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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561 Certificate in Ph.D. Academic Research Programme, Massey University, New Zealand
พ.ศ.2552-2558
ปริ ญญาเอก
รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2548-2550
ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2544-2547
ปริ ญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัตกิ ารทางาน
ก.พ.2564-ปัจจุบนั

▪ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ต.ค.2562-ม.ค.64

▪

มิ.ย.2559-ก.ย.2562

▪

พ.ศ.2554- 2559

▪
▪
▪

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รองหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่ปรึ กษาองค์กร / อาจารย์พิเศษ
นักวิจยั ภายใต้สังกัดศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยภายใต้สั งกัด สถาบัน อนาคตศึ กษาเพื่ อการพัฒ นา (Institute of Future
Studies for Development)
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▪ นั ก วิ จั ย ในสภาปั ญ ญาสมาพัน ธ์ จั ด ท า “ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลประเทศไทย”

พ.ศ.2551-2553

(Thailand Effectiveness Index – TE Index)
▪ นักวิจยั ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการ
นักวิจัยหลัก ภายใต้ โครงการวิจัย
โครงการวิจัยปัจจุบัน (2565)
• โครงการบริ หารจัด การชุ ด โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่ อนทุ นทางวัฒ นธรรมเชิ งพื้ น ที่
ประจาปี 2565 ทุน วิจัยโดย บพท. (ร่ วมกับมหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ โดย ศ.ดร.วิฑู รย์ เหลี ยวรุ่ งเรื อ ง
หัวหน้าโครงการ) (2565)
• โครงการวิจัยพัฒ นาปรอทชี้ ว ดั ความเป็ นอิ ส ระขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (Local Autonomy
Barometer: LAB) ทุนวิจยั โดย สสส. (ร่ วมกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครื อเทพ
หัวหน้าโครงการ) (2565)
• โครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการ
นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ทุนวิจยั โดย บพท. (ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์
ศิริ หัวหน้าโครงการ) (2565)
• โครงการวิจยั บทบาทและความพร้อมในการจัดการปั ญหาโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID19) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนวิจยั โดยคณะวิทยาการจัดการ
(ผศ.ดร.ฆายนีย ์ ช. บุญพันธ์ หัวหน้าโครงการ) (2565)
โครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
• โครงการวิจัยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ระยะ 5 ปี
(ร่ วมกับมหาวิทยาลัยรามคาแหง และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา)
• โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริ ตจากนโยบายและโครงการของรัฐ ทุนวิจยั โดย สานักงาน ป.ป.ช.
(2565)
• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564 ทุนวิจยั โดยสานักงาน
ป.ป.ช. (2564)
• โครงการศึกษา วิจยั และประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 (2564)
• โครงการวิจยั โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2563) ร่ วมกับ รศ.
ดร.ดารงค์ วัฒนา (2563)
• โครงการการพัฒนาระบบบริ หารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จงั หวัดสงขลา ทุนวิจยั โดยกรมการพัฒนาชุมชน จ.สงขลา (2562)
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• โครงการวิจยั วิจยั เชิงสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ 2561 สนับสนุนโดย ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิงาน
ที่ 5 กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (2562)
• โครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของชุมชนบ้านหัวทาง หมู่ที่ 6 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ทุนวิจยั โดยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2561)
• โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 กรมศุลกากร หัวหน้าโครงการ: ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)
• โครงการวิจยั เพื่อประเมินและให้รางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ประจาปี
งบประมาณ 2560 หั ว หน้ า โครงการ: รศ.ดร.วี ร ะศัก ดิ์ เครื อเทพ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2560)
• โครงการวิจยั “โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบตั ิงานของศูนย์ดารงธรรม” หัวหน้า
โครงการ : ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒน บริ หารศาสตร์
(2560)
• ชุดโครงการวิจยั “ภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025” หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญ
วงศ์ศกั ดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา / ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ (2559)
• โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559-2573)
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
• โครงการศึ กษาวิจยั เพื่อการออกแบบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานด้านกิจการเพื่อสังคม
ของ ปตท. หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา (2558)
• โครงการวิจัย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารน าคุ ณ ค่ า ผู ้สู งอายุม าสู่ สั งคมอย่ า งสร้ างสรรค์ บ นพื้ น ฐานการสร้ า ง
