ประวัติและผลงาน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขาธิการ คุรุสภา
ประวัติการศึกษา
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทย์ฯ
การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิ สิ กส์-คณิ ต
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางานโดยย่อ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา
ผูช้ ่วยเลขาธิ การสภาการศึกษา
รก.ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มนโยบายทรัพยากรและการบริ หารจัด
การศึกษาสานักนโยบายและแผนการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มนโยบายด้านประสิ ทธิภาพการบริ หาร
จัดการและการมีส่วนร่ วม
สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
รองเลขาธิการคุรุสภา
นักวิชาการศึกษา 8ว หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มการวิจยั
การศึกษา
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบนั

คณะทางานด้านวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(วิทยากรฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร
การศึกษา)
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านวิชาการ
ผูช้ ่วยศึกษาธิ การอาเภอ
ครู สังกัดกรมสามัญศึกษา

สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการอบรม (เฉพาะที่สาคัญ)
1. หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่ น 57)
2. ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส.หลักสู ตรที่ 1 รุ่ น 62 ปี 2551)
3. หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ( ปรม. รุ่ นที่ 12)สถาบันพระปกเกล้า
4. หลักสู ตรการบรู ณาการขับเคลื่อนการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน (สานักงาน ก.พ.)

ประสบการณ์
1. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. อนุกรรมาธิการการอาชี วศึกษา อนุกรรมาธิ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. อนุกรรมาธิการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลด้านการศึกษาวุฒิสภา
4. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึงราชบุรี
5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ
6. อ.ก.ค.ศ.วิทยาลัยชุมชน
7. คณะกรรมการ/คณะทางานคณะวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ/การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
8. อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิ ตศึกษา
9. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ระดับ ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก สถาบันการศึกษามากกว่า 30 แห่ง
10. วิทยากรการบรรยายในหน่วยงานต่างๆ
11. มีผลงานวิจยั คู่มือการปฏิบตั ิงาน ชุดฝึ กอบรม บทความเผยแพร่ สื่อต่าง ๆ มากกว่า 40 เรื่ อง
และตาราที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการศึกษา

ประวัติดูงานต่างประเทศ
ศึกษาดูงานด้านการศึกษามากกว่า 20 ประเทศ เช่น เวียดนาม เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม สวิส
ออสเตรี ย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี เดนมาร์ก นอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิ งค์โปร์
มาเลเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตุรกี โรมาเนีย บัลแกเรี ย ฯลฯ

ชื่อ
นายประเสริฐ หอมดี
ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ตาแหน่ง
รับเงินเดือนขั้น
บาท
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2499
ที่อยู่ปัจจุบัน 188/255 ศุภาลัย พรีเมียร์คอนโด
ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กทม 10400
โทร.มือถือ 0898167359 โทรสาร 022817873
e-mail: northnfe01@gmail.com
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (ฟิสิกส์ ม.มศว.ประสานมิตร)
ปริญญาโท (การวัดและประเมินผล ม.เชียงใหม่)
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)

ประวัติการทางาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ปัจจุบัน)
รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2558-2559
ผู้อานวยการ กศน. ภาคเหนือ 2551 – 2558
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 2548-2551

ประวัติวิทยากร การประเมินผลโครงการและกิจกรรมการศึกษา
การพัฒนางานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ผลงานเด่น
ด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ ประธานคณะทางานประเมินผลหลักสูตรการประหยัด
พลังงานของ กฟผ ประเมินงานตามจุดเน้นและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการ
คัดเลือกโครงการเด่น กพด. ในพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานกรรมการประเมินผลการดาเนินงานโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศเพื่อ
นาเสนอ ครม. การพัฒนามาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มาตรฐานบ้านหนังสือชุมชน วิจัยรูปแบบ
การจัดกศน. พื้นที่สูงในศศช. พัฒนารูปแบบการการพัฒนาบุคลากรกศน.ผ่านระบบออนไลน์
ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(อ.ก.ค.ศ.สป.) เป็น อ.ก.ค.ศ. ประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) เป็นอ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ
พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติฯ สานักงานก.ค.ศ. เป็นอ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะ
กิจปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.17 สานักงานก.ค.ศ. เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามว.17 สานักงานกศน. เป็นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสังกัดสานักงานกศน. อีกหลายคณะ เป็นวิทยากรการ
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และครูกศน. อย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้านการบริหารจัดการ เป็นประธานกลุ่มสถาบันกศน.ภาค ของสานักงานกศน. จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ ประจวบฯ บุกเบิกงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 12 แห่งทั่วประเทศ และสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

