
คุณสมบัติกรรมการสอบ 
 

ประวัติกรรมการสอบ 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )  นางสาวอรพรรณ  ตู้จินดา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์   
          อ่ืน ๆ ................................................................................ ..... 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่   141 หมู่ 15    ซอย ............................................. ถนน ............................................ 
ต าบล/แขวง    จรเข้สามพัน    อ าเภอ/เขต   อู่ทอง    จังหวัด   สุพรรณบุรี 
รหัสไปรษณีย์    72160    โทรศัพท์   098 – 6393995     E-mail   otoochinda@yahoo.com 
สถานที่ท างานปัจจุบัน เลขที่ ...............................ซอย ....................................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ........................................ Website/e-mail..............................  
 

วุฒิการศึกษา : 
ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต                                   ชื่อย่อ ปด.บ                    
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา                                                         
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร                               ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต                         ชื่อย่อ ศษ.ม. 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา                                                           
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550  
ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต                              ชื่อย่อ ศษ.บ. 
สาขาวิชา การแนะแนว                                                                   
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2538 
ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต                                  ชื่อย่อ ค.บ. 
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา                                                         
จากสถาบันการศึกษา   วิทยาลัยครูนครปฐม                               ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2533 
ประวัติการท างาน  

ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนพลับพลาไชย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ พ.ศ. 2557  – ปีปัจจุบัน 

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ พ.ศ. 2554  – พ.ศ. 2557 

โรงเรียนวัดหนองหลุม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ พ.ศ. 2549  – พ.ศ. 2554 
โรงเรียนวัดบ่อคู่ ผู้อ านวยการช านาญการ พ.ศ. 2549  – พ.ศ. 2549 

โรงเรียนวัดกกม่วง ผู้อ านวยการช านาญการ พ.ศ. 2547  – พ.ศ. 2549 
โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง ครูใหญ่ พ.ศ. 2544  – พ.ศ. 2547 

โรงเรียนวัดใหม่พิณสุวรรณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2539  – พ.ศ. 2544 
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ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อาจารย์ 1  ระดับ 3 พ.ศ. 2538  – พ.ศ. 2539 
โรงเรียนบ้านส านักแจง อาจารย์ 1  ระดับ 3 พ.ศ. 2535  – พ.ศ. 2538 

โรงเรียนบ้านนาขาม อาจารย์ 1  ระดับ 3 พ.ศ. 2533  – พ.ศ. 2535 
 

ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
ชื่อสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่สอน ระหว่างปี พ.ศ. รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

พ้ืนฐานการศึกษา 2554 – ปีปัจจุบัน - ประกันคุณภาพการศึกษา 
- การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
- พ้ืนฐานการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

จิตวิทยาและการแนะแนว 2553 – ปัจจุบัน - การศึกษาแบบเรียนรวม 
- จิตวิทยาและการแนะแนว 
- จิตวิทยาเด็กและการแนะ
แนว 
- จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา 
- หลักการแนะแนวและการ
พัฒนาผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

การบริหารการศึกษา 2560 สถิติเพ่ือการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2554 - การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- หลักและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา 

 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาที่มีการเผยแพร่ 
ผลงาน
ประเภท 

ผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ส านักพิมพ์/ช่ือ
วารสาร 

ปีท่ีเผยแพร ่ แหล่งทุน 

วิจัย นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนวดั
ปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร/วารสาร
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย 

ปีท่ี 7 ฉบับบท่ี 1 
(มกราคม – 
มิถุนายน 2558) 

 

วิจัย นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

รายงานการประเมินโครงการ
ธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุม

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกลุม่ภูมภิาค

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – 
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วนาราม ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบรุ ีเขต 2 

ตะวันตก/วารสาร 
สังคมศาสตร์วิจยั  

มิถุนายน 2558 

วิจัย  Risk management asprects of 
the learning and teaching in 
the school network 
PhokaramSuphanburi Primary 
Education Service Area Office 

Osal 
Presevtation 

International 
Conference on 
Education, 
Psychology and 
Social Science 
(ICEPSS) 2016 
on May 20-21, 
2016 in Malolos 
City, Bualacan, 
Philippines 

 

วิจัย นางสาวดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ และ 
นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

การบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย 

ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 
1,2 (มิถุนายน 
2556 – มีนาคม 
2557) 

 

วิจัย นางสาวดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ และ 
นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

การติดตามการน าผลประเมิน
คุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-based 
Assessment) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 2557 ทุนวิจัยจาก 
สมศ. 

วิจัย นางสาวดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ และ 
นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
การศึกษาของจังหวัดกับระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จากผลการประเมินเชิงพื้นที่ 

 2559 ทุนวิจัยจาก 
สมศ. 

วิจัย นางสาวอร
พรรณ  ตูจ้ินดา 

การประเมินโครงการโรงเรยีน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

สภาวิจัย 2550  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
    ลายมือชื่อกรรมการสอบ .........................................................................                                           
                                                                                ( นางสาวอรพรรณ  ตู้จินดา ) 
                                         วันที ่ 2 /  กุมภาพันธ์  /  2560 


