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หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําป ๒๕๖๔

CHIAANG MAAI RAJAABHAAT UNIVVERSSITY

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย

เททพประจํามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นับเปนหนึง่ วาระสําคัญบนเสนทางการปฏิบตั ริ าชการดวยภาระหนาทีอ่ นั ยิง่ ใหญ
ของอดีตผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูเปยมดวย
ภูมิรูเชี่ยวชาญชํานาญในศาสตรและศิลป ยึดมั่นในภูมิธรรม ครองตน ครองคน ครองงาน
ตามแนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอเกิดความภูมิฐานเปนตัวอยางชั้นเยี่ยมใหแกอาจารย
และบุคลากรรุนใหม ไดนําหลักคิดเทคนิคการทํางาน แนวทางการใชชีวิตมาปรับ
และประยุกตใชอยางเหมาะสม เกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการจัดงานเกษียณ
อายุราชการ เพือ่ ยกยอง เชิดชูเกียรติคณาจารยและบุคลากรทีส่ รางคุณประโยชนทางวิชาการ
และวิชาชีพ เปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในทุกดาน
อีกทั้งหลอหลอมบัณฑิตใหมีลักษณะที่พึงประสงคออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอกราบอาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
ในสากลโลกที่ทานผูเกษียณอายุราชการเคารพศรัทธา จงปกปก รักษา คุมครอง
ใหทกุ ทานมีสขุ ภาพกายและใจทีด่ กี บั เสนทางใหม หลังเกษียณอายุราชการในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดวยความแคลวคลาดปลอดภัย
ประสบแตความสุขสวัสดิ์ตลอดไป

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อันมณีมีคาเพราะแววสี
ดุจคนดีที่งานชํานาญใน
คุณูปการผานเวลามานานนัก
เจียระไนไดมณีเปนศรีชน
เปนเรือจางแจวพายวายแหวกจํ้า
ลมตานแรงสุดลาสูฝาไป
กาลเวลาพิสูจนผลจนเกษียณ
คือคนดีราชภัฏอยางแทจริง
เปนคนดีที่ชนะฝาลมคลื่น
ประกาศเกียรติสืบคาควรคุณู-

ประดับดีเรือนรับวับแววใส
หนาที่ไดสําเร็จบําเหน็จดล
กี่เหนื่อยหนักไมทอเฝารอผล
เกิดคาคนประดับเดนไผทไทย
ฝาคลื่นนําคนขามถึงฝงได
แกรงดวยใจกลาหาญมุงงานจริง
รอยความเพียรบงคาคุณายิ่ง
เปนศรีมิ่งยิ่งประเสริฐควรเชิดชู
กิจยั่งยืนเยี่ยมประจักษวานักสู
ปการอยูเปนแบบอยางชนะชล

กรเพชร เพชรรุง : ประพันธ

รองศาสตราจารย ดร.สสมเกตตุ อุทธโยธธา
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร

อาจารยอิทธิศก ดิ์ อินทรประสทธิ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนนชย นวลสรระ
ภาควิชาการทองเที่ยวและโรงแรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสสตราจจารย ดร.เฉลิมชย ไชยชชมภู
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อาจารยยฉันทนา ศศศธรามมาศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ปปทมรรศั มิ์ นาคนิษฐนนนต
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รองศาสสตราจารย ดร.พิชญสนี ชมภภูคํา
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณ
ณิชย
ภาควิชาฟิสิกสและวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชว ยศาสสตราจจารยสุมติ รา ศรีชูชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารย ดร.คมศลป ประสงคสุข
ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร
วิทยาลัยแมฮองสอน

นางงธนิดา ปน แกกว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นายจรัล บุญตัน
งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

นางสสาวนนภัสนันท ชยภักดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย ดร.

สมเกตุ อุทธโยธา
ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร

ภาควิชาเทคนิคการศึึกษา คณะครุุศาสตร
ครูตนแบบวิวัฒนตนเลิศคนยิ่ง
ปณิธานมั่นจิตอุทิศตน
ถือพุทธะดําเนินทางวางชีวิต
เปนแบบครูรูพัฒนาปญญามี

วิริยะเปนสิ่งเกิดกอผล
สอนศิษยพนอวิชชาปญญามี
สุจริตสัตยซื่อถือหนาที่
เปนครูดีชูเชิดเปนเลิศจริง

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา
ภรรยา
บุตร

๔ มิถุนายน ๒๕๐๔
นายหวัน อุทธโยธา
นางฟองคํา อุทธโยธา
นางกรกนก อุทธโยธา
นายกนก อุทธโยธา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ตําแหนง
ขาราชการครู
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงราย
การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
PG. DIP. Prof. EdSt. (HES) University of Queensland, Australia
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๔ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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ประสบการณการทํางาน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
๙ กันยายน ๒๕๔๗
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

อาจารย ๑ ระดับ ๔ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ๑ ระดับ ๕ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๖ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณดานการบริหาร
๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

รองหัวหนาฝายพัฒนาการศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๗ มิถุนายน ๒๕๔๑
หัวหนาฝายเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผูอํานวยการศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตริตาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

ประพฤติ ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เอาใจใสตอ ผูเ รียนอยางเสมอภาค
และสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถทุกงานที่ตนเองรับผิดชอบดวยความเต็มใจ
และมีความสุขกับทุกงานที่ทําอยางซื่อสัตย สุจริต
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๗
qtus

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗

ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ
ณ ประเทศฮองกง
ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการแลกเปลี่ยน
Evaluation of the Linneaus
Palme Project ประเทศสวีเดน
โครงการแลกเปลี่ยน
Evaluation of the Linneaus
Palme Project ประเทศสวีเดน

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๑๔๗/๓ บานบอปุ หมู ๑ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๔๐๔๒ ๔๗๒๘
E-mail address : somkate.utt@gmail.com
๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เปนวันแรกของการรับราชการ ตอนนัน้ อายุกป็ าเขาไป
๓๖ ปแลว อาชีพรับราชการไมเคยมีอยูในความคิดมากอน เคยใชชีวิตทํางาน NGO
มาตั้งแตตน กับการทํางานเปนครูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในกรุงเทพฯ ทั้งที่
ใชชีวิตอยูในกรุงเทพฯ มา ๑๕ ปกวา แตในหวงเวลานั้นสถานการณในกรุงเทพฯ
เริ่มไมเปนที่นาอยูอาศัย จึงหาทางหลีกหนีไปอยูในที่ที่นาอยูมากกวากรุงเทพฯ
ก็ไดพบวาสถาบันราชภัฏเชียงใหมเปดรับสมัครอาจารยประจําภาควิชาการศึกษา
พิเศษ จึงไดมาสมัคร จําไดวาวันที่มาสมัครเรามานั่งรอใหเจาหนาที่มาทํางาน จึงไป
นั่งรอที่มานั่งขางสนามฟุตบอล แลวก็มองเห็นดอยสุเทพฯ จึงยกมือไหวและอธิษฐาน
วาขอใหสอบได ถาสอบไดเราสัญญาวาจะเปนครูทดี่ แี กลกู ศิษยทุกคน แลวก็สามารถ
สอบผานเขามาเปนอาจารยได ภายหลังการรายงานตัว เหลาอาจารยใหมถูกสงไป
เขาคายเตรียมความพรอมที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ณ ที่นี้เราไดพบสมาชิกรุนเดียวกันอีกจํานวน ๑๖ คน
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ป จ จุ บั น นี้ ห ลายท า นก็ มี ตํ า แหน ง
ผู  บ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยเหตุ ที่ เ คย
ทํ า งานระบบเอกชนมา จึ ง ไม ไ ด เ ตรี ย ม
กางเกงสแล็ค เสื้อเชิ้ต รองเทาหนังอยางที่
บุคลากรภาครัฐแตงตัวกัน แตที่เตรียมมา
จึงมีแตกางเกงยีน เสื้อยืด และรองเทาผาใบ
จึงถูกอาจารยผูใหญมองตั้งแตศีรษะถึงเทา
ชักไมสนุกละซิกบั อาชีพรับราชการ จึงใชเวลา
นานพอสมควรในการปรับตัวเขากับระบบ
ราชการได
การเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ทําใหเราไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
อาจารยทานอื่น ๆ ทั้งในคณะเดียวกันและ
ตางคณะ รวมถึงอาจารยตางมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เ มื่ อ เราออกไปทํ า วิ จั ย ร ว มกั บ
๑๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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โรงเรียน ทําใหเราไดพบบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานอืน่ ๆ ทีท่ าํ งานดานเด็กทีม่ คี วาม
ตองการพิเศษ ทั้งบุคลากรทางการแพทย
บุคลากรดานสังคม บุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงทําใหเรามีมุมมองที่กวางขึ้น
และสามารถนํ า ประสบการณ นี้ ม าพั ฒ นา
ตนเองและพัฒนางานในอาชีพใหดีมากขึ้น
ดวย
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด พ บในตอนนั้ น เป น
นักศึกษารุนที่ ๓ / ๔ / ๕ สําหรับนักศึกษา
รุนที่ ๓ เปนรุนคุรุทายาท มีนักศึกษาจํานวน
๑๐ คน เปนรุนคนเกง ขยัน ติดดิน ปจจุบัน
รุน นีก้ เ็ ปนผูอ าํ นวยการหนวยงานหลาย ๆ คน
และในปการศึกษาตอมา เราไดเปนทีป่ รึกษา
นั ก ศึ ก ษารุ  น ที่ ๖ เป น รุ  น ที่ มี ค วามเจริ ญ
ก า วหน า ในอาชี พ เป น อย า งดี ป จ จุ บั น มี
ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการศึ ก ษา
พิเศษมากกวา ๒๐ รุน แลว ดังนัน้ เมือ่ มีโอกาส
ไปทําหนาทีผ่ ปู ระเมิน หรือไปนิเทศหนวยงาน
ที่ จั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ก็ จ ะได พ บลู ก ศิ ษ ย
ในหนวยงานเหลานี้เกือบทั่วประเทศ ซึ่งก็
แอบภูมิใจกับลูกศิษยเหลานี้เปนอยางมาก
อาคารการศึกษาพิเศษ เปนอาคาร
โดดเดี่ยวที่มีเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษเทานั้น หัวหนาภาคจึงจัดใหเราไดพัก
ในหองพัก ๒๓๒๑๑ เปนหองพักทีก่ วาง ติดแอร
มีคอมพิวเตอรเพือ่ ความสะดวกในการทํางาน
การมีหองพักที่เปนสวนตัวทําใหเราไดมีเวลา

พิ จ ารณาถึ ง การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอน กิจกรรมที่เปน Active Learning
การพัฒนาสื่อการสอน ซึ่งนอกจากสื่อที่เปน
แผนใส Power Point ยังมีเอกสารประกอบ
คําสอน ตํารา หนังสือ รวมถึงการทํางานวิจัย
กั บ โรงเรี ย นที่ เ ป น เครื อ ข า ยของภาควิ ช า
ผลของการพัฒนางานในอาชีพของเราทําให
เกิดความกาวหนาในอาชีพ จากอาจารย ๑
ระดับ ๔ จนถึงตําแหนงศาสตราจารย
การเป น อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
การมี ส ติ ใ นการคิ ด ค น หาแนวทางในการ
พัฒนางาน ความอิสระทางวิชาการ และการ
ไม ห ยุ ด ยั้ ง ความตั้ ง ใจในการพั ฒ นาตนเอง
เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ อ าจารย ทุ ก ท า นควร
ตระหนักคิด การวาง Timeline ในการพัฒนา
ตนเองเปนประเด็นสําคัญ นอกจากนีก้ ารลงมือ
ปฏิบัติตาม Timeline เปนประเด็นสําคัญ
ที่สุด เราเคยพบวามีอาจารยบางทานที่ได
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ร  ว มกั น ถึ ง ประเด็ น การ
จั ด ทํ า เอกสารเพื่ อ ขอผลงานทางวิ ช าการ
หลายท า นทํ า เป น ภาระงานเฉพาะกิ จ ที่
ตองการแคขอสงผลงานเทานั้น แตไมไดเกิด
จากการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
การพัฒนา การวิจัยที่ตอเนื่องยาวนานจาก
อดีตจนถึงปจจุบนั เพราะฉะนัน้ งานทีอ่ อกมา
จึงไมสมบูรณ ไมสมเหตุสมผล อาจารยบางราย
มัวแต “...จะ...จะ...” แตไมยอมลงมือเขียน
เสียที ใหเวลา ๓ – ๕ ป ทานก็ไมไดงาน
ออกมาหรอก ไมมีใครที่เขียนงาน Draft แรก

แลวเปนงานที่สมบูรณแบบ ตองมีการแกไข
ปรับปรุง และยังมีอาจารยบางทานทีค่ ดิ จะทํา
ผลงานแล ว เอาแต อ  า งถึ ง ป ญ หาที่ อ าจจะ
เกิดขึน้ ทัง้ ทีย่ งั ไมไดลงมือทําแตกลัวเสียกอน
ซึ่งก็ไดแตแอบใหกําลังใจทุกทาน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตนเอง
ของอาจารย คือการมีพื้นที่ การมีหองพัก
ทีเ่ ปนความเปนสวนตัวในการคิดคนหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การทํางานวิจยั ซึง่ เปนปจจัยสําคัญ
จริง ๆ การมีหองพักที่เปนความเปนสวนตัว
ชวยทําใหอาจารยมเี วลาในการสํารวจตนเอง
ถึ ง การพั ฒ นางานในอาชี พ แต เ ท า ที่ เ ห็ น
ห อ งพั ก อาจารย เ ป น ห อ งพั ก รวม เหมื อ น
พนั ก งานในธนาคารที่ ค อยให บ ริ ก ารผู  อื่ น
เทานั้น งานบางประเภทจําเปนตองใชเวลา
ความสงบ สติ และพื้นที่ในการคิด รวมทั้ง
การคนหาขอมูลที่จะนํามาใชในการพัฒนา
ตนเอง อยากเห็ น ห อ งพั ก ของอาจารย
ที่กวางขึ้น มี Partition ที่สูงขึ้น มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนพอสมควร และอยูใน
ทีส่ งบ (มีสงิ่ รบกวนนอย) นัน่ แหละทีอ่ ยากเห็น
สุ ด ท า ยนี้ ต ลอดระยะเวลา ๒๔ ป
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสถาบัน / มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม หากมี สิ่ ง ใดที่ ข  า พเจ า
ไดละเมิดลวงเกินโดยมโนกรรม วจีกรรม และ
กายกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ ขาพเจา
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

”
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มุทิตาจิตแด...
รองศาสตราจารย ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษนั้ น ได ส ร า งครู
เพื่ อ ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ
ประเภทต า ง ๆ ทั้ ง ในหน ว ยงานรั ฐ และเอกชน
ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ทั้ ง ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ อาจารย
มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
จนถึงผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ซึง่ ปฏิเสธไมไดวา หนึง่ ในผูท อี่ ยูเ บือ้ งหลังความสําเร็จ
ดั ง กล า วคื อ “รศ.ดร.สมเกตุ อุ ท ธโยธา” หรื อ
“อาจารยสมเกตุ” ที่นักศึกษาเรียก หรือ “ลุง”
ที่ ค ณาจารย ใ นสาขาเรี ย ก วั น นี้ จึ ง เป น โอกาสดี
ที่ตัวแทนศิษยเกาจะไดมากลาวถึงความประทับใจ
ใหกับอาจารยผานตัวอักษร และสํานวนที่สละสลวย
สวยงามที่กลั่นออกมาจากใจ โดยมีตัวแทนนักศึกษา
ที่จะมากลาวความรูสึก ดังนี้
ครูขวัญใจ สันติกุล
๑๒๑๓๕๑๒๒๐๒ กพ.๓๕.๒.๑ ครูการศึกษาพิเศษ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
สม เปนอาจารยที่ศิษยรัก
อุทธ สรางผลงาน รุงเรืองมา

