
แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับที ่ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน และปี 

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการและประสบการณท์ี ่
เป็นประโยชน์และเกี่ยวขอ้งตอ่การสอน 

ตําแหน่งปัจจุบนัและ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สอนระดับ/รายวิชา 

1 นายวัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ - ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540 
- ร.ม. (การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2535 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2529 
 

ผลงานวิจัย 
- งานวิจัย เรื่องความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพื่อไทย : 
ศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น (2555) 
- งานวิจัย เรื่องความเป็นสถาบันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น (2555) 
- งานวิจัย เรื่องสถานภาพทางสังคมกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร (2554) 

- รองศาสตราจารย์ประจํา
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (2548-
ปัจจุบัน) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2545-
2548) 
- อาจารย์ (2540-2545) 

- ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  
- รายวิชา 2556503 การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน  
และปี พ.ศ. ทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

2 ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ - กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2531 
- กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2516 
 
 

ผลงานวิชาการ 
- การเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย 
- กระบวนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- การประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบสําหรับเด็กปฐมวัย 
ผลงานวิจัย 
- การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 
- ผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการกับแบบผสมผสานที่มี
ต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาของ
สถานศึกษาในเครือข่ายโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- การศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย, 2553. 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยที่เน้นสาระ
ท้องถิ่น,2554. 
ประสบการณ์ 
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2536-2555 
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2518-2535 
 
 

- ข้าราชการบํานาญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  
- รายวิชา 1076102  สัมมนา
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และ
ปี พ.ศ. ที่สําเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

3 ผศ.ดร.เย็นใจ  เลาหวณิช - Ed.D. (Science Education) 
Hardvard University, 1976 
- M.S. (Nuclear Physics) 
Northeastern University, 
1966 
- B.S. (Physics) University of 
Maryland, 1942 
 

ผลงานวิจัย 
- การส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557. 
ผลงานดีเด่น 
- ได้รับรางวัล บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2545 
- เป็นผู้นําเสนอรัฐบาลให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในฐานะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และให้
สถาปนาวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันเทคโนโลยีของไทย 
- เป็นผู้นําเสนอรัฐบาลให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในฐานะ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และให้
สถาปนาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันนักประดิษฐ์ 
ประสบการณ์ 
- ผู้อํานวยการโครงการครุศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  
พ.ศ. 2543-2548 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกริก  
พ.ศ.2535–2543 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยส่งเสริมการประดิษฐ์ 
จํากัด  พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน 
 

- ระดับปริญญาเอก 
- สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 
- รายวิชา 6604101  การคิดและ
การเขียนเชิงวิทยาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และ
ปี พ.ศ. ที่สําเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

4 รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช - Ed.D. (Technology and 
Industrial Management)  
New York University, U.S.A., 
1986 
- M.A.I.Ed. (Administration & 
Supervision)  
Technological University of 
the Philippines, Philipines, 
1979 
- กศ.บ. (มัธยมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2517 
 

ผลงานวิชาการ 
- การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ SIPPO, 2555. 
- นวัตกรรมการจัดการปัญหาการทุจริตตามระบบและเชิง
พฤติกรรมในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ, 2554. 
- การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์, 2535. 
ประสบการณ์ 
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2547–2555 

- ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
พ.ศ. 2556–ปัจจบุัน 
 

- ระดับปริญญาเอก  
- สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 
- รายวิชา 6606601  การจัดการขั้น
สูงด้านเทคโนโลยีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และ
ปี พ.ศ. ที่สําเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชา 

5 รศ.ดร.สมพจน์  กรรณนุช - Ph.D. (Environment and 
Public Policy)  
Monash University, 
Australia, 1997 
- M.Ec. (Economics for 
Development)  
University of New England, 
Australia, 1988 
- Graduate Diploma 
(Economics)  
University of New England, 
Australia, 1986 
- B.A. (Honours) 
in Economics, A.M.U. 
Aligarh, India, 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการ 
- โครงการวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. 
- โครงการสร้างและพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงาน, 
2547. 
- การศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็น
สถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ, 2545. 
- ประโยชน์สาธารณะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และชุมชน
พึ่งตนเอง, 2545. 

