แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยลักษณ์ อัครรัตน์
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาเอก
กศ.ด.
การศึกษาปฐมวัย
3.2 ปริญญาโท

M.A.

3.3 ปริญญาตรี

B.A.

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย
2551
ศรีนครินทรวิโรฒ
Curriculum and
California State
1996
Instruction with
University of
Specialization in
Los Angeles,
Elementary Teaching U.S.A.
Child Development California State
1994
with Specialization University of
in Preschool
Los Angeles,
Administration
U.S.A.

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่องภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย (English for Specific
Purposes)
4.2 ผลงานวิจัย
อัญชลี ไสยวรรณ, วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์, ราศี ทองสวัสดิ์, และปิยลักษณ์ อัครรัตน์..
(2554). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
อัญชลี ไสยวรรณ, วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์, ราศี ทองสวัสดิ์, และปิยลักษณ์ อัครรัตน์.
(2554). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
4.3 ตํารา
4.4 บทความทางวิชาการ
4.4.1 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.4.2 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
4.5.2 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูปฐมวัย
4.5.3 การฝึกอบรมทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.4 วิทยานิพนธ์
4.5.5 แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย

4.5.6 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูปฐมวัย
4.5.7 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางนัยนา วงศ์จรรยา
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาโท
ศศ.ม.
บริหารการศึกษา
3.2 ปริญญาตรี

กศ.บ.

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย 2542
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย 2521
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.1.2 การบริหารจัดการโครงการแนวใหม่
4.2 ผลงานวิจัย
นัยนา วงศ์จรรยา. (2541). การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์.
นัยนา วงศ์จรรยา. (2544). การรับรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
นัยนา วงศ์จรรยา. (2552). Organization Management and Performance of Personnal of
Pranakorn Rajabhat University, Bangkok, Thailand, 2552. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร.
4.3 ตํารา
4.4 บทความทางวิชาการ
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 สัมมนากลยุทธ์การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.5.2 สัมมนาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.3 การจัดการความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
4.5.4 วิทยานิพนธ์

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางสาวอัชรา เอิบสุขสิริ
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาเอก
-.
3.2 ปริญญาโท

ศศ.ม.

3.3 ปริญญาตรี

B. Se. (Hons)

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
-

มหาวิทยาลัย
2524
เกษตรศาสตร์
Bechelor of Science Aligarh Muslim 1974
University
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 จิตวิทยาการเรียนการสอน
4.1.2 จิตวิทยาทั่วไป
4.1.3 มนุษย์สัมพันธ์
4.1.4 ความคิดสร้างสรรค์
4.2 ผลงานวิจัย
อัชรา เอิบสุขสิริ (2555). วัฒนธรรมวิชาการของคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ
4.3 ตํารา
4.3.1 อัชรา เอิบสุขสิริ และคณะ.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.: สํานักพิพม์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร : กรุงเทพฯ.
4.3.2 อัชรา เอิบสุขสิริ .จิตวิทยาสําหรับครู.: สํานักพิพม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
(พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 , พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557)
4.4 บทความทางวิชาการ
4.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาตะวันตก
4.4.2 อิทธิพลของ Selg – esteem ต่อคุณภาพชีวิต
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 จิตวิทยาสําหรับครู
4.5.2 จิตวิทยาการเรียนการสอน
4.5.3 สุขภาพจิต
4.5.4 มนุษย์กับการพัฒนาตน, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
4.5.5 ความคิดสร้างสรรค์

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางอัญชลี ไสยวรรณ
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาเอก
กศ.ด.
การศึกษาปฐมวัย
3.2 ปริญญาโท

กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

3.3 ปริญญาตรี

ค.บ.

การอนุบาลศึกษา

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย 2548
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย 2531
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครู
2522
สวนดุสิต

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่องวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
4.1.2 เอกสารประกอบการสอนเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา
4.2 ผลงานวิจัย
อัญชลี ไสยวรรณ. (2543). การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบการสืบค้นเป็นกลุ่มในรายวิชาการพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2553. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
อัญชลี ไสยวรรณ, วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์, ราศี ทองสวัสดิ์, และปิยลักษณ์ อัครรัตน์..
(2554). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
อัญชลี ไสยวรรณ, วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์, ราศี ทองสวัสดิ์, และปิยลักษณ์ อัครรัตน์.
(2554). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
4.3 ตํารา
4.4 บทความทางวิชาการ
4.4.1 การศึกษาผลของการพัฒนาครูปฐมวัยโดยวิธีฝึกอบรมในระหว่างประจําการ เกี่ยวกับการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม
4.4.2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
4.4.3 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.2 สัมมนาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.3 การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

4.5.4 การจัดการความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
4.5.5 ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา
4.5.6 วิทยานิพนธ์
4.5.7 พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาเอก
กศ.ด.
การศึกษาปฐมวัย
3.2 ปริญญาโท

กศ.ม.

