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ภาคผนวก  ก 
ประวตัิผู้รับผดิชอบแผนงานวจิัย 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อญัชลี   โสมดี               
Assistant  Professor  Aunchalee  Somdee 
1.   รายละเอยีดส่วนบุคคล 
 ช่ือ-นามสกุล นางอญัชลี โสมดี 
  Mrs. Aunchalee  Somdee 
 ต าแหน่งปัจจุบนั    ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั  8 
  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาศิลปกรรม 
  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2525 – 2536 อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
2.   หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
 สาขาวชิาศิลปกรรม  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์ 50300 
 โทรศพัท ์  053 – 885555 ต่อ 5700  โทรสาร   053-885555 ต่อ 5709 
 E-mail :  Aunchalee @hotmail.com 
3.   ประวตัิการศึกษา 
 กศ.บ (ศิลปศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
 กศ.ม (ศิลปศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
4. สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
 4.1  ประสบการณ์ด้านวทิยากร 
 4.1.1    วทิยากรบาติก และมดัยอ้ม 
 4.1.2    วทิยากรดอกไมป้ระดิษฐจ์ากผา้ 
 4.1.3    วทิยากรดอกไมข้นมปัง 
 4.1.4    วทิยากร  งานประดิษฐแ์ละตกแต่งวสัดุดว้ยการเพนทแ์ละประดบั 
 4.1.5    วทิยากร  วาดภาพสีน ้า  สีน ้ามนั  สีอะคลีลิค 
 4.2  ผลงานทางวชิาการและงานวจัิย 
 4.2.1    เอกสารประกอบการสอน เร่ืองกิจกรรมการสอนวชิาศิลปะส าหรับครู 
 4.2.2    ต าราเร่ือง หลกัการสอนวชิาศิลปศึกษา 
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 4.2.3    งานวจิยั เร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขององคก์รปกครอง 
   ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาเพื่อพฒันา  
   ผลิตภณัฑ ์ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกั  
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 4.2.4    งานวจิยัท่ีก าลงัท า โครงการวจิยัพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน สู่มาตรฐานสินคา้ชุมชน  
   (OTOP) ของต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.5    งานวจิยัท่ีไดทุ้นของสภาวจิยัแห่งชาติท่ีจะท าในปี พ.ศ. 2551 เร่ือง “การจดัการ 
    ความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน  
   อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” 
 4.3  การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ 
 2520 งานแสดงกลุ่ม  หอสมุด  มศว. ประสานมิตร 
 2526 งานแสดงกลุ่ม  หอศิลป์  ถนนเจา้ฟ้า 
 2526 งานแสดงกลุ่ม หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
 2528 งานแสดงกลุ่ม  ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขาสีลม 
 2530 งานแสดงกลุ่ม หอสมุด มศว. ประสานมิตร 
 2531 งานแสดง  3  คน  อญัชลี  โสมดี  รศ.วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ  แพทยห์ญิงพนัทิวา   
  สินรัชตนนัท ์
 2531 งานแสดง  2  คน  อญัชลี  โสมดี  รศ.วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ 

2531 งานแสดงกลุ่ม  ณ  หอ้งนิทรรศการ  ศูนยส์ังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
 2536 ศิลปินรับเชิญร่วมกบัการแสดงงานของนกัศึกษาโปรแกรมศิลปกรรม  
  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ ณ หอ้งนิทรรศการเซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 
 2538 แสดงร่วมกบัศิลปินกลุ่มลา้นนา  ณ  หอ้งนิทรรศการเซ็นทรัล  กาดสวนแกว้ 
 2540 งานแสดงร่วมกบัศิลปินกลุ่มลา้นนา ณ ศูนยก์ารคา้เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่ 
 2546 งานแสดงกลุ่ม อาจารยผ์ูส้อนศิลปะ มูลนิธิอารี สุทธิพนัธ์ ณ ศูนยว์ฒันธรรม 
  กรุงเทพฯ 
 2547 ศิลปินรับเชิญร่วมกบัการแสดงงานของนกัศึกษา โปรแกรมวชิาศิลปกรรม  
  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1  
 2548 ศิลปินรับเชิญร่วมกบัการแสดงงานของนกัศึกษา โปรแกรมวชิาศิลปกรรม  
  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1 
 2549 งานแสดงร่วมกบัศิลปินกลุ่มลา้นนา  ณ หอศิลปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 2550 งานแสดงร่วมกบัศิลปินกลุ่มลา้นนา  ณ หอศิลปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2551 งานแสดงร่วมกบัศิลปินกลุ่มลา้นนา  ณ หอศิลปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 5. ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
 5.1   ผู้อ านวยการแผนงานวจัิย : ช่ือแผนงานวจัิย 
  5.1.1     ผ.ศ. อญัชลี โสมดี: การวเิคราะห์การออกแบบและศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอ 
หางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.1.2     ผ.ศ. อญัชลี  โสมดี: การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ  
     วเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.2  หัวหน้าโครงการวจัิย : ช่ือโครงการวจัิย 
     ผ.ศ. อญัชลี โสมดี: การวเิคราะห์การออกแบบและศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอ 
    หางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ฝ้ายทอมือ 
 5.3  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
  5.3.1    งานวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
      เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์ต าบลทุ่งขา้วพวง  
      อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั พ.ศ. 2547 
  5.3.2    โครงการวจิยัพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน สู่มาตรฐานสินคา้ชุมชน (OTOP) ของต าบล 
      บา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ สภาวจิยัแห่งชาติ 




