
แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....นครินทร์ กลั่นบุศย์................................................................................... 
 (ENGLISH).........MR.NAKARIN KLANBUT………................................................................................................ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110.............. ..............
โทรศัพท์ (ที่ท างาน).......02-549-4957-8..............โทรศัพท์ (มือถือ)....084-500-7002........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…ajarn.be@gmail.com…………….….................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2548 2552 

 
ปริญญาโท ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

2541 2547 
 

ปริญญาตรี ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........13 กุมภาพันธ์ 2555..................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............ปรัชญา................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)…......Philosophy....................................................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)........ศาสนา........................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…....religions................................................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย)........สังคมและวัฒนธรรม..................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…....Society and culture...........................................................................................  
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 
           (  นายนครินทร์   กลั่นบุตร  ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....วริสรา สุกุมลจันทร์................................................................................... 
 (ENGLISH).........MISS.WARISARA SUKUOLCHAN…………................................................................................ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110.............. ..............
โทรศัพท์ (ที่ท างาน)...............................................โทรศัพท์ (มือถือ)....081-796-3172........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…warsara_s@rmutt.ac.th……….….................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2551 2553 ศิลปศาสตร์ 

มหาบัญฑิต 
ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

2545 2549 
 

ศิลปศาสตร์ 
บัญฑิต 

ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........17 กรกฎาคม 2560..................................................................................................  



6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............ปรัชญา................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)…......Philosophy....................................................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)........การสื่อสารภาษาอังกฤษ............................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…....English Communication...................................................................................  
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 
         (  นางสาววริสรา   สกุุมลจันทร์  ) 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....สายฝน บูชา............................................................................................ 
 (ENGLISH).........MRS.SAIFON BUCHA…….........................................................................................................  

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี................... ......รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท์ (ที่ท างาน).....02-549-4957-8...............โทรศัพท์ (มือถือ)....081-375-0258........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…Saifonbucha0807@gmail.com………............................. 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 



เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2526 2530 ศิลปศาสตร์ 

บัญฑิต 
บรรณารักษ 

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

2539 2541 ศิลปศาสตร์ 
มหาบัญฑิต 

บรรณารักษ 
ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........13 มิถุนายน 2539..................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............บรรณารักษศาสตร์................................................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Library Scienee………........................................................................................ 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)........ห้องสมุด...................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)….... Library............................................................................................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)........สารนิเทศ................................................................................... ................................

   (ภาษาอังกฤษ)…..Information........................................................................................................... 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)......การสืบค้นสารนิเทศ......................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)….... Information Retrieval......................................................................................

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

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

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

 



ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
      (   ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สายฝน  บูชา   ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา.................................................................................... 
 (ENGLISH)........MRS.TITIMA THITIPOOMDEJA………..................................................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี........ .................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท์ (ที่ท างาน).....02-549-4957-8...............โทรศัพท์ (มือถือ)......................................................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email………………………………………………….………............................. 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2542 2546 ศศ.ม. บรรณารักษ 

ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

2536 2539 ศศ.บ. บรรณารักษ 
ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........13 สิงหาคม 2540..................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............การสืบค้นสารนิเทศ............................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…...... Information Retrieval ................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย).....การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานการค้นคว้าทั่วไป............................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Search Study and Term Paper Writing......................................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)....ห้องสมุดและสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า.................................................................

   (ภาษาอังกฤษ)…..Library and Information for Education ………................................................. 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)........สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ.............................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Information and Academic Report Writing……….........................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย).........การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด........................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)….....Report writing and Library Usage.................................................................. 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  



เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2544 2546 การใช้ระบบงานวารสารโปรแกรม Alice for 

Windows มองห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ศศ.ม. มหาวิทยาลัยรามฯ 

2549 2549 การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของ
นักศึกษาในส านักวิทยบริการ มทร.ธ.  

ส านักวิทยาบริการ มทร.ธ. 

2550 2552 พฤติกรรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ธ. 

2556 2556 การวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมการใช้สารสนเทศจากกูเกิ้ล 

คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ธ 

    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
 (   ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ทิฐิมา   ฐิติภูมิเดชา   ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 



 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....พรทิพย์  สว่างเนตร................................................................................. 
 (ENGLISH)........MRS.PHONTHIP  SAWANGNET………..................................................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110.............. ..............
โทรศัพท์ (ที่ท างาน).....02-549-4957-8...............โทรศัพท์ (มือถือ)...........081-711-7650………........................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email………………………………………………….………............................. 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2547 2549 ศศ.ม. บรรณารักษ 

ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

2522 2525 ศศ.บ. บรรณารักษ 
ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 

     
 

 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........12 มกราคม 2541......................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............บรรณารักษศาสตร์................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…...... Library Science………...................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย).....สารนิเทศ.......................................................................... ............................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Information………………………………………….......................................................... 



อันดับ 3  (ภาษาไทย)....การเขียนรายงานทางวิชาการ........................................................................................
   (ภาษาอังกฤษ)…..Report Writing……………………………………... ………................................................. 

