
แบบข้ึนทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

1. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณะจิตวิทยา การบริหาร จิตวิทยา อุดมศึกษา การฝึกหักครู 1. จิตวิทยาการบริหารงาน 
2. การท างานเป็นทีม 
3. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
4. หัวหน้างาน 
5. อาจารย์ที่ปรึกษา 
6. มนุษย์สัมพันธ์ 
7. การพัฒนา EQ ฯลฯ 
 

2. รศ.ประณต เค้าฉิม คณะจิตวิทยา 1. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยา
วัยรุ่น จิตวิทยาผู้ใหญ่ 

2. พฤติกรรมที่ขัดต่อสังคม 

1. พัฒนาการวัยเด็ก เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
2. พัฒนาการวัยรุ่น ธรรมชาติของวัยรุ่น 
3. ความเป็นผู้ใหญ่ 
4. พฤติกรรมที่ขัดต่อสังคม 

 
3. ดร.เจษฎา อังกาบสี คณะจิตวิทยา 1. จิตวิทยากรให้การปรึกษา 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
1. จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
3. การเสริมสร้างเจตคติ โดยเฉพาะเจตคติด้าน

อาชีพ 
4. จิตวิทยาการเจรจาต่อรอง 
 
 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

4. อาจารย์สุรีพันธ์ อ้นประดิษฐ์ คณะจิตวิทยา 1. จิตวิทยาชุมชน 
2. สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) 

1. การฝึกอบรม 
2. การส ารวจชุมชน 
 

5. อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต คณะจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา 1. จิตวิทยาการเรียนรู้ 
2. จิตวิทยาการศึกษา 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

 
6. ศ.ดร.ธนสรรค์ แขวงโสภา คณะนิติศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ 1. การขนส่งระหว่างประเทศ 

2. การขนส่งทางน้ า 
3. การจัดการโลจิสติกส์ 
4. การเช่าเรือ 

 
7. อาจารย์ชลธิชา สมสอาด คณะนิติศาสตร์ 1. กฎหมายสินทางปัญญา 

2. กฎหมายเพื่อการพัฒนา 
1. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
2. เอกเทศสัญญา 
 

8. อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค คณะนิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ 1. กฎหมายลิขสิทธิ์ 
2. กฎหมายลักษณะละเมิด 

 
9. ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ 1. เพศสถานะและเพศวิถีในสื่อมวลชน 

2. การสื่อข่าวรายงานข่าว 
1. ความรุนแรงในเพศสถานะและเพศวิถี 
2. ประเด็นปัญหาของผู้หญิงในสื่อมวลชน 
3. การสื่อข่าวรายงานข่าว 
4. จริยธรรมสื่อมวลชน 
 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

10. ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ คณะนิเทศศาสตร์ 1. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดงร่วมสมัย 
2. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

1. วัจนลีลาศาสตร์ 
2. การเขียนบทจินตคดี 
3. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ศิลปะการละครร่วมสมัย 

 
11. ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร คณะนิเทศศาสตร์ 1. การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

2. การวิจัยธุรกิจการบิน 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

 
12. ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ คณะนิเทศศาสตร์ 1. วารสารศาสตร์ 

2. โปรแกรมตกแต่งภาพ 
1. วารสารศาสตร์เบื้องต้น 
2. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพข้ันพื้นฐาน 

 
13. ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ คณะนิเทศศาสตร์ 1. สื่อศึกษา (Media Study) 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. วัฒนธรรมศึกษา (อาทิ อารมณ์ขัน ความสัมพันธ์

เชิงอ านาจ แนวคิดหลังสมัยใหม่ 
2. การประกอบสร้างความจริงทางสังคม 
3. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
4. สัญญะศึกษากับการเล่าเรื่อง 
 

14. อาจารย์กรกช แสนจิตร คณะนิเทศศาสตร์ 1. การเขียน 
2. สิ่งพิมพ์ 

1. การเขียนข่าว บทความ สารคดี 
2. การเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรม 
3. การเขียนบทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ 
4. การผลิตนิตยสาร 
 

15. อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง คณะนิเทศศาสตร์ 1. การถ่ายภาพ 
2. กรผลิตภาพยนตร์ 

1. การถ่ายภาพสารคดี 
2. การถ่ายภาพวิถีชีวิต 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

3. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. การผลิตภาพยนตร์ด้าน Production 
 

16. อาจารย์จิราพร ยังสุข คณะนิเทศศาสตร์ 1. วิทยุและโทรทัศน์ 
2. วารสาร และสารสนเทศ 

1. การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 
2. ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกาศ และพิธีกรรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ 
3. การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น และข้ันสูง 
4. การผลิตรายการวิทยุขั้นต้น และขั้นสูง 
 

17. อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อใหม่ 1. การเขียนทางนิเทศศาสตร์ 
2. การบริหารงานสื่อสารมวลชน 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
18. อาจารย์ปิยะพล รอดค าดี คณะนิเทศศาสตร์ 1. ออกแบบทัศนศิลป์เพ่ือการแสดง 

2. การจัดการแสดงและโรงละคร 
1. การจัดการแสดง 
2. นาฏศิลป์ไทย โขน ตัวลิง 
3. ออกแบบทัศนศิลป์เพ่ือการแสดง 

 
19. อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 1. สื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน 

2. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
 

20. อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ 1. การแสดงและก ากับการแสดง 
2. การบริหารจัดการงานสื่อสารการแสดง 

1. การเคลื่อนไหวร่างกายและการแสดงบนเวที 
2. การก ากับการแสดงละครเวลา 
3. ละครเด็ก 
4. การบริหารจัดการงานละครเวที 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

 
21. อาจารย์รจนา พึ่งสุข คณะนิเทศศาสตร์ 1. เทคโนโลยีการศึกษา 

2. ออกแบบสื่อต่างๆด้วย computer 
Graphic 

1. Computer Graphic  
2. Photo 

22. อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ 1. การผลิตรายการโทรทัศน์ 
2. การคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
3. การตัดต่อรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
 

23. อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 1. เรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
2. เรื่องงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับความผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กร 
 

24. อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 1. การประชาสัมพันธ์การตลาด 
2. การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
 

25. ผศ.อักษรา มีสะอาด คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 1. การจัดการส านักงาน 
2. จริยธรรมทางธุรกิจ 
3. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
 

26.  อาจารย์กาพกนก ช่วยชู คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
2. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ 
 

27. อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ คณะบริหารธุรกิจ 1. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. การจัดท าเว็ปไซต์ประกอบการพาณิชย์



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

28. อาจารย์ภาวิน ชินะโชติ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2. พฤติกรรมองค์กร 
3. แรงจูงใจในการท างาน 
4. ภาวะผู้น า 
 

29. อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. โปรแกรมประยุกต์ 
 

30. อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ 1. การจัดการสัมมนาระบบคอมพิวเตอร์ 
2. การใช้โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 

1. การบริหารโครงการ การจัดการงานคอมพิวเตอร์ 
2. การจัดท าโปรแกรมทางด้านธุรกิจ 
3. การจัดการงานสัมมนา 
 

31. ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
2. ระบบการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา

สถานบริการสุขภาพ 

1. การพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชน การอนามัยโรงเรียน 

2. การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน 
3. สปาสุขภาพ 
4. คุณภาพบริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ 

เภสัชกรรมแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

32. ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 1. การพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์ 
2. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1. การพยาบาลมารดา-ทารกในระยะตั้งครรภ์และ
ทุกระยะการคลอด 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน,มโนทัศน์
การจัดการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 

3. จริยศาสตร์และการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพการ
พยาบาล 

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจริยธรรม
วิชาชีพการพยาบาล 

5. การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
6. การจัดท า มคอ.(1-7)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาพยาบาลศาสตร์ 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

33. ดร.สุรพรรณ พนมฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. การบริหารการพยาบาล    การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

2. จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือน 

3. เทคนิคการพยาบาล 

1. การบริหารยา การให้อาหารทางสายยาง การ
สวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง การจัด
ท่าผู้ป่วย การบริหารร่างกาย การตรึงเด็ก การ
พยาบาลนรีเวช การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
การพันแผล การท าแผลชนิดต่างๆ ฯลฯ 

2. การบริหารการพยาบาล    ได้แก่ การบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาคุณภาพ    ภาวะผู้น า การ
บริหารแผนยุทธศาสตร์ การบริหารสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ตนเอง การเจรจาต่อรอง การคิด
อย่างเป็นระบบ       

3. จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน 

 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

34. อาจารย์จิราพร เกสรสุวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต  
 

35. อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้คลอด การพยาบาลผู้คลอด 
 

36. อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ 1. ความปวดและการจัดการความปวด 
2. การจัดการความปวดด้วยการรักษาทางเลือก 
 

37. อาจารย์ทัตติยา นครไชย คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมขน 
 

 

38. อาจารย์นวลใย พิศชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. การบริหารการพยาบาล 
2. การบริหารงานบุคคล 
3. การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง

ครรภ์ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน                
2. การบริหารแผนกลยุทธ์                        
3. การท าคลอด                                    
4. การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
5. การวางแผนก าลังคน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. การบริหารสถานศึกษา 

 
39. อาจารย์พัชรา สมชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1. การท าคลอดและการพยาบาลผู้คลอดการฝาก

ครรภ์ การพยาบาลมารดาหลังคลอดและการ
พยาบาลทารกแรกเกิด 

2. การรักษาโรคเบื้องต้น 
3. การให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ และการให้การ

ปรึกษาภาวะวิกฤต 
 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

40. อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้คลอด การพยาบาลผู้คลอด 
 

41. ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
2. สรีรวิทยาการกีฬา 

1. วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาเทนนิส/
ฟุตบอล 

2. แผนแบบฝึกก าหนดช่วงในการฝึกซ้อมกีฬา 
 

42. ดร.นันท์ธิยา วิสุทธิภักดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. ด้านสุขภาพและความงาม 
2. ด้านโภชนาการและการออกก าลังกาย 

1. พฤติกรรมสุขภาพ การเกิดโรคและการป้องกัน
โรค 

2. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
3. การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ 
4. สุขภาพจิต 

 
43. อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีระการออกก าลังกาย การออกก าลังกายในที่ร้อนที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา 
 

44. อาจารย์พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. เขียนบทความทางวิชาการ 
2. วิทยากร 

1. เขียนบทความทางวิชาการ 
2. วิทยากร 
3. นักฝึกอบรม 
4. ที่ปรึกษา 
 

45. อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. คอมพิวเตอร์เครือข่าย 
2. การสื่อสารข้อมูล 

1. Networking lnfrastructure 
2. System Analysis 
 

46. อาจารย์สง่า สงค์เมือง คณะวิทยาศาสตร์และ 1. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 1. Web-based Application 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยี 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. Mobile Application 
3. Java Programming 
4. Computer Network 
 

47. อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Database design 1. Oracle SQL 
2. My SQL 
 

48. ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล คณะศิลปศาสตร์ 1. สาขาการท่องเที่ยว 
2. สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

1. การจัดการท่องเที่ยว 
2. การท่องเที่ยวชุมชน/พัฒนาชุมชน 
3. การท่องเที่ยววัฒนธรรม 
4. การตลาดการท่องเที่ยว 

 
49. ดร.ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ คณะศิลปศาสตร์ 1. สาขาการท่องเที่ยว 

2. สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
1. การจัดการ/บริหารการท่องเที่ยว 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร์ 
3. การอบรมมัคคุเทศก์ 
4. การพัฒนาเมืองจักรยาน/เส้นทางจักรยานเพ่ือ

การท่องเที่ยว 
 

50. ดร.ประโยค ชัยสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 1. ปรับความชีวิตเปลี่ยน 
2. คุณธรรมน าชีวิต 
3. สื่อสารสมหวัง 
4. การสร้างทัศนคติที่พึงประสงค์ 

51. ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศิลปศาสตร์ 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

1. ภาษากับการสื่อสาร 
2. ภาษากับวัฒนธรรม 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

3. วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
4. การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
 

52. ดร.สุภาวรรณ แก้งป้องปก คณะศิลปศาสตร์ 1. ภาษาไทย 
2. การสอน 

1. ภาษาสะท้อนสังคม 
2. วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (CDA) 
3. ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
4. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 

53. อาจารย์บุษรา อวนศรี คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทย 1. หลักภาษาไทยและไวยากรณ์ไทย 
2. สัทอักษร (Phonetics) 

 
54. อาจารย์ผกาเพ็ญ จรูญแสง คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทย เรื่องทักษะการฟังการพูด 1. การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ 

2. ความรู้เบื้องต้นในการใช้ภาษาไทย 
3. การสอนทักษะการฟังและการพูด 
4. การสอนท าขนมและอาหารไทยเป็นสื่อในการ

เรียน 
 

55. อาจารย์วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง คณะศิลปศาสตร์ การสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

56. รศ.ดร.ณัฐพล ขันธชัย บัณฑิตวิทยาลัย 1. เศรษฐศาสตร์ 
2. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
2. นโยบายสาธารณะ 

 
57. รศ.ดร.รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์ ศูนย์พัฒนา 

การเรียนการสอน 
1. กลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้

เทคนิคบูรณาการ 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

2. การวิจัยด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียน
การสอน 

 

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

58. ดร.ทศพร มะหะหมัด ศูนย์อิสลามศึกษา 1. เศรษฐศาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

2. เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกมุสลิม 
 

ธุรกรรมการด าเนินงานทางการเงินภายใต้หลักการ 
อิสลาม 
 

59. อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนค า สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจ
การค้าเสรี 

1. การบริหารจัดการงานระบบภายใน 
2. ด้านการแพทย์แผนไทย 

1. การบริหารจัดการลดต้นทุน ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. ด้านการแพทย์แผนไทย 
 

60. Dr.Kenneth Higgins สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. English for specific 
purposes,Communicative 
English,Business English 

2. TOEIC,IETLS,TOEFL 
3. Management 

 

1. English for specific purposes 
2. Communicative English,Business English 
3. TOEIC,IETLS,TOEFL 
4. Management 
 

61. ดร.ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. Human resource management and 
development 

1. Learning development 
2. Leadership 
 

62. อาจารย์กมลชณกนันท์  
เอ่ืยมแม้นศรี 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. Export-lmport 
2. Warehouse management 
3. Maritime managemen 
 

1. HS Code 
2. Dangerous Goods 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

63. อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. English for specific 
purposes,Communicative English, 
Busimess English 

2. TOEIC, IELTS,TOEFL 

1. English for specific purposes 
2. Communicative English 
3. Communicative English 
4. TOEIC, IELTS,TOEFL 
 

64. อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. ภาษาอังกฤษทั่วไป 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
2. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
3. การฟังภาษาอังกฤษ 
4. การน าเสนองาน 
 

65. อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยา
นนท ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน TESOL TESOL 
 

66. อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 1. การตลาด 
2. เทคโนโลยี 

1. E-learning 
2. Marketing 
 

67. อาจารย์สุพัฒน์ แตงอ่อน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 

68.  ผช.กัญจนี ญาณะชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาพลังงาน 1. สถาปัตยกรรมหลัก 
2. พลังงาน 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

69. รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. ประวัติศาสตณ์ศิลป 
2. ศิลปวิจักษณ์ 

1. ศิลปตะวันตกและศิลปตะวันออก 
2. ประวัติศาสตร์ศิลป 
3. ศิลปวิจักษณ์ 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

4. ศิลปะวิจารณ์ 
70. อาจารย์อภิชาต ทวีวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบภายใน 1. การออกแบบภายใน 

2. การออกแบบกราฟิก 
3. การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 

71. ร.ศ.สุธรรม พงศ์ส าราญ ส่วนงานวางแผนและพัฒนา 1. Management 
2. Finance เช่น lnsurance 

