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สารแสดงมุทิตาจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

ในปพุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ มีคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดกาวเขาสู
หลักชัยของชีวิต ตามระเบียบขาราชการพลเรือนและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ซึ่งเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนดไว จํานวน ๘ ทาน

ผูเกษียณอายุราชการแตละทานไดสรางผลงานเปนท่ีประจักษ ทั้งในดานการสอน 
การวิจัย การเปนแบบอยางที่ดีใหแกศิษย รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ในสายงานดวยความมุงมั่น 
วริยิะ อตุสาหะ เพ่ือใหบรรลผุลสาํเรจ็สมดงัวตัถปุระสงค ซึง่แนนอนวากวาจะขามผานอปุสรรค 
ยอมเกิดความทอแทบั่นทอนภายในจิตใจอยูไมนอย แตสุดทายก็สามารถผานพนและยืนหยัด
ไดอยางสงางาม เปรียบดัง “เรือชนะคลื่น”

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอขอบคุณผูเกษียณอายุราชการทุกทาน 
ที่ไดทุมเทสรรพวิชา สรรพกําลังอยางเต็มความสามารถตลอดอายุการทํางาน ขอทุกทาน
จงภาคภูมิใจในตนเองที่ไดมีสวนรวมสราง รวมพัฒนา และผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ ทายท่ีสุดนี้ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอานิสงส
แหงคณุงามความด ีจงคุมครองใหทกุทานมสีขุภาพกายและสขุภาพจติท่ีด ีประสบแตความสขุ 
มีวิถีชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการดวยความสุขสวัสดิ์ตลอดกาล

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



เรือชนะคลื่น ’๖๓เรือชนะคล่ืน ’๖๓

 คล่ืนลมโถมซัดซํ้า เรือซวน
เซซัดฟองสาดผวน ผกหนา
ตั้งลํามุงฝงควร ขึ้นแผน ภพเฮย
ฝาคล่ืนสุดแรงลา แลนใหชนะชล

 เมื่อเรือแลนออกฝง ตามกําลังบนเสนทาง
มุงสูจุดหมายวาง งานหนาที่สําเร็จผล
 เสนทางการกอปรกิจ ใชพิชิตโดยงายดล
ตองแกรงกลาฝาอดทน จึ่งสําเร็จไดดังใจ
 ดั่งเรือสูฝาคลื่น ยังหยัดยืนตานลมไหว
เรงแรงฝาดวยใจ จึงชนะทั้งคลื่นลม
 เชนทาน ณ กาลนี้ แบบอยางดีที่เหมาะสม
ชนะคล่ืนนาชื่นชม ผลสําเร็จที่ผานมา
 ขอยกเปนเกียรติศรี คือคนดีที่มีคา
ขอแสดงมุทิตา ประกาศรูเชิดชูนาม
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๒๗
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อาจารย ดร.ศศธร อินตุน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย
ภาควิชาเทคนิคการศกษา คณะครุศาสตร

อาจารย ดร.พรรณิการ อุทธวัง
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงคมศาสตร

นายสงัด เตอะอาย
ผูปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร



๔๗

๕๕

๖๓

๖๙

นางนงคราญ มอญแสง
พนักงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางไพวรรณ ทาวเคหะ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด สานักหอสมุด

นายสุพจน บัวสุข
พนักงานหองสมุด สานักหอสมุด

นายสน่ัน อุตมา
พนักงานธุรการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี



อาจารย ดร.
ศศธร อินตุน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร



อาจารย ดร.ศศธร อินตุน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

ศศิธรจรกระจางกลางอัมพร
เหมือนสองสอนศิษยกระจางอยูกลางหน

วิถีศาสตรการสอนชํานาญตน
วิถีชนคุรุศาสตรประกาศชาญ

เกียรติประจักษคือรางวัลครูแบบอยาง
วางแนวทางวิถีครูคุรุสถาน

วิทยายิ่งยศบถกาล
จึงขอจารเกียรติยศใหจดจํา



เกิด ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
บิดา จาสิบเอก สุเทพ คําปน
มารดา นางจารุพรรณ คําปน
คูสมรส นายชัยบุญ อินตุน
บุตร – ธิดา นายตุลวรรธน อินตุน
 นางสาวณัฐวดี อินตุน

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ตําแหนง อาจารย

ชีวิ5และผาน
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การศึกษา
• ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนผดุงศิลปวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นตน วิทยาลัยครูเชียงใหม
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (วิทยาศาสตรทั่วไป) วิทยาลัยครูเชียงใหม
• ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขาการประถมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ (อาชีพครู) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓๔



ประสบการณ�การทํางาน
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ครู ๒ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ สพป.เชียงใหม เขต ๔
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ตริตาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เหรียญจักรพรรดิมาลา
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ผลงานหรือการปฏิบัติราชการ
ท่ีเป�นความภาคภูมิใจ

รางวัลครูผูเปนแบบอยางเนื่องในวันครู 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
รวมกบัคณะศกึษาศาสตรดงูานการจัดการ

ศึกษาของตางประเทศขณะเรียนหลักสูตร
ศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ รัฐมินนิโซตา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๔๖ หมู ๓ ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐
โทรศัพท ๐๘๔ – ๑๗๕๐๔๔๒
E-mail : Sintoon367058@gmail.com
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จาaใจูเกษี3

ความประทับใจในการทํางาน
ความประทบัใจของขาพเจาเริม่ตนการทาํงานจากอาชพีท่ีตนเองรกั ใฝฝนอยากเปนครู

ตัง้แตในวัยเด็ก จนสาํเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนสตรีวฒัโนทัยพายัพ 
มาสอบเรียนตอ ป.กศ.ตน ที่วิทยาลัยครูเชียงใหม ไดรหัสนักศึกษา ๑๘ เรียนจบแลวไปสอบ
บรรจุครู ปรากฏวาอายุไมถึง ๑๘ ป ไดกลับมาเรียนตอ ป.กศ.สูง เอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
ทีว่ทิยาลยัครเูชยีงใหม ดวยรหสั ๒๐ สาํเรจ็การศึกษาในป ๒๕๒๒ สอบบรรจุเปนขาราชการครู
และสอนท่ีโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตอมา
โอนมา สปช. (สพฐ. ปจจุบัน) สอนในระดับประถมศึกษามาตลอด รับราชการครู ๓๒ ป 
สิ่งที่ประทับใจจากสถาบันคือเปนที่ประสิทธิ์ประสาทใหความรู ทั้งวิชาการ วิชาชีพครู 
ตั้งแตพื้นฐานการประกอบวิชาชีพครูสู การพัฒนาตนเอง พัฒนางานจนเรียนสูงสุด
ถึงระดับปริญญาเอก สรางแรงบันดาลใจใหตระหนักถึงความสําคัญของการทําหนาที่
อบรมสั่งสอน ขัดเกลาความประพฤติลูกศิษยหลายตอหลายรุนจนเปนแมครู มีความผูกพัน
กับผูปกครอง ชาวบาน ประสบการณจากการเปนครูมีทั้งการเรียนรูจากนักเรียน ชุมชน 
ผูปกครอง ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทและเอกในสายศึกษาศาสตรมาตลอด

ยตอหลายรุนจนเปนแมครู มีความผูกพัน
นครูมีทั้งการเรียนรูจากนักเรียนน ชชุุมมชชน 
พัฒนาตนเองดวยการศศึกกษษาาตตออใในนรระะดดัับบ
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จนกระทั่งไดผันการทํางานเพื่อตอยอดประสบการณ 
เป นผู รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
ไดเปลี่ยนบทบาทจากครูสู การเปนอาจารยสอนในสถาบัน
อดุมศกึษา ซึง่มภีาระการปฏบิตังิานตางจากโรงเรยีน การทาํงาน
ที่เปลี่ยนไปจากโรงเรียนเปนมหาวิทยาลัย ก็มิไดเปนอุปสรรค 
ตลอดถงึสิง่แวดลอม บรรยากาศ วฒันธรรมองคกรจะเปล่ียนไป 
แตขาพเจาก็ยังยึดมั่นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูมาโดยตลอดจวบจนในวันเกษียณอายุราชการ ถึงแม
จะเกษียณการทํางาน แตมิไดเกษียณความเปนครู...

