ตารางข้อมูลผลงานอาจารย์พิเศษ
คณะ ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่
1.

2.

ตาแหน่งงานปัจจุบนั /
ประสบการณ์การทางานความ
ชื่อ - สกุล
สถานที่ทางานที่ติดต่อ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
ได้
อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต อาจารย์พิเศษ
Student Educator at Little
Assets Early
18 ถ.นนทบุรี
Learning Centres,
ต.ท่าทราย อ.เมือง
Melboune, Australia
จ.นนทบุรี
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง อาจารย์
- ภาษาศาสตร์
- ภาษาเพื่อการสื่อสาร
5/169 ประชานิเวศน์ 2 - ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ระยะ 3 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่
จบ
คม. สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน
EEC112
การอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมการ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก

ฝายวารี ประภาสะวัต. (2555)
การประเมินความต้องการจาเป็นเพื่อ
พัฒนาความสามารถของผู้ดูแลเด็กด้าน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ.

ETH 295
หนังสือสาหรับ
เด็ก

กรรณานุช ณ ถลาง. (2557). กลยุทธ์
การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ICMSIT 2014. วันที่ 22 - 23
สิงหาคม 2557.

ศษ.บ. สาขาการศึกษา
ปฐมวัย

ศษ.ด. (การจัดการศึกษา)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย

ผลงานทางวิชาการ
(เขียนแบบบรรณานุกรม)

หมายเหตุ

ที่
3.

4.

ชื่อ - สกุล
อาจารย์ดารง ญาณจันทร์

อาจารย์บณ
ั ฑิษฐ์ พันศิริ

ตาแหน่งงานปัจจุบนั /
ประสบการณ์การทางานความ
สถานที่ทางานที่ติดต่อ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
ได้
ข้าราชการบานาญ
- ครู รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
จ.พระนครศรี อยุธยา
62/1 ม.1 ต.บ้านม้า อ. - อาจารย์พิเศษ มรภ.วไลย
บางปะหัน
อลงกรณ์ฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา
- ภาษากับการสื่อสาร
13220
- วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อาจารย์พิเศษ/
21 ถ.โชคชัย 4
ซอย 21
เขตลาดพร้าว
กทม.

การสอนภาษาอังกฤษ มากกว่า
10 ปี

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่
จบ
กศ.บ. ภาษาไทย (มศว.
บางแสน)
ศศ.ม. หลักสูตรและการ
สอนภาษาไทย
(มรภ.วไลยอลงกรณ์)
ค.บ. การศึกษา
มัธยมศึกษา
(อังกฤษ/ฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน

ผลงานทางวิชาการ
(เขียนแบบบรรณานุกรม)

หมายเหตุ

ETH 471 วิธีการ ดารง ญาณจันทร์. (2548).
สอนกลุ่มสาระ
ร้อยถ้อย ทายคา. เอดิสัน เพรส โพร
การเรียนรู้
ดักส์: กรุงเทพฯ.
ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา
EED 101
การฟังและการ
พูดสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ

คม.การสอนภาษาอังกฤษ EED 202
ในฐานะภาษาต่างประเทศ วรรณกรรมเพื่อ
(มศว.)
การสอน
ภาษาอังกฤษ

-

ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากรอิสระ
เจ้าของธุรกิจ
การศึกษาและ
วิทยากรอบรม
ให้กับ สพฐ.

ที่

ชื่อ - สกุล

5.

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
กุลณัฐรวงศ์

6.

ตาแหน่งงานปัจจุบนั /
ประสบการณ์การทางานความ
สถานที่ทางานที่ติดต่อ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัย/ - อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
39 ม.1 ต.รังสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มรภ.มหาสารคาม
- อาจารย์ หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ
- อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคล

อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ อาจารย์มหาวิทยาลัย/
3/11 ม.6 ต.บางเตย
อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160

อาจารย์คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่
จบ
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
บธบ. ระบบสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล
ศษ.ด. เทคโนโลยี
การศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
ศษ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

วิชาที่สอน
ETP 423
การผลิตและ
การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
ETP 206
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ETP 423
การผลิตและ
การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
ETP 206
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู้

ผลงานทางวิชาการ
(เขียนแบบบรรณานุกรม)
ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, เกียรติศักดิ์
พันธ์ลาเจียก. (2561).การพัฒนาระบบ
การเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตาม
แนวคิด การเรียนแบบรอบรู้ที่เสริม
ศักยภาพการเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธ์ู ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี.
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
2561.
หน้า 45 - 55.
มหาชาติ อินทโชติ, กัลยาณี เจริญช่าง
นุชมี, กมลพรรณ ชุ่มอิ่ม, จารุวรรณ
เหล็กไหล, นภสร นวลสี.(2561).
การพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิก
อัจฉริยะผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม
เรื่อง มาตราตัวสะกด. วารสารแม่โจ้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
2561. หน้า 1 -13.

หมายเหตุ

