
ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
1 นางสาวเอมิกา  ชัยสิทธิ์  - น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ  - ทนายความ สํานักทนายความ - ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 ประเภทสาระนิพนธ์ ดํารงค์ศักดิ์  ชัยสิทธิ์ - สาขาวิชานิติศาสตร์
 - น.บ. (กฎหมาย) - เรื่องปัญหาทางกฎหมายในการควบคุม พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - รายวิชากฎหมายลักษณะพยาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549 การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต, 2553.

ประสบการณ์การทํางาน
- ทนายความ สํานักงานทนายความดํารงศักดิ์
ชัยสิทธิ์  พ.ศ. 2549 - 2554
- พนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) พ.ศ. 2554 - 2555

2 นายปัญญา  จิตตานุ  - น.ม. (กฎหมายมหาชน) ผลงานทางวิชาการ ประเภทวิทยานิพนธ์ - ทนายความ - ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551  - เรื่องปัญหาทางกฎหมายในเชิงรูปธรรมตาม สํานักกฎหมายนิติวาทการ - สาขาวิชานิติศาสตร์
 - น.บ. (นิติศาสตร์) รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย, 2550. พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน - รายวิชากฎหมายปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544

3 นายพนมกร  สุรัตนเมธากุล  - น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ผลงานทางวิชาการ ประเภทวิทยานิพนธ์  - อาจารย์ประจํา - ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554  - เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างสมดุล สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย - สาขาวิชานิติศาสตร์
 - น.บ. (นิติศาสตร์) ให้แก่การคุ้มครองเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ราชภัฏรําไพพรรณี - รายวิชากฎหมาย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547 สิทธิดิจิตอล, 2554. พ.ศ. 2555-2556 เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

ประสบการณ์ด้านการสอน
 - อาจารย์ประจํา สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2555-2556

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
4 นางวรัทมา  วรรณกลัด - น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) ผลงานทางวิชาการ ประเภทวิทยานิพนธ์ - อนุกรรมการอบรมวิชาว่าความ - ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 - เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน : สภาทนายความในพระบรม- - สาขาวิชานิติศาสตร์
- น.บ. (นิติศาสตร์) ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง ราชูปถัมภ์ - จนถึงปัจจุบัน - รายวิชาเอกเทศสัญญา 3 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547 พุทธศักราช 2497, 2554. - ทนายความ/ฝ่ายคีด หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  และ

ประสบการณ์การทํางาน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย
- ทนายความ บริษัท ซีรีเอลอร์ จํากัด (มหาชน) - จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2544-2553
- ผู้จัดการ/ทนายความอาสา  สมาคมทนายความ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
- เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ศาลจังหวัดปัตตานี 
พ.ศ. 2542-2545
ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาเขตเพชรบุรี พ.ศ. 2554-2555

5 นางสาวพรทิพย์  ด่านสมบูรณ์ - ศศ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) ประสบการณ์ด้านการสอน - ข้าราชการบํานาญ - ระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 - อาจารย์สอนวิชานาฏศิลป์ไทยทั้งภาคปฏิบัติ - สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) และภาคทฤษฎี ในระดับขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูง - รายวิชาละครและการแสดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีพศึกษา ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปกร สําหรับเด็ก
(ราชมงคล), 2524 - วิทยากรสอนและแสดงจากหน่วยงานต่างๆ

เผยแพร่ผลงานการแสดงและสอนต่างประเทศ

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
6 รองศาสตราจารย์อมรา - ศศ.ม. (นาฏศิลป์) ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารการสอน  - ข้าราชการบํานาญ - ระดับปริญญาตรี

                     กล่ําเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 - วิธีสอนนาฏศิลป์ - สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- ค.บ. (ภาษาไทย) - สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย - รายวิชาประวัติการละครไทย
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2533 - เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน และนักแสดงเอก และรายวิชา

- นาฏวรรณกรรม วิวัฒนาการละครไทยและบุคคล
ผลงานวิจัย สําคัญทางนาฏศิลป์
- เพลงเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การแสดงละครชาตรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ระบําบ้านไร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รําโทน อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์ประจํา สอนสาขานาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการ ผศ.รศ.
ครูชํานาญการและเชี่ยวชาญ  
- วิทยากรให้กับหลายหน่วยงาน
- ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์
- ผู้อํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภฏัพระนครศรีอายุธยา
- คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรนาฏศิลป์
ระดับปริญญาตรี

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
7 รองศาสตราจารย์สมชาย  - ศศ.ม. (การอุดมศึกษา) ผลงานวิจัย  - ข้าราชการบํานาญ - ระดับปริญญาตรี

                      พูลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2529 - เรื่องสภาพปัญหาของการสอนนาฏศิลป์ไทย - สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ที่มีต่อนักศึกษามุสลิม, 2529. - รายวิชาการแสดงศิลปะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีพศึกษา, ประสบการณ์การทํางาน ป้องกันตัวของไทย  การเขียนบท
2521 - มีความรู้ความสามารถด้านโขน-ละคร รําพื้นเมือง ละคร 1  การแสดงเบื้องต้น

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และรายวิชาการแสดงศิลปะ
- วิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคใต้ ป้องกันตัว
- ผู้บริหารหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์
- รองผู้อํานวยการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
- กรรมการพิจารณาร่างหลักสุตรศิลปะการแสดง
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการระดับ ผศ.รศ.

