
 
 

 ประวัติและผลงาน   
 

1. ประวัตสิ่วนตัว  
ช่ือ  รศ.ดร.ถิรวัฒน์ สกุล แจม่กระจ่าง 
วันเดือนปีเกิด 4 พฤษภาคม 2508 อายุ 56 ปี ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่อาศัยเลขท่ี ห้อง 510 โชคดแีมนช่ัน เลขท่ี 36/76 ลาดพร้าว71 ซอย นาคนิวาส 32 ถนน นาคนิวาส 
ต าบล/แขวง ลาดพร้าว อ าเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์  10230 โทรศัพท์  -  มือถือ 085 399 5635 ,  

085 156 2235 
โทรสาร  - 

อีเมล thirawat.j04@gmail.com , j.paron@hotmail.com 
 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  
 
                   ศาลอาญาธนบุรี  
                   ศาลแพ่งธนบุรี  
                   ศาลแขวงธนบุรี  
                   ศาลแขวงจังหวัด นนทบุรี 
                   กรมคุ้มครองสิทธ์ิ กระทรวงยุติธรรม 
                   ส านักงานเลขาฯวฒุิสภา 
 
ด ารงต าแหน่ง  
 
                   ผู้อ านวยการฝุายบริหารและกรรมการโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                   บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
                   ผู้ก ากับปล่อยตัวช่ัวคราวเพื่อปูองกันการหลบหน ี
                   ผู้ให้ค าปรึกษาคลนิิกจิตสังคม 
                   ผู้ไกล่เกลี่ยประนปีระนอม 
                   ผู้ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทกรมคุ้มครองสิทธิภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรม 
                   นักวิชาการ และนักวิจัยอิสระ 
                   คณะท างานในอนุกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา 
                   คณะที่ปรึกษาประจ าสมาชิกวุฒิสภา ดา้นเครือข่ายท้องถิน่ - ท้องที่วิถีใหม่ภาคกลาง 
                   ประธานคณะท างานด้านเครือข่ายท้องถิ่น - ท้องที่วิถีใหม่ จังหวัดนนทบุรี วุฒิสภา 
                   ที่ปรึกษาคณะท างานด้านเครือข่ายท้องถิ่น - ท้องที่วิถีใหม่ จังหวัดกรุงเทพฯ วุฒิสภา 
                   ประธานโครงการชมรมต้นกล้าของแผ่นดินและวิชาการ 
                   ที่ปรึกษาประธานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน จ.พิจติรมลูนิธใินโครงการฯพระราชด ารปิุาสมุนไพร 
                   ที่ปรีกษาประธาน และ กรรมการส านักนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรสภา SMEsวิสาหกิจขนาดกลาง         
                   และขนาดย่อมไทย 
 

mailto:j.paron@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1/1513624678900242?ref=br_rs


 
 

 
 

2. การศึกษา 
ระดับ วุฒิที่ได้รับ พ.ศ. ช่ือสถาบัน ประเทศ 

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 2526 โรงเรียนอ านวยศิลป์พระนคร ประเทศไทย 

ปริญญาตร ี นิติศาสตร์บณัฑิต 
 สาขานิติศาสตร ์

2530 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ประเทศไทย 

ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
สาขารัฐศาสตร์  

2532 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต (M.B.A.) 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและ 
การจัดการ 

2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ(M.P.A.) 
สาขาบริหารงานท่ัวไป 

2552 มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ประเทศไทย 

ปริญญาเอก Fellow Agency Management  2551 ING  / Netherlands Netherlands 

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑติ(D.P.A.) 2556 มหาวิทยาลยัปทุมธานี ประเทศไทย 

 
วุฒิบัตรอื่นๆ วุฒิที่ได้รับ พ.ศ. ช่ือสถาบัน ประเทศ 

- Recruiting   Program 2546 ING Life Limited Thailand 
- Entry Leader Program 2546 ING Life Limited Thailand 
- Performance Management Program 2546 ING Life Limited Thailand 
- Effective Training Program 2547 ING Life Limited Thailand 
- Productivity   Improvement 2547 ING Life Limited Thailand 
- Motivation Program 2547 ING Life Limited Thailand 
- Keeping Agency Operation Profitable 2548 ING Life Limited Thailand 
- Client Service Management 2548 ING Life Limited Thailand 
- Leadership Program 2548 ING Life Limited Thailand 
- The Art of Recruitment for Retention 2549 ING Life Limited Thailand 