๑๒ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

เกตุ ประจักษ รุงเรืองการศึกษา
โยธา พาชีวิต ศิษยไดดี

ครูยุทธการ อุประโจง
๔๑๑๒๑๕๘๖ กพ.๔๑.ค๔.๑ ครูการศึกษาพิเศษ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ เชียงใหม
เรียนอาจารยสมเกตุ ที่เคารพรัก (บะตองยอนผมวา ไผฮักคิง?)
นั บ ตั้ ง แต ผ มได เ ริ่ ม เรี ย นเอกการศึ ก ษาพิ เ ศษ ผมและเพื่ อ นรุ  น ๗
กับอาจารย ดูเหมือนวา เราจะมีความลับตอกันมากมาย (บะตองยอน
ผมวา เรื่องของคิง?) แตมันก็เปนความทรงจําที่ดีนะครับ (บะตองบอก
ผมวา เรื่องของฮา) จากนี้ไปครูก็จะไดพักผอนละนะครับ หลังจาก
ที่ พั ก ผ อ นมาตลอด (บะต อ งย อ นผมว า คิ ง ฮู  ไ ด จ ะใด?) สุ ด ท า ยนี้
อยากบอกครูวา รักและเคารพ และคิดถึง และตองมีวนั นํา้ มันหมูนะครับ
(บะตองบอกผมวา คิงจะไปไหนกอไป!)
อ.วีระยุทธ สุภารส
๔๖๑๒๑๑๔๙ กพ.๔๖.ค๔.๑ อาจารยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตลอดเวลาทีข่ า พเจาไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ าจารยสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ ถึงแมจะเปนเวลาเพียง ๒ ป ขาพเจาไดซึมซับความเปนครู
จากท า นเป น อย า งมาก ทั้ ง ในด า นการทุ  ม เทให ค วามรู  แ ก ศิ ษ ย
การถายทอดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีใหกับศิษย สิ่งเหลานี้ขาพเจาจะคง
รักษา และสานตอการสรางครูการศึกษาพิเศษที่ดีดังที่ทานไดเปน
แบบอยางไวใหกับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษตลอดไป
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นางสาวภูษิดา อินตะ (นาย)
๖๓๑๒๑๔๒๕ กพ.๖๓.ค.บ.๔.๑ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สําหรับอาจารยสมเกตุ สิง่ ทีด่ ฉิ นั อยากจะบอกคือ คําวา “ขอบคุณคะ
อาจารยพอสมเกตุ” สําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่อาจารยมอบให ซึ่งไมไดมี
แคเรื่องการเรียน แตมีสิ่งที่ใหญกวาคือการนําสิ่งที่เรียนไปใชอยางไร
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด สอนใหเรียนรูดวยตนเอง หลังจากที่หนู
ไดเรียนกับอาจารยไปเรื่อย ๆ ความคิดหนูกเ็ ปลี่ยน ไดทําหลาย ๆ สิ่ง
ทีไ่ มเคยไดทาํ กลาทีจ่ ะยอมรับตัวเองมากยิง่ ขึน้ ขอบคุณอีกครัง้ ทีท่ าํ ให
พวกเราเติบโต รักนะคะอาจารยพอ
จากความในใจขางตน แนนอนวาตัวแทนนักศึกษายังคงจดจํา
ภาพตาง ๆ ของทานอาจารยสมเกตุอยูเสมอ และถึงแมวาทานอาจารย
จะเกษียณอายุราชการ แตองคความรูและแบบอยางของความเปนครู
การศึกษาพิเศษที่ดีจะยังคงอยูในตัวลูกศิษยทุกคน ที่จะสานงานดาน
การศึกษาพิเศษเชนเดียวกับทาน รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ไดสรรคสราง
มาตลอด ๒๔ ป บนเสนทางสายราชการ พวกเราทุกคนขอใหอาจารย
มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงหลังชีวิตเกษียณราชการครับ
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อาจารย

อิทธิศกดิ์ อินทรประสทธิ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุุศาสตร
ครูชํานาญพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประสบการณผสานสรางทางวิชชา
แมชีวิตผานครูไมนานนัก
เปนแบบอยางทางครูรูวางตน

ชํ่าชองยุทธเชิงจิตการศึกษา
บังเกิดคาสรางศิษยสุจริตชน
แตใจรักใจรูสูสรางผล
ไดสรางคนควรคูเปน ครูดี

ชีวิตและผลงาน
ชีวิตสวนตัว

- มี บุ ต รสาว ๑ คน กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ณ กรุงเทพมหานคร
- งานอดิเรก เลนกีฬาออกกําลังกาย เดิน ปน จักรยาน
ทางไกล ดํานํ้าลึก (scuba) และเลนดนตรี
- ปจจุบันอาศัยอยู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร
ชีวิตการทํางานสวนใหญ อยูในภาคธุรกิจเอกชน
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การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพายัพ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณการทํางาน

ดานธุรกิจ
- ผูจ ดั การ ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุม บริษทั ไทรอัมพ อินเตอรเนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
- ผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท ซีบรา คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
- ผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัท เงินทุน เอกธนกิจ จํากัด
- ผูชวยจัดการกลุม ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท บอดี้แฟชั่นอินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
- หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมบริษัท เอสวีโอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
- ทีป่ รึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษทั ดีดกิ า เอชอาร เซอรวสิ (ประเทศไทย) จํากัด
- ทีป่ รึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษทั ไวเซ็นท คอนซัลแทนท (ประเทศไทย) จํากัด
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ดานการศึกษา
- อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพ
- อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยโยนก
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยโยนก

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

- การฝกอบรม หลักสูตรการเปนผูประกอบการ
Apple computer, Singapore
- การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
สมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประเทศสิงคโปร
- การศึกษาดูงานดานการบริหารธุรกิจ
ประเทศเยอรมัน
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๙
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ผลงานที่เปนความภาคภูมิใจ

- การจัดตั้งและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
ณ จังหวัดนครสวรรค
- เคยเปนสมาชิกวงดนตรี The Peace
(นักไวโอลิน)
- เคยเปนนักกีฬามหาวิทยาลัย (เทนนิส)

หมายเลขโทรศัพท

๐๘ ๔๙๒๘ ๑๑๔๐ E-mail address : ittisakin@yahoo.com
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จากใจผูเกษียณ

“

เริม่ งานจากการเปนอาจารยพเิ ศษ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร ไดสอน
วิชาทางดานจิตวิทยาองคการ ไดพบกับนักศึกษามากมาย นักศึกษามีความตัง้ ใจ สนใจ
ตองการรูเรื่องตาง ๆ ที่ผมนําประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเลาใหฟง
มีคําถามแปลก ๆ ทําใหผมตองปรับตัวใหเขากับนักศึกษา จะไปไหนก็มักมีนักศึกษา
ไปดวย ไปทานอาหารก็ไปดวย ไปหองสมุดก็ไปดวย ไปเลนกีฬาก็ไปเลนดวย รูส กึ อบอุน
สนุก ทํางานมานานพอควรพบวาความสุขในการทํางานของผมอยูในหองเรียน
มีความสุขทีไ่ ดสอน ไดพดู คุย ไดใหคาํ ปรึกษา ไดชว ยเหลือนักศึกษา จนถึงทุกวันนี้

”

อาจารยอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
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มุทิตาจิตแด...
อาจารยอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
อาจารยอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ อาจารยประจํา
ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา อาจารย เ ป น ผู  รู  ผู  เ ชี่ ย วชาญในงาน
ดานพฤติกรรมมนุษยในการทํางาน ตลอดระยะเวลา ๑๒ ป
ในการทํางานเปนอาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา อาจารย
ไดทมุ เท ถายทอดความรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ
การทํางานดานทรัพยากรมนุษยในองคการ ใหแกนกั ศึกษา
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาได นํ า ไปใช ใ นการประกอบวิ ช าชี พ
อยางเต็มที่
ลุงปลาของเด็ก ๆ เปนที่รักของนักศึกษาทุกสาขา
วิชาเอก ดวยบุคลิกภาพที่ประกอบดวยวุฒิภาวะ มีความ
อบอุน นาประทับใจ ในชวงเวลา ๑๒ ป ที่ทานอาจารย
ปฏิบตั งิ านรวมกับทีมงานภาควิชาจิตวิทยา และเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อาจารยเปนทีร่ กั ของทีมงานทุกคน
ทุมเททํางานอยางเต็มที่ เต็มกําลัง และเต็มใจ ในชวงเวลาที่อาจารยเดินทางมาถึงเวลา
สําคัญอีกชวงหนึ่งในชีวิตคนทํางาน พวกเราชาวจิตวิทยา มีความขอบคุณจากใจ และรูสึก
ยิ น ดี กั บ ท า นที่ ไ ด ก  า วผ า นชี วิ ต การทํ า งานในองค ก ารอย า งสง า งามและน า ภู มิ ใ จ
ในขณะเดียวกันก็รูสึกอาลัยดวยความผูกพันในการทํางานรวมกันมาดวยระยะเวลา
ทีย่ าวนาน เปนพีเ่ ปนนอง รวมแรงรวมใจกันในการพัฒนานักศึกษาใหเติบใหญ เจริญกาวหนา
ในหนาที่การงานและในชีวิต จากรุนสูรุน พวกเราชาวจิตวิทยา ขอใหอาจารยเจริญดวย
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง มีชีวิตหลังเกษียณที่สวยงาม สดชื่น แจมใส มีความสุข
เปนนิจ ประสบความสําเร็จในทุกดาน ทุกประการที่ทานคาดหวัง และแวะเวียนกลับมา
เยี่ยม ทักทาย เหลาพี่นองชาวจิตวิทยาในอนาคต
ภาควิชาจิตวิทยา
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.

มาโนชย นวลสระ
ภาควิชาการทองเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ภาควิชาการรทองเทที่ยวแและโรรงแรม คณะมมนุษยศาสสตรและสสังคมศาาสตรร
สมเปนครูผูมากประสบการณ
ชํานาญรูหลายหลากมากวิชชา
เดนทั้งสอน บริหารงานกาวหนา
สมควรยกเชิดชูเปนครูดี

ฉลาดชาญสรรพศาสตรการศึกษา
บูรณาสรางศิษยสัมฤทธิ์ดี
ไดนําพาคณะเดนเปนศักดิ์ศรี
เปนมณีจรัสรุงจรุงงาม

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา

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

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๕๙

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Diploma Economics Research Kyoto of Education
University Japan. The scholarship supported by
Education Ministry of Japan
Certificate Food Packaging ประเทศอังกฤษ
(ทุนสํานักงานขาราชการพลเรือน)
Ph.D. (Integrated Tourism and Hospitality Management)
National Institute of Development Administration
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ประสบการณการทํางาน
๒๗ มกราคม ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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รับราชการครั้งแรก ตําแหนง อาจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
- หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
- อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
- อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หัวหนาโครงการความรวมมือนักศึกษาวิชาชีพการโรงแรม ระหวาง
สถาบันราชภัฏสงขลากับโรงแรมและรีสอรตในเครือดุสิตธานี
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตสุราษฎรธานี)
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อาจารยประจําภาควิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจระหวางเปนผูบริหาร

- ดําเนินโครงการใหอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เขาสูต าํ แหนงทางวิชาการเปนไปตามเปาหมาย ระหวางดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ และทําใหหลังจากนั้นไดเปนโครงการตอเนื่องในระยะตอมา
- สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยไดทาํ งานวิจยั ขณะทีร่ ะยะนัน้ มีนกั วิจยั จํานวนนอย
สนใจในการทํางานวิจยั จนสามารถสรางนักวิจยั รุน ใหมใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
และมีนกั วิจยั ทีไ่ ดนาํ ประโยชนจากการทําวิจยั ไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ
- ไดรับทุนจากการแขงขันไปศึกษาตอ การฝกอบรมดาน Food Packaging จากรัฐบาล
โดยรับทุนจากสํานักงาน ก.พ. ระหวางดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนตัวแทน
เพียงราชภัฏแหงเดียวที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
- จั ด ทํ า โครงการอบรมมั ค คุ เ ทศก ภ าษาต า งประเทศ ร ว มกั บ กระทรวงการท อ งเที่ ย ว
เปนโครงการเลี้ยงตัวเองที่มีผูเขาอบรมเกินเปาหมาย และเปนโครงการที่ดําเนินการ
เพียงแหงเดียวที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาในภาคใตในขณะนั้น
- เปนทีป่ รึกษาพรอมคณะใหกบั สํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการปรับปรุงการใหการบริการ
โดยรับผิดชอบใน ๓ จังหวัด คือ ดานตรวจคนเขาเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
- สงเสริมและผลักดันใหนักศึกษาไดรับทุนเยาวชนอาเซียน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแหงเดียวที่ไดรับ
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ จํานวน ๑,๕๐๐ คน โดยเปนตัวแทน ๑ ใน ๕ ราย
ขณะดํารงตําแหนงคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติการทองเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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- สนับสนุนใหนักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในภาคใต จากการแขงขันของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคใตทั้งหมด ขณะดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
- ไดริเริ่มการเปดสอนภาษาที่ ๓ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ญี่ปนุ เยอรมัน
เกาหลี และภาษารัสเซีย เปนแหงแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขณะดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
- สงเสริมและใหการสนับสนุนใหอาจารยภาษาตางประเทศ ไดจัดกิจกรรมคายภาษาประจํา
ฤดูรอ น โดยมีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญีป่ นุ มารวมเขาคายประมาณ ๒๐ คน
ประจําทุกป รวมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทเี่ ลือกเรียนภาษาญีป่ นุ และไดนาํ นักศึกษา
ที่เรียนภาษาจีนไปเขาคายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
- ได ส ร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนด า นต า ง ๆ เช น หอการค า เยอรมั น
และโรงแรมในเครื อ ต า ง ๆ เพื่ อ เป น แหล ง ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยริเริ่มการฝกประสบการณดานสหกิจศึกษากอนที่จะ
มีการใชกันอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
- ไดสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน กอนหมด
วาระการเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และมีนักศึกษาจากประเทศจีนไดมาแลกเปลี่ยน
ถึงปจจุบัน
๒๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

