
 
แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 
1 นายเศรษฐา  เกตุน้อย - คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื, 
2543 
- คอ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540  สอนในรายวิชาการวัด
และเครื่องมือวดั  กลยุทธ์การบริหารงาน  
การศึกษางาน  และรายวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 
ประสบการณ์การทํางาน 
- หวัหน้างาน  บริษทั El-Arne512 Pacasia 
จํากัด  พ.ศ. 2524 
- หัวหน้างานโลหะ  บริษทั ไดนามิก 
วิศวกรรม จํากดั  พ.ศ. 2526-2527 
นายช่างเทคนิค  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล  
พ.ศ. 2528-2531 
 

- นายช่างระดับ 7 
บริษทั กสท.โทรคมนาคม  
จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2534-ปัจจบุัน 
 

- ปริญญาตรี   
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล 
- รายวิชาการวดัและเครื่อง 
มือวัด 

2 นายรัชดาศักดิ์  สุเพ็งคํา วศ.ม.(วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื,  
2549 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารย์ประจาํ  สาขาวิชาวิศวกรรมอุต- 
สาหการ  มหาวทิยาลัยเทคนิคราชมงคล 
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน. 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัย
เทคนิคราชมงคล  
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน 
 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การผลิต 
- รายวิชาปฏิบตัิการ-
เทคโนโลยีพื้นฐาน 
 

 
 



แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑูร 

                     ชุนสิทธ ิ
ผ.ม. (การวางผงัเมือง และการวางแผนชุมชนเมือง)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบัง, 2535 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบัง, 2528 

ผลงานทางวชิาการ 
- การพัฒนาชุมชนเมือง,2540. 
- ระบบการทําความเย็นสําหรบัโรงเรือน 
ปลูกพืช, 2543. 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารย์ผู้สอน คณะสถาปัตยกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
พ.ศ. 2537-2541 
 

อาจารย์ประจํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกําแพงแสน 
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน 
 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- รายวิชาการกอ่สร้าง 
อาคาร 6 

4 
 

นายพรชัย  เสนารักษ ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2550 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538 
 

ผลงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการ 
- เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิติจากแบบภาพ  
2 มิติ ระดับปรญิญาตร,ี 2550. 
- วารสารวิชาการ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5, 2550. 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราช
มงคลโชติเวท  พ.ศ. 2544-2546 
- อาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2543-2554 
 

-  อาจารยพ์ิเศษ 
โรงเรียนธรุกิจสารสนเทศ 
พ.ศ.2550-ปัจจบุัน 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- รายวิชาการเขยีนแบบและ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์
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ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 

   

ประสบการณ์ด้านการสอน(ต่อ) 
- อาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน 
ประสบการณ์การทํางาน 
- เจ้าหน้าทีเ่ขียนแบบละพัฒนาแบบ แผนก
วิจัยและพัฒนา  บริษทั ACT (Leathers)  
จํากัด  พ.ศ. 2537-2540 
- อาจารยพ์ิเศษสอนคอมพิวเตอร์  โปรแกรม 
auto cad/3Ds max  จํากัด  
พ.ศ. 2538-2540 
 

  

5 นางลลิดา  อัศวานันท ์ M.B.A. (Master of business Administration) 
Emporia State University,1981 
บช.บ. (บัญชีตน้ทุน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สอนในรายวิชาอังกฤษในงานอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 

- Senior Consultant 
บริษทั น้ํามัน คาลเท็กซ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
พ.ศ.2542-ปัจจบุัน 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การจดัการอุตสาหกรรม 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 
6 ว่าที่รอ้ยโทสมชยั  อุปมา วศ.ม. (วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื, 2555 
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2545 
 
 

ผลงานทางวชิาการประเภทสาระนิพนธ์ 
- เรื่องการปรับลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์, 
2556. 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
- เป็นวิทยากรบรรยายในชั้นเรียนหัวข้อ  
Lean Manufacturing ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2556 
ประสบการณ์การทํางาน 
- นายช่าง (Technician)  บรษิทั Bara & 
Winsor  จํากัด  พ.ศ. 2544-2546 
- นายช่าง (Technician)  บรษิทั Summit 
Auto Body จํากัด  พ.ศ. 2546-2547 
- วิศวกร (Engineering)  บริษทั Nifco 
(Thailand)  จํากัด  พ.ศ. 2547-2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั  คิดดี 
เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- ปริญญาตรี   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 
- รายวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย  และรายวิชา 
การเป็นผู้ประกอบการ 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 
7 นายบุญชม  สุดจิตต ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2556 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548 
 

ผลงานวจิัย 
- เรื่อง A web design framework for 
decision support systems in proactive 
advertising media development, 2013. 
ประสบการด้านการสอน 
- อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2553 
- อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2554 
 

- รักษาการหัวหน้า  สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก  วทิยา
เขตอเุทนถวาย 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจดัการสารสนเทศ 
- รายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร ์
 

8 นายเทพสทิธิ์  เกิดสว่าง วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2553 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุกจิ) 
มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2547 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
- เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ  ใหก้ับนกัศึกษา
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายไอท ี
บริษทั โนโวลุกซ์ ว๊อทซ์ จํากัด 
 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจดัการสารสนเทศ 
- รายวิชาการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน 

และ ปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน  
ตําแหน่งปัจจุบัน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
สอนระดับ/สาขาวิชา/ 

รายวิชา 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ    

             พัฒนปณิธิพงศ ์
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546 

บทความวิจยั 
- การศึกษาเอกลักษณข์องจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกตใ์ช้กับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย, 
2552. 
- การพัฒนาตะกอนประปาเพื่อใช่งานใน
เครื่องปั้นดินเผา,2552. 
- การนําเอาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดย
ประยกุตใ์ช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์
บาติกเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึก จังหวัดอดุรธาน,ี2556. 
- การพัฒนาตะกอนน้ําดิบสู่งานหัตถ
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจงัหวัด
ปทุมธานี,2556. 
ประสบการณ์การทํางาน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์ 
บริษทั เซรามกิส์ลิฟวิ่ง จํากดั 
พ.ศ. 2546-2547 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ประจาํ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 
 
 

- ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาเทคโนโลยี 
เซรามิกส์ 
- รายวิชาการขึน้รูปด้วย 
ใบมีด 1 

 