ดร.ศศิธร อินตุน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

จะเกษียณ
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dํากลวแส4งุ7ิuาจ5ิ
แด อาจารย ดร.ศศิธร อินตุน

วาระหัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
๓ คําแทนคุณ “รมเย็น นอบนอม ทรงภูมิ”

รมเย็น เปรียบดั่งไมใหญ
แผกิ่งกานใบใตตนเย็น

ทุกผูที่ไดเห็น
สงบเย็นทุกขคลี่คลาย

นอบนอม ถอมตน นํ้าใจถนอม
รับฟงคิดเห็น ประนีประนอม

อยูแบบพี่นอง สมัครสมานสามัคคี
ทรงภูมิ ศาสตรนานารูรอบ

ถายทอดกระจางชัด
พัฒนาตอเนื่องนัก
เปนที่รักทุกผูคน

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๙



วาระเกษียณอายุราชการ

กาลเวลาผานผันถึงวารเกษียณ
ทานพากเพียรสอนศิษยไมหวั่นไหว
มอบความรักมอบความรูจากดวงใจ

ครูของครูผูใหอยางถาวร
อาจารย ดร.ศศิธร อินตุน ทานเก้ือหนุนชํานาญศาสตรการสอน

ทานเปนครูของครูทุกบทตอน
ขอมอบกลอนมุทิตาบูชาคุณ

  ประพันธโดย ตัวแทนสมาชิกภาควิชา

ขอมอบกล

  

เรือชนะคลื่น ’๖๓๑๐



ผูชวยศาสตราจารย ดร.

จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย

ภาควิชาเทคนิคการศึกษา 
คณะครุศาสตร



ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร

เปนเกียรติศรีมี “วิชาอัครวิทย”
สั่งสอนศิษยชํานาญการศึกษา
ผลงานบงวิจัยเชี่ยวชาญวิชา
เสริมสงคาประสบการณวิถีครู

เปนแบบอยางสรางสรรควิชาการ
เปนรอยผานบงผลเพียรตนสู

ขอแสดงมุทิตาคาเชิดชู
ทานคือครูควรคานาภูมิใจ



ชีวิ5และผาน
เกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓
บิดา นายอวน วิชา
มารดา นางแสงหลา วิชา
บุตร – ธิดา นางสาวณัฐสุชากานต วิชาอัครวิทย
 นางสาวรสกรพัฒน หิรัญญะสิริ
 นายกุลภาค วิชาอัครวิทย

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗
ตําแหนง ขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๑๓



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔ ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนบานหวยขอย อําเภอวังเหนือ 
 จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนบานวังเหนือ อําเภอวังเหนือ 
 จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย อําเภอเมือง 
 จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย อําเภอเมือง 
 จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนา
 ทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ศึกษาศาสตร
 มหาวิทยาลัย
พพ.ศศ.. ๒๒๕๕๕๕๐๐ –– ๒๒๕๕๕๖ ปรัชญาดุษฎี

ททรรััพพยากรมน

เรือชนะคลื่น ’๖๓๑๔



ประสบการณ�การทํางาน
๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ อาจารย ๑ โรงเรียนชุมชนบานผาผา กิ่งอําเภอสบเมย 
 จังหวัดแมฮองสอน
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ อาจารย ๑ โรงเรียนบานใหม อาํเภอแมสะเรียง จงัหวัดแมฮองสอน
๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ รกัษาการในตําแหนงครูใหญ โรงเรยีนบานใหม อาํเภอแมสะเรียง 
 จงัหวัดแมฮองสอน
๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ อาจารย ๑ โรงเรียนบานอมพาย อําเภอแมสะเรียง 
 จังหวัดแมฮองสอน
๑ เมษายน ๒๕๓๐ อาจารย ๑ โรงเรียนบานนาปูปอม สปอ.เมอืง จงัหวดัแมฮองสอน
๑ กันยายน ๒๕๓๐ นักวิชาการศึกษา ๓ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน
๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ นักวชิาการศึกษา ๔ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอวังเหนือ 
 จังหวัดลําปาง
๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ นักวิชาการศึกษา ๕ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา ๖ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ นักวิชาการศึกษา ๗ ว สํานักพัฒนาการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๘
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ นักวชิาการศึกษา ๘ ว สาํนกัผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 เขต ๑ เชียงใหม
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อาจารย ๓ ระดับ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สาํนกัผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๑๕



ประสบการณ�ด�านการบริหาร
๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ รักษาการในตําแหนงครูใหญ โรงเรียนบานใหม 
 อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๒๙ หัวหนาการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ นายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ พายพั
พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ รองประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ หัวหนาสถานวิจัย คณะครุศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูแทนสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓๑๖



เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัยตีพิมพวารสารวิชาการในประเทศ
• ศุภมาศ เสนธรรม, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๓). การบริหารจัดการแหลงเรียนรู

วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงในโรงเรียนบานปางมะเยา อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
๘(๓๒) : ๑๐๑ – ๑๑๐. (กรกฎาคม – กันยายน).

• สปุราน ีจนีใจ, จกัรปรุฬห วชิาอคัรวทิย. (๒๕๖๓). การศกึษาสภาพและแนวทางการบริหาร
งานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานปางมะเยา อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, ๘(๓๒) : ๖๑ – ๗๐. (กรกฎาคม – กันยายน).

• กุลธร ดอนแกว, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๓). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบน
พืน้ทีส่งู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ จงัหวัดเชียงใหม. วารสาร
การบรหิารการศกึษาและภาวะผูนาํ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, ๘(๓๑) : ๒๗๕ – ๒๘๒. 
(เมษายน – มิถุนายน).

๖๓). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบน
ถมศกึษา เขต ๓ จงัหวัดเชียงใหม. ววาารรสสาร
ยัราชภฏัสกลนคร, ๘(๓๑๑)) : ๒๒๗๗๕๕ – ๒๒๘๘๒๒.. 

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๑๗



• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๓). การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนบานปางมะเยา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. 
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมสมัมนาวชิาการระดับชาต ิเครอืขายวจิยัสถาบนัอดุมศกึษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓, OE๐๐๔ – ๓๙ : ๖๙๑ – ๖๙๘. เชียงใหม. (๒๑ – ๒๒ มกราคม). 
เครือขายวิจัยภาคเหนือตอนบน.

• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๓). การจัดการเรียนรูในโลกยุค Digital Disruption. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ
ประจําป ๒๕๖๓, ๑๐๓ – ๑๑๕. เชียงใหม. (๖ – ๗ กุมภาพันธ). ณ โรงแรมปางสวนแกว 
จังหวัดเชียงใหม. สมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย.

• ฉตัรชัย ศริกิลุพนัธ, จกัรปรุฬห วชิาอัครวิทย และนงนภัส พนัธพลกุล. (๒๕๖๒). รูปแบบ
การพัฒนาการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมท่ีมีผลตอความคิด
สรางสรรคและสรางนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา. วารสารบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
๑๙(๓) : ๔๒๕ – ๔๔๐. (กรกฎาคม – กันยายน).

สรางสรรคและสรางนวัตกรรมขอ
รราาชชววิทยาลัย วิทยาเขตลานนา. วาร
๑๑๙๙((๓๓)) :: ๔๔๒๒๕๕ – ๔๔๐. (กรกฎาคม –

เรือชนะคลื่น ’๖๓๑๘



• วราภรณ วงษาปน, สาํเนา หมืน่แจม และ จกัรปรฬุห วชิาอคัรวทิย. (๒๕๖๒). การพฒันาบทเรยีน
รวมกัน (Lesson Study : LS) ของครูโรงเรียนบานแมจอง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, ๘(๑) : ๑๒๔ – ๑๓๘. (มกราคม – เมษายน).

• เพ็ญพรรณ บางอร, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย และหนูมวน รมแกว. (๒๕๖๒). แนวทาง
การบริหารจัดการระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน. วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย. 
๑(๑), ๒๑ – ๓๒. (มกราคม – เมษายน).

• ณัฐนนท คาขาย, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย, เกตุมณี มากมี. (๒๕๖๒). การบริหาร
จัดการงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทพบดินทรวิทยา. วารสารสมาคมพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย, ๑(๑), ๓๑ – ๓๓. (มกราคม – เมษายน).

• วสันต บุญประสม, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย, สนิท หาจัตุรัส. (๒๕๖๒). การพัฒนา
การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบานตุงลอย อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม. วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย. ๑(๑) : 
๙ – ๒๐. (มกราคม – เมษายน).

• จริฐัตกิาล ขวญัธนนภา, สนทิ หาจัตรุสั และ จกัรปรุฬห วชิาอัครวิทย. (๒๕๖๒). การพัฒนา
คูมือบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอล้ี 
จังหวัดลําพูน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงาน
บรหิารสัมพนัธประจาํป ๒๕๖๒ วนัที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี้ 
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี. สมาคมวชิาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย.

• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๐). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม. วารสารบัวบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,ี ๑๗(๒) : ๑๖๗ – ๑๗๖.

• สมจติ ไชยเชษฐ, สมเกตุ อทุธโยธา และจักรปรฬุห วชิาอคัรวทิย. (๒๕๖๐). การบรหิารงาน
โรงเรียนตนแบบการเรียนรวมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต ๒ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA). วารสารพิฆเนศวรสาร, ๑๔(๑) : ๑๗๗ – ๑๙๒. 
(มกราคม – มิถุนายน).

• สมหวัง โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา และจักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๐). การบริหาร
จัดการศูนยบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม. 
วารสารพิฆเนศวรสาร, ๑๔(๑) : ๑๙๓ – ๒๐๔. (มกราคม - มิถุนายน).

รุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๐). กาารรบบรริหหาร
ษาพิการ วิทยาลัยสารพพัดดชชาางงเเชชีียยงงใใหหมม.. 
(มกราคมม -- มมิิถถุุนนาายยนน))..
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• วัชระ บุตรแกว, จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย และสมเกตุ อุทธโยธา. (๒๕๖๐). แนวทาง
การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด วี คอนสตรัคช่ัน เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จํากัด 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารพิฆเนศวรสาร, ๑๔(๑) : ๒๐๕ – ๒๑๖. 
(มกราคม – มิถุนายน).

• จิราภา ทั่งเชียงใหม, ชาลี ภักดี และจักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๕๘). การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแมตะไคร 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. วารสาร มมร. วิชาการลานนา, ๔(๑), ๒๑๘ – ๒๒๑.

• รัตนา พรมโน, ชาลี ภักดี และจักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๕๘). การบริหารจัดการ
โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบล อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม. วารสาร มมร. วิชาการลานนา, ๔(๑), ๑๙๑ – ๑๙๕.

• อนิรทุธ์ิ จติหาญ, ฉตัรชยั ศริกิลุพนัธ และจักรปรฬุห วชิาอคัรวทิย. (๒๕๕๘). ความคดิเหน็
ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมตีอภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารในกลุมโรงเรียน
แมวนิ อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม. วารสาร มมร. วิชาการลานนา, ๔(๑), ๓๐๕ – ๓๑๐.

• บุณยาพร แกวขาว, เขียน วันทนียตระกูล และจักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๕๘). 
ความตองการของผูปกครองในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนบานเชงิดอยสเุทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วารสาร มมร. วิชาการลานนา, ๔(๑), ๓๒๑ – ๓๒๕.

• กรวรรณ ยอดอนงค, เขียน วันทนียตระกูล และจักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๕๘). 
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม. วารสาร มมร. วิชาการลานนา, ๔(๑), ๒๙๕ – ๒๙๙.

บทความวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
• Katang, K., Wichaakkharawit, C., & Romkaew, N. (2018). The Management 

of Learning Resources to Support Learning Based on the philosophy of 
Sufficiency Economy of Ban Mae Daet Noi School, Galyani Vadhna District, 
Chiang Mai Province. In The 1st International Conference on Sustainable 
Education Development (ICSED 2018) Building Professional Learning 
Community to shift Quality of Education Sustainably (pp. 172 – 179). 
21 – 22 January, Ubon Rachathani : Ubon Rachathani Rajabhat University.
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งานวิจัย
• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๒). การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม. 
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๓). กลยุทธการบริหารจัดการชมรมผูสูงวัยตนแบบ
ตามแบบลานนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

ตํารา หนังสือ
• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๕๙). ความเปนครู. เชียงใหม ส.การพิมพ. ๒๗๙ หนา. 

(พฤษภาคม).
• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๑). การบริหารจัดการในชั้นเรียน (พิมพครั้งท่ี ๗). 

เชียงใหม รัตนาเซ็นเตอร. ๒๕๐ หนา. (พฤษภาคม).
• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๑). การประกันคุณภาพการศึกษา (พิมพครั้งท่ี ๗). 

เชียงใหม รัตนาเซ็นเตอร. ๓๑๐ หนา. (พฤษภาคม).
• จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย. (๒๕๖๑). ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ. 

เชียงใหม รัตนาเซ็นเตอร. ๓๑๒ หนา. (พฤษภาคม).
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จาaใจูเกษี3

ความประทับใจ
๑. สองปกับการเปนครูใหญ ครูนอย ภารโรง

ในโรงเรียนบานอมพาย อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน รวมแรงรวมใจกับชุมชนจนไดอาคารเรียน 
โรงอาหาร ใหกับเด็กดอยไดมีที่เรียน

๒. ทําหนาที่หัวหนาการกีฬาแหงประเทศไทย 
จังหวัดแมฮองสอน จัดแขงขันกีฬาชาวดอยคร้ังแรก
ในประเทศไทยเพ่ือประชาสัมพันธจังหวัดแมฮองสอน
ใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดกีฬา กฎ กติกาใหม
ทั้งหมด จนทําใหแมฮองสอนเปนแหลงทองเท่ียว
ที่นาสนใจของคนทั่วไปในขณะนี้

๓. ไดรับทุนจาก UNDP รวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ ใหไปศึกษาดูงานดานการกระจายอํานาจ
การบริหารการศึกษาสูชุมชนในประเทศนิวซีแลนด
และออสเตรเลีย เพื่อจัดทําขอเสนอใหกระทรวงศึกษา
กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาและกระจาย
อํานาจการบริหารการศึกษาสูสถานศึกษา

๔. ไดรบัคดัเลือกใหเปนนกัวชิาการศกึษาดีเดน
ของจังหวัดลําปาง และรวมขับเคลื่อนใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลําปางเปนสํานักงานดีเดนระดับ
ประเทศ

๕. ไดรับทุนจาก UNDP ใหศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณดานการศึกษา

รวมกับ ๑๓ ประเทศในเอเชีย
๖. ไดรับโลรางวัลเปนผูมีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเดน จากสมาคม

พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย

ะผลงานทางการศึกษาดีเดน จากกสสมมาาคคม
ย
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ความประทับใจตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอขอบพระคณุมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม ทีค่ดัเลอืกใหกระผมไดเขามาเปนอาจารย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบริหารการศึกษา ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ที่ทําให
มหาวิทยาลัยมีลูกศิษยเปนผูบริหารสถานศึกษากระจายไปท่ัวประเทศ

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารทุกระดับ ที่เปดโอกาสใหรวมทํางานพัฒนานักศึกษา 
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยทําหนาที่เปนผูแทนสภาคณาจารย ทําหนาที่เปนหัวหนาสถานวิจัย 
และทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ที่สอนใหเขียนโครงรางวิจัยขอทุนจาก วช. ในปแรก
ที่เร่ิมตนก็ไดทุนถึง ๙๙๙,๙๙๙ บาท ขาดบาทเดียวจะครบลาน จึงทําใหผมเปนนักวิจัย
ที่มีผลงานอยางตอเนื่องมาตลอด

ขอคิดจากการทํางาน
ในชวงชีวิตการทํางานของผมไดพบเจอผูคนมากมายหลายประเภท แตมีคนอยู 

๓ ประเภท ที่ผมชอบพาตัวเองไปอยูใกล ๆ  คนแรกคือคนเกง คนเกงจะทําใหเรารูลึกซ้ึง ทําให
เราไดเรียนรูวิธีคิด วิธีทํางานของเขา ซึ่งจะทําใหเราเกงตามไปดวย คนท่ีสองคือคนดี คนดี
จะทําใหเรารูสึกถึงสัมผัสของความสงบรมเย็น ความรูสึกท่ีจะแบงปนและชวยเหลือผูอื่น 
คนท่ีสามคือคนท่ีมีความสุข การมีความสุขจะทําใหเราสุขใจไปดวย เพราะเขาจะมองอะไร
ในมมุบวกเสมอ พลงัแหงความสขุจึงกระจายสูตวัเราดวย ชวีติเราจะเกง จะด ีและมคีวามสขุได
หากเราเลือกอยูใกลคนเกง คนดี และคนมีความสุข

“ยิ่งอยูใกลเรายิ่งเกง ยิ่งคบหาเรายิ่งดี ยิ่งพูดคุยเราย่ิงสุขใจ”

ในมุมบวกเสมอ พลงัแหงความสขุจึงกระจ
หากเราเลือกอยูใกลคนเกง คนดี และคน

“ยิ่งอยูใกลเรายิ่งเกง ยิ่งค
เรือชนะคลื่น ’๖๓๒๔



dํากลวแส4งุ7ิuาจ5ิ

ความประทับใจถึงผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓
แด ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร

เมือ่กลาวถงึอาจารยรปูรางสนัทดัและเตม็ไปดวยผูทรงความรูดานการบรหิารการศกึษา 
พรอมกับความสามารถหลายดาน ไมวาจะเปนวิทยากร พิธีกรท่ีมีนํ้าเสียงนุมและไพเราะ 
จนอาจารยรุนนองนาํไปเปนแบบอยางและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานนัน้ ๆ  ไดอยาง
รวดเร็ว รวมไปถึงงานวิชาการ ที่ทานอาจารยไดจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีที่อาจารยนองใหมและอาจารยหลาย ๆ ทานไดนําเทคนิค
การสอนตาง ๆ ของทานอาจารยไปปรับใชในการเรียนการสอน เชน การแบงสัดสวนของ
หนากระดาษอยางชัดเจนเพ่ือการจดบันทึกที่ทรงพลัง ที่เรียกวา “Cornell Note” และ
อกีวธิกีารท่ีนาสนใจก็คอื วธิกีารท่ีใหผูเรียนนําเสนอผลงานของกลุมในการศึกษาเร่ืองเดียวกัน 
จากนัน้ใหเพือ่น ๆ  กลุมอ่ืนมาเยีย่มชมและแลกเปล่ียนเรยีนรูผลงาน ทีเ่รยีกวา “Gallery Walk” 
ซึ่งในสวนของเทคนิคการสอนนั้นหากจะวาไปแลว หนากระดาษในนี้อาจจะไมเพียงพอ 
นอกจากงานวิทยากรและงานวิชาการที่ทานไดเปนแบบอยางใหกับนอง ๆ แลวนั้น งานดาน
การแสดงก็ไมแพกัน โดยทานเปนหัวหนาทีมการแสดงในงานของคณะและมหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสตาง ๆ ทานเต็มใจท่ีจะชวยเปนผูแทนในการจัดทีมนักแสดงและรวมแสดง
ดวยทุกครั้งอยางไมรูสึกเหนื่อย ซึ่งในแตละครั้งจะมาพรอมกับชุดการแสดงที่อลังการ ทุมเท
กบัการฝกซอมอยางเต็มที ่ถงึแมบางครัง้จะตดิภารกจิสวนตวั ทานผูนีจ้ะสละเวลามารวมซอม
กับทมีนกัแสดงกับอาจารยรุนใหมอยางสนกุสนานทกุครัง้ พรอมกบัใหคาํแนะนาํและขอคดิด ีๆ 
ในการทํางานแตละครั้ง คณาจารยในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะนึกถึง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จกัรปรุฬห วชิาอัครวิทย อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สังกัดภาควิชาเทคนิคการศึกษา ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ กาลเวลาไมสามารถทําอะไรทานได 
ถึงแมอีกไมกี่เดือนขางหนาจะถึงวาระในการเกษียณอายุราชการ ทานยังกระฉับกระเฉง 
แขง็แรง บคุลกิภาพทีส่ภุาพ ราเรงิ แจมใส และดูออนกวาวยัมาก นบัวาทานเปนผูทีด่แูลตนเอง
เปนอยางดี ซึ่งเต็มไปดวยผูทรงความรูดานการบริหารการศึกษา จะเห็นไดจากทานเปน

นนี้ กาลเวลาไมสามารถทําอะไรทานได 
ยณอายุราชการ ทานยังกระฉับบกกรระะเเฉง 
นกวาวยัมาก นบัวาทานเเปปนนผผููททีีด่ดููแแลลตตนนเเอองง
ริหารกาารรศศึึกกษษาา จจะะเเหห็็นนไไดดจจาากกททาานนเเปปนน
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ผูใหความรูแกนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ปริญญาตร ีปริญญาโท ปรญิญาเอก ซึง่ไดรบัความเคารพจาก
ลูกศิษยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ณ สถาบัน
แหงนี้

ในวาระการเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ 
คณาจารยในภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร จะเก็บ
ความประทับใจ ตลอดจนเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และ
มิตรภาพท่ีดีระหวางทานผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรปรุฬห 
วิชาอัครวิทย และคณาจารยในภาควิชาเทคนิคการศึกษา 
ไวในครอบครัวครุศาสตร และในออมอกพวงครามตลอดไป

ในนามคณาจารยภาควิชาเทคนิคการศึกษา

เรือชนะคลื่น ’๖๓๒๖



อาจารย ดร.
พรรณิการ อุทธวัง

ภาควิชาภูมิศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



อาจารย ดร.พรรณิการ อุทธวัง
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ทานคือครูแบบอยางทางเปนไทย
ผูนอบนอมถอมใจสําเนียงหวาน
ครูรอบรูทรัพยากรการจัดการ
รูชํานาญสิ่งแวดลอมศึกษาดี
ตลอดการทํางานมิเคยทอ
งานหนักรออาสาทําหนาที่
ทั้งสอนศิษยเสริมสงปญญามี
ควรคาที่เชิดชูประกาศนาม



เกิด ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
บิดา จาสิบตํารวจ สวัสดิ์ ปราโมทย
มารดา นางบุญเสริม ปราโมทย
คูสมรส รอยตํารวจตรี เดชาวุธ อุทธวัง
บุตร – ธิดา นางสาวอิสราภรณ อุทธวัง
 นายอัษฎางค อุทธวัง

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ กันยายน ๒๕๔๖
ตําแหนง อาจารย

ชีวิ5และผาน

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๒๙



การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๓ ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานสันพระเนตร 
   อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๖ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไชยโรจนวิทยา 
   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนผดุงศิลป อําเภอเมือง 
   จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 
   โรงเรียนบริหารธุรกิจเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

   จังหวัดเชียง
พพ.ศศ. ๒๒๕๕๑๙ – ๒๕๒๒ ประกาศนีย
     โรงเรียนบริ
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พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ 
   วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วทิยาเขตเทคนิคภาคพายัพ
   จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ 
   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการจัดการมนุษย
   กับสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา คณะส่ิงแวดลอม
   และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ิต (ศศ.ม.) สาขาการจัดการมนุษย
ทยาลัยเชียงใหม
ร.ด.) สาขาส่ิงแวดลอมศึกษษาา คคณณะะสสิิ่ง่งแแววดดลลออมม
มหาวทิทยยาาลลััยยมมหหาาสสาารรคคาามม

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๓๑



ประสบการณ�การทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙ ประชาสมัพนัธและเลขานกุาร ผูอาํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยี
 และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓ เลขานุการ โครงการวางแผนครอบครัวภาคเหนือ 
 สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 
 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ อาจารยสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนเทศบาล
 วัดศรีดอนไชย สังกัดสาํนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ อาจารยพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตร
 และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตร
 และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓๓๒



ประสบการณ�ด�านการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ผูชวยคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ หวัหนาสาขาวิชาภมูศิาสตร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
• ไดรบัโลรางวัลการแตงกายชุดพืน้เมือง ในการรักษาเอกลักษณความเปนไทย และอนุรกัษ

ศิลปวัฒนธรรมลานนา ประจําป ๒๕๕๖
• ไดรวมกับภาควิชาภูมิศาสตร จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาดังนี้
 ๑) ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
 ๒) มนุษยกับสิ่งแวดลอม
 ๓) มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
 ๔) มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (ปรับปรุงใหม)
 ๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
 ๖) การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

)
ลอมของประเทศไทย

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๓๓



การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศึกษาดูงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ณ เมืองเพิรท ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ศึกษาดูงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเมือง 
 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศึกษาดูงานดานการจัดการเมืองและวัฒนธรรม 
 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๙๙ หมู ๑๓ ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๙๓ – ๐๕๘๘๕๘๕ , ๐๘๐ – ๕๑๘๗๘๕๕