- ไดริเริ่มการอบรม TOEIC เปนมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาธุรกิจ
การบินกอนจบการศึกษา เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบัณฑิต เปนโครงการที่ทําให
เกิดการอบรมภาษาอังกฤษตอมาอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
จนกระทั่งในปจจุบันที่รับผิดชอบโดยศูนยภาษา
- ไดริเริ่มการเปด Toastmaster Club เพื่อเปนการฝกพูดภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ไดมีการแสดงออกและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชมรม ที่ไดรับการจัดตั้งและจดทะเบียน
เปนแหงแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- สงเสริมสนับสนุนใหศษิ ยเกาวิชาเอกธุรกิจการบินไดรบั ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ กลับ
มาเปนกําลังสําคัญและอาจารยประจําสาขาธุรกิจการบิน โดยไปศึกษาตอในตางประเทศ
ปจจุบันไดกลับมาปฏิบัติราชการในวิทยาลัยนานาชาติ ๖ ราย
- ทําใหวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวไดรับรางวัลการจัดโครงการความรวมมือกับบริษัท
การบินไทยดีเดน ในปลายป ๒๕๕๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
- ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี
ใหดาํ เนินงานในโครงการพัฒนาสินคาหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ ๖ จังหวัด (พะเยา เชียงราย
ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน และนาน) ภายใต ๖ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสรางแบรนดสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ “กลุมเอกลักษณ” เพื่อสราง
การรับรูตราสินคาและอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย จังหวัดพะเยา
๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและผูประกอบการ “กลุมดาวเดน” สูสากล Product
Differentiation พัฒนาสูมาตรฐานสากลและการสรางแบรนด จังหวัดเชียงราย
๓. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหมสําหรับการสรางบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP
ในจังหวัดลําพูน
๔. โครงการขยายตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข ง ขั น
ในระดับสากล จังหวัดลําปาง
๕. โครงการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพือ่ การสรางแบรนดผลิตภัณฑ OTOP ในยุคดิจทิ ลั
จังหวัดแมฮองสอน
๖. โครงการเสริมสรางเครือขายความรวมมือของผูประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจ
ชาวจีน จังหวัดนาน
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๒๙
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- ทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุนที่ ๖ และรุนที่ ๗
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ทําหลักสูตรการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะภูมภิ าค กรณีเปลีย่ นผานประเภทใบอนุญาต
จากมัคคุเทศกเฉพาะเปนมัคคุเทศกเฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๑ และ ๒
- ทํ า โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน ๔ ครั้ง
- ทําโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อผลงานเชิงวิชาการ จํานวน ๓ ครั้ง
- โครงการ IN.C.RE.A.S.E. (Innovative Capacity building by participative
and Reflective teacher training for Academia, Society and Enterprises)
โดยความรวมมือกับประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรีย และโปแลนด
- การเดินทางไปรวมงาน “Joyful Land of Smiles and World’s Best Street Food”
โดยคํ า เชิ ญ จากท า นเอกอั ค รราชทู ต ไทยประจํ า กรุ ง ป ก กิ่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เปนการสรางเครือขายกับหนวยงานตางประเทศ

๓๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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- บทความวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของมัคคุเทศกไทย กับการสงเสริมการเพิ่มรายไดจาก
นั ก ท อ งเที่ ย ว” ตี พิ ม พ ใ นวารสารการท อ งเที่ ย วไทยนานาชาติ ป ที่ ๑๔ ฉบั บ ที่ ๑
(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑)
- บทความวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและตราสินคาหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
ใหไดมาตรฐานระดับสากล” ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔)
- บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย”
(อยูระหวางดําเนินการตีพิมพ)
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พ.ศ. ๒๕๔๓
ตริตาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ทวีติยาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๕๙
เหรียญจักรพรรดิมาลา

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๓๑
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สาขาวิชาการที่มีความชํานาญเปนพิเศษ

Economics, Sustainable Tourism, Human Resource for Tourism, Tourism Industry

การสอนและการนิเทศนักศึกษา

๒๕๒๗
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕
๒๕๒๗ – ๒๕๕๕
๒๕๔๕ – ๒๕๕๕
๒๕๔๕ – ๒๕๕๕
๒๕๔๗ – ๒๕๕๕
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน
๒๕๕๖ – ปจจุบัน

วิชาการสหกรณ
วิชาเศรษฐศาสตรทั่วไป
วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค
วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค
วิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
วิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
วิชาเศรษฐศาสตรการทองเที่ยว
วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
วิชาการทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต
วิชาการทองเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน
วิชาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยว
วิชาการวิจัยทางดานการทองเที่ยว
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ผลงานทางวิชาการ

๑. ตํารา หนังสือ
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๒๙. การสหกรณ. วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๘. เศรษฐศาสตรมหภาค. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๙. เศรษฐศาสตรจุลภาค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๕๐. เศรษฐศาสตรทั่วไป. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี.
๒. ผลงานวิชาการดานการวิจัย
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการลงทุนในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การวิเคราะหอปุ สงคของผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๕. การวิเคราะหการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี. สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๖. การศึกษาผลกระทบตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนผูผลิตกะป หมูบานเกาะแรด อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี.
สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๗. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากปลากะตัก
สําหรับตลาดตางประเทศ โดยกลุมแมบานอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี.
สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๔๗. การศึกษาผลการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี.
- มาโนชย นวลสระ. ๒๕๕๘. การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศกไทยเพือ่ เปนกลไกสงเสริม
การเพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยว. สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ.
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การบริการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕

ทีป่ รึกษาและวิทยากร การบรรจุภณ
ั ฑพฒ
ั นาชุมชน อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ปรึกษาการปรับปรุงการใหการบริการดานตรวจคนเขาเมือง
ใน ๓ จังหวัดรับผิดชอบ คือ ดาน ตม.สะเดา จังหวัดสงขลา
ดาน ตม. จังหวัดระนอง และดาน ตม.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ปรึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
กรรมการและผูส มั ภาษณการอบรมมัคคุเทศกภาคภาษาตางประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ที่ปรึกษาและวิทยากร การบรรจุภัณฑ เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
- เปนวิทยากรดานการพัฒนา และการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพใหแกหนวยงานตาง ๆ

ผลงานและประสบการณดานตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
๓๔ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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Supervisor องคกรกลางผูประสานผลประโยชนระหวางโรงงาน
และชาวไรออย กระทรวงอุตสาหกรรม
P.R. Trainee/Oriental Hotel
เจาหนาที่วิเคราะหแผนและนโยบาย สภาสถาบันราชภัฏ
ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรมดุสิตลากูนา ภูเก็ต

การฝกอบรม

พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐

Japanese Language, Osaka Guaidai University
(ทุน Monbusho กระทรวงศึกษา ประเทศญี่ปุน)
Economic Research, Kyuto University of Education
(ทุน Monbusho กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุน)
New Management for Modernize Business in the
Technological World, Indiana State University
Food and Packaging for Seafood, ทุนการศึกษาของสํานักงาน
ก.พ. ณ United Kingdom
Developing in Tourism Curriculum for the Trend in Current
World. Auckland of Technology University, New Zealand
Established New Tourism Program with United Kingdom,
3 Universities in United Kingdom
Language Training Course Preparation for IELTS

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๑๓ หมู ๓ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๔๒๓๖ ๖๒๘๒
E-mail address : manote61@yahoo.com
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จากใจผูเกษียณ

“

วันแรกทีเ่ ริม่ อาชีพราชการของการมาเปนอาจารย รูส กึ สับสนในตัวเองมากมาย
ดวยเราไมเคยเรียนครูมากอน อายุตอนนัน้ เพิง่ จบปริญญาตรี ตองมาสอนในวิทยาลัยครู
ตองมาสอนนักศึกษาในวัยที่ใกลเคียงกัน เราอายุแค ๒๑ ป แตงตัวใสกางเกงสแล็ค
เสื้อแขนยาวสีขาวไมตางกับนักศึกษาเลย เด็ก ๆ เรียกเราไปนั่งดวยกันกับพวกเขา
เพราะอาจารยที่พาไปสงที่หองยังไมรูวาเราคืออาจารยใหม ทั้งกลัววาเราจะสอน
ไดหรือไม แตไหน ๆ มาแลวตองทําใหได เผอิญเปนคนที่คอนขางมั่นใจในตนเอง
เมือ่ เด็กรูว า อาจารยใหมกอ็ งึ้ ๆ กันไป วันนัน้ ขึน้ สอนวิชาเศรษฐศาสตรจลุ ภาคทีต่ นเอง
ถนัดเลยผานพนไปดวยดี หลังจากนั้นมาก็ไปสอนเสารอาทิตย เปนนักศึกษาผูใหญ
ทีเ่ ขามาเรียนเพือ่ ปรับวุฒิ เราเขาสอนวิชาสหกรณ จําไดวา ตกใจมากเหงือ่ แตกพลัก่ ๆ
จนนักศึกษาบอกวา อาจารยไมตองตกใจ พวกเราก็ไมรูที่อาจารยสอนดอกนะคะ
อาว งั้นหนาเราคงบอกวานาจะซีดจนเปนแผนกระดาษ ฮาฮาฮา เมื่อรูอยางนั้น
ก็ลุยกันเลย ตั้งแตนั้นมาก็จะเตรียมการสอนอยางดีตลอด จนนักศึกษาเริ่มชอบ
ทีจ่ ะเรียนกับอาจารยใหม คณะไหนจัดกิจกรรมออกคายสมัยนัน้ มีบอ ยจะตองเชิญเรา
ไปทุ ก ครั้ ง เราไปทุ ก ครั้ ง เลยสนุ ก กั บ งานมากขึ้ น จนไม คิ ด จะเปลี่ ย นงานต อ ไป
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๓๗
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เราทํางานทั้งงานสอน งานกิจการนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ และงานพิธีกร ทุกอยาง
รั บ หมดเพราะสนุ ก และมี ค วามประทั บ ใจ
จนชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไดยายงานไป
อยูฝายแผนงานกรมการฝกหัดครูในสมัยนั้น
เพราะเจอทาน ผอ.กองแผนงาน ดร.ถนอม
อินทรกําเนิด เพราะอยากไปเรียนตอตาง
ประเทศจึงตัดสินใจยายงาน แตไปทํางาน
ฝกฝนระยะเวลาสัน้ ๆ เริม่ รูว า มันไมใชบคุ ลิก
ของเรากับการทํางานนัง่ โตะเฉย ๆ เพราะเรา
ชอบเป น คน creative จึ ง อยากย า ยงาน
อีกครัง้ แตการทํางานทีน่ ที่ า นสอนเราเยอะมาก
ประทับใจในเพือ่ นรวมงานและแนวคิดในการ
ทํางาน แตมันไมใชคําตอบที่เราจะทําตอ
จึงลาออกไปทํางานเปนผูจัดการฝายบุคคล
ที่โรงแรมดุสิต ลากูนา ภูเก็ต แตสนุกได
ไมนานมีเหตุใหเราตองลาออกอีกครั้ง มาพบ
ทานถนอมอีกครัง้ ทานก็จดั การใหเรามาสอน
ทีส่ ถาบันราชภัฏสงขลา โชคดีทเี่ ราลาออกไป
ยังไมครบ ๒ ป จึงเขามารับราชการตอได
คราวนี้เจอพี่สาวในภาควิชาเศรษฐศาสตร
น า รั ก มาก ช ว ยผลั ก ดั น จนทํ า ตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารยจนสําเร็จคือ ผศ.วิบูลย
รักษธรรม บุญคุณครั้งนี้ตองขอบคุณพี่สาว
มาก ๆ ในการใหกาํ ลังใจตลอดการเขียนตํารา
เศรษฐศาสตร จุ ล ภาคฉบั บ แปลจนสํ า เร็ จ
เสียดายหนังสือเลมนีน้ กั ศึกษาไมไดใชเรียนตอ
เพราะหลายอยางในวงราชการไทย อยูที่
สถาบั น ราชภั ฏ สงขลามี ค วามประทั บ ใจ
๓๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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หลาย ๆ อยาง ทัง้ นักศึกษา และพี่ ๆ อาจารย
หลาย ๆ ทานคงกลาวไมหมด ที่ทําใหเรากาว
ไปอีกขั้นในการสอบชิงทุนไปประเทศญี่ปุน
จนสําเร็จและไดประสบการณจากการใชชวี ติ
ในตางประเทศมากมาย กลับมาจนวันหนึง่ ได
เจอทานอธิการราชภัฏสุราษฎรธานี ในสมัยนัน้
คือ ผศ.ดร.สถิต ทานชวนใหกลับไปชวยงาน
ที่สุราษฎรธานีอีกครั้ง สุดทายตัดสินใจกลับ
สุราษฎรธานี
ทีส่ รุ าษฎรธานีอกี รอบ กลับมาคราวนี้
โตขึ้ น มากมาย จึ ง ถู ก พี่ ผศ.ดร.สมศั ก ดิ์
คณบดีคณะ วจก. สมัยนัน้ ชวนใหมาชวยเปน
รองคณบดีฝายวิชาการ จึงไดเริ่มงานบริหาร
ตั้งแตนั้นมา พอทาน ผศ.ดร.สมศักดิ์ ลงจาก
ตําแหนง เราจึงถูกนอง ๆ ชวยผลักดันให
ลงตําแหนงคณบดีคณะ วจก. ก็เริ่มทํางาน
ดานนี้มา ดวยความมีประสบการณทั้งภาค
เอกชนและภาครัฐมา ประกอบกับการใชชวี ติ
ในเมืองนอกมาในระยะหนึ่ง จึงมีโครงการ
ใหม ๆ ขึ้นมากมายที่เราพยายามคิดตางและ
สนับสนุนใหทงั้ อาจารยและนักศึกษาไดพฒ
ั นา
วิชาการอยางเต็มที่ จนวันหนึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติขึ้นมา จึงไดรับการชักชวนใหเขา
มาบริหารวิทยาลัยนานาชาติ การเปนคณบดี
ที่นี่มีแตอาจารยเด็ก ๆ ไมกี่คน แตเราก็
สามารถสรางชือ่ เสียงและพัฒนาใหเปนทีร่ จู กั
ด ว ยความมุ ม านะและร ว มแรงร ว มใจกั น
จนเราไดรับชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในยุคนั้น

ชีวิตคนก็เหมือน cycle มีขึ้นมีลง จนเรา
ตั ด สิ น ใจจะไปศึ ก ษาต อ ในต า งประเทศ
แตเมือ่ ไปแลวก็เกิดอุปสรรคขึน้ มาดวยสุขภาพ
รางกายเกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันขึน้ มาอีกครัง้
ตองนอนเปนมนุษยผกั เปนเวลาเกือบ ๒ เดือน
จนไม ไ หวแล ว ขอกลั บ ไปตายที่ เ มื อ งไทย
ดีกวาจึงตัดสินใจกลับ ตองใชวีลแชรตลอด
การเดินทาง และรักษาตัวจนทุเลาลงและ
ตัดสินใจใหม เอาละ เรียนที่เมืองไทยนี่ละ
จนจบปริญญาเอกตามที่ตั้งใจ และไดยาย
มาทํางานที่ราชภัฏเชียงใหมอีกครั้ง
การเริ่ ม ต น งานที่ ร าชภั ฏ เชี ย งใหม
เปนอาจารยผูสอนได ๒ ปกวา ๆ ก็ตัดสินใจ
รั บ หน า ที่ บ ริ ห ารอี ก ครั้ ง เป น คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จนกระทั่ง
ครบวาระจนเกษี ย ณอายุ ร าชการ ที่ นี่ มี
หลายสิ่งหลายอยางที่แตกตางจากภาคใต
การสื่ อ สาร การทํ า ความเข า ใจในระดั บ
ผูบริหารอาจจะมีอุปสรรคมากมาย แตคน
อยางเราไมเคยยอทอ เราคิด เราทํางาน
ในเรื่ อ งใหม ๆ เรื่ อ งคุ ณ ภาพเรื่ อ งพั ฒ นา
ตองมากอน ดวยความรวมมือจากทุกภาควิชา
นอง ๆ ทุกคนไมยอทอเราจึงมีงานทั้งใน
ระดับความรวมมือในทองถิ่น ระดับประเทศ
และนานาชาติ จึ ง เป น เรื่ อ งที่ ห ลายคน
ไดประจักษ เราสามารถทํางานบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกได เราสามารถหาทุนให
นั ก ศึ ก ษาไปแลกเปลี่ ย นในต า งประเทศ

