แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน
และปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
- ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
ผลงานด้านการแปลหนังสือ/เอกสาร
- ฮอว์คิงกับหลุมดํา พ.ศ. 2543
- ดาวดาวกับความเป็นไปของจักวาล
พ.ศ. 2544
- ไอส์ไตน์กับทฤษฎีสัมพันธภาพ พ.ศ. 2542
- สนุกกับเสียง พ.ศ. 2544
- 108 สิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
ในปัจจุบันและระยะเวลา
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2552

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาการแปล 1 และ
รายวิชาการแปล 2

2 นายอัพเดร เดลเชร์

- B.A. (Bachelor of Arts/Political
Science)
The College of the Holy Cross,
Worcester Massachusetts, 1969

- อาจารย์พเิ ศษสอนภาควิชาภาษา
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2534-2553
- อาจารย์พิเศษสอนภาควิชาภาษา
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2527-2534

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท Dr. Faucet จํากัด พ.ศ. 2554

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาการเขียนเชิงริเริ่ม
สร้างสรรค์

3 นายศรีศิลป์ เทศธรรม

- กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2519
- กศ.บ. (อังกฤษ - ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2511

ผลงานวิจัย
- การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง
เสด็จประพาสทางชลมารคของพระพุทธเจ้า
หลวงจากกรุงเทพมหานครถึงนนทบุรี
พ.ศ. 2548
เอกสารการสอน
- English for Tourism 1, 2005

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2549

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชา Developing Skills
in English และ รายวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง

1 นางสาวอัญชลี วิเศษสังข์

สาขาวิชา/รายวิชา
ที่สอน

4 นางสาวผุสดี สินสืบผล

- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2512

5 นางประมวลศรี แย้มวงศ์

- กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2520
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/ฟิสิกส์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร,
2510

6 นายอัครเดช ไชยบัตร

- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519
- M.A. (Language and
Communication)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550
- ศ.บ.( สถิติเศรษฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519

7 นายสุพจน์ ไทยสุริยะ

เอกสารประกอบการสอน
- Practical English Phonetics,
Readinge
- ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2545 - 2548
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
พ.ศ. 2537-2541
ผลิตเอกสารประกอบการสอน
- Developping Reading Strategies,
2005
- Analytical Reading, 2005
- Mass Media English 1, 2005

ประสบการณ์
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
(ฝ่ายบุคคล) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด
พ.ศ. 2552-2553
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการองค์กร
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด
พ.ศ. 2549-2552
- ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
พ.ศ. 2543-2549
- วท.ม. (การวางแผนและการการจัดการ ผลงานวิจัย
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจสิ่งแวดล้อม)
- การศึกษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการ
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2543
จังหวัดตราด พ.ศ. 2553
- อาจารย์พิเศษ ENGLISH AIRLINE
FOR INTERVIEW พ.ศ. 2550

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2549

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชา Developing Skills
in English และ รายวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2548

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชา Developing Skills
in English และ รายวิชาภาษา
อังกฤษในสื่อมวลชน 1

- ข้าราชการบํานาญ พ.ศ. 2553

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชา Engilsh for
Specific Purposes

- อาจารย์พิเศษด้านภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชา English Health
และรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการตลาด 1

8 นางสาวอรอวล บูรณารมย์ - ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
- ค.บ. (มัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

9 นางสาวนุช สิทธิบูรณ์

- M.A (English for Careers)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
- B.A (Political Scicnce)
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2545

10 นางสาวไอลดา ลิบลับ

- ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, 2550
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2553

11 คุณหญิงยุพดี สิงห์โตโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516

ตํารา
- Teaching Guide : English for
Secretary and officc Managcment 2,
2009
- BooK : Practical Guides for offiec
Professionals ค.ศ. 2009
- โลกของเซรามิกญี่ปุ่น (หนังสือแปล)
พ.ศ. 2552
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2554

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2553

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
งานเลขานุการฯ

- ประกอบอาชีพอิสระ
พ.ศ. ปัจจุบัน

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาEngilsh for
Specific Purposes