ประวัติวิทยากร
*ชื่อ สรัสวดี มุสิกบุตร ตาแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
สังกัด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
*การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2524
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ปริญญเอก Sardar Patel University สาธารณรัฐ อินเดีย พ.ศ. 2554
*ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers (ประเทศไทย)
หลักสูตรการพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพ จากสถาบัน Manpower Management Training Institute
*ประสบการณ์การบรรยาย เป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" ,
"การบุคลิกภาพและการพัฒนาการพูด", "มนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในการทางาน" ,“การบริการที่เป็นเลิศ”
ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ
 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย Jim Thompson
 ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon
 ห้างสรรพสินค้า The Emporium
 ห้างสรรพสินค้า The Mall ทุกสาขา
 บริษัท The Pet จากัด
 บริษัท Bee House จากัด
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ,
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏธนบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
 โครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก,
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา,
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ,วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เตรียมผู้บริหาร สานักงาน กศน. ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ, เตรียมศึกษานิเทศก์ สังกัด สานักงาน กศน.
 เตรียมผู้บริหารการศึกษา(ผู้อานวยการเขตพื้นที่ ปี57) ผู้บริหารสถานศึกษา ,เตรียมศึกษานิเทศก์,สังกัด สพฐ.
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น, สุพรรณบุรี, ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข
 วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, ราชบุรี, พิษณุโลก ,ชัยนาท สุพรรณ กระทรวงสาธารณสุข
 สานักงานจังหวัดสกลนคร , สานักงานจังหวัดนครพนม , สานักงานจังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย
 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ,จังหวัดกระบี่, จังหวัดเพชรบุรี. สมุทรสงคราม กระทรวงวัฒนธรรม
 สานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
 โรงพยาบาลอาเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น , รพ. อาเภอลืออานาจ จ.อานาจเจริญ , รพ.มหาชัย ๒ จ.สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์
 โรงแรมโรสกาเด้น สามพราน , โรงแรมเดอร์กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ , โรงแรมสักภูเดือน เขาใหญ่

ดร. เต็มจิต จันทคา
1. คุณวุฒิการศึกษา
 ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาวิชาชีพครู Miyagi University of Education, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 ปริญญาโท ( การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาเอก Ph.D. in Development Education, Central Luzon State University, Philippines
(ทุนวิจัย บริษัท American Westernre Broker, Ltd., California, U.S.A.)
2. ประสบการณ์การทางาน
 หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์นานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 หัวหน้างานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 เลขานุการโครงการพัฒนาผู้นาศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
 เลขานุการ การจัดฝึกอบรม หลักสูตรการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนการศึกษา องค์การ
ยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส
 เลขานุการคณะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป
 ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมืองานวิจัย
 วิทยากรด้านภาวะผู้นา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการภาครัฐ (TQM,TQA,PMQA,EFQM)
3. ประสบการณ์การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ
 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3
 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ
 ฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาขั้นสูง ( Advanced Trade Negotiations Simulation Skill Course)
4. ประสบการณ์การฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 ฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Education, National Institute for Education (NIE), Singapore
 ฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการจัดการศึกษาของยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส
 พ.ศ. 2551-2553 ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาหลักสูตร Study on Education Improvement of Training Course of
Teacher ณ Miyagi University of Education, Japan
 ฝึกอบรมภาวะผู้นาทางวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา ณ Auckland University of Technology
 ฝึกอบรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ ณ Asia Pacific Leadership Center เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ฝึกอบรมภาวะผู้นาทางวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา ณ Anglia Ruskin University, UK
 ศึกษาดูงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเทคโนโลยี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
อังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. ผลงานทางวิชาการ
 งานวิจัย “Educational Leadership Training Programme for Thai School Leaders”
 งานวิจัย “การพัฒนาผู้นาศูนย์การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”
 รายงานการวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 งานแปล “การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) และ“การเรียนรู้แบบผสมผสาน”( Blended Learning)
 คู่มือ “การเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ”
6. ตาแหน่งปัจจุบัน: ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่ ความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. ข้อมูลการติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3422 5400-2 ต่อ 1214 โทรสาร 0 3422 5399 โทรศัพท์มอื ถือ 0 8 1880 1200
E-mail: jantaka2003@yahoo.com, we.educa@gmail.com LINE ID: tammy2000