ไดมากมาย เราสามารถเขียนโครงการไปขอทุน
จาก Erasmus ของกลุม EU ไดมา ๓ ป
แมเราจะเกษียณก็ไมเปนไร โครงการเหลานี้
ยังตอยอดไดในอนาคต กับผลงานดี ๆ กับ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได รั บ งบประมาณ
สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา OTOP สู  ส ากล
เปนวงเงินทีส่ งู มากราว ๒๙ ลานบาท ในการ
พัฒนาในเมื อ งรอง ๖ จั ง หวั ด จนวั น ป ด
โครงการ ทานรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น
ทาน ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ เดินทางมาเปน
ประธานและให กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน
มีผูมารวมงานอยางคับคั่ง เรารูสึกประทับใจ
ในการทํางานของทีมงานอาจารยทุก ๆ คน
และนักศึกษา ทีไ่ ดลงทํางานพัฒนาจากทฤษฎี
สูการปฏิบัติอยางจริงจังที่เราสามารถทําได
และยังมีหลายโครงการที่ไดรับความรวมมือ
จากอาจารยและนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมาตลอดที่บริหารคณะมา
๔ ป ขอขอบคุณนอง ๆ และเด็ก ๆ ทุกคน
พลังจะไมเกิดขึ้นไดหากเราไมไดรวมมือกัน
จนมีวนั นี้ และจะตราตรึงในใจของคนแกคนหนึง่
ที่ ไ ด ร  ว มกั น สร า งวั น นี้ ขึ้ น มาในช ว งระยะ
เวลาหนึ่ง ขอบคุณอีกครั้งในความประทับใจ
ที่ไมรูเลือนตลอดไป

”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนชย นวลสระ
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มุทิตาจิตแด...
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนชย นวลสระ
สํ า หรั บ พวกเราในสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย ว
และการโรงแรม เราจะเรียกพี่มาโนชยวา “พี่เอียด”
พี่เอียดเปนทั้งพี่และเปนเจานายของพวกเรา ในฐานะ
ความเปนพีข่ องนอง ๆ พีเ่ อียดเปนพีท่ ใี่ จดี เสียงดังตาม
ประสาคนใต เปนคนพูดตรง ๆ คิดอะไรก็พูดแบบนั้น
และในฐานะเจานายเพราะพี่เอียดไดดํารงตําแหนง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ
พวกเรา พี่เอียดเปนเจานายที่เขมงวด ขยัน ชอบคิด
โครงการใหม ๆ มาใหพวกเราทํา มีขอ มูลใหม ๆ มาเลา
มาบอกใหพวกเรา และสิ่งที่ประทับใจในฐานะลูกนอง
คือการมีวสิ ยั ทัศนทกี่ วางไกลของพีเ่ อียดและการรับฟง
ความคิดเห็นของลูกนอง สําหรับตุลาคมนี้ พีเ่ อียดตอง
อําลาพวกเราไปใชชีวิตในวัยเกษียณ พวกเราขอให
พี่เอียดมีความสุขกับการใชชีวิตในวัยเกษียณ ไดทําสิ่งที่อยากทํา (รานอาหาร) ไดใชชีวิต
อิสระตามที่ใจตองการ และขอใหพี่เอียดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
“เกษียณไปใจคนหลังยังคิดถึง ยังคํานึงแตเรายังไดเจอกันอีกแนนอน”
ดวยรักและเคารพ
นอง ๆ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.

เฉลิมชย ไชยชมภู
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษศึึกษา คณะมนุุษยศาสตรและสัังคมศาสตร
เปนครูผูชํานาญศาสตรภาษา
งานคนควาวิจัยไกลขจร
บุคลิกสุขุมสุภาพนัก
เปนแบบอยางทางนิยมสมเปนครู

ชาญวิชาแบบอยางทางการสอน
นําผลยอนสูศิษยสัมฤทธิ์รู
ใสใจรักหนาที่เสมออยู
ควรเชิดชูเกียรติชื่อระบือไว

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๔
นายอิน ไชยชมภู
นางผัน ไชยชมภู

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ตําแหนง
ขาราชการครู

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๕
พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๘

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบัวสลีวทิ ยา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประสบการณการทํางาน

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

ประสบการณดานการบริหาร
๑๙ เมษายน ๒๕๓๒
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒

ชวยราชการวิทยาลัยชุมชนบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
กรรมการปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ ประจําสํานักวางแผนและพัฒนา
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

จัตุรถาภรณชางเผือก
ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ทวีติยาภรณชางเผือก

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๕๐

ฝกอบรมหลักสูตร 101 Course Leading to the Diploma in
Applied Linguistics ณ Regional Language Center (RELC) สิงคโปร
Certificate in English as a Second Language ณ Douglas
College, British Columbia แคนาดา
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๖๑ หมู ๑๙ บานหนองหมอใหม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
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จากใจผูเกษียณ

“

ขาพเจามีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดทํางานใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยไดหลอเลีย้ งชีวติ ของขาพเจาและครอบครัว รวมทัง้ ไดใหโอกาส
ในการศึกษาตอและใหทุนสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ อันเปนการเปดโลกทัศนทางวิชาการและทาง
ประสบการณสวนตัวใหกวางยิ่งขึ้น ทําใหเปนคนที่ไมมีจิตใจและความคิดคับแคบ
ยอมรับสรรพสิ่งที่เปนครรลองของธรรมชาติไดงายขึ้น ชวงของการทํางาน ขาพเจา
ก็ไดทําอยางเต็มความสามารถในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ทุมเททั้งพลังกายและพลัง
สมองอยางเต็มที่เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดในฐานะที่เปน
ฟนเฟองอันหนึ่งขององคกร โดยเฉพาะงานสอนที่เปนหนาที่ของครู จึงทําใหมีความ
รูสึกวาไมมีกรรมกับองคกรอีกตอไปแลวเพราะไดทําหนาที่อยางสมบูรณแลว

”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
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มุทิตาจิตแด...
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
ท า นอาจารย เ ฉลิ ม ชั ย ท า นเป น ผู  ใ หญ ใ จดี
มี ค วามเมตตาให กั บ อาจารย เ พื่ อ นร ว มงานทุ ก คน
ใหความชวยเหลือเสมอหากไดรบั การรองขอ และทาน
เป น คนวางตนเสมอต น เสมอปลาย เข า ถึ ง ได ง  า ย
เปนมิตรกับทุกคน ใหคําปรึกษา เปนที่ปรึกษาที่ดี
ไมหวงความรู ถายทอดความรูใ หโดยมีเมตตาเปนทีต่ งั้
ทานเปนผูใหญและเปนครูอาจารย เปนแบบอยางที่ดี
มี ห ลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส มดุ ล ระหว า งร า งกาย
และจิตใจ ทานพัฒนาไปพรอมกัน ทุกคนใหความเคารพ
และนั บ ถื อ ท า นและขอให ท  า นมี สุ ข ภาพร า งกาย
แข็งแรงตลอดไป
อาจารย ดร.รณวีร พาผล

๕๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

อาจารย

เอกรัฐ อินทรแสง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ คณะมนุุษยศาสตรและสัังคมศาสตร
ชํานาญสอนภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผล
รักการสอนรูหนาที่มีวินัย
เปนเนื้อนาสถาบันวิทยาลัยครู
จวบเกษียณบรรจบหกสิบป

ดํารงตนสมถะอัชฌาสัย
รูใสใจอบรมศิษยสัมฤทธิ์ดี
แลวคืนสูเหยาสถานงานหนาที่
บรรลุที่ชนะงานอยางภาคภูมิ

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๖ ธันวาคม ๒๕๐๓
นายเมืองดี อินทรแสง
นางคําดา อินทรแสง
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ขาราชการครู
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๓๙

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองยางไคล อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานเหมืองลึก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคําคณาทร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูเชียงใหม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณการทํางาน

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗
๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑
๑ เมษายน ๒๕๔๖
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
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ครู ระดับ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อาจารย ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อาจารย ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อาจารย ๒ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ๒ ระดับ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ทวีติยาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

เปนขาราชการผูดํารงตนดวยความพอเพียงมาตลอดอายุราชการ

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ฝกอบรมหลักสูตร Summer English Language ประเทศแคนาดา

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๒๒/๗๙ ซอย ๗ ถนนหมื่นดามพราคต ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๒๒๘๕ ๓๓๗๑
E-mail address : bunmeesayang@yahoo.com
๕๖ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

เมื่อ ๔๒ ปที่แลว เมื่อยังมีตลาดขวงสิงหอยูหนาวิทยาลัยครู ตอนที่เดิน
ถนนซูเปอรไฮเวยจากแยกขวงสิงหไปแยกรินคําไมเจอรถสักคัน ไดมีโอกาสเขาเรียน
ในวิทยาลัยครูเชียงใหม จนไดเปนครู ไมนึกไมฝนวาจะไดกลับมาสอนที่นี่ ไดเดินยํ่า
รอยเทาเกา ๆ จนเกษียณอายุ หกสิบปมนั นานมาก ขอลางมือในอางทองคํา ไมตดิ คาง
บุญคุณ ความแคน (หนังกําลังภายในเขาวาอยางนั้น) เลือกจะจําแตสิ่งดี ๆ ที่ไดเจอ
วาแตวาความจํานั้นจะอยูไดนานจนเอาชนะความเลอะเลือนไดหรือเปลา

”

อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง
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มุทิตาจิตแด...
อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง
อาจารยเอกรัฐ อินทรแสง หรือทีน่ อ ง ๆ
ในภาควิชามักจะเรียกทานวา “พี่เอก” หรือ
“อาจารยเอก” เปนผูท มี่ คี วามรูค วามสามารถ
ตลอดเวลาที่ไดรวมงานกันมามีความรูสึก
ประทั บ ใจในความมี เ มตตา มี นํ้ า ใจไมตรี
ของทาน ยามใดทีเ่ ราตองการความชวยเหลือ
จากทาน ทานจะตอบตกลงชวยเสมอ ทานมี
ความจริงใจ มีความเอื้ออาทรและเปนที่พึ่ง
ของทั้ ง อาจารย ใ นภาควิ ช าและนั ก ศึ ก ษา
ตลอดเวลาที่ทํางานมา อาจารยเอกพยายาม
ทํางานทีร่ บั ผิดชอบใหดที สี่ ดุ อีกทัง้ ยังชวยคิด
และช ว ยแก ป  ญ หาอย า งสุ ด ความสามารถ
มีคําพูดมากมายที่อยากแสดงความประทับใจที่มีตออาจารยเอก แตไมสามารถเขียนออก
มาไดทกุ คําพูด อยากบอกใหอาจารยเอกรูว า อาจารยจะเปนผูท นี่ อ ง ๆ รักและเคารพนับถือ
ตลอดไป
ขอขอบคุณอาจารยที่ไดทําหนาที่อยางดี ในโอกาสที่อาจารยเกษียณอายุราชการ
ขออวยพรใหอาจารยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
อยางมีความสุขตอไป
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล
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อาจารย

ฉันทนา ศศธรามาศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ คณะมนุุษยศาสตรและสัังคมศาสตร
เปนครูผูรับผิดชอบกอปรหนาที่
งานบริหารไมบกพรองรูครองตน
เปนที่รักนิยมชมชื่นจิต
เปนแบบอยางคุรุวัตรจริยา

งานสอนดีศิษยรักประจักษผล
สุขกมลจากทุกงานที่ผานมา
ทั้งผูใหญหมูมิตรนักศึกษา
เต็มศรัทธาจึงชนะถึงฝงชล

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา
คูสมรส

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๑๒ มีนาคม ๒๕๐๔
นายหวล เขียวชะอุม
นางอุทัย เขียวชะอุม
นายสอาด ศศิธรามาศ
๑ มิถุนายน ๒๕๓๓
ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๑

ประกาศนียบัตรการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสตรีพรอมพรรณ กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
การศึกษาบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
การศึกษามหาบัณฑิต (เอกการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประสบการณการทํางาน

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

ประสบการณดานการบริหาร
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙
๗ ตุลาคม ๒๕๔๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
๗ เมษายน ๒๕๔๓
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๑ สิงหาคม ๒๕๕o
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
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เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศและเลขานุการศูนยภาษา
เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศ
กรรมการฝายแนะแนวและบริการสารสนเทศและอาชีพ
เลขานุการภาควิชาภาษาตางประเทศ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
(รับผิดชอบงานดานศูนยภาษา)
ประธานปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตริตาภรณมงกุฎไทย
ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา

การศึกษาอบรมตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๕

Certificate of completion (Summer Programme for English
Lecturers), at Bournemouth School, England
Certificate of completion (Summer Programme for English
Lecturers), at Bournemouth School, England
Certificate of completion (Summer Language Bursary
Program), Douglas College, British Columbia, Canada
Certificate of Professional Development Course for English
Lecturers, at SEAMEO RELC, Singapore
Tutor : SEAMEO – CANADA Project in Distance Education
in TESOL, SEAMEO RELC, Singapore at Chiang Mai Rajabhat
Institute and Singapore

พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๕๐
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การศึกษาดูงานตางประเทศ

ตลอดระยะเวลารับราชการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น
อาทิ ประเทศอังกฤษ ประเทศฮังการี ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี
ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครคุนหมิง เปนตน

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๓๓๓/๑๙ หมู ๒ ถนนเชียงใหม – ฝาง ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕o๑๘o
โทรศัพท o๘ ๑๕๓o ๘๕๔o
E-mail address : sasichantana33@gmail.com
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๖๕
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จากใจผูเกษียณ

“

สําหรับตนเองนั้น การเกษียณอายุราชการเปรียบเสมือน “การมีโอกาสได
เริม่ ตนชีวติ ใหมอกี ครัง้ หนึง่ ในรูปแบบทีแ่ ตกตางออกไปจากเดิม จากความเคยชิน
ที่เคยอยูในระบบราชการมาเกือบครึ่งชีวิต” ตอนี้ไปเราสามารถเริ่มตนชีวิตใหมที่มี
เสรีภาพ สามารถแสวงหาความสุขในแนวทางทีเ่ ราตองการไดอยางเต็มที่ พึง่ พาตนเอง
ใหไดมากทีส่ ดุ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ทําจิตใจใหสบาย ตัดทิง้ ความ
กังวลทั้งหลาย ทําชีวิตใหมีคุณคาตอบุพการี ญาติพี่นอง และลูกหลาน ศึกษาธรรมะ
และหลักคําสอนทางศาสนา รวมทั้งใชชีวิตอยูกับปจจุบันดวยความไมประมาท
แตทงั้ นีย้ งั คงตองกอใหเกิดเปนประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยสวนรวม
เชนเคย
ดิฉันเริ่มรับราชการที่สถาบันการศึกษาแหงนี้ในนามของสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม ดิฉันรูสึกวาตนเองเปนคนโชคดี ที่ทาน ผศ.บุปผชาติ พันธุศรี หัวหนาภาค
วิชาภาษาตางประเทศในสมัยนัน้ ซึง่ มีทา น ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ เปนอธิการบดี
ทานไดใหโอกาสรับโอนดิฉันเขามาทํางาน ซึ่งตอมาสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดรับ
การสถาปนาใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตลอดระยะเวลาทีไ่ ดปฏิบตั หิ นาทีร่ บั ราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ถื อ เป น อี ก จุ ด หนึ่ ง ของการเริ่ ม ต น ที่ สํ า คั ญ ในชี วิ ต เพราะนอกจากจะทํ า ให ไ ด
ประกอบอาชีพที่ดิฉันรักอยางตอเนื่องแลว ยังทําใหไดใชชีวิตอยูกับครอบครัวที่
แสนอบอุนที่จังหวัดเชียงใหมอีกดวย
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ณ ทีม่ หาวิทยาลัยแหงนี้ ทําใหดฉิ นั ได
รับแตสิ่งที่ดี ๆ ทั้งประสบการณการทํางาน
ในดานตาง ๆ ไดรับความสุข ความสําเร็จ
ความมั่ น คงในชี วิ ต และในหน า ที่ ก ารงาน
นัน่ เปนเพราะดิฉนั ไดผบู งั คับบัญชาทีด่ ี ไดพี่ ๆ
ในภาควิชาฯ ที่ดี ซึ่งใหคําแนะนําชวยเหลือ
อยางดีตลอดมา รวมทั้งไดเพื่อนรวมงานที่ดี
นอง ๆ ทีด่ ี ลูกศิษยทดี่ ี อีกทัง้ บุคลากรทีอ่ ยูใ น
สายงานและนอกสายงานที่ ดี ที่ ไ ด ค อย
สนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูล รวมแรงรวมใจ
ทํ า งานด ว ยความมุ  ง มั่ น ด ว ยความอดทน
ดวยการใหอภัยกัน เปนกัลยาณมิตรทีด่ ตี อ กัน
และใหกาํ ลังใจซึง่ กันและกัน จนทําใหภารกิจ
ตาง ๆ ที่กระทํานั้นสําเร็จลุลวงลงไปดวยดี
ถาจะถามวาการปฏิบัติราชการที่นี่
มีอะไรที่เปนผลงานและความภาคภูมิใจบาง
ดิฉันขอตอบวา ทุกภารกิจ ทุกกิจกรรมที่ทํา
ถื อ เป น ผลงานและความภาคภู มิ ใ จทั้ ง สิ้ น
ไมวาจะเปนงานในดานการเรียนการสอน
การทําวิจัย การไดชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ
ของภาควิชาฯ ศูนย สํานัก คณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน เพราะงาน
เหลานี้ลวนตองทําดวยความตั้งใจ ทุมเท
อดทน และเสียสละอยางยิ่ง
และเมื่ อ วาระแห ง การเกษี ย ณอายุ
ราชการมาถึง ดิฉนั ก็รสู กึ อิม่ ใจและภูมใิ จ ทีไ่ ด
มองย อ นกลั บ ไปแล ว เห็ น ผลงานที่ ต นเอง
ไดรวมกระทําและรับผิดชอบนั้นสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี โดยเฉพาะไดเห็นลูกศิษยของเรา

