
แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....ฉลาด  สว่างแจ้ง....................................................................................... 
 (ENGLISH)......MR.CHALAD SWANGJANG....................................................................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หนว่ยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
         มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-5494973.................โทรศัพท ์(มือถือ)....085-192-4474.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…chalad_sar@windowslive.com.................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2541 2545 ศศ.ม. พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 

 
ไทย 

2531 2535 วท.บ. พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......23 ม.ค. 2538.................................................................................................................. 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........วิชาการจัดและการบริหารค่ายพักแรม..................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….......Organizing and managing camps............................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)...........พลศึกษา กีฬา............................................................... .......................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Physical, Sports…………......................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย).............นันทนาการ.......................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Receation…………………......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)...................................................... ......................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ .......

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)................................................................................................................................ ............ 



  (ภาษาอังกฤษ)…....................................................................................................... ............................ 
 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2558 2559 การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารงานของ

อุทยานแห่งชาติทางทะเลด้านการท่องเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ 

ศิลปศาสตร์ 

    
    
    
    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
             (   ผศ.ฉลาด   สวา่งแจ้ง   ) 

วันที่...30...เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ...2561.... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....สมคิด สวนศรี.......................................................................................... 
 (ENGLISH)......MR.SOMKID SUANSRI...............................................................................................................  

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
        มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทมุธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-5494981.................โทรศัพท ์(มือถือ)....089-663-3069.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…Suansvi_@rmutt.ac.th……………..................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2532 2534 ครุศาสตร์ 

มหาบัณฑิต 
พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2530 2532 ครุศาสตร์ 
บัณฑิต 

พลศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
 

ไทย 

     
 

 

   
 

   



5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......พฤษภาคม 2542..............................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........การสอนพละศึกษา................................................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)….......Physical Education Teaching……................................................................ 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)..........................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…................................…………...................................................................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย).........................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)….......................…………………......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ .......

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)........................................................................................................ .................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ ....... 
 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
    

    
    
    
    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
             (   ผศ.สมคิด   สวนศรี   ) 

วันที่...30...เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ...2561.... 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....ไพศาล สุขเกษม..................................................................................... 
 (ENGLISH)......MR.PAISAL SUKASAME…………………………………………………...................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
         มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-549-4930................โทรศัพท ์(มือถือ)....094-478-6222.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…Paisalsukasame@gmail.com.…..................................... 



4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2531 2535 ศศ.ม. พลศึกษา 

 
ม.เกษตรศาสตร์ ไทย 

2525 2529 วท.บ. พลศึกษา 
 

ม.เกษตรศาสตร์ ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......25 มกราคม 2542........................................................................................................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........สอนว่ายน้ า............................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)….......Teaching Swimming…………………................................................................ 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)..........ด าน้ าตื้นเบื้องต้น..................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…......Basic Skin Diving…….....................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย).........................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)….......................…………………...................................................................................... 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…...................................................................................................................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................. ...... 
 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2558 2559 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 
คณะศิลปศาสตร์ 

    
    
    



    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
           (   ผศ.ไพรศาล   สุขเกษม   ) 

วันที่...30...เดือน....พฤศจิกายน......พ.ศ...2561.... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....พนิดา ตันสิน......................................................................................... 
 (ENGLISH)......MRS.PHANIDA TUNSIN………………………………………………...................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 



 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
        มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-549-4981................โทรศัพท ์(มือถือ)....081-849-2676.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…....................................................…..................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2527 2529 ครุศาสตร์

บัณฑิต 
พลศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ไทย 

2542 
 

2545 การศึกษา 
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......12 พฤษภาคม 2532................................................................................... .................. 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย).......................................................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….............................................…………………................................................................ 
อันดับ 2  (ภาษาไทย).................................................................................................................................... ...... 
  (ภาษาอังกฤษ)….......................................…….....................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย).......................................................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….......................…………………......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)...................................................... ......................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ .......

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)................................................................................................................................ ............ 
  (ภาษาอังกฤษ)…....................................................................................................... ............................ 
 
