
ลําดับ วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สอนระดับ/สาขาวิชา/
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายวิชาที่สอน
1 นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ - น.ม. (กฏหมายธุรกิจ) ผลงานวิจัย -  อาจารย์ประจํา หลักสูตรนิติศาสตร์ - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547 -  เรื่องลักษณะของหลัดสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- น.บ. (นิติศาสตร์) ในประเทศไทย, 2557. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - รายวิชา 2500116
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540 บทความวิจัย พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กฎหมายในชีวิตประจําวัน

-  เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, 2557.
ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์สอนวิชากฏหมายภาษีอากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2553-2555

2 นางประภาภรณ์ ประเสริฐสม - วท.ม. (สุขศึกษา) ผลงานวิจัย - นักวิชาการสาธารณสุข - ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 -  เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อ (ด้านส่งเสริมการพัฒนา) - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- วท.บ. (สุขศึกษา) พฤติกรรมของผู้ดูแลในการป้องกันโรคอุจจาระ สํานักสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานี - รายวิชา 4000115
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 ร่วงในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ตําบลบางขะแยง พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพ

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2548. ของชีวิต
-  เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ
จังหวัดปทุมธานี, 2549.
-  เรื่องความตระหนักของเกษตรในการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี, 2553.

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



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

ประสบการณ์ด้านการสอน
- อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546-2549

3 นายชัชเวช สุกิจจวนิช - LL.M. (Master of Laws with Honors) ประสบการณ์ด้านการสอน - ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา - ปริญญาตรี 
Chicago-Kent College of Law, - อาจารย์ผู้สอนวิชากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
U.S.A., 2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - รายวิชากฎหมายใน
- LL.M. (Master of Laws with Distinction) - อาจารย์ผู้สอนวิชากฏหมายปกครอง ชีวิตประจําวัน
Uppsala University, Sweden, 2004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553
- LL.M. (Master of Laws) ประสบการณ์การทํางาน
Stetson University College of Law, - ผู้พิพากษา สํานักประธานศาลฎีกา
U.S.A., 2002 พ.ศ. 2555-2556
- น.บ. (นิติศาสตร์) - ผู้พิพากษา ศาลแขวงพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 พ.ศ. 2553-2555

- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดยะลา
พ.ศ. 2553-2555
- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2551-2552

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ลําดับ วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สอนระดับ/สาขาวิชา/
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายวิชาที่สอน
4 นางสาวศาลินา วงษ์ไทย - ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) ประสบการณ์ด้านการสอน - อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 - อาจารย์ผู้สอน รายวิชาการถนอมอาหาร ประสานมิตร  3 ปี - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) ประกอบอาหารหลักคหกรรมศาสตร์ - อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - รายวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 พัฒนาการมนุษย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 11  เดือน กับดุลยภาพของชีวิต และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - อาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี  7 เดือน รายวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2549-2552 สุขภาพและการออก
- อาจารย์ผู้สอน รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ กําลังกาย
การสอนอาหารเพื่อการประกอบอาชีพเบเกอรี่
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. 2547-2548
-  อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยดุสิตธานี  พ.ศ. 2546

แบบเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)  ปีการศึกษา 2557-2558
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ลําดับ วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สอนระดับ/สาขาวิชา/
ที่ ชื่อผู้ขอแต่งตั้ง และปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการสอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายวิชาที่สอน
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี - ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ - อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี 

                        ขจรไชยกูล มหาวิทยาลัยเกริก, 2545 -  เรื่องการศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ โดยใช้ และสาขาวิชาบริหารธรุกิจ  รายวิชาอาหาร - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) วิธีการเสริมคําถามที่ต่างกัน, 2527. และโภชนาการ ศิลปประดิษฐ์ จริยธรรมทาง - รายวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517 ผลงานทางวิชาการ/ตํารา ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ กับดุลยภาพของชีวิต

- การจัดดอกไม้แบบสากล, 2548. องค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เอกสารการสอน พระนคร  พ.ศ. 2534-2556
-  การร้อยมาลัย - อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-  ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร รายวิชาอาหารและโภชนาการ และศิลป
-  จริยธรรมทางธุรกิจ ประดิษฐ์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ พ.ศ.2522-2534
ประสบการณ์การทํางาน - อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยครู
พ.ศ. 2534-2556 เทพสตรี  พ.ศ. 2521-2522
-  อาจารย์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2522-2534 - อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-  อาจารย์ วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ. 2521-2522 รายวิชาอาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่อง
-  อาจารย์ วิทยาลัยครูจันทบุรี พ.ศ. 2519-2521 แตง่กายและศิลปประดิษฐ์ วิทยาลัยครู

จันทบุรี  พ.ศ. 2519-2521

6 นางสาวฉวีวรรณ เหมนาค - กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ - อาจารย์สอนวิชาการคิดและการตัดสินใจ - ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528 -  คู่มือการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กศ.บ. (ชีววิทยา) "ป่าเจ็ดคตโป่งก้อนเส้า" ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2537-2552 - รายวิชาการแก้ปัญหา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร, 2514 มัธยม และบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2547 เชิงบูรณาการ
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ลําดับ วุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ ตําแหน่งปัจจุบัน สอนระดับ/สาขาวิชา/
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7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ - M.A. (Linguistics) ผลงานวิจัย - อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ - ปริญญาตรี

                       วงศ์พรม University of Delhi, India, 1995 -  เรื่อง การการศึกษารูปแบบและผลสัมฤทธิ์ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) e-learning ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร - รายวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 ธุรกิจ, 2546. เพื่อการสื่อสารและ

บทความทางวิชาการ เช่น ทักษะการเรียนรู้ และ
- วัฒนธรรมของการใช้ภาษาอังกฤษ รายวิชา Communicative
- การบริหารจัดการสังคมแห่งอนาคต English Through 
แปลตําราทางวิชาการ เช่น Media
- ทุนดิจิตอล
- ล้มไปข้างหน้า

      (รองศาสตราจารย์สุนี  โชติดิลก)

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง)
ลงชื่อ ..............................................................................เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ
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ได้ดําเนินการตรวจสอบถูกต้อง และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลงชื่อ ..............................................................................รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