หลักประกัน คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี ให้ กับ ประชากรทุ กวัย หั วหน้ าโครงการ : ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ร
ภัสสรศ์ วงศ์ทองดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
• โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการบริ หารองค์กร ของสานักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2557-2559 ทุน
วิจยั โดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา (2558)
• โครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของสานักงานพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ
ทุนวิจยั
โดย สานักงานพิ พิ ธภัณ ฑ์ การเรี ยนรู ้ แห่ งชาติ หั วหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิ ริประกอบ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
• โครงการศึกษาวิจยั จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ทุนวิจยั โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา (2557)
• โครงการศึกษาวิจยั จัดทาแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ทุนวิจยั โดย สานักยุทธศาสตร์ แ ละ
ประเมินผล กรุ งเทพมหานคร (ตาแหน่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาองค์การ และการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุ วรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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(2556-2557)
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล : การขยายอายุเกษียณของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ ทุนวิจัยโดยสานักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ น (ส านักงาน ก.พ.) หัวหน้า
โครงการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อร่ าม ศิริพนั ธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อจัดทาแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ทุนวิจยั โดย สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.
จรัส สุ วรรณมาลา (2555)
โครงการศึกษาวิจยั “กระบวนการ กลไก ตัวชี้วดั และแนวทางในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิ นการตามนโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2555-2559” ทุนวิจยั โดยสานักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ หัวหน้าโครงการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สื บวิเศษ / ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2555)
โครงการศึ กษาวิจยั “องค์การมหาชน ธรรมาภิ บาล และการพัฒนาประชาธิ ปไตย” ทุนวิจยั โดย ศูนย์
ติ ด ตามประชาธิ ป ไตยไทย (Thailand Democracy Watch) คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
โครงการศึกษาวิจยั “ภาพอนาคตของสถานที่ทางานในประเทศไทยในปี 2575” ทุนวิจยั โดย สานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (Institute of Future studies for Development : IFD) (2555)
โครงการวิจยั เรื่ อง “การจัดทานโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ พ.ศ.2554-2559” ทุนวิจยั โดยสานักงานสภา
ความมัน่ คงแห่ งชาติ (ตาแหน่ งนักวิจยั ) หัวหน้าโครงการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สื บวิเ ศษ /
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2554)
โครงการจัดทาหลักสู ตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนา
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมระดับสู ง คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทุนวิจัย โดย ส านัก
พัฒ นาบุ ค ลากรกระทรวงยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานปลัด กระทรวงยุ ติ ธ รรม หั ว หน้ า โครงการ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออานวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
โครงการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ทุน
วิจยั โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ : อ.นฤมล กิจไพศาลรัตนา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
โครงการวิ จัย เรื่ อง “ระบบราชการในอนาคต” หั ว ข้ อ ย่ อ ย “การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลขอ ง
ข้าราชการในทศวรรษหน้า” ทุนวิจยั โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สานักงาน ก.พ.)
ร่ วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ : นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข สมาคม
การจัด การงานบุ ค คลแห่ งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT)
(2552)
โครงการวิจยั เรื่ อง “การประเมินหลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ทุนวิจยั โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ : อ.นฤมล กิ จ
ไพศาลรัตนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
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• โครงการวิจยั เรื่ อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.25512554” ทุนวิจยั โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ดารงค์ วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
• โครงการวิจยั เรื่ อง “การศึกษารู ปแบบดัชนีช้ ีวดั ที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพัฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ” ทุ น วิ จัย โดย ส านั ก งบประมาณ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2550)