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 
    ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  สว่างเนตร ) 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ....นงลักษณ์  ไหว้พรหม................................................................................. 
 (ENGLISH)......Miss Nonglakshana  Waiprom………................................................................................ ....... 

2.      ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.       อ่ืน ๆ โปรดระบุ............อาจารย์........................... 
3.      หนว่ยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก....มนุษยศาสตร์.....................ภาควิชา/กอง...สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์... 

คณะ....ศิลปศาสตร์......................................เลขที่.......39.........หมู่ที่......อาคาร...................................... ..............
ซอย...................ถนน...รังสิต-นครนายก......ต าบล.....คลองหก......................อ าเภอ.....ธญับุรี.............................
จังหวัด.....ปทุมธานี......................รหัสไปรษณีย์....12110.................................................................................... 
โทรศัพท ์(ที่ท างาน)....02-5494950..............................โทรศัพท์ (มือถือ)......061-4905552.............................
โทรสาร......02-5494950.........................Email nonglakshana_w@rmutt.ac.th/waiprom@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

2539 2543 
กศ.ม. 

(การศึกษามหาบณัฑติ) 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 

2535 2539 
คบ. 

(ครุศาสตรบณัฑติ) 

จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

สถาบันราชภฎัสวนดุสิต ไทย 

     
 

 

      



 
 
 

     

 
 

     

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .....1 มิถุนายน 2544..................................................................................... .......................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย).....การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม............................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Personality Development  and  Etiquette.................................................. 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)......เทคโนโลยีทางการศึกษา : …คอมพิวเตอร์../การน าเสนองาน./พาวเวอร์พ้อยต์........... 
  (ภาษาอังกฤษ)… Educational Technology : Computer / Presentation/Powerpoint................... 
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 



       (  นางสาวนงลักษณ์   ไหว้พรหม   ) 
    วันที.่..30..เดือน.....พฤศจิกายน......พ.ศ..2561.... 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชีย่วชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .....ชุติมา  น่วมจิตร....................................................................................... 
 (ENGLISH)........MISS. CHUTIMA NUAMCHIT……………................................................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......อาจารย์....................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก........มนุษย์ศาสตร์.................ภาควิชา/กอง......สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 

คณะ.ศิลปศาสตร์ ...........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.................เลขที่.....39............หมู่ที่.1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110.............. ..............
โทรศัพท์ (ที่ท างาน).....02-549-4957-8...............โทรศัพท์ (มือถือ)...........092-289-4699………........................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email………nchut@hotmail.com……….………............................. 



4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2532 2537 กศ.ม. บรรณารักษ 

ศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 
ไทย 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ...........15 กรกฎาคม 2541................................................................................................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)............บรรณารักษศาสตร์................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…...... Library Science………...................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)............ภาษาอังกฤษ.................................................................. ....................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Einlish………………………………………………….......................................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)..........................................................................................................................................

   (ภาษาอังกฤษ)……………….……………………………………...............………................................................. 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)............................................................................. .............................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…..................................................................................………. ........................................

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

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

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

    



 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
             ( นางสาวชุติมา   น่วมจิตร ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

8. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ....วิสุทธิ์  สีนวล.............................................................................................. 
 (ENGLISH)......Mr.Wisut Srinual......................................................................................................................... 



9. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
10. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก....มนุษยศาสตร์......................ภาควิชา/กอง...สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์... 

คณะ....ศิลปศาสตร์..........................เลขที่..39...หมู่ที่...1....อาคาร....-....................ซอย..-....................................
ถนน....รังสิต-นครนายก..................ต าบล..คลองหก...........อ าเภอ...คลองหลวง.....จังหวดั...ปทุมธานี.................
รหัสไปรษณีย์...12110..................... 
โทรศัพท ์(ที่ท างาน)...02-549-4957-58........................โทรศัพท์ (มือถือ)..093-694-5915.................................
โทรสาร.... 02-577-5017.................Email...wisutmail45@gmail.com................. 

11. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2552 2559 วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ไทย 

2539 2542 วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2535 2539 วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ไทย 

   
 

   

12. วันที่เริ่มต้นท างาน .16 กรกฎาคม 2557...............................................................................................................  

13. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)........สถิติเพ่ือการวิจัยขั้นสูง....................................................... ......................................... 

  (ภาษาอังกฤษ)…Advanced Statistics for Research....................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)........ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์........................................................................... 

  (ภาษาอังกฤษ)…Research Method in Social Science.................................................................. 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)…….จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ.............................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…Industrial-organizational psychology................................................................. 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)........การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง.......................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…Structural Equation Modeling analysis..............................................................

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



 
 

14. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2557 2559 โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผล

ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ: 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงาน
องค์การภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 2560 โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการท างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2562 - โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชงิสาเหตุและผลของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
                 (ดร.วิสุทธิ์  สีนวล) 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ............... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 