- พนักงานฝ่ายต้อนรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น บริษัท H.I.S จํากัด
พ.ศ.2550-2551
- ล่ามภาษาญี่ปุ่นอิสระ พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน
- อบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่เจแปนฟาว
เดชั่น พ.ศ. 2551
- อบรมภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันการสอน
ภาษาญี่ปุ่นมินไซ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2550
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
นักแปลอิสระ (ได้รับใบอนุญาตลงทะเบียน
เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้าน
การแปลภาษาอังกฤษ - ไทย และ
ไทย -อังกฤษ) พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

- ล่ามอิสระ พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการท่องเที่ยว 1

- นักแปลอิสระ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาDeveloping Skills
in English

12 นายเจษฏา หิรัญกาญจน์

- M.s. (School Psychology)
Emporia State University,U.S.A.,1985
- ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะ
(การแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2513

ตํารา/เอกสารทางวิชาการ
1. การสร้างทีมงาน พ.ศ. 2536
2. การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
พ.ศ. 2540
3. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

พ.ศ. 2545

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน, 2511

ประสบการณ์
1. ฝึกอบรมการปรับพฤติกรรม พ.ศ. 2548
2. วิทยากรบรรยายประจํา ณ สถาบัน
การศึกษาขั้นสูงของกองทัพอากาศ
พ.ศ. 2528 - 2544
3. การเพิ่มสมรรถนะการบริการแก่
ข้าราชการและนักงานของกรมอุทยานพันธุ์
พืชและสัตว์ป่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2548
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

13 นางสาววรพรรณ สุรัสวดี

- ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
- ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

14 นายดํารงเกียรติ นกสกุล

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520
- กศ.บ. (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร,
2515

- อาจารย์พิเศษ วิชาสุนทรียภาพ
วิทยาลัยพยาบาลทหาร พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยายภาคสนาม
สถาปัตยกรรมไทย วิยาลัยพยาบาลทหาร
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาEngilsh for Specific
Purposes

- ประกอบอาชีพอิสระ

- สาขาวิชาศิลปกรรม
- รายวิชาหลักการออกแบบ

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2551

- สาขาวิชาศิลปกรรม
- รายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 1

15 นายสุชาติ ขวัญเกื้อ

- น.บ.ท.(ว.ชช)
สถาบันพระปกเกล้า, 2553
- น.ม. (กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525

16 นางนัยรัตน์ เผดิมรอด

- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549
- นบ.ท. ( อบรมกฎหมาย)
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตศึกษา, 2544
- น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542
- ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2553
- ปร.ม. (บริหารภาครัฐ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542
- น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526

17 นายอัฏพร คงสุภาพศิริ

ผลงานวิจัย
- อาจารย์พิเศษ สาขานิติศาสตร์
- เรื่อง การระงับข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน
ประสบการณ์
- ผู้เชี่ยวชาญประจําวุฒิสภา
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
- ผู้เชี่ยวชาญประจําวุฒิสภา
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
- ทนายความ สํานักงานสุชาติ
- ทนายความ สํานักงานสุชาติ ขวัญเกื้อ
ขวัญเกื้อทนายความ
ทนายความ พ.ศ. 2527 -ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527 -ปัจจุบัน
- เลขาธิการรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2525-2531
- เลขาธิการสมาคมทนายความ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2547
- นิติกร กองร่างกฎหมายส่วนกลาง
- หัวหน้างานกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2543-25 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2545-2548
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

- อบรมกฎหมายภาษีการบริหารการเคหะ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554
- อบรมกฎหมายแรงงาน ให้ สภาหอการค้า
ประเทศไทย พ.ศ. 2554
- อบรม การบริหาร กฎหมายการแก้ไขหนี้
ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน กลุ่มบริษัทภัทร
ประสิทธิ์ โฮลดิ้ง จํากัด พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษสอนกฎหมาย สถาบันกวด
วิชาจีเนียนส มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายล้มละลาย

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายแพ่ง :
หลักทั่วไป
- รายวิชากฎหมายลักษณะ
นิติกรรมและสัญญา

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประนอม
- สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อพิพาทศาลอาญากรุงเทพใต้
- รายวิชากฏหมาย
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
ลักษณะพยาน
- ที่ปรึกษาด้านประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
- Viuce President, Legal Dept.
กลุ่มบริษัทภัทรประสิทธิ์ โฮลดิ้ง จํากัด
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2525 -2531
18 นางสาวปิยะนันท์
- น.ม. (กฎหมายเอกชนและ
ศรีทองทิม กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545
- น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533

- อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2548-2550
- บทความ "ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้
บริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์" พ.ศ. 2550

- อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฏหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง

19 นายกมล ยิ้มละมัย

- รป.ม. (การจัดการโครงการ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัรฑิต, 2553
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542

- อาจารย์พิเศษ สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ 2554 - ปัจจุบัน

- ผู้จัดการการ ฝ่ายกฎหมาย
และบริหารสัญญา บริษัท วินเทจ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

20 นางหิรัญญา ปะดุกา

- ศ.ม. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
- น.บ.ท. (สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554

- คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
การดําเนินงานระบบประกันสุขภาพสําหรับ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพระดับจังหวัด
พ.ศ. 2555
- จัดทําและเผยแพร่ข้อกําหนด/หลักเกณฑ์
การดําเนินงานกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ พ.ศ. 2555

- ข้าราชการ สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณะสุข ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายลักษณะ
พยาน

21 นายจรุวุฒิ อํานักมณี

- ปร.ด. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2554
- น.ม. (กฎหมายเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
- น.ม. (กฏหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2550
- น.บ.ท. (อบรมกฏหมาย)
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตศึกษา, 2546
- น.บ. (กฏหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2545
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2547

อาจารย์พิเศษ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
พ.ศ. 2550 - 2551
กระทรวงยุติธรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2554

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชาสิทธิมนุษยชน

22 นายสุเนตร สาทา
- น.ม. (นิติศาสตร์)
(วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์) มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2545
- น.บ. (นิติศาสตรฺ)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2535

อาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548-2549
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2549-2550
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2550-2551

- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

23 นางระภีพร สามารถ

หนังสือ/ตํารา
- วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ พ.ศ. 2542
- วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. 2543

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2552

- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
- รายวิชา
1. หลักภูมิศาสตร์กายภาพ
2. ภูมิอากาศวิทยาสมัยใหม่
3. ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยุกต์
4. หลักภูมิศาสตร์กายภาพ

- กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2528
- กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
วิทยาลัยการศึกษาปทุมวัน, 2514

24 นายอรุณ สุขน่วม

- ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542

- คู่มือการจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ระบบการบริหารจัดการและบทบาทต่อการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน พ.ศ. 2548
- คู่มือการสมัครเข้าประกวดสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดดีเด่น ประจําปี
พ.ศ.2549-2556
- วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความพร้อมของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่มีต่อการเสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษากรณี
ในเขตอําเภอศรีบวรพต จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2548
- นักบริหารจัดการงานยุติธรรมสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2552

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- รายวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ และรายวิชา
การบริหารจัดการภาครัฐใหม่

25 นางทรงปภร พรหมจักร์

- ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547
- บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537

- อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2553-2554

- เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่าย 3
(ระหว่างประเทศ) สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- รายวิชาการวิเคราะห์โครงการ
และการบริหารโครงการ และ
รายวิชาการบริหารและ
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

26 นางภัสราภรณ์ เทศธรรม

- ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
- กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2512

ผลงานวิชาการ
- การเขียนบทความและสารคดี
- การวิจัยนิเทศศาสตร์
- การเขียนข่าวเบื้องต้น
ประสบการณ์
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2536-2546

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550

- สาขาวิชาภาษาไทย
- รายวิชาภาษาไทยสําหรับครู

นางภัสราภรณ์ เทศธรรม
(ต่อ)

ประสบการณ์ (ต่อ)
- ผู้อํานวยการสํานักวิจัย พ.ศ. 2546-2547
- อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2512-2550

27 นางเพ็ญจันทร์ ศิริชุมแสง

- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2515
- กศ.บ. (เคมี)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร,
2510

ประสบการณ์
- อาจารย์ประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2515-2547

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2547

- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
- รายวิชาการทํารายการ 1

28 นายบุญเรือง เนียมหอม

ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
- ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์, 2524
- อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ และบรรณารักษ
ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

งานวิจัย
- การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2517
- สถานภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533
- รายงานการประเมินผลหลักสูตรครุศาสตร์
พ.ศ.2549
- รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและ
นักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2549
- คู่มือช่วยค้นคว้าประเภทฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2533
- ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการค้นคืน
สารสนเทศ พ.ศ. 2517
- การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด พ.ศ. 2547

