
คุณสมบัติกรรมการสอบ 
 

ประวัติกรรมการสอบ 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )   ดร. วัลลภา   จันทร์เพ็ญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์   
  อ่ืน ๆ  ............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  126/3     ซอย .........................................  ถนน .................................................. 
ต าบล/แขวง   บางแพ     อ าเภอ/เขต  บางแพ   จังหวัด  ราชบุรี                                             
รหัสไปรษณีย ์ 70160    โทรศัพท ์ 081 - 4225296      E-mail  wallapaa_Chann@hotmail.com 
สถานที่ท างานปัจจุบัน เลขที่  56/1   ซอย  ....................................  ถนน เพชรเกษม (สายเก่า)                       
ต าบล/แขวง   บ้านฆ้อง   อ าเภอ/เขต  โพธาราม   จังหวัด  ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์  70120   โทรศัพท์  032 - 231313   Website/e-mail ………………………………………… 
 

วุฒิการศึกษา : 
ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต                    ชื่อย่อ  ค.ด.                                 
สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน                                        
จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545            
ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร     ครศุาสตร์มหาบัณฑิต                  ชื่อย่อ  ค.ม. 
สาขาวิชา  จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว                            
จากสถาบันการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2527 
ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร  การศึกษาบณัฑิต                       ชื่อย่อ กศ.บ. 
สาขาวิชา  เคมี                                                              
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2520 
ประวัติการท างาน  

ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) พ.ศ. 2547  - ปีปัจจุบัน 
 อาจารย์ 3  ระดับ 8 พ.ศ. 2547  – พ.ศ. 2544 

 อาจารย์ 2  ระดับ 7 พ.ศ. 2544  – พ.ศ. 2539 
 อาจารย์ 2  ระดับ 6 พ.ศ. 2539  – พ.ศ. 2534 
 อาจารย์ 2  ระดับ 5 พ.ศ. 2534  – พ.ศ. 2530 
 อาจารย์ 1  ระดับ 4 พ.ศ. 2530  – พ.ศ. 2527 

 อาจารย์ 1  ระดับ 3 พ.ศ. 2527  – พ.ศ. 2521 
 
 
 
 
 
 



 2 

ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
ช่ือสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่สอน ระหว่างปี พ.ศ. รายวิชาที่สอน 

โรงเรียนหนองโพวิทยา วิทยาศาสตร ์ 2521 - 2534 1. วิทยาศาสตร ์

   2. แนะแนว 
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งท่อ 2534 - 2559 1. เคมีค านวณ 
   2. เคมีอุตสาหกรรม 

   3. เทอร์โมไดนามิกส ์
   4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   5. เทคนิคการควบคุมและบ าบดั

น้ าเสีย 

   6. โครงการ 
(อาจารย์พิเศษ)  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

หลักสตูรและการสอน 2545 – 2557 1. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ 

   2. สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรยีนการสอน 

    
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาที่มีการเผยแพร่ 
ผลงาน
ประเภท 

ผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ส านักพิมพ์/ช่ือวารสาร ปีท่ีเผยแพร ่ แหล่งทุน 

วิจัย ดร.วัลลภา  จันทร์
เพ็ญ 

ทักษะการท างานและสมรรถภาพ
ในการท างานของแรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งท่อ 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

2548 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

วิจัย ดร.วัลลภา  จันทร์
เพ็ญ 

การพัฒนาจริยธรรมที่จ าเป็นต่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
ท างานของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมโดยการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการ 

วารสารการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ 
น าเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาปี 2551 

2551 ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การ
อาชีวศึกษา 

วิจัย ดร.วัลลภา  จันทร์
เพ็ญ 

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม ปีการศึกษา 2556 

วารสารการ
ประชุมสมัมนาทางการ
วิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
ปี 2557 

2557 ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การ
อาชีวศึกษา 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

    ลายมือชื่อกรรมการสอบ .........................................................................                                           
                                                                                  ( ดร. วัลลภา   จันทร์เพ็ญ ) 
                                          วันที ่ 5  /  มกราคม  /  2560 


