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สารจากอธิการบดี
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ�ำมณฑล
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2467 ปัจจุบันเป็นปีที่ 98
ของการสถาปนาและมีการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ที่ทั้งบัณฑิต
คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนมีหน้าที่น�ำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น ตาม
อุดมการณ์ที่สถาบันได้ยึดมั่นที่ว่า “คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่
สร้างคนดี”
การท�ำให้คนมีกำ� ลังใจในการสร้างคุณความดีอย่างต่อเนือ่ งจ�ำเป็นต้องชืน่ ชมและมีรางวัลเชิดชูเกียรติ เพือ่ ส่งเสริม
ยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในด้านการอุทิศตน ในการปฏิบัติงานจนปรากฏชัดเจนเป็นที่
ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัยรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ส่งผลกับนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ “รางวัลพระพิฆเนศวร” เป็นเครื่องแสดงถึงการส่งเสริมยกย่องผู้สร้างคุณความดีมีผลงาน
เชิงประจักษ์ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานและการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพือ่ รับรางวัลพระพิฆเนศวร ทัง้ ในประเภทผูป้ ฏิบตั งิ านดีเด่นด้านบริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านดีเด่นสายวิชาการ
และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งปัญญา เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำสถาบันตั้งแต่สมัย
โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช 2490 เพื่อเป็นศิริมงคล และเครื่องยึดหน่วยจิตใจแก่ครูและนักเรียน โดยใช้
คติพจน์ประจ�ำโรงเรียนว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”  ซึ่งแปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ “รางวั ล พระพิ ฆ เนศวร ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2565”
ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน ทั้ง 4 ท่าน
โดยได้บุคคลที่เหมาะสมพร้อมด้วยคุณสมบัติและเป็นที่ยอมรับส�ำหรับรางวัลพระพิฆเนศวรประจ�ำปีนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร

สถานการณ์ปัจจุบันมีความท้าทายอย่างยิ่งในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตระหนักเสมอถึงการเชิดชู
ส่งเสริม และยกย่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี
มีผลงานที่โดดเด่นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อให้รางวัลพระพิฆเนศวรเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัย จึงก�ำหนดจัดพิธีมอบให้
แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ตามที่ก�ำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ปัจจุบันเป็นปีที่ 98
ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับ “รางวัลพระพิฆเนศวร   ประจ�ำปีพุทธศักราช 2565”
และขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ความคิดและสติปัญญา ในการท�ำงาน สร้างคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ต่อสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ตราบจนทุกวันนี้ ขออัญเชิญ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของท่าน จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ
ตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
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รายนามบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
เพื่อเข้ารับ “รางวัลพระพิฆเนศวร”
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2565

  
  

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.1 อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 นายนราธิป ปากหวาน
ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สังกัด ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
		
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
   
ต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
  
    

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
นางสาววิลาวัลย์ หน่อค�ำศักดิ์
ต�ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ  
สังกัด กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี
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ประวัติและผลงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับ

“รางวัลพระพิฆเนศวร”
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2565
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ประเภทบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร

อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม

ประวัติส่วนตัว
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่งบริหาร
สังกัด  

อาจารย์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน   23 ปี 6 เดือน
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานดีเด่นด้านบริหาร และด้านการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ เี ป็นทีป่ ระจักษ์
  

ผลงานดีเด่นด้านบริหาร
พ.ศ. 2544 – 2545
พ.ศ. 2550 – 2550

ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
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พ.ศ. 2551 – 2551
พ.ศ. 2552 – 2553
พ.ศ. 2554 – 2555

พ.ศ. 2556 – 2559
พ.ศ. 2560 – 2564
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา และงานอบรม
และพัฒนางานวิจัยร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
รองคณบดี รับผิดชอบงานวิจัย บริการวิชาการ
และงานกิจการนักศึกษาร่วมกับผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดี รับผิดชอบงานวิจัย บริการวิชาการ
งานกิจการนักศึกษาร่วมกับ ผู้ช่วยคณบดี และการบริหาร
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์)
รองคณบดี รับผิดชอบงานบริหารและงบประมาณ
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ โดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก
การบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข้าพเจ้าได้น้อมน�ำหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ
โดยท�ำความเข้าใจกับองค์กร กับคนในองค์กร ต้องเปิดใจ สร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม
วางแนวทางพัฒนาร่วมกัน (หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ รู้ รัก สามัคคี) หลักการท�ำงานให้ท�ำงาน
แบบบูรณาการ (องค์รวม) ให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก (ประโยชน์ที่ได้แก่ โรงเรียนและนักเรียน)
ด้วยความประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และท�ำด้วยความเพียร ซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจต่อกัน
โดยได้สร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์กร คือ เปิดใจ เรียนรู้ ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
เป้าหมาย ที่จะต้องร่วมกันผลักดัน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
ผลงานด้านวิชาการ
   จากการด�ำเนินการที่ผ่านมา ทางผู้บริหารและคณะครูก็ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นบริบทของโรงเรียน/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Project approach บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
CMRU teaching model บูรณาการร่วมกับงานวิจัยของท่าน รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
STEM Education ประจ�ำห้องเรียน หรือประเด็นพิเศษ เช่น ปัญหาหมอกควัน
STEAM Education บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทัศนศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
SATIT English model
Project approach และ STEAM Education บูรณาการสู่การพัฒนาคุณลักษณะ
คนไทย 4 ประการ

   ผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
          1. กฤษฎา บุ ญ ชม และ ปริ ย าพร กองค� ำ  (2562). ปริ ม าณ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ
และทางเคมีของน�้ำมันหอมระเหยจาก ผลมะกรูด ขมิ้นและไพล จากระบบการกลั่นด้วยไอน�้ำ  ส�ำหรับ
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 52-66. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
2. Kritsada Boonchom (2021). Design steps toy car for STEM to STEAM
Education learning in ChiangMai Rajabhat Demonstration School. Journal of Physics:
Conference Series. 1835 (2021) 012028 doi:10.1088/1742-6596/1835/1/012028.
  
3. Kritsada Boonchom and Pariyaporn Kongkham (2021). Integrated Learning
activity of STEAM Education and School botanical garden concept in Chiang Mai Rajabhat
Demonstration School. The 4th International Annual Meeting on STEM Education
(IAMSTEM 2021). Keelung, Taiwan.
  
4. Kritsada Boonchom and Pariyaporn Kongkham (2022). Enhancing of
characteristics of Thai people according to His Majesty concept of the King through 21st
century learning skills development activities of Chiang Mai Rajabhat University
Demonstration School. The 5th IEEE Eurasian Conferrence on Educational Innovation
2022 (ECEI 2022). Keelung, Taiwan.
  
5. Pariyaporn Kongkham and Kritsada Boonchom (2022). Comparison of STEAM
Education, CMRU teaching model from Chiang Mai Rajabhat University
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Demonstration School with 5E teaching model. The 5th IEEE Eurasian Conferrence on
Educational Innovation 2022 (ECEI 2022). Keelung, Taiwan.
6. น�ำคณะครูและบุคลากรไปร่วมจัดห้องเรียนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
  
7. น�ำคณะครูและบุคลากรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนกับครูต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
   ผลงานด้านการพัฒนานักศึกษา
  
1. ปรับระบบงบประมาณในการสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยจัดท�ำเป็น
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ทักษะวิชาการ
ทักษะทางภาษา
  
2. พัฒนากิจกรรมบูรณาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ เน้น การแก้ปัญหา ท�ำได้ ท�ำเป็น อธิบาย/น�ำเสนอได้ มุ่งหวังบ่มเพาะให้ นักเรียนมีคุณลักษณะ
“มีวินัย ไฝ่รู้ คิดดี มีทักษะ”
  

ผลงานด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวม (บูรณาการ) ทรัพยากร คน หน่วยงาน/เครือข่าย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียน ด้วยความประหยัด เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ
  

2. ท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ
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ประเภทบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร

นายนราธิป ปากหวาน

ประวัติส่วนตัว
ต�ำแหน่ง  
ผู้บริหาร
ต�ำแหน่งบริหาร  
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สังกัด  
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน   18 ปี 4 เดือน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานดีเด่นด้านบริหาร และด้านการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ เี ป็นทีป่ ระจักษ์
ผลงานดีเด่นด้านบริหาร

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
เอื้ออ�ำนวยให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านสารบรรณของส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบออนไลน์ (Paperless)
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3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยและการให้บริการด้านข้อมูล
ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง และประกาศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  
4. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรส� ำ นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ การขอก� ำ หนด
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นระดับช�ำนาญการทุกคน
    และเกียรติประวัติ ดังนี้
  
1. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความเข้าใจการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (2562)
   
2. ผูส้ ำ� เร็จหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1 สถาบันคลังสมองของชาติ (2562)
  
3. ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2558)

ผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ โดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นอันดับแรก     
การบริหารงานภายในส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยึดหลักการท�ำงานและแนวคิดการท�ำงานแบบ
“ครอบครัวเดียวกัน : พีป่ กครองน้อง” เน้นการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของบุคลากร มีอสิ ระใน กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ การท�ำงาน และการวางแผนการบริหารจัดการงานในหน้าที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อให้บุคลากรส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีกระบวนการด้านการ
บริหารจัดการงานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ ส�ำหรับเป็นกลไกหลักต่อการพัฒนาส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
และสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด
  
นอกจากให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานแล้ว อีกประการที่ส�ำคัญ
คือการศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อการพัฒนาตนเองได้เกิดทักษะที่หลากหลาย จากการปฏิบัติ
งานอื่นเมื่อได้รับโอกาสหรือได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย เช่น
การท�ำหน้าที่ส�ำคัญ ๆ อาทิ เลขานุการฝ่ายพิธีการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลีย่ นสถานภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุม่ ภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ พิธกี รงานราชพิธตี า่ ง ๆ งานต้อนรับองคมนตรี/
วุฒิสภา/กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
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ประเภทบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

ประวัติส่วนตัว
ต�ำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์
สังกัด
ภาควิชานิเทศศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2540
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน   24 ปี 3 เดือน
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
Doctor of Philosophy (International Communication)
Macquarie University

