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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล    นายทวีป  พรหมอยู่ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2524  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก             

แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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นักวิจัยร่วมโครงการ: นายเอกภพ อินทรภู่ 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
     
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเอกภพ อินทรภู่ 
2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Aekkaphob Intarapoo 
3. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3100504263327 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์คณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
5. สถานที่ติดต่อ   คณะครุศาสตร์ 
6. โทรศัพท์มือถือ    0837845566 
      E-mail: Aekkaphob.in@ssru.ac.th 
7. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาโท ครศุาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 8. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การบริหารจัดการนวัตกรรม 

9. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ               โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย   

รายงานการวิจัยเรื่องบริบททางสังคมของอาจารย์ที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบสื่อการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Library and information Sciences: Perspectives of Studentson Fair Use Literacy 
under Section 34 of the Thai CopyrightAct B.E. 2537 (1994) in Library and Information 
Science Profession Subject at Department of Library and Information Science, 
Suansunandha Rajabhat University 

 
National Thailand Research University Ranking with h-index. 
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นักวิจัยร่วมโครงการ: นายธนากร อุยพานิชย์ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
     
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายธนากร อุยพานิชย์ 
2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thanakorn Uiphanit 
3. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3509900666534 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. สถานที่ติดต่อ   1505/283 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพ  
6. โทรศัพท์มือถือ    0866229987 
      E-mail: lapommae@yahoo.com 
7. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
- การจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา  
9. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 - ธนากร อุยพานิชย์. “หลักการใช้งานโดยธรรมของบรรณารักษ์ตามมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติ 

 ลิขสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗ : กรณีดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยศึกษาเทียบเคียง
กับการท าซ้ าในงานสิ่งพิมพ์” วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 
25,1-3 ( มกราคม – ธันวาคม 2550),76-86 

 - ธนากร อุยพานิชย์. “สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการเกิดสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ ๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๕๑” 
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
9 ( มกราคม – มิถุนายน 2552),52-62 
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นักวิจัยร่วมโครงการ: นายเปรมกมล  จันทร์กวีกูล 
    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
     
 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเปรมกมล จันทร์กวีกูล 
2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Premkamon Jankaweekool 
3. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3100500177442 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
5. สถานที่ติดต่อ   99 ซอยรัชดาภิเษก 44 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10900 

โทรศัพท์มือถือ 0858116678  
E-mail: premkamon.j@gmail.com 

6. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
- บริหารธุรกิจและการจัดการ 

8. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
8.1 ระดับนักวิจัยโครงการ 

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ (โครงการวิจัย) และคณะ. (2556-2557). 
โครงการวิจัย “ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Problems of the Projects’ 
Unsustainability in the Fund for Empowerment of Persons with 
Disabilities)”. (ทุนสนับสนุนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหง่ชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์). 

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ และเปรมกมล จันทร์กวีกูล. (2556-ปัจจุบัน). 
โครงการวิจัย “แบบจ าลองหนี้สินของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ”. (โดยทุนสนับสนุน
ของมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมและสวัสดิการ). 
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8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ (ท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว) 
เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ (ชุดโครงการวิจัย) และคณะ.  (2558). ชุด

โครงการวิ จั ย  “การส า รวจความพึงพอใจของผู้ บั งคับบัญชา/นายจ้ าง /
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบิน
บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 สถาบันการบินพล
เรือน”. (โดยทุนสนับสนุนของสถาบันการบินพลเรือน). 

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ (ชุดโครงการวิจัย) และคณะ.  (2558). ชุด
โครงการวิจัย “ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการบ ารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 32 -34 
สถาบันการบินพล-เรือน”. (โดยทุนสนับสนุนของสถาบันการบินพลเรือน). 

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์  (โครงการวิจัย) และคณะ. (2556-2557). 
โครงการวิจัย “ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Problems of the Projects’ 
Unsustainability in the Fund for Empowerment of Persons with 
Disabilities)”. (ทุนสนับสนุนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์).  

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (ตุลาคม 2553). โครงการวิจัย เรื่อง 
“รูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร
พันธุ์ใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาที่ดินบ้านหนองตาเนิด 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ระยะที่หนึ่ง) . (โดยทุนสนับสนุนของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด). 

เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ. (2555). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดสร้างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน . (โดยทุนสนับสนุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทคโนโลยีเอกวรรณ2012). 

 
 


