ขออนุมัติอาจารยพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2554-2555
ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 13 คน
ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ดร. ณัฐิกานต รักนาค

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและ
การสอน

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

ตําแหนง
งาน
ผอ.โรงเรียน
วัดสวาง
อารมณ

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
โรงเรียนวัดสวาง
อารมณ

วิชาที่สอน
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การศึกษา/การสอนคณิตศาสตร
3. การบริหารการศึกษา
4. การวิจัยทางการศึกษา
5. การประเมินหลักสูตรและการ
สอน

ความชํานาญ
1.การวิจัยทาง
การศึกษา
2. การพัฒนา
หลักสูตร
3. การวัดและ
ประเมินผล

ผลงานวิจัย
1. กิจกรรมที่สงเสริมทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ดานการใหเหตุผลเรื่อง
ความเทากันทุกประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
2. วิทยานิพนธเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการถายโยงการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา การให
เหตุผลและการเชื่อมโยงของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่1
3. บทความวิจัยเรื่อง Development of

an instructional model based on
the transfer of learning approach
to enhance mathematical skills
and processes in problem solving
reasoning and connections of
seventh grade students

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ไพฑูรย มีกุศล

วาที่รอยตรี ดร.ไฉน เลาะเงิน

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฎ
วอชิงตัน Ph.D

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง
งาน
Sociocultural
รศ.ระดับ 9
Anthropoloy Unversity (ขาราชการ
Washington USA
บํานาญ)

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวัฒนธรรมศาสตร

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงาน
วัฒนธรรม

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร

อาจารย
ประจํา

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
089 499 1283
02 574 6315

วิชาที่สอน
1.ทฤษฎีองคการสาธารณะ
2.คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราช 1. การวางแผนและการบริหาร
ภัฏพระนคร
โครงการ
2. การจัดการงานทองถิ่น
3. จริยธรรมและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

การวิจัยคุณภาพ
ปริมาณ

1. การพัฒนากลุมสัมพันธเขมรปาดง
2. ตังหวายชุมชนลาวเทิง
3. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรินทร
4. การศึกษากลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทย
5. พรมแดนความรู “การศึกษา
วัฒนธรรมอีสาน”
6.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
พืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบาน
อีสาน:ศึกษากรณีบานโสมน ต.บัวโคก
อ.ทาตูม จ.สุรินทร
งานวิชาการ
1.สารานุกรมสุโขทัยศึกษา เลม 1- 2
2.สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอิสาน

1. วัฒนธรรม
ทองถิ่น
2. ภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. ลําตัดภาคกลาง “การประยุกตใชภูมิ
ปญญาพื้นบาน ศิลปะการแสดง
2. โครงการอบรมตอตานยาเสพติด โดย
ใชลําตัดเนนสื่อ
3. ลําตัดกับการประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมไทย

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ดร.สุรศักด แจมเจริญ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตรการ
พัฒนา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร
การศึกษา

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ตําแหนง
งาน
อาจารย
ประจํา

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
คณะ
มนุษยศาสตร
มรภ.พระนคร

วิชาที่สอน
1. ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
บัณฑิต
2. สถิติและการวิจัย
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา
4. การนิเทศการศึกษา
5. สัมนาการบริหารการศึกษา

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

1. โปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ SPSS
ภาษาอังกฤษ

1. กิจกรรมภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
ระดับประถมศึกษา
2. รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน
การประเมินผลโครงการ

ลําดับ
5

ชื่อ-สกุล
ดร.ศุภกฤต กันตธีราทร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ตําแหนงงาน
ผูชวย
ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
วิทยาลัยชุมชนตาก
081 8088381

ผูชวย
ศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

วิชาที่สอน

ความชํานาญ

1. สถิติและการวิจัย
2. ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
3. ระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหาร
4. การบริหารงบประมาณ

สถิติและการวิจัย

1. ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
2. สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนสําหรับ
ทองถิ่น
3. การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา
4. ความเปนนักบริหารมืออาชีพ
5. การคนควาอิสระ
6.การวางแผนกลยุทธทาง
การศึกษา
7.การบริหารงานเครือขายทาง
การศึกษา

บริหารการศึกษา

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป
6

ผศ.ดร.เสวียน เจนเขวา

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหาร
การศึกษาและภาวะ
ผูนํา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร

ผลงานวิจัย
1. การประเมินโครงการฝกอบรมพนักงานสุขภาพ
ชุมชนชายแดน
2. การศึกษาความตองการดานอาชีพของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวใต อ.เมือง จ.ตาก
3. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนาการบริหารและการกํากับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
4. การศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยชุมชนตาก
5. การประเมินโครงการจัดทําแผนชุมชน
6. การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรา
7. การศึกษาสภาพความพรอมของหนวยจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก

1. การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
2. การติดตามผลบัณฑิตสาขาบรรณรักษ
ศาสตรและสารนิเทศาสตร
3. การประเมินคุณภาพสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.พระนคร
4. องคประกอบคุณภาพสํานึกวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พระนคร

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ดร.สาริศา เจนเขวา

ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงงาน

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
โรงเรียนวัฒน
วิทยา

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผูอํานวยการ
สาขาการบริหารการศึกษา
และภาวะผูนํา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
อาจารย ระดับ มหาวิทยาลัย
สาขาการบริหารการศึกษา 7
ราชภัฏพระนคร

ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม

ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูพระนคร

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป

วิชาที่สอน
1. หลักและทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา
2. มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร
3. ภาวะผูนําของผูบริหาร
4. การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อ
ความเปนเลิศ
5. การวิจัยในชั้นเรียน
6. การนิเทศการเรียนการสอน
7. หลักและทฤษฏีการบริหาร
การศึกษา
8. การสงเสริมสมรรถภาพของครู
9. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
2. บริบทและแนวโนมทางการ
ศึกษา
3. สัมมนาการบริหารการศึกษา
4. นโยบายและการวางแผนพัฒนา
การศึกษาทองถิ่น

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

1.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
2.การบริหาร
การศึกษา
3.การวิจัยทาง
การศึกษา

1. ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชน อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา
2. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิจัยทาง
การศึกษาและทาง
สังคมศาสตร

1. การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จ.ตราด
2. การวิเคราะหนโยบายและวางแผนทาง
สังคม
3.การวิจัยทางการศึกษาและทาง
สังคมศาสตร

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ดร.พีระ พันธุงาม

ดร.ประจักษ ไมเจริญ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวัฒนธรรมศาสตร

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ตําแหนงงาน
นักวิชาการ
สาธารณสุข 7

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
กองสาธารณสุข
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

อาจารย
ประจํา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

วิชาที่สอน

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

สาขารัฐประศาสนศาสตร
1.นโยบายสาธารณะ
2.การบริหารงานทรัพยากรมนุษย
3.การบริหารงานภาครัฐ
4.การเมืองการปกครอง
5.การบริหารองคกร
6.ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
สาขาบริหารการศึกษา
1.นโยบายและแผนการศึกษา
2.การบริหารทรัพยากรการศึกษา
3.ภาวะผูนํา

1.การจัดการความรู
2.การบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ
3.ความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร
และสื่อเทคโนโลยี
4.ความสามารถใน
การประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ

1. ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร
2. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร
3. ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. สัมมนาการบริหารการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่น

1. ความพึงพอใจของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบล ที่มีตอการดําเนินงานโครงการบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนา เขตพื้นที่บริการ อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา (พ.ศ.2545)
2. ความพึงพอใจของกลุมผูสูงอายุที่มีตอบริการ
สรางสุขภาพในศูนยสุขภาพชุมชนหนา เขตพื้นที่
บริการอําเภอบัวใหญ จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2546)
3. ประเมินผลการจัดทําแผนงานของศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดระดับอําเภอ ศึกษา
เฉพาะกรณีกิ่งอําเภอบัวบาล
จ.นครราชสีมา (พ.ศ.2547)
4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยศึกษาเฉพาะกรณี
อําเภอเมือง จ.นครราชสีมา ฯลฯ

1. การแสดงหุนกระบอกพื้นบานภาคกลาง
กรณีศึกษาคณะยายสาคร อุดมเดชะ
2. การอนุรักษและพัฒนารูปแบบการแสดง
หุนกระบอกพื้นบานภาคกลาง
3. การพัฒนาศักยภาพการละเลนพื้นบาน
เด็กไทย
4. การวิจัยประเมินหลักสูตรและการละเลน

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ผศ.ชะเอม ยินดี

ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงงาน

ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(กําลังศึกษาอยู)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาลุมแมน้ําโขง

ปริญญาโท
University of the
Phillipines at Los
Banyos

Master of Agrarian
studies, major in
Agrarian studies

ผูชวย
ศาสตราจารย,
ขาราชการ
บํานาญ,
ประธาน
โปรแกรม
พัฒนาชุมชน

ปริญญาตรี
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชามัธยมศึกษา

ปริญญาเอก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูนครปฐม

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

อาจารย
ขาราชการ

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
081-7352966

วิทยาลัยการฝกหัด
ครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

วิชาที่สอน

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

1. การพัฒนาชุมชน
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารการจัดการองคกร
4. วิถีไทย
5. การเมืองการปกครองทองถิ่น

วิทยากรดาน
ทองถิ่น

1. เขียนตําราการปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนา
ชุมชน
2. ประชากรกับคุณภาพชีวิต

1. การจัดประสบการณทางการ
ศึกษาปฐมวัย
2. การประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
3. การบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
4.การศึกษาปฐมวัย
5.เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
6.จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
7.การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย
8.สุขภาพอนามัยมารดาและเด็ก

1.เปนวิทยากร
บรรยาย
2.การบริหาร
การศึกษา

1.เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
2.เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเด็ก
ปฐมวัยกับทักษะทางสังคม

ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
ดร. วรภูริ มูลสิน

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงงาน

ปริญญาเอก
Limerick University,
Ireland

Doctor of Philosophy,
Urban Sociology

อาจารยพิเศษ

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกริก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานโยบายและการ
วางแผนสังคม

ปริญญาตรี
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สถานที่ทํางาน
ที่ติดตอ
080-175 5554,
081-554 8884

วิชาที่สอน
1. ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร
2. สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

ความชํานาญ

ผลงานวิจัย

1. เจาของตํารา
การใช PsPP เพื่อ
การวิจัย
2. เจาของเว็บไซต
www.drnoppad
on.com

1. ปญหาขอพิพาททางการประมง ระหวาง
ไทยกับมาเลเซีย
2. ปญหาเรื่องโรคเอดสในประเทศไทย
3. เชียงใหมเมืองเทียมแฝงแหงลานนา
4. The social impact of Rapid
Urbanisation in Thailand
5. Prostitution Trade in Thailand
6. Pseudo-Urbanisation in Thailand
7. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการ
สวนสัตวแหงประเทศไทย
8. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ รสพ.