- ข้าราชการบํานาญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549

- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
- รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล

29 นางสุจิตตรา
นิลสุวรรณโฆษิต

30 นายสุวิทย์ แก้วกระมล

31 นายธีรเดช แพร่คุณธรรม

- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2513
- กศ.บ. (ประวัติศาสตร์/ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,
2510
- ศศ.ม. กิตติมศักดิ์ (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552

- ค.บ. (ดนตรีสากล)
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2539

- อาจารย์ประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547

- ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2547

- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
- รายวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์

- อาจารย์พิเศษเครื่องเป่าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2546
- อาจารย์พิเศษเครื่องเป่าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545
- อาจารย์พิเศษเครื่องเป่าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี พ.ศ. 2550
- คณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย พ.ศ. 2538
- เพลงประกอบภาพยนตร์ไทย/ฮ่องกง เช่น
The Eye สาระแนเห็นผี พ.ศ. 2555
Roommate พ.ศ. 2547
- ปรพันธ์เพลงประกอบรายการ
Tonight Show พ.ศ. 2548

- ข้าราชการบํานาญ พ.ศ. 2543
- นักดนตรีอิสระ

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 3

- นักดนตรีอิสระ พ.ศ. ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาคอมพิวเตอร์ดนตรี
ขั้นพื้นฐาน และรายวิชาพื้นฐาน
ทฤษฎีดนตรีสากล

32 นายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ - ศศ.บ. กิตติมศักดิ์ (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548

- ประพันธ์เพลงไทย พ.ศ. 2548
- เผยแพร่การบรรเลงระนาดทุ้ม พ.ศ. 2539

- ข้าราชการกองดุริยางค์ตํารวจ
พ.ศ. 2527

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติเพลง
เดี่ยว 1 และรายวิชาการปฏิบัติ
เครื่องตีไทย 1

33 นายฐิระพล น้อยนิตย์

- การประพันธ์เพลง พ.ศ. 2543
- การผูกเพลงเรื่อง พ.ศ. 2546
- การปรับวงดนตรีไทย พ.ศ. 2546

- ข้าราชการสังกัดวิทยาลัย
นาฏศิลป์กรมศิลปากร
พ.ศ. 2524

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติเพลง
หน้าพาทย์โขนละคร และ
รายวิชาการปฏิบัติเครื่องตีไทย 3

- ศป.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
- ค.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2527

34 นายอุดม หาเลิศ

- ค.บ. (ดนตรีไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2544

- การปรับวงดนตรีพื้นบ้านไทยได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 พ.ศ. 2547
- การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2552-2553

- อาจารย์ประจํา โรงเรียนสวนกุหลาบ
นนทบุรี พ.ศ. 2544

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติรวม
วงดนตรีพื้นบ้านไทย 1 และ
รายวิชาการปฏิบัติรวม
วงดนตรีไทย 2
- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชา
1. การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
2. การปฏิบัติอังกะลุง
3. การซ่อมสร้างเครื่อง
ดนตรีไทย

35 นางสาวพิณทิพย์ ขาวปลื้ม - ศป.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2556
- ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551

- ผู้ช่วยวิจัย เรื่อง “การศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดและอัตลักษณ์การบรรเลงจะเข้
ของครูสุธารุบัวทั่ง” พ.ศ. 2553
- การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ต่างประเทศ

- นักดนตรีอิสระ

36 นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน

- ศศ.ม. กิตติมศักดิ์ (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548
- ค.บ. กิตติมศักดิ์
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2538

- อาจารย์พิเศษขับร้องเพลงไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2527
- อาจารย์พิเศษขับร้องเพลงไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545
- อาจารย์พเิ ศษขับร้องเพลงไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2549

- ข้าราชการบํานาญ
- นักดนตรีอิสระ

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติขับร้อง
เพลงไทย 1 และรายวิชา
การปฏิบัติขับร้อง

37 นายภาคภูมิ
นิยมวิทยาพันธุ์

- Ph.D. (Social Scienes)
Magadh University Budh-Gaya India,
2009
- ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
- น.ม. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2548

ประวัติการสอน อาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ หลักสูตรและ
การสอนบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

- นิติกรปฏิบัติการ - ชํานาญการ
สํานักงานกฎหมาย สป. กษ.
พ.ศ. 2556-ปัจจัน

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- รายวิชาการจัดองค์กร
ท้องถิ่นไทย