เรือชนะคลื่น ’๖๓๓๔



จาaใจูเกษี3

กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม ดนิแดนแหงศรทัธา เปนบานหลงัทีส่อง
ทีด่ฉินัไดพึง่พงิ ไดพกัอาศัย ไดมทีนุเลีย้งชีพ ไดเจรญิเตบิโต
กาวหนา มีเกียรติยศชื่อเสียง บานที่แสนอบอุนหลังนี้
จะถกูจารกึไวในใจตราบชัว่นิรนัดร ดฉินัรกับานหลงันีม้าก 
เพราะเปนบานที่มีแตความรัก ความอบอุนจากพี่ ๆ 
นอง ๆ ที่ปรารถนาดีตอกัน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
มีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ดิฉันมีแตความสุขที่ไดอบรมสั่งสอนลูกศิษยรุนแลว รุนเลา 
สุขใจทุกคร้ังเม่ือลูกศิษยมีงานทํา มีอนาคตที่ดี และโชคดียิ่งไปกวานั้นคือการไดรับนํ้าใจ
จากเพ่ือนรวมงาน เพื่อนรวมองคกร และเพื่อนตางคณะ ตลอดจนนอง ๆ สายสนับสนุน
ทุกคนเปนอยางดี ขอขอบคุณอยางจริงใจ ในสวนของผูบังคับบัญชา ดิฉันรูสึกซาบซ้ึงในความ
มีเมตตา ความมีมิตรไมตรี ไมถือเนื้อถือตัว ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา และมองเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา ดิฉันไดรับโอกาสใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ซึ่งเปนความใฝฝน
ที่อยากศึกษาตอดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อนําความรูความสามารถมาตอยอดใหกับเยาวชน
ไดตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งนับวันจะเสื่อมโทรมลง 
ดิฉันขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย

จากน้ีไป เรือ่งราวตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ณ บานหลังนี ้จะกลายเปนความทรงจําทีด่ขีองดิฉนั
ตลอดไป ทายที่สุดน้ี ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
โปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัวมีความสุข มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง สัมฤทธิผล
ในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

อาจารย ดร.พรรณิการ อุทธวัง
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

อาจารย ดร.พรรณิการร ออุุททธธวัง
๒๐๐ สสิงงหหาาคคมม ๒๒๕๕๖๖๓๓
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ความประทับใจที่มีตอ ดร.พรรณิการ อุทธวัง
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตลอดระยะเวลาท่ี ดร.พรรณิการ อทุธวัง ไดปฏบิตัหินาท่ีในสถาบันแหงนี ้ทานไดปฏบิตัิ
หนาที่ดวยความทุมเท ทํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถ ทั้งตําแหนงหนาที่ในระดับ
ภาควิชา ตําแหนงผูบริหารองคกร และในตําแหนงหนาท่ีพิธีการงานสําคัญของมหาวิทยาลัย

ดร.พรรณกิาร หรือทีค่รอบครวัภมูศิาสตร เรยีกทานวา “พีต่อม” เปนช่ือเรยีกทีส่ะทอน
บุคลิกตัวตนของ ดร.พรรณิการ ไดอยางดียิ่ง พี่ตอมเปนพี่ที่มีความสุภาพเรียบรอย พูดจา
ไพเราะออนหวาน ทัง้ตอนอง ๆ  ผูรวมงานและกับเหลาบรรดาลูกศิษยลกูหา พีต่อมเปนพีท่ีจ่ะ
คอยชวยเหลือในยามท่ีมปีญหา ทนัททีีน่องเอยขอความชวยเหลือ พีต่อมจะอาสาและพยายาม
หาทางแกไขปญหาสิ่งนั้นในทันที

dํากลวแส4งุ7ิuาจ5ิ

ในที่ทํางาน พี่ตอมเปนพี่ที่จะคอยพูดคุยกับนอง ๆ  อยูเสมอ 
เมื่อยามนองเจ็บไขไดปวยหรือมีปญหาสิ่งใด พี่ตอมจะพูดคุย
สอบถามดวยความเปนหวงเปนใย ยามนอง ๆ  ในภาควิชาทาํการงาน
ประสบความสําเรจ็ พีต่อมมกัจะใหกาํลงัใจ กลาวแสดงความช่ืนชม
ยินดีกับนอง ๆ อยูเสมอ ประสบการณของทานในการทํางานและ
การเปนผูบริหาร พี่ตอมจะนํามาแนะนําแกนอง ๆ และใหขอเสนอ
ที่เปนประโยชนตอภาควิชาเสมอมา

ในนามของครอบครัวภูมิศาสตร ขอกราบขอบพระคุณ 
“พีต่อม” ดร.พรรณกิาร อทุธวัง ทีไ่ดสละแรงกายแรงใจ ปฏบิตังิาน
อยางเต็มทีต่ลอดมาจนมาถึงวนัเกษียณ ขอใหพีต่อมมสีขุภาพแขง็แรง 
มีอารมณที่แจมใส คุณงามความดีที่พี่ตอมไดสั่งสมมา จงบันดาลให
พี่ตอมมีความสุข ประสบแตความสมหวังในชีวิตทุกประการ

ดวยความรักและเคารพ
ภาควิชาภูมิศาสตร

พี่ตอมมีความสุ
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นายสงัด เตอะอาย
ผูปฏิบัติงานเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร



นายสงัด เตอะอาย
ผูปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วขอบเขตสนับสนุนงานการศึกษา

ภูมิทัศนปรับแตงแปลงงามตา
กิจนานาพรอมชวยดวยไมตรี
จึงเกิดผลกิจกอปรเปนประจักษ
คือผลแหงความรักในหนาที่

บันทึกเปนอนุสรณแหงความดี
เกษียณงานกาลนี้ขอเชิดชู



ชีวิ5และผาน
เกิด ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๒
บิดา นายต๋ัน เตอะอาย
มารดา นางสรอย เตอะอาย
ธิดา นางสาวภาวิณี ศรีเดชะกุล

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานเกษตร
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การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๗ – พ.ศ. ๒๕๒๑ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
 จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบ
 และการศกึษาตามอัธยาศยัอาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เจาหนาที่ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผูปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
• ไดรับหนาที่รับผิดชอบอันเปนที่ภาคภูมิใจในดานการดูแลภูมิทัศนของคณะเทคโนโลยี

การเกษตร โดยทําใหพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายสวยงาม สบายตา เกิดความปลอดภัย
กับอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาที่อยูในคณะเทคโนโลยีการเกษตร และทําใหเกิด
ทีพ่กัของนักศกึษากอนและหลังจากท่ีนกัศกึษาไดเรยีนรูในวชิาตาง ๆ  รวมถงึเปนท่ีทาํงาน
หรือหาความรูเพิ่มของนักศึกษาที่วางจากการเรียน

• รวมทําพิธีทําบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม จัดพิธีทําบุญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ (สะลวง – ขีเ้หลก็) ไดรวมประกอบพิธบีวงสรวงพระพิฆเนศวร 
ณ ลานพระพิฆเนศวร ไดรวมพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนา

• รวมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ โดยรวมกนัพฒันา ณ วดัหนองกูคาํ 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

• รวมกิจกรรม “ราชภัฏนอมพลี เทิดบารมีทั่วหลา” ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาลงนามถวายพระพรและถวายพานพุมเงิน – พุมทอง เปนเครื่องราชสักการะ 
และพิธีเปดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

• ทําหนาที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ “รวมใจไทย 
ปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน” สืบสานสูลานตน โดยรวมปลูกตนไมบริเวณคณะ จากการ
ขอความรวมมือจากกรมปาไม เมือ่วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นตนไมประจําปของชาติ “รวมใจไทย 
ดยรวมปลูกตนไมบริเวณคณะ จากการ
าคม ๒๕๖๓ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การฝ�กอบรม
๑. เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู (KM) เมื่อวันท่ี ๓ – ๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วราสินธ รีสอรท จังหวัดชลบุรี
๒. อบรมในโครงการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในแกบุคลากรในคณะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันอุบัติเหตุและความเส่ียงการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการศึกษา คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
ของบคุลากรสายสนับสนนุ กจิกรรมประกอบไปดวย การจดัทาํแบบประเมินคางาน จดัทาํคูมอื
การปฏิบัติงานบุคลากร การบรรยายและทําความเขาใจในการเลือกหัวขอ เพื่อทําวิจัยและ
วเิคราะหหรอืสงัเคราะหงาน จากงานทีป่ฏบิตัสิูการทาํผลงานวชิาการ ระหวางวนัท่ี ๒๙ – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บานสวนรถไฟรีสอรท

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๘/๑๔ หมูที่ ๑๔ ถนนแมออน ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๘๙ – ๒๖๕๔๔๒๕
E-mail : sanaad_ter@cmru.ac.th
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จาaใจูเกษี3

ขาพเจา นายสงัด เตอะอาย ปฏิบัติงาน
ในตําแหนง ผูปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ในวนัแรก
ที่ไดเขามาทํางานในคณะฯ มีความต่ืนเตนเปน
อยางมาก ที่จะไดทํางานสถานที่อันทรงเกียรติ 
เปนสถานทีป่ลกูฝงความรูใหแกเด็กเพือ่ใหมอีนาคต
และสรางสังคมที่มีคุณภาพ ที่แรกที่ประทับใจ คือ 
ผูบริหารของคณะฯ มีความเปนกันเอง พูดคุยได 
เขาหาไดงาย มีคําคําหน่ึงจากผูบริหารตอนนั้น 
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค เปนคณบดี ไดบอกไว
ตอนรายงานตวัวา “เราอยูดวยกนัอยางพีอ่ยางนอง 
คอยดูแลกัน” เพียงคําพูดนี้รู สึกวาเราจะเขามา
ทาํงานตองมีความสุขอยางแนนอน จากการทํางาน
ที่ผานมา เปนเวลาเกือบ ๑๓ ป ที่ทํางานอยูใน
คณะฯ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารคณะฯ 