 Ethical Standard for Agency Leader 2550 ING Life Limited Thailand 

- Certificate of Achievement The 
Faculty of Psychology Chulalongkorn 
University and ING Life Limited.” has 
successfully completed a course in 
Ethical Standard for Agency Leader” 

2550 Chulalongkorn University Thailand 

- Certificate of Appreciation Lions 
Clubs International District 310 
Thailand  

2551-
2552 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 
310 ประเทศไทย 

Thailand 



 
 

- วิทยากรอาสาแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
รุ่นที่ 1 

2551 ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 

ประเทศไทย 

- เกียรติบตัรการบริหารองค์กรภาครัฐและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง
จังหวัดตราด 

2554 จังหวัดตราด ประเทศไทย 

 
- Certificate of Honour and Appreciation. 

For Outstanding Contribution as 
Presenting Author “The Second(2nd) 
Nation and International Conference on 
Quality in Management and Innovation” 
 

2556 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 

- Certificate of Honour and Appreciation. 
For Outstanding Contribution as 
Participant “The Second(2nd) Nation and 
International Conference on Quality in 
Management and Innovation” 

2556 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 

- Certificate of Honour and Appreciation. 
Presented to 
"The Relationship of Communication 
Influencing People’s Political 
Participation in Samutprakan 
Municipality" 

2557 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 

- ประกาศนียบตัรผู้ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
(ระดับสูง) รุ่นที่ 2 

2558 กรมบังคับคดี ร่วมกับมลูนิธิ
สพส. 

ประเทศไทย 

- CERTIFICATE OF PARTICIPATION, THIRD 
21ST CENTURY ACADEMIC FORUM 
CONFERENCE AT HARVARD 

2558 Harvard University, USA USA 

- Certificate of Honour and Appreciation. 
Presenting Author,Participant. 

2558 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 

- Certificate of Presentation  
" Purchase Decision Making by the Public 
of Phitsanulok Province,Thailand" 

2558 San Juan, Puerto Rico at 
the Caribe Hilton located 
in san Juan, Puerto Rico.  

USA. 

- Certificate of Honour and Appreciation. 
Presented to 
 “Public  Opinion  Towards the Service 
of  Banlueak  Subdistrict Municipality  
Photharam District Ratchaburi  Province” 

2559 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 



 
 

- ประกาศนียบตัรไทยกับประชาคมอาเซียนใน
เศรษฐกิจการเมืองโลก 
รุ่นที่7  

2560 สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัรพัฒนาสัมพันธ์เครอืข่ายความ
มั่นคงระดับผู้บรหิารรุ่นที9่(พคบ.9) 

2560 ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ส านัก
กิจการมวลชนและสารสนเทศ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) 

ประเทศไทย 

- Certificate of Honour and Appreciation. 
Presented to 
 “Ecotourism study : Case study of salt 
farming in Tambon Ban Bo, Mueang 
District, Samut Sakhon Province.” 

2560 Siam Technology College 
Bangkok 

Thailand 

 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2535-2536  ต าแหน่งผู้จดัการฝุายขาย   
บมจ.เลนโซ่เอเซีย จ ากัด(มหาชน) 

พ.ศ. 2536-2537  ต าแหน่งผู้จดัการฝุายการตลาด  
บจก.เอเช่ียนแอนด์พรอพเพอตี้ จ ากัด(มหาชน) 

พ.ศ. 2537-2539  ต าแหน่งผู้จดัการทั่วไป   
บจก.คันทรี่โฮมโฮลดิ้ง (1994) จ ากัด(มหาชน) 

พ.ศ. 2539-2544  ต าแหน่งผู้อ านวยการฝุายการตลาด 
บจก.ยูเนี่ยนบางกอกคราฟท์ 

 

พ.ศ. 2543-2545  ต าแหน่งผู้บรหิารฝุายขาย 
บมจ.อยุธยาอลิอันซซ์ีพีประกันชีวติ จ ากัด(มหาชน) 

พ.ศ.2549  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายบริหาร (Assistant Vice President)  
บจก.ไอเอ็นจีกรุ๊ป 

พ.ศ. 2550  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สายบรหิาร  (Deputy Vice President)   
บมจ.โตเกียวมารีน(มหาชน) กรุ๊ปประะเทศไทย   