38 นางสาวรินทร์ลภัส
ชินวุฒิกุลกาญจน์

- นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยวและ
การบันเทิง) มหาวิทบาลัยเกริก, 2552
- ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539

ประวัติการสอน อาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
พ.ศ.2540-2545
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
พ.ศ. 2546-2551

- ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์

- สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- รายวิชา
1. ระบําเบ็ดเตล็ด 1
2. หน้าพาทย์ 1
3. การแสดงท้องถิ่น

39 นางสาวพิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์ - น.ม. (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่ง, 2543

อาจารย์พิเศษ
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
- คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

- นิติกร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักกฎหมาย 1

40 นางสาวบัวรินทร์ คําษา

- น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2551
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแห่, 2545

อาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

- ทนายความอิสระ

- สาขาวิชานิติศาสตร์
- รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1

41 นายวิศรุต ภู่นาค

- ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551

- ได้รั[รางวัลชนะเลิศการประกวด
วงดนตรีไทยโดยเฉพาะการเดี่ยวเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่า พ.ศ. 2548

- อาจารย์ประจําโรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 1

42 นายสิงหล สังจุ้ย

- ศศ.บ. (ดุริยงคศาสตร์ไทย)
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร, 2514

- อดีตดุริยางคศิลปิน กรมศิลปากร
อาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

- ข้าราชการบํานาญ กรมศิลปากร
พ.ศ. 2553

- สาขาวิชาดนตรีไทย
- รายวิชาการปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 5

ผลงาน
- เผยแพร่ความรู้ด้านการบรรเลง
เครื่องเป่าไทย พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน
43 นายธีรวัฒน์
รัตนประภาเมธีรัฐ

- ศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

อาจารย์พิเศษ
- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2554 –ปัจจุบัน
นักดนตรีฟลูท
- Siam Philharmonie Orchistral
พ.ศ. 2553
- Opera Siam พ.ศ. 2555
- โรงแรมอิมพิเรียลวันพาร์ค พ.ศ. 2555

อาจารย์พิเศษ
- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
- โรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กทม.
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้
เสียงสูง 1

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.ม (ดนตรีปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิด, 2553
- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- Back up ให้กับศิลปินสังกัดแกรมมี่ และ
- นักดนตรีอิสระ
อาร์เอส พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
- อัดเสียงให้กบั ศิลปินทั่วไป พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2549– ปัจจุบัน

สาขาวิชา/รายวิชา
ที่สอน

44

นายธีรศิลป์ เสงี่ยมศรี

45

นายสุรัตน์ พิพัฒน์พรธรรม - ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

- สมาชิกวงซิมโฟนิก ออร์เคสตรา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25422545
- สมาชิกวงซิมโฟนิกใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2547–ปัจจุบัน

- ข้าราชการฝ่ายดนตรี
กองสวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลืองเสียงสูง 1

46

นายชัยพร สว่างกรรณ์

- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

- สมาชิกวง Southeast Asian
Youth Orchestra and Wind Ensemble
และ วง Bangkok Opera พ.ศ. 2548–2550
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน

- อาจารย์สถาบันบัณฑิต
พัฒน-ศิลป์ วิทยาลัย
นาฏศิลป์
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่องทอง
เหลือเสียงต่ํา 1

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้
เสียงต่ํา 1 และรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องลมไม้เสียงต่ํา 3

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

47

นายเผ่าพันธุ์ อํานาจธรรม

48

นายสุกิจ ลัดดากลม

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ค.บ. (ดนตรีสากล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- สมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ
- สมาชิกวง Medison Drum and Bugle
Corps สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
- วิทยากรและกรรมการตัดสินดนตรี
กลุ่มเครื่องกระทบภายในประเทศ
และต่างประเทศ พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์- มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- นักดนตรีอิสระ
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
พ.ศ 2552-ปัจจุบัน
- รายวิชาปฏิบัติเครื่อง
กระทบในวงออร์เคสตรา
1

- ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
- ค.บ. (ดุริยางศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2549

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
- วิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน - วิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา
งานวิจัย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
- ชุดการสอนร้องเพลงชาติไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2554

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชา
1. ปฏิบัติขับร้อง 1
2. ปฏิบัติขับร้อง 3
3. ปฏิบัติขับร้อง
ประสานเสียง 1

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่
48

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้
นายอริชญย์ ปานพุ่ม

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, 2554

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- นักดนตรีอาชีพ
- เป็นศิลปินตัวแทนของประเทศไทย
พ.ศ. 2533–ปัจจุบัน
จากบริษัทซิลเจียน (Zildjian Endorser
of Thailand) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
- ได้รับเกียรติจากสภาศิลปะแห่งชาติ
ของสิงคโปร์ (Singapore National
Arts Council) แสดงดนตรีและอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในงานเทศกาลดนตรี
WOMAD หรือ World of Music, Arts
and Dance 2006 ณ ประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. 2549
- ได้รับเกียรติจากประเทศอังกฤษ
ให้แสดงดนตรีในงานเทศกาล กลาสโทนเบอร
รี
เฟสติวัล ออฟ คอนเทมโพรารี เพอร์ฟอร์มมิ่ง
อาร์ท (Glastonbury Festival of
Contemporary Performing Arts) ณ
ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 2005 และ 2007
-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวง
ดนตรีใน เทศกาลซานมิเกล มิวสิค
เฟสติวัล โวลุ่ม 10 ตอน The Legend
Of 2009 The Ska Series พ.ศ. 2552

สาขาวิชา/รายวิชา
ที่สอน
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชา
1. ปฏิบัติเครื่องกระทบ
ในวงป๊อบปูลาร์1
2. ปฏิบัติเครื่องกระทบ
ในวงป๊อบปูลาร์ 3
3. ปฏิบัติเครื่องกระทบ
ในวงป๊อปปูลาร์ 5

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา

นายอริชญย์ ปานพุ่ม (ต่อ)

50

นายวัชรพงษ์ ศุขไพบูลย์

- ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2543

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- กรรมการตัดสินการประกวดดนตรี
ในรายการไทยแลนด์ ดรัม คอนเทสต
ครั้งที่ 1 จัดโดย PASIC (PERCUSSIVE
ARTS SOCIETY INTERNATIONAL
CONVENTION) สถาบันรับรองมาตรฐาน
ของมือกลองระดับโลก ร่วมกับสถาบัน
สอนดนตรีดรัมเทคเซนเตอร์ และชมรม
ดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 - ศิลปิน วง TBone

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่อยู่ในตําแหน่ง

- นักดนตรีอิสระ
- อาจารย์โรงเรียนดนตรีเอกชน
พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน
พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

สาขาวิชา/รายวิชา
ที่สอน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเบสไฟฟ้า

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

51

นายวรพล กัตติกมาส

52

นายวุฒิชัย ตรีสิทธิ์

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,
2554

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- สมาชิกและพี่เลี้ยงวงดุริยางค์เยาวชนไทย,
พ.ศ. 2549-2555
- สมาชิกวงพระนครวินท์แบนด์
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
- ร่วมแสดงเทศกาลดนตรีที่สว่ นปกครอง
พิเศษฮ่องกง พ.ศ. 2553
- ร่วมแสดงดนตรีเทศกาลดนตรีฤดูใบไม้ผลิ
ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2554

- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
- สมาชิกวงซิมโฟนิก ออร์เคสตราแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542–
2545
- สมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2540-2542

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- นักดนตรีอิสระ
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน
- รายวิชาปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลืองเสียงสูง 5

- อาจารย์โรงเรียน
ภปร.ราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่องลม
ไม้เสียงสูง 1

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

53

นายสมเจตน์ ภู่แก้ว

54

นายสมเจตน์ สุกอร่าม

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

- ค.บ. (ดนตรี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
-สมาชิกวงซิมโฟนิก
ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
-สมาชิกวง Brass Berry พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน
-สมาชิกวง Bangkok Philharmonic
Orchestra พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
- สมาชิก CU Band พ.ศ. 2534 - 2538
- วิทยากรและกรรมการตัดสินดนตรี
เครื่องทองเหลืองภายในและต่างประเทศ
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาบูรพา
พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2547–ปัจจุบัน

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
-พนักงานราชการ
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
วงดนตรีกรมศิลปากร
- รายวิชาปฏิบัติเครื่อง
พ.ศ. 2550 -ปัจจุบัน
ทองเหลืองเสียงสูง 3