Dr. Philip Hallinger
hallinger@gmail.com
Thailand +668 1881 1667
Specialization
Specializations: leadership, organizational change, school improvement, leadership
development, management education, educational reform, quality in higher education,
problem-based leadership development
Career Highlights
•

One of the foremost scholars globally in his field with an H-index of 61 with more than
16,000 total citations. Authored most highly cited papers in several highly ranked
journals: Educational Administration Quarterly, School Effectiveness and School
Improvement, Cambridge Journal of Education, Leadership and Policy in Schools and
Journal of Educational Administration.

•

In 2014 received the Roald F. Campbell Award for Lifetime Achievement and
Distinguished Service in Educational Administration from the University Council for
Educational Administration (USA), and received the Excellence in Research in
Educational Administration award from the American Educational Research
Association.

•

Authored the Principal Instructional Management Rating Scale, the most widely used
survey instrument employed internationally by researchers for measuring school
leadership; more than 300 researchers have used the PIMRS in 30+ countries.

•

With collaborator Prof. Edwin Bridges (Stanford University), pioneered the use of
problem-based learning in management education; trained professors from throughout
the world in the use of PBL; led the design, implementation and empirical evaluation
of a “problem-based learning track” for over 350 students annually in a Master of
Management program in Southeast Asia.

•

Co-authored the most widely cited series of reviews of empirical research on school
leadership published in the field (total citations of related publications exceeds 4,000
on Googlescholar as of 2016.

•

Instrumental scholar in stimulating the initiation and development of school leadership
development centers in the USA, Canada, Thailand, Singapore, Malaysia, Hong Kong,
Taiwan and Australia.

•

Authored a series of problem-based, computer simulations for use in management
education that have been translated and adapted into Thai, Korean, Malay, Chinese,
Vietnamese and several European languages.

•

Co-designed the first online, media-enriched, international Master degree program in
educational leadership and management in Asia.

•

As Executive Director and Chief Academic Officer of the College of Management,
Mahidol University, led the development of a highly successful student-centered,
Asia-focused graduate program in management education.
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•

Corporate trainer with a wide range of companies including Chevron, Unocal, IBM,
Berli Jucker, THAI Airways, Thai Beverage Co., Nestle, Bank of Thailand, Merck
Int’, IBM, EXIM Bank of Thailand, Siam Cement Group, Communications Bank of
China, Allianz Insurance and others.

•

Has published 10 books, 40 book chapters, over 175 journal articles on leadership and
management and twice served as a Senior Co-editor of the International Handbook of
Research in Educational Leadership and Administration.

•

Has edited 16 special issues of 9 different international refereed journals, and serves
as Chief Co-editor of the Journal of Educational Administration.

•

Selected by education ministries in Singapore, Hong Kong, Malaysia and Thailand to
be responsible for designing and implementing (i.e., training) induction and
professional development programs for school principals (over 10,000 principals
across these countries from 1991-2015).

Education
Stanford University, Stanford, CA, Ed.D., Administration & Policy Analysis, 1983
Dissertation: Assessing the Instructional Management
Behavior of Principals (Co-Supervisors: Professors
Larry Cuban and Edwin Bridges
Stanford University, Stanford, CA, M.A., Design and Evaluation of Education Programs,
1980;
Lesley College, Cambridge, MA

B.S., Education, 1977

Professional Experience
01/16-

Distinguished Visiting Professor: Dept. of Educational Leadership and
Management, University of Johannesburg, South Africa.