บทความตีพมิ พ์ / ผลงานวิชาการ
• ปะการัง ชื่นจิตต์, อมรศักดิ์ กิจธนานันท์, ขนิษฐา สุ ขสง, และสิ ริวิท อิสโร. (2563) .การพัฒนาแนวทาง
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย. Ramkhamhaeng Journal of Public
Administration, 3(2). หน้า 22-56.
• ศุภณัฐ แช่มศรี รัตน์ และสิ ริวิท อิสโร. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของการบริ หารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี. วารสารมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 12 (1) : 213239.
• ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, สิ ริวิท อิสโร และคณะ. 2559. ยุทธศาสตร์การนาคุณค่าของผูส้ ู งอายุมาสู่ สังคม
อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั ประชากรทุกวัย. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - สิ งหาคม).
• สิ ริวิท อิสโร. 2558. ประสิ ทธิผลของการบริ หารคุณภาพในองค์การภาครัฐของไทย (Effectiveness of
Quality Management in Thai Public Organizations). วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,7(1).
• สิ ริวิท อิสโร. 2558. ประสิ ทธิผลของการบริหารคุณภาพในส่ วนราชการไทย : กับดักบนเงาแห่ งความ
เป็ นสากล (Effectiveness of Quality Management in Thai Bureaucratic Organizations : Caught
in the Trapping of Internationalization). บทความน าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ แห่ งชาติ ครั้ งที่ 3 หัวข้อ “รั ฐประศาสนศาสตร์ ไทยในระยะเปลี่ ยนผ่าน” ในวันที่ 27 มี นาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ แห่ งประเทศไทย.หน้า
525-549.
• สิ ริวิท อิสโร (คณะบรรณาธิ การ). 2553. เอกสารการประชุ มวิชาการเรื่ อง “การกระจายอานาจกับการ
ปฏิ รู ป ประเทศไทย”. บรรณาธิ การโดย ผศ.ดร.วีร ะศักดิ์ เครื อ เทพ และ ศ.ดร.จรั ส สุ วรรณมาลา.
กรุ งเทพฯ : ศู น ย์ส่ งเสริ ม นวัตกรรมและธรรมาภิ บาลท้องถิ่ น (CLTG) คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ที่ปรึกษา/ วิทยากร
ที่ปรึกษา/กรรมการ/อนุกรรมการ
• อนุ กรรมการให้คาปรึ กษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดาเนิ นงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (2565)
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่ วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาภาค 9 (2565)
• คณะทางานถอดบทเรี ยนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย
สู่ ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคใต้ (2565)
• ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทารายงานประมวลหลักการปฏิ บัติ (CoP)
โครงการโรงไฟฟ้ าที่ ใช้ขยะมูลฝอยเป็ นเชื้ อเพลิ งขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา ประจาปี
2564
• คณะที่ปรึ กษาโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “หลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าสู่ ความเป็ นเลิศ
อย่างยัง่ ยืน” โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
• รองผูอ้ านวยการหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรบริ หารงานด้านคนพิการ และผูน้ าคนพิการในบริ บท
อาเซี ยน ภายใต้โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคนพิการ บุคลากรด้านคนพิการเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้า
สู่ ประชาคมอาเซี ยน ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกต กรุ งเทพฯ จัด
โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
• รองผูอ้ านวยการหลักสู ตรโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคนพิการ บุคลากรด้านคนพิการเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ร่ วมกับสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ ง ชาติ
ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2557
• รองผูอ้ านวยการหลักสู ตรนักบริ หารระดับต้น (รุ่ น 13-14) นักบริ หารระดับกลาง (รุ่ น 1) และนัก
บริ หารระดับกลางสาหรั บข้าราชการที่ดารงตาแหน่ งทัว่ ไป ระดับชานาญงาน รุ่ น 1-2 ของกรมธนา
รักษ์ กระทรวงการคลัง
วิทยากร
• วิทยากรเรื่ อง “โอกาส ศักยภาพและความท้าทายของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทย
ภายหลังรั ฐบาลเปิ ดศักราชใหม่ ข องความสั ม พัน ธ์ ไทย – ซาอุ ดี อาระเบี ย โดยสมบู ร ณ์ ” ร่ วมกับ
ศอ.บต. (2565)
• วิทยากรให้ความรู ้ในกิจกรรม “รู ้เขา รู ้เรา ยกระดับ ITA ททท.” โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(2565)
• วิทยากรการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การจัดทาสรุ ปสถานการณ์ ปั ญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปั ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564 (2565)
• วิทยากรเรื่ องการพัฒนาบัณฑิตสู่ การเป็ นวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี (2563)
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• วิทยากรเรื่ องการเดิ นทางของประชาธิ ปไตยและประเทศไทยกับประชาธิ ปไตย ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2562)
• วิทยากรเรื่ องการจัด ท าแผนชุ ม ชนขับเคลื่ อนเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษสงขลา ร่ ว มกับส านักงาน
จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ด่านนอก (2562)
• วิท ยากรกระบวนการเรื่ องแผนยุท ธศาสตร์ ด้านบริ การวิช าการ มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ น ทร์ ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา จังหวัดตรัง (2562)
• วิทยากรเรื่ องการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ
โรงแรมบีพี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (2561)
• วิทยากรเรื่ อง “การเสริ มสร้างและพัฒนาจิตสานึ กด้านคุณธรรมจริ ยธรรมแก่บุคลากรเพื่อให้บริ การ
ประชาชนได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ” อบต.เกียร์ จ.นราธิวาส วันที่ 4 มีนาคม 2560
• วิทยากรการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิ การเรื่ อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารการจัดเก็บภาษี อากร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559" วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สานักงานสรรพากรภาค 3
• วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การพัฒนากระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
ในกรมราชทัณฑ์” วันที่ 27-28 สิ งหาคม 2558
• วิทยากรกระบวนการ โครงการประชุ มเชิ ง ปฏิ บตั ิ การเรื่ อง “รู ปแบบการจ้างงานที่ หลากหลายของ
กรุ งเทพมหานคร” วันที่ 20 สิ งหาคม 2558
• วิทยากรกระบวนการ“การบูรณาการมาตรฐานการจัดทาแผนพัฒนาสังคมสู่ การปฏิบตั ิ” โดยสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์เครื อข่ายภาคเหนื อ (จังหวัดเชี ยงใหม่ )
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558 และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
• วิทยากรกระบวนการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2558
• วิทยากรโครงการหลักสู ตรนักบริ หารระดับกลาง รุ่ นที่ 2 กรมสรรพากร
• วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สานักงานส่ งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2559 –2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557
• วิท ยากรโครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บัติ การเพื่ อ วิเคราะห์ แ ละทบทวนยุท ธศาสตร์ กรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 กันยายน 2557
• วิทยากรรายวิชาการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ สาหรับนักบริ หารระดับต้นของข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
• วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 16-18
ธันวาคม 2556
• วิท ยากรโครงการฝึ กอบรมเรื่ อ ง “แนวทางสู่ ร างวัล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ (PMQA)”
ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิ กายน 2556 แก่ กรมกาลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) กองทัพ บก (โดยเป็ น
วิทยากรบรรยายในหมวดที่ 5 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
• วิท ยากรโครงการฝึ กอบรมเรื่ องการวางแผนยุท ธศาสตร์ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วันที่ 23-24 กันยายน 2556
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• วิทยากรบรรยาย “เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ” แก่ขา้ ราชการระดับต้น กรมธนารักษ์
• วิทยากรกระบวนการโครงการประชุ มเชิ งปฏิ บัติการเรื่ อง “เส้นทางสายอาชี พ ของข้าราชการศาล
ยุติ ธรรม ต าแหน่ งประเภทอานวยการ” ภายใต้หั วข้อ “เส้ น ทางสายอาชี พ กับ ความก้าวหน้ า ของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในอนาคต” วันอังคารที่ 27 สิ งหาคม 2556 ร่ วมกับ ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
(วิทยากร)
• ผูช้ ่วยวิทยากรโครงการฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับห่ วงโซ่ มูลค่า (Value Chain) ณ ศูนย์อานวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ร่ วมกับ รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา
• ผูช้ ่วยวิทยากรโครงการ “การพัฒนาห่ วงโซ่ มูลค่า (Value Chain) ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย” ใน
คณะทางานของ รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง
ปี พ.ศ.2551-2554
• ผู ้ช่ ว ยวิ ท ยากรโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร ณ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร” ในคณะทางานของ รศ.ดร.
ดารงค์ วัฒนา
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
• คณะท างานในสภาปั ญ ญาสมาพัน ธ์ จัด ท า “ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลประเทศไทย (Thailand
Effectiveness Index – TE Index)” หรื อ ตัวชี้ วดั ความเข้มแข็งของ 3 ภาคส่ วน ได้แก่ ภาครัฐ
(Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคประชาชนหรื อภาคประชาสังคม (People
Sector หรื อ Civic Sector) ภายใต้ ศ.ดร.เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศ ัก ดิ์ ประธานสภาปั ญ ญา
สมาพันธ์
• ออกรายการวิทยุ “รัฐศาสตร์ สู่ สังคม” โดยให้สัมภาษณ์ เรื่ อง “การบริ หารคุณภาพในระบบ
ราชการไทย” วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ สถานี วิทยุจุฬาฯ (CU Radio) FM
101.5
MHz คลื่นความรู ้สู่ประชาชน
• ผู ้ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ภาคสนามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในโครงการ 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 ThaiMyanmar Border ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง Asian Research Center of Migration, Institute
of Asian Studies, Chulalongkorn University กั บ United Nations Development Programme