พ.ศ. 2552-2555  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝุายบริหาร (Vice President)    
บมจ.โตเกียวมารีน(มหาชน) กรุ๊ปประะเทศไทย 

พ.ศ. 2557 จนถึง ปัจจุบัน 
 
 

 กรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ผู้อ านวยการฝุายบริหารและกรรมการโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
อาจารย์พิเศษ หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตร์และบริหารธรุกิจ 

 มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 
 มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

อาจารย์หลักสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 



 
 

 

ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม 

พ.ศ. 2546 
 

 ICC สิงคโปร ์
 ผู้บริหารประจ าป,ี ING Championship,ดุสิตโปโล Summit Cup อัฟริกาใต ้
 หลักสตูรผู้บริหารระดับที่ 1 ระดบัประกาศนียบตัร 

การบริหารหน่วยข้ันต้น (CAM) 
พ.ศ. 2547  MDRT Experience ฮ่องกง 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับที่ 2 ระดบัเกียรติบตัร 
การบริหารหน่วยมืออาชีพ (APAM) 

พ.ศ. 2548  ING Thailand Championship ดุสิตโปโล 
 ING Thailand Championship เซี่ยเหมิน 

 

พ.ศ. 2549 
 

 สัมมนาผู้บรหิาร 
 ING Thailand Championship ดุสิตโปโล  

พ.ศ. 2549  ING Thailand Championship เชียงใหม่ 
 ผู้บริหารดีเด่นอันดับ 2 ในการแขง่ขัน ITC   
 หลักสตูรผู้บริหารระดับที่ 3 ระดบัสัมฤทธิ์บัตรการบรหิารหน่วยดุษฎีบัณฑติ (FAME : ING 

Fellow, Agency Management Executive) 

พ.ศ. 2550  สัมมนาผู้บรหิารประจ าป ี
  ING Thailand Championship ดุสิตโปโล 
 ING Thailand Championship กวางเจา 
 ING Thailand Championship ปักก่ิง 
 ING Thailand Championship เซี่ยงไฮ ้

 
พ.ศ. 2557  การเมืองการปกครองไทย 2555 :80ปี ประชาธิปไตย(Thai Politics Forum 2012)  โดย

สถาบันพระปกเกล้า 
 การสร้างแรงจูงใจ และพานิสิตศึกษาดูงาน สถาบันเพื่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 สมัมนาวิชาการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต(M.Ed.) สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลยั

เทคโนโลยีสยาม 
 อบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้บรหิาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรคต์ก  



 
 

พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : 
 การวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์งานวิจัย 
 ประสบการณ์และการแก้ปญัหาการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การสร้างโมเดลการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยัน 
 การเลือกสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
 Valuable & new statistical analyses 1" 

 
พ.ศ. 2558 
 

- ก.สถิติการวเิคราะห์ที่ใช้ใน exp design เช่น ANOVA & MANOVA using SEMฯ 
- ข.สถิติการวเิคราะห์ที่ใช้ใน causal survey design เช่น multi-level model, multi-group SEM

ฯ 
- ค.สถิติการวิเคราะห์ที่ใช้ใน longitudinal research เช่น growth curve model with mediator 

& moderatorฯ 
 วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

- Nano Materials and Cancer 
- จากภูมิปญัญาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
- การจัดการความรู้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมการผลิตข้าว 

 การวิจัยด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

 โครงการสัมมนาคณะรัฐประศาสนศาตร์ "อนาคตประเทศไทยกับประชาธิปไตย” วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

 ประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 1 (ม.สยาม) นวตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"The 
1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable 
Development" วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ท าหน้าทีไ่กล่เกลีย่ชั้นบังคับคดี (ระดับสูง) โดยกรมบังคับคดี ร่วมกับมลูนิธิ
สพส. 
 

