1. ชื่อ – สกุล
นายชานาญ เชาวกีรติพงศ์
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
3. ตาแหน่งทางบริหาร/ตาแหน่งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
4. สถานที่ติดต่อ
ที่ทางาน : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ : 02-504-8638
Email : chumnan.cha.cha@stou.ac.th ;
chumnan77@hotmail.com;
5. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

ปริญญาตรี

กศ.บ

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2520

ปริญญาโท

ค.ม

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523

วท.ม.

คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

2544

-

-

-

-

ปริญญาเอก
อื่น ๆ

6. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถิติเพื่อการวิจัย
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
7.1 ประสบการณ์ทางวิชาการ
- ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรศิล ปศาสตร์บัณฑิ ต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปะศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
- ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
- กรรมการบริหารชุดวิชาการจัดการการเงินแลการจัดการดาเนินการ

-

กรรมการบริหารชุดวิชากลศาสตร์สาหรับเทคโนยีอุตสาหกรรม
กรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
กรรมการบริหารชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการิจัยแลสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู
กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7.2 ประสบการณ์ทางบริหาร
- ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (พฤษภาคม 2550-ตุลาคม 2554)
- กรรมการประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (2546-2550, 2553-2554, และอีกหลายสมัย)
- คณะกรรมการโครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างไกลการจดการเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาฯ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย
- คณะกรรมการประเมิ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายวิ ช าการสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การสื่อสาร เล่มที่ 2 หน่วยที่ 12 (น. 12-1 12-101). สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_______________. (2555). การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน. ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา เล่มที่ 2 หน่วยที่ 12. (น. 12-1 12.50). สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 11 (น. 11-1 11-45). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_______________. (2555). ไฟฟ้ากระแส. ใน ประมวลสาระชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู เล่ม
ที่ 1 หน่วยที่ 7. (น.11 13). สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_______________. (2555). อิเล็กทรอนิกส์ ใน ประมวลสาระชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู
เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8. (น. 1 139). สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_______________. (2554). สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและ
สารสนเทศศาสตร์ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 10. (น.10-1 10-62). สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชานาญ เชาวกีรติพงศ์ และ ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตรสินธุ. (2554). เทคโนยีการสื่อสารในงานสารสนเทศ ใน
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_______________. (2554). การจัดการโครงการ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการ
จัดการดาเนินงาน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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10. อื่นๆ

