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ประวัติย่อของ ดร.โสภณ จาเลิศ 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว 

 เกิด ๑ ธันวาคม ๒๔๙๐ สมรสกับ นางมณเฑียร  จาเลิศ (สิกขะมณฑล) มีธิดา ๒ คน คือ 

 ๑. นางสาวมัลลิกา จาเลิศ สมรสกับ นายพิเชษฐ์ นุ่มนวล มีธิดา ๑ คนคือ เด็กหญิงณพัชญา  

                   จาเลิศ มีบุตร ๑ คน คือ  เด็กชาย ณปภัท จาเลิศ 

 ๒. นางสาวนิพพิทา จาเลิศ สมรสกับนายสาโรจน์ นิลใยมีธิดา ๑ คน คือ เด็กหญิงพชรมล     

                  นิลใย 

ประวัติการศึกษา 

 - ประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง อ.สอง จ. แพร่ 

 - มัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากโรงเรียนพิริยาลัย อ.เมือง จ.แพร่  

 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จ.พระนคร 

                 (กรุงเทพฯ) (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์) 

  - Certified Health Informatics จาก School of Nursing, University of Virginia  

    U.S.A.  

 - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย       

                 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. Bachelor of Education Program in Educational  
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             Technology B.Ed. (Educational Technology) Srinakharinwirot University  

     Bangkok Thailand 

 - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา จาก 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. Master of Education Program in  

    Educational Technology  M.Ed. (Educational Technology) Srinakharinwirot  

    University Bangkok Thailand. ชื่อวิทยานิพนธ์ “การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จาก 

    วิธีการสร้างแรงจูงใจต่างกันในรายการวิดีโอ” 

 - ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  จาก 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. Doctor of Philosophy  

    (Buddhist Studies) Ph.D. (Buddhist Studies) Mahachulalongkornrajavidyalaya  

    University  Chiang Mai campus Thailand. ชื่อดุษฎีนิพนธ์ “การวิเคราะห์ความเชื่อ 

    และการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา” ได้รับเกียรติบัตร ดุษฎีนิพนธ์ 

    ระดับดีเยี่ยม 

ประวัติการท างาน 

 - ๑ พ.ค. ๒๕๐๘ บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด โรงงานท่าหลวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

     (ต าแหน่ง ครู ร.ร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ) 

  - ๑ มิ.ย. ๒๕๒๖ อาจารย์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล าปาง 

  - ๑ มิ.ย. ๒๕๒๘ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลล าปาง ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

    ชนนี นครล าปาง 

  - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑ เกษียณอายุราชการ  

  - ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง, อาจารย์พิเศษ  

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
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 - ๑ มิ.ย. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

    ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

  - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ประวัติการอบรม,สัมมนา 

 - สัมมนา Comdex Asia 98 : Singapore International Convention &Exhibition  

    Center , Singapore 

  - อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย กระทรวงสาธารณสุข  

  - อบรม การสร้างระบบ E-Learning ด้วย VClass จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

    การศึกษา 

  - อบรมการสร้างสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม ChulaELS จาก ศูนย์ 

    การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  - อบรม Network Administrator (Linux Redhat) จากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  - อบรม PERL with CGI foe Web Fundamentals จาก จาก ศูนย์เทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

  - อบรม PHP using MySQL Database for Web Development จาก ศูนย์เทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

  - อบรม Developing Website by using PHPNuke จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

    และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

  - อบรม Web Design and Development (Photoshop 7/CS & Dreamweaver MX  

    2004) จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
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 - อบรม Quick and Simple by Flash จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

    แห่งชาติ (NECTEC) 

  - อบรม วิทยากรโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี จาก ศูนย์ 

    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

  - อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จาก สถาบันพระบรมราชชนก (วสส. 

    ขอนแก่น รุ่นที่ 21/2550)  

  - Short Course Summer "Health Informatics" จาก University of Virginia, School  

    of Nursing ,Virginia U.S.A. 

  - อบรม Human Resiurces Development Curriculum According to Three Sound  

    Theory จาก Diplomatic Speaking Institute  

  - อบรม การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 

    การจัดท า SAR ในหลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

  - ประชุมทางวิชาการเรื่อง "การรู้สารสนเทศของประชาชน : เรียนรู้เพ่ือสังคมเศรษฐกิจ 

    พอเพียง" จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  - อบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คณะศึกษาศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  - อบรมหลักสูตร การรักษาความม่ันคงของชาติส าหรับข้าราชการ จาก กองอ านวยการรักษา 

    ความมั่นคงภายใน (กอรมน) ฅ 

  - อบรม การน าเสนออย่างโปร รุ่นที่ ๒ จาก สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  

    มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - อบรม เทคนิคการถ่ายและท าภาพสี รุ่นที่ ๑ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย  



๕ 

 

 - อบรม เทคนิคการถ่ายและท าภาพ ขาว - ด า รุ่นที่ ๓ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย  

  - อบรม หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม จาก ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  - อบรม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันประเทศโดยประชาชน จาก         

    กรมต ารวจ 

  - อบรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จาก กรมต ารวจ  

  - อบรม การอบรมพัฒนาจิตเพ่ือให้เกิดปัญญาและสันติสุข ในโครงการของคุณแม่ ดร.สิริ    

    กรินชัย จาก มูลนิธิศูนย์วิปัสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม  

  - อบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

    วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

  - อบรมตามโครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

    ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ ์

    นครล าปาง 

  - อบรม โครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ จาก มหาวิทยาลัย 

      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

  - อบรมท าแผน จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

วุฒิบัตร,เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่ได้รับ 

 - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 

    สาธารณสุข 

  - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภท อาจารย์ผู้สอน ระดับเครือข่ายภาคเหนือ  

  - รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ระดับวิทยาลัย  

  - ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ในดวงใจ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

  - เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมครูแกนน า e-learning จากสถาบันพระบรมราชชนก 
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 - ประกาศเกียรติคุณ การน าเสนอผลงาน e-learning จาก กรมการแพทย์ กระทรวง 

    สาธารณสุข 

  - รางวัลข้าราชดีเด่นประเภทผู้บริหาร จาก  

  - เกียรติบัตรการสร้างภาพลักษณ์องค์การส าหรับผู้บริหาร จาก สถาบันพระบรมราชชนก 

  - เกียรติบัตร วิทยากรประจ าคลินิคและนิทรรศการ เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  

    การใช้ไอซีทีเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  

  - วุฒิบัตร “การท าแผนพัฒนาหลักสูตรระดับสาขา” จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

    วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

  - เกียรติบัตรดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

     วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  - วุฒิบัตร การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ The 4th International Conference:  

    Qualitative Research in Nursing, Health & Social Sciences “Qualitative  

    Research: Foundations and Sciences for Love of the Humankind” จาก 

   Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang, Lampang, Thailand. 

การศึกษาดูงาน,ทัศนศึกษา 

  - ศึกษาดูงาน School of Medical Assistants รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia 

  - ศึกษาดูงาน Alorstar Health Center รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia 

  - ศึกษาดูงาน National ICT Learning Center Bangkok Thailand 

  - ศึกษาดูงาน Daejeon University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน Kyung Hee University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน Ewha Womans University ประเทศ เกาหลีใต้ 

  - ศึกษาดูงาน University of Delhi ประเทศอินเดีย  

 



๗ 

 

 

  - ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา รุ่นที่ ๔ ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศ 

    อินเดีย - เนปาล (ในโครงการของศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

    วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่) 

 - ศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา ณ เมือง เชียงตุง ประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 