9/16-

Professor of Management: College of Public Health Services, Chulalongkorn
University, Thailand.

8/14-16

Professor of Educational Management: Faculty of Education, Chulalongkorn
University, Thailand.

6/11-

Chief Co-editor: Journal of Educational Administration.

8/08-6/14 Joseph Lau Chair Professor of Leadership and Change: Hong Kong Institute
of Education, Hong Kong, China. Serving as Chair Professor responsible for
development of international graduate programs, research, and teaching
Director of the Asia Pacific Centre for Leadership and Change: Founding
Director of a competitively funded Institute-level research and development centre
focused on leadership and change in the Asia Pacific region (see APCLC website
at http://www.ied.edu.hk/apclc/)
2008-

Professor of Management (Honorary), Academy of Sciences, Beijing, China

2008-

Professor of Management (Honorary), Shanghai University, Shanghai, China.
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2008-

Professor of Management (Honorary), South China Normal University,
Guangzhou, China.

2000-07 Executive Director and Chief Academic Officer and Professor of
Management: College of Management, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Responsible for all academic leadership and administration of Master degree
programs in management taught in English and Thai, as well as Ph.D. Program in
Management taught in English. Responsible for recruitment and evaluation of
faculty, as well as academic planning and program development. Student body
totaled over 1,500 students (BA, MM, Ph.D.) with 60+ faculty members. Job also
included teaching responsibilities for courses in general management.
2000-

Advisor. Ministry of Education, Bangkok, Thailand,

1995-00 Professor of Leadership and Organizations: Peabody College, Vanderbilt
University, Nashville, TN. Professor with teaching responsibilities in the areas of
leadership, organizational behavior and change, and research methods.
1996-97 Visiting Professor: Melbourne University, Melbourne, Australia.
1994-97 Contributing Editor on Global/Local Leadership Issues: The Nation,
Bangkok, Thailand.
1992-99 Research Professor (part-time): Chiang Mai University, Thailand.
1992-93 Fulbright Senior Research Scholar: Chiang Mai University, Thailand.
1988-00 Director: Vanderbilt International Institute for School Leaders, Peabody College,
Nashville TN. Responsible for designing and executing Executive Education
program for school leaders.
1988-95 Associate Professor: Department of Leadership and Organizations, Peabody
College, Vanderbilt University, Nashville, TN.
1988-93 Director: Center for the Advanced Study of Leadership, Peabody College,
Vanderbilt University, Nashville, TN.
1988-93 Senior Research Fellow: National Center for Educational Leadership, Vanderbilt
University, Nashville, TN.
1985-88 Director: Lower Hudson Educational Leadership Center, Ardsley, NY.
1983-85 Assistant Professor: Department of Administrative Leadership, St. John's
University, Jamaica, NY.
1981-83 Associate Director: School Effectiveness Program, Santa Clara County Office of
Education, San Jose, CA.
1977-79 Department Chair: North Myrtle Beach H.S., North Myrtle Beach, SC.
1975-77 Program Director: Therapeutic Center, Boston, MA. Director 1975-77.
1973-75 Teacher: Therapeutic Center, Boston, MA. Teacher 1975-77.
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อาจารย์ พรรณทิพา จันทร์เพ็ง
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
การศึกษา :
- M.A. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Southwest University, China
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ :
- พ.ศ.2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- พ.ศ.2559-2561 ครูผู้สอน ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตมีนบุรี
- พ.ศ.2554-2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ.2553-2554 อาจารย์พิเศษ วิชา GEED 103 การสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาคกศ.ปช. สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
วิทยากร :
- Chinese Language and Culture ให้กับผู้อานวยการสถานศึกษา
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
ผลงานทางวิชาการ :
วิจัย :
- พรรณทิพา จันทร์เพ็ง. การวิเคราะห์รูปแบบและปัญหาการแปลคาศัพท์ในหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม 1-6 ของประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน, 2559.