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๔๓



ในการทํางานเปนอยางดี รวมไปถึงการไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน หรือ นอง ๆ 
รวมงาน ทาํใหทาํงานไดงายขึน้ บางเรือ่งทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะฯ คดิทัง้คนืวาจะทาํอยางไร 
พอถึงเวลามีเพื่อน นอง ๆ มารวมกันทํางาน สิ่งที่คิดไมออกมาท้ังคืนกับสําเร็จไดภายใน
วันเดียว ผมตองกลาวคําวา “ขอบคุณมาก ๆ” กับเพื่อน นอง ๆ ที่ไดรวมงานกันมา ซึ่งผม
มีความคิดวาน่ีเปนทีมงานคุณภาพ ถึงแมวาบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันบาง แตงาน
ก็สําเร็จไปไดดวยดี และงานทุกชิ้นมีคุณภาพสามารถสงเสริมใหนักศึกษาเขามาเรียนรู 
หาประสบการณไดเปนอยางดี และในเทศกาลตาง ๆ ไมวาจะเปนของทางลานนา หรือ
ของประเทศ ทางคณะฯ ไมวาจะเปนผูบรหิาร อาจารย หรอืเจาหนาทีท่กุคน ตางกม็ารวมงานกัน
อยางพรอมหนา เปนคณะฯ ที่เปนครอบครัวที่ทําใหผมมีความสุข ผมจะจดจําความรูสึกนี้
ตลอดไป

สงัด เตอะอาย
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คุณสงัด เตอะอาย

ถึงแมผมไดเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเพียง ๒ ปกวา แตไดเห็นการดูแลภูมิทัศนของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนไปดวยความเรียบรอย 
สวยงามเสริมสรางกําลังใจใหแก นักศึกษาและบุคลากร
ทุกทาน ซึ่งทราบวา คุณสงัด เตอะอาย เปนผูหนึ่งท่ีได
ทุมเท แรงกาย แรงใจในการทํางานในหนาที่ดังกลาวอยาง
เต็มที่ นอกจากน้ันยังทราบวา คุณสงัดเปนผูใหญที่นอง ๆ 
เพื่อน ๆ ทั้งในสวนอาจารยและผูรวมงานใหความเคารพ 
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นับถืออีกดวย ผมขอใหคุณสงัด มีสุขภาพแข็งแรงหลังเกษียณอายุราชการ และขอไดโปรด
ระลึกเสมอวา คุณสงัดเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรกาวไกลมาถึงปจจุบัน
นี้ไดและเราทุกคนยังคงเปนครอบครัวเดียวกันเสมอ

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ป พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปจจุบัน)

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๔๕



คุณสงัด เตอะอาย

คุณสงัด เตอะอาย หรือ ที่ทุกคนในคณะเรียกวา “ลุงปอม” ลุงปอมเปนคนใจเย็น 
ทํางานก็กลับบานเย็น ๆ บางคร้ังนึกวาใครยืนรดน้ําตนไมอยูตรงอาคาร Food Science 
ลุงปอมไมเคยวาใคร ขอทําอะไรไดทุกอยางที่ขอ ทําจนเสร็จและงานออกมาดี วันนี้ลุงปอม
จะไดพักการทํางาน พวกเราทุกคนคงคิดถึงลุงปอมมาก แตนี่คือบทบาทที่แตละคนไดรับ
และปฏิบัติ ขอใหลุงปอมดูแลสุขภาพตัวเอง และหันหลังกลับมาเยี่ยมและเปนกําลังใจ
ใหนอง ๆ ทุกคนดวยนะ

นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ใหนอง ๆ ทุกคนดวยนะ

รรัักษาการ

เรือชนะคลื่น ’๖๓๔๖



นางนงคราญ มอญแสง
พนักงานพัสดุ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



นางนงคราญ มอญแสง
พนักงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูรอบรูชํานาญการพัสดุ
งานบรรลุปฏิบัติชัดคุณคา

ไดรางวัล “ครุฑทองคํา” ประจักษมา
แบบอยางขาราชการที่เดนดี
เปยมนํ้าใจชี้ไขแกปญหา

ชวยพัฒนางานสําเร็จทุกแหงที่
ขอแสดงมุทิตาอาลัยมี
กรองวจีเชิดชูไวใหจดจํา



เกิด ๑๒ มกราคม ๒๕๐๓
บิดา นายจา งามเริง
มารดา นางตา งามเริง
คูสมรส นายประหยัด มอญแสง

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑
ตําแหนง คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม

ชีวิ5และผาน
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การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (บัญชี) โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
ครุศาสตรบัณฑิต (สหกรณ) สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พฤษภาคม ๒๕๔๔ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๔๗ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๓ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๓ พนักงานพิมพ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๗ พนักงานพัสดุ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๙ พนักงานพัสดุ ส.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
รกัษาการ ตาํแหนงหวัหนาสาํนกังานคณบดีคณะวทิยาศาสตร ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
ปปรระะสสบบกการณ�ด�านการบริหาร
รรัักกษษาากกาารร  ตตํําาแแหหนนงงหวัหนาสาํนกังานคณบดี

เรือชนะคลื่น ’๖๓๕๐



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

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
ไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙ 
จากสํานักนายกรัฐมนตรี (ครุฑทองคํา)

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๘๙ หมูที่ ๑ ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๘๑ – ๐๘๑๓๒๐๕
E-mail : Fongfongfuufuu@gmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๕๑



จาaใจูเกษี3

ความประทับใจ

ดิฉันภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ได
ทาํงานทีม่หาวทิยาลยัทีท่รงเกยีรตแิหงนี้ 
เปนระยะเวลาถึง ๓๒ ป ทาํใหดฉินัไดพบ
กับกัลยาณมิตรมากมายในชีวิต และ
ยิ่งกวาน้ัน มหาวิทยาลัยแหงนี้ยังไดให
ความรูแกครอบครัวของดิฉัน บุตรชาย
ทั้งสองคนของดิฉันก็ไดเรียนจบจากที่นี่ 
และไปประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

นางนงคราญ มอญแสง

เรือชนะคลื่น ’๖๓๕๒
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จากวันเวลาผานไป นางนงคราญ มอญแสง หรือ
พี่นง หรือปานง ไดอยูคูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตลอด รวมเวลา ๓๒ ป ไมวาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร พี่นงคราญก็ยังคง
ทําหนาที่เจาหนาท่ีพัสดุอยางเขมแข็ง ซึ่งเป ยมไปดวย
ความรู ความสามารถ รบัผดิชอบงานอยางดยีิง่ มคีวามเขาใจ
และแมนยําในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุเปนอยางดี 
และสิ่งที่สัมผัสไดจากพ่ีนงคราญก็คือ มีความจริงใจ 
มีความเปนหวงเปนใย และพยายามทําดีที่สุดเพื่องาน

ที่รับผิดชอบ ชวยคิดและชวยแกไขปญหาอยางสุดความสามารถ พรอมทั้งยังถายทอดความรู
และประสบการณใหกับนอง ๆ ทุกคนที่รวมงานกับพี่นงคราญ

ดจากพ่ีนงคราญก็คือ มีความจริงใจ 
เปนใย และพยายามทําดีที่สุุดเเพพื่อองงาน
วามสามารถ พรอมทั้งยยังงถถาายยททออดดคคววาามมรรูู
พี่นงคราาญญ

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๕๓



ตลอดระยะเวลาท่ีไดรวมงานกับพีน่งคราญ 
ถึงแมจะเปนเพียงเวลาส้ัน ๆ ก็นับวาเปนชวงชีวิต
ที่ดีที่สุด มีความประทับใจและภูมิใจท่ีพี่นงคราญ
ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งชวยเติมเต็ม
ทาํใหงานสําเร็จลลุวงไปดวยดี ในโอกาสวันเกษียณ
อายุราชการ ซึ่งถือเปนวันเริ่มตนชีวิตใหมของ
พี่นงคราญ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่ งศัก ด์ิสิทธิ์ทั่ วสากลโลก  รวมถึงบุญบารมี
ที่พี่นงคราญไดหมั่นเพียรทําบุญ ทํางาน รักษาศีล
อยู เสมอ จงปกปองคุ มครองและดลบันดาลให
พี่นงคราญมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ใหชีวิต
หลังเกษียณมีความสุขทั้งกายและใจ เปนที่เคารพ
นบัถอื และตัง้มัน่อยูในเสนทางสายธรรมะตลอดไป