1. Human Resource Management 
2. Organizational Behavior 
3. Leadevahip 
4. Lnsurance 
 

72. อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา ส่วนงานวางแผนและพัฒนา 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. นโยบายและการวางแผนฯ 

1. Competency based HRD-HRM 
2. Strategic plan+lmplementat ion  
 

73. ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร ส านักวิจัย 1. เศรษฐศาสตร์ 
2. บริหารธุรกิจ 

1. เศรษฐศาสตร์ 
2. การเงิน 
3. กรประเมินโครงการ 
4. วิจัย 

 
74. ดร.ปิญาณัณช์ บุญเพ็ญ ส านักวิจัย 1. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2. การใช้สถิติส าหรับการวิจัย 
 

 

75. อาจารย์ภาวนา เมนทะระ ส านักวิจัย สถิติ สถิติทางการวิจัย 
 

76. อาจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์ ส านักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1. วิจัยเชิงปริมาณ-วิจัยเชิงคุณภาพ 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

77. ดร.วิวัฒนา ฐานสโร ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 1. การบริหารและการจัดการ 
2. หลักสูตรและการสอน 

1. การบริหารและการจัดการอารมณ์/ความขัดแย้ง 
2. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย 
 

78. รศ.ดร.ไมตรี โพธิ์สุข ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 1. คณิตศาสตร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การค านวณเชิงตัวเลข 
 
 

79. อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ ส านักศึกษาทั่วไป จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
 

 

80. อาจารย์ปรภัสร์ มาสะอาด ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 1. หลักสูตรและการสอน 
2. ภาษาไทย 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การออกแบบการเรียนการสอน 
3. ภาษาศาสตร์(ภาษาไทย) 
4. สุนทรียศาสตร์ 

 
81. อาจารย์ภณ ใจสมัคร ส านักศึกษาทั่วไป สังคมและการวิเคราะห์ 1. การจัดการและพัฒนาสังคม 

2. การวิเคราะห์และประเมินทางสังคม 
 

82. ดร.กิตติ ชุณหศรีวงศ์ หลักสูตร MBA 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. การคิดสร้างสรรค์ 
2. การพัฒนาองค์การ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
4. การจัดการธุรกิจ 

 
83. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกสิทธิ์ สนาม หลักสูตร MBA 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 1. การคิดสร้างสรรค์ 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ทอง 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2. การท างานเป็นทีม 
3. การพัฒนาองค์การ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 

84. อาจารย์จิรนุช นุชนิยม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(BBA) 

1. ธุรกิจบันเทิง 
2. ดนตรี 

1. รายการทีวี 
2. ควบคุมวงประสานเสียง 
3. บริหารศิลปิน 
4. จัด Event 

 
85. อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(BBA) 
1. Social science 
2. Education 

 

Enterprise Resource Planning Program 
 

86. อาจารย์เฟลิซิโต เจอาร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(BBA) 

 ภาษาอังกฤษ 

87. รศ.ทวี ทองสว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

1. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์กายภาพและแผนที่ 

1. ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. โครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ 
3. ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 

 
88. ว่าที่ร้อยตรีประยูร ดาศรี หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
1. ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิอากาศวิทยา 

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการจัดน าเที่ยว 

1. ภูมิศาสตร์กายภาพ 
2. ภูมิอากาศวิทยา 
3. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 



รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ คณะ/หน่วยงาน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ หัวข้อ/เรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

89. ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

1. ภูมิศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2. รัฐประศาสตร์ 

1. ภูมิศาสตร์ 
2. รัฐประศาสตร์ 
 

90. ศ.ดร.สุรพงษ์ สุบงกฎ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

1. การส ารวจเพื่อท าแผนที่/การแปลความ
แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 

2. แผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ 

1. การส ารวจเพื่อท าแผนที่/การแปลความแผนที่
และภาพถ่ายทางอากาศ 

2. แผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ 
3. การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ภูมิศาสตร์ทหาร/คณิตศาสตร์ในงานส ารวจ/

เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

 


