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ประวัติการศึกษา
วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2551
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์ยุโรป การอ่านแผนที่ ภูมิศาสตร์การขนส่งระบบราง
และภูมิศาสตร์มนุษย์

ประสบการณ์
างานางาน
ประสบการณ์กดารท
้านการท
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556-2559

พ.ศ. 2556

อาจารย์ประจา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรับรองเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
พ.ศ. 2561 เป็นหนึง่ ในผู้ตรวจหนังสือเรียนวิชาภูมิศาสตร์ยุโรปและแอฟริกา ระดับชั้น
ม.2 ของสานักพิมพ์ อจท.
พ.ศ. 2561 เป็นหนึง่ ในผู้ตรวจหนังสือเรียนวิชาภูมิศาสตร์เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ระดับชั้น ม.1 ของสานักพิมพ์ พว.
พ.ศ. 2563 เป็นหนึง่ ในผู้เขียน และบรรณาธิการ วิชาภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
ระดับชั้น ม.3 ของสานักพิมพ์ อจท.
พ.ศ. 2560 ผ่านการอบรมผู้ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ สกอ.

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
วิทยา วิสูตรเรืองเดช เพียรพิทย์ โรจนปุณยา นราธร สายเส็ง อาทิตย์ อินธาระ และตุลย์ จิรโชคโสภณ.
(2560). การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานการวิจัย ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2560, 1-350.
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วิทยา วิสูตรเรืองเดช เพียรพิทย์ โรจนปุณยา นราธร สายเส็ง อาทิตย์ อินธาระ และตุลย์ จิรโชคโสภณ.
(2561). การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: กวินภัทร, 1-192.
บทความวิจัย
อาทิตย์ อินธาระ เพียรพิทย์ โรจนปุณยา และนราธร สายเส็ง. (2560). “พัฒนาการของรถไฟไทย กับ
การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในอนาคต.” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ
(กุมภาพันธ์ 2560): 151-167. [ISSN: 1905-2383]

ประสบการณ์การสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 (ค.บ. 5 ปี สาหรับนักศึกษารหัส 54)
1) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2) วิชาภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
4) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน)

5) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
6) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (เต็มรูป)
7) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เต็มรูป)

ประสบการณ์การสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ค.บ. 5 ปี สาหรับนักศึกษารหัส 55-59)
1) วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
2) วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
3) วิชาภูมิศาสตร์ยุโรปและแอฟริกา
4) วิชาภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
5) วิชาภูมิศาสตร์เอเชีย และโอเชียเนีย
6) วิชาภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7) วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

8) วิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
9) วิชาภูมิศาสตร์การเมือง
10) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา
11) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน)
12) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
13) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (เต็มรูป)
14) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เต็มรูป)

ประสบการณ์การสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ค.บ. 5 ปี สาหรับนักศึกษารหัส 60-61) และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ค.บ. 4 ปี สาหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
1) วิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
2) วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค (เช่น วิชาภูมิศาสตร์ยุโรปและแอฟริกา, วิชาภูมิศาสตร์อเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้, วิชาภูมิศาสตร์เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย, วิชาภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นต้น)
3) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน)
4) วิชาการฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
5) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (สอนเต็มรูป)
6) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (สอนเต็มรูป)

