
ประวัติผลงาน 

ชื่อ (ภาษาไทย)  นาย พิชาย      นามสกุล   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phichai   Ratnatilaka  Na  Bhuket 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ตําแหนงบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ 

สถานที่ติดตอ  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

โทรศัพทที่ทํางาน 0 2727 3119 

โทรสาร     0 2377 6764 

E-mail   asophichai@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา ปท่ีสําเร็จ มหาวิทยาลัย เมือง ประเทศ 

Doctor of Philosophy (Politics)  1999 James Cook University , Australia 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดีมาก  

2533 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) 

2529 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความเชี่ยวชาญ 

ลําดับท่ี ความเชี่ยวชาญ 

1 รัฐศาสตร

2 รัฐประศาสนศาสตร

3 การบริหารการพฒันาสงัคม

4 ปรัชญาสังคมศาสตร

5 การประเมินผลนโยบาย องคการ และโครงการ 

mailto:asophichai@gmail.com


2 

2 

งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินในปจจุบันหรือหัวขอวิจัยท่ีสนใจ 

ลําดับท่ี 

หัวขอน้ี 
งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินในปจจุบันหรือหัวขอ

วิจัยท่ีสนใจ 
กําลัง

ดําเนินงาน 
เปนสิ่งท่ีสนใจ 

1 
กระบวนการสรางความเปนสถาบันของ

องคการทางสังคม 

2 การมีสวนรวมทางการเมือง 

3 วัฒนธรรมองคการเครือขายภาคประชาชน 

4 ความเขมแข็งของประชาธิปไตย 

รายงานผลการวิจัยท่ีสําคัญ 

1. การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  2553   สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2. วิเคราะหนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย: ศึกษาเฉพาะกรณี

การวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  2552

3. การประเมินผลโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือขายสูชุมชนป 2552 กรม

สุขภาพจิต

4. การประเมินผลการดําเนินงาน 11 ป ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  2551  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

5. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 2551   สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร

6. การประเมินผลโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือขายสูชุมชนป 2551  กรม

สุขภาพจิต

7. การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรตรวจสอบที่แตงต้ังโดย คปค. 2551 คณะมนตรีความ

มั่นคงแหงชาติ

8. การประเมินผลโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือขายสูชุมชนป 2250 กรม

สุขภาพจิต
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9. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนคุมครองเด็ก  สํานักงานปลัดกระทรวง  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  2549 

10. การสํารวจกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการไทยตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  2548 

11. การกําหนดดัชนีคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม   สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  2548 

12. การกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด(พมจ.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2547 

13. การวิจัยประเมินผลการดําเนินงานของลานกีฬาและศูนยฝกกีฬา กองการกีฬาสํานักสวัสดิการ

สังคม กรุงเทพมหานคร 2546 

14. การประเมินผลโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมประชาสงเคราะห ป  พ.ศ. 2545 

15. การวิจัย เร่ืองอัตลักษณการเมืองและการบริหารระดับทองถิ่น  มหาวิทยาลัยเกริก 2544 

 

ตําราหรือหนังสือ 

1. ระบบการทุจริตการเลือกต้ัง  2537   

2. ชนชั้นกับการเลือกต้ัง  2541 

3. โครงสรางอํานาจและการเปลี่ยนแปลง 

4. องคการและการจัดการ 2553   

5. จดหมายเหตุรัฐธรรมนูญใหมเพื่อประชาธิปไตยเขมแข็ง 

 

บทความวิจัยและวิชาการ 

1. กระบวนการเขาสูอํานาจในการเมืองทองถิ่น วารสารพัฒนาสังคม ปที่ 7 ฉ.2 2546  

2. อัตลักษณการเมือง และการบริหารระดับทองถิ่น วารสารพัฒนาสังคม ปที่ 7 ฉ.1 2546  

3. การเมืองทองถิ่น : อํานาจและความขัดแยง การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตรแหงชาติ คร้ังที่ 4 (2546)  

4. ภาวะผูนําและแนวทางเชิงปฏิบัติสําหรับผูบริหารสวนทองถิ่นภายใตบริบทแหงการ

เปลี่ยนแปลง  วารสารการพัฒนาทองถิ่น ปที่ 2 ฉบับที่ 1  2550 

5. วัฒนธรรมการเมือง:โครงสรางความคิดเชิงปฏิบัติการเลือกต้ัง  เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการ  สถาบันพระปกเกลา  2550  
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6. วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลขององคการราชการ , วารสารพัฒนาสังคม ปที่ 10 ฉบับ

ที่ 2 2551 

7. การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนคุมครองเด็ก วารสารพัฒนาสังคม  ปที่ 11 ฉบับที่ 

2  2552 

8. การประเมินผลการดําเนินงาน 11 ปของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วารสารพัฒนา

สังคม ปที่ 12 ฉบับที่ 2 2553 

9. ปญหาสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใตและแนวนโยบายในการแกไขปญหา  วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเจาพระยา ปที่ 1 ฉบับที่ 1 2555 

10. การอธิบายเชิงหนาที่และโครงสรางเปนการอธิบายเชิงสาเหตุหรือไม  วารสารรมพฤกษ ป

ที่ 30 ฉบับที่ 1 2555 

11. ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) วารสารพัฒนาสังคม ปที่  14  ฉบับที่ 2  

2555 

ประสบการณอื่นๆ (บางสวน) 

1. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแกไขรัฐธรรมนูญ ฯ 2553 

2. คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมกับประชาชนในการสรางความเขมแข็งของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและการแกไขรัฐธรรมนูญ 2553 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ 2550-2552  

4. ประธานผูตรวจสอบทางวิชาการงานวิจัยของโครงการวิจัยดานปญหาเยาวชนกรณีการติดเกม

และแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2551-2552 
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