


แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

1 น.ส.แสงโสม   
กชกรกมุท 
 

ผู้จัดการ
โรงเรียน
อนุบาล 

แสงอารีย ์

โรงเรียนอนุบาล
แสงอารีย์ 89  
ม.9   
ซ.ประชาอุทิศ 29  
ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงราษฎบ์ูรณะ 
กทม. 10140  

-ศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาปฐมวัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
-สอนวิชาภาษาไทยใน
โรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา 
-ศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
ระยะสั้นในรายวิชาของ
สาขาปฐมวยั ณ ม.แคน
เทอร์เบอรี่ นิวซีแลนด์ 
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
 
ค.ม. การศึกษา
ปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
 
ค.ด. การศึกษา
ปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

 EEC311   
การส่งเสริม
การคิดส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8 
ชม. 

 

2 น.ส.รัตนลักษณ์   
มณีรัตนโชติวงศ์ 

อาจารย์
พิเศษ 

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย 
ราชธานี  

 -อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มรภ.
อุตรดิตถ์ 
-อาจารย์พิเศษสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มรภ.
เชียงใหม่ 
-อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

คบ. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
 
คม. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

EEC207   
การจัด
ประสบการณ์
ทาง
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 
 

8 
ชม. 

 



แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

3 นางวรีย์นันทน ์
สิริกรกาญจน 
 

ผู้จัดการ
โรงเรียน
อนุบาล 
วัชรพล   

โรงเรียนอนุบาล 
วัชรพล   
89/ 699  
ซอยวัชรพล  
ต.วัชรพล 
อ.ท่าแร้ง  
บางเขน  

-อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มรภ.
อุตรดิตถ์ 
-อาจารย์พิเศษสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มรภ.
เชียงใหม่ 
-อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

กศ.บ. สาขาวิชา
การบริหาร
การศึกษา(มรภ.
เพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
 
กศ.ม. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์ทรวิโรฒ) 
 
กศ.ด. สาขาการ
บริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น)  

EEC302  
การจัดการ
ศึกษาระดับ
บริบาล 
 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 
 

6 
ชม. 

 

4 นางสาวพูนศรี  
มนตรีพาณิชย ์

ผู้อ านวย 
การ

โรงเรียน 

โรงเรียนวัดห้วยบงฯ 
ต.ห้วยบง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.สระบรุ ี

-ครูผู้สอนปฐมวัย 15 ปี 
Teacher Awards 
-ครูเผยแพร่การสอน
ภาษาไทยวัฒนธรรมไทย 
3 เดือน USA 
-ครูผู้สอนวิชากจิกรรม
ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ค.บ. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ) 
 
ค.ม. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 6 
ชม. 

 



แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

5 น.ส.กรรณิการ์ 
แสนสุภา  

-พยาบาล 
รพ.ราษฎร์
บูรณะ 
ต าแหน่ง
พยาบาล
ห้องผ่าตัด 
และ
พยาบาล
ให้
ค าปรึกษา 
-อาจารย์
พิเศษ  
มรภ.วไลย
อลงกรณ์  

๓๗๗ ซ.สุขสรรค์ 
๒๗  แขวงบาง 
ปะกอก เขตราษฎร์ 
บูรณะ กทม.  

-จิตวิทยาพัฒนาการ 
-จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรกึษา
ส าหรับคร ู
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

-ป.ตรี พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลยัพยาบาล
กองทัพเรือ  
(ม.มหิดล)  
-ป.โท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา  
ม.บูรพา 
-ก าลังศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการ
ปรึกษา  
ม.บูรพา  

จิตวิทยา
พัฒนาการ 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/๖๑ 6 
ชม. 

 

6 ดร.ธิรดา  
สุวรรณณะศรี  

-กรรมการ
ผู้จัดการ
บริษัท DEC 
intergroup 
-อาจารย์
พิเศษ  
มรภ.วไลย
อลงกรณ ์

สถาบันพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
(SBI) 

-จิตวิทยาพัฒนาการ 
-จิตวิทยาส าหรับครู 
-จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรกึษา
ส าหรับคร ู
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

-ป.ตรี พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
-ป.โท  
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขา
จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
- ป.เอก วิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ สาขาการให้
ค าปรึกษา  
มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทรวิโรฒ  

จิตวิทยา
ส าหรับครู 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8 
ชม. 

 



แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

7 อ.ปัญชลี  
เวียงยิ่ง 

 

อาจารย์
พิเศษ 

108/690 ซอย
พหลโยธิน 69/4 
ถ.พหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กทม. 
10220 

1.นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มศว. 
2.เจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษา (โสตทัศน
ศึกษา) สังกัดศูนย์พัฒนา
สื่อนวัตกรมและ
เทคโนโลยี ส านักวิทย
บริการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
3.ความเชี่ยวชาญในการ
สร้างบทเรียนออนไลน์ 
การผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ การออกแบบสือ่
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

ค.ด. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา (ก าลัง
ศึกษา) 
 
กศ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
 
กศ.บ.(เกียรตินิยม
อันดับ2) สาขา
เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา 

การผลิตและ 
การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8  
คาบ 

 

8 อ.ปริณุต  
ไชยนิชย ์

 

อาจารย์
พิเศษ 

3/11 ม.6 ต.บาง
เตย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 12160 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
*เคยเป็นอาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์* 
 

ค.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ศษ.บ. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา  
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

การผลิตและ 
การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 
 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8  
คาบ 

 



แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

9 อ.ดร.มหาชาติ 
อินทโชติ 

 

อาจารย์
พิเศษ 

3/11 ม.6 ต.บาง
เตย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 12160 

อาจารย์คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม    
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 
*เคยเป็นอาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 2/2559* 

ศษ.ด. เทคโนโลยี
การศึกษา ม.
เกษตรศาสตร์ 
 
ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา  
ม.เกษตรศาสตร์ 
 
ศษ.บ. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา ม.
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

การผลิตและ 
การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8  
คาบ 

 

10 อ.ดร.ธิดารัตน์ 
กุลณัฐรวงศ์ 

อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

39 ม.1 ต.รังสิต  
อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธาน ี

- อาจารย ์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.
มหาสารคาม 
- อาจารย ์หลักสูตร
วิทยาการคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 
- อาจารย ์หลักสูตร
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 
*เคยเป็นอาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 2/2559* 
 

ปร.ด. เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา  
ม.เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
 
คอ.ม. คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ม.เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า
ธนบุรี 
 
บธบ. ระบบ
สารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล 

การผลิตและ 
การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2548 

2/61 8  
คาบ 

 



แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

งาน
ปัจจุบัน 

สถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ 

ประสบการณ์การท างาน
ความเชีย่วชาญใน
สาขาวชิาที่สอน 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ 

วิชาที่สอน 

ชื่อหลักสูตร/
ให้ระบุเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ภาค
เรียน 

จ านวนคาบที่
สอน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

11 นายด ารง  
ญาณจันทร์ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

62/1 หมู่ 1  
ต.บ้านม้า  
อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

- การสอนภาษาไทย 
- การอ่านวินิจสารร้อย
กรอง 
- การสร้างแบบวัดและ
ประเมินผลทางภาษาไทย 
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
งานวิชาศึกษาทั่วไป 
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 2/2560* 
 
 

ศศ.ม. (หลักสูตร
และการสอน
ภาษาไทย) 
 
กศ.บ (ภาษาไทย) 

- ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2558 

2/๖๑ 6 
ชม. 

 

12 ดร.กรรณานุช  
ณ ถลาง 

อาจารย ์ 5/169 ประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 
ต.บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 

- ภาษาศาสตร์ 
- ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
- ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับคร ู
 
*เป็นอาจารย์พิเศษ  
คณะครุศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  
เทอม 1/2561* 
 

ศษ.ด. (การจัดการ
ศึกษา) 
 
ศศ.ม. (จารึก
ภาษาไทย) 
 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

- ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2558 

2/61 6 
ชม. 

 

13 นางสาวทิพย์โชค 
ไชยวิศิษฎ์กุล 

อาจารย ์ 26/43 หมู่ 5 ซ.
สุขสวัสดิ์ 14 
พระราม 2 
จอมทอง กรุงเทพฯ 
10150 

- ภาษาไทย 
- วรรณคด ี

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

- ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 

ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 
2558 

2/61 6 
ชม. 

 

 














































































































































































