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๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์

บัณฑิต กศ.บ. 
(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
2526 

ปริญญาโท การศึกษา
มหาบัณฑิต   

(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2535 

 การศึกษา
มหาบัณฑิต   

(การศึกษาพิเศษ)                  
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต   

(หลักสูตรและการสอน) 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

อ่ืน ๆ ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎจันทรเกษม 

2548 

 

๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 
 การประถมศึกษา  หลักสูตรและการสอน  การศึกษาพิเศษ   
๗.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน  ประกอบด้วย ชุดวิชาต่อไปนี้ 
 ๑) ๒๐๕๐๕ พ้ืนฐานวิชาชีพครู    ๒) ๒๐๕๐๖ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
 ๓) ๒๐๕๐๗ วิทยาการจัดการเรียนรู้   ๔) ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕) ๒๐๕๐๙ ความเป็นครู   ๖) ๒๐๕๙๖ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ชุดวิชา  
 ๑)  ๒๑๗๐๑ การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน   
 ๒) ๒๒๗๖๗ การจัดประสบการณเรียนรู้วิชาอาชีพ  
 



 

 

๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็น 
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      22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
      22767 การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาอาชีพ  
      22769 การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ 
          อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา...(ดูข้อ 7)........................................................................... 
       /  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ........................................... 
       /   กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ............................................ .. 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... ............................................................ 
 ๙. ผลงานทางวิชาการ จ านวน......18............เรื่อง 
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