
แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

1 นายคชาพล  วิชเวช วศ.ม. (บริหารงานก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2557 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528 
 

ประสบการณ ์
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2530-2534 
สถาปนิกอิสระ และสถาปนกิโครงการ 
- บริษัท สาลาแอนด์ แอทโซซิเอทส์ จํากัด 
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 
- บริษัท เทพาเวิร์ค จํากัด พ.ศ.2545-
ปัจจุบัน 
- บริษัท ดาส สตูดิโอ จํากัด พ.ศ.2545-
ปัจจุบัน 
 

สถาปนิกโครงการ 
- บริษัท สาลาแอนด์ แอทโซซิ
เอทส์ จํากัด พ.ศ. 2545-
ปัจจุบัน 
- บริษัท เทพาเวิร์ค จํากัด 
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 
- บริษัท ดาส สตูดิโอ จํากัด
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม 6 

2 นายกานต์ คล้ําพันธ์ - MPPM. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2546 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2534 
 
 

ประสบการณ ์
- ออกแบบอาคาร โรงเรียนวิมลรัตน์  
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2554-2555 
- ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน  
ส่วนราชการแจ้งวัฒนะ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

- สถาปนิก 
สํานักงานสิริปัญญาออกแบบ
และจัดการ พ.ศ. 2546-2556 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาการก่อสรา้ง 
อาคาร 6  

 

 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

3 นายไชยยุทธ ลียะวณิช - ผส.ม. (การวางผังเมืองแลสภาพแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2534 

ความเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน 
- จัดทําเอกสารในงานก่อสร้าง 
- เชี่ยวชาญงานออกแบบ 
- การตรวจการจ้าง 
- การควบคุมงาน 
ประสบการณ์ พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน 
-อดีตสถาปนิกโครงการ บริษัทจิบเสนดี
เวลลอปเมนท ์จํากัด 
- สถาปนกิที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาล
เวชธานี 
- สถาปนิกประจําหน่วยงานก่อสร้าง
โครงการออลซีซั่น ถนนวิทยุ 
 

สถาปนิกชํานาญการ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาการก่อสร้าง
อาคาร 4 และ รายวิชา  
การบริหารและจัดการงาน
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

4 นายชวพงศ์ ชํานิประศาสน์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511 

ที่ปรึกษา/ออกแบบ 
- โรงแรมรีเจส ปาร์ค รีสอรท์ ภูเก็ต  
พ.ศ. 2528 
- อาคารเซ็นจูเรียล ปาร์ค คอนโดมีเนียม
พ.ศ. 2533 
- กลุม่โรงงานซันโย ฉะเชิงเทรา        
พ.ศ. 2536 
- นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541-2543 
- คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 
- คณะทํางานพิจารณาความซ้ําซ้อน
กฎหมายการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาปนิกใหญ ่
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สํานักงานสถาปนิก
ทวีธา จํากัด 
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 

วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้ง 

ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที ่
ในปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

5 นายประกิจ  ชยันตธีระศิลป์ 
 

- คพ.ม.(เคหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
- ค.อ.บ.(สถาปตัยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2535 
 

- สถาปนิกโครงการ บริษัท SAC Co;Ltd 
พ.ศ. 2546-2548 
- สถาปนิกที่ปรึกษา บริษัท วังใหม่ จํากัด 
พ.ศ. 2542-2546 
 
 

- หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
กรรมการ บรษิัท คาซามิโอ 
จํากัด พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาการก่อสร้าง
อาคาร 4 

6 นายสุวิทย์  เลศิวิมลศักดิ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547 
คอ.บ. (ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 
2552 
 

บทความวชิาการ 
- เรื่อง “แบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ของพุทธเจดีย์ในเขตจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา” พ.ศ. 2553 

สถาปนิกอิสระ 
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นไทย 2 และรายวิชา 
สถาปัตยกรรมไทยและ
การอนุรักษ์ 1 

7 นายบัญชา  บูรณสิงห์ คพ.ม. (เคหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2534 
 

ออกแบบสถาปัตยกรรม 
- โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น หมู่บ้าน
ปัญญา-รามอินทรา กรุงเทพฯ .พ.ศ. 2550 
- โครงการโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2551 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แสนประสะ จํากัด 
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

 

ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 

วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ 
การทํางานที่เปน็ประโยชน์และเกี่ยวขอ้ง 

ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที่ใน
ปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

8 นายคํารณ  วรวุฒิ M.Arch (Architecture) 
University of Colorado at Denver 
U.S.A., 1994 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 
 

ผู้จัดการโครงการ บริษัท สิงแลนด์ จํากัด
(มหาชน)  พ.ศ. 2537-2539 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท พชรวรรณ จํากัด 
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาการก่อสร้าง
อาคาร 2 

9 นายสิทธิพล  อรัญกานนท ์ ค.อ.ม. (เทคนคิศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ, 2529 

ประสบการณ ์
- อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2530–พ.ศ. 2551 

- ข้าราชการบํานาญ 
- อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์
- รายวิชาการประยุกต์ใช้
งานไมโครคอนโทรลเลอร ์
และ รายวิชาเขียนแบบ
ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาทีส่อน 

10 นายพยูร  เสนทองแก้ว - วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2541 
 

- อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ สอนวิชาวิศวกรรมเคม ี
พ.ศ. 2553 

- นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหการ 
- รายวิชาโลหะวิทยา 

11 นายประมุข  แย้มบุญชู คอ.บ. (อุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 
2522 
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 

ประสบการณ ์
- อาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
พ.ศ.2532-2536 
- อาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม พ.ศ. 2522-2532 
 

- ข้าราชการบํานาญ 
- อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี   
อุตสาหการ 
- รายวิชาหลักการ
ออกแบบและเขียนแบบ
วิศวกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 
- รายวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

12 นายรุ่ง  รัตติกูล - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2542 
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม) 
สถาบันฉะเชิงเทรา, 2536 
 
 

ประสบการณ ์
บรรยายเทคนิคของเครื่อง CNC 
Morisei Singapore PTE. 
พ.ศ. 2547 

เจ้าของ บริษัท Industrial 
Design จํากัด 
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ในวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์และรายวิชา
การยศาสตร์ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

13 นายสมชาย  เอี่ยมผ่อง - ค.อ.ม. (เทคโนโลยี-
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2547 
- ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2535 

ประสบการณ ์
- ออกแบบเครือ่งปั้นดินเผาราชบุรี  
พ.ศ. 2548 
- ออกแบบเครือ่งจักรสาน ผกัตบชวา  
พ.ศ. 2549 
- ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก  
พ.ศ. 2549 
- สื่อการสอน เรื่อง เฟอรน์ิเจอร์ไม้
พลาสติก พ.ศ. 2550 
- วิทยากร เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน (สพช.กสอ.) พ.ศ. 2552 
- วิทยากร เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ในสังกัด มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงครัตน-
โกสินทร์ พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- รายวิชาการเขียนแบบ
เบื้องต้น และรายวิชา
ออกแบบผลิต- 
ภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 
  

 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ 
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 

วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 
และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้งต่อการ

สอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที่ใน
ปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

14 นายสัลยุทธ์  สว่างวรรณ Ph.D.(Computer Science) 
Florida Institute of 
Technology,U.S.A.,1996 
MS (Computer Science) 
Wichita State University,U.S.A.,1988 
วท.บ. (คํานวณระบบ) 
โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2528 
 

งานวิจัย 
- เรื่อง “Artificial Intelligence” 
พ.ศ. 2531 

- รองศาสตราจารย์ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายวิชาการจัดการ
อุปกรณ์เครือข่าย 2 

15 นายพิรพัฒน์  จันทร วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553 
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543 

งานวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการ
ทํานายโอกาสในการเปลี่ยนงานของ
บุคลากรภาครัฐและเอกชน โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล” พ.ศ. 2552 

- อาจารย์ประจําสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายวิชาเทคโนโลยี
เครือขา่ยและอินเตอร์เน็ต 
และ รายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

16 นายบุญยฤทธิ์  ศรีปาน วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2544 
 

งานวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นในการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
สุวรรณภูมิ” พ.ศ. 2554 

- Internet Marketig 
โรงพยาบาลเวชธานี 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายวิชาปัญญาประดิษฐ ์

17 นายนิรุติ  ไล้รกัษา ปรด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2555 
M.Sc Tech. (Engineering) 
The University of New south wales, 
2004 

งานวิจัย 
เรื่อง Journal  Environmental 
Management, 2007 

อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2556 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายวิชาความรู้พื้นฐาน
ด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

18 นายเชิดชัย  รัตนเมธานนท์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 
นบ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 

อาจารยพ์ิเศษ 
- โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2545-2555 
- มหาวิทยาลัยเกริก 
พ.ศ. 2553-2556 
 
 
 

- รองผู้บังคับการปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิชอบ
ในวงราชการสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน 
 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจัดการอุตสาหกรรม 
- รายวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิค 

 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตัง้ 

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

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์
การทํางานทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ป ีพ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หนา้ที่
ในปัจจุบนัและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 

สาขาวิชา/รายวิชา 
ที่สอน 

19 น.ส.พรพิมล  หาญเศรษฐานนท์ - ศศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
สถาบันราชภัฎพระนคร, 2538 
 
 
 
 
 

วารสาร 
เรื่อง “คําศัพท์ภาษาอังกฤษในวงงาน
รัฐสภา” พ.ศ. 2549 

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2547-
ปัจจุบัน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 
- รายวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิค 

 


