
แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับที่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 
วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้ง 

ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที ่
ในปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาที่สอน 

1 นายอัศวิน  ไทรสาคร สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2534 
 

ประสบการณ์ 
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนคร พ.ศ.2550-ปัจจุบัน 
- สถาปนิก บริษัท สาลาแอนด์แอทโซซิ 
เอทส์ จํากัด พ.ศ. 2535-2537 
- สถาปนิก บริษัท มะพี จํากัด  
พ.ศ. 2537-2540 
 

- อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 
- กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สตูดิโอ
แปดสิบแปด จํากัด  
พ.ศ. 2549-ปัจจบุัน 
 

- สาขาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาแนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม 1 และ 
สภาพแวดล้อมเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
 

2 นายพยุง  เดชอยู่ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2546 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539 
 

ประสบการณ์ 
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
พ.ศ. 2547-ปัจจบุัน 
 

- ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  พ.ศ.2540-ปัจจุบัน 

- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3 นายสุทธิกิต  เต็งศิร ิ คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2544 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2526 

ประสบการณ์ 
- ครูวิชาช่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
พ.ศ. 2519-2526 
- นักวิชาการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.2526-2536 
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
พ.ศ. 2536-2556 
 

- ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
 

- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- รายวิชาวิศวกรรมส่องสว่าง 
และโรงต้นกําลังและสถานีย่อย 

 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับที่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 
วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้งต่อการ

สอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที่ใน
ปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาที่สอน 

4 นายนิวัติ  เธียรวุฒิกานต์ คอ.ม. (ไฟฟ้าแขนงอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
,2543 
ค.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537 
 

ประสบการณ์ 
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2547-ปัจจบุัน 
- วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
พ.ศ.2536-ปัจจบุัน 
 

- ตําแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จํากัด 
พ.ศ. 2536-ปัจจบุัน 

- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 
การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 นายประสิทธิ์  เหลืองรัชพันธ ์ ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2537 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2519 

- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
พ.ศ. 2521–2556 
- ประธานสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
พ.ศ. 2548–2555 
 

- ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- รายวิชาการบริหารงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
โทรทัศน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับที่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 
วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้งต่อการ

สอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที่ใน
ปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาที่สอน 

6 นางสาวรวิสุดา  เทศเมือง ค.ม.(เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนค, 2556 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 
2547 
 
 

ประสบการณ์ 
- วิทยากรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการงานอาชีพ 
พ.ศ. 2552-ปัจจบุัน 
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณิตศาสตร ์พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบวัดระดับผล
สัมฤทธิทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการงาน
อาชีพ พ.ศ. 2556 
- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณิตศาสตร ์พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
ผลงานวิจัย 
- เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม
คอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการอ่าน, 2556. 
 
 
 

- อาจารย์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน 

- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- รายวิชาสัมมนาและบรรยาย
พิเศษสําหรับวิชาชีพทาง
เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่ออาจารยพ์ิเศษ (ระดับปรญิญาตรี)  ประจาํภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับที่ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง 
วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ 
การทํางานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง 

ต่อการสอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวิชาการ/หน้าที่ 
ในปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาที่สอน 

7 นางสาวพรจิต  พีระพัฒนกุล สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
คอ.ม. (สถาปัตยกรรม)    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543 
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2535 

เอกสารประกอบการสอน  
- วิชาการควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร, 
2549. 
ผลงานวิจัย 
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาอาคารพัก
อาศัยชุมชนไทลัวะ  บ้านกกเชียง  อําเภอด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
- รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยทรงดํา (ลาวโซ่ง) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
,2553. 
- การอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยทรงดํา (ลาวโซ่ง)  
บ้านดอนมะนาวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
,2554. 
- แนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อประสิทธิภาพ 
ในการประหยัดพลังงานในอาคารเรียน กรณีศึกษา
อาคารเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย, 2554. 
 
 
 
 
 
 

- ตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และ 
อาจารย์ประจํา พ.ศ.2536-ปัจจบุัน 

- สาขาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ไทย 4 

 



 

ลําดับที่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง 
วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การ
ทํางานที่เป็นประโยชน์และเกีย่วขอ้งต่อการ

สอน ปี พ.ศ./ค.ศ. 

ตําแหน่งทางวชิาการ/หน้าที่ใน
ปัจจุบันและระยะเวลา 

ที่อยู่ในตําแหน่ง 
สาขาวิชา/รายวิชาที่สอน 

8 นายบุญชัย  พงษ์มณีศิริรักษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
สถาบันราชภัฎพระนคร, 2546 

ประสบการณ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทําความเย็นและ
การปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าในอาคาร และ 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 

- กรรมการผู้จัดการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โม่ เจริญ เอ็นจิ
เนียริ่ง พ.ศ. 2540–ปัจจุบัน 

- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- รายวิชาระบบทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ และ
ปฏิบัติการระบบทําความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ 
 

9 นางนงค์ลักษณ์  อัศวมณี ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
วิทยาลัยครูพระนคร,2525 

ประสบการณ ์
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
พ.ศ.2546-2551 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนคร พ.ศ.2548-ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการบริหาร  
บริษัท ทริปเปิ้ลไอดีไซน์ แอนด์ แอด-
เวอร์ไทซิ่ง พ.ศ.2551-ปัจจุบัน 

- สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- รายวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์และธุรกิจงาน
ออกแบบ 
 

 


