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คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/
หน้าที ่

ในปัจจุบนัและระยะเวลา 
ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

1 นางสาวเสาวลักษณ์  ผลาพิบูลย์ - วท.ด. (เคมีเทคนิค)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  
2555 
- วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  
2548 
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  
  2546 

ผลงานวิจัย 
- “The preparation of graphite 
composite bipolar plate for PEM fuel 
cell”, 2006 
- “The effect of the stabilizer on the 
properties of a synthetic Ni core-pt. shell 
catalyst for PEM fuel cells”,2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักวิจัย  
พ.ศ.2549-2551 
- อาจารย์พิเศษ  
พ.ศ. 2552-2556 

- สาขาวชิาวิทยาศาสตรท์ั่วไป  
- รายวิชาเคม ี2 และ 
รายวิชาปฏิบัติการเคมี 2 

 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/
หน้าที ่

ในปัจจุบนัและระยะเวลา 
ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

2 นางทัศวัลย์  คมัภีระพันธุ์ - วท.ม. (ฟิสิกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2525 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2521 

วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค 
-  V. Kosalathip, A Dauscher, B.Lenoir, S. Migot, 
T. Kumpeerapun, “Preparation of 
Conventional thermoelectric nano-powders 
by pulsed laser  
fracture in water:application to the fabrication 
of a pnhetero-junction”, Applied physics  A ,  
2008 
-  W. Phae-ngam, V.Kosalathip, T. 
Kumpeerapun, P.Limsuwan and A. Dauscher, 
“Preparation and Characterization of 
Tellurium Nano-particles by Long Pulsed Laser 
Ablation” , Advanced Materials Research Vol. 
214 (2011) pp 202-206. 
-  W. Phae-ngam, V. Kosalathip, T. 
Kumpeerapun, P. Limsuwan and A. Dauscher, 
“Synthesis and Characterize of Bi0.6Sb1.4Te3 
Nano-particles from Long Pulsed Laser 
Ablation” , Journal of Applied Sciences, 2011 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาควิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีพ.ศ.2526-
ปัจจุบัน 
 

- สาขาวชิาฟสิิกส ์
- รายวิชาฟสิกิส์อุณหภาพ 
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ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบนั 
และป ีพ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
การทํางานเปน็ประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที ่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

3 นายอําพน  นะมิ - ศศ.ม (อิสลามศึกษา) 
มหาวทิยาลยัปัญจาบ, 2529 
- ศศ.บ. (ศาสนา) 
มหาวทิยาลยัอัลอัซฮัร, 2523 

บทความ 
- บทความ ดุตมะฮ์ ด้านยาเสพติด (ส.ส.ส.) 
พ.ศ. 2556 
- บทความทางวิทยุ  
เทวศาสตร์อิสลาม พ.ศ. 2554-2556 
- บทความทางวารสาร  
บทเรยีนจากฮัลหะดษี พ.ศ. 2554-2556 
 

- อาจารย์พิเศษ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2551-2556 
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2552-2556 
- อาจารย์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ีพ.ศ. 2556 
 

- สาขาวชิาอสิลามศึกษา 
- รายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม 
 

 