 
 
 



 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
    

    
    
    
    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
              (  ผศ.พนิดา   ตันสิน  ) 

วันที่...30..เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...2561.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 



 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....ชลิต เชาว์วิไลย....................................................................................... 
 (ENGLISH)......MR.CHALIT CHAOWILAI………….……..……………………………….................................................. 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
        มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน)..............................................โทรศัพท ์(มือถือ)....084-082-5588.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…...Chalit_games@hotmail.com…................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2543 2546 การศึกษา

มหาบัณฑิต 
กศ.ม. 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต  
(มศว.) 

ไทย 

2537 2540 วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 
วท.บ. 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต  
(มศว.) 

ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......1 กรกฎาคม 2556.....................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........ทักษะกีฬาทีมและบุคคล.......................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Sport Skill within tern and individual....................................................... 



อันดับ 2  (ภาษาไทย)..............นันทนาการ........................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)….....Recreation…............…….....................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย).........ฝึกนักกีฬา................................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…........Sport Coaching..……......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ .......

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
    

    
    
    
    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
             (  ผศ.ชลิต   เชาวว์ิไลย  ) 

วันที่..30...เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ....2561..... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 
 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชีย่วชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....อนงค์ จักษ์วงศ์....................................................................................... 
 (ENGLISH)......MISS. ANONGP RUKWONG………………….……..…………………….................................................. 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.....อาจารย์......................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
        มนุษย์ศาสตร.์......... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-549-4973................โทรศัพท ์(มือถือ)....089-896-3295.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…...ANONG-BAS@hotmail.co.th.…................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2538 2542 (ศศ.ม.) 

พลศึกษา 
พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2534 2538 (วท.บ.) 
พลศึกษา 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 



     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......3 ตุลาคม 2548..................................................................................................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........การฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ............................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Weight Training for Health………………......................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)..........กีฬาประเภททีม.................................................................................................. ... 
  (ภาษาอังกฤษ)….....Team Sports……….…….....................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย)........กีฬาประเภทบุคคล....................................................................................... .............. 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Individual Sports..……......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย).........การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมกีฬา.................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….....Coack…………......................................................................................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)....................................................................................... ..................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ ....... 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2561 2562 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอล

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

ศิลปศาสตร์ 

2558 2560 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

ศิลปศาสตร์ 

2555 2557 การศึกษาสมรรถภาพทางทางกายเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ศิลปศาสตร์ 

2553 2555 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกสบอล
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

ศิลปศาสตร์ 

    



 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
           (  นางสาวอนงค์   รักษ์วงศ์  ) 

วันที่..30..เดือน....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2561... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....สุวรรณา แตงอ่อน................................................................................. 
 (ENGLISH)......MISS. SUWANNA THAGOON.……………………………………...................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.....อาจารย์......................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.....พละศึกษาและนันทนาการ......ภาควิชา/กอง...สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
        มนุษย์ศาสตร.์......... 



คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-549-4981................โทรศัพท ์(มือถือ)....062-595-6194.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…...Swtoitliw@hotmail.com……..…................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2530 2533 วทบ. 

สันทนาการ 
สันทนาการ มศว. ไทย 

 2543 กศม. 
พลศึกษา 

พลศึกษา มศว. ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .......27 ธนัวาคม 2534............................................................ ......................................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)..........ว่ายน้ า................................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Swirnming………………..................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)..........นันทนาการ.......................................................................................................... . 
  (ภาษาอังกฤษ)….....Recreation.……….…….....................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย)................................................................................................................ ......................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….....................................……......................................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)........................................................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…..................…………......................................................................................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ ....... 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2554 2555 การใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโล คณะศิลปศาสตร์ 



ยีราชมงคลธัญบุรี 
2557 2558 ความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติกิจกรรมสันทนา

การของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

คณะศิลปศาสตร์ 

2559 2560 ศึกษาการใช้โปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

คณะศิลปศาสตร์ 

2561 2561 สภาพและปัญหาพฤติกรรมทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

คณะศิลปศาสตร์ 

    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
         (  นางสาวสุวรรณา   แตงอ่อน   ) 

วันที่...30...เดือน.....พฤศภาคม.....พ.ศ...2561..... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 