8 นางสุมาลี  อับดุลสมัด - ร.ม. (การจัดการทางการเมือง) ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการ - ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2553 - หัวหน้างานส่งเสริมกิจการ กองอํานวยการ บริษัท ฟลอร์โชลูชัน จํากัด - สาขาวิชารัฐศาสตร์
- ศศ.บ (การตลาด) ตลาดนัดจตุจักร พ.ศ. 2552-2553 พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - รายวิชาการเมืองและ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2536 - หัวหน้างานรายได้การตลาดนัดจตุจักร การปกครองของไทย และรายวิชา

กองอํานวยการตลาดนัดจตุจักร พ.ศ. 2553-2554 องค์การและการจัดการภารครัฐ
- รองประธานชุมชน ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา
พ.ศ. 2553-2555

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา

นางสุมาลี  อับดุลสมัด (ต่อ) ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชากฎหมาย
มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2552-2553
- อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  พ.ศ. 2554

9 นางสาวพริมา  นุตะศรินทร์ - วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลงานวิจัย - Training & Developmt - ระดับปริญญาตรี
และองค์กร) - Organization Culture thal Create Innovation, Mavayer พ.ศ. 2552-2554 - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, a case study of Thai Yamaha Motor - รายวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ  1
2550 Co, Ltd 2007. และรายวิชา Developing Skills 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษุรกิจ) ประสบการณ์ด้านการสอน English
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2543 - อาจารย์พิเศษสอนพนักงานในโรงงาน 

บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากัด เกี่ยวกับการสื่อสาร
การเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
10 ดร.ฐิติภา  สินธุรัตน์  - ศศ.ด (ภาษาอังกฤษ) ประสบการณ์ด้านการสอน - อาจารย์ประจํา สาขาวิชาภาษา- - ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, - อาจารย์ประจํา  สาขาภาษาอังกฤษ อังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2554  มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน - รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2
 - ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน และรายวิชาภาษาอังกฤษ
ฐานะภาษาต่งประเทศ เพื่องานเลขานุการ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
 - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535

11 ดร.ภรณ์นภัร  เบินท์ - ปร.ด (การจัดการมรดทาง ผลงานวิจัย - อาจารยฺประจํา - ระดับปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) - เรื่องแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือ วัดไทร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, 2557. และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ - รายวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ  1
- M.A. (Hospitality Management) ประสบการณ์ด้านการสอน สวนดุสิต พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน
University of Western Sydney, - อาจารยฺประจํา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Austalia, 2003 ท่องเที่ยวและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 - บธ.บ (อุตสาหกรรมบริการ) สวนสุนันทา พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 



ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
12 นางสาวสิริพร  กิตดาการ - ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) ผลงานทางวิชาการ - Frcelamce trunstator- - ระดับปริญญาตรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  - งานแปล เรื่องโลกแห่งศตวรรษที่ 21, 2553. จนถึงปัจจุบัน - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2545 ประสบการณ์ด้านการสอน - Prirate  tutor-จนถึงปัจจุบัน - รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ-
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรรคดีอังกฤษ) - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ธุรกิจ และรายวิชา
เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2550-2557 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525

13 นางณัฐสินี  ปานมีทรัพย์ - ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลงานวิชาการ - ผู้จัดการ - ระดับปริญญาตรี
เพื่องานอาชีพ)  - บริษัท  Design Holidays  จํากัด - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2557 ประสบการณ์ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน - รายวิชา Developing Skills 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  - English
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547

14 นายจํานงค์  ยาวาปี - M.A. (Political Science ) ผลงานวิจัย - นักวิชาการอิสระ - ระดับปริญญาตรี
Meerut University India, 1982 - เรื่องการศึกษาศักยภาพและสถานะภาพภูมิ - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย - สาขาวิชาการบริหารและ
- ศน.บ. (สังคมศาสตร์) ปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ราชภัฏพระนคร พัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน, 2545. พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - รายวิชาองค์กรปกครองท้องถิ่น
2520 - เรื่องศึกษาศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาไทย กับการวางแผนเมือง

ผสมผสานภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ (วิจัยร่วม), 2546.

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557-2558 
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ลําดับ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สาขาวิชา/สอนระดับ/
ที่ และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ รายวิชา
15 ดร.สุมณฑา  บุญวัฒนะกุล - ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) ผลงานวิชาการ - ข้าราชการบํานาญ - ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2556 - ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ แผนการจัด - สาขาวิชารัฐศาสตร์
- กศ.ม. (ภาษาไทย) การเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการวิชา - รายวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2550.
2550 - เกมทายรูปสระ, 2550.
- ค.บ. (ภาษาไทย) - ประวัติวรรณคดีไทย 1 และ 2, 2556.
วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2526 ผลงานวิจัย 

- เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารโครงการ
English Program ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการ, 2557.
- เรื่องตัวละครหญิงในนวนิยายของบญุเหลือ, 2549.
ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนผักไห่-
สุทธาประมุข  พ.ศ. 2518-2523
- อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนปทุมคงคา  พ.ศ. 2524-2530
- อาจารย์ สาขาวิชาประวัติวรรณคดี  ภาษาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พ.ศ. 2531-2556
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