ผลงานดีเด่นด้านบริหาร และด้านการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ เี ป็นทีป่ ระจักษ์
ผลงานดีเด่นด้านการสอน

เป็นผู้รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่การสอนดีมาก มีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์
ปัจจุบันอย่างดีเยี่ยม ก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่ดี ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ และเป็นผู้มีความเอาใจใส่ผู้เรียน มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ เอาใจใส่ลูกศิษย์
ทั้งในบทบาทที่ปรึกษาและบทบาทอาจารย์ผู้สอน ติดตามให้ค�ำปรึกษาและให้ข้อมูลกับภาควิชาฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่เสมอ

16 “รางวัลพระพิฆเนศวร” ประจ�ำปีพุทธศักราช 2565
ทั้งนี้ในด้านการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการท�ำเอกสารประกอบการสอน เอกสารค�ำสอน ต�ำรา เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานรายวิชา ดังนี้
  
CA3302 ข่าวและสารคดีต่างประเทศ 3(3-0-6)
CA3102 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
CA3104 กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
CA1101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
CA1105 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว
  
CA2107 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
JR3201 การบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 3(3-0-6)
JR4401 การสื่อข่าวและการรายงานข่าวขั้นสูง 3(2-2-5)

ผลงานดีเด่นทางวิชาการ หรือที่เกี่ยวข้อง

  
เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้มีผลงานวิจัย ผลงานเอกสารค�ำสอน เอกสารประกอบการสอน
ต�ำรา และได้รับการยอมรับในวงวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และ
การต่างประเทศ งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ โครงการ
วิจัยการพัฒนาข่าวออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ โดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นอันดับแรก

เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็รับผิดชอบในหน้าที่อย่าง
เต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน เมื่อเป็นผู้สอน ก็ท�ำหน้าที่ผู้สอน
อย่างเต็มที่ และในบทบาทกรรมการประจ�ำหลักสูตร ก็เป็นผู้ด�ำเนินงานและผู้ร่วมงานที่มีส่วนท�ำให้
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประสบความส�ำเร็จทั้งรางวัลหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพดีเด่น
(อันดับ 1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563, ได้รับการจัด
อันดับให้เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่มีคนสนใจเข้าเรียน อันดับ 2 ระดับประเทศ และมีผู้สนใจเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของคณะวิทยาการจัดการ อันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และอันดับ 1 ของนิเทศศาสตร์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ทีป่ รึกษา โครงการวิจยั คุณภาพหลายโครงการ ซึง่ จะส่งผลทัง้ คุณภาพด้านวิชาการและการพัฒนาท้องถิน่
โดยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564
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ประเภทบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ

นางสาววิลาวัลย์ หน่อค�ำศักดิ์

ประวัติส่วนตัว
ต�ำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
สังกัด
กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน   17 ปี 10 เดือน
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานดีเด่นด้านบริหาร และด้านการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ เี ป็นทีป่ ระจักษ์
ผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน

1. เป็นผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ริ าชการให้ดี มีการพัฒนระบบขัน้ ตอน วิธกี ารท�ำงาน เพือ่
ให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม ยึดมั่นในผลประโยชน์ของของมหาวิทยาลัย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
มีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
2. เครือข่ายความร่วมด้านการท�ำงานกับหน่วยงานทั้งภายใน (กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน) และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เครือข่ายแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เครือข่าย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท�ำงานที่จะน�ำมาพัฒนา
งานให้ประสบผลส�ำเร็จ รวมถึงการท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทบทวน/จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) การจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และการประสานงานร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การจัดท�ำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดท�ำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ
การขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ (1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย)
และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นต้น
3. จัดท�ำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อาทิ ข้อมูลยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ การประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ�ำปี ต่อองคมนตรี ส�ำนักงานที่ประชุมอธิการบดี และส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เป็นต้น การจัดท�ำข้อมูลประกอบการประเมินการประกัน
คุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัย และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่มีหน่วยงานร้องขอ

ผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ โดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นอันดับแรก

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
2. แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. ระบบค�ำของบประมาณประจ�ำปี และการจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ
มหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ
5. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ

ภาคผนวก
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รายนามคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจ�ำปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ

นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
กรรมการ

น.ส.วิภารินทร์  จอมศรีประเสริฐ
บุคลากรช�ำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.กมลรัตน์  แสนใจงาม
ผู้อ�ำนวยการกองบริหาร
เลขานุการ

นายวชิรจักร  นือขุนทด
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี

ผู้จัดท�ำ
นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม
นางสาววิภารินทร์  จอมศรีประเสริฐ
นายวชิรจักร  นือขุนทด

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
บุคลากรปฏิบัติการ

จัดพิมพ์โดย
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
: 0 5388 5332
โทรสาร
: 0 5388 5330
Website
: www.dhrm.cmru.ac.th
              
www.facebook.com/dhrm.cmru.ac.th
e-mail address : dhrm.cmru@hotmail.com
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กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศูนยแมริม เลขที่ 180 หมู 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5388 5332 โทรสาร 0 5388 5332 www.dhrm.cmru.ac.th