พ.ศ. 2559 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : 
 แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณ,การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดย รองศาสตราจารย ์

ดร. ลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูพหุระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM 1 และการวิเคราะห์ข้อมูลพหรุะดบั โดยใช้

โปรแกรม HLM 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศลิป ์อดีตอาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 การประเมินผลโครงการวิจยัเชิงปริมาณและการประเมินผลโครงการวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิตการพัฒนาการบริหาร
มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิตดิ้วยโปรแกรม R 1 และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม R 2 โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 



 
 

ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2559 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ : การพัฒนาและตรวจสอบโมเดล ,การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel 
Analysis)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประเด็นส าคญัและน่าสนใจในการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) และประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจในการท างานวิจัยพหรุะดบัโดย ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกลุ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 การก าหนดปญัหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรในการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสม 
(Mixed Method) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะหเ์พื่อสร้างข้อสรุปจากงานวิจัย       
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วัธนสุนทร  อดีตอาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถติิ โดย 
รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ การวเิคราะหง์านวิจัย และประสบการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาในการวิจยั
เชิงปริมาณโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารมัย์ คณะครุศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 โครงการสัมมนาวิชาการ“การสร้างกลไกการไกลเ่กลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Conciliation) ตามหลักการปารสี” โดย คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘หลกัสิทธิมนุษยชนสู่เกมส์พลังสิทธ์ิ' (Human Rights Workshop) 
โดย มลูนิธิฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

      เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการ Research Zone             
(2015/16) : Phase 115(วันท่ี 20 – 23 กันยายน 2559) : 
 ที่มาของการก าหนดปัญหาวิจัย และสิ่งที่นักวิจัยควรปฏิบตัิโดย ศาสตราจารย์ดร.สุวมิล ว่องวาณิช 

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา 
 กระบวนการและวิธีการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์" ดร.ธีระพร อุวรรณโณ กรรมการสภาวิจัย

แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา 
 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวจิยั (กรอบแนวคิดตามโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตัวแปร

ในการวิจัย และกรอบแนวคิดตามโมเดลการวดัตัวแปร) โดยศาสตราจารย์กิตติคณุดร.นงลักษณ์ วิรัช
ชัย กรรมการสภาวจิัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา 

  
 
  การทบทวนวรรณกรรมและการอา้งอิง(เน้นการวิจัยทางจิตวิทยาตามหลัก APA) โดย รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพร อุวรรณโณ กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา 
 การพัฒนาและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ 

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา 
 แนวทางการเลือกใช้สถิติวิเคราะหท์ี่เหมาะสมในการวิจยั โดย ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.นงลักษณ์ 

วิรัชชัย กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา 
      ข้อควรระวังในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดย 1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย  



 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพร อุวรรณโณ 
 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 

Phase 116(วันท่ี25-27ตุลาคม59) : 
  "การวิจัยเพื่อปลุกจติส านึก (conscientizing research) " โดย ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร. 
 "การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการเรยีนรู้เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง (Action research and 

transformative learning) " โดย ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร. 
 "จริยธรรมระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์" โดย ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ์
 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการ Research Zone    

(2015/16) : Phase 117(วันที 15-18 พฤศจิกายน 59) 
  "การวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยม ด าเนินการแบบสากล" โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

 "การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย" โดย ดร.น าชัย ศภุฤกษ์ชัยสกุล 
 "เทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ" โดย ดร.น าชัย ศภุฤกษ์ชัยสกุล 
 "การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ/ปัญหาที่พบในการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ" โดย รศ.ดร.วรรณดี 

แสงประทีปทอง 
 "การรวบรวมข้อมลูและกระบวนการจัดการข้อมูล/การสังเคราะห์งานวิจัย" โดย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัด

กระโทก 
  
ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม (ต่อ) 
 
 เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า "หลกัสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนใน

เศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7" ที่ ส านักงานเลขาธิการอาเซียน ณ.กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
(18-20 ธันวาคม 2559) 

 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 118(วันที 21-22 ธันวาคม 59) : 
 "การวิเคราะห์อภิมาน : การสร้างองค์ความรู้จากการวจิัย" โดย รศ.ดร.ศิรยิุภา พูลสุวรรณ 
 "การสังเคราะห์งานวิจัย (Synthesis of Research)" โดย รศ.ดร.ศิรยิุภา พูลสุวรรณ 
 "การวิจัยคุณภาพ : การเก็บข้อมลูและการเขียนรายงาน" โดย ผศ.ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์ 
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เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 119(วันที24-27 มกราคม 60) : 
 เทคนิคการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 เทคนิคการสืบค้น การสังเคราะห์  และการจดัท าบรรณานุกรมเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในงาน

วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
วิทยาลัยการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 การสร้างกรอบแนวความคดิและการก าหนดตัวแปร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
วิทยาลัยการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 การทบทวนวรรณกรรมส าหรับวิทยานิพนธ์ โดย ดร.สญัชัย สูติพันธว์ิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 

 การแปลผลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู/ส าหรับวิทยานิพนธ ์ โดย ดร.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 การก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง และการเลือกเครื่องมือในการวิจัย ในงานวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณโีชติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การเขียนรายงานและให้ข้อเสนอแนะ ในงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ วิทยาลัยการฝึกหดัครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
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เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 120(วันที 22-24 กุมภาพันธ์ 60 : 
 "การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองและสถติิวิเคราะห์ (๑)" โดย รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ ์
 "การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองและสถติิวิเคราะห์ (๒)" โดย รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ ์
 "การออกแบบวิธีการด าเนินการวจิัย" โดย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 
 "การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง" โดย ดร.บญุเรือง ศรีเหรัญ 
 "การทบทวนเอกสารและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย/การสืบค้นข้อมูลและการเขยีน

เอกสารอ้างอิง" โดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 

 4 มีนาคม 2560 สัมมนาสังเคราะห์ กิจกรรมดูงานต่างประเทศ ( มาเลเซีย- สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย - 
พม่า - เวียดนาม  ) หลักสตูร " ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกจิการเมืองโลกรุ่นที่ 7. " โดย รศ.ดร.
ปณิธาน วัฒนายากร 

พ.ศ. 2560 
 

11 มีนาคม 2560 หลักการและผลกระทบด้านการลงทุนของไทยในอาเซียน  
...โดย นายโชคดี แก้วแสง ( รองเลขาฯธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ) 
ณ.วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
หลักสตูรไทยกับประชาคมอาเซยีนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า 

 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 121(วันที 21-22 มีนาคม 60) 
 "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน" โดย ศ.เฉลมิพล แซมเพชร 
 "การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคณุภาพ : กรณตีัวอย่างและปฏบิัติการ" โดย รศ.ดร.

โยธิน แสวงด ี
 4 เมษายน 2560 นวตกรรมการสร้างความรู้:กุญแจสูส่ังคมปัญญาประดิษฐ์และดจิิทัล โดยProf.Kazuo 

Ichijo จากHitotsubashi University ณ.ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 
 22 เมษายน 2560 สัมมนาสังเคราะห์ : ไทยกับเศรษฐกิจอาเซียน โดย ศ.กิตติคณุ ดร.สุทธิพันธ์ จิ

ราธิวัฒน์ 
 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 

Phase 122(วันที 25-27 เมษายน 60) 
 "ประเด็นและแนวทางการก าหนดหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์" โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
 
 
 



 
 

ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม (ต่อ) 
 
พ.ศ. 
2560 

เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 122(วันที  25-27 เมษายน 60) "องค์ประกอบของโครงรา่งการวิจัย" โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศร
ภักด ี
 "การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจยัให้มีคุณภาพ" โดย รศ.ดร.ลดัดาวัลย์ เพชรโรจน์ 
 "การออกแบบวิจัยและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง" โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน ์
"การทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์งานวิจัย/การแปลผลและเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู" โดย ดร.
ไพจิตร สะดวกการ 

 อบรมหลักสูตรพัฒนาสมัพันธ์เครอืข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร  รุ่นที9่(พคบ.9)  ศูนยฝ์ึกอบรมมวลชน 
ส านักกิจการมวลชนและสารสนเทศ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (18 พฤษภาคม 
2560 - 15 มิถุนายน 2560) 

 สัมมนากองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ( Internal Security Operations 
Command) ที่โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 
Phase 123(วันที 24-26 พฤษภาคม 60) 
 "แนวคิดเกี่ยวกับสมมุติฐานและความเกี่ยวข้องกับแบบแผนและกระบวนการวิจัย" โดย ศ.ดร.บญุเรียง 

ขจรศิลป ์
 "แนวคิดและการออกแบบวิจัยเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในระดับเอกมิติและพหุมติิ" โดย 

ศ.ดร.บญุเรยีง ขจรศิลป ์
 "การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย" โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร 
 "กลุ่มตัวอย่างพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจัยเชิงปริมาณ" โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธน

สุนทร 
 "การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ" โดย ดร.น าชัย ศภุฤกษ์ชัยสกุล 
 "การวิเคราะห์ การตคีวามผล และการรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ" โดย ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัย

สกุล 
 เข้ารับการอบรมที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โครงการ Research Zone (2015/16) : 

Phase 124(วันที 20-23 มิถุนายน 60) 
 "A Quantitative Research through SEM" โดย รศ.ดร.ดร.มนตร ีพิริยะกุล 
 "การออกแบบงานวิจัยพหุระดับ : พื้นฐานเกี่ยวกับ การออกแบบ ตัวแปรและการวิเคราะห์" โดย ดร.น า

ชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
 "การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปฯ" โดย ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
 "Multiple Regression analysis" โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรณุ 

 
 
พ.ศ. 
2560 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแก่นักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาภาวะ
ผู้น า ผู้น าองค์กรนักศึกษา ณ.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
อ าเภอชะอ า จ.เพชรบุรี(ค่ายนเรศวร)  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(22-23 กรกฎาคม2560) 

 ร่วมโครงการ"ร่วมใจไกลเ่กลี่ยเฉลมิพระเกียรตฯิ"  
โครงการ"เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจ าศาลแพ่งธนบุรี" ณ.หอ้งประชุมชั้น5ศาลแพ่งธนบุรี (26 
กรกฎาคม 2560) 

 



 
 

 
ภารกจิและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ปี2556 แผนการสอน(Course syllabus) เรื่อง นโยบายสาธารณะ Public Policy หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (M.P.A.) สาขา การบริหารการจัดการภาครัฐ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

2. ปี2557  แผนการสอน(Course syllabus) เรื่องการวิเคราะห์และการประเมินโครงการภาครัฐ (Public Project 
Analysis and Evaluation) ส าหรับนักศึกษาปรญิญาโท หลักสตูรรฐัประศาสนศาตรมหาบณัฑติ (M.P.A.)(Master 
of Public Administration Program)สาขาวิชา การบรหิารการจัดการภาครัฐ (Public Management)โครงการสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบณัฑติวิทยาลยั วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

3. ปี2557  แผนการสอน(Course syllabus) เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource 
Administration) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)(Master of Public 
Administration Program)สาขาวิชา การบริหารการจัดการภาครัฐ (Public Management)โครงการสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบคุคลบณัฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

4. ปี2557  แผนการสอน(Course syllabus) เรื่อง การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ(strategic Management 
in the Public Sector)  ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑติ (M.P.A.)(Master of 
Public Administration Program)สาขาวิชา การบริหารการจดัการภาครัฐ (Public Management)โครงการสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบณัฑติวิทยาลยั วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 

5. ปี2557  แผนการสอน(Course syllabus) เรื่องจริยศาตร์(Ethics) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(M.P.A.) สาขา การบริหารการจัดการภาครัฐ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

6. ปี2557  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารดุษฎีบณัฑติทางสังคมศาสตร์ ของสมาคมปรัชญาดุษฎบีัณฑติทางสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง เรื่อง “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทีม่ีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” 

7. ปี2557 เสนอผลงานวิชาการ VDO Conference  “THE FIRST (1ST) INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
QUALITY IN MANAGEMENT AND INNOVATION SIAM TECHNOLOGY COLLEGE, BANGKOK, THAILAND” 
เรื่องความสมัพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
สมุทรปราการ "The Relationship of Communication Influencing People’s Political Participation in 
Samutprakan Municipality" 

8. คณะท างานวิจัย อบท.โครงการ การประเมินความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยบรูพา 
9. ที่ปรึกษานักวิจัย เรื่อง การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กรณีศึกษาต าบลบ้านบ่อ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
10.  ปี2558  แผนการสอน(Course syllabus) ภาวะผู้น าและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร(Leadership and 

Organization Culture Management) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (General Management)  โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบณัฑติ
วิทยาลัย วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

11. ปี2558  แผนการสอน (Course syllabus) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยและระบบราชการ(Thai 
Polistics,Economic, Society and Bureaucracy)ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต (M.P.A.) (Master of Public Administration Program)สาขาวิชา การบริหารการจัดการภาครัฐ (Public 
Management)โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบัณฑติวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

12. ปี2558 เสนอผลงานวิชาการ เรือ่ง Purchase Decision Making by the Public of Phitsanulok Province, 
Thailand : The 2015 international Education Conference in San Juan, Puerto Rico at the Caribe 
Hilton located in san Juan, Puerto Rico. 