-พนักงานราชการ
วงดนตรีกรมศิลปากร
พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเครื่อง
ทองเหลือเสียงต่ํา 3

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

55

นายจิณณวัตร มั่นทรัพย์

56

นายอิทธิพล หิรัญนิธิธํารง

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศป.ม. (การประพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
- ค.บ. (ดนตรี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- สมาชิกวง Brass Berry พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
- สมาชิก CU Band พ.ศ. 2541 - 2543
- วิทยากรและกรรมการตัดสินดนตรี
เครื่องทองเหลืองภายในและต่างประเทศ
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
-อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
-อาจารย์ประจํา
- รายวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปฏิบัติเครื่อง
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ทองเหลืองเสียงต่ํา 5
(ทูบา)
2. ปฏิบัติเครื่องทอง
เหลือเสียงต่ํา 5
3. การประพันธ์ 1

- ศป.ม. (การประพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
- ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

- วิทยากรและกรรมการตัดสินดนตรี
เครื่องทองเหลืองภายในและต่างประเทศ
พ.ศ. 2553
- วิทยากรและกรรมการตัดสินการประพันธ์เพลง
พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2546 –ปัจจุบัน

- สารวัตร (ดนตรี)
กองสวัสดิการ 3
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาการเรียบเรียง
เสียงประสานสําหรับฯ

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

57

นายเอกชัย กรายอานนท์

58

นายขจร ปรีดากุล

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ค.บ. (ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
2542

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนดนตรี ปราชญ์ มิวสิก
พ.ศ. 2543–ปัจจุบัน
- สอน private พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
- เป็นกรรมการตัดสินและวิทยากร
งานประกวดกีตาร์ไฟฟ้าระดับประเทศ
พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัพระนคร
พ.ศ. 2545–ปัจจุบนั

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- นักดนตรีอิสระ
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
พ.ศ. 2543–ปัจจุบัน
- รายวิชาปฏิบัติกีตาร์
ไฟฟ้า 5

- ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2548

- อาจารย์พิเศษสถาบันรอยัล มิวสิก
และสถาบันโรงเรียนดนตรีเอกชน พ.ศ. 2551
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน

- นักดนตรีอิสระ
พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติเบสไฟฟ้า
5

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2548

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- อาจารย์พิเศษ สถาบันรอยัล มิวสิก
และสถาบันโรงเรียนดนตรีเอกชน พ.ศ. 2551
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
สาขาวิชา/รายวิชา
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่สอน
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- นักดนตรีอสิ ระ
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน
- รายวิชาปฏิบัติเบสไฟฟ้า
5
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นายขจร ปรีดากุล

59

นายณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์

- ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552

- ได้รับเชิญร่วมเล่น จัด Workshop concert 13
ประเทศ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
- เป็นกรรมการตัดสินและงานประกวด
กีตาร์คลาสสิก พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน

- นักดนตรีอิสระ
พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน

60

ร้อยตํารวจเอก พนมพิชญ์
โปลิศพิทักษ์

- ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549
- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
2547

อาจารย์พิเศษ/สอนวิชา
- การเมืองการปกครอง, กฎหมายเบื้อต้นสําหรับ
ตํารวจ, การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551–2552

- รองสารวัตรป้องกัน
-สาขาวิชารัฐประศาสนปราบปราม สถานีตํารวจภูธร ศาสตร์
ชัยบาดาล
- รายวิชาวิธีวิจัยทาง
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
รัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้นและรายวิชา
ทฤษฎีการเมือง

- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- รายวิชาปฏิบัติกีตาร์
คลาสสิก 5

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลําดับ
ที่
61

ชื่อผู้ขอแต่งตัง้
นางจิราวรรณ สมหวัง

วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
และ ปี พ.ศ./ค.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D.(Business
Administration)
Ramkhamhaeng
University,2550
- M.S. Industry&Technolgy
management Texas A&M
UniversityCommerce,USA,2543

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ.
- อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2550-2552
- อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ พ.ศ.2546-2549
- ผู้ร่วมแปลหนังสือการจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่
ในปัจจุบนั และระยะเวลา
ที่อยู่ในตําแหน่ง
- อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

สาขาวิชา/รายวิชา
ที่สอน
- สาขาวิชารัฐประศาส
ศาสตร์
- รายวิชา English for
specific Purpose”