การประถมวัยศึกษา

3.3 ปริญญาตรี

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย
2548
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
2524
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 ชุดความรู้สู่ผู้ปกครอง
4.1.2 รวมบทความทางวิชาการปฐมวัย
4.1.3 ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาปฐมวัย ครู : พ่อแม่ : ผู้ปกครอง
4.1.4 การจัดกิจกรรมพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
4.1.5 คู่มือการวัดประเมินพัฒนาการ
4.1.6 ชุดการศึกษาด้วยตนเองสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
4.2 ผลงานวิจัย
ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ (2550). ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. กรุงเทพฯ
ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ (2550). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธี เพื่อเตรียมสร้าง
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ
ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ (2550). การพัฒนาชุดการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการในชั้นเรียนของครู
อนุบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. กรุงเทพฯ
4.3 ตํารา
4.4 บทความทางวิชาการ
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 การฝึกอบรมทางการศึกษาปฐมวัย

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นางสาวสุมนา โสตถิผลอนันต์
2. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.
คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา
สาขา
3.1 ปริญญาเอก

กศ.ด.

3.2 ปริญญาโท

กศ.ม.

3.3 ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชั้นสูง

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
ยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
วิทยาพยาบาลกรุงเทพ

ปี พ.ศ.ที่
สําเร็จ
2554
2538
2526

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา
4.1.3 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา สําหรับ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4.1.4 สถิติเบื้องต้น
4.1.5 สถิติสําหรับครู
4.1.6 วิจัยทางการพยาบาล (NURSING RESEARCH) สําหรับนักศึกษาพยาบาล
4.2 ผลงานวิจยั /บทความวิจัย
4.2.1 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2554). ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้รปู แบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่เน้นการคิดวิเคราะห์.วิชาประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต.วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
4.2.2 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2551). ผลการพัฒนาเครื่องมือการประเมินแบบรูบริกส์และการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลในวิชาวิจัยทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ. (รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ). วารสารศึกษาพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก.
4.2.3สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2550). ผลการใช้กระบวนการกลุม่ ฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ แบบร่วมมือในวิชาวิจัย
ทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ. นําเสนอด้วยโปสเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดเชียงใหม่ และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ. (รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ)
4.2.4สุ ม นา โสตภิ ผ ลอนั น ต์ . (2550). การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห าร หลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. (นําเสนอด้วยปากเปล่า) โรงแรมเซ็นทารา
จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ)
4.2.5 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2547).การสํารวจทักษะและปัจจัยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางการ
พยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. กรุงเทพฯ รายงานวิจัย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
4.3 ตํารา
-

4.4 บทความทางวิชาการ
4.4.1 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2549). ผลการใช้กระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาวิจัย
ทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2549.
4.4.2 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2543). การดูแล (CARING) : บททบทวนการใช้กระบวนการพยาบาล.และเขียน
ร่วมกับนักศึกษา เรื่อง “การดูแล : พฤติกรรมการพยาบาลที่หายไป”.วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2543.
4.4.3 สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2542). ผลสะท้อนของผู้สูงอายุ : บททบทวนสําหรับครอบครัว.วารสารวิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราาคม – เมษายน 2542.
4.4.4สุมนา โสตภิผลอนันต์. (2540). การให้เกรด : คุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล.วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2540
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.5.2 สถิติสําหรับครู
4.5.3 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4.5.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
4.5.5 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

แบบคําขอขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื่อ-สกุล
นายนนทชนนปภพ ปาลินทร
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ชื่อปริญญา สาขา
3.1 ปริญญาเอก
กศ.ด.
การศึกษาปฐมวัย
3.2 ปริญญาโท

กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

3.3 ปริญญาตรี

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย
2554
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
2546
ศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏเลย
2541

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารการสอน
4.1.1 สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
4.1.2 สัมมนาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
4.1.3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
4.2 ผลงานวิจัย
นนทชนนปภพ ปาลินทร. (2555). สาระที่ควรรู้เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ
3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ 2556. กรุงเทพฯ : ถ่ายเอกสาร
4.3 ตํารา
4.4 บทความทางวิชาการ
4.4.1 สมอง : สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์
4.4.2 รูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา : รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย
4.5 รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน
4.5.1 สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.2 สัมมนาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
4.5.3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
4.5.4 พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
4.5.5 แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย

