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ภาคผนวก  ก 
ประวตัิผู้รับผดิชอบแผนงานวจิัย 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ  หงษท์อง               
Assistant  Professor.  Aumnat  Hongtong. 
 

1. ช่ือ – นามสกุล 
นายอ านาจ หงษท์อง 

  Mr. Aumnat  Hongtong 
2.    ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั  8  
3.    หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร    

และ ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
  5. ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ เอกสารประกอบการสอน/ต าราเรียน 

1.  เขียนแบบพื้นฐาน 
2.  เอกสารประกอบการสอน - วชิาตกแต่งภายใน 
3.   เอกสารประกอบการสอน - วชิาการเขียนภาพประกอบ 
4.   เอกสารประกอบการสอน - วชิาออกแบบโฆษณา 3 

ประสบการณ์ 
1.  หวัหนา้แผนกศิลปะประยกุต ์
2.  หวัหนา้แผนกออกแบบ 
3.  หวัหนา้คณะศิลปกรรมวิทยาลยัอาชีวะศึกษา เชียงใหม่ 

                 4.  หวัหนา้ช่างศิลป์ ฝ่ายออกแบบกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
5.  รองคณบดีคณะมนุษยฯ์ 
6.  รองผูอ้  านวยการส านกักิจการนกัศึกษา 
7.  กรรมการตดัสินศิลปหตัถกรรมแห่งชาติ 
8.  กรรมการตดัสินศิลปหตัถกรรมระดบัภาค 
9.  อาจารยส์อนศูนยศิ์ลปชีพ ภูพิงค ์
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10. กรรมการตดัสินงานไมด้อกไมป้ระดบั ของจงัหวดั 
11.  กรรมการตดัสินรถกระทง 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นางสาวธิดารัตน์  พุทธอาสน์ 
    Miss Thidarat Bhudda-art 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาแอนิเมชนั 
    วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2551 
    ศิลปศาสตร์บณัฑิต  (สาขาวชิาออกแบบส่ิงทอ) 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2548 
 
ประวตัิการท างาน 
  ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาแอนิเมชนั 

วทิยาลยัส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2549-2550 ผูช่้วยนกัวจิยั  
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
      (วช.) ปี 2550 โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นายกลวชัร  คลา้ยนาค 
    Mr. Konlawat Klaynak 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาแอนิเมชนั 
    วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2551 
    สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย) 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2547 
 
ประวตัิการท างาน 
  ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาแอนิเมชนั 

วทิยาลยัส่ือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2549-2550 ผูช่้วยนกัวจิยั  
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
      (วช.) ปี 2550 โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นายณฐัวฒัน์  โสมดี 
    Mr. Nattawat Somdee 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาศิลปศึกษา 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2551 
    ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  (สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา) 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548 
 
ประวตัิการท างาน 
    ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาศิลปศึกษา 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    2551  อาจารยพ์ิเศษสาขาวชิาศิลปกรรม 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    2551  พนกังานออกแบบกราฟิก บริษทันิมมานาพบัลิชช่ิง จ  ากดั (Paszo) 
  2549-2550 ผูช่้วยนกัวจิยั 
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
      (วช.) ปี 2550 โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นางสาวจารุวรรณ  เพง็ศิริ 
    Miss Jaruwan    pengsiri 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    อาจารยพ์ิเศษประจ าสาขาวชิาศิลปศึกษา 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ) 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2551 
    ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  (สาขาวชิาออกแบบทศันศิลป์) 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ปีการศึกษา 2546 
 
ประวตัิการท างาน 
    ปัจจุบนั  อาจารยพ์ิเศษสาขาวชิาศิลปกรรม 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  ปัจจุบนั  ผูช่้วยนกัวจิยั  
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
      (วช.) ปี 2550 โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
    2548  พนกังานออกแบบกราฟิก หา้งสรรพสินคา้คลงัพลาซ่า จ  ากดั 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นางสาววนัวสิา โสดอินตา 
    Miss Wanwisa Sodinta 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    ผูช่้วยนกัวจิยั 
    โครงการการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน 
    ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
    กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก 
    ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ปี 2550 
    โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปศาสตร์บณัฑิต  (ออกแบบประยกุตศิ์ลป์)  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2551 
 
ประวตัิการท างาน 
  ปัจจุบนั  ผูช่้วยนกัวจิยั  
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
      (วช.) ปี 2550 โดยมี ผศ. วนิยั โสมดี เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
    พ.ศ. 2550 ฝึกงานท่ี  สุดปรารถนา สตูดิโอ 
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ประวตัิผู้ช่วยนักวจิัย 
 
ช่ือ    นางสาว นลินดา   ตานุ 
    Miss Nalinda   Tanu 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
    ผูช่้วยนกัวจิยั 
    โครงการการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน 
    ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
    กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก 
    ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ปี 2550 
    โดยมี ผศ. อ านาจ หงษท์อง เป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
 
ประวตัิการศึกษา 
    ศิลปศาสตร์บณัฑิต  (ออกแบบประยกุตศิ์ลป์)  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2552 
 
ประวตัิการท างาน 
  ปัจจุบนั  ผูช่้วยนกัวจิยั  
      โครงการวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพ 
      ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
      กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 
      อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
     ไดทุ้นสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) 

ปี 2550โดยมี ผศ. อ านาจหงษท์องเป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 
    พ.ศ. 2551 ฝึกงานท่ี  บริษทั  บา้นนายประดิษฐ ์ จ  ากดั 

 