- อาจารย์หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ปัจจุบัน) 

- ระดับปริญญาเอก  
- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 
- รายวิชา 3507003  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ธรรมาภิบาล 
 

 
 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ.  
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

6 ดร.ภิญโญ  สายนุ้ย - ค.ด. (บริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2557 
- ค.ม. (บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 
- กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร, 2520 
 

ผลงานวิจัย 
- การกําหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษ
หน้า, 2557 
- การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง, 
2533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด
กระบี่ (ปัจจุบัน) 

- ระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
- รายวิชา 1065117 การ 
สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

7 ดร.สุรดา  ไชยสงคราม - ค.ด. (บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 
- ค.ม. (การประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
- ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532 
 

ผลงานวิจัย 
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Constructionism)  
โดยใช้ 
  กระบวนการ SHARE ของโรงเรียนบ้านเขากระปุก, 2557 
- การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
  (Constructionism) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก, 2556 
- กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 
ประสบการณ์ 
- ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป. เพชรบุรี  
เขต 2, 2556 
- รองผู้อํานวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กทม.3 , 2547 
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กทม.3, 2546 
 
 

- ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 
(ปัจจุบนั) 

- ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รายวิชา 1065116  
ภาวะผู้นําทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

8 ดร.มนพมนตรี  สกลศิลป์ศิร ิ - ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534 
- กศ.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2523 
 

ผลงานวิจัย 
- การพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา: การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, 2553 
- การใช้สิ่งช่วยจดัมโนมติแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้
และความคงทนในการจําวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2534 
ประสบการณ์ 
- สํานักงานเลขานุการ กรมสามัญศึกษา รวมเวลา 2 ปี 
(เลขานุการ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา) 
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมเวลา 1 ปี 
(เลขานุการ รองปลัดกระทรวง ศธ) 
- ช่วยรายการเป็นครั้งคราว ในคณะทํางานเลขานุการ รมว.
ศธ. (ปี 2554-2557) 
 
 

- ผู้อํานวยการ โรงเรียน 
ขอนแก่นพัฒนศึกษา  
(ปัจจุบัน) 

- ระดับปริญญาโท  
-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รายวิชา 1065109  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

9 ผศ.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์ - น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547 
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 
 

ผลงานทางวิชาการ 
- อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาทางด้านกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547-ปัจจุบัน 
- วิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและ 
การเขียนรายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 
- วิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทาง 
นิติศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551 
 
 

- หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
พ.ศ.2545-ปัจจบุัน 
 

- ระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
- รายวิชา 3566403  
จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

10 ผศ.ดร.สุวัฒน์  อัจฉริยนนท์ - ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2556 
- ค.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2529 
- กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร, 2514 
 

ผลงานวิจัย 
- การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย H.P.D., 2556 
- จรรยาบรรณครูสอนวิชาชีพ, 2553 
 
 

- ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ.2557-ปัจจบุัน 
 

- ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รายวิชา 1065113 ทฤษฎี 
และหลักการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

11 ดร.จรูญ  จันแทน - วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555 
- วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2535 

ผลงานทางวิชาการ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ “การประชุมวิชาการเนื่องในวันสห
วิทยาการ  ครั้งที่ 3 เรื่อง สหวิทยาการกับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ประจําปี 2557”, ราชบัณฑิตยสถาน, 
2557 
ประสบการณ์ 
- Senior Technical Team Lead บริษัท IBM Solution 
Delivery, 2555-ปัจจุบัน 
- Project Manager บริษัท Krung Thai Computer 
Services Co., Ltd., 2550-2554 

- Senior Technical Team 
Lead บริษัท IBM Solution 
Delivery Co., Ltd. (ปัจจุบัน) 

- ระดับปริญญาเอก  
- สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 
- รายวิชา 6601101 หลักการ 
ของการจัดการเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

12 ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย - ค.ด. (บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
- ค.ม. (การวัดและประเมินผการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,  2538 
 
 

ผลงานวิจัย 
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
บริบทต่างกัน, 2555 
ประสบการณ์ 
- ครูผู้สอนโรงเรียนสงักัด สปช., สพป., และสพม. 
- ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัด สพม. 
- ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง 
 
 

- ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธิน 
บูรณะ อ่างทอง (ปัจจุบัน) 

- ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รายวิชา 1065109 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่อาจารย์พิเศษ (ระดับบณัฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2557-2558 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ลําดับ
ที ่

ชื่อผูข้อแตง่ตั้ง วุฒิ/สาขาวชิา/สถาบัน และป ีพ.ศ. 
ที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ที่ 
เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน 

ตําแหน่งปัจจุบันและ 
ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 

สอนระดับ/สาขาวิชา/ 
รายวิชาทีส่อน 

13 พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค ์ - กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2540 
- ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 

ผลงานวิชาการ 
- ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ, 2556 
- การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น, 2556 
ประสบการณ์ 
- ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
- ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพธนบุรี 

- ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รายวิชา 1045101 วิธีวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 