 



 
 

 
 
ภารกจิและผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

13. ปี2558 เสนอผลงานวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม 
“THE SECOND(2nd) NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN MANAGEMENT 
AND INNOVATION” เรื่อง การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
(The Study of Cultural Tourism in Ban Bo Subdistrict Mueang District  Samutsakhon Province ) 

14. วันท่ี 20-20 กันยายน 2558 น าเสนอผลงานวิชาการในงาน “THIRD 21ST CENTURY ACADEMIC FORUM 
CONFERENCE AT HARVARD” Harvard University,USA. 

15. ร่วมโครงการสมัมนาวิชาการ“การสร้างกลไกการไกลเ่กลี่ยระงับข้อพพิาทด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Conciliation) ตามหลักการปารสี” โดย คณะอนุกรรมการดา้นการไกล่เกลีย่ ในคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ 

16. วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 น าเสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (ประจ าปี
การศึกษา 2558) “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวตกรรม” 
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอ่การให้บริการเทศบาลต าบลบ้านเลือก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (Public  
Opinion  Towards the Service of  Banlueak  Subdistrict Municipality  Photharam District Ratchaburi  
Province) 

17. ผลงานวิชาการ “ประเทศไทยในศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อทางรางใน ASEAN ตอนบน”  
18. วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(3rd TECHCON 2017&1st 

ITECH 2017) “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม  ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” เรื่อง วิจัยการศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษาการท านาเกลือต าบลบ้านบ่อ  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  (Ecotourism study : Case 
study of salt farming in Tambon Ban Bo, Mueang District, Samut Sakhon Province) 

 

 

 



 
 

ผลงานด้านการเป็นอาจารย์สอน 

สถาบันการสอน วิชาท่ีสอน หลักสูตร ปีการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ่

 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2557  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง ราชบรุ ี

สัมมนาการบรหิารจดัการความขัดแย้ง 
(PA.65306) 

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

2/2558 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  - ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (PA.701) หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2558 

   - ทฤษฎีองค์การ (PA.720) หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  - ภาวะผู้น าและการจดัการวัฒนธรรมองค์กร 
(823106) 

ภาควิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสตูร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารจดัการภาครฐั 

  

   - ภาวะผู้น าและการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการ
บริหารการศึกษา (813101) 

ภาควิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสตูร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารจดัการภาครฐั 

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม - การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนา 

ภาควิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสตูร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การบริหารจดัการภาครฐั 

 

 

 

 

 



 
 

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร 

 วิทยากรเมอร์ทมี(Team Bluding) สโมสรไลออนส์ประเทศไทย ภาค310 
 วิทยากรให้กับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
 วิทยากรให้กับสโมสรเก้านาฬิกาทอง บริษัทไอเอ็นจีกรุ๊ป จ ากัด 
 วิทยากรสโมสรFull-Time บริษัท ไอเอ็นจี เฮดฟันด์ จ ากัด (มหาชน) 
 วิทยากรกลุ่มโตเกยีวมารีนกรุ๊ป จ ากัด (PLC.) 
 วิทยากรให้ บริษัทน้ าตาลทรายลินส ์
 วิทยากร Proactive โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัย 
 วิทยากร Reactive โรงพยาบาลตากฟูา จังหวัดนครสวรรค ์
 วิทยากรบริษัท Vorala ประเทศไทย จ ากัด 
 เป็นวิทยากรให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 วิทยากร”การเขียนวิจยัทางสังคมศาสตร์” จังหวัดสมุทรสาคร 
 วิทยากร”การเขียนและการเผยแพร่บทความ” วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 
 วิทยากร การถอดบทเรียน การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ต.บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร(กรณีศึกษานาเกลือ) 
 ผู้น า ภาวะผู้น า และความมั่นคงในอาชีพ จัดโดย บริษัทไทยพานิชประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) ณ.ส านักงานตัวแทน

AOหทัยราษฎร ์
 
ต าแหน่งทางสังคม 

พ.ศ. 
2551 

- กรรมการ ประธานฝุายพัฒนาผูน้ าสโมสรไลออนส์ประเทศไทย   
   ภาค 310A 

 - กรรมการประธานฝุายการศึกษา สโมสรไลออนส์ประเทศไทย   
  ภาค 310A 

 - กรรมการจดังานสิงเทาทองวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยบรูพา 
 - กรรมการจดัการแข่งขันกีฬา MPA Game ครั้งท่ี 1 วิทยาลยัรัฐ  กิจมหาวิทยาลยับูรพา                                                                        

พ.ศ.
2552 

- กรรมการจดังาน 50  ปี ไลออนส์ไทย 

 - กรรมการคดัเลือกการแข่งขันสารานุกรมไทย 
 - กรรมการและเลขานุการออกค่ายผู้น าเยาวชนต่อต้านยาเสพตดิ 
 - วิทยากรรุ่นท่ี 1 หลักสูตร วิทยากร อาสาแก้ไขปญัหายาเสพติด 

 
พ.ศ.2552 - กรรมการจัดการแข่งขัน  MPA Game ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา  

 - กรรมการหาทุนการศึกษานิสิตปรญิญาโท วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา           
 - กรรมการไลออนส์คอรสั   

พ.ศ.2553 - อุปนายกคนท่ี1 สโมสรไลออนส์ – บางบ่อ สมุทรปราการ 
- กรรมการชุมชนบางเมืองแลนด์(ฝุายปกครอง) 

 - กรรมการและ เลขานุการนสิิตรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 



 
 

พ.ศ. 2555 - ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ      
   บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี(4 พฤศจิกายน 2555) 

พ.ศ.2557 - กรรมการของชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอ านวยศลิปพ์ระนคร รุ่น 56”ฉลองกรุง” 
 

พ.ศ.2558 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรคต์ก  
  จังหวัดนครสวรรค ์
  กรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงินของชมรมนักเรียนเก่าโรงเรยีนอ านวยศิลป์พระ     
  นคร รุ่น 56”ฉลองกรุง” 

  

พ.ศ.2559 
 

- กรรมการและเหรญัญิกของชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอ านวยศลิปพ์ระนคร รุ่น 56 ”ฉลองกรุง” 
- ทีป่รึกษาบริษัทวิคตอรี่ คอนซัลแทนซี่ จ ากัด (1 มิถุนายน 2559) 
- ประธานท่ีปรึกษาฝุายธุรกิจและทรัพยากรบุคคลของบริษัท อี-ไซเมด จ ากัด (1 พ.ย. 59) 

พ.ศ.2560 
 

- คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอ านวยศิลป ์
- ผู้ไกล่เกลีย่ประนีประนอมประจ าศาลอาญาธนบุรี ต าแหน่งกรรมการและประธานท่ีปรึกษาฝุาย

กิจกรรมผู้ประนีประนอมประจ าศาลอาญาธนบุร ี
- ผู้ไกล่เกลีย่ประนีประนอมประจ าศาลแพ่งธนบุรี ต าแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการ

ประสานงานผู้ประนีประนอมประจ าศาลแพ่งธนบุร ี
- ทีป่รึกษาฝุายประสานงานมวลชนของพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง (กอ.รมน) 

พ.ศ.2561    ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจติสังคมและผู้ก ากับปล่อยตัวช่ัวคราว ศาลอาญาธนบุร ี
- ต าแหน่งกรรมการและรองประธานผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมและผู้ก ากับปล่อยตัวช่ัวคราว ประจ า

ศาลอาญาธนบุร ี
 

รางวัลเกียรติยศ 
พ.ศ. 2560 - ได้รับรางวัล “เหมราช” บุคคลตน้แบบแห่งปี  

สาขา ผู้น าด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา ต้นแบบแห่งปี   จากมลูนิธิดินดีน้ าใสแห่งประเทศไทย 
 -รางวัล “ สยามจารึก “ ตามรอยพระบาทพ่อหลวงรัชกาลที ่9  

สาขา ผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่นประจ าปี 2560   จากมูลนิธิธรรมลักษณศ์ิลา 
 -รางวัลโครงการเทิดพระเกียรตริัชกาลที่9  “ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิท์ าความดีคืนคณุแผ่นดิน “ ร้อย

ดวงใจถวายพ่อหลวงของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท  
สาขาผู้ท าคณุประโยชน์ต่อสังคมดเีด่นประจ าปี 2560  

 พ.ศ. 2561 -รางวัล “ ต้นธรรม “สาขาบุคคลที่มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี 2561  
สาขาผู้น าด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิจติตะโสภณภาวนา 

   