ไดเปนคนดี มีคณ
ุ ภาพ ทําคุณประโยชนใหแก
ประเทศชาติ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ไมสรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองและผูอื่น ถือเปนสิ่งที่ตนเอง
พึงพอใจอยางยิง่ แลวตลอดชีวติ ของการเปนครู
และถึ ง แม จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการไปแล ว
แต ค วามรั ก ความผู ก พั น ความภาคภู มิ ใ จ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะยังคงอยู
กับดิฉันและครอบครัวตลอดไป
สุ ด ท า ยนี้ ดิ ฉั น ขอกราบระลึ ก ถึ ง ผู  มี
พระคุณทั้งผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัย
คณะ ศูนย สํานัก ภาควิชา โปรแกรมวิชา
ทุกทาน ที่ไดดูแล เกื้อกูล สนับสนุน อํานวย
ความสะดวกในเรือ่ งตาง ๆ ของการทํางานให
แกดิฉันมาเปนอยางดี ขอกราบขอบพระคุณ
สถาบันการศึกษาแหงนี้ ทีท่ าํ ใหชวี ติ ของดิฉนั
พบแตความสุข ความเจริญมาโดยตลอด
ดิฉันเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมของเราจะเปนสถาบันการศึกษา
ที่เต็มเปยมไปดวยพลัง ความเขมแข็งแหง
ความรูและภูมิปญญา สามารถสรางผลงาน
ดี ๆ ที่เปนประโยชน นําความสุข ความเจริญ
ความกาวหนา มาสูประเทศชาติของเราได
อยางยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

”

ฉันทนา ศศิธรามาศ
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มุทิตาจิตแด...
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารยฉันทนา หรือพี่หญิง เปนอาจารยรุนพี่
ที่รูจักตั้งแตเริ่มเขาบรรจุเปนอาจารยสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม ในป ๒๕๔๖ ภาพของพี่หญิงที่ทุกคนรูจัก
เปนผูท มี่ อี ธั ยาศัยราเริง ออนโยน และเปนมิตร มีเมตตา
กับนอง ๆ โดยมักจะเริม่ ทักทายนองทุกคนวา “สวัสดีคะ
คนสวย” และ “สวัสดีคะ สุดหลอ” ในทุกวันทีพ่ บเจอกัน
ซึง่ เปนกําลังใจใหกบั การทํางานในวันนัน้ เปนอยางมาก
การทํางานรวมกันจะไดรบั ความอนุเคราะหจากพีห่ ญิง
อยางดียิ่งในทุกดาน ทั้งดานการใหคําแนะนําปรึกษา
และความชวยเหลือเกื้อกูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบตั งิ านอยูเ สมอ พีห่ ญิงจะเปนกองเสบียงของทีมงานจะเครียดแคไหน แตอาหารการกิน
จะกองอยูตรงหนาไมเคยขาด แสดงใหเห็นถึงนํ้าใจที่พี่หญิงคอยนึกถึงนอง ๆ โดยตลอด
และเอาใจใสวนั สําคัญของเพือ่ นรวมงาน โดยทุกคนจะคุน เคยกับภาพทีพ่ หี่ ญิงวางของขวัญ
ที่ ห  อ อย า งตั้ ง ใจไว บ นโต ะ พร อ มแนบการ ด ที่ เ ขี ย นด ว ยลายมื อ ของพี่ ห ญิ ง เองเสมอ
จึงนับเปนความใสใจอยางมาก พี่หญิงเปนคนละเอียดกับงาน ทุมเทและตั้งใจใหกับ
การปฏิบัติงานอยางดีทุกครั้ง เปนครูที่มีแตความเมตตาใหแกศิษย เปนมิตรที่มีแตคน
รักใคร และเปนแบบอยางที่ดีใหกับอาจารยรุนนอง ๆ
ดิฉันจึงขอเปนตัวแทนนอง ๆ ผูรวมงาน ขอขอบคุณพี่หญิงที่ไดปฏิบัติภารกิจตาม
ตํ า แหน ง หน า ที่ จ นครบวาระเกษี ย ณอายุ ร าชการในป นี้ คุ ณ งามความดี ที่ พี่ ห ญิ ง
ไดกระทํามา และนํ้าใจไมตรีที่มีตอนอง ๆ นั้นจะประทับอยูในความทรงจําของทุกคน
ตราบนานเทานาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณพระพิฆเนศวรอันศักดิ์สิทธิ์
คุมครองพี่หญิงและครอบครัวจากนี้ตลอดไป
อาจารยกนิษฐ ดีหนอ
๖๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษศึึกษา คณะมนุุษยศาสตรและสัังคมศาสตร
สมเปนครูรูรักประจักษผล
ความสามารถรอบดานงานนานา
สมเปนขาราชการพลเรือนที่ดีเดน
ดังปทุมบานรับแสงตะวัน

สมงานยลบริหารผานกาวหนา
“ครุฑทองคํา” เดนตราเปนรางวัล
ประกาศเชนผูชนะสําเร็จมั่น
รําเพยพรรณสุคนธรสกําจรไกล

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา
สามี

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๒๙ มีนาคม ๒๕๐๔
นายทองอินทร ตอวงศ
นางจันทรสม ตอวงศ
นายสมคิด นาคนิษฐนนต
๑ เมษายน ๒๕๔๐
ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๔๗

ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ประสบการณการทํางาน
๑ เมษายน ๒๕๔๐
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

อาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประสบการณดานการบริหาร
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผูอํานวยการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

จัตุรถาภรณชางเผือก
ตริตาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๗๓
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ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

- ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ครุฑทองคํา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
- ไดรับใชองคกรตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในขณะดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
รับผิดชอบงานดานการตางประเทศ ภาษา และศิลปวัฒนธรรม โดยในดานการตางประเทศนัน้
ไดรับการมอบหมายใหเปนผูแทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ หลายครั้งที่ไดเปนผูแทนมหาวิทยาลัยในการนําเสนอ
ทางวิชาการ และในบางโอกาสไดรับเลือกใหเปนผูแทนเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการนําเสนอทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ ในดานภาษา ไดรว มกับศูนยภาษา
และภาควิชาภาษาตะวันตกในการพัฒนาขอสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRUTEP เทียบเกณฑ CEFR สําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรเปนผลสําเร็จ และในดาน
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ไดมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
ทองถิ่น และภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปนกําลังสวนหนึ่งรวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกหนวยงาน อาจารย นักศึกษา และบุคลากร ในการจัดทํากระบวนกระทงใหญของ
มหาวิทยาลัยเขารวมการประกวด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับรางวัลกระทง
ยอดเยี่ยมสามปตอเนื่อง

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา ณ University of Surrey
ประเทศสหราชอาณาจักร

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

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

“

“โอกาส” (Opportunity) คํานี้สั้น ๆ แตมีความสําคัญยิ่ง ดิฉันรูสึกขอบคุณ
และภาคภูมใิ จทีไ่ ดรบั โอกาสในการเขารับราชการทําหนาทีอ่ าจารยในสังกัดมหาวิทยาลัย
ทีเ่ ปนแกนในการรับใชและพัฒนาสังคมทองถิน่ สองแหง ๑๓ ป ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่ ง เป น เสมื อ นบ า นหลั ง แรกที่ ดิ ฉั น ได เ ติ บ โตและเรี ย นรู  ก ารทํ า งานจากพี่ น  อ งและ
เพือ่ นรวมงานทีก่ ลายเปนเครือขายทางวิชาการจนถึงปจจุบนั และ ๑๑ ป ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ซึง่ เปรียบเหมือนบานหลังทีส่ องและหลังสุดทายจนถึงวาระเกษียณอายุ
ราชการ บานหลังนี้ไดมอบความสุข ความอบอุน และมอบโอกาสในการทํางานใหแก
ดิ ฉั น อย า งครบถ ว น ดิ ฉั น ได มี โ อกาสเรี ย นรู  แ ละต อ ยอดประสบการณ ก ารทํ า งาน
หลายดาน ทั้งในรูปกลุม องคกร และเครือขายมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งไดมีโอกาสในการใชความรูและประสบการณในการทํางาน
เพื่อมหาวิทยาลัยและการพัฒนาทองถิ่นที่ดิฉันรักในหลากหลายมิติยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณทานผูบริหาร อดีตผูบริหาร และเพื่อนรวมงานทุกทานที่กรุณา
มอบโอกาสที่มีคุณคาตาง ๆ เหลานี้แกดิฉัน ขอขอบคุณพี่นองทุกทานจากทุกหนวยงาน
ที่ใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการสอนและการบริหารงานที่ผานมาอยาง
เต็มกําลัง จนนํามาซึ่งความสําเร็จของงาน นํ้าใจและมิตรภาพอันดีที่ทานมอบให
จะอยู  ใ นความทรงจํ า ของดิ ฉั น ตลอดไป และสุ ด ท า ยนี้ ดิ ฉั น ขอกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย ไดโปรดดลบันดาลใหทุกทาน
ประสบแตความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสําเร็จดังมุงหวังทุกประการ

”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
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มุทิตาจิตแด...
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
ตลอดระยะเวลาในการทํางาน ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต หรือ พีน่ อ ย ของนอง ๆ ไดทมุ เท
แรงกาย แรงใจ และกําลังสติปญญาในการปฏิบัติงาน
ทั้งในดานการสอนและการบริหารอยางเปนที่ประจักษ
นอกเหนือจากการทํางาน พี่นอยยังเปนแบบอยางที่ดี
ดานการปฏิบัติตนใหแกนอง ๆ ชวยถายทอดความรู
ความสามารถ และประสบการณไปยังเพือ่ นรวมงานดวย
ความเปนกัลยาณมิตร มุงหวังใหนอง ๆ ไดพัฒนาตนเอง
และการทํางานอยางเต็มศักยภาพ ในยามที่มีปญหา
ไมวาจะทั้งปญหาสวนตัวหรือปญหาดานการทํางาน
พี่นอยจะหยิบยื่นความชวยเหลือและใหคําปรึกษาทันที
ดวยความเต็มใจ การปฏิบตั งิ านในชีวติ การเปนขาราชการ
ของพี่ น  อ ยจนถึ ง วั น เกษี ย ณอายุ ร าชการ ได ส ร า ง
คุ ณ ประโยชน กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อย า งหาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด
ความโดดเดนทั้งดานการเปนผูนํา การบริหาร วิชาการ
และความเปนเพือ่ นรวมงานตลอดระยะเวลาทีไ่ ดทาํ งาน
รวมกับพี่นอย จะเปนความทรงจําและประสบการณที่ดีอยูในความทรงจําของพวกเรา
ตลอดไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลใหพี่นอย
และครอบครัวประสบแตความสุขและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
ดร.วรศิริ บุญซื่อ
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รองศาสตราจารย ดร.

พิชญสนี ชมภูคํา
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีี
วิชาการงานเดนเปนแบบอยาง
ศึกษานิเทศกเดนชื่อระบือไป
หลักทํางานผสานทฤษฎีปฏิบัติ
เกิดประโยชนพัฒนาคณาชน

วิถีทางการศึกษานาเลื่อมใส
“พระพิฆเนศวร” รางวัลไดประดับตน
นําความรูสูพิพัฒนประกอบผล
ควรบุคคลประกาศคาสงานัก

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา
สามี

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๒๖ กันยายน ๒๕๐๔
นายคํา เชื้อวงค
นางจํา เชื้อวงค
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา
๑๓ มกราคม ๒๕๒๙
อาจารย ๑ ระดับ ๓
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗

ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนบานทาชาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนชัยพรวิทยา อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนจักรคําคณาทร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประสบการณการทํางาน

การทํางานประจํา
๑๓ มกราคม ๒๕๒๙
พฤษภาคม ๒๕๓๓

อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ชวยปฏิบัติราชการ สํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดแมฮองสอน
พฤษภาคม ๒๕๓๕
อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
พฤษภาคม ๒๕๓๗
อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
พฤษภาคม ๒๕๓๘
อาจารย ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ชวยปฏิบัติราชการ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมถ จังหวัดลําพูน
๑ สิงหาคม ๒๕๔๐
อาจารย ๒ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมถ จังหวัดลําพูน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศึกษานิเทศก ๖ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา ๘
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ศึกษานิเทศก ๗ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา ๘
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
ศึกษานิเทศก ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวยราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕ กันยายน ๒๕๔๘
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
๑ กันยายน ๒๕๔๙
อาจารย ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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การทํางานบริการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารการวิจัยกาสะลองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
และนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาเยาวชนเชียงใหมรว มใจอนุรกั ษ
แมปง ของคณะกรรมการประสานงานอนุรกั ษแมปง และสิง่ แวดลอม
(คอปส.) มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม หลั ก สู ต รได รั บ การตี พิ ม พ
และเผยแพรเปนภาษาญี่ปุน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ กองบรรณาธิการ พิฆเนศวรสาร
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ประสบการณดานการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หัวหนาสาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศึกษานิเทศก หัวหนางานวิจัยและนิเทศงานการเรียนการสอน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก กรมสามั ญ ศึ ก ษา
เขตการศึกษา ๘ และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

๑. ไดรับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสถิตปิ ระยุกต รางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ประจําป ๒๕๔๒
๒. ไดรับเกียรติบัตรสอนเสริมความรูใหนักเรียนในการสอบแขงขันทักษะวิชาคณิตศาสตร
และนักเรียนไดรับรางวัลในปการศึกษา ๒๕๔๓ ของสหวิทยาเขตสวนบุญโญปถัมภ
จังหวัดลําพูน กรมสามัญศึกษา
๓. ไดรบั เกียรติบตั รผูป ฏิบตั งิ านดีเดนฝายแผนงาน ปการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนบุญโญปถัมภ
จังหวัดลําพูน กรมสามัญศึกษา
๔. ไดรบั ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ระหวางวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕. ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ระหวางวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
๖. ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดน ดานการเปนผูมีความสามารถในการถายทอดวิชาความรู
ประจําป ๒๕๕๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอในงาน Thailand Research Expo : Symposium
2012 และ 2018
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๘. วิทยานิพนธระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
(วช.) ประเภททุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๕๖
๙. ไดรับรางวัลคุณภาพดานการสรางสรรคการเรียนการสอนออนไลน ประจําป ๒๕๖๒
จากสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๐. ไดรับรางวัลพระพิฆเนศวร ผูปฏิบัติงานดีเดนสายวิชาการ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๑. บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอในงานระดับนานาชาติ The Excellence in
Teacher Education and Research Innovation Under the Project of The 120th
Thai Education Anniversary Celebration To Honor His Majesty The King :
The Teacher of The Land
๑๒. ไดรับสัมฤทธิบัตรในการดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

๑. ผานการอบรมศึกษานิเทศก รุนที่ ๓๖ ป ๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ผานการพัฒนาเปนบุคลากรแกนนําการวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๒ ป ๒๕๔๗
๓. ศึกษาดูงานดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๔ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ State of
Minnesota, USA
๔. ไดรับทุนสนับสนุนจาก Rikkyo University, Development Education Association
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of the Ping River Basin and Environment (CCPE) เขารวมศึกษาดูงานและสัมมนา
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ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๒๒/๖๕ หมูบานกุลพันธวิลล ๑๒ ถนนวงแหวนรอบ ๓
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐
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จากใจผูเกษียณ

“

ความตั้ ง ใจของดิ ฉั น หลั ง เรี ย นจบมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย คื อ เป น ครู ส อน
วิชาคณิตศาสตร จึงเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา แตเมือ่ สําเร็จการศึกษาไดไปทํางานดานการ
ควบคุมภาพของบริษทั เอกชน แลวมาสอบบรรจุรบั ราชการในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ในเขตการศึกษา ๘ ไดรับการบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน และ
ย า ยปฏิ บั ติ ร าชการในโรงเรี ย นกรมสามั ญ ศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละลํ า พู น
เพือ่ อยูร ว มกับครอบครัว ในชวงรับราชการไดมโี อกาสเขารับการอบรมพัฒนาเปนครูแกนนํา
ดานคณิตศาสตรของ สสวท. เปนวิทยากรในกลุมโรงเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ไดสอบยายในตําแหนงศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๘
ตําแหนงศึกษานิเทศกวจิ ยั และคณิตศาสตร โดยมีแนวคิดวาจะไดนาํ ความรู ความสามารถ
มาพัฒนาการศึกษาในหนวยงานระดับทีก่ าํ หนดและปฏิบตั ภิ ารกิจเกีย่ วกับการพัฒนาครู
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร จึงสอบโอนยาย
ตําแหนง อาจารยผูสอน ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสาขาวิชาสถิติ (ปจจุบัน
เปนภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความมุงหมาย
ที่มาสอนในระดับอุดมศึกษา เพราะการจัดการศึกษาระดับนี้ไมใชการศึกษาภาคบังคับ
แตเปนการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนใหมีความรูความสามารถ ทักษะควบคูกับการเปน
บุคคลที่พรอมออกไปประกอบวิชาชีพได จึงไดประเมินศักยภาพของตนเองวานาจะ

๘๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ในชีวิตรับราชการ
ดิฉันไดมีโอกาสไดไปปฏิบัติหนาที่ในสถานที่
ตางกัน รวมทั้งหมด ๘ สถานที่ แมแตละ
สถานที่ตางกัน แตความมีวัฒนธรรมลานนา
เดียวกัน เปนพี่นอง ชวยเหลือ เอื้ออาทร
ตอกัน ทําใหมีเพื่อน พี่นองจากหนวยงาน
ที่เคยรวมทํางานดวยกันมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เ ป น
สถาบันที่ดิฉันปฏิบัติหนาที่รับราชการนาน
ที่สุด เปนเวลาประมาณ ๑๗ ป ไดนําพาให
รูจักพี่ ๆ นอง ๆ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทุกทานมีศักยภาพ ความสามารถ
ในการทํ า งานทุ ก ระดั บ ทั้ ง คณะผู  บ ริ ห าร
คณาจารย พนักงานสายสนับสนุนทุกหนวยงาน
มีการใหเกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สงเสริม
สนั บ สนุ น ร ว มรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และ
ทุกทานพรอมใหความรวมมือในภาระหนาที่
ในการสรางบัณฑิตใหมมี าตรฐานและบริการ
กาลเวลาผานมาสิบเจ็ดป
ไดอยูกินอบอุนแสนปลอดภัย
ขอขอบคุณสถาบันอันสูงคา
ชวยสรางสมประสบการณนานหลายป

วิชาการตอสังคม ดิฉันคิดวาโชคดีที่ไดมา
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นบรรยากาศการทํางานทีเ่ อือ้ ตอ
การปฏิบตั หิ นาที่ ทําใหมโี อกาสไดเขียนตํารา
ทํางานวิจยั เขียนบทความ ตลอดจนสรางสือ่
นวั ต กรรมที่ พั ฒ นาความรู  ท างด า นสถิ ติ
และการวิจยั ทัง้ แบบเอกสารและแบบออนไลน
ที่ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการตอสังคม สงผลใหเกิด
ผลงานทั้งดานวิชาการและงานวิจัย นํามาสู
ความสําเร็จในตําแหนงทางวิชาการ ในโอกาสนี้
ดิฉันขอขอบคุณทุกทาน ทั้งคณะผูบริหาร
ในระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับ
คณะ ภาควิชา ตลอดจนคณาจารยในสาขา
วิชาตาง ๆ รวมทั้งพนักงานสายสนับสนุน
ทุกทาน ทีไ่ ดสง เสริม สนับสนุน ใหความรวมมือ
ชวยเหลือ และใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

”

สถานที่แหงนี้ถิ่นอาศัย
ดวยนํ้าใจเพื่อนพองของนองพี่
ใหกาวหนาวิชาชีพสมศักดิ์ศรี
ชั่วชีวีสถาบันนี้ไมมีลืม

หลักในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ทํางานใหเต็มความสามารถ พัฒนาองคความรูโดยการ
เรียนรูสูการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๘๙
qtus

มุทิตาจิตแด...
รองศาสตราจารย ดร.พิชญสินี ชมภูคํา
รองศาสตราจารย ดร.พิชญสินี ชมภูคํา หรือ พี่เจน ของนอง ๆ
ผูเ ปนเสมือนเสาหลักของหลักสูตรสถิตปิ ระยุกตมาโดยตลอด ตัง้ แตวนั แรก
ที่พี่เจนไดกาวเขามาเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตั้งแตวันนั้นจนถึงปจจุบัน พี่เจนไดทุมเท เสียสละทั้งพลังกาย พลังใจ
และสติปญ
 ญา ใหกบั องคกร หลักสูตร ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
อยางเต็มที่ ทําใหพวกเราในฐานะเพือ่ นรวมงานและนอง ๆ ไดเห็นแบบ
อยางที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเปนอาจารยหรือครูที่ดีของนักศึกษา
อี ก มากมาย ซึ่ ง ได เ ห็ น ถึ ง ความเป น ครู มื อ อาชี พ ของท า นอาจารย
ที่ไดพยายามอบรม สั่งสอน ทั้งความรูทางวิชาการและแบบอยางในการดําเนินชีวิต และ
หลายครั้งไดเปนผูสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาอีกจํานวนมาก ความเปนครู
มืออาชีพนี้ ยังรวมไปถึงความเปนผูเรียนรูตลอดเวลา ที่แมทานจะเปนผูมีคุณวุฒิทาง
วิชาการสูง เปนทีย่ อมรับขององคกรตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม
แตยังใฝหาความรูจากการเขารวมอบรม สัมมนา เพื่อเรียนรูจากทานอื่น ๆ โดยไมคิดวา
ตัวเองเปนผูรูทั้งหมด นอกจากนี้ยังเปนผูที่รักในการทํางาน การผลิตผลงานตาง ๆ ที่ทาน
ไดทุมเทเวลาผลิตออกมาจํานวนมากอันเปนที่ประจักษ
การมีบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดีเชนนี้ ทําใหนอง ๆ และเพื่อนรวมงานไดรับแรง
บันดาลใจในการขับเคลื่อนการทํางานไปขางหนา แมวาในวาระที่ทานตองเกษียณอายุ
ราชการในครั้งนี้ เราอาจจะเสียบุคลากรที่มีคุณคายิ่งของพวกเราไป แตเชื่อวาแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของทานจะอยูในใจของพวกเราตลอดไป ในโอกาส
ที่ถึงวาระเกษียณอายุราชการของทานรองศาสตราจารย ดร.พิชญสินี ชมภูคํา พวกเรา
ขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารยเคารพนับถือ ชวยปกปองคุมภัยให
อาจารยมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตลอดไป
ดวยรัก และเคารพ
นอง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
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รองศาสตราจารย ดร.

วิไลพร ลักษมีวาณิชย
ภาควิชาฟิสิกสและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชาฟ
ฟิสิกสและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโโนโโลยีี
ไดรางวัล “ขาราชการพลเรือนดีเดน”
วิจัยดีมีคุณคาระดับชาติ
เปนครูเดนครูดีที่ประจักษ
ทั้งเพื่อนพองผองศิษยลวนชื่นชม

ชํานาญเนนฟสิกส คณิตศาสตร
จึงองอาจวิชาการงานชื่นชม
วางตนเปนที่รักที่เหมาะสม
ควรนิยมประกาศเกียรติคุรุคุณ

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา
คูสมรส
บุตร – ธิดา

การรับราชการ
เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๑๔ มกราคม ๒๕๐๔
นายเซงหาน แซแต
นางกี แซแต
นายอําพล ลักษมีวาณิชย
นายนพฤทธิ์ ลักษมีวาณิชย
นางสาวสิรภัทร ลักษมีวาณิชย
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
อาจารย
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘

ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี – พลังงาน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๗ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ Basic Cobol Programming สถาบันบริการ
คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ Ph.D. (Rubber and Polymer Technology), University of
Bradford
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ประสบการณการทํางาน
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓
๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
๑ เมษายน ๒๕๔๙

อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสกิ สพอลิเมอร ภาควิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณดานการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕

รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตริตาภรณมงกุฎไทย
ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
ประถมาภรณมงกุฎไทย
ประถมาภรณชางเผือก
มหาวชิรมงกุฎ

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗
๒. ไดรบั สนับสนุนการทําวิจยั หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เรือ่ ง การสรางแบบ
จําลองยางรองคอสะพานดวยคอมพิวเตอร ดวยงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. การเผยแพรผลงานวิจัยระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ ขณะปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
๔. การรวมทําวิจัยกับคณาจารยหลายทาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน ขณะปฏิบัติ
หนาที่เปนอาจารย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕. การไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งในระดับผูชวยศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลําดับ
๖. การไดรับการคัดเลือกใหเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน” สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

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

๙๖ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

ภาคภูมใิ จทีไ่ ดทาํ งานในหนาทีค่ รูมาตลอดชีวติ การรับราชการ ขอขอบพระคุณ
หนวยงาน ผูบริหาร และเพื่อนรวมงาน ที่เปดโอกาสใหไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
มุงมั่นจนประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ขอบคุณทุกกําลังใจจากครอบครัว
และกัลยาณมิตรที่ใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม ขอใหบุคคลเหลานั้น
และสรรพสิง่ ทัง้ หลายจงมีแตความสุข ปราศจากความทุกข ไมมเี วร ไมมภี ยั ไมมคี วาม
คับแคนใจ จงมีแตความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งปวง ความสุข
ความสําเร็จของขาพเจาจะบังเกิดมิไดหากปราศจากบิดามารดาทีเ่ คารพรักเปนอยางยิง่
ขาพเจาขออุทิศคุณความดีทั้งหลายที่ไดกระทําแดบุพการี ญาติพี่นอง ทั้งที่มีชีวิตอยู
และที่วายชนมทุกทาน

”

รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๙๗
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มุทิตาจิตแด...
รองศาสตราจารย ดร.วิ ไลพร ลักษมีวาณิชย
แดรองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย
ผู  เ ป น ดั่ ง ดวงประที ป และร ม ไทรใหญ ข องนั ก ศึ ก ษา
และคณาจารยภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
ทานเปนผูชี้นําและแบบอยางที่ดีใหกับนอง ๆ ผูรวมงาน
และนักศึกษา ทานมีความทุมเทใหกับงานและมีความ
ปรารถนาดีตอนักศึกษา เปนอาจารยที่มีจิตวิญญาณ
ของการเปนผูใหแกศิษย เปนมิตรที่มีแตความเอื้ออาทร
เปนพีท่ มี่ แี ตความปรารถนาดีตอ นอง ดังผลงานของทานทีไ่ ดปรากฏ ซึง่ ทําใหพวกเราเปย ม
ไปดวยศรัทธาทีม่ ตี อ ทาน และพรอมกาวตามวิถแี หงความภูมใิ จทีท่ า นไดสรางไวเพือ่ สืบสาน
เจตนารมณอันแนวแนของทานในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเปนครูที่ดีมีคุณภาพพรอมพัฒนาทองถิ่นสูสังคม
เมื่อทานอยูทานคือครูผูสันทัด
เปนรมโพธิ์รมไทรใหหญิงชาย
มาบัดนี้ทานเกษียณเปลี่ยนฐานะ
ใหประสบพบสุขทุกคืนวัน
เมื่อจากไกลมวลนองอวยพรให
แมจากไกลในใกลก็สําราญ

คอยบัญญัติคัดงานการทั้งหลาย
งานมากมายผานไดเพราะใครกัน
กราบคุณพระชวยคุมครองของพี่ฉัน
ทุกขภยั นัน้ อยาไดหมายกลํา้ กรายพาล
ดวยดวงใจเคารพทานทุกวันวาน
ตราบเทานานขออาลัยมิลืมเลือน
ภาควิชาฟสกิ สและวิทยาศาสตรทวั่ ไป

๙๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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ผูชวยศาสตราจารย

สุมิตรา ศรีชูชาติ
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโโนโโลยีี
เปนครูดีที่ศิษยเคารพรัก
สํานักวางแผนและพัฒนาอํานวยการ
ถือหลักปฏิบัติงาน “รับผิดชอบ”
รูรักสอนเต็มที่นิยมชม

มีฝมือประจักษบริหาร
ทั้งตําแหนงรองอธิการฯ นาชื่นชม
รูหนาที่ที่มอบอยางเหมาะสม
จรรยาสมเชิดชูคาสงางาม

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ
ตําแหนง

๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๔
นายประสิทธ ศรีชูชาติ
นางรีราวันตี ลองรานี
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗
อาจารย ๑ ระดับ ๓

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๐๑
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘

ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
ประถมศึกษาปที่ ๗ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณการทํางาน

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

ประสบการณดานการบริหาร
๗ เมษายน ๒๕๔๓
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๓
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ธันวาคม ๒๕๕๑
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑๐๒ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สํานักวางแผนและพัฒนา
หัวหนาฝายวางแผนและงบประมาณ ประจําสํานักวางแผนและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวางแผนและพัฒนา
หัวหนาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๐๓
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จัตุรถาภรณชางเผือก
ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประถมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

ภูมิใจใน “ความเปนครู” ในการปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

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

๑๐๔ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

ในวันหนึ่ง เมื่อชีวิตการทํางานของเราเดินทางมาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ซึ่งถือเปนวันสุดทายในการทํางานของผูที่มีอายุครบ ๖๐ ป ก็รูสึกวาถึงเวลาแลว
ที่จะตองกลาวคําอําลาเวทีแหงนี้กับคนรอบขางอยางเปนทางการเมื่อวันเกษียณ
อายุราชการมาถึง
ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปที่ผานมา ในการปฏิบัติราชการ ดิฉันรูสึกวาตนเอง
เปนคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ไดรับโอกาสกาวเขามาสูรั้ว มร.ชม. แหงนี้ ที่ทําใหดิฉันไดรับ
แตสงิ่ ดี ๆ ทัง้ ความสุข ความมัน่ คง ตลอดจนความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน ตองขอบคุณ
ความรวมมือ รวมใจ ของผูรวมงานทุกคน ที่รวมฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ และที่ลืมไมได
คือ “มหาวิทยาลัย” ที่เปนผูใหทุกสิ่งทุกอยาง จนทําใหเกิดความสําเร็จในวันนี้
ตลอดเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดิฉันไดปฏิบัติหนาที่ดวยความตระหนัก
และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และตั้งใจทํางานจนสําเร็จ หลักการหนึ่ง
ของการทํางานที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอดคือ “รักในงานที่ทํา และ
ทําในงานทีร่ กั ” ดิฉนั มีโอกาสดีทไี่ ดทาํ ในงานทีร่ กั และมีความภาคภูมใิ จเปนอยางยิง่
ที่ไดทําหนาที่ “ทดแทนคุณแผนดิน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปรียบเสมือนบานหลังที่สองที่ใหความอบอุน
เปนสุขตลอดมา และดิฉนั คาดหวังวาบุคลากรทุกทานทีอ่ าศัยอยูใ นบานหลังนี้ จะรวมมือ
รวมใจกัน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน สงเสริมให “บานของเรา” ไดมีการปรับตัว
และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อกาวตอไป
อยางยั่งยืน

”

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๐๕
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มุทิตาจิตแด...
ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ
ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ หรือ
อาจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ ของเด็ก ๆ นักศึกษา หรือ
พี่ตู สําหรับนอง ๆ อาจารยผูรวมงานและเจาหนาที่
ทุกคน พี่ตูเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และ
ยังเปนทีป่ รึกษาทีด่ ใี หกบั นอง ๆ อาจารยและนักศึกษา
ในภาควิ ช าเป น อย า งดี อี ก ทั้ ง ยั ง เป น แบบอย า ง
ในการทํางานและการดํารงชีวิตที่มั่นคง เรียบงาย
จริงจัง และใสใจในทุกรายละเอียด ตลอดระยะเวลา
ที่ไดทํางานรวมกับอาจารยทําใหไดมีโอกาสเรียนรู
แบบอยางในการทํางานตลอดจนแนวคิดมุมมอง
ในแงมุมตาง ๆ เพื่อนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุด
พีเ่ ปนบุคคลทีเ่ ห็นคุณคาของอาจารยผรู ว มงานทุกคน
เห็นไดชัดจากการเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นในการประชุมหรือการทํางาน
ซึ่งบงบอกถึงการเปนผูซึ่งมีวิสัยทัศนที่เปดกวาง เปนผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน ดังเชน
การที่ พี่ ตู  ไ ด ใ ช ทุ น ทรั พ ย ส  ว นตั ว ให ทุ น การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษามาโดยตลอด อี ก ทั้ ง
ยังเปนบุคคลที่ทรงคุณคา เปนแบบอยางของอาจารย นองพนักงาน ตลอดจนนักศึกษา
ในโอกาสที่ถึงวาระเกษียณอายุราชการของทานผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ
พวกเรา นอง ๆ ผูรวมงาน และลูกศิษย จึงขอแสดงมุทิตาจิต และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ าจารยเคารพนับถือ ชวยปกปองคุม ภัยใหอาจารยมสี ขุ ภาพกาย
ที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใชชวี ิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตลอดไป
ดวยรัก และเคารพ
นอง ๆ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
๑๐๖ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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อาจารย ดร.

คมศลป ประสงคสุข
ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน

ภาควิชาการปประถมศึึกษา คณะครุุศาสตร วิทยาลััยแมฮองสอน
ไดรางวัล “ครูผูทรงคุณคา” ประจักษแจง
เปนประธานหลักสูตรการประถมฯ สมกิจจา
ประจําอยูวิทยาลัยแมฮองสอน
แตหัวใจมุงพรอมพัฒนาคน

ผานหลายแหงอํานวยการสถานศึกษา
บมวิชาสอนศิษยรูเปนครูชน
ทามภูผาซับซอนสูงยอดสน
หนาที่ตนชนะกิจพิชิตแลว

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา
คูสมรส
บุตร – ธิดา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๔
นายธง ประสงคสุข
นางพวงมาลา ประสงคสุข
นางอรนภา ประสงคสุข
นางสาวนภาศิลป ประสงคสุข
นายสุรสิทธิ์ ประสงคสุข

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ตําแหนง
อาจารย

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๐๙
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การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประถมศึกษา)
วิทยาลัยครูสกลนคร
การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประสบการณการทํางาน
๔ มกราคม ๒๕๖๐

อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน

ประสบการณดานการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๑๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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ครูใหญโรงเรียนบานปลาปากนอย จังหวัดนครพนม
อาจารยใหญโรงเรียนบานโพนทัน จังหวัดนครพนม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสะเดา จังหวัดนครพนม
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแมฮอ งสอน

ตริตาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

- เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลิตครูสูความเปนเลิศ วิทยาลัยแมฮองสอน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
- เลขานุ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาและวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
- ไดรับรางวัลครูผูทรงคุณคา เนื่องในวันครู ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

- ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑
- หลักสูตร Certificate of Executive Leadership และศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒
- รวมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๑๑
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ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๙๒ หมูที่ ๒ ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๔๖๓๘ ๕๓๖๖
E-mail address : kom4886@gmail.com
๑๑๒ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

Living the simple life :

ใชชีวิตที่เรียบงาย

ชีวิต ชีวิต และชีวิต เปนสิ่งสําคัญของสรรพสิ่งในโลก ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
และไมมีชีวิต ชีวิตคนเราตองปรับกาย วาจา และใจ หรือปรับอุณหภูมิเบื้องบน
เบื้องลาง และขางเคียง เพื่อการอยูเปนและมุงมั่นตั้งใจตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
โดยทําดีทสี่ ดุ ในจุดทีท่ าํ ทัง้ นีไ้ มวา คน สัตว สิง่ ของ เครือ่ งใช หรือแกวแหวน เงินทอง
เราตองรูจักวางแผนการใช การเก็บรักษาอยางทะนุถนอม และในสิ่งที่ควรทําลาย
มิเชนนั้นแลวสิ่งเหลานั้นจะจากเราไป โดยมิชา... (ตถตา : สิ่งทั้งปวงความเปน
เชนนั้นเอง)

”

คมศิลป ประสงคสุข

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๑๓
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มุทิตาจิตแด...
อาจารย ดร.คมศิลป ประสงคสุข
“การทํางานในพื้นที่หางไกล ตองใชหัวใจ
ทํ า งาน..” เป น สิ่ ง ที่ ช าววิ ท ยาลั ย แม ฮ  อ งสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮอ งสอน
ใชเปนปณิธานในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่ ทุกคนตองใชความมุงมั่น ตั้งใจ
แนวแน ในการทํางานทีห่ า งจากบานเกิดเมืองนอน...
อาจารย ดร.คมศิลป ประสงคสุข เปนบุคคลหนึ่ง
ทีม่ าจากตางถิน่ เปนบุคคลตัวอยางทัง้ ในการทํางาน
และในการใชชีวิตใหกับอาจารยรุนนอง เปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจในการแนะนําสิ่งที่ดี
สอนงาน และมอบโอกาสที่ดีในการทํางานใหกับนอง ๆ ทุกคน เปนผูมีความเมตตา
ตอลูกศิษย มุง มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะใหความรู ทักษะ ใหกบั นักศึกษาในทุกคนเปนอยางดีระยะทาง
เปนเครื่องพิสูจนมา วันเวลาบอกคุณคาของคน การมุงมั่นทํางานที่ผานรอนหนาวและ
อุปสรรคมามากมาย สงผลใหคณ
ุ ความดีทที่ า นสรางไวมมิ เี ลือนจากใจเราทุกคน ขอใหทา น
อาจารย ดร.คมศิลป ประสงคสุข มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรง พบพาน
แตสิ่งที่ดีตลอดไปคะ
อาจารยนวพร ชลารักษ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา

๑๑๔ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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นางธนิดา ปนแกว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รางวัล “ครูผูทรงคุณคา” แจงประจักษ
“หนึ่งแสนครูดี” ศรีประเทศประดับตรา
จึงไดชื่อคือครูผูชนะ
เปนครูเกงในใจศิษยคิดพึ่งพิง

อีกมากนักรางวัลประกาศคา
บงชี้วาคือครูดีที่แทจริง
มิเคยละงานหลักที่หนักยิ่ง
เปนครูดีศรีมิ่งคุรุชน

ชีวิตและผลงาน

เกิด
บิดา
มารดา
บุตร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๓
นายถา ปนแกว
นางปลิว ปนแกว
นายสุธีรวรรษ ปนแกว

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐
ตําแหนง
ครู
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๑๗
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การศึกษา

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

๑๑๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

ประสบการณการทํางาน
๒๘ เมษายน ๒๕๔๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณดานการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๘

ครูประจําชั้นระดับปฐมวัย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน
หัวหนาฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- หัวหนาฝายประชาสัมพันธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
- หัวหนางาน งานประสานงานชมรมผูป กครองและครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- งานบริการวิชาการ
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๑๙
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เบญจมาภรณมงกุฎไทย

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

๑. ไดรวมเตรียมงานใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และรวมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเปนเกียรติ
สูงสุดที่ขาพเจาไดมีโอกาสถวายงานใหแกพระองค อาทิ
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมมุ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลางิ้ว อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาขาวหลาม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปุงยาม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโกรแปะ อําเภอคง จังหวัดแมฮองสอน
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ไดรับรางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓. ไดรับรางวัลครูดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๔. ไดรบั รางวัลครูดเี ดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕. ไดรบั รางวัลครูดเี ดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๖. ไดรบั รางวัลครูดเี ดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. ไดรับรางวัลครูดีเดนดานมนุษยสัมพันธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
๘. ไดรบั รางวัลครูดเี ดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๙. ไดรับรางวัลตนแบบคนดีศรีเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑. ไดรบั รางวัลครูผทู รงคุณคา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๒๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

- รวมศึกษาดูงานระดับปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖
- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดการบริหารดานการจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑ – ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย
- เขารวมมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA ๒๐๑๗ และรวมโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนตามศาสตรพระราชา เมื่อวันที่
๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร
- เขารวมอบรมโครงการการเรียนรูชุมชนทางอาชีพ ในหัวขอ “การสรางเสริมคุณลักษณะ
คนไทยทีพ่ งึ ประสงค ๔ ประการ ผานแผนการเรียนรูอ งคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
EDUCA ๒๐๑๙”
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรสถานศึกษาระดับบริบาล และระดับปฐมวัย ตามศาสตร
พระราชา เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมบุคลากรเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายอยางเปนลําดับขัน้ พัฒนาการไปสูก ารมี PA Liter เมือ่ วันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมประชุมปฏิบัติการดําเนินโครงการ (PL 09) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เมอรเคียวเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๒๑
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- เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการ เรียนรูบทเรียนสะเต็มศึกษา
การสอดแทรกสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนและความเชื่อมโยงของสาระ STEM และ
จัดทําแผนจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษาสูการปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมศึกษาดูงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับคณะปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) จังหวัดเชียงใหม กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ (มสส.) กําหนดจัดงานปฏิรูป
การศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๖๓ ภายใตแนวคิด “พลเมืองเชียงใหมพรอมไปตอ
(Chiang Mai Next)” ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
- เขารวมอบรมโครงการชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) ในหัวขอ “การเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยทีพ่ งึ ประสงค ๔ ประการ ผานแผนจัดการ
เรียนรู ๕ องคา” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาศักยภาพครูพเี่ ลีย้ ง ผูด แู ลนักศึกษา ครูรกั (ษ)ถิน่
รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดานการจัดประสบการณสําหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๓๔ หมูที่ ๒ ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๙ ๕๑๒๖ ๓๖๓๐

๑๒๒ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

ขาพเจา นางธนิดา ปนแกว ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ ทีใ่ หโอกาส
ขาพเจาไดมาอยูใ นรมโพธิอ์ นั อบอุน ตลอดระยะเวลาทีย่ าวนาน ตัง้ แตครัง้ เมือ่ ยังเปน
วิทยาลัยครูเชียงใหม ถานับตั้งแตเปนนักศึกษาจนกระทั่งไดเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของหนวยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาพเจาไดรับ
ความรูและประสบการณตาง ๆ มากมายจากสถานที่แหงนี้ อันเปรียบเสมือนบาน
อีกหลังหนึ่งของขาพเจา ที่ขาพเจามีความรัก เคารพ และผูกพันเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณครูอาจารยทุกทานที่เคยอบรมสั่งสอนขาพเจามา สถานที่แหงนี้
ไดสรางเกียรติ ฐานะใหกับขาพเจาและครอบครัว แมในวันนี้ขาพเจาไดเดินมาถึง
วาระที่ตองเกษียณ ขาพเจาจักขอเก็บความรักความภาคภูมิใจไวตลอดไป

”

ดวยความรักและผูกพัน
นางธนิดา ปนแกว

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๒๓
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มุทิตาจิตแด...
ออาจารย
าจดาารยปธนนนิแกิดาว ปนแแกกว
นางธนิ
เมื่อกลาวถึงคุณครูธนิดา ปนแกว หรือที่เด็ก ๆ
เรียก คุณครูจี๊ด หรือ ครูแมจี๊ด คุณครูจี๊ดเปนผูมีความรู
ความสามารถดานนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย ถายทอด
ใหเด็กรุน สูร นุ อารมณดี ยิม้ แยมแจมใส มีแตเสียงหัวเราะ
มีความจําแมนเกี่ยวกับเพลง/คําคลองจอง/บทเก็บเด็ก
มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาตนเอง ทัง้ ดานการจัดการเรียน
การสอน งานวิชาการตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทํางาน
จนถึงเกษียณอายุคุณครูจี๊ดไดทุมเทกําลังกาย กําลัง
สติปญญา ใหกับการทํางานดวยความเสียสละอดทนมุงมั่นมาโดยตลอด มีความรัก
ความเมตตาต อ ศิ ษ ย และเพื่ อ นร ว มงาน คอยให คํ า แนะนํ า ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง าน
มาโดยตลอด คุณครูจี๊ดไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผูทรงคุณคา” พวกเราชาวสาธิตฯ
มีความรูสึกประทับใจที่ไดทํางานรวมกับครูจี๊ดเสมอมา
ตั้งแตเริ่มเดิมทีที่รูจัก
หกสิบปมุงทํางานเพื่อโรงเรียน
คุณความดีที่ไดทําแจงประจักษ
ตองอําลาจากกันแสนอาลัย
ครูจี๊ด ธนิดา ปนแกว คนนี้
ความสามารถนาฏศิลปฟอนรําวง
พวกเราชาวสาธิตฯ ราชภัฏทุกคน
นองนองสาธิตฯ เปนกําลังใจ

ไดหยุดพักถึงเวลาวัยเกษียณ
ดวยความเพียรผานรอนหนาวมามากมาย
เปนที่รักชาวสาธิตมิหางหาย
แตสายใยความผูกพันยังมั่นคง
สรางสิ่งดีเพื่อศิษยบรรลุจุดประสงค
เจตจํานงใหเจริญยิ่งขึ้นไป
ขอบุญมาชวยดลพบสุขอันสดใส
สายสัมพันธหวงใยมิรูลืม

รักและผูกพัน
จากพวกเราชาวสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๒๔ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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นายจรัล บุญตัน
งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
รูหนาที่บริการยานพาหนะ
บริการบุคลากรมิเกี่ยงพัก
ถือหลักงานปลอดภัยเปนที่ตั้ง
ทางใกลไกลลําบากรูสูอดทน

มิเคยละงานตนสูทนหนัก
จึงเปนที่นับถือรักของทุกคน
ตรวจระวังรถราใหพรอมหน
จึงเกิดผลชนะงานอยางภูมิใจ

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา
คูสมรส

๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔
นายสม บุญตัน
นางบัวผลัด อินทะพันธุ
นางอรพรรณ บุญตัน

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙
ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต

การศึกษา

ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
จังหวัดเชียงใหม

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๒๗
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๑๒๘ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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ประสบการณการทํางาน
๑๐ มกราคม ๒๕๓๙
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑ เมษายน ๒๕๓๓
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.๑
พนักงานขับรถยนต ส.๒
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
เบญจมาภรณชางเผือก
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก
เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๒๙
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ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

- ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- ไดใหบริการขับรถแกผบู ริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ในการเดินทางไปราชการโดยสวัสดิภาพเสมอมา
- ไดดูแลรักษายานยนตของราชการ ตามที่ไดรับมอบหมายใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๑๕๓ ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทรศัพท ๐๖ ๑๗๔๕ ๕๘๕๔

๑๓๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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จากใจผูเกษียณ

“

ประทับใจที่ไดมีโอกาสทํางานในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา จนเกษียณอายุราชการ ถึงแมจะมีวิชาความรูไมมาก
แตมีความขยันขวนขวายอยูเสมอ ขอบคุณมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่เปรียบเสมือน
บานหลังที่สอง และขอบคุณผูรวมงานทุกคนที่ทําใหการทํางานรวมกันสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี

”

นายจรัล บุญตัน

เรือชนะคลื่น ’๖๔ ๑๓๑
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มุทิตาจิตแด...
นายจรัล บุญตัน
กลาวถึงลุงรัล จรัล บุญตัน ผมในฐานะ
รุน นองและเพือ่ นรวมงานทีร่ ว มงานกันมา ๒๐ กวาป
ผมถือวาลุงเปนบุคลากรอีกทานหนึ่งที่มีความตั้งใจ
ทุมเทใหกับการทํางานในหนาที่ของพนักงานขับรถ
ไดเปนอยางดียิ่ง สรางผลงานและคุณประโยชน
ใหกับองคกรมากมาย ในวัยกลางคนอาจจะเปน
คนอารมณรอนบางเปนบางครั้ง แตก็ไมเคยสราง
ความเสียหายใหกับหนวยงานและองคกร อีกดาน
หนึ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจ ลุ ง จะเข า ร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัย สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ใหกับเพื่อนรวมงานอยูเปนประจํา ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงทําหนาที่รับผิดชอบ บริการขับรถรับ – สง
อาจารย เจ า หน า ที่ นั ก ศึ ก ษา ให ถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทางดวยความปลอดภัยตลอดมา ซึ่งถือเปน
ผลงานและเปนแบบอยางที่ดีที่รุนนองอยางผมและอีกหลาย ๆ คนควรจะปฏิบัติตาม
ผมถือวาลุงคือเรือชนะคลืน่ อีกลําหนึง่ ทีฝ่ า มรสุมมาจนถึงฝง ไดสาํ เร็จ ทายนีผ้ มขออาราธนา
คุณพระศรีพระรัตนตรัย จงดลบันดาลใหคณ
ุ ลุงจรัล บุญตัน ใชชวี ติ หลังเกษียณอายุราชการ
อยางมีความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณแข็งแรง ประสบแตสิ่งที่ดีงามตลอดไป
ปรัชญา ชัยขาว
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานยานพาหนะ

๑๓๒ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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นางสาวนภัสนันท ชยภักดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุทิศตนเพื่อผลงานเปนประจักษ
รูบริหารสํานักงานในองคกร
ถือหลักการงานถูกตองเปนที่ตั้ง
ทุมเทงานเสียสละเอื้อเฟอกัน

เปนผูรักเรียนรูเปนครูสอน
ผลดียอนพัฒนาสถาบัน
เปนผูใหจริงจังและสรางสรรค
ผลของงานคือรางวัลประกาศคุณ

ชีวิตและผลงาน
เกิด
บิดา
มารดา
บุตร – ธิดา

๒๗ มีนาคม ๒๕๐๔
นายศรีหมื่น ชัยภักดี
นางอําภา ชัยภักดี
นางสาวสุพชยฌ สารมนู
นายจารุดิศ สารมนู

การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
ตําแหนง
พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยแมโจ
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ประสบการณการทํางาน
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑ เมษายน ๒๕๕๓
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

คนงาน
พนักงานบริการ
พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑
พนักงานพิมพ ส.๑
พนักงานพิมพ ส.๓
พนักงานธุรการ ส.๓
พนักงานธุรการ ส.๔

ประสบการณดานการบริหาร

- หัวหนาสํานักงาน สภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
เบญจมาภรณชางเผือก

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

- เจาหนาที่พัสดุ สํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเชียงใหม
- เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเชียงใหม
- เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- หัวหนาสํานักงาน สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอ าํ นวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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การปฏิบัติราชการที่เปนความภาคภูมิใจ

- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสโมสรเจาหนาที่ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔
- คณะกรรมการการปฏิบัติงานฝายตอนรับ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม กลุมภาคเหนือ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๓
- อาจารยพเิ ศษ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และวิชาบุคลิกภาพเพือ่ งานธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนินการสอบแขงขัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒
- วิทยาการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การพัฒนาบุคลิกภาพทีด่ ี เพือ่ เขาสูก ารทํางาน ใหแกนกั ศึกษา
ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓
- รวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนิน โครงการตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือบุคลากร ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนินฝายตอนรับ การถวายองคผาปาเพื่อสมทบทุน
กอสรางองคพระมหาเจดีย
- ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการดําเนินฝายตอนรับ งานเกษียณอายุราชการ คณาจารย
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๔๐ เรือชนะคลื่น ’๖๔
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การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

- เขารวมอบรมแบบเขมหลักสูตรเจาหนาที่การพัสดุ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่
๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒
- เขารวมการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
- เขารวมการอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เบื้องตน) ประจําป ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในสํานักงาน
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
- เขารวมอบรมการจัดทําคูม อื จรรยาบรรณ และคูม อื ประกันคุณภาพ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมเครือขายประชาสัมพันธ “PR อยางไรใหไดผล” เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการวางตนของคนทํางานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ”
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุนที่ ๒
เมือ่ วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมเอือ้ งคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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- ศึกษาดูงานดานการบริหารงานสภาคณาจารยและขาราชการ วันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
- เขารวมอบรมผูป ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ (สําหรับผูท ไี่ มมปี ระสบการณ
ประเมินคุณภาพ) รุน ที่ ๑ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- เขารวมอบรมการจัดทําโครงรางองคกร (EdPEx) ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเปนพิธีกร และการจัดพิธีการ” เมื่อวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร จังหวัดเชียงใหม
- เขารวมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ”
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- เขารวมอบรมหลักสูตร “การบริหารสํานักงานยุคใหมโดยใชระบบสารสนเทศ” เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมอบรมหลักสูตร “การบริหารคน และการบริหารงาน” โดยอาจารยธรี ะชัย เขมนะสิริ
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- เขารวมอบรม “การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การบันทึกขอมูลในระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
(e-GP)” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอัลไพนกอลฟรีสอรท จังหวัดเชียงใหม
- เข า ร ว มโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือ่ ง การเขียนคูม อื การปฏิบตั งิ าน และการเขียนผลงาน
วิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุน ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
เอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรดานบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทํางานสําหรับ
หัวหนางาน หัวหนาสํานักงาน คณบดี/ผูอํานวยการ และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เขารวมโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและสรางคานิยมในการปฏิบตั งิ านอยางซือ่ สัตย
สุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน
- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝกอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การจั ด ทํ า และวิ ธี ก ารเขี ย นคู  มื อ การปฏิ บั ติ ง าน”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๒ – ๑๓
กันยายน ๒๕๖๓ และระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง วินัย
การเงิน การคลัง และการเบิกจายเงินเพื่อปองกันความผิดละเมิดของเจาหนาที่ ผานระบบ
ออนไลน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
- เขารวมอบรมในหัวขอ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส จัดโดยสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เข า ร ว มโครงการเตรี ย มความพร อ มสู  ก ารเกษี ย ณอายุ ร าชการ “เกษี ย ณสร า งสุ ข ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท

๑๓๐/๔ หมูที่ ๓ ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ๐๘ ๑๐๓๕ ๐๗๐๑
E-mail address : Npatsanun_chaibhakdee@hotmail.com
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จากใจผูเกษียณ

“

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูบริหารทุก ๆ ทาน
ผูร ว มงานทุกภาคสวนเปนอยางสูง ทีเ่ ปนทัง้ ทีท่ าํ งานและทีอ่ ยูอ าศัย เปนเวลานานเกือบ
๓๐ ป ดิฉันมีความภาคภูมิใจในคําวา สถาบันราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตที่ไดเริ่มปฏิบัติ
ราชการยังใชคําวา สถาบัน จนกระทั่งเปลี่ยนมาเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยเริ่มงานแรกตั้งแตเขาปฏิบัติงานมาคือ งานฝายพัสดุ ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสํานักงานอธิการบดี สมัยนั้นทานอาจารยบุญจันทร วงศรักมิตร
เปนอธิการบดี ตลอดระยะเวลาของการทํางาน เนื่องจากการเขามาปฏิบัติงาน
เปนงานแรกของชีวติ การทํางานทีเ่ ราไมเคยปฏิบตั งิ านในองคกรทีไ่ หนมากอนเลย วันแรก
ของการทํางานในสวนลึก ๆ ของจิตใจมีแตความกังวล วุนวายในใจ จับตนชนปลาย
ทําอะไรไมถกู ไมรจู ะเริม่ ยังไง โชคดีทกี่ ารเขาทํางานครัง้ แรกไดเจอหัวหนาทีด่ ใี นสมัยนัน้
คือ ทานอาจารยนิราศ วัฒนานิวัติ และมีพี่ ๆ ที่รวมงานที่นารัก ชวยกรุณาบอกกลาว
และสอนงานใหจนสามารถปฏิบัติงานในทุก ๆ ดานได อาจจะมีการผิดพลาดบาง
ไมเรียบรอยบาง โดนตําหนิติเตียนบาง แตในการทํางานในแตละชวงเวลาก็จะมี
ความสําเร็จและไมสาํ เร็จรอยเปอรเซ็นตปะปนกันไป แตทที่ าํ ใหเราสามารถดําเนินงานตางๆ
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ผานพนมาไดโดยตลอด ก็เพราะคําสั่งสอนของผูบริหาร
ทุกยุคทุกสมัย พี่ ๆ ทีไ่ ดทาํ งานดวยกันทําใหเรามีกาํ ลังใจ
ในการทํางาน และสามารถผานพนมาไดในทุกสถานการณ
และไดใหขอ คิดทีด่ แี กเรา ยังจดจําไวไมลมื คือ “การทํางาน
ทุกอยางยอมมีการผิดพลาด เมื่อผิดพลาดแลวก็แกไข
เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด การผิ ด พลาดซํ้ า อี ก และรู  จั ก พั ฒ นา
ในทุก ๆ ดาน ไมยอมแพตอสิ่งเรา ไมวาจากภายนอก
หรือภายใน ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จก็จะตามมา”
มันคือความจริงที่พี่สอนนองดวยความปรารถนาดีโดยมาตลอด และก็นอมนํามาเตือนจิตใจ
ของตนเองตลอดการทํางาน
สําหรับในการทํางานนั้น ระลึกอยูเสมอในเรื่องของการมีจิตสํานึกในการทํางานเปน
ผูใหอยางจริงจัง รูจักการเสียสละ ชวยเหลือเกื้อกูล อํานวยความสะดวก และตองตระหนัก
เสมอวา เมื่อทํางานใหราชการแลว ตองทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต อุทิศตน อุทิศเวลา
อุทศิ เรือ่ งสวนตัวใหแกหนวยงานของตนอยางเต็มที่ โดยไมมขี อ แม มีความมุง มัน่ ในการทํางาน
ดวยความเสียสละ และทุมเทดวยความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะงานที่ไดรับมอบหมายใหกํากับ
ดูแล ซึ่งตองอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ตลอดการทํางาน แมกระทั่งนอกเวลาราชการ
เพือ่ ใหงานสําเร็จลุลว งไปดวยดี และเสร็จทันกําหนดเวลา เพือ่ ความสําเร็จของงานและองคกร
ตลอดระยะเวลาของการทํางานที่ผานมา อาจจะแฝงไปดวยความขมขื่น ความเศราหมอง
ความทุกข ความสุขในเวลาเดียวกัน แตคิดอยูเสมอวาเดี๋ยวมันก็ผานไป และก็มีความโชคดี
ที่มีผูรวมงานในทุกภาคสวนที่ดี มีพี่ ๆ นอง ๆ เพื่อนรวมงานที่ดีมาก ยิ้มแยมแจมใส
คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ รวมมือกันทํางานเปนอยางดี ทุก ๆ อยางที่ไดกลาวมานี้ คือ
ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ทั้งตอมหาวิทยาลัย ผูบริหาร และผูรวมงานทุก ๆ ทาน
“อาจจะจากไปแควาระของการทํางาน แตกายและใจเรายังอยูดวยกันตลอดไป”

”

นางสาวนภัสนันท ชัยภักดี
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มุทิตาจิตแด...
นางสาวนภัสนันท ชัยภักดี

ในวาระเกษียณอายุราชการของ นางสาวนภัสนันท ชัยภักดี หรือ พี่จิ ของนอง ๆ
ตองขอแสดงความชื่นชมพี่นภัสนันทที่ไดทําคุณประโยชนในดานการดําเนินการบริหาร
สํ า นั ก งานและความปรารถนาดี ต  อ มหาวิ ท ยาลั ย เป น แบบอย า งที่ ดี ใ ห แ ก รุ  น น อ ง
ทั้งในสวนของหนวยงานตาง ๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี สภาคณาจารยและขาราชการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในนามของบุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ขออาราธนา
คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากล ขอได โ ปรดดลบั น ดาลให พี่ จิ
และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
อาจารย ดร.อัครสิทธิ์ บุญสงแท
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๔๖ เรือชนะคลื่น ’๖๔
qtus

qtus

คณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึก
รองศาสตราจารยสนิท
อาจารยกรเพชร
ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล
นางศิริเพ็ญ
นายภาคภูมิ
นางสาวพัชริดา
นางสาวเสาวลักษณ
นายวัชระ
นางสาวสุกัญญา
นางสาววัชราวรรณ

สัตโยภาส
เพชรรุง
วงศสุข
ผอนจัตุรัส
ทะนุดี
เขียวขุนเนิน
สามแกว
ไทยบัณฑิตย
แกววรรณ
กันทา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอขอบพระคุณ
บทรอยกรองโดย อาจารยกรเพชร เพชรรุง
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