กนกวรรณ พวงลังกา
หัวหนาสํานักงานคณบดี

เรือชนะคลื่น ’๖๓๕๔



นางไพวรรณ ทาวเคหะ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

สํานักหอสมุด



นางไพวรรณ ทาวเคหะ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด สํานักหอสมุด

ปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญกิจ
ใชชีวิตเปนแบบอยางทางเหมาะสม

ไดรางวัลบุคลากรนาชื่นชม
จรรยาบรรณงามนิยมจริยา
ทุมเทตนเสียสละและซื่อสัตย
ปฏิบัติงานเดนเห็นคุณคา

ขอชื่นชมเชิดชูมุทิตา
กรองอักษราบันทึกไวคุณความดี



เกิด ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๓
บิดา นายปน สายแกว
มารดา นางคําไฝ สายแกว
คูสมรส รอยตรี นิคม ทาวเคหะ
บุตร นายธนพล ทาวเคหะ
 นายพีรณัฐ ทาวเคหะ

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ชีวิ5และผาน
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การศึกษา
ตุลาคม ๒๕๓๘ – พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ เจาหนาที่ธุรการ สํานักหอสมุด สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ผูปฏบิตังิานหองสมดุ สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เบญจมาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
• ปฏิบัติงานไดตามความมุงหมายขององคกร ทํางานดวยความซ่ือสัตย
• ไดรับรางวัลบุคลากรผูมีจรรยาบรรณดีเดน ประจําป ๒๕๕๙

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�
• ปฏิบัติงานไดตามความมุงหมายของอ
• ไดรับรางวัลบุคลากรผูมีจรรยาบรรณดี

เรือชนะคลื่น ’๖๓๕๘



การฝ�กอบรม
๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ การจัดการความรู KM ณ สํานักวิทยบริการ
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต ณ สํานักวิทยบริการ
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ หองสมุดมีชีวิตไดอยางไร ณ สํานักวิทยบริการ
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๘ มกราคม ๒๕๕๐ การจัดการความรูบคุลากรสูองคการเรียนรู 
 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ การใชเทคโนโลยีเพื่อการบริการสูความเปนเลิศ 
 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๕๙



การศึกษาดูงาน
๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 กรุงเทพมหานคร
๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ เขารวมการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย 
 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๑๑๕ หมูที่ ๑ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๘๙ – ๘๕๔๕๑๖๕
E-mail : phaiwan_taw@cmru.ac.th
โทรศัพท ๐๘๙ – ๘๕๔๕๑๖๕
EE-mmaaill : pphaiwan_taw@cmru.ac.th

เรือชนะคลื่น ’๖๓๖๐
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ขอคิด
ในเรื่องของการทํางานรวมกัน ตองมีความรัก ความเมตตา เอื้ออาทรตอกัน
ในเร่ืองของสิทธใินการอยูรวมกันในท่ีทาํงาน ทาํตามกฎระเบียบ มจีรยิธรรมตอตนเอง

และผูอื่น

สิ่งที่ประทับใจจากการทํางาน
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ทีใ่หสิง่ตอบแทนตาง ๆ ใหเงนิเดอืน ใหความสุข

ทั้งที่ทํางานและที่บาน และไดพบกัลยาณมิตรที่ดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เปาหมายหลังเกษียณอายุ
เปนแมบานอยางเต็มตัว หางานทําที่ไมเกินแรงของเราที่พอทําได

นางไพวรรณ ทาวเคหะนางไพวรรณ ททาาววเเคคหะ

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๖๑



“ปาไพวรรณ” คือ ชื่อที่คุ นเคยที่นอง ๆ ในสํานักหอสมุดเรียกกัน ภาพท่ีคุนตา
คือการพูดคุยกับผูใชบริการสํานักหอสมุดอยางใจเย็น พยายามอธิบายผูใชบริการอยางชา ๆ 
เพื่อใหผูใชบริการเขาใจและไดรับสิ่งที่ผูใชบริการตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

ปาไพวรรณ มจีติบรกิารทีด่ ีทาํงานเชงิรกุ ใสใจผูใชบรกิารเสมอ สามารถจดจาํรายละเอยีด
เกี่ยวกับผูใชบริการ เชน ผูใชบริการชอบอานนวนิยาย เมื่อมีนวนิยายใหมเขามาในหองสมุด
ในแนวที่ผูใชบริการชอบ ปาไพวรรณจะทําการบริการเชิงรุกโดยการแจงผูใชบริการทานนั้น 
ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ดีของผูใหบริการ

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ปาไพวรรณไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความพากเพียร วิริยะ 
อุตสาหะ ใหความรวมมือดวยดีตลอดมา กอใหเกิดผลดีตองานบริการของสํานักหอสมุด
และเปนแบบอยางท่ีดใีนการปฏิบตังิานเพือ่คณุภาพการบริการของสํานกัหอสมุดใหดยีิง่ข้ึน

ตองขอขอบคุณประสบการณการทาํงานทีป่าไพวรรณมใีหกบันอง ๆ  ทกุคน ตลอดเวลา
ทีม่โีอกาสไดทาํงานรวมกับปาไพวรรณ และขอบคุณชะตาฟาลขิติใหเราไดมาเจอกัน ไดใชเวลา
สวนหนึ่งของชีวิตเรารวมกัน

ขออาราธนาสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก ดลบันดาลใหปาไพวรรณและครอบครวั
จงประสบแตความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

dํากลวแส4งุ7ิuาจ5ิ

เรือชนะคลื่น ’๖๓๖๒



นายสุพจน บัวสุข
พนักงานหองสมุด สํานักหอสมุด



นายสุพจน บัวสุข
พนักงานหองสมุด สํานักหอสมุด

ปฏิบัติงานหองสมุดเปนหนาที่
บริการดีรับผิดชอบกอปรใจใส

จัดหนังสือคนหาไดเร็วไว
ลําดับไดถูกตองครรลองงาน

มีนํ้าใสใจจริงแกทุกผู
วางตนดีเสมออยูทุกสถาน
ณ วันนี้ถึงควรเกษียณกาล
ขอจดจารยกยองและเชิดชู



ชีวิ5และผาน
เกิด ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓
บิดา นายจันทร บัวสุข
มารดา นางบัวคํา บัวสุข
คูสมรส นางพรพรรณ บัวสุข

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
ตําแหนง คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๖๕



การศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ ๓  โรงเรียนอนุสารบํารุงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ คนงาน วิทยาลัยครูเชียงใหม
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ คนงาน สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ พนักงานพิมพ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๓ พนักงานพิมพ ส.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๕ พนักงานพิมพ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานหองสมดุ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓๖๖



เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบญจมาภรณชางเผือก

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๖๗
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“ลงุพจน” เปนผูปฏบิตังิานหองสมุดท่ีมคีวาม
เปนระเบียบเรียบรอย ทําใหการนําหนังสือข้ึนช้ัน
ทําไดอยางถูกตอง สงผลใหผูใชบริการคนหาหนังสือ
บนชั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดีตองาน
บริการของสํานักหอสมุด

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา นอง ๆ ในสํานัก
หอสมุดประทับใจในความจริงใจและการดูแลนอง ๆ 
อยางดขีองลงุพจน ทกุครัง้ทีม่กีารปฏบิตังิานนอกสถานท่ี 
ทุกคนชอบที่จะอยูกับลุงพจนเสมอ

ขออาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก 
ดลบันดาลใหลุงพจนและครอบครัวจงประสบแต
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

เรือชนะคลื่น ’๖๓๖๘



นายสนั่น อุตมา
พนักงานธุรการ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี



นายสนั่น อุตมา
พนักงานธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ปฏิบัติงานธุรการชํานาญนัก
รอบรูหลักติดตองานเอกสาร
ตั้งใจเพียรปฏิบัติงานราชการ
ทั้งผลงานมอบหมายสําเร็จดี

“รางวัลบุคลากรดีเดน” ยํ้าคุณคา
ที่ศรัทธายกไวเปนเกียรติศรี
ขอเชิดชูประกาศชื่อลือธานี
สมชื่อนี้สนั่นไวในทรงจํา



ชีวิ5และผาน
เกิด ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
บิดา นายทร อุตมา
มารดา นางฟอง อุตมา
คูสมรส นางวัฒนา อุตมา
ธิดา นางสาวปยะธิดา อุตมา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๑ กันยายน ๒๕๔๐
ตําแหนง คนงาน สถาบันราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๗๑



การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�การทํางาน
๑ กันยายน ๒๕๔๐ คนงาน สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๓ พนักงานพิมพ ส.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑ เมษายน ๒๕๕๕ พนักงานพิมพ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานธุรการ ส.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พนักงานธุรการ ส.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ�ด�านการบริหาร
รักษาราชการแทนหัวหนางานบริหารทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบญจมาภรณชางเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ�
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เบญจมา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบญจมา

เรือชนะคลื่น ’๖๓๗๒



ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เป�นความภาคภูมิใจ
๑. ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานฝกซอมและพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทุก ๆ ป
๒. ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดงานบัณฑิตานุสรณในทุก ๆ ป
๓. ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ 

เขารับรางวัลพระพิฆเนศวร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามฟตุบอล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

การฝ�กอบรม
๑. อบรมโครงการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี กิจกรรมทบทวน SWOT 

เพือ่ประกอบการจดัทาํแผนปฏบิตังิานสาํนักงานอธกิารบด ีโดยมุงเนนกระบวนการมสีวนรวม
ทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ณ นอรทเทิรน เฮอริเทจ รีสอรท
แอนดสปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๒. อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “สมรรถนะบุคลากร และการจัดทํา TOR 
รายบุคคล สํานักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ เบลลวิลลารีสอรท 
เชียงใหม

๓. อบรมหลักสูตร “การบริหารสํานักงานยุคใหมโดยใชระบบสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม

คใหมโดยใชระบบสารสนเทศ” เเมมื่ออววันนที ่
ารราชภัฏเฉลิมพระเกียยรรตติิ มมหหาาววิิททยยาาลลััยย

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๗๓



การศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ท่ีอยู�ป�จจุบันและหมายเลขโทรศัพท�
๒๖๒/๑๑ หมูที่ ๒ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐
โทรศัพท ๐๘๕ – ๐๓๐๔๔๐๒
E-mail : snan4402@gmail.com

เรือชนะคลื่น ’๖๓๗๔



จาaใจูเกษี3

ผมเปนศิษยสถาบันราชภัฏเชียงใหม และไดเขามาทํางานครั้งแรกที่สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม สังกัดวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร (งานดานธุรการ) เปนยุคสมัย
ที่ตองใชพิมพดีด ตอนนั้นบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม อยูกันแบบพี่ ๆ  นอง ๆ  มีอะไร
ชวยเหลือกัน ไปไหนไปดวยกันเปนหมูคณะ ไมวาจะเปนงานมงคลหรืองานอวมงคล ทุกคน
จะไปไมวาใกลหรือไกล ตอนพักเที่ยงก็จะไปรวมกันท่ีลานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
มวีงสะลอ ซอ ซงึ บรรเลงใหฟง โดยเจาหนาทีบ่คุลากรของสถาบนัราชภฏั สมยันัน้มีเรือ่งอะไร
ก็ปรึกษาหารือกัน (สมัยนั้นอาจจะมีบุคลากรไมมากเทาสมัยนี้)

ปจจบุนันีบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัมมีากขึน้ การพบปะกันนอยลง แตยงัมกีารทกัทาย
กันอยู สวนใหญจะอยูในคณะ ศูนย สํานักของแตละคน (บุคลากรหันมาใชเทคโนโลยีแทน) 
ความผูกพันจึงจะอยูในหนวยงานของแตละคนไป

สวนในงานของสํานักงานอธิการบดี ไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือในดานตาง ๆ 
จากผูบริหาร หัวหนางาน และนอง ๆ ทุก ๆ คน ดวยดีตลอดมา

ขอคิดในการทํางาน
• ทํางานในหนาที่ของเราท่ีไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 
 (เรื่องงานตองมากอนเรื่องสวนตัว)
• ศึกษาหาความรู พัฒนาตน พัฒนางานใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายสนั่น อุตมา

เรือชนะคลื่น ’๖๓ ๗๕
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คุณลุงสนั่น อุตมา หรือ “เสธฯหนั่น” หรือ “ลุงหนั่น” ลูกจางประจําสวนราชการ 
ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ที่ผมและเพื่อนรวมงาน นอง ๆ ลูกหลานในกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดีรูจัก ทานเปนที่รักและเคารพของเพื่อนรวมงาน นอง ๆ  ลูกหลาน ซึ่งทาน
เปนผู ที่มีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทุมเท เสียสละในการทํางาน
ตลอดชวงระยะเวลากวา ๒๐ ป ทีไ่ดปฏบิตัหินาทีร่าชการ ในฐานะผูสนบัสนนุการจดัการศกึษา
ในสถาบันการศึกษาแหงนี้ เร่ิมต้ังแตวิทยาลัยครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม จวบจน
มาถึงปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีและใหกําลังใจ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ 
“คุณลุงสนั่น” ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ การเกษียณอายุราชการ
มิใชการเกษียณทุกอยางในชีวิต แตเปนสมมุติแหงกาลเวลาในกฎระเบียบ กติกาของทาง
ราชการ ที่จะปรับเปล่ียนสถานภาพหน่ึงไปสูอีกสถานภาพหน่ึงเทานั้น ชีวิตหลังเกษียณ
อายุราชการยังคงตองดําเนินตอไป
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“จากวนัวานทีพ่ากเพยีร สูวนัเกษยีณทีภ่าคภมู”ิ เปนขอความทีส่ามารถสือ่ความหมาย
ของการปฏิบัติหนาที่ราชการท่ีไดทําหนาที่ในฐานะผูสนับสนุนการจัดการศึกษา ดวยความ
วิริยะ อุตสาหะ มุงมั่น เมื่อเกษียณอายุราชการจึงมีความภาคภูมิใจซึ่งเปนความรูสึกของ
ทกุทานในวันนี ้แตวนัเกษียณอายรุาชการไมไดหมายความวาทกุอยางสิน้สดุลง เพราะทุกทาน
มทีัง้ความรูและประสบการณอนัทรงคุณคา สามารถทําประโยชนกบัสงัคมตอไปไดอกีมากมาย 
การเกษียณอายรุาชการจึงเปน “ชวงเวลาโอกาสทอง” ทีจ่ะไดทาํส่ิงทีเ่คยคดิฝนไว ไดพกัผอนกาย
และพักผอนใจอยางเต็มที่กับครอบครัว ญาติ มิตร ลูกหลาน

จากการศึกษาของอาจารย ดร.จอรจ เวลแลนท วิทยาลัยแพทยฮารวารด พบวา
การเกษียณเปนทั้งวิกฤตและโอกาส

ปจจัยที่ทําใหคนเราเกษียณไดอยางมีความสุข ไดแก
๑. มิตรภาพท่ีมีความหมายประเภทจริงใจและมีใจใหกันและกัน โดยเฉพาะกับ

 คูสมรส
๒. ทํางานอาสาสมัครที่ไดมีสวนชวยเหลือคนอื่น
๓. มีงานอดิเรกที่ชอบ และทํากิจกรรมที่มีความหมาย มีคุณคา
๔. เขาสังคมพอประมาณ
๕.  มีความหวัง เชน ไดทําอะไรที่ตั้งใจไวนานแลวหลังเกษียณ เชน ทองเท่ียว ฯลฯ
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ปจจัยที่ทําใหคนเราเกษียณอยางไมมีความสุข ไดแก
๑. ปดตัวไมเขาสังคม
๒. ทํางานที่ไมคอยมีความหมายหรือคุณคา
๓. ฆาเวลา คือ ทําเวลาใหผานไปมากกวาสนุกกับการทําอะไร เชน ดูโทรทัศน

หรือเลนการพนันทั้งวัน ฯลฯ
๔. ใชเคร่ืองหมายแหงความสําเร็จจากภายนอก เชน ตั้งเปาความสําเร็จในชีวิต

ดวยลาภ ยศ สรรเสริญ เชน เงินทอง ตําแหนง ฯลฯ ซึ่งเมื่อหยุดทํางานแลวมีแนวโนมที่ชีวิต
จะสะดุดทันที

ผมในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เปนนอง เปนลูกหลานของทาน ขอให
คุณความดีที่ทานไดสราง จงดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ 
สุขภาพแข็งแรง เปนรมโพธิ์รมไทรของบุตรหลาน ญาติ มิตร และวงศตระกูลตลอดไป

นายภาคภูมิ ทะนุดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการจัดทําหนังสือท่ีระลึก

 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
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