “หลักธรรมาภิบาลประสานประโยชน�” แกทกุฝาย แมนวาไมถกูใจกบัฝายบรหิาร
ในที่ประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ อยูบาง แตทั้งหมดทั้งมวลที่ทักทวง เสนอแนะเปนไปตามหลักการ
ที่กฎหมายกําหนดไวเสมอ และคิดเสมอวาเวลาสามารถพิสูจนในสิ่งท่ีเราคิดเราพูดไวไดแนนอน
ไมสงผลวันน้ี ก็สงผลใหเปนที่ประจักษในวันขางหนา
 รักและเคารพและขอกราบต�อแผ�นดินแห�งน้ีท่ีประกอบด�วยสรรพสิ่ง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ครูบาอาจารย�ท่ีให�ความรู�ประสบการณ�ท่ีไม�อาจหาได�ในหลายเร่ือง กราบขอบคุณเพ่ือนพ�อง
น�องพี่ทั้งที่ดํารงตําแหน�งผู�บริหาร และครูอาจารย�ท่ีให�โอกาสได�ร�วมเสวนาแลกเปล่ียน
บางครั้งหลายเร่ืองที่ทําให�เคืองไม�พอใจอยู�บ�างก็ต�องขอกราบขอโทษและขออภัย และหวังว�า
แผ�นดินแห�งน้ีจะมีความเจริญก�าวหน�าอย�างไม�หยุดย้ังด�วยพลังร�วมแรง รวมใจของประชาคม
ราชภัฏเชียงใหม�ต�อไป

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศักราช ฟ�าขาว

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๕๓



แด� : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศักราช ฟ�าขาว
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

 เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของ ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ศักราช ฟ�าขาว
ตลอดระยะที่ทานรับราชการและทําหนาที่อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทานไดปฏิบัติราชการสรางผลงานที่มีประโยชน เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจ และทุมเท ใสใจ
แกภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนอยางมาก นอกจากหนาท่ีทางการสอน
ที่ทานต้ังใจทุมเทอยางเต็มที่แลว ทานยังเปนผูที่ปลูกฝงจิตสํานึกนักศึกษาในดานส่ิงแวดลอม
ดานศีลธรรม ดานการพัฒนาตนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
 ในชวงการทํางานของทาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว นอกจากการสอนท่ีเปน
ภารกิจหลักของทานแลว ทานยังไดรับหนาที่ในตําแหนงผูบริหารในหลายหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อันไดแก หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน และตําแหนงงานบริหาร
กอนทานเกษียณอายุราชการ คือ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ตลอดระยะเวลาท่ีทานทํางานทางดานการบริหาร ทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว 
ไดมีการทํางานและปฏิบัติหนาที่อยางเปนระบบ บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินการ
ตามกฎระเบียบราชการ กําหนดผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและเปาหมายอยางชัดเจน ใหโอกาสทุกคน
มีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ทําใหทุกคนตางเปนฟนเฟองที่มีคุณคารักองคกร
ทําใหองคกรพัฒนา 
 การเกษียณอายุราชการของทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว เปนการพนจาก
การทําหนาที่และความรับผิดชอบในราชการเทานั้น แตภาระหนาที่ที่ทานสามารถกระทํา
ตอสังคมและประเทศชาติยังไมสิ้นสุด ทานสามารถนําประสบการณที่ ไดสรางและสะสมมา
เปนระยะเวลายาวนาน ทําประโยชนใหประเทศชาติไดสืบไป
 โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน
ผลแหงคุณงามความดีที่ทานไดสั่งสมมาตลอดชีวิตราชการ จงบันดาลใหทานผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศักราช ฟาขาว พรอมทั้งครอบครัว ดํารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอยางมีความสุขรมเย็น
มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง มีอายุยืนยาว เปนรมโพธ์ิรมไทรใหสังคมและประเทศชาติตอไป

อาจารย�เอกพงศ� สุริยงค�
หัวหน�าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



อาจารยวราพร ไชยคุนาอาจารยวราพร ไชยคุนา
ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�



อาจารยวราพร ไชยคุนา
ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 ขึ้นชื่อครูผูอุทิศวิชชาสอน “วราพร ไชยคุนา” พลาวสิยั

ชนะกิจชนะกายชนะใจ พลังใจฝาคลื่นชนะชล

สมเปนครูสูมิหว่ันพรั่นทอทด สมยอยศศักดิ์ครูสูกอผล

สมเปนครูแบบอยางทางอดทน สมคาตนจริยาอาจารยดี



เกิด ๗ สิงหาคม ๒๕๐๒
บิดา นายอภินันท ชินจิรัฐติกาล
มารดา นางสุนีย  ชินจิรัฐติกาล
คูสมรส นายอนลนัฏฐ ไชยคุนา 
บุตร – ธิดา นายภาสุวัส ไชยคุนา
 นางสาวนันทชนก ไชยคุนา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖
ตําแหนง อาจารย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา
ปริญญาตรี
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาโท
 สาขาวิชาภาษาศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยพายัพ

ประสบการณ�การทํางาน
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖
 อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 
ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๖๑ ซอย ๗ ถนนสุขเกษม ตําบลปาตัน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๘๑ – ๗๖๔๙๖๕๔

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๕๗



แด� : อาจารย�วราพร ไชยคุนา
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 อาจารย�วราพร ไชยคุนา ไดปฏิบัติหนาที่ ในฐานะอาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษ
ดวยความเต็มที่และต้ังใจมากมาตลอดชวงอายุการทํางานของทาน ทานไดทําคุณงามความดี
ดวยการอุทิศตนในการสอนใหกับนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาแหงนี้ตลอดมา ทานไดอบรมสั่งสอน
นักศึกษาใหเปนคนมีความรูในภาษาอังกฤษ และทักษะวิชาชีพตลอดเวลา อีกท้ังยังสงเสริมใหนักศึกษา
เปนคนดีของสังคมมาตลอดระยะเวลาการทํางาน
 ทานเปนอาจารยทีม่อีารมณขนัทาํใหบรรยากาศในการทาํงานเปนไปแบบพ่ีนอง ไมมคีวามกดดนั 
บรรยากาศในการทํางานที่ดี สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในหองเรียนที่อาจารยสอนอีกดวย ทานมีความยุติธรรมและ
จรรยาบรรณในความเปนครู ปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเสมอภาค
 ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนอง ๆ เพ่ือนรวมงานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน
อาจารยวราพร ไชยคุนา หรือที่นอง ๆ เรียกวา พี่แหม�ม จึงเปนที่รักและเคารพของทุกคนในภาควิชา
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นอง ๆ จะรักและคิดถึงพี่แหมมตลอดไป

ด�วยรักและเคารพอย�างย่ิง
อาจารย� ดร.ขวญัหทัย กวดนอก

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



รองศาสตราจารยรองศาสตราจารยศุภรัตน ล้ีรัตนาวลีศุภรัตน ล้ีรัตนาวลี 
ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี



รองศาสตราจารยศุภรัตน ลี้รัตนาวลี
ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 “ครูแบบอยางที่ดี” เกียรติประจักษ คุรุศักดิ์สมคาวิชชาสมัย 

คณิตศาสตร สถิติ ระบือไกล ศิษยดีไดดวยทานเดนวิทยา 

ถอืหลกั “คดิด ีทาํด ีมคีวามสุข” จงึไรทกุขเพราะครองตนสมคุณคา 

เปนแบบอยางปฏิบัติพัฒนา คุรุอาจาริยา “ศุภรัตน” 



เกิด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๑
บิดา นายวีระ ธรรมจินดา
มารดา นางฝอยทอง ธรรมจินดา
คูสมรส รองศาสตราจารย ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
บุตร – ธิดา นายคุณภาพ ลี้รัตนาวลี
 พญ.พชร ลี้รัตนาวลี

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ตําแหนง ขาราชการครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๘
 มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๐
 มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๒
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๖๑



ประสบการณ�การทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๔ – พ.ศ. ๒๕๓๖
 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพายัพ
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 ทดลองปฏิบัติราชการ อาจารย ๑ ระดับ ๔
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
 อาจารย ๑ ระดับ ๔ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
 อาจารย ๑ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
 ผูชวยศาสตราจารย สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐
 รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 
ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประถมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประถมาภรณชางเผือก

เรือชนะคลื่น ’๖๒๖๒



ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความต้ังใจ ประสบความกาวหนา 
  ไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย 
  ตามลําดับ
 • ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ผูสอนดีเดน ของคณะวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี ประจําปพ.ศ. ๒๕๔๘
 • ไดรับเกียรติบัตร ครูผูเปนแบบอยางที่ดี ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๑

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
 • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ศึกษาดู งานการจัดการศึกษา  ณ  ประเทศมาเลเซีย
  และประเทศสิงคโปร พ.ศ. ๒๕๕๓

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท 
๓๓/๓ หมูที่ ๑๐ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๕๓ – ๓๓๒๖๔๖
E - mail : s-suparat@hotmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๖๓



เรือชนะคลื่น ’๖๒๖๔



เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๖๕



จากใจผู�เกษียณ

หลักคิดในการทํางาน : คิดดี ทําดี มีความสุข

 ดิฉันเปนศิษยเกาของสถาบันแหงน้ีสมัยท่ี
ยงัเปนวทิยาลยัครเูชยีงใหม สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) จากน้ัน
ไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมสําเร็จการศึกษา วท.บ. 
(ศกึษาศาสตร คณติศาสตร) เริม่ทาํงานในตําแหนง
อาจารยที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของประเทศไทย
และไดลาศึกษาตอระดับปริญญาโท จนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษา วท.ม. (คณิตศาสตร) คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แลวไดกลับมาทํางาน
ที่มหาวิทยาลัยพายัพตามเดิม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๖๖



 ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได�บรรจุเข�ารับราชการในตําแหน�งอาจารย�ท่ีสถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม� ทางสถาบันไดจัดอบรมอาจารยใหม โดยมีคณะผูบริหารในสมัยนั้นใหการตอนรับ 
และพาไปเย่ียมชมสถาบันราชภัฏลําปาง สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ใหอาจารยใหมรูจัก รักและ
สนิทสนมกันและไดเขาใจบริบทในการทํางานเพ่ือพัฒนาสถาบันตอไป ซึ่งเปนโครงการท่ีดีมาก
ดิฉันมีความรูสึกประทับใจในการตอนรับท่ีอบอุน ทําใหดิฉันเร่ิมทํางานในสถาบันดวยความรูสึก
ภาคภูมิ ใจและ ต้ัง ใจ ท่ีจะเปนค รูที่ ดี  ดี ใจที่ ได ร วมงานกับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีหลาย ๆ ทาน และดีใจมากท่ีไดทํางานรวมกับรองศาสตราจารยวสันต จินดารัตนาภรณ
ซึ่งเปนอาจารยที่เคยสอนดิฉันและไดทํางานรวมกับคณาจารยรุนพี่ อยางเชน รองศาสตราจารย
นิยม ยอดมนต รองศาสตราจารยบุญรัตน เกษมพิทักษพงศ รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ
และผูชวยศาสตราจารยยุวนิตย หงษตระกูล ซึ่งทุกทานเปนแบบอยาง ใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุน
เปนอยางดี และไดรับการสนับสนุนใหเปนหัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรในวาระหนึ่ง ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวไดมีการรับบรรจุอาจารยรุนใหม ๆ และนักวิชาการสายสนับสนุนมาเปนกําลังเพ่ิมข้ึน นอง ๆ
บางคนเปนศิษยของดิฉัน รุนนองทุกคนนารัก ใหความเคารพอาจารยผูใหญ ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลืองาน 
โครงการตาง ๆ ในสาขาวิชา และในคณะอยางเขมแข็ง ทําใหภาควิชาคณิตศาสตรมีบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ

 ท�ายท่ีสุดดิฉัน ขอขอบคุณสถาบันแห�งน้ี
ทีใ่หทัง้การศกึษาวิชาชพีขัน้ตน ใหอาชพี ใหทํางาน
ไดทํางานรวมกับท้ังครู - อาจารยรุนพ่ีรุนนอง
ตลอดการทํางาน ๒๒ ป มีความสุขและอบอุน 
ขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
สายสนบัสนุนทุกทานทีจ่ดังานมทุติาจติใหแกดฉินั
และเพื่อนรวมรุนเกษียณทุกทาน

ศุภรัตน� ล้ีรัตนาวลี

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๖๗



แด� : รองศาสตราจารย�ศุภรัตน� ล้ีรัตนาวลี
ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 เน่ืองดวยงานเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๒ น้ี รองศาสตราจารย�ศุภรัตน� ล้ีรัตนาวลี
ไดทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจนครบเกษียณอายุราชการ โดยตลอดเวลาท่ีผานมา
ทานเปนแบบอยางในการทํางานและแบบอยางในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนในเร่ือง การครองตน
ครองคน ครองงาน และเปนที่พึ่งพาใหกับนอง ๆ เพื่อนรวมงานอยูเสมอ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา
ใหกําลังใจ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความยุติธรรม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จึงทําให
อาจารยเปนเหมือนรมโพธิ์รมไทรใหกับพวกเราในภาควิชา นอกจากนี้ ทุกวันของการปฏิบัติหนาที่
ทานจะมีความต้ังใจ มุงมั่น ที่จะอบรมส่ังสอนลูกศิษย มีความรักความเมตตาตอศิษย ปรับปรุง
วิธีการสอนใหมีความหลากหลาย รวมถึงเขาใจในความแตกตางของเด็กแตละคน จึงถือเปน
แบบอยางทีด่ตีอบคุคลทัว่ไป รวมถงึลกูศิษยของทานอกีดวย และพวกเราในนามคณาจารยจากภาควชิา
คณิตศาสตรและสถิติ จึงขอมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของทานตลอดไป 
 โอกาสน้ี ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย โปรดประทานพรใหทาน
มีความสุขกายสุขใจ พลานามัยสมบูรณแข็งแรง มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
อยางมีความสุขตลอดไป

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



อาจารย ดร.อาจารย ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชยรณัฏฐพร จักรวิเชยร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี



อาจารย ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชยร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 ขึ้นชื่อครูผูตระหนักรักหนาที่ กอคนดีสรางศิษยสมสถาน 

ทกัษะศลิปหตัถกรรมรูชาํนาญ รูเชีย่วชาญกอสรางอตุสาหกรรม

บรหิารอาคารสถานกอพิพฒัน ศษิยววิฒันเพราะคําสอนอปุถมัภ

ดํารงตนดีดวยเมตตาธรรม วิถีนําสงครูเลิศควรเชิดชู



เกิด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๒
บิดา นายพิมล จักรวิเชียร
มารดา นางจํานงค จักรวิเชียร

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๘
ตําแหนง ขาราชการครู กรมการฝกหัดครู 
 กระทรวงศึกษาธิการ

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๗๑



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๕
 ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนราษฎรบํารุง จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗
 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโรจนวิทย จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙
 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔
 ครุศาสตรบัณฑิต (กอสราง) วิทยาลัยครูพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๓๘
 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ�การทํางาน
๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ ทดลองปฏิบัติราชการ อาจารย ๑ 
   วิทยาลัยครูเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ อาจารย ๑ วิทยาลัยครูเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ อาจารย ๑ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อาจารย ๑ ระดับ ๕
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ อาจารย ๒ ระดับ ๖
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๕ อาจารย ๒ ระดับ ๗
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๗๒



ประสบการณ�ด�านการบริหาร
มีนาคม ๒๕๔๒ – มีนาคม ๒๕๔๔
 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
มีนาคม ๒๕๔๔ – มีนาคม ๒๕๔๘
 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๙ มีนาคม ๒๕๔๘
 รองคณบดี วิทยาลัยแมฮองสอน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๗๓



ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
๘ มิถุนายน ๒๕๓๖
 หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการ
 วิทยาลัยครูเชียงใหม
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
 รักษาการหัวหนาโปรแกรมวิชาเซรามิก
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒
 รักษาการรองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและงานสวัสดิการ
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
ตลอดระยะเวลารับราชการต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ไดฝกอบรม
ศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตางประเทศ อาท ิมาเลเซยี , สงิคโปร ,
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สาธารณรัฐประชาชนจีน ,
ไตหวัน , ญีปุ่น , ออสเตรเลยี , ฮงัการ ี, ออสเตรยี , เยอรมนั , ฝรัง่เศส ,
สวิตเซอรแลนด เปนตน ซึ่งลวนแตเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทั้งสิ้น

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๐๑ หมูที่ ๕ บานหนองกนครุ ตําบลเมืองเลน อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๘๑ – ๙๙๒๙๐๐๙

เรือชนะคลื่น ’๖๒๗๔



 นับจากปพุทธศักราช ๒๕๒๔ หลังจากจบปริญญาตรีครุศาสตร ก็ไดมีโอกาสเขาไป
อยู ในเขตรั้ววังสวนดุสิต ไดรับคัดเลือกเปนอาจารยอัตราจาง ประจําภาควิชาหัตถศึกษา
และอุตสาหกรรมศิลป วิทยาลัยครูสวนดุสิต เมื่อปลายป ๒๕๒๗ กรมการฝกหัดครู เปดรับสมัคร
สอบคัดเลือกอาจารย สังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม ในตําแหนงอาจารย ระดับ ๓ ไดผานการสอบ
เขามาเปนลําดับที่ ๑ ในสาขาวิชาเอกกอสราง ซึ่งเปนความประทับใจแรกท่ีไดสอบแขงขันบรรจุเขา
รับราชการในตําแหนงอาจารย ระดับ ๓ เปนอาจารยสอนภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นับต้ังแตวันนั้นจนถึงปจจุบัน ซึ่งครบวาระแหงการเกษียณ
ก็ยังคงสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทําหนาที่ครูมาโดยตลอด
 เมื่อกลาวถึงความประทับใจ มนุษยทุกคนยอมมีความประทับใจ ในเรื่องราวที่ผมเจอ
มาตลอดระยะเวลาการทํางาน ซึ่งมีทั้งทุกขและสุขคละเคลาปะปนกันไป แลวแตสถานการณ
แตส่ิงท่ีผมประทับใจมากท่ีสุดคือ การเปนตัวตนของตนเอง ประทับใจ คุณณัฏฐพร มาโดยตลอด 
โดยเขายึดหลัก ความรู ความดี ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายอยางดีที่ สุด
และตรงไปตรงมา กลาทําในส่ิงที่ถูกตอง กลารับผิดเม่ือรูวาผิด และมุงท่ีจะกาวเดินตอไปใหถึง
ซึ่งท่ีสุดทายของวาระแหงการทํางาน ซึ่งกฎแหงธรรมะหนทางการเดินไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ
เสมอไป อาจจะพบก่ิงหนามแทรกอยู แตทุกยางการกาวเดินตองไปโดยความรอบคอบ พิจารณา
และคอยระวัง ไมใหเกิดสิ่งที่ไมคาดหวังได และลืมเสียไมได ก็คือผูบริหารทุกยุคสมัย ที่ใหโอกาส
กาวเดินเพื่อไปแสดงความรู ความดี ความสามารถ ตอกลุมคน สังคม และประเทศชาติ กิจการงาน
ทุกอยางจะสําเร็จไมได ถาหากไมไดเพื่อนรวมงานท่ีดี ดีใจที่ไดกัลยาณมิตรที่ดี ๆ  ที่ชวยกันทํางานมาโดย
ตลอด ผมเช่ือวาถาทีมงานดี ไมวาภารกิจจะหนักสักแคไหน ลําบากเพียงใด ถาเรามีเพื่อนรวมงานท่ีดี
กิจการนั้น ๆ ยอมสําเร็จประสิทธิผลทุกครั้งไป

จาก พี่ตู�

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๗๕



แด� : อาจารย� ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 “ณัฏฐพร จักรวิเชียร” นักปราชญผูประเสริฐ เปนเลิศดานวิชาการและงานทักษะ
เปนเสมือนจักรกล แหงพระอินทร ท่ีขับเคล่ือนกลไกแหงราชภัฏเชียงใหมใหดําเนินมาอยางยาวนาน เปนท้ัง
ผูใหและผูรับสนองงานแหงพระราชาขาของแผนดิน
 พี่ที่สรางศิลปวิทยาการและเปนสวนหน่ึงในการดําเนินวิชาการดานอุตสาหกรรมเปนที่พึ่ง
ของนอง ๆ มาโดยตลอด เมื่อกาลเวลาเปนตัวกําหนดภาระหนาที่ เมื่อสิ้นสุดแตไมใชตัวกําหนดใหหยุด
ความเปนราชภัฏเชียงใหมที่อยูในใจเสมอมา
 น�อง ๆ ท้ังหมดในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณในความทุ�มเทให�กับภาควิชา 
และขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพีนั่บถือช�วยคุ�มครองให�พีมี่ความสขุกายใจทีแ่ข็งแรง ดงัคาํกล�าว 
“อโรคยา ปรมาลาภา” 

จากใจน�อง ๆ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



อาจารยสมิต ไทยเจริญอาจารยสมิต ไทยเจริญ
ภาควิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี



อาจารยสมิต ไทยเจริญ
ภาควิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 ชํานาญรูครูวิทยสิ่งแวดลอม เปนผูพรอมวินัยใสใจสอน

รักหนาที่รักศิษยรักองคกร มิยอหยอนทุมเทการทํางาน

บุคลิกพินิจไวเปนแบบอยาง รูจักวางดํารงตนสมสถาน

รูประยุกตระบบคิดพินิจการณ สมควรขานเชิดชูครูโดยแท



เกิด ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๐๒
บิดา นายกิมเฮง ไทยเจริญ
มารดา นางอารีย ไทยเจริญ
คูสมรส นางพิมพลอย ไทยเจริญ
ธิดา นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
ตําแหนง ขาราชการครู กรมสามัญศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๔
 ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนกมลศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙
 มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย 
 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๓๔
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
 การบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๗๙



ประสบการณ�การทํางาน
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑
 อาจารย ๑ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
 กรุงเทพมหานคร
๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓
 อาจารย ๑ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘
 อาจารย ๒ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 อาจารย ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
 อาจารย ๒ ระดับ ๖ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
 อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๗ มิถุนายน ๒๕๔๑
 หัวหนาฝายอนามัยและสุขาภิบาล
 สํานักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๙ ตุลาคม ๒๕๔๒
 หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 สํานักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๘๐



เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เหรียญจักรพรรดิมาลา

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๒/๒๓ ซอย ๗ ถนนหมื่นดามพราคต
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๕๓ - ๘๘๕๖๘๐ ตอ ๑๔๐๘
E - mail : smith.252@hotmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๘๑



เรือชนะคลื่น ’๖๒๘๒



แด� : อาจารย�สมิต ไทยเจริญ
ภาควิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีี

 ทานอาจารยสมิต ไทยเจริญ หรือ พี่มิตร เปนผูที่ขาพเจาคุนเคยและมีความรักความผูกพัน
ดวยมากที่สุดคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ตั้งแตขาพเจาเขามาทํางานเมื่อป ๒๕๔๓ ทานอาจารยสมิต
ไดชวยอบรมสั่งสอนขาพเจาทั้งทางตรงและทางออม เปนทั้งครูของขาพเจาในเรื่องของการจัดการเรียน
การสอนและการดูแลนักศึกษา เปนพี่ของขาพเจาในเร่ืองของการทํางานและการดําเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัย เปนเพื่อนของขาพเจา ในยามที่รวมกิจกรรมตาง ๆ  ดวย ไมวาจะเปนกิจกรรมในสโมสร
อาจารยและการออกพ้ืนทีภ่าคสนาม ซึง่ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปทีข่าพเจารูจกักบัทานอาจารยสมติ
ทานเปนบุคคลที่ไมเคยเอาเปรียบองคกรเลยแมแตนิดเดียว ทานเปนบุคคลที่มีความมุงมั่น ทุมเท
และเสียสละอยางย่ิง ในการอบรมสั่งสอนนักศึกษาและบริหารจัดการภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
โดยทานมีคุณลักษณะพิเศษที่ขาพเจาประทับใจและไดนํามาเปนตัวอยางในการปรับการทําหนาที่
ของขาพเจาใหดียิ่งขึ้น ทั้งความประทับในดานการทํางานและการใชชีวิต

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



 ๑. ท�านเป�นคนช�างสังเกตและจดจํา ซึง่ทานอาจารยสมติมคีวามสามารถพเิศษทีส่ามารถจดจาํ
นกัศึกษาไดทกุคนในภาควิชาฯ จากลักษณะตาง ๆ  ของนักศึกษาวา นกัศึกษาแตละคนมีบรบิทเปนอยางไร
ใชชีวิตอยางไร ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ผลการเรียน การทํางานในช้ันเรียน ซ่ึงความสามารถพิเศษน้ี
เปนประโยชนกับภาควิชาของเราเปนอยางยิ่ง เพราะเมื่อนักศึกษาคนไหนมีปญหา ผลการเรียนตกตํา
หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทานอาจารยสมิตก็จะใหขอมูลจนทําใหพวกเราทุกคนไดเรียนรู
และรวมกันวิเคราะหและชวยแกปญหาของนักศึกษาไดอยางทนัทวงที
 ๒. ท�านมีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิง่กบัการจดัการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตัิ
และการฝกประสบการณวิชาชีพและการศึกษาดูงาน ไมวาจะเปนในพื้นที่เข่ือนแมกวง พื้นที่อําเภอปาย
ดอยเชียงดาว (ซึ่งตองเดินถึง ๓ วัน ๒ คืน) และการศึกษาดูงานในภาคตะวันออกและภาคใต
ของประเทศไทย ทานจะปลอยใหนักศึกษาทําการคิดวิเคราะหและเตรียมการอยางรอบคอบ
กอนออกปฏิบัติการหรือลงพื้นที่ภาคสนามอยางจริงจังและตอเนื่อง มีการตรวจประเมินการทํางาน
ของนักศึกษาในทุกขั้นตอน จนถึงการนําเสนอและสรุปผล มีการฝกใหนักศึกษาทํางานอยางละเอียด
รอบคอบและเปนระบบฯ
 ๓. ท�านเป�นผู�ท่ีเคารพกฎระเบียบอย�างเคร�งครัด ซึ่งเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ขาพเจาประทับใจ
และนํามาใชในทํางานตลอดมา ไมวาจะเปนในการเดินทางไปราชการ การเบิกจายเงินโครงการตาง ๆ
รวมถึงการตรวจรายงานของนักศึกษา ทานก็มีความเครงขัดในเรื่องการพิมพรายงานตามมาตรฐาน
ที่ถูกตอง รวมถึงถายทอดการทําหนังสือราชการท่ีถูกตองใหนักศึกษา การเวนวรรค การยอหนา
ซึ่งทําใหนักศึกษาและตัวขาพเจาไดเรียนรูและนําไปใชงานไดอยางแทจริง
 ๔. ท�านเป�นผู�ท่ีใช�ชีวิตแบบพอเพียง ทานอาจารยสมิตมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย
และมีความสุขกับการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเปนนักสะสมตัวยง
ดูไดจากโตะทํางานของทาน (อันนี้ขาพเจาเลียนแบบไมได)

ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุรศักด์ิ นุ�มมีศรี
อาจารย�ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม



นางสุภัทรา จันทร์บาลนางสุภัทรา จันทร์บาล
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดี



นางสุภัทรา จันทรบาล
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดี

 “ปาสุ” หัวหนางานอนามัย รูใสใจพัฒนางานหนาที่

“ครุฑทองคํา” คือรางวัลบงความดี จรรยาท่ีบงคาประกาศไกล

แตงพื้นเมืองเดนดํารงเอกลักษณ เปนประจักษรางวัลคาสมัย

เปนท่ีรักหมูพองคงครองใจ เปนท่ีจดจําไวไมลืมเลือน



เกิด ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒
บิดา นายอินสม เมืองแกว
มารดา นางจันทรตา เมืองแกว
คูสมรส นายเจริญ จันทรบาล
บุตร - ธิดา นางสาวรสสุคนธ จันทรบาล
 วาที่รอยตรีวนัส จันทรบาล

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๓ มีนาคม ๒๕๔๐
ตําแหนง นักการภารโรง
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา 
ประถมศึกษา
 โรงเรียนวัดปาขอยใต อําเภอเมือง
 จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาตอนตน
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอแมริม
 จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอแมริม
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๕
 อนุปริญญาศิลปศาสตร
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๘
 บริหารธุรกิจบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๘๗



ประสบการณ�การทํางาน
๓ มีนาคม ๒๕๔๐ นักการภารโรง สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ คนงาน สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   เชียงใหม 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑
๑ เมษายน ๒๕๕๓ พนักงานพิมพ ส.๑
๑ เมษายน ๒๕๕๕ พนักงานพิมพ ส.๓
๑ เมษายน ๒๕๕๗ พนักงานธุรการ ส.๓
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พนักงานธุรการ ส.๔
 
ประสบการณ�ด�านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๖๒
 หัวหนางานอนามัยและสิ่งแวดลอม กองอาคารสถานท่ี 
 สํานักงานอธิการบดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบญจมาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเดน ประจําป ๒๕๓๖ 
  จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม
 • ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
  ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน (ครฑุทองคํา)
  ประจําป ๒๕๕๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ไดรวมการจัดงานเทศกาลอาหารและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ณ นครคุนหมิง นครกุยหยาง และนครฉางซา สาธารณรัฐ
  ประชาชนจีน วันที่ ๑๕ - ๒๐ , ๒๓ - ๒๔ และ ๒๘ - ๓๐ 
  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

เรือชนะคลื่น ’๖๒๘๘



 • ไดรับเกียรติบัตรเปนผูที่อนุรักษวัฒนธรรมการแตงกาย
  พื้นเมือง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
 • ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการธนาคาร โครงการธนาคาร
  ขยะรีไซเคิล ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ไดรับรางวัลผูมีจรรยาบรรณดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐

การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 • อบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๓
 • อบรมปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
 • อบรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 • อบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร
  และอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน) ประจําปพ.ศ. ๒๕๔๕
 • อบรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน
  วันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
  การทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการจัดการความรู 
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ ณ กัซซัน กอลฟแอนดรีสอรท 
  จังหวัดลําพูน
 • อบรมเครือขายประชาสัมพันธ “PR อยางไรใหไดผล”
  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
 • อบรมตามโครงการผูนาํดานคณุธรรม วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
  ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตําบลน้ําบอหลวง 
  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 • อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเส่ียง
  และควบคุมภายใน รุนท่ี ๒ วันท่ี ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • อบรมหลักสูตร “ศิลปะการวางตนของคนทํางานเพ่ือการบริการ
  ที่มีคุณภาพ” วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเชียงใหม
  แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๘๙



 • อบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
  ครั้งที่ ๑” วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 
  จังหวัดเชียงใหม
 • อบรมหลักสูตร “การบริหารสํานักงานยุคใหมโดยใชระบบ
  สารสนเทศ” วนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชมุเอือ้งคาํ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 • อบรมหลักสูตร “ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง” วันท่ี ๒๘ 
  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเชียงใหม
 • อบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเปนพิธีกร และการจัดพิธีการ” 
  วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร
  จังหวัดเชียงใหม
 • อบรมหลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานสําหรับหัวหนางาน
  สมัยใหม” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักเสริมศึกษา
  และบริการสังคม วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  ณ จังหวัดเชียงราย 
 • อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงาน
  การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ”
  วันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 • อบรมหลักสูตร “ทักษะการเปนหัวหนางานที่ครองใจคน” 
  วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัดพิษณุโลก

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๒๖/๓ บานปาขอยใต หมูที่ ๒ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๙๑ - ๘๕๑๙๓๒๒

เรือชนะคลื่น ’๖๒๙๐



 ความรูสึกความประทับใจตอวิทยาลัยครูเชียงใหม , สถาบันราชภัฏเชียงใหม จวบจนมาถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในปจจุบัน เปนความภาคภูมิใจย่ิงนักที่มีโอกาสเขามาเปนสวนหน่ึง
ของบานหลังน้ี บานหลังที่สองหลังนี้ใหทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตครอบครัวของดิฉัน นับจากวันที่กาวสูการ
เปนคนของครอบครัวนี้ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รักและภูมิใจที่ไดเปนบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตเริ่มทํางานจวบจนครบวาระการทํางาน
ขอบคุณบานหลังน้ีที่ทําใหดิฉันมีหนาท่ีการงาน มีอาชีพ และมีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณจะจดจํา
และระลึกถึงชวงชีวิตที่ปฏิบัติหนาที่ในร้ัวดํา - เหลืองตลอดไป
 ทายน้ี ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทานผูบริหารทุกทาน ทุกสมัย ที่ใหโอกาสใหความไววางใจ
ใหเปนสวนหน่ึงในทมีงานในทุกกจิกรรมท่ีสาํคญัของมหาวิทยาลยั และขอขอบคุณพี ่ ๆ   นอง  ๆ   เพือ่นรวมงาน
ทัง้ในอดตีและปจจบุนัทกุคน ทีใ่หความรกั ความเอือ้อาทร ใหความรวมมอืในการทาํงานตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา และจะไมมีวันลืมวาเราคือครอบครัวเดียวกัน ที่จะมีความรักความปรารถนาดีตอกันตลอดไป

จากป�าสุ

จากใจจากความรู�สึก (ป�าสุ)

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๙๑



แด� : นางสุภัทรา จันทร�บาล
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

 เดือนกันยายนของทุกป เปนวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่น ๆ  สําหรับในปพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้
กองอาคารสถานที่มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน ๔ ทาน คือ 
 ๑. คุณสุภัทรา จันทร�บาล หัวหน�างานอนามัยและส่ิงแวดล�อม
 ๒. คุณวีระพงษ� ยะไวทย� หัวหน�างานโสตทัศนูปกรณ�
 ๓. คุณบัวแก�ว ดอกจันทรา ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ๔. คุณจันทร�เพ็ญ ศรีวิชัย ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ทุกทานไดปฏิบัติภารกิจตามตําแหนงหนาท่ีอันเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยดวยดี
ตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปนี ้คณุประโยชนตาง ๆ  ทีท่านไดกระทาํใหกบัมหาวิทยาลัยนัน้
จะอยูในความทรงจําของคนรุนหลังตอไป
 ด�วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของทุกท�าน ท่ีได�ประพฤติปฏิบัติ
มาโดยตลอด จงึขอให�ท�านประสบแต�ความสขุ สมปรารถนากับชวีติในวยัหลังเกษยีณอายุตลอดไป

นายคนึง กาบกันทะ
ผู�อํานวยการกองอาคารสถานท่ี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นายชูเชด นิ่มไพโรจนนายชูเชด นิ่มไพโรจน
งานยานพาหนะ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี



นายชูเชด นิ่มไพโรจน
งานยานพาหนะ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีี

 “อายแดง” พขร.ฝมือเยี่ยม ทักษะเปยมขับข่ีเชื่อใจได

รูบํารุงรักษาเครื่องเรื่องปลอดภัย ไมกังวลไกลใกลทุกที่ทาง

ชวยพาคนเดินทางเปนเนืองนิตย เปยมนํา้มติรนํา้ใจไมเมนิหมาง

นิสัยซื่อถือตรงคงไววาง “ชเูชดิ” คอืแบบอยางควรเชิดชู



เกิด  ๑ กันยายน ๒๕๐๒
บิดา  นายบุญปลอด นิ่มไพโรจน
มารดา นางจันทรหอม นิ่มไพโรจน
คูสมรส นางเสาวคนธ นิ่มไพโรจน
บุตร  นายจิรายุ นิ่มไพโรจน
  นายศรรพโชค นิ่มไพโรจน

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ  ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙
ตําแหนง  พนักงานขับรถ

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๖
 ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนสันทรายหลวง
 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑ สิงหาคม ๒๕๒๙
 พนักงานขับรถยนต วิทยาลัยครูเชียงใหม
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
 พนักงานขับรถยนต สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
 พนักงานขับรถยนต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 พนักงานขับรถยนต ระดับ ๒ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๙๕



๑ เมษายน ๒๕๕๙
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๖๐
 ชางเครื่องยนต ช.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เบญจมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัตุรถาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 ไดขับรถรวมขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กลุมภาคเหนือ

การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 • เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ครั้งที่ ๑ เรื่อง การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย 
  วันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ฮอลล ๙ ศูนยแสดงสินคา
  และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 • รวมกิจกรรมสืบสานฮีตฮอยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา 
  อําเภอไชยปราการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๔๕
  ณ โรงเรียนบานหวยไผ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๕๒๘ หมูที่ ๔ ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๖๓ – ๗๓๑๕๙๗๙

เรือชนะคลื่น ’๖๒๙๖



 กระผมมาสมัครเขาทํางานในสมัยยังเปนวิทยาลัยครู ในปพ.ศ. ๒๕๒๔ และไดบรรจุในวันท่ี
๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตลอดระยะเวลาการทํางาน ๓๓ ป กระผมมีความภาคภูมิใจ
เปนอยางย่ิงท่ีไดรับความไววางใจจากทางจังหวัดใหขับรถรวมขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นับเปนเกียรติแกวงศตระกูลและครอบครัว ซ่ึงหนาท่ีน้ีมีความสําคัญ
และรับผิดชอบสูงในการรับ - สงทุกคน ใหไปถึงจุดหมายปลายทางดวยความปลอดภัยของทุกคนเปนหลัก
 ตลอดชีวิตในการทํางานถือว�าเป�นโชคดีท่ี ได�รับเมตตาจากผู�บริหารทุกยุคทุกสมัย
และความเอื้ออาทรเป�นห�วงเป�นใยซึ่งกันและกันจากเพ่ือนร�วมงานทุก ๆ คน เสมือนญาติมิตร
ในร้ัวมหาวิทยาลัยแห�งน้ีเปรียบเสมือนบ�านหลังท่ีสองของกระผม แตอยางไรก็ตาม ถึงเวลาสงตอหนาท่ี
ใหแกนอง ๆ  ขอฝากใหนอง ๆ  ทีท่าํงานในหนาท่ี ณ ทีแ่หงนี ้ทาํงานดวยใจรัก เพราะงานน้ีเปนงานบริการ 
ถาใจรักแลวทุกอยางก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี
 ทายนี้ กระผมขอขอบพระคุณผูบริหารทุกทานทุกสมัยอีกครั้ง ขอบคุณเพื่อนรวมงานทุก ๆ คน 
กระผมจะไมลืมวาเราคือครอบครัวเดียวกัน ที่มีความรัก ความหวงใย ความปรารถนาดีใหซึ่งกันและกัน
ตลอดไป

นายชูเชิด น่ิมไพโรจน�

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๙๗



แด� : นายชูเชิด น่ิมไพโรจน�
งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

 นายชูเชดิ น่ิมไพโรจน� หรือ “ลุงแดง” ทีท่กุคนรูจกัและเรียกกัน ลกูจางประจําตาํแหนงพนักงาน
ขบัรถยนต เปนผูปฏบิตังิานดานบริการสายสนับสนนุ สงักดักองกลางสาํนกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ลุงแดงเร่ิมเขาทํางานในตําแหนงลูกจางช่ัวคราวงานอาคารสถานท่ี ในปพ.ศ. ๒๕๒๔ 
ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๒๙ ไดสอบบรรจุเปนลูกจางประจําตําแหนงพนักงานขับรถยนต จากวิทยาลัยครู
เชยีงใหมสูสถาบนัราชภัฏเชยีงใหม และมหาวิทยาลรัาชภัฏเชยีงใหม ตามลาํดบั นับรวมเป�นเวลา ๓๘ ป�
ลุงแดงได�ปฏิบัตหิน�าท่ีขบัรถให�บรกิาร รบั - ส�ง อาจารย� เจ�าหน�าท่ี บุคลากร นักศกึษา ผู�ทรงคณุวุฒิ
ของมหาวิทยาลัย และคณะบุคคลตามท่ีได�รับมอบหมาย ด�วยความต้ังใจ วิริยะ อุตสาหะ
และประสบความสําเร็จด�วยดีตลอดมาคุณความดีท้ังหลายท้ังมวลท่ีลุงแดงได�กระทําไว�
ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาจะยังคงอยู�ในความทรงจําของทุกคนตลอดไป กระผมในนามบุคลากร
งานยานพาหนะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก ตลอดจนองคพระพฆิเนศวร
ทีท่กุทานใหความเคารพ ขอจงดลบนัดาลใหลงุแดง คณุชเูชดิ นิม่ไพโรจน และครอบครวั ประสบแตความสขุ
ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายปรัชญา ชัยขาว
รักษาการในตําแหน�งหัวหน�างานยานพาหนะ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นางพิมพรรณ สูญโญนางพิมพรรณ สูญโญ
งานบริหารท่ัวไป  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีี



นางพิมพรรณ สูญโญ
งานบริหารท่ัวไป  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี

 “ปาใหญ” ผูตั้งใจสูงานหนัก ใจจงภักดิ์ราชภัฏคุมสถาน

เกยีรตบิตัรประกาศคาการทํางาน ชวีติผานเปนแบบอยางของคนดี

“จรรยาบรรณดีเดน” เปนศรีศักดิ์ “คนดีศรเีชยีงใหม” ประจักษเปนศักด์ิศรี

ชีวิตงานผานพนครองตนดี “พิมพรรณ” ที่ประทับใจใหจดจํา



เกิด ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๒
บิดา นายขาว ขัดมะโน
มารดา นางบัวแกว ขัดมะโน
คูสมรส นายประสิทธิ์ สูญโญ
บุตร นายภูมิพงศ สูญโญ

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๓ เมษายน ๒๕๓๒
ตําแหนง คนงาน

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๘
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการ
 เชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๘
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๐๑



ประสบการณ�การทํางาน
๓ เมษายน ๒๕๓๒
 คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
 พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 พนักงานพิมพดีด ชั้น ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๗
 พนักงานพิมพดีด ชั้น ๓ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๓
 พนักงานพิมพ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
 พนักงานพัสดุ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 พนักงานพัสดุ ส.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เบญจมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๔๓
  เจาหนาที่ธุรการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  สถาบันราชภัฏเชียงใหม
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๖
  เจาหนาที่พัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๔
  เจาหนาที่พัสดุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๐๒



 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๐
  เจาหนาที่พัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒
  เจาหนาที่บริการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • รูสึกภาคภูมิใจท่ีไดรับใชเบ้ืองพระยุคลบาท ไดเปนคณะกรรมการ
  ฝายเรือนประทับรับรอง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ต้ังแตปพ.ศ. ๒๕๔๘ – ปจจุบัน
 • เปนคณะกรรมการรานสหกรณของมหาวิทยาลัย ๒ สมัย
 • เปนคณะกรรมการสโมสรเจาหนาที่ ๔ สมัย
 • รางวัลชนะเลิศ การแขงขันลาบเมือง วันท่ี ๒๔ เมษายน  ๒๕๔๘ 
  จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 • ไดรับเกียรติบัตรผูไดสนับสนุนรัฐบาลในการติดตามการประเมินผล
  โครงการใหความชวยเหลอื ฟนฟ ูเยยีวยาผูไดรบัผลกระทบจาก
  สถานการณอุทกภัย ปพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ และโครงการ
  ปองกันปญหาอุทกภัยตนนาํ กลางนาํ ปลายนาํ วนัที ่๗ กนัยายน 
  ๒๕๕๕ จากสํานักนายกรัฐมนตรี 
 • ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ตนแบบคนดีศรีเชียงใหม” 
  ประจําป ๒๕๕๗ จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
  ของมนุษย จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
 • ไดรับโลเกียรติยศผูมีจรรยาบรรณดีเดน ประจําป ๒๕๖๐ 
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๐๓



การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 • สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารพัสดุ
  ในปพ.ศ. ๒๕๔๘ และขอพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
  จากสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย
  วันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
 • อบรมหลักสูตรการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
  (e – GP) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  วันท่ี ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • อบรมการวิเคราะหโครงรางองคกรตามเกณฑคุณภาพ
  การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria 
  for Performance Excellence : EdPEx)
  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล
  จังหวัดเชียงใหม 
 • อบรมศิลปวัฒนธรรมลานนา “หลักสูตรศิลปะประดิษฐ
  งานใบตองและดอกไมสดแบบลานนา”
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • อบรมศิลปวัฒนธรรมลานนา
  “หลักสูตรศิลปะการจับจีบผา ประดับโตะ”
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • อบรมหลักสูตรระยะสั้นการออกแบบเคร่ืองมือวิจัย
  วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทําผลิตภัณฑทางเคมี
  ที่ชวยสรางเสริมสุขภาพ วนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
  ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 • ประชุมสัมมนาการพัฒนาสิทธิประโยชนลูกจางประจําสวนราชการ 
  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา
  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๐๔



ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๐๒/๘๓ ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐ 
โทรศัพท ๐๘๙ – ๗๕๘๐๔๘๓

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๐๕



จากใจผู�เกษียณ

 ดิฉันไดมาทํางานท่ีนี่ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๖๒ รวมเปนระยะเวลา ๓๙ ป ๖ เดือน ตําแหนง
ลูกจางชั่วคราว ๙ ป ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๒ 
 ตลอดระยะเวลา ๓๙ ป� ๖ เดือน ของการทํางานท่ีน่ีเปรียบเสมือนบ�านหลังที่สอง
ดิฉันมีความภาคภูมิใจ ความอบอุ�น ความสุข ได�สร�างชีวิตท่ีดีท้ังของตนเองและครอบครัว
รู�สึกว�าเป�นคนโชคดีท่ีได�รับโอกาสท่ีดีในสถานท่ีแห�งนี้ ดิฉันไดเห็นการพัฒนาการเติบโตขององคกร
ตามลําดับ ตองขอขอบพระคุณผูบริหาร เพื่อนรวมงานทุก ๆ ทานที่รวมฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ จนทําให
เกิดความสําเร็จในวันนี้
 ดิฉันเชื่อวามหาวิทยาลัยของเราจะตองพัฒนากาวไกลไปถึงจุดที่ยิ่ งใหญ และจะนํา
ประสบการณที่ ไดรับชวยแนะนําเพื่อนรวมงาน นอง  ๆ  เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป

นางพิมพรรณ� สูญโญ

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๐๖



แด� : นางพิมพรรณ� สูญโญ
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดีีี

 คุณพิมพรรณ� สูญโญ หรือ “ป�าใหญ�” ลูกจางประจําสวนราชการ ตําแหนง พนักงานพัสดุ
ระดบั ส ๔ ทีผ่มและเพ่ือนรวมงาน นอง ๆ  ลกูหลาน ในกองกลาง สาํนกังานอธกิารบด ีรูจกั ทานเปนทีร่กั
และเคารพของเพื่อนรวมงาน นอง ๆ  ลูกหลาน ซึ่งทานเปนผูที่มีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ ทุมเท เสียสละ ในการทํางานตลอดชวงระยะเวลา ๓๐ ป ที่ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในฐานะ
ผูสนับสนุนการจัดการศึกษา ในสถาบันการศึกษาแหงน้ี เร่ิมต้ังแตวิทยาลัยครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม จวบจนมาถึงปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีและให�กําลังใจ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ
“คุณป�าใหญ�” ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ การเกษียณอายุราชการ
มิใชการเกษียณทุกอยางในชีวิตแตเปนสมมติแหงกาลเวลาในกฎระเบียบกติกาของทางราชการ
ที่จะปรับเปล่ียนสถานภาพหน่ึงไปสูอีกสถานภาพหน่ึงเทานั้น ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
ยังคงตองดําเนินตอไป ตามกรอบเปาหมายชีวิตของแตละคนที่ไดตั้งไวหากทานลองตั้งสติมองยอนอดีต
มองถึงกาลปจจุบัน และวาดภาพในอนาคตหลังจากเกษียณมีอะไรท่ีชวนคิดหลายประการ

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



 อดีต คือ ความทรงจําอันมีคุณค�าย่ิง นับต้ังแตบรรจุทานไดทําคุณงามความดีปฏิบัติหนาที่
เพื่อสถาบันการศึกษาแหงนี้ และทานไดตอบแทนคุณแผนดินที่ยิ่งใหญ การเดินทางที่ยาวไกล สามสิบป
ทานไมเคยหยุด ทานตองพวง แบก ภาระหนาที่เพื่อใหผานอุปสรรค ทานไดทํา ทําไดและสําเร็จ
 ป�จจุบัน คือ ส่ิงท่ีจะต�องสร�างคุณงามความดีต�อไป และมากขึ้นตามลําดับ เหมือนกับวาว
ที่กําลังติดลม ที่ตองคอยสอดสองดูแลในทุก ๆ ดาน และวันนี้ทานไดปกธงชัยบนยอดเขาท่ีสูงตระหงาน
อยางองอาจ ประกาศใหทุกสังคมไดทราบวา ทานคือผูประสบผลสําเร็จ และชนะตออุปสรรคทั้งปวง
 อนาคต คือ ความหวังอันเต็มไปด�วยเสียงไชโย เสียงสรรเสริญในคุณงามความดีและเต็มเปยม
ดวยรอยยิ้ม
  ผมในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เปนนอง เปนลูกหลานของทาน ขอใหคุณความ
ดีที่ทานไดสราง จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง
เปนรมโพธิ์รมไทรของบุตรหลาน ญาติมิตร และวงศตระกูลตลอดไป

นายภาคภูมิ ทะนุดี
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ

รักษาการในตําแหน�งผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสุภาค พิสูจนนางสุภาค พิสูจน
งานเลขานุการและการประชุม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีี



นางสุภาค พิสูจน
งานเลขานุการและการประชุม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี

 “ปาสุภาค” สวัสดิการบริการ ทั้งอาหารเครื่องดื่มมีพรอมสรรพ

สํารับยกเลี้ยงแขกวางตอนรับ ผูประชุมหรือแขกตอนรับมากคณา

บริการดวยหัวใจพรอมเต็มที่ รูเลือกสรรสํารับดีมีคุณคา

รูใครชอบนิยมใดเลือกนํามา ขอชื่นชม ปา “สุภาค พิสูจน” แลว



เกิด ๒๕ เมษายน ๒๕๐๒
บิดา นายแกว พิสูจน
มารดา นางจันทรสม พิสูจน
บุตร นายบุญรัตน ไครจักร
 นายสามารถ ไครจักร

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริการ
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
 ประถมศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
 นอกโรงเรียน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๔
 มัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษา
 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษา
 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๑๑



ประสบการณ�การทํางาน
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 ผูปฏิบัติงานบริการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
 เจาหนาที่ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ผูปฏิบัติงานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • ไดรับรางวัลพนักงานดีเดน พ.ศ. ๒๕๓๖
 • ไดรับรางวัลพนักงานดีเดน พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ไดรับรางวัลแตงกายพื้นเมืองดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ไดรับรางวัลพระพิฆเนศวรทองคํา พ.ศ. ๒๕๕๕

การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 • เขารวมการอบรมจิตสํานึกในการใหบริการ ณ รวี วารี รีสอรท 
  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 • เขารวมอบรมแผนการจัดการกลยุทธ
  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 • เขารวมอบรมการทําสมาธิ ณ ศูนยพลังจิตตานุภาพ
  จังหวัดเชียงใหม
 • เข ารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  
  ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ศูนยศึกษา
  การพัฒนาอาวคุงกระเบน จังหวัดชลบุรี

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๓๐/๒ หมูที่ ๖ ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท  ๐๙๘ – ๗๙๗๒๑๕๙

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๑๒



เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๑๓



เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๑๔



จากใจผู�เกษียณ

 ตลอดระยะเวลาการทํางาน ๒๘ ป� ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�แห�งนี้ ข�าพเจ�า
มีความรู�สึกภาคภูมิใจ และปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ และมีความสุขท่ีสุด ไดนําความรู ประสบการณ
จากท่ีไดเลาเรียนและประสบการณภายนอกท่ีเก่ียวของกับการทํางานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทําใหขาพเจาไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และไดรางวัลตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ
และความสามารถของขาพเจา อาทิ
 ๑. รางวัลพนักงานดีเด�น พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๒. รางวัลการแต�งกายพ้ืนเมืองดีเด�น พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๓. รางวัลพระพิฆเนศวรทองคํา พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๔. รางวัลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด�น พ.ศ. ๒๕๕๕
 รางวลัเหลาน้ีลวนทาํใหขาพเจามคีวามภาคภมูใิจ และเปรยีบเสมอืนแรงผลักดนัใหขาพเจาทํางาน
อยางดีที่สุดจนถึงวาระสุดทายของการเกษียณอายุราชการ
 สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนอง ๆ ทุกทาน ที่ใหโอกาส
และสังคมที่ดีแกขาพเจามาโดยตลอด รักและคิดถึงเสมอ

นางสุภาค พิสูจน�

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๑๕



แด� : นางสุภาค พิสูจน��
งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดีี

 ขาพเจาไดมีโอกาสรูจักกับคุณปา สุภาค พิสูจน� หรือที่ทุก ๆ ทานรูจักในนาม “ป�าสุภาค”
ผูมีรอยย้ิมและไมตรีจิตในการใหบริการดานการจัดสวัสดิการ ทั้งอาหารวาง เครื่องดื่ม รวมทั้งอาหาร
กลางวนั ในการดาํเนินการจดัประชมุตาง ๆ  ไดดยีิง่กวาแอรโฮสเตสสายการบนิระดบัประเทศ ไมแตเทานี้
ทานยังไดบําเพ็ญประโยชนในการเขารวมกิจกรรมงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอันเปน
ท่ีรักย่ิงของทาน ในทุกคร้ังหากไดรับมอบหมายหนาท่ีหรือมีโอกาส ท�านมีความมุมานะท่ีจะให�บริการ
อย�างเต็มท่ีและอย�างเต็มใจ ประพฤติตนด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ถือเป�นแบบอย�างท่ีดีต�อบุคคลทั่วไปและผู�ร�วมงาน ดังจะเห็นได�จากผลงานท่ีเป�นประจักษ�ชัดเจน
ในระหว�างท่ีดํารงตําแหน�งคือ รางวัลพระพิฆเนศวรทองคํา รางวัลแห�งเกียรติยศของผู�บริหาร 
อาจารย� บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� ในป�พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเปนรางวัล
อันเปนเกียรติประวัติของบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแหงนี้เปนอยางยิ่ง  
 ขาพเจาขอชืน่ชมทานทีไ่ดปฏบิตัหินาทีด่วยความตัง้มัน่ อทุศิตน ดาํรงตนเปนแบบอยาง และเปน
ที่พึ่งพาอาศัยของเพื่อนรวมงานมาดวยดีโดยตลอด
 ขอขอบคุณในความกรุณา ความเข�าใจ ความร�วมมือและความห�วงใย ด�วยดีเสมอมา

“ป�าสุภาค” ท่ีข�าพเจ�ารู�จัก

รักและนับถือ
สิริญา โพธิ์นาค

รักษาการในตําแหน�งหัวหน�างานเลขานุการและการประชุม

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นางจันทรเพ็ญ ศรีวิชยนางจันทรเพ็ญ ศรีวิชย
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดีีี



นางจันทรเพ็ญ ศรีวิชย
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดี

 “ปาเพ็ญ” งานอนามัยใจรักงาน กี่หนักผานเหน่ือยสูมิรูถอน

มุงต้ังจิตตั้งใจไมอนาทร ไมยอหยอนหนาที่ทุกที่ทาง

เพื่อนพองรักหัวใจนํ้าใสมิตร ไมตรีจิตเกื้อกูลเปนแบบอยาง

ทั้งวางตนในหมูรูเหมาะวาง “จนัทรเพญ็” สรางแบบลวนควรช่ืนชม



เกิด ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๒
บิดา นายสมบูรณ ใจบาน
มารดา นางตา ใจบาน
คูสมรส นายสุพร ศรีวิชัย
ธิดา นางสาวผองพรรณ  เรืองศิลป

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๑
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริการ
 วิทยาลัยครูเชียงใหม

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๓
 ประถมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนวัดพญาชมภู อําเภอสารภี
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๙
 มัธยมศึกษาตอนตน
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอสันกําแพง 
 จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๑๙



ประสบการณ�การทํางาน
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๑
 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
 เจาหนาที่ปฏิบัติการ
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ผูปฏิบัติงานบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  
การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน
 วันที่ ๙ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๕๙/๑ หมูที่ ๒ ตําบลชมภู อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
โทรศัพท ๐๘๙ – ๗๕๗๑๔๕๕

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๒๐



เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๒๑



แด� : นางจันทร�เพ็ญ ศรีวิชัย
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดีีี

 เดือนกันยายนของทุกป เปนวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่น ๆ  สําหรับในปพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้
กองอาคารสถานที่มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน ๔ ทาน คือ 
 ๑. คุณสุภัทรา จันทร�บาล หัวหน�างานอนามัยและส่ิงแวดล�อม
 ๒. คุณวีระพงษ� ยะไวทย� หัวหน�างานโสตทัศนูปกรณ�
 ๓. คุณบัวแก�ว ดอกจันทรา ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ๔. คุณจันทร�เพ็ญ ศรีวิชัย ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ทุกทานไดปฏิบัติภารกิจตามตําแหนงหนาท่ีอันเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยดวยดี
ตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปนี ้คณุประโยชนตาง ๆ  ทีท่านไดกระทาํใหกบัมหาวิทยาลัยนัน้
จะอยูในความทรงจําของคนรุนหลังตอไป
 ด�วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของทุกท�าน ท่ีได�ประพฤติปฏิบัติ
มาโดยตลอด จงึขอให�ท�านประสบแต�ความสขุ สมปรารถนากับชวีติในวยัหลังเกษยีณอายุตลอดไป

นายคนึง กาบกันทะ
ผู�อํานวยการกองอาคารสถานท่ี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นายวีระพงษ ยะไวทยนายวีระพงษ ยะไวทย
งานโสตทัศนูปกรณ�  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดี



นายวีระพงษ ยะไวทย
งานโสตทัศนูปกรณ�  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดี

 “อายวีระพงษ” คนดีมีฝมือ บริการคือหัวใจในหนาที่

ทุมเทงานขันแข็งมวลมากมี ติดตั้งดีซอมแกโสตทัศนูปกรณ

มีรางวัลประจักษมากผลงานย้ํา “พระพิฆเนศวรทองคํา” อนุสรณ

เปน “บุคคลตัวอยาง” หลายองคกร คาของงานคืออาภรณของคนดี



เกิด ๓๐ กันยายน ๒๕๐๒
บิดา นายแกว ยะไวทย
มารดา นางสมจิตร ยะไวทย
คูสมรส ดร.อุบล ยะไวทย ณ วิชัย
ธิดา นางสาวฤทัยชนก ยะไวทย
 นางสาวกรกนก ยะไวทย

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๓
ตําแหนง คนงาน
 ลูกจางประจํา 
 วิทยาลัยครูเชียงใหม

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๐
 มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๒
 อนุปริญญาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๒๕



ประสบการณ�การทํางาน
๙ มิถุนายน ๒๕๒๓
 คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม
๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
 คนงาน สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
 ชางครุภัณฑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
 ชางครุภัณฑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๖๐
 ชางไฟฟา ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เบญจมาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
ภาระหนาที่หลัก
 บริการและซอมบํารุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ประจํางาน
โสตทัศนูปกรณ กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติราชการที่เปนงานความภาคภูมิใจ
 ไดถวายงานดานระบบเสียงและระบบภาพ แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั รชักาลที ่๑๐ ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจาํป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและ
ถวายงานดานระบบเสียง แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี(พระนามเดิม) ในพธิเีปดอาคารเทพรัตนราชสุดา

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๒๖



การปฏิบัติราชการ
 ๑. ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนางานโสตทัศนูปกรณ
  ตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงปจจุบัน
 ๒. นอกจากงานในภารกิจหลักแลวยังไดรับมอบหมายงาน
  ดานอื่น ๆ ดังนี้
  ๒.๑ กรรมการจัดทํา TOR ระบบภาพ แสง เสียง ติดตั้ง 
   ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
  ๒.๒ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดียในหองเรียน
   ณ อาคาร ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , 
   ๑๓ , ๑๙ , ๒๐ , ๒๓ , ๒๗ , ๒๘ , อาคาร ๙๐ ป 
   และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยแมริม
  ๒.๓ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดียในหองเรียน
   อาคาร abc คณะครุศาสตร ณ ศูนยแมริม
  ๒.๔  กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดียในหองเรียน
   อาคารสาธิตแผนกอนุบาล
  ๒.๕ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดีย ติดตั้ง
   ณ หองประชุม ชั้น ๒ และช้ัน ๑๕ อาคาร ๙๐ ป 
   ราชภัฏเชียงใหม
  ๒.๖ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดีย ติดตั้ง
   ณ อาคารโหลดบัณฑิต ชั้น ๑ และช้ัน ๒
  ๒.๗ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดียหองประชุม 
   หองเรียน ณ วิทยาลัยแมฮองสอน 
  ๒.๘ กรรมการจัดทํา TOR ระบบมัลติมีเดียหองประชุม
   อาคารบริหารกลาง ณ ศูนยแมริม
  ๒.๙ เปนคณะกรรมการทาํงาน งานสาํคญัของมหาวิทยาลัย 
   เชน พธิพีระราชทานปรญิญาบัตร งานทําบญุข้ึนปใหม 
   งานรดนํ้าดําหัวผูบริหาร งานวันราชภัฏ 
   ขบวนแหกระทงใหญ งานกีฬา ฯลฯ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๒๗



รางวัลเกียรติยศ
 ๑. ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน ของสํานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๕
 ๒. ไดรับรางวัลการทองเที่ยวภายในประเทศ ตามนโยบาย
  รัฐบาลในการใหรางวัลแกขาราชการ พนักงานของรัฐ
  และลูกจางประจําที่มีผลงานดีเดน พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๓. ไดรับรางวัลพอตัวอยาง ระดับชั้นมัธยมปที่ ๒/๒
  เนื่องในงานวันพอแหงชาติ ของโรงเรียนสาธิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๔. ไดรับรางวัลพระพิฆเนศวรทองคํา ประเภทครองตน
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๕. ไดรับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเดน ของสํานักงาน
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๖. ไดรับโลรางวัลจรรยาบรรณดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๗. ไดรับโลรางวัลแตงกายพื้นเมืองดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘. ไดรับเกียรติบัตรดานการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ
  โสตทัศนูปกรณใหแกคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๒๘



การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน (พอสังเขป)
 ๑. อบรมจิตสํานึกในการใหบริการ ณ รวี วารี รีสอรท 
  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
 ๒. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี
 ๓. อบรมแผนการจัดการกลยุทธ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 ๔. อบรมหัวหนางานสมัยใหม ณ จังหวัดเชียงราย
 ๕. อบรมผูบริหารและหัวหนางาน ณ อัลไพนกอลฟ รีสอรท  
  อําเภอสันกาํแพง จังหวัดเชียงใหม
 ๖. อบรมการทําสมาธิ ณ สถาบันจิตตานุภาพ จังหวัดเชียงใหม
 ๗. อบรมเร่ืองจัดทําแผนบริหารความเส่ียงกองอาคารสถานท่ี
  ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ๘. อบรมเรื่องเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
  ณ หองประชุมเอื้องสําเภางาม คณะวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ๙. อบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ
  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ๑๐. อบรมการระบายผา ณ หองประชุมเอื้องคํา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ๑๑. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู ณ วิทยาลัยแมฮองสอน
 ๑๒. อบรมเรื่องการทํางานอยางไรใหมีสุข มุงสูแผนกลยุทธ
  ดวยความสําเร็จ ณ เบลวิลลารีสอรท อําเภอหางดง
  จังหวัดเชียงใหม
 ๑๓. อบรมเรื่องทําแผนของสํานักงานอธิการบดี
  ณ อินทนนท กอลฟ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๐๐/๒ หมูที่ ๔ ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘๓ - ๐๐๔๓๐๕๓
E - mail : yavai_wee@windowslive.com

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๒๙



จากใจผู�เกษียณ

 เมื่อป�พ.ศ. ๒๕๒๐ ผมไดเริ่มเขามา
ทํางานในวิทยาลัยครูเชียงใหม ชื่อเดิมสมัยนั้น
ทานบญุจนัทร วงศรกัมติร เปนอธกิารบดี รวมเวลา
การทาํงานของผมจากอดตีจนถงึปจจบุนัรวม ๔๒ ป
อายุราชการ ๓๙ ป
 ช�วงป�พ.ศ. ๒๕๒๐ – พ.ศ. ๒๕๓๐
สมัยกอนในหองเรียนยังใชชอลกเขียนกระดาน
ยงัไมมรีะบบมลัตมิเีดยีใด ๆ  จะมีแตหองสนุทรามา
สําหรับฉายภาพยนตร ขนาด ๑๖ มม. ตั้งอยู
ณ อาคาร ๒ ปจจุบันไดร้ือ แลวสรางใหมหองน้ีสาํหรบั
ฉายใหกับนักศึกษาชมเปนรอบ ๆ แตภายหลัง
ยกเลิกการใชงาน เพราะไดมีเคร่ืองฉายวีดิทัศน
มาแทนท่ี สวนหองประชุมมีเพียง ๒ หอง คือหอง

ลําดับการพัฒนาอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
ตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน (ยุคผู�เขียน)

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๓๐



๑๒๑ จะใชในการประชุมสัมมนางานตาง ๆ ของสถาบัน และหองประชุมสํานักงานอธิการบดีสําหรับ
การประชุมของผูบริหารและมีหอประชุมใหญเพื่อจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ขณะเดียวกันจะมีหองฉาย
วีดิทัศนโดยเฉพาะ คือหอง ๑๓๘ ถาตองการจะใชงานตองมีการจองหองลวงหนา เมื่อปพ.ศ. ๒๕๒๖ 
วิทยาลัยครูเชียงใหมมีกลองวีดิทัศนชุดแรก เพื่อใชบันทึกภาพเคล่ือนไหว ทั้งงานการเรียนการสอน
และบนัทกึกจิกรรมตาง ๆ  ทัง้ในและนอกสถานท่ี พรอมตดัตอภาพใหม เพือ่นาํมาเปนสือ่ การเรียนการสอน
ซ่ึงเปนท่ีนิยมของอาจารยมากในสมัยน้ัน นอกจากน้ันหอง ๑๒๘ ยังเปนหองแล็บภาควิชาภาษาอังกฤษอีกดวย 
ซึ่งผมเองเคยไปดูแลและใหบริการ ยอมรับวาเมื่อยมือเพราะ ไมถนัดภาษาอังกฤษครับ
 ช�วงป�พ.ศ. ๒๕๓๐ – พ.ศ. ๒๕๔๓ ในชวงน้ีไดนําเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ พรอมจอรับภาพ
ชนิดจอทําดวยไมอัดติดผนังแบบถาวรมาใชในหองเรียน และเพ่ิมชุดฉายวีดิทัศนแบบเคล่ือนท่ีแบบ
ตูเคลือ่นท่ีมลีอลากไปมาได ตองจองใชงานดวยเชนกัน และเจาหนาท่ีเปนผูนาํไปเตรยีมใหอาจารยผูสอน 
มีหองตัดตอวิดีโอ และหองบันทึกเสียงบริการนักศึกษาและอาจารย และในชวงนี้ก็ไดนําชุดเครื่องเสียง 
ลําโพง ไมโครโฟนเขามาใชในหองเรียน อุปกรณดังกลาวสวนใหญจะติดตั้ง ณ หองเรียนบริเวณอาคาร
จตุราคารเปนสวนใหญ
 ช�วงป�พ.ศ. ๒๕๔๓ - ป�จจุบัน ชวงนี้เปนการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียครั้งสําคัญ โดยการนํา
เคร่ืองฉายมัลตมิเีดียโปรเจกเตอร และชดุเคร่ืองคอมพิวเตอร และโตะ พรอมเกาอีส้าํหรับอาจารยผูสอน
ตลอดจนเคร่ืองเสียงใชงานเต็มรปูแบบ โดยจะเร่ิมจากติดตัง้ ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตามดวย
อาคารจตุราคาร และขยายไปตามหองเรียนอาคารตาง ๆ จนครบทุกอาคาร ชวงแรก ๆ ยังเปนปญหา
ในการใชงานทั้งผูใหบริการและอาจารยผูสอน เนื่องจากยังไมคุนชินกับอุปกรณ จึงตองใชเครื่องฉาย
ภาพขามศีรษะควบคูไปดวย ปจจุบันเลิกใชงานเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะโดยส้ินเชิง นอกจากน้ันยังมี
หองประชุมตาง ๆ เพิ่มขึ้นรวมจํานวน ๖ หอง รวมทั้งหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ หองประชุมผูบริหาร
หองเหลานี้ไดติดต้ังระบบมลัติมีเดียที่ทันสมัย และปจจุบันกําลังเขาสูยุค ๔.๐
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ความรู�สึกจากใจ
 ตลอดระยะเวลา ๔๓ ป�ท่ีผ�านมา นับเป�น
โชคและบุญวาสนาของผมท่ีได�มาร�วมใช�ชีวิต
กับพ่ีน�องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
ผมเปนคนจังหวัดกาฬสินธุ โดยกํา เนิดครับ
ตอนผมจบ  ม .๓  ญาติทางเชียงใหม ใหผม
มาเรียนตอที่เชียงใหม และบอกตรง ๆ  วาไมอยาก
มาเทาไหรครับ เพราะอยากไปเรียนดานศิลปะ
ที่ไทยวิจิตรศิลป สมัยน้ันโรงเรียนกําลังเปดใหม ๆ 
แตดวยคงเปนดวงชะตาและโชควาสนาของผม 
จําเปนตองเดินทางขามเขามาตั้งหลายลูก มีความ
รูสึกวาไกลมาก แตพอมาถึงก็ไดพบสิ่งแปลกใหม 
ไมวาจะเปนบานเมือง ผูคน ภาษาพูด แตกตาง
จากท่ีผมเคยอยูเปนอยางมาก หลังจากนั้นผมก็ได
มาศกึษาตอทีโ่รงเรยีนยพุราชวทิยาลยั เรยีนแผนก
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (ชอบพอ ๆ  กันกับศิลปะ) 
เรียนจนจบ ม.๕ สมัยน้ัน หลังจากน้ันมาสอบเขา
วิทยาลัยครูเชียงใหม ผลสอบไมติดครับเลยคิดวา
หางานทําดีกวา เลยสมัครไปเรียนวิชาชีพตอท่ี
โรงเรยีนสารพดัชาง สมยันัน้อยูวดัพนัอน เรยีนวชิา
ชางซอมวิทยุ ตรงน้ีครับเปนจุดผกผันของชีวิต
ผมครับ
 หลั งจาก ท่ีผม เรี ยนไปจนใกล จะจบ
หลักสูตร อาจารยผูสอนแจงวา ทางวิทยาลัยครู
เชียงใหมตองการเจาหนาที่ที่มีความรูดานไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเปนชาย จํานวน ๒ คน ผมเปน
คนท่ีโรงเรียนสารพัดชางสงตัวไปเพ่ือสัมภาษณ
วันที่ไปใหสัมภาษณ อาจารยที่เปนผูสัมภาษณ
ผมในวันน้ันผมยังจําแมนครับขออนุญาตเอยนาม 
มีอาจารย ดร.เรืองวิทย นนทภา อาจารยสวิง
งามลักษณ และอาจารยสมพงษ บุญเลิศ หลังจาก
ทานสัมภาษณและใหแสดงฝมือวาดรูปแลวทานบอก
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ใหกลับบานไปรอฟงคําตอบ ตอนน้ันผมก็ไมหวังอะไรมาก แตยงัไมถงึอาทิตยมจีดหมายไปท่ีบานวาใหไป
ทดลองงานได ผมและญาติพี่นองดีใจมากครับ
 หลังจากผมไดเริ่มเขาทํางานต้ังแตปพ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปจจุบัน โดยทํางานดานบริการ
ในงานชื่อแผนกโสตทัศนศึกษา ปจจุบันเปลี่ยนเปนช่ืองานโสตทัศนูปกรณ สังกัดกองอาคารสถานท่ี
สาํนักงานอธกิารบด ีตัง้แตปพ.ศ.  ๒๕๔๖ จนถงึปจจบุนั ผมไดรบัการแตงตัง้เปนหวัหนางานโสตทศันปูกรณ 
ซึง่ในอดตีอาจารยเปนผูดแูลงานน้ีครับ ชวีติการทาํงานของผมผานรอนผานหนาวมาหลายยุคหลายสมัย 
(อธิการบดี) รวมแลว ๗ สมัยดวยกัน ไดเรียนรูงานท่ีรัก ผูบริหารท่ีดีมีคุณธรรม คณาจารยท่ีดีมีความรู
เพ่ือนรวมงานท่ีดี และนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่ิงเหลาน้ีไดหลอหลอมจิตใจของผมใหรักสถาบันแหงนี้
มากข้ึนทุกป การไดทํางานท่ีผมรักทําใหผมทุมเทแรงกายแรงใจใหกับงานมาโดยตลอด ทําหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ศึกษาหาความรูเพื่อนํามาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ ละเวนอบายมุข มีผลงาน
เปนที่ประจักษ ตลอดจนใหแนวทางท่ีถูกตองใหกับนอง ๆ ทีมงาน ทําใหผมไดรับรางวัลเกียรติยศ
ประเภทตาง ๆ  จํานวน ๗ รางวัล สรางความภาคภูมิใจใหผมและครอบครัว และวงศตระกูลเปนอยางยิ่ง
 มาถึงปนี้ ซึ่งเปนปที่สิ้นสุดชีวิตการรับราชการของผม  ผมรูสึกใจหายและจําใจจากสถาบัน
อาคารที่เคยทํางาน จากงานท่ีรัก และพี่ ๆ นอง ๆ เพื่อนรวมงานท่ีใหความรัก ความอบอุน
ขอบคุณทานอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกองฯ คณาจารย ศูนยฯ สํานักฯ
นักศึกษา ท่ีเปนลูกคาคนสําคัญ ขอบคุณพ่ีนองสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองอาคารคนเกง 
ตลอดจนพ่ีนองกองอาคารสถานท่ี และนอง ๆ เพื่อนรวมงานโสตทัศนูปกรณทุกคน ที่ใหความรัก 
เคารพ เอ้ืออาทร และชวยกันทํางานดวยดีมาโดยตลอด ขอบคุณสถาบันแห�งน้ีท่ีให�ผมได�ทํางานท่ีดี
มีครอบครัวที่ดี มีเพื่อนในสังคมที่ดี มีฐานะท่ีม่ันคง หากสถาบันท่ีทรงเกียรติแห�งนี้ ต�องการ
ให�ผมมารับใช�ในงานท่ีผมมีความรู�ความสามารถท่ีมีอยู� ผมยินดีรับใช�ด�วยความเต็มใจครับ

ขอบคุณครับ
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แด� : นายวีระพงษ� ยะไวทย�
งานโสตทัศนูปกรณ� กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดีีีี

 เดือนกันยายนของทุกป เปนวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่น ๆ  สําหรับในปพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้
กองอาคารสถานที่มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน ๔ ทาน คือ 
 ๑. คุณสุภัทรา จันทร�บาล หัวหน�างานอนามัยและส่ิงแวดล�อม
 ๒. คุณวีระพงษ� ยะไวทย� หัวหน�างานโสตทัศนูปกรณ�
 ๓. คุณบัวแก�ว ดอกจันทรา ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ๔. คุณจันทร�เพ็ญ ศรีวิชัย ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ทุกทานไดปฏิบัติภารกิจตามตําแหนงหนาท่ีอันเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยดวยดี
ตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปนี ้คณุประโยชนตาง ๆ  ทีท่านไดกระทาํใหกบัมหาวิทยาลัยนัน้
จะอยูในความทรงจําของคนรุนหลังตอไป
 ด�วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของทุกท�าน ท่ีได�ประพฤติปฏิบัติ
มาโดยตลอด จงึขอให�ท�านประสบแต�ความสขุ สมปรารถนากับชวีติในวยัหลังเกษยีณอายุตลอดไป

นายคนึง กาบกันทะ
ผู�อํานวยการกองอาคารสถานท่ี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นางบัวแกว ดอกจันทรานางบัวแกว ดอกจันทรา
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดีี



นางบัวแกว ดอกจันทรา
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม  กองอาคารสถานท่ี  สํานักงานอธิการบดีี

 “ปาบัวแกว” งานอนามัยภูมิใจผล สามทศวรรษผานพนคาสถาน

ใจมุงมั่นฟนฝาบรรลุงาน บรรลุผานพิสูจนตนคาคนดี

เพราะราชภัฏใหตนสรางตนได จึงตอบแทนตั้งใจทําหนาที่

ทานภูมิใจรักสถานบานหลังนี้ เหลานองพี่ภูมิใจทานเฉกเชนกัน



เกิด ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๑
บิดา นายไสว รุงสวาง
มารดา นางนอย รุงสวาง
คูสมรส นายประเสริฐ ดอกจันทรา
บุตร นายฉัตรชัย ดอกจันทรา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริการ 
 วิทยาลัยครูเชียงใหม 

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๐
 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล
 วัดพวกชาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖
 มัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษา
 นอกโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษา
 นอกโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน
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ประสบการณ�การทํางาน
๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 ผูปฏิบัติงานบริการ วิทยาลัยครูเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
 เจาหนาที่ปฏิบัติการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
 ผูปฏิบัติงานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ ภูมิใจที่ไดมาทํางานในสถาบันแหงนี้
นับเปนเกียรติแกวงศตระกูล ทํางานมาต้ังแตเปนวิทยาลัยครู
จนถงึเปนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ๕ สมยัอธกิารบดแีละภมูใิจ
ที่สุดไดปฏิบัติงานในหนาท่ีงานอนามัยและส่ิงแวดลอม และงาน
ฝายสวัสดิการอาหารและน้ําดื่มในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ มภาคเหนือเปนประจําทุกป
ถือเปนเกียรติที่ยิ่งใหญ อีกทั้งไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการผูตรวจสอบกิจการ
 พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เปนกรรมการผูตรวจสอบกิจการ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เปนคณะกรรมการดําเนินการ
 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เปนคณะกรรมการดําเนินการ

การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน
 วันที่ ๙ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๖๙/๑ หมูที่ ๓ ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
โทรศัพท ๐๘๖ – ๙๒๔๘๘๓๘
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 ทํางานมา ๒๙ ป� จากวิทยาลัยครูจนถึงป�จจุบันเป�นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่เป�นส�วนหน่ึงของสถาบันแห�งน้ี
 แรกเขามาทํางาน ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริการ วิทยาลัยครูเชียงใหม
ทํางานบริการหอพักนักศึกษา รับผิดชอบงานบริการนักศึกษา ดูแลภายในหอพักนักศึกษา
ดวยความตั้งใจและรับผิดชอบ จนกระทั่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เจาหนาท่ีปฏิบัติการ สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูปฏิบัติงานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม งานอนามัย
และสิ่งแวดลอม ตลอดระยะเวลาการทํางาน ๒๙ ป ดิฉันมีความรูสึกวา สถาบันแหงนี้เปนผูให
ดิฉันและครอบครัวมาตลอด ดิฉันมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง อบอุน ไดมีเงินดูแลครอบครัวและ
สงเสียลูกเรียนหนังสือใหไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีไดสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ 
ดิฉันดีใจที่ไดมาทํางานในสถาบันแหงนี้ มีเพื่อนรวมงานที่ดี มีนอง ๆ ที่นารัก ที่เปนกัลยาณมิตร 
ทําใหดิฉันรูสึกอบอุนเปนสุขใจ ตลอดชีวิตการทํางาน เสนทางการทํางานในสถาบันอันเปนท่ีรัก
และมีพระคุณตอดิฉัน สิ้นสุดลงในป ๒๕๖๒ นี้ แตดิฉันถือวาสายใยความผูกพันระหวางดิฉัน
กับเพื่อนรวมงานและนอง ๆ ยังคงเหนียวแนน ความรูสึกเชนนี้จะคงอยูกับดิฉันตลอดไป

บัวแก�ว ดอกจันทรา

จากใจผู�เกษียณ

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๓๙



แด� : นางบัวแก�ว ดอกจันทรา
งานอนามัยและส่ิงแวดล�อม กองอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

 เดือนกันยายนของทุกป เปนวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่น ๆ  สําหรับในปพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้
กองอาคารสถานที่มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน ๔ ทาน คือ 
 ๑. คุณสุภัทรา จันทร�บาล หัวหน�างานอนามัยและส่ิงแวดล�อม
 ๒. คุณวีระพงษ� ยะไวทย� หัวหน�างานโสตทัศนูปกรณ�
 ๓. คุณบัวแก�ว ดอกจันทรา ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ๔. คุณจันทร�เพ็ญ ศรีวิชัย ผู�ปฏิบัติงานบริการ
 ทุกทานไดปฏิบัติภารกิจตามตําแหนงหนาท่ีอันเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยดวยดี
ตลอดมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปนี ้คณุประโยชนตาง ๆ  ทีท่านไดกระทาํใหกบัมหาวิทยาลัยนัน้
จะอยูในความทรงจําของคนรุนหลังตอไป
 ด�วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของทุกท�าน ท่ีได�ประพฤติปฏิบัติ
มาโดยตลอด จงึขอให�ท�านประสบแต�ความสขุ สมปรารถนากับชวีติในวยัหลังเกษยีณอายุตลอดไป

นายคนึง กาบกันทะ
ผู�อํานวยการกองอาคารสถานท่ี

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



นางดาวเรือง นันตาราชนางดาวเรือง นันตาราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�



นางดาวเรือง นันตาราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 “ปาดาวเรอืง” บคุคลเดนจากสาธิต ผูกอปรกิจลือชารสอาหาร

หนูหนูอิ่มอรอยรสมาเนิ่นนาน บริการอยางตั้งใจใสใจควร

รางวัลมากหลากหลายประจักษคา รูรักษาครองตนดีผลถวน

ทั้งครองคนครองงานครบกระบวน เปนแบบลวนยกยองของความดี



เกิด ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒
บิดา นายแตง นันตาราช
มารดา นางตุย นันตาราช
บุตร นายเอกชัย อินทรชัย
 นายฉัตรชัย อินทรชัย

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริการ 
 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๒
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษา
 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑
 ผูปฏิบัติงานบริการ โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 เจาหนาที่ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ผูปฏิบัติงานบริการ โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ชีวิตและผลงาน

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๔๓



ผลงานหรือการปฏิบัตริาชการท่ีเป�นความภาคภูมิใจ
 • บุคลากรดีเดน เนื่องใน “วันครูแหงชาติ” พ.ศ. ๒๕๔๔
 • บุคลากรดีเดน ดานคุณลักษณะความเปนครู พ.ศ. ๒๕๔๕
 • บุคลากรดีเดน ดานการมาปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
 • บุคคลตัวอยางแหงสถานศึกษาในการครองตน ครองคน 
  ครองงาน อยางตอเนื่อง ๕ ป
 • บุคลากรปฏิบัติงานดวยความทุมเทเสียสละอยางตอเนื่อง 
  เปนเวลา ๒๐ ป

การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน
 • เขารวมและควบคุมทีมนักกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  สัมพันธ คร้ังที่ ๑๖ “เมืองมังกรเกมส” ณ สนามกีฬา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 • รวมจัดกิจกรรมการแข งขันทักษะวิชาการ  ครั้ ง ท่ี  ๑
  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเชียงใหม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
 • คณะกรรมการฝายสวัสดิการและจัดเล้ียงรับรองในการ
  แขงขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ ๒๐ 
  “ลานนาเกมส” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป 
  วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
 • รวมจัดกิจกรรมงานแขงขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE 
  ครั้งที่ ๔ “สาธิตรวมใจ กาวไกลสูอาเซียน” ณ โรงเรียนสาธิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
 • อบรมหลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพการใหบ ริการ”
  ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  วันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๖
 • อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
  เพื่อขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • อบรมภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  วันที่ ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๔๔



ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๗๙/๑๗ หมูที่ ๕ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘๘ – ๒๕๑๓๒๘๒

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๔๕



เรือชนะคลื่น ’๖๒๑๔๖



จากใจผู�เกษียณ

 ขาพเจา นางดาวเรือง นันตาราช ปฏิบัติงานตําแหนงผูปฏิบัติงานบริการ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาพเจามีความประทับใจในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงานท่ีไดรับโอกาส
จากอาจารยที่ใหประกอบการทําอาหารใหเด็กออน ตั้งแตอายุ ๑ – ๖ เดือน เนอรสเซอรรี่
บานสาธิตฯ และเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต ฯ จนถึงปจจบุนั ขาพเจามคีวามภูมใิจ
และมีความสุขมาก ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานมาเปนเวลา ๓๑ ป ๔ เดือน ขอขอบคุณครู อาจารย
ที่ใหความไววางใจแกขาพเจาเปนอยางสูง

นางดาวเรือง นันตาราช

เรือชนะคลื่น ’๖๒ ๑๔๗



แด� : นางดาวเรือง นันตาราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 จากระยะเวลาประมาณ ๓๐ กวาป ท่ีปา ดาวเรือง นันตาราช ไดอยูกับพวกเราชาวสาธิตฯ
ปาดาวเรืองเปนแมครัวที่มีฝมือในการทําอาหารใหนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ไดรบัประทานกันอยางถวนหนา มคีวามรักในหนาทีข่องตนเอง เปนแบบอยางท่ีดีใหกบัพวกเราชาวสาธิต
ทุกคน ในการปฏิบัติหนาที่จนครบอายุเกษียณ ๖๐ ป นับวาปาดาวเรืองเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ 
มีความอดทน มุงมั่น ตั้งใจทํางาน จนบรรลุถึงวาระสุดทายของการทํางาน
 ดวยคุณงามความดีของปาดาวเรือง  นันตาราช ไมอาจจะบอกเลาใหจบส้ินได เพราะมีมากมาย
หลายคณานับ ดังน้ัน พวกเราชาวสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�ทุกคน ขอมอบบทกลอน
จากใจ ให�ป�าดาวเรือง นันตาราช

“ ชาวสาธิตราชภัฏเชียงใหม�
มอบดวงใจแทนความรักความห�วงหา
ป�าดาวเรือง นันตาราช เกษียณลา
ล�วนนําพาคุณความดีควรจดจํา
เป�นแบบอย�างท่ีดีให�ทุกคน
ความอดทนมุ�งม่ันต้ังใจทํา
ส่ิงดีงามคอยสอนคอยแนะนํา
ทุกถ�อยคําน้ันล�วนมาจากใจ
สุดท�ายน้ีขอป�ามีความสุข
ไม�มีทุกข�ชีวิตสุขสดใส

ขออํานวยอวยพรจากดวงใจ
ความห�วง ผูกพันไม�รู�ลืม ”

คํากล�าวแสดงมุทิิตาจิตค ต



คณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึก

 รองศาสตราจารยสนิท  สัตโยภาส ที่ปรึกษา
 อาจารยกรเพชร  เพชรรุง ที่ปรึกษา
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ประธานกรรมการ
 นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส กรรมการ 
 นายภาคภูมิ ทะนุดี กรรมการ
 นางสาวพัชริดา  เขียวขุนเนิน กรรมการ
 นางสาวเสาวลักษณ  สามแกว กรรมการ
 นายวัชระ ไทยบัณฑิตย กรรมการ
 นางสาวสุกัญญา  แกววรรณ กรรมการและเลขานุการ
 นางสาววัชราวรรณ กนัทา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอขอบพระคุณ 
บทรอยกรองโดย อาจารยกรเพชร เพชรรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๒๐๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๕๓ - ๘๘๕๕๕๕  โทรสาร ๐๕๓ - ๘๘๕๓๑๙

Chiang Mai Rajabhat University 202 Changpuek Rd. Muang District, Chiang Mai 50300
Tel. 053 - 885555  Fax. 053 - 885319

www.cmru.ac.th



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
Chiang Mai Rajabhat University

๒๐๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๕๓ - ๘๘๕๕๕๕  โทรสาร ๐๕๓ - ๘๘๕๓๑๙

202 Changpuek Rd. Muang District, Chiang Mai 50300
Tel. 053 - 885555  Fax. 053 - 885319

www.cmru.ac.th

เรือชนะคลื่น ’๖๒
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