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Curriculum Vitae 
 

ดร.สิริวิท อสิโร 
Siriwit Issaro, Ph.D. 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  
โทร 065-658-6459, 0-7428-7878 
 
E-mail : siriwit40@gmail.com 
siriwit.i@psu.ac.th 

 

 
 
 ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561  Certificate in Ph.D. Academic Research Programme, Massey University, New Zealand   
พ.ศ.2552-2558 ปริญญาเอก                       รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2548-2550 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2544-2547 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)               

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
 ประวัตกิารท างาน 
ก.พ.2564-ปัจจุบนั 
 
ต.ค.2562-ม.ค.64 

▪ รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

▪ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

มิ.ย.2559-ก.ย.2562 ▪ รองหวัหนา้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

พ.ศ.2554- 2559 ▪ ท่ีปรึกษาองคก์ร / อาจารยพ์ิเศษ 
▪ นกัวิจยัภายใตส้ังกดัศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
▪ นักวิจัยภายใต้สังกัดสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (Institute of Future 

Studies for Development) 
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▪ นักวิจัยในสภาปัญญาสมาพันธ์  จัดท า “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย” 
(Thailand Effectiveness Index – TE Index) 

พ.ศ.2551-2553 ▪ นกัวิจยัประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และด ารงต าแหน่ง
หวัหนา้ส านกังานประกนัคุณภาพ 

 
 ผลงานทางวิชาการ 
 
นักวิจัยหลัก ภายใต้โครงการวิจัย 
โครงการวิจัยปัจจุบัน (2565) 

• โครงการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคล่ือนทุนทางวฒันธรรมเชิงพื้นท่ี 
ประจ าปี 2565 ทุนวิจัยโดย บพท. (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง 
หวัหนา้โครงการ) (2565) 

• โครงการวิจัยพัฒนาปรอทช้ีวดัความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Autonomy 
Barometer: LAB) ทุนวิจยัโดย สสส. (ร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย รศ.ดร.วีระศกัด์ิ เครือเทพ 
หวัหนา้โครงการ) (2565) 

• โครงการ “มหาวิทยาลยักบัการขบัเคล่ือนศิลปะและวฒันธรรมเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี” ภายใตโ้ครงการ 
นครหาดใหญ่บนฐานทุนวฒันธรรมตามอตัลกัษณ์ของชุมชน ทุนวิจยัโดย บพท. (ผศ.ดร.จุมพล ช่ืนจิตต์
ศิริ หวัหนา้โครงการ) (2565) 

• โครงการวิจยั บทบาทและความพร้อมในการจดัการปัญหาโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-
19) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทุนวิจยัโดยคณะวิทยาการจดัการ  
(ผศ.ดร.ฆายนีย ์ช. บุญพนัธ์ หวัหนา้โครงการ)  (2565) 
 

โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

• โครงการวิจัยจดัท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ระยะ 5 ปี 
(ร่วมกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง และสถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา) 

• โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ ทุนวิจยัโดย ส านกังาน ป.ป.ช. 
(2565) 

• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 ทุนวิจยัโดยส านกังาน 
ป.ป.ช. (2564) 

• โครงการศึกษา วิจยั และประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2563 (2564) 

• โครงการวิจยั โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2563) ร่วมกบั รศ.
ดร.ด ารงค ์วฒันา (2563) 

• โครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจงัหวดัสงขลา ทุนวิจยัโดยกรมการพฒันาชุมชน จ.สงขลา (2562) 
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• โครงการวิจยั วิจยัเชิงส ารวจทศันคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประจ าปีงบประมาณ 2561 สนบัสนุนโดย ศูนยป์ระสานการปฏิบติังาน
ท่ี 5 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (2562) 

• โครงการศึกษาแนวทางจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนืของชุมชนบา้นหวัทาง หมู่ท่ี 6 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ทุนวิจยัโดยคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2561) 

• โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 กรมศุลกากร หัวหน้าโครงการ: ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2561) 

• โครงการวิจยั เพื่อประเมินและให้รางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประจ าปี
งบประมาณ 2560  หัวหน้าโครงการ:  รศ.ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  (2560)  

•  โครงการวิจยั “โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรม” หัวหน้า
โครงการ : ดร.อมรศกัด์ิ กิจธนานันท์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 
(2560) 

• ชุดโครงการวิจยั “ภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025”  หวัหนา้โครงการ : ศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญ
วงศศ์กัด์ิ สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา / ดร.อมรศกัด์ิ กิจธนานนัท ์ (2559) 

• โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559-2573)  
หวัหนา้โครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์วฒันา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2559) 

• โครงการศึกษาวิจยัเพื่อการออกแบบและการประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานดา้นกิจการเพื่อสังคม
ของ ปตท.  หวัหนา้โครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์วฒันา (2558) 

• โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การน าคุณค่าผู ้สูงอายุมาสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการสร้าง
หลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชากรทุกวยั หัวหน้าโครงการ : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร
ภสัสรศ ์วงศท์องดี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2558) 

• โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการบริหารองค์กร ของส านักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2557-2559 ทุน
วิจยัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
หวัหนา้โครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์วฒันา  (2558) 

• โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาบทบาทของส านกังานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ         ทุนวิจยั
โดย ส านักงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2558) 

• โครงการศึกษาวิจยัจดัท าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ทุนวิจยัโดย กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
หวัหนา้โครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์วฒันา (2557) 

• โครงการศึกษาวิจยัจดัท าแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ทุนวิจยัโดย ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร  (ต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาองคก์าร และการบริหารทรัพยากร
มนุษย)์ หวัหน้าโครงการ : ศาสตราจารย ์ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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(2556-2557) 
• โครงการศึกษาวิจยัเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การขยายอายเุกษียณของขา้ราชการ

พลเรือนสามญั ทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) หัวหน้า
โครงการ : ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ร่าม ศิริพนัธ์ุ  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2556) 

• โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าแผนวิสัยทศัน์ของประชาชนเพื่อการพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ทุนวิจยัโดย ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย ์ดร.
จรัส สุวรรณมาลา (2555) 

• โครงการศึกษาวิจยั “กระบวนการ กลไก ตวัช้ีวดั และแนวทางในการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559” ทุนวิจยัโดยส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ หวัหน้าโครงการ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลอย  สืบวิเศษ / ดร.อมรศกัด์ิ กิจธนานนัท ์คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2555) 

• โครงการศึกษาวิจยั “องค์การมหาชน ธรรมาภิบาล และการพฒันาประชาธิปไตย” ทุนวิจยัโดย ศูนย์
ติดตามประชาธิปไตยไทย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หวัหนา้โครงการ : ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) 

• โครงการศึกษาวิจยั “ภาพอนาคตของสถานท่ีท างานในประเทศไทยในปี 2575” ทุนวิจยัโดย ส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ 
สถาบนัอนาคตศึกษาเพือ่การพฒันา (Institute of Future studies for Development : IFD) (2555) 

• โครงการวิจยัเร่ือง “การจดัท านโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ.2554-2559” ทุนวิจยัโดยส านกังานสภา
ความมัน่คงแห่งชาติ (ต าแหน่งนักวิจยั)  หัวหน้าโครงการ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลอย  สืบวิเศษ / 
ดร.อมรศกัด์ิ กิจธนานนัท ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554) 

• โครงการจดัท าหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการกระทรวงยุติธรรมและการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันา
ขา้ราชการกระทรวงยุติธรรมระดับสูง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทุนวิจัยโดย ส านัก
พัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม  หัวหน้าโครงการ : รอง
ศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2554) 

• โครงการวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจผูใ้ช้บณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ทุน
วิจยัโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  หัวหน้าโครงการ : อ.นฤมล กิจไพศาลรัตนา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2553) 

• โครงการวิจัยเร่ือง “ระบบราชการในอนาคต” หัวข้อย่อย “การบริหารทรัพยากรบุคคลขอ ง         
ขา้ราชการในทศวรรษหน้า” ทุนวิจยัโดยส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) 
ร่วมกบัสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หัวหนา้โครงการ : นายฉัตรพงษ ์วงษสุ์ข สมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) 
(2552) 

• โครงการวิจยัเร่ือง “การประเมินหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั” ทุนวิจยัโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หัวหน้าโครงการ : อ.นฤมล กิจ
ไพศาลรัตนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2552) 
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• โครงการวิจยัเร่ือง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2551-
2554” ทุนวิจยัโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.
ด ารงค ์วฒันา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2550) 

• โครงการวิจยัเร่ือง “การศึกษารูปแบบดชันีช้ีวดัท่ีสามารถเช่ือมโยงผลผลิต ผลลพัธ์ และ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสั งคมท่ีมีคุณภาพ” ทุนวิจัยโดย ส านักงบประมาณ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยับูรพา หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์วฒันา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2550) 
 

บทความตีพมิพ์ / ผลงานวิชาการ 

• ปะการัง ช่ืนจิตต,์ อมรศกัด์ิ กิจธนานนัท,์ ขนิษฐา สุขสง, และสิริวิท อิสโร. (2563) .การพฒันาแนวทาง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย. Ramkhamhaeng Journal of Public 
Administration, 3(2). หนา้ 22-56. 

• ศุภณฐั แช่มศรีรัตน์ และสิริวิท อิสโร. (2563). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจดัการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 12 (1) : 213-
239. 

• ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, สิริวิท อิสโร และคณะ. 2559. ยทุธศาสตร์การน าคุณค่าของผูสู้งอายมุาสู่สังคม
อยา่งสร้างสรรคบ์นพื้นฐานการสร้างหลกัประกนัคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัประชากรทุกวยั. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 2 (มีนาคม - สิงหาคม). 

• สิริวิท อิสโร. 2558. ประสิทธิผลของการบริหารคุณภาพในองคก์ารภาครัฐของไทย (Effectiveness of 
Quality Management in Thai Public Organizations). วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,7(1). 

• สิริวิท อิสโร. 2558. ประสิทธิผลของการบริหารคุณภาพในส่วนราชการไทย : กับดักบนเงาแห่งความ
เป็นสากล (Effectiveness of Quality Management in Thai Bureaucratic Organizations : Caught 
in the Trapping of Internationalization). บทความน าเสนอในการประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 หัวขอ้ “รัฐประศาสนศาสตร์ไทยในระยะเปล่ียนผ่าน”  ในวนัท่ี 27 มีนาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.หน้า 
525-549. 

• สิริวิท อิสโร (คณะบรรณาธิการ). 2553. เอกสารการประชุมวิชาการเร่ือง “การกระจายอ านาจกับการ
ปฏิรูปประเทศไทย”. บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ และ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา. 
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิบาลท้องถ่ิน (CLTG) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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  ที่ปรึกษา/ วิทยากร 

ที่ปรึกษา/กรรมการ/อนุกรรมการ 

• อนุกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2565) 

• คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าภาค 9 (2565) 

• คณะท างานถอดบทเรียนโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลยั
สู่ต าบล สร้างรากแกว้ใหป้ระเทศ: U2T)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคใต ้(2565) 

• ผูเ้ช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ารายงานประมวลหลกัการปฏิบัติ (CoP) 
โครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ประจ าปี 
2564  

• คณะท่ีปรึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ “หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้ าสู่ความเป็นเลิศ
อยา่งย ัง่ยนื”  โดยส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.) ระหวา่งวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2558 

• รองผูอ้  านวยการหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรบริหารงานดา้นคนพิการ และผูน้ าคนพิการในบริบท
อาเซียน ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาคนพิการ บุคลากรดา้นคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวนัท่ี 25-28 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ จดั
โดยส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

• รองผูอ้  านวยการหลกัสูตรโครงการส่งเสริมและพฒันาคนพิการ บุคลากรดา้นคนพิการเพื่อเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ระหวา่งวนัท่ี 8-14 กรกฎาคม 2557  

• รองผูอ้  านวยการหลักสูตรนักบริหารระดับต้น (รุ่น 13-14) นักบริหารระดับกลาง  (รุ่น 1) และนัก
บริหารระดบักลางส าหรับขา้ราชการท่ีด ารงต าแหน่งทัว่ไป ระดบัช านาญงาน รุ่น 1-2 ของกรมธนา
รักษ ์กระทรวงการคลงั  
 

วิทยากร 

• วิทยากรเร่ือง “โอกาส ศกัยภาพและความท้าทายของจังหวดัชายแดนภาคใต้และของประเทศไทย 
ภายหลังรัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทย – ซาอุดีอาระเบีย โดยสมบูรณ์”  ร่วมกับ 
ศอ.บต. (2565) 

• วิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม “รู้เขา รู้เรา ยกระดบั ITA ททท.” โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(2565) 

• วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าสรุปสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2564 (2565) 

• วิทยากรเร่ืองการพฒันาบณัฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี (2563) 
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• วิทยากรเร่ืองการเดินทางของประชาธิปไตยและประเทศไทยกับประชาธิปไตย ณ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2562) 

• วิทยากรเร่ืองการจัดท าแผนชุมชนขับเคล่ือนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ร่วมกับส านักงาน
จงัหวดัสงขลา ณ โรงแรมแกรนดโ์อลิเวอร์ด่านนอก (2562) 

• วิทยากรกระบวนการเร่ืองแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ 
โรงแรมเรือรัษฎา จงัหวดัตรัง (2562) 

• วิทยากรเร่ืองการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ณ 
โรงแรมบีพี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (2561) 

• วิทยากรเร่ือง “การเสริมสร้างและพฒันาจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อให้บริการ
ประชาชนได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ” อบต.เกียร์ จ.นราธิวาส วนัท่ี 4 มีนาคม 2560 

• วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจดัเก็บภาษีอากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" วนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ส านกังานสรรพากรภาค 3 

• วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันากระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
ในกรมราชทณัฑ”์ วนัท่ี 27-28 สิงหาคม 2558  

• วิทยากรกระบวนการ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “รูปแบบการจา้งงานท่ีหลากหลายของ
กรุงเทพมหานคร” วนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 

• วิทยากรกระบวนการ“การบูรณาการมาตรฐานการจดัท าแผนพฒันาสังคมสู่การปฏิบติั” โดยส านกังาน
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ครือข่ายภาคเหนือ (จังหวดัเชียงใหม่) 
ระหวา่งวนัท่ี 21-23 มิถุนายน 2558 และภาคใต ้(จงัหวดัสงขลา) ระหวา่งวนัท่ี 22-24 กรกฎาคม 2558 

• วิทยากรกระบวนการเพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหวา่ง
วนัท่ี 27-29 มิถุนายน 2558 

• วิทยากรโครงการหลกัสูตรนกับริหารระดบักลาง รุ่นท่ี 2 กรมสรรพากร 
• วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ส านกังานส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2559 –2562 ระหวา่งวนัท่ี 18-19 กนัยายน 2557                
• วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
• วิทยากรรายวิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส าหรับนักบริหารระดบัตน้ของขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล

ยติุธรรม  ณ สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม ระหวา่งวนัท่ี 9-10 กรกฎาคม 2557  
• วิทยากรโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ระหวา่งวนัท่ี 16-18 

ธนัวาคม 2556   
• วิทยากรโครงการฝึกอบรมเร่ือง “แนวทางสู่รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” 

ระหว่างวนัท่ี 18-27 พฤศจิกายน 2556 แก่กรมก าลงัพลทหารบก (กพ.ทบ.) กองทัพบก (โดยเป็น
วิทยากรบรรยายในหมวดท่ี 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  

• วิทยากรโครงการฝึกอบรมเร่ืองการวางแผนยุทธศาสตร์ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วนัท่ี 23-24 กนัยายน 2556  
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• วิทยากรบรรยาย “เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ” แก่ขา้ราชการระดบัตน้ กรมธนารักษ ์

• วิทยากรกระบวนการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เส้นทางสายอาชีพของขา้ราชการศาล
ยุติธรรม ต าแหน่งประเภทอ านวยการ” ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพกับความก้าวหน้าของ
ขา้ราชการศาลยติุธรรมในอนาคต” วนัองัคารท่ี 27 สิงหาคม 2556 ร่วมกบั ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  
(วิทยากร) 

• ผูช่้วยวิทยากรโครงการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ณ ศูนยอ์ านวยการแพทย์
พระมงกุฎเกลา้ ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556 ร่วมกบั รศ.ดร.ด ารงค ์วฒันา   

• ผูช่้วยวิทยากรโครงการ “การพฒันาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย” ใน
คณะท างานของ รศ.ดร.ด ารงค ์วฒันา อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระหวา่ง
ปี พ.ศ.2551-2554   

• ผู ้ช่วยวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร ณ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร” ในคณะท างานของ รศ.ดร.
ด ารงค ์วฒันา  
 

กิจกรรมพเิศษอ่ืนๆ 

• คณะท างานในสภาปัญญาสมาพันธ์ จัดท า “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Thailand 
Effectiveness Index – TE Index)” หรือ ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของ 3 ภาคส่วน  ไดแ้ก่ ภาครัฐ 
(Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม (People 
Sector หรือ Civic Sector) ภายใต้ ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ  ประธานสภาปัญญา
สมาพนัธ์ 

• ออกรายการวิทยุ “รัฐศาสตร์ สู่สังคม” โดยให้สัมภาษณ์เร่ือง “การบริหารคุณภาพในระบบ
ราชการไทย” วนัเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) FM         101.5 
MHz คล่ืนความรู้สู่ประชาชน 

• ผู ้ช่ วยนักวิจัยภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการ Sustainable Solutions to the 
Displaced Person Situation On the Thai-Myanmar Border : A Human Security Assessment 
of the Social Welfare and Legal Protection Situation of Displaced Persons Along The Thai-
Myanmar Border ภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง Asian Research Center of Migration, Institute 
of Asian Studies, Chulalongkorn University กับ  United Nations Development Programme 
(UNDP) ระหวา่งวนัท่ี 14-15 ธนัวาคม 2553 โดย   อ.ดร.นฤมล ทบัจุมพล และคณะ 

• คณะท างานในโครงการประชุมวิชาการต่างๆ ไดแ้ก่ 
- การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  ในหวัขอ้ “รัฐศาสตร์กบั

การพฒันาประชาธิปไตยไทย” ภายใตก้ารด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ระหวา่งวนัท่ี 2-3 ธ.ค. 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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- โครงการประชุมวิชาการเร่ือง “การกระจายอ านาจกบัการปฏิรูปประเทศไทย” ภายใต้
การด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 ณ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “ปรัชญาสังคมศาสตร์กบัการศึกษาการเมืองการบริหาร” 
ภายใต้การด าเนินการของหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันท่ี 27 สิงหาคม 2553 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- 15Tโครงการ 15THR Forum ประจ าปี 2554 ในหัวข้อ 15T“Workforce Enrichment 
towards Employee Engagement”15T ภายใตก้ารด าเนินการของสมาคมการจดัการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT: Personnel Management Association of Thailand) 
วนัท่ี 16-17 สิงหาคม 2554 ณ 15TSwiss15T39T Hotel Le Concorde39T กรุงเทพฯ 

- โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “39Tบอกเล่าประสบการณ์ 15T39Tบนเส้นทางสู่ดุษฎี
บณัฑิต” 15Tโดยภายใตภ้ายใตก้ารด าเนินการหลกัสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 21 มกราคม 2555 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง "เสวนาประสบการณ์วิจยัขั้นสูง และเส้นทางสู่นกัวิชาการ
คุณภาพระดับนานาชาติ" ภายใตก้ารด าเนินการของหลกัสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- โครงการประชุมสัมมนา “การเสริมสร้างความเขม้แข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ”วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภายใตก้ารด าเนินรายการของ ศ.ดร.
ศุภชยั ยาวะประภาษ 

- โครงการฝึกอบรม “Plagiarism การลกัลอกงานวิชาการและวรรณกรรม” ภายใต้การ
ด าเนินการของหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วนัอังคารท่ี 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) อาคาร
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- โครงการเสวนาวิชาการ “Professional Value: คุณค่าความเป็นมืออาชีพของนัก
รัฐศาสตร์" ภายใต้การด าเนินการของหลกัสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในวนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 



10 
 
 
ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรม (เลือกเฉพาะที่ส าคัญ) 

- โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ (ลูกไก่) โดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) (13-
17 พฤษภาคม 2562) 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศ (12 -14 ตุลาคม 2561) โดย
เครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง 

- การจดักระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (9-10 มิถุนายน 
2561) 

- การสร้างทีมงานสู่สันติวฒันธรรม ระดับผูบ้ริหารคณะและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั (29 พ.ค. -2 มิ.ย.
2560) 

ประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านการบริหารภาครัฐในต่างประเทศ 
2562 • นโยบาย และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไท ยกับมาเลเซีย ณ  

University of Malaya ณ กรุง Kuala Lumpur, Malaysia 
2561 • การบริหารจัดการท่ีดิน และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการ

ภาครัฐ ณ กรุง Tokyo, Japan 
• แนวทางการบริหารจดัการเมืองผ่านความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ณ Palmerston North 

City Library เมือง Palmerston North, New Zealand 
2560 • แนวทางการพฒันาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กับ  

Universiti Utara Malaysia ณ กรุง Kuala Lumpur, Malaysia 
• ทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย ณ กรุง Penang, Malaysia 
• นโยบาย และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและไต้หวัน ณ             

ส านกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย (ไทเป) Taiwan 
2558 • แนวทางการจัดประชุมวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการทาง รัฐประศาสนศาสตร์ ณ Xi'an 

Jiaotong University, Shaanxi, China 
2556 • ศึกษาดูงานแนวทางการสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นสังคม Florence,  Italy 
2554 • ศึกษาดูงานการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่ากบัธุรกิจ ร่วมกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย  

ณ  เมือง Changsha, China 
2549 • ศึกษาดูงานการบริหารจดัการองคก์าร ณ  กรุง Seoul, South Korea   
 
 รางวัลประกาศเกียรติคุณ/เกียรติยศ 

• รองชนะเลิศการประกวดเรียงความเน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ ในหัวขอ้ “ภาษาไทยเราน้ีมีคุณค่า” 
ปี พ.ศ.2542  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
 


