
แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...นิศากร  สิงหเสนี......................................................................................... 
 (ENGLISH).......MRS. NISALORN SINGHASENEE………..…………………............................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์..... 

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).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....081-651-3282.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…nisa25061@hotmail.com…..……................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2531 2534 Ph.D. Rural 

Development 
Central Lusan State 

University 
 

Philippinss 

2528 2530 วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2524 2528 คบ. เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
 

ไทย 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............22 พฤศจิกายน 2534................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........การพัฒนาชนบท.................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Rural Development…………........................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)...........การพัฒนาชุมชน.................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Social development……………......................................................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย).......การวิจัยทางสังคมศาสตร์............................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…...... Social Research……………….............................................................................  
อันดับ 4  (ภาษาไทย)..........เศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Sufficiency Economy...........…........................................................................

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



  (ภาษาอังกฤษ)…......Social and Enveroument...............................................................................  
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

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

ผู้น าสตรี  
สภาวิจัยแห่งชาติ 

2546 2546 ทิศทางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม

ก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าลล 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

2557 2558 การยอมรับพลังงานทดแทนของปรชาชนชาว
ไทย 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

2558 2559 บทบาทของสตรีต่อการมีส่วนร่วมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

2560 2561 ภูมิปัญญาในการปลูกข้าวของจังหวัดปทุมธานี อพ.สธ. 

 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
   (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  สิงหเสนี  ) 

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



 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...สุกัญญา  รุ่งทองใบสุรีย์............................................................................. 
 (ENGLISH).......MISS. SUGUNAY  RUNGTHONGBAISUREE….………..…......................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์..... 

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).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....092-278-3482.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…rungthong-4006@hotmail.com…..…….................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2528 2534 นม. 

นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต 

กฎหมายธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 

2522 2526 นบ. 
นิติศาสตร์
บัณฑิต 

นิติศาสตร์ 
วิชาโท

เศรษฐศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 

      
   

 
   



5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............6 มิถุนายน 2526...................................................................................................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........กฎหมาย..................................................................................... ........................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Lam………………………..…………........................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)...........สังคมศาสตร์........................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Social Science……………………….........................................................................  
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 
2557 2558 ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมู่บ้านพรธิสาร คณะศิลปศาสตร์ 
2555 2556 สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบ

ที่ใช้ในการจัดการปัญหา จังหวัดปทุมธานี 
งบกองทุน 

    
    
    
    
    

 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
 (  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกัญญา  รุ่งทองใบสุรีย์  ) 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...ธเนศ  เรืองณรงค์............................................................................... ....... 
 (ENGLISH).......MR. THANES RUANGNARONG………………..….………..…......................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์..... 

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).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....091-760-9578.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…thanes.ru@gmail.com…..……......................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

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



2525 2528 สค.ม. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 

2520 2524 นบ. 
นิติศาสตร์
บัณฑิต 

พัฒนาสังคม ม.สงขลานครินทร์ 
 

ไทย 

      
   

 
   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............1 มิถุนายน 2527......................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........การสอน / การวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม...................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Teaching / Socio-Economic Politic and Environment Analysis............

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 
    (  ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์เนศ   เรืองณรงค์  ) 

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

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่ อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...สมชาย  ผาธรรม...................................................................................... 
 (ENGLISH).......MR. SOMCHAI  PHATHAM…..………………..….………..…......................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 



 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์..... 

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).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....089-240-4784.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…somchai19p@gmail.com……......................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2535 2540 ศม. เศรษฐศาสตร์ ม.เกริก 

 
ไทย 

2523 2530 ศม. เศรษฐศาสตร์ ม.รามค าแหง 
 

ไทย 

      
   

 
   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............22 มกราคม 2539......................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........การสอน / การวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม...................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Teaching / Socio-Economic Politic and Environment Analysis............

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 
    (  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มชาย   ผาธรรม  ) 

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

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...ว่าที่ รต. หญิง ยุวดี  กวาตระกูล............................................................. 
 (ENGLISH).......MISS. YUVADEE KWATRAKUL…..…………..….………..…......................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์.... 

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).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....089-893-1157.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…kanoonyu@gmail.com……......................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2533 2538 วท.ม. วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐ-สังคม) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2529 2532 สส.บ. สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 

      
   

 
   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............23 มกราคม 2538............................................................................... ....................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........สังคมกับสิ่งแวดล้อม............................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Society and Environment…………………………………………………………............. 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)............การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน....................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Sustainable Tourism Management................................................................ 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)............การพัฒนาชุมชน.................................................................................................... 



  (ภาษาอังกฤษ)…....Community Development……........................................................................ 
อันดับ 4  (ภาษาไทย).............การสื่อสารกับสังคม.............................................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Communication and Societh.........................................................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)............มนุษยสัมพันธ์........................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Human Relations………………............................................................................ 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2556 2557 การพัฒนารูปแบบชุมชนคาร์บอนต่ าในพ้ืนที่

อาศัยของชาวเขาในประเทศไทย 
 

2558 2559 การปรับเปลี่ยนเจตคติเชิงพฤติกรรมต่อภาวะ
โลกร้อนของเกษตรกรไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 : 
กรณีศึกษา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 

2559 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัว
แดงของชุมชนพื้นที่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 

 

2559 2560 แนวทางการอนุรักษ์นกเงือกย่างยั่งยืนตามวิถี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน กรณีศึกษา : บ้าน
แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

 

2560 2561 ปัจจัยจูงใจชุมชนเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา อ.
หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 

    
    

 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี กวาตระกูล) 



     วันที.่.30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2561.... 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ...ปรรฐมาศ์  พสิษฐ์ภคกุล............................................................................ 
 (ENGLISH).......MRS. PATTAMA PASITPAKAKUL..…………..….………..…......................................................... 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ......................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก.......สังคมศาสตร์..................ภาควิชา/กอง..สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์..... 

คณะ.ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.............................เลขที่.....39............หมู่ที.่1.............
อาคาร............-...........................ซอย.....-..............ถนน..รังสติ-นครนายก.......ต าบล....คลองหก.........................
อ าเภอ......ธัญบุรี............................จังหวัด....ปทุมธานี.........................รหัสไปรษณีย์....12110............................
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).......02-5494961.................โทรศัพท ์(มือถือ)....089-121-0709.........................................
โทรสาร....02-577-5017..............................Email…pattama@rmutt.ac.th…..……......................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2550 2556 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต
(ปร.ด.) 

วัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
 

ไทย 

2533 2536 สังคมวิทยา
และ

มานษุยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 



มานุษยวิทย
ามหาบณฑิต

(สม.ม.) 
2538 2531 ศิลปศาสตร์

บัณฑิต
(ศศ.บ.) 

ภูมิศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไทย 

   
 

   

 

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ............24 มกราคม 2538......................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........วัฒนธรรม................................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…......Culture…………………………….…………………………………………………………............. 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)............กลุ่มชาติพันธุ์.......................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Ethnic groups……………………………….................................................................. 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)............พิพิธภัณฑ์.............................................................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Museum…………………………………........................................................................ 
อันดับ 4  (ภาษาไทย).............ภูมิปัญญาไทย....................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Thai local wisdom………………..........................................................................

 อันดับ 5  (ภาษาไทย)............มนุษยสัมพันธ์........................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Human Relations………………............................................................................ 
 
 
 
 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

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



 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
(  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล  ) 
วันที่..30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2561.... 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......นางสาว อิศรา ศิรมณีรัตน์.............................................................. 
 (ENGLISH)........ISSARA SIRAMANEERAT............................................................................ ........................ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก....สังคมศาสตร์......................ภาควิชา/กอง...................................................... 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต-นครนายก ต าบลคลอง
หก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 



โทรศพัท ์(ที่ท างาน)..........................................................โทรศัพท์ (มือถือ).......0894444214...........................
โทรสาร..........................................................Email..........issara_sira@hotmail.com...................................... 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2554 2558 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ไทย 

2550 2552 ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต 

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 

2547 2550 ศิลปศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ......1 ตุลาคม 2560..............................................................................................................  

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย).............วิจัยประชากร................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....population research......................................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)............ประชากรสุขภาพ..................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)…....health population........................................................................................... 
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 
2559 2560 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง

ในประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 



2559 2560 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

สถาบันบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

2559 2560 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคซิกาของหญิงตั้งครรภ์ในเขต
สุขภาพที่ 5 ประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความลงวารสารต่างประเทศ 



1. Issara Siramaneerat. (2018).  Perception of Zika Virus Infection and Its Influence on Zika 
Preventing Practices of Pregnant Women at the Health Promotion Center Region 5 in 
Thailand. Medical Journal of Indonesia, Vol. 27 No. 03 September 2018. 

2. Farid Agushybana, Issara Siramaneerat, Arga Nugraha, Sarinthorn Mungkhamanee, Sawanya 
Siriphakhamongkhon and Jadsada Udompittayason. (2018). Desired Numbers of Children 
and Related Factors among Adolescents in Indonesia, the Mediterranean Journal of Social 
Sciences, Vol 9 No 5 September 2018. 

3. Issara Siramaneerat, Farid Agushybana and Yaowaluck Meebunmak. (2018). Maternal Risk 
Factors Associated with Low Birth Weight in Indonesia. The Open Public Health Journal, 
2018, Volume 11. 

4. Farid Agushybana, Issara siramaneerat, Wannisa Raksamat, Sawanya Siriphakhamongkhon. 
(2017). Population Based Survey of Exclusive Breastfeeding in Indonesia, Pacific Rim Int J 
Nurs Res 2018; 22(1) 6-17. 

5. Issara Siramaneerat, Farid Agushybana, Arga Nugraha, Sarinthorn Mungkhamanee. (2017). 
Knowledge, attitude, and behavior toward premarital sex among adolescents in Indonesia, 
Journal of Health Research. 31(6), 447-453. 

6. Issara siramaneerat, Yothin Sawangdee. (2015). Socioeconomic-demographic factors and 
health-risk behaviors of the Thai population, Journal of Health Research. 29(6), 457-463. 

7. Issara siramaneerat, Yothin Sawangdee. (2013) Place of Residence and Sport Campaign 
Participation on Exercise of Thai Population, Thammasat Medical Journal, 13(4), 445-455. 

 
บทความลงวารสารในประเทศ 

1. พิชญ์วรา จันทร์แย้ม และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน เรื่อง 
การจัดระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยใน ส าหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. วารสารคุรุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. 

2. อุทัย ทับทอง และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชารหัสทางการแพทย์ เรื่อง 
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ส าหรบันักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม,  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

3. สวรรยา สิริิภคมงคล อิศรา ศิรมณีรัตน์ ส าราญ  สิริิภคมงคล (2561) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับ ผู้ป่วยอื่น ๆที่มารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์. วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561. 

4. Sarinthorn Mungkamanee., Wilawan Dhanawan., Siriporn Chudjuajean., Issara Siramaneerat. 
(2017). Experiences of full-time working mothers who exclusively breastfeed for six months. 
International Humanities, Social Sciences and arts. Vol 9 issue 5, 192-217. 
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2551 2553 รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต

(รบ.) 

เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ไทย 

2539 2543 การศึกษา
บัณฑิต
(กศ.บ.) 

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ไทย 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน .................1 สิงหาคม 2559................................................................. ......................... 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)...........การบริหารภาครัฐ..................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…..........Public administratiion.............................................................................. 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)..........ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ.............................. 
  (ภาษาอังกฤษ)…....leadership for management............................................... 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)............การเมืองการปกครอง........................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)….............political and government............................................................. 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)............เศรษฐศาสตร์การเมือง 
  (ภาษาอังกฤษ)…..political economy.........................................................  
อันดับ 5  (ภาษาไทย)...........การบริหารจัดการท้องถิ่น.......................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…..............local administration.............................................................. 
 
 
 

 
 

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  



เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2560 2562 โครงการวิจัย ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การท างานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพ
การบริการเพ่ือตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
จากทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีประจ าปีงบประมาณ 2561 

สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2560 2561 โครงการวิจัย การพนันออนไลน์รูปแบบใหม่บน
วิถีชีวิตสังคมไทย ปี 2561 
 

- 

2559 2560 โครงการวิจัย ภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ขององค์กร
ท้องถิ่นไทย ปี 2560 

- 

2561 2562 โครงการวิจัย บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในการ

ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 
4.0 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
         (    ดร.สุพิศ    บุญลาภ      ) 

วันที่....6....เดือน.....พฤศจิกายน......พ.ศ.......2561...... 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล นางสาว อ าไพ หมื่นสิทธิ์ 
 (ENGLISH)  Miss Ampai Muensit 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

  ศาสตราจารย์          รองศาสตราจารย์      

√  ผู้ช่วยศาสตราจารย์        √ ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ
........................................... 

3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา สังคมศาสตร์      สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะ ศิลปศาสตร์    เลขที ่39 หมู่ที ่1 อาคาร – ซอย  - ถนน รังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก 
อ าเภอ ธัญบุรี   จังหวัด ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ 12110 
โทรศัพท ์(ที่ท างาน) 02-549 4960-61    โทรศัพท ์(มือถือ) 083-425 7575  
โทรสาร 02-577 5017  Email ampai_m@rmutt.ac.th, mummy2514@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2555 2560 ปร.ด สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ไทย 

2536 2536 สม.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 

2532 2535 ศศ.บ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ไทย 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน 2 มิถุนายน 2541 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย)     สังคมวิทยา 
  (ภาษาอังกฤษ)  Sociology 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)     การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Qualitative Research 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)     การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / แม่วัยรุ่น                                                                                

(ภาษาอังกฤษ)  Adolescent Pregenancy / Teen Mothers 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)     เพศวิถีและ เพศภาวะ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Sexuality and Gender  

mailto:ampai_m@rmutt.ac.th


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

7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2557 2561 ปฏิบัติการความเป็นแม่ของแม่วัยรุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    
    
    
    

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ  หมื่นสิทธิ์) 

      วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) กรธัช  โฆษิตโภคิน 
 (ENGLISH).. Mrs. Korntouch  Kosidphokin. 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.       √  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.อาจารย์ 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขา/แผนก สังคมศาสตร์.ภาควิชา/กอง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะ.ศิลปศาสตร์.เลขที่ 39 หมู่ที่..-....อาคาร......-............ซอย....-...............ถนน.รังสิต- นครนายก ต าบล.
คลองหก..อ าเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์.11120.โทรศัพท ์(ท่ีท างาน) 025494961 .โทรศัพท ์
(มือถือ).0625795905 โทรสาร 025775077.Email  Korntouch9889@Gmail.com 
 ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2540 2543 วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดล้อม 
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

ประเทศไทย 

2535 2538 ศศ.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

ประเทศไทย 

     
 

 

   
 

   

4. วันที่เริ่มต้นท างาน . 15 ก.ค. 56. 

5. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย).   สิ่งแวดล้อม 

mailto:Korntouch9889@Gmail.com


                     (ภาษาอังกฤษ) Environmental Science 
อันดับ 2  (ภาษาไทย).. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
                     (ภาษาอังกฤษ) Environmental Education 
อันดับ 3           (ภาษาไทย)... สังคมศาสตร์ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
              (ภาษาอังกฤษ) Social Sciences , Human Relations 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)...มหาวิทยาลัยสีเขียว 
           (ภาษาอังกฤษ) Green University 
อันดับ 5  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 

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

6. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2557 2558 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ปี 2558 

คณะศิลปศาสตร์ 

2561  เป็นผู้ประสานงานในการส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา 
Food Safety ทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของคณะศิลปศาตร์ มิ.ย.61-ก.ค.61 

คณะศิลปศาสตร์ 

2560 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการ
สอนระดับมหาวิทยาลัย “Professional 
Development Training Course in 
University Pedagogy – Finland Model”
รุ่นที่ 5 ( ตค.60-เม.ย. 61) 

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2560  บทความ” กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ประสบความส าเร็จตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสี
เขียวของมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้าน
เทคโนโลยี” 

วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวทิยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 



 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
           ( นางกรธัช  โฆษิตโภคิน  ) 

       วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. ท่านสามารถแนบท้ายเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมเอกสารนี้ เช่น การฝึกอบรม รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ........พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์                                                                    
(ENGLISH)......Missis Pimnapat 
Bhumkittipich................................................................. ............................ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดท าเครื่องหมาย   ได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

 ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.        อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขาสังคมศาสตร์.............................สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะ...ศิลปศาสตร์.................เลขที่........99............หมู่ที่..1....อาคาร....คณะ...ศิลปศาสตร์.........ซอย......-...........
ถนน...รังสิต-นครนายก..........ต าบล.......คลอกหก......อ าเภอ...ธัญบุรี........จังหวัด..............ปทุมธานี.................
รหัสไปรษณีย์..........12110................................. 
โทรศัพท ์(ที่ท างาน).....02-5494960-61.......โทรศัพท ์(มือถือ).......................062-939-4556............................
โทรสาร........02-577-5017..........Email....pimnapat_i@rmutt.ac.th  ,   ku53soc@hotmail.com........... 



4. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด) 

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 
2551 2555 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2540 2543 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

2536 2539 ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา  

ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ไทย 

   
 

   

5. วันที่เริ่มต้นท างาน ........ 16 กันยายน 2546....................................................................... .................................. 

6. ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
อันดับ 1  (ภาษาไทย).........การจัดการพลังงานทดแทน...................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)… Renewable Energy Management...................................................................... 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)......รูปแบบบที่เหมาะสม.....................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)….. Optimal Model.....................................................................................................  
อันดับ 3  (ภาษาไทย).........การประเมินผลกระทบทางสังคม............................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…....Social Impact Assesment................................................................................. 
อันดับ 4  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ....................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ ....... 
อันดับ 5  (ภาษาไทย)................................................................................... ......................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ)…............................................................................................................................ ....... 

 
 
 
7. ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)  

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท 
2555 2556 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนชนบท

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

2555 2557 การจ าลองแบบการบริหารจัดการระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์                       
ในชุมชนแบบมีบูรณาการ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา                                   
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556   



2556 2558 การจ าลองแบบปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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