(UNDP) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 โดย อ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และคณะ
• คณะทางานในโครงการประชุมวิชาการต่างๆ ได้แก่
- การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ในหัวข้อ “รัฐศาสตร์กบั
การพัฒนาประชาธิ ปไตยไทย” ภายใต้การดาเนิ นการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- โครงการประชุมวิชาการเรื่ อง “การกระจายอานาจกับการปฏิรูปประเทศไทย” ภายใต้
การดาเนิ นการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 สิ งหาคม 2553 ณ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการสัมมนาวิชาการเรื่ อง “ปรัชญาสังคมศาสตร์ กบั การศึกษาการเมืองการบริ หาร”
ภายใต้การด าเนิ น การของหลักสู ตรปริ ญ ญารั ฐศาสตรดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย วัน ที่ 27 สิ งหาคม 2553 ณ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- 15Tโครงการ 15THR Forum ประจ าปี 2554 ในหั ว ข้อ 15T“Workforce Enrichment
towards Employee Engagement”15T ภายใต้การดาเนิ นการของสมาคมการจัดการงาน
บุ ค คลแห่ งประเทศไทย (PMAT: Personnel Management Association of Thailand)
วันที่ 16-17 สิ งหาคม 2554 ณ 15TSwiss15T39T Hotel Le Concorde39T กรุ งเทพฯ
- โครงการสัมมนาวิชาการเรื่ อง “39Tบอกเล่าประสบการณ์ 15T39Tบนเส้นทางสู่ ดุษฎี
บัณฑิ ต” 15Tโดยภายใต้ภายใต้การดาเนิ นการหลักสู ตรปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย วัน ที่ 21 มกราคม 2555 ณ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- โครงการสัมมนาวิชาการเรื่ อง "เสวนาประสบการณ์วิจยั ขั้นสู ง และเส้นทางสู่ นกั วิชาการ
คุณ ภาพระดับนานาชาติ " ภายใต้การดาเนิ นการของหลักสู ตรปริ ญญารัฐศาสตรดุษ ฎี
บัณ ฑิ ต คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย วัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2555 ณ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการประชุมสัมมนา “การเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ”วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภายใต้การดาเนิ นรายการของ ศ.ดร.
ศุภชัย ยาวะประภาษ
- โครงการฝึ กอบรม “Plagiarism การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม” ภายใต้การ
ดาเนิ นการของหลักสู ตรปริ ญ ญารั ฐศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต คณะรั ฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย วัน อังคารที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้ องประชุ มสารนิ เทศ (ชั้น 2) อาคาร
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการเสวนาวิ ช าการ “Professional Value: คุ ณ ค่ า ความเป็ นมื อ อาชี พ ของนั ก
รั ฐศาสตร์ " ภายใต้การด าเนิ นการของหลักสู ตรปริ ญญารั ฐศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ การได้ รับการฝึ กอบรม (เลือกเฉพาะที่สาคัญ)
- โครงการฝึ กอบรมสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่ (ลูกไก่) โดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) (1317 พฤษภาคม 2562)
- โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติการสหกิ จศึ กษาหลักสู ตรคณาจารย์นิเทศ (12-14 ตุลาคม 2561) โดย
เครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
- การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชาศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน (9-10 มิถุนายน
2561)
- การสร้ างที มงานสู่ สันติ วฒั นธรรม ระดับผูบ้ ริ หารคณะและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย (29 พ.ค.-2 มิ .ย.
2560)
ประสบการณ์ ศึกษาดูงานด้ านการบริหารภาครัฐในต่ างประเทศ
2562
• นโยบาย และทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศระหว่ า งไท ยกั บ มาเลเซี ย ณ
University of Malaya ณ กรุ ง Kuala Lumpur, Malaysia
2561
• การบริ หารจัดการที่ ดิน และการใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ ณ กรุ ง Tokyo, Japan
• แนวทางการบริ หารจัดการเมืองผ่านความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ณ Palmerston North
City Library เมือง Palmerston North, New Zealand
2560
• แนวทางการพัฒนาความร่ วมมื อทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กับ
Universiti Utara Malaysia ณ กรุ ง Kuala Lumpur, Malaysia
• ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับมาเลเซีย ณ กรุ ง Penang, Malaysia
• นโยบาย และทิ ศ ทางความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศระหว่ า งไทยและไต้ ห วัน ณ
สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) Taiwan
2558
• แนวทางการจัด ประชุ ม วิช าการ และร่ วมประชุ มวิ ช าการทางรั ฐประศาสนศาสตร์ ณ Xi'an
Jiaotong University, Shaanxi, China
2556
• ศึกษาดูงานแนวทางการสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านสังคม Florence, Italy
2554
• ศึกษาดูงานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ากับธุรกิจ ร่ วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ณ เมือง Changsha, China
2549
• ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการองค์การ ณ กรุ ง Seoul, South Korea
รางวัลประกาศเกียรติคุณ/เกียรติยศ
• รองชนะเลิศการประกวดเรี ยงความเนื่ องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ ในหัวข้อ “ภาษาไทยเรานี้ มีคุณค่า”
ปี พ.ศ.2542